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 יה עצמית באמצעות פנלים מבודדים בשיטת קונסטרוקציה קלהיהמלצות לבנ

מפח מגולוון בשילוב עם פנל מבודדים מתאים לבניה קלה מבנים  Uשיטת קונסטרוקציה קלה מפרופיל 

מבנים הקמת ב. מטר בלבד 5.4-4.5מחסנים ועוד עם מפתחים עד , תוספות בנייה, מבנים ניידים, טרומיים

. ולים יותר מומלץ להשתמש בקונסטרוקציה כבדה יותר בהתאם לתכנון קונסטרוקטיבידעם מפתחים ג

וי מהנדס בכל פרויקט יש לקבל גיב

 .קונסטרוקציה

 'שלב א

 יציקת  -יש להכין משטח ישר ומפולס

 בטון או משטח נייד בהתאם 

 .לגודל המבנה

 'שלב ב

 מגולוונות U הנחה והתקנת מסילות

 בהיקף של הקירות והמחיצות אשר 

 ישמשו כקירות תומכים 

 

 'שלב ג

 הכנסת פנלים מבודדים אל תוך 

חשוב לצור בלוקים . המסילות

 מחופים

  3-4)מטר רוחב  3-4מסילות בגודל  

 בהתאם לעובי הפנלים ועובי  (פנלים

 אפשר לצור בלוקים. Uדופן מסילות  

 שלמים ואז להרכיב או לצור בלוקים  

 .תוך כדי ביצוע

 

 'שלב ד

 חיבור בלוקים שנוצרו לאורך

 .הקירות ארוכות וגם בפינות 
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 חיבור מסילות בפינות יתבצע 

 "גב אל צד"בשיטת  

 .וישמש כצלע פינתי 

 'שלב ה

 פתיחת דלתות וחלונות מתבצעת

 תוך כדי התקנת פנלים לקירות

 .באמצעות דיסק לחיתוך ברזל

 י מסילות פח "חיפוי פתחים ע

 מגולוונות או עם משקוף עיוור

 של החלון או דלת

 

 

 'ושלב 

 מבודדיםהתקנת גגות פנלים 

 .  Uמתבצעת על גבי מסילות  

 באמצעות ברגי חיבור מתבצע

 איסכורית עם שייבת אטימה 

 באורכים בהתאם ל עובי הפנלים

 

 

 'ז שלב

 סגירת קצוות גגות פנלים

 חזיתות יסגרו באמצעות 

 רסוגר חזית טרפזי אשר מאפש

 סגירת צדדים וחזית. זרימת מים

 עליונה עם סוגר צד קופסה

 ארגז רוחשישמש כ 

  Q-http://youtu.be/VAtSP9qxL: לרשותכם סרטון הדרכה

U 
U 

U 

U 

U 

U 

mailto:info@gagot.info
http://youtu.be/VAtSP9qxL-Q


 

 www.gagot.info     7102074-00: פקס     info@gagot.info   7710466-00:  קבוצת גגות א   טל

Recommendations for self-construction using structural insulated panels easy method 

Easy construction method galvanized tin U profile in combination with a suitable insulated building 

panel light prefabricated buildings , portable buildings , building additions , warehouses and more with 

developers to 4.5 to 5.0 meters . Establishment of structures with larger developers recommend using 

heavier Levin has created a constructive as planned . Each project has a construction engineer and get 

back up . 

Phase A 

Prepare a flat surface and leveled - casting 

Cell surface concrete according to 

The size of the structure. 

Phase II 

Discount and installing rails galvanized U 

 Consisting of walls and partitions 

 Will be used for retaining walls 

 

Phase III 

Knesset insulated panels into 

Tracks . It is important for the purpose of blocks covered 

 Tracks 3-5 meters wide size ( 3-5 

Panels ) depending on the thickness and thickness panels 

Side rails U. Tyre blocks can be 

 Whole and then assemble or create blocks 

While performing . 

 

Phase D 

Connecting blocks formed along 

 Long walls and corners. 

 Corners rail connection will 

 Using the " back-to party" 
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 And will serve as a rib corner . 

Step E 

Open doors and windows is 

While paneling for walls 

Using iron cutting disc . 

Cladding rails openings by tin 

Galvanized or blind frame 

Of the window or door 

 

 

Phase and 

Insulated panels roof installation 

 Carried out on the rails u . 

Connection is made by screws 

Conductive corrugated with Shiibt 

Lengths depending on the thickness of the panels 

 

 

Step Seven 

Closing edges roofing panels 

Fronts close using 

Trapezoidal front bracket which allows 

Water flow . Sides and front closure 

Top with a box clasp side 

Be used as a crate Spirit 

Instructional video available : http://youtu.be/VAtSP9qxL-Q 
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