למה כדאי לשים לב עם התקנת הצנרת?
צ'קליסט מקצועי מאתר שיפוצים פלוס
לפני העבודות:
❒ לוודא שכלי העבודה לחיבור הצנרת מגיעים מאותה חברה ממנה הגיעה הצנרת ,לציין זאת בהסכם מול
הקבלן ולוודא זאת בזמן העבודה )באמצעות האדריכל /מפקח אם יש ,או בעצמכם(.
❒ אם ההתקנה נעשית במערכת מקבילית )מערכת עם מרכזייה( ,חשוב לשים לב שהמרכזיה נמצאת
במקום נגיש ונוח לצורך תיקונים.
❒ אם ההתקנה במערכת טורית )רק צנרות מסוג  SPאו מולטיגול( יש לשים לב שהצינורות עוברים בקווים
ישרים ולא באלכסון.
❒ בשיטה הטורית יש שימוש באביזרי פיצול כדי ליצור חיבורים בצורה  .Tכדי שלא לפגוע באיטום בחדרים
הרטובים ההתפצלויות חייבות להיות בהם או על הקיר או על הריצוף מחוץ לחדר האמבטיה.
❒ צינור מהמערכת הטורית לא יכול לעבור מתחת לנקודות קבועות כמו אמבטיה או ארון קיר.

אחרי ההתקנה:
❒ במקרה של התקנה טורית כדאי לצלם את הצנרת אחרי ההתקנה כדי לזכור היכן נקודות החיבור והפיצול
)למקרה שנצטרך לפתוח במידה וישנה תקלה(.
❒ לבצע בדיקת אספקה ולוודא כי מים חמים וקרים מגיעים בלחץ הנדרש לנקודות המים.
❒ בדיקת לחץ באמצעות משאבה של קבלן השיפוצים ,בלחץ של  15בר למשך לפחות שעה .אם הנחת
הצנרת הייתה חלקית ,יש לבודד את הצנרת החדשה ולבדוק בנפרד.
❒ אחרי ביצוע הבדיקה יש לחבר את הצנרת לרשת העירונית כדי שתהיה תמיד תחת לחץ וכך ניתן יהיה
לגלות דליפות.
❒ יש לסגור היטב את התושבות להתקנת הברזים והסוללות בפקקים עד להרכבת הכלים הסניטריים.
שימו לב:
שתי החברות המרכזיות בתחום ,מרצפלס ) (SPוגולן מוצרי פלסטיק )פקסגול ומולטיגול( מאפשרות להזמין נציג
מטעמן שיגיע לאתר ,יבדוק את הצנרת וייתן אחריות לעשר שנים מטעם החברה.
מספר דגשים בעניין:
השלב בו יש להזמין את החברות הוא כשהצנרת הונחה ובוטנה חלקית.
אם נעשה שיפוץ נקודתי של מוצרי החברה )למשל ,רק בחדר האמבטיה( האחריות שתינתן היא חלקית רק
לחלקים החדשים שהוחלפו.
במקרה של מרצפלס )צנרת  (SPהאחריות תינתן לעבודה של אינסטלטור שקיבל הכשרה של החברה להנחת
צנרת  SPונציג החברה ביקר באתר בעת ההתקנה.
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