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 נספח א'
 רשימת פרטי איטום

 

 תאור פרק מס' פרט

 פרט עקרוני לטיפול ראשוני בפינה "פנימית" 0/.0/.0/ 9-1/./

 איטום קורה היקפית 1/.0/.0/ 9.10-50

 מערכת איטום מסביב לראש כלונס 1/.0/.0/ 9.52-1

 איטום פיר מעלית 0 בור שאיבה 1/.0/.0/ 9.52-7

 קיר תת קרקעיים-איטום רצפה 1/.0/.0/ 9.52-3

 ניקוז תתעלאיטום באזור  1/.0/.0/ 9.52-15

 איטום קיר בחפירה פתוחה 1/.0/.0/ 12-/9.0

 איטום קיר בחפירה פתוחה 1/.0/.0/ 10-/9.0

 קיר מקלחת-איטום רצפה 9/.0/.0/ /1-/5.0

 קיר מקלחת-איטום רצפה 9/.0/.0/ 11-/5.0

 איטום חדרי שירותים 9/.0/.0/ 10-/5.3

 איטום סביב צינור גשמה 2/.0/.0/ 9-19/.0

 איטום מעבר כבל0צינור דרך קיר 2/.0/.0/ 0.51-0

 איטום מעבר כבל0צינור דרך קיר 2/.0/.0/ 23-/0.0

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 0/.0/.0/ 0.03-9

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 0/.0/.0/ 0.03-0

 איטום סביב הגבהות החודרות את רחבת הפיתוח 0/.0/.0/ 0.03-3

 יב הגבהות החודרות את רחבת הפיתוחאיטום סב 0/.0/.0/ /0.03-1

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר את הגג 2/.0/.0/ 23-/0.7

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר את הגג 2/.0/.0/ 0.72-25

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 2/.0/.0/ 1-/0.3

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 2/.0/.0/ 0-/0.3

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 2/.0/.0/ 22-/0.3

 איטום תפר הפסקת יציקה באמגר מים 7/.0/.0/ 0.50-2

 איטום גג מגונן 5/.0/.0/ 1-12/.7

 איטום קירות חוץ מחופים 0/.0/.0/ 7.37-0

 פרט איטום גג הכולל אוורים )נשמים( 0/.0/.0/ 29-//.3

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות 0/.0/.0/ /9-//.3

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות 0/.0/.0/ 91-//.3

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 0/.0/.0/ 02-//.3

 ון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מיםפרט גמר עלי 0/.0/.0/ 09-//.3

 איטום בסיסים למתקנים )בטקל לשיפועים( 0/.0/.0/ 5-2/.3

 איטום רחבה מרוצפת 5/.0/.0/ 7-/3.0
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 איטום רחבה מרוצפת 5/.0/.0/ 3.01-21

 איטום רחבה מרוצפת 5/.0/.0/ 3.07-20

 איטום באזור שטחי פיתוח 5/.0/.0/ /3.03-1

 איטום מזחלת ניקוז 0/.0/.0/ 3.30-5

 איטום בסיסים למתקנים )בטקל לשיפועים( 0/.0/.0/ 95-/3.3

 איטום בסיסים למתקנים  0/.0/.0/ 3.31-10

 איטום סביב צינור חודר רצפה 2/.0/.0/ 99-/3.0

 איטום בריכת מים 7/.0/.0/ /-/3.5

 איטום סביב צינור החודר את הבריכה )חלופה א'( 7/.0/.0/ 21-/3.0

 איטום סביב צינור החודר את הבריכה )חלופה ב'( 7/.0/.0/ 27-/3.0

 

 
 


