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גג-ביצוע תקין של מערכת הבידוד | #1דוגמה 

במבנה וביחידת הדיורבדיקה המשמעות של ביצוע 

מ"ס1.5-מ ל"ס1ראינו בין 200מ טיח תרמי "ס3היה צריך להיות -קיר הפרדה 

ד לגרעין"בידוד בין יח| #2דוגמה 

בידוד תרמי בגג| #3דוגמה 

נצפתה רצפה מטופלת בשכבת  

אך ללא  ( אקוסטי)פלציב

שכבת הבידוד הנדרשת

בידוד ברצפת יחידה מעל חלל פתוח| #4דוגמה 
נצפו במבנה אחד יישום של חומרי בידוד שונים אשר להם ערכים שונים

גגביצוע חלקי של צביעת | #5דוגמה 




