המפקריט ®Tradical

חומר בניה

טבעי מתקדם

למילוי קירות ותקרות
מבודדים ויעילים

אנרגטית
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המפקריט ®Tradical
חומר בניה טבעי מתקדם למילוי קירות
ותקרות מבודדים ויעילים אנרגטית

שבבי המפ גולמיים והחומר המקשר  Tradical® PF 70יוצרים יחד את
המפקריט ® - Tradicalתערובת טבעית לבניה בעלת יכולות היגרו־
תרמיות ייחודיות היוצרת סביבת מחיה בריאה ונוחות אקלימית אידאלית
בבית .המפקריט ® Tradicalמיושם ביציקה בשילוב שלד עץ או פלדה
ומשמש כמילואה עבור קירות או גגות ליצירת מעטפת היגרו־תרמית
הומוגנית ללא גשרי קור.

צילום המרכז לבניה מתקדמת SID

אדם:
•
•
•
•
•
•

יכולת בידוד תרמית מצוינתλ=0.085 :
חומר פרמאבילי ו"נושם" בעל וויסות לחות
טבעי היוצר חלל נעים ובריא
ללא תרכובות אורגניות נדיפות ()VOC's
		
יוצר איכות אוויר פנים–מבנית גבוהה
המיטיבה עם בריאות דרכי הנשימה
מצמצם התפתחות עובש ופטריות
וויסות היגרו–תרמי ייחודי להמפקריט

אדמה:
•
•
•
•
•

בית:

השימוש בהמפ מגדיר מחדש בניה אקולוגית:
חומר בניה הכולא  co²מהאטמוספירה
הוויסות ההיגרו–תרמי מפחית שימוש
באנרגיה במבנה
מבוסס על רכיבים צמחיים ,מתחדשים
ומתמחזרים
 Tradical® PF 70מבוסס על סיד אווירי בעל
אנרגיית ייצור נמוכה
ללא תוספים סינתטיים או אקריליים

תיאור
המפקריט ® Tradicalהינו חומר בניה טבעי המשמש כמילואה תרמית
הומוגנית המונעת גשרי קור .לצמח ההמפ תכונות בידוד עילאיות ובשילוב
עם  Tradical® PF 70כחומר מקשר נוצרת מעטפת תרמית בעלת ביצועים
היגרו–תרמיים מצוינים המאפשרים להנות מסביבת מחיה טבעית ,בריאה
ונושמת החוסכת כסף רב על הוצאות חימום וקירור הבית.
בזכות מרכיביו המפקריט ® Tradicalהוא בעל טביעת רגל פחמנית

•
•
•
•
•
•
•

שמירה על טמפרטורה קבועה ונעימה בחלל
הוויסות ההיגרו־תרמי חוסך עד 70%
מהוצאות חימום וקירור המבנה
קיר מונוליטי המונע גשרי קור
אטימות מצוינת למעבר אוויר
עמיד בפני התקפות מזיקים וטרמיטים
בידוד אקוסטי מצוין
יעילות ותפקוד  Tradical® PF 70מעוגנים
בעשרות מחקרים אירופאיים

טובה-יותר-מאפס ,כלומר במקום לפלוט פחמן דו–חמצני לאטמוספירה
הוא סופח וכולא אותו כחלק ממחזור חייו .השילוב של המפקריט ®Tradical
במבנה מאפשר לפצות על האנרגיה והפליטות של יתר חומרי הבניה
ולהשיג בניה נייטרלית מבחינת פליטות גזי חממה ושמירה לאורך דורות
על סביבת המחיה הגדולה ביותר שלנו  -כדור הארץ.

סיד אווירי הוא חומר "נושם" במיוחד ומתאפיין
בקפילריות ,פרמאביליות והיגרוסקופיות
גבוהות התורמות לתפקוד ההיגרו־תרמי
של ההמפקריט ומווסתות את הלחות בבית

צילום Tradical BCB

צילום NXNW Architects

צילום עפר נוב

צילום LCDA

המפקריט ®Tradical
חומר בניה טבעי מתקדם למילוי קירות
ותקרות מבודדים ויעילים אנרגטית
המפ Hemp

סיד אווירי

Pure\Aerial Lime

צמד מנצח

צמח ההמפ מתאים במיוחד לגידול תעשייתי בר קיימא כיוון שגידולו צורך השקיה מועטה בלבד ,הוא גדל
במהירות רבה ,אינו דורש כמעט שימוש במדשנים או חומרי הדברה וניתן לגדלו כמעט בכל אזור אקלים.
שבבי ההמפ עוברים תהליך עיבוד מינימילי ויעיל אנרגטית וסביבתית ,במהלכו הליבה הקשיחה של הצמח
נקצצת ומנופה בצורה מבוקרת .לשבבי ההמפ צפיפות נמוכה ומבנה נקבובי מיוחד המקנה להם תכונות
היגרו–תרמיות ואקוסטיות עילאיות.
חומרי בניה ממקורות צמחיים היו חלק נכבד מתעשיית הבניה מקדמת דנא ,אך תעשיית הבניה המודרנית
זנחה את השימוש בחומרים הנפלאים הללו .כיום ,כאשר עולה הדרישה לאיכות בניה גבוהה יותר ,מבודדת
יותר ,המשתמשת בחומרים בריאים ומקיימים יותר  -החומרים הצמחיים בבניה זוכים לעדנה מחודשת.
סיד אווירי טהור מיוצר ע"י קלייה של אבן גיר טבעית בטמפ' של  ,900ºCכמעט מחצית מהטמפרטורה
בה נקלה צמנט .במשך אלפי שנות היסטוריה האדם ידע לעשות שימוש בחומר הבניה הנפלא הזה ליצירת
גשרים ,מלטים ,טייחים אטומים למים ועוד .כיום ,חברת  BCBבעלת המותג ® Tradicalמייצרת סיד אווירי
כחומר בניה מודרני בתהליך יצור מוקפד ומבוקר המהווה את סימן ההיכר של החברה.
•
•
•
•
•
•

