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  ני שמוט ת ( הרצה ) של טאבון מלב הנחיות להפעלה ראשוני 

  
  
  

תהליך  ם מים.  דבקים המכיליבמהלך הבנייה נעשה שימוש בחומרי מליטה ו
ת  רגתישל הטאבון על כלל מרכיביו בצורה הדההרצה נועד לאפשר ייבוש מושלם 

ץ  ם ללחלגרו   י עלול דהיר מ, בכדי למנוע נזק למעטפת הטאבון.  חימום מבוקרתומ
  וצרו.   ום שיפנימי בין שכבות הטאבון כתוצאה מאדי המי 

  
  ב ראשון :  של , חימום ראשוני בטרם השימוש

 

  רטורה מעלות צלזיוס בשעה, עד לטמפ  25 כ   להקפיד על חימום איטי בקצב שליש 
יש השאיר  כדי לאפשר למים לצאת מחומרי הבנייה. ב   זיוסצל   מעלות  110 כ  של

לכבות את הגז  , יש  שעות . לאחר מכן 6ך ועל בטמפרטורה זו למשפ  את הטאבון
  תת לטאבון להתקרר לבד עם דלת פתוחה.   ול

את העצים ולתת לטאבון  ציא להו  במידה ומדליקים את הטאבון עם עצים, יש
  בתוך הטאבון. באופן יזום  לכבות את העצים  בשום אופן אין להתקרר.   

   שלב שני : 

  

, עד  העש  כל   מעלות  25 , בקצב שלעולת חימוםפ  על   בשלב השני יש לחזור 
  שעתייםטמפרטורה הזו למשך  .  יש לשהות ב לות מע  200לטמפרטורה של כ 

    .  לבד עם דלת פתוחה לתת לטאבון להתקרר   ולאחר מכן

  ב שלישי :  של

  

  ד מעלות בשעה ע 50מם את הטאבון בקצב איטי של השלישי יש לחבשלב 
  כן לתת לטאבון להתקרר עם דלת פתוחה.  ולאחר מ  מעלות  300לטמפרטורה של כ 
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  זיוס.  מעלות צל  450להגיע עם הטאבון לטמפרטורה מקסימלית של ניתן 

  עם דלת  את הטמפרטורה בצורה מדורגתם מומלץ להעלות חימו בשלב ה ,
די לאפשר לטאבון  ( בין חצי שעה לשעה ) בכסגורה כמעט לחלוטין 

 באופן אחיד.    םלהתחמ

  סגור גם את  ך ל באמצעות גז בלבד, יש צורעת צב תה מבמידה וההדלק
פרטורת העבודה  ת עד להגעה לטממצורפאבן השמוט ההארובה באמצעות 

  הרצויה.  

 ש לכבות את הגז / להוציא את העצים ולתת לטאבון  בודה יר עגמב
יה להשאיר עצים או גחלים בטאבון עד שהם ידעכו  להתקרר לבד.  אין בע

לכבות או לקרר את הטאבון  רר.  בכל מקרה אין  באופן טבעי והטאבון יתק
 באופן מלאכותי.  

  ניתן לבצע ניקיון של   במידת הצורךנים. את הטאבון מבפאין להרטיב
 . באמצעות מטלית לחהפה  הרצ

   אך ורק ע"י טכנאי גז מורשה  חיבור מערכת הגז יעשה ע"י  


