
 של רימינילגראנד הוטל הגנה בלתי נראית 

 
 (Winkler Chimicaשל רימיני )צולם ע"י גראנד הוטל הרחבה של ה

 

 הזמן עם עצמם על עוטים הם האדריכלי לערכם מעבר אשר מבנים ישנם
 שהיווה רימיני, של הוטל הגראנד .משמע תרתי ,סמלים של אופיים את

 נכלל פליני, פדריקו של ביותר היפים מהסרטים כמהב ראשי שחקן
 .זו בקבוצה

 צורך היה הראשית, הכניסה מולש הרחב השטח באזור מים חדירות בגלל
 לע שמירה וךת הזה המרחב את מלא לתפקוד להחזיר מנת על בבניין לטפל

Winkler  חומרב נמצא זו לבעיה הפתרון המקוריים. והמבנה החומרים
Terrazze Skermo של Chimica Winkler להגנה המיועד חומר שהוא 

 .שונות איטום בעיות לפתרון וכן ופנימיים חיצוניים םשטחימ של ואיטום

http://www.winklerchimica.com/it/
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   Skermo Terrazzeעם  בוצעשל רימיני השטחים החיצוניים של הגראנד הוטל איטום 

 (Winkler Chimica)צולם ע"י  

 

, נמצאו הכניסהדרגות למלגראנד הוטל, בקטע המוביל בכניסה הראשית 
. החדירות עלולות היו, הכניסה חדירות מים רבות שמקורם ברחבה שמעל

, ולכן היה צורך בהתערבות יהשמתחת לאיזורנזקים לעם הזמן, לגרום 
 שתחזיר לשטח את היכולת לעמוד מפני מים.

 ,לוקודם כ ,ביניהן כמה והתחייבויותבהתערבות זו היתה מותנית  אולם
במצבה את האבן המרכיבה את הריצוף של רחבת הכניסה להשאיר  החובה

הסרת של  הפתרון המסורתי נפסל מיד אלה,מסיבות  .המקורי והשלם
הוחלט שמתחת. ולכן  האיטוםמעטפת מחדש של  ואיטום הקיים הריצוף

 .הריצוף פני שטח על ושללבצע הגנה 

שהיא מבוסס על פורמולציה הוא חומר ש Skermo Terrazzeהחומר 
המיועד להגנה מוצר והוא  חומר פעיל 100%נטולת ממיסים, עם לחלוטין 

גבי על  ליישם אותוניתן ו עמידהוא דוחה מים ומפני מים. החומר 
, אבן חול, קלינקר חיצוניים כגון קרמיקה,של ריצופים  הנפוציםהציפויים 

החורים הנקבוביים או חדירת מי הגשם דרך  מונעהוא קוטה וכו'. -טרה
לא פוגע הוא ולכן  ()ציפוי עליון קרוםיוצר  לאהוא דרך פגמים בריצוף. 

לא במראה כמובן ו של החומר בשטחים המטופלים, ביכולת הנשימה
ובכך מונע דחיית מים  החומר הוא פעולתו הספציפית של. טי שלהםתהאס

ות במרפס בעיות ם ליצורטחב, עצות, חזזיות ובקטריות העלולי הצטברות
 . המבניםלהשפיע לרעה על תברואת וברחבות מרוצפות ובכך 
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 (Winkler Chimicaהריצוף )צולם ע"י  גבי על Winkler Skermo Terrazze -שלב פיזור ה

 

 היבט ההתיישנותיעילות הפעולה ההגנתית שלו מתרחבת גם ל
שהם תוצאה של גורמים  –ים של חומר הריצוף ההתפוררות הטבעיו

והפשרה, חדירה של גורמים תוקפניים ומלוחים, ולכן השימוש  קיפאון
 .קו החוףגם באזור מאוד מומלץ בחומר 

מציע יתרונות רבים: פעולות  Skermo Terrazze-ה גם מבחינה יישומית
הן פשוטות מאוד ודורשות רק את הניקיון היסודי  החומר ההכנה לפיזור

העלולים להפריע וחומרים חלקים מתפוררים להסיר של השטח כדי 
החומר, ואת המריחה של מרק בחיבורי האריחים הפגומים. יש  להידבקות

לפזר את החומר על שטח יבש או קצת לח בעזרת רולר או מברשת סיידים. 
דקות  15-. כ)כוחלה/רובה( ריצים שבין האריחיםחיש להקפיד על מילוי ה

תן ינה. יבש מטלית בעזרתסיר את עודפי המוצר האחרי הפיזור, ניתן ל
 .מיישום החומרשעות  18-כלאחר וך שוב על השטח לדר
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