בעיית רטיבות בקירות והפתרון לבעיה  -איטום קירות
עובש בקיר הוא דבר מטריד מבחינה אסתטית ,אבל בעיה גדולה יותר מהבעיה
האסתטית היא בעיית הרטיבות .בכדי לאבחן את המקור הספציפי של הבעיה
צריך להתייעץ עם קבלן איטום.
יש כמה סיבות שבגינן תיווצר רטיבות בקירות וכן עובש בקיר.
המניע המרכזי של רטיבות בקירות הינו ליקוי באיטום מבנה .אך לפעמים המניע
הוא נזילה מצנרת ,לכן קריטי להתייעץ עם קבלן איטום מומחה לפני שמבצעים
תיקון כזה או אחר.
יש כמה אזורים מרכזיים בהם נוצרים כשלים באיטום מבנה ,אזורים מהם
מתפשטת בעיית הרטיבות .אחד האזורים האלה הם תפרי התפשטות .תפר
התפשטות הוא רווח מובנה העומד בין שני חלקים בקונסטרוקציה ,רווח
המאפשר דינמיות כלשהיא של המבנה .דינמיות שנחוצה כאשר החלקים
בקונסטרוקציה מתרחבים או מתכווצים בגלל שינויים בטמפרטורות או אם יש
תזוזות בתשתית של המבנה ,תפר התפשטות מאפשר למבנה ל"ספוג" את
התזוזה הזו .בגלל שנוצר כאן מרווח במבנה הפוגע באטימות המבנה ,חשוב
לאטום את הרווח הזה .הרווח נאטם על ידי חומרי אטימה אלסטיים בעלי אורך
חיים גבוהה ,כך שהאטימות הכללית של המבנה לא תישמר לאורך השנים.
אבל כאשר משתמשים בחומרים לא איכותיים בלי תו תקן בשביל לאטום תפרי
התפשטות ,תפר התפשטות יהפוך לכשל באיטום של המבנה.
סיבה נוספת לכשל באיטום מבנה והיווצרות רטיבות בקירות היא שינוי במבנה,
כגון שיפוץ או התקנה כלשהיא ,שנעשו בצורה לא מקצועית מבלי לדאוג
לשמירה על אטימות המבנה .שינוי למבנה אשר פגע באטימות המבנה יכול
להוביל לרטיבות וכן עובש בקיר.

אם גיליתם סממני רטיבות בקירות הבית ,חשוב שתעזרו בשירותיו של קבלן
איטום לבדיקת מקור הבעיה .קבלן איטום יוכל לאתר את המקור המדויק לכשל
באיטום המבנה ולהציע פתרון מתאים לתיקון הכשל.
אנחנו בחברת יוסף איזנשטדט מספקים מגוון של פתרונות זיהוי ותיקון כשלים
באיטום כולל :איטום גגות ,איטום קירות ,ציפוי וטיוח מעטפת המבנה ,איטום
מרתפים ,איטום חדרים רטובים ועוד.
בין אם נתקלתם בבעיית מקומית או בעיה רב שכבתית באיטום המבנה
אנחנו נספק לכם פתרון איכותי בהתחייבות !