מערכות קיר המפקריט
®Tradical

ביצועים תרמיים

סיד אווירי אינו זקוק למים להתקשרותו בשונה מסיד הידראולי ,וכך מבטיח תהליך התקשרות
מיטבי של תערובת ההמפקריט על אף האופי ההידרופילי של שבבי ההמפ.
התקשרות מיטבית חיונית לתפקוד הכללי של ההמפקריט וחשובה במיוחד להבטחת תפקוד
היגרו–תרמי אידאלי.
סיד אווירי הוא חומר "נושם" במיוחד ומתאפיין בקפילריות ,פרמאביליות והיגרוסקופיות גבוהות התורמות
לתפקוד ההיגרו–תרמי של ההמפקריט ומווסתות את הלחות בבית.
ההתמחות של  BCBבטכנולוגיה של סיד אווירי טהור אפשרה לה ליצור את החומר המקשר הייחודי,
האמין והמתאים ביותר לשימוש בהמפקריט.
מוצרי ® Tradicalזכו לפטנט בשל ייחודם והתפקוד העילאי שלהם בשימוש כחומר מקשר להמפקריט.
מוצרי ® Tradicalמיוצרים לפי פורמולציה מבוקרת ובעלי הרכב קבוע ללא שונות בין שק לשק ומבטיחות
את היישום המוצלח של ההמפקריט בכל פרויקט ופרויקט.

קבוצת בוץ מציעה שלוש מערכות קיר טבעיות מבוססות המפקריט ® Tradicalבעלות ערכי בידוד גבוהים
בעוביי קיר משתנים המאפשרות התאמה מיטבית לצרכים של כל לקוח וכל מבנה .כלל האלמנטים
המרכיבים את מערכות הקיר הם בעלי יכולת נשימה גבוהה ומבטיחים את התפקוד ההיגרו–תרמי המיטבי
של ההמפקריט.
מערכות קיר
המפקריט

לפני טיח []cm

עובי הקיר

בידוד כפול

29

המפקריט
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מערכת
Greenline

® - Tradicalמציבים את
הסטנדרט להמפקריט
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 R valueשל השכבה

 R valueכולל
[])m²·deg)÷w

המפקריט ®Tradical

25
4

2.94
0.93

3.87

המפקריט ®Tradical

25/32

2.94/3.76

2.94/3.76

0.04
1.76
0.93/1.40

2.73/3.20

שכבות מן הפנים לחוץ עובי שכבה
[]cm

לוח מבודד טבעי

1.25 Fermacell Greenline
המפקריט ®15 Tradical
4/6
לוח מבודד טבעי

[])m² · deg ) ÷ w

המפקריט ® Tradicalהינו מוצר אשר פותח ע"י מדענים תוך התאמה מיטבית לדרישות העולות מן העבודה
בשטח .מרבית המחקר הבינלאומי על המפקריט בחר להתמקד במוצרי ® Tradicalבשל האמינות ,הסטנדט
והאיכות הגבוהים של מוצריהם .בחירה זו מאפשרת הן למפתחי המוצר והן למשתמשים בו להרוויח מן
הידע המחקרי העצום אשר התגבש על ® Tradicalהמפקריט בכל פרוייקט ופרוייקט.
הפופולריות הגבוהה של מוצרי ® Tradicalהמפקריט נובעת מן המפרט הטכני והאיכות הגבוהה של חומרי
הגלם היוצרים מוצר אמין ,בטוח לשימוש ובעל תפקוד אופטימלי.

צילום כפיר וקס | תכנון כפיר וקס אדריכלים

מערכת קיר המפקריט
בידוד כפול

צילום ותכנון שדה צור אדריכלים

צילום LCDA

מערכת סיד חוץ מינרלי
לוח בידוד סיבי עץ טבעי  4 -ס"מ
שלד עץ  /שלד פלדה  15x5 -ס"מ
טראדיקל המפקריט  25 -ס"מ
מערכת טיח פנים סיד/אדמה

מערכת קיר המפקריט
קלאסית

מערכת טיח סיד חוץ מינרלי
שלד עץ  /שלד פלדה  15x5 -ס"מ
טראדיקל המפקריט  32/25 -ס"מ
מערכת טיח פנים סיד/אדמה

מערכת קיר המפקריט
מערכת Greenline

מערכת סיד חוץ מינרלי
לוח בידוד סיבי עץ טבעי  4/6 -ס"מ
שלד עץ  /שלד פלדה  15x5 -ס"מ
טראדיקל המפקריט  15 -ס"מ
לוח טבעי Fermacell Greenline

מערכת טיח פנים סיד/אדמה

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

צילום Tradical BCB
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המפקריט ®Tradical
חומר בניה טבעי מתקדם למילