רטיבות – נזק לבית ,פגיעה באיכות החיים
רטיבות ועיבוי (קונדנסציה) בבית נמנים בין הליקויים החמורים והמטרידים ,שעלולים לפגוע משמעותית באיכות המבנה
ובאיכות החיים בו .רטיבות גורמת לגידול פטריות ועובש ,להתרופפות ציפויים ,ולפגיעה בשלמות חומרי קירות המעטפת
בבית ובכושר הבידוד התרמי שלהם .כתוצאה מכך עלול להיגרם נזק הנדסי מתמשך ,שאף יביא לירידת ערך הדירה או
הבית ,וכמובן – פגיעה באיכות חייהם של הדיירים .רטיבות היא מנת חלקן של דירות חדשות וישנות .במבנה ישן יש
סבירות גדולה יותר לליקויי רטיבות  ,בעיקר בחדרי הרחצה ,השירותים ובמטבח ,הכוללים נקודות מים רבות.

בדיקת רטיבות – ע"י חברה לאיתור ליקויי בנייה

בעיית רטיבות בבית דורשת מעורבות של חברה הנדסית ,בדק בית  /בדיקת מבנים ואיתור ליקויי בנייה  .מהנדסי יוזן
שירותי הנדסה אזרחית ובטיחות הם הכתובת לאבחון וטיפול בבעיות רטיבות  .מהנדס מומחה מטעמנו ,המצויד בניסיון
ובמכשור מתאים ,יכול לאתר ולאבחן מקורות רטיבות ולספק פתרונות יצירתיים לטיפול יעיל .איש המקצוע שלנו יבצע בדיקה
מקיפה ,בהתאם לממצאיה יוכל לקבוע מהי שיטת האיטום המתאימה ,ובאיזה חומר איטום יש להשתמש .תשובה הנדסית מלאה
מטעם יוזן שירותי הנדסה אזרחית ובטיחות  ,הכוללת פתרונות מעשיים – תשים קץ לבעיות רטיבות ולנזקים הנובעים מהן.
רטיבות ועיבוי – חריגה מתנאי הנוחות במבנה
הקריטריונים לקביעת תנאי הנוחות במבנה הינם:
טמפרטורת אוויר בפנים הבית :טמפרטורת פנים מינימלית בחורף –  11מעלות ,מקסימלית בקיץ –  81מעלות.
הפרש טמפרטורות במשטחים פנימיים של קירות המעטפת ובאוויר הפנים –  3מעלות.
לחות יחסית ברמה נדרשת.
קרינת מעטפת המבנה ברמה נדרשת.
חום הנובע מפעילות בני אדם וסביבתם.
רטיבות ועיבוי הם פונקציה של הפרמטרים הללו .חריגה מגבולות הנורמה של תנאי הנוחות במבנה עלולה ליצור בעיה ,המובילה
להיווצרות עיבוי וכתוצאה ממנו רטיבות כפי שיתואר מיד.

תהליך היווצרות עיבוי היוצר רטיבות במבנה
איך נוצר עיבוי וכתוצאה ממנו רטיבות? תהליך העיבוי מתחיל כאשר אוויר פנים רווי באדי מים בא במגע עם משטחים פנימיים
של המעטפת החיצונית של המבנה .כתוצאה מכך ,האוויר מתקרר וחלק מאדי המים מתעבים והופכים לטיפות זעירות המופיעות
על פני הציפוי הפנימי .כאשר הציפוי אינו סופג את המים – נוצרת רטיבות  .עם זאת ,עיבוי הוא רק גורם אחד להיווצרות רטיבות,
ולהלן נפרט לגבי גורמים נוספים.
מהם כלל הגורמים להיווצרות רטיבות
עיבוי – כפי שתואר לעיל.
מי גשמים – מקור לרטיבות החודרת דרך מעטפת החוץ של הדירה (קירות ,רצפה ,גג).
דליפות  /נזילות מצנרת לקויה המותקנת בקירות או מתחת לרצפות (ביוב ,דלוחין ,מים וניקוז).
רטיבות כלואה מתחת לרצפות – כתוצאה מתהליכי בנייה ובעיות ניקוז.
ליקויים באיטום רצפות של חדרים רטובים ומעבר של רטיבות לחלקי מבנה אחרים כתוצאה מכך.
מגע של מי תהום עם רצפת דירת קרקע.
טיפים למלחמה בטיפות – איך תפחיתו רטיבות ועיבוי?
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הגבירו את רמת/עוצמת האוורור.
מנעו ככל האפשר נזילות.
הימנעו מחימום ע"י תנורים עם להבה פתוחה.
צמצמו מקורות לחות פנימיים.
הגדילו את ההתנגדות התרמית של מעטפת המבנה.
לנו יש צוות מקצוענים עם המכשור המתקדם ביותר לצורך איתור רטיבות

כיצד מתבצעת בדיקת איתור נזילות מים?
הצנרת הינה מערכת ,מרושתת לאורך הקירות והרצפות ברחבי הבית .כיצד מתבצע איתור נזילות מים לצד בדיקת איטום בצורה
יעילה ומהירה? הטכנולוגיות החדשות מאפשרות למהנדסים מקצועיים לבצע בדיקות באמצעות תהליך סריקה ,על גבי הקירות
והמרצפות עצמן ,באמצעות קרניים אינפרא אדומות או מצלמות רגישות במיוחד ,המותאמות לבדיקת נזילות ואיתור נזילות
אפשרויות ברחבי הבית .איתור התרחיש העתידי תאפשר תיקון יעיל יותר ואפילו מניעה מוחלטת לאחר גילוי נזילה בצורה
מקיפה.

הבדיקות והחוו"ד האפשרי באמצעות הטכנולוגיות החדשניות של "יוזן שירותי הנדסה אזרחית ובטיחות"
באמצעות הטכנולוגיות החדשניות שבידנו ,באפשרותנו לבדוק אזורים רבים וכאלה המורכבים במיוחד לביצוע בדיקת נזילות ללא
הרס/שבירת קירות או מרצפות :קירות ,תקרות ,גגות ,מערכות ניקוז וביוב בפנים הבית ועל גג הבית.
הייחוד המרכזי בביצוע הבדיקות עם "יוזן שירותי הנדסה אזרחית ובטיחות " הוא ביכולת לאתר נזקים ,ליקויים ,נזילות
ואיכות האיטום ,אשר אינם ניתנים לגילוי תוך הסתמכות העין במיוחד אלא תוך שימוש במכשור רגיש שתפקידו גילוי נזילות מים
עתידיות ונזקים עתידיים ,תוך בדיקת נזילות ואיכות האיטום ,איכות הצנרת ותקינות מערכות הניקוז ,בנקודות השונות בבית.

איתור נזילות מים ,בדיקת אטימות
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חוות הדעת של המהנדסים בחברת יוזן שירותי הנדסה אזרחית ובטיחות  ,הידועים כמומחים לביצוע בדיקת איטום וכן
בדיקת רטיבות בנכס ,כוללת איתור הליקויים ומהותם במסגרת גילוי נזילה מקצועית ,שימוש בציוד ומכשור דיגיטאלי מקצועי,
הכולל צילום עם מצלמת אינפרא אדומה ,מיפוי וניתוח של הליקויים בדו"ח המפרט הממצאים ,דרכים לטיפול ושערוך עלויות
התיקונים כלל הממצאים ומוצלבים לכדי דו"ח בכפוף למכון התקנים בישראל בדבר תקני הבנייה וההנדסה.

דו"ח הביקורת ההנדסית שלנו כולל במסגרת בדיקת איתור נזילות:
•הצהרת המומחה ופירוט ניסיונו בתחום – המסמך מוכר וקביל בבית משפט.
•איתור נזילות מים ופירוט הליקויים ומיקומם בנכס תוך ציטוט מלא מתקנים.
•פירוט הדרכים לתיקון הליקויים.
•אומדני עלויות התיקונים (ע"פ המחירונים המקובלים בענף הבנייה" :דקל".
•צילומים באתר במידת הצורך.
•סיכומי המהנדס וסיכום העלויות.

בדיקת רטיבות בדירות ובמבנים הכוללת אנאליזה אינפרא-רד:
•בדיקת המבנה באמצעות מצלמת אינפרא אדומה -לצורך איתור כשלים וליקויים במערכות איטום
•בדיקת המבנה לאיתור כשלים במערכות בידוד -איתור יציקות בטון ללא מעטפת תרמית ,גג המבנה ,חלונות ,ועוד
• גילוי נזילות מים וכשלים במערכות ניקוז בגגות ,קירות,תקרות ,פנים דירות המגורים ,תשתיות ,מערכות ניקוז וביוב ,מיזוג
הגורמים להרטבה וחדירת מים בדירות מגורים ומבנים.
• הסריקה התרמית במהלך גילוי נזילה מאפשרת גילוי נזילות מים לכשלים סמויים שאינם ניתנים לאבחון באופן ויזואלי.
על כן ,חשוב במיוחד איתור ואו סריקה באמצעות מצלמות בעלות רגישות גבוהה במיוחד המסוגלות לאתר גם ליקויים
תרמיים ועוד.
באמצעות המצלמות ומכשור הבידוק והסריקה המתקדמים בחברה ,אפשרויות גילוי נזילות מים והליקוי הספציפי והגורם/ים לו,
מעניקים לנו את האפשרות לתת גם חוות דעת מקצועית באשר לדרכים והאפשרויות היעילות ביותר ,לתיקון ושיפור המערכות
השונות למניעת נזקים או נזקים חוזרים.
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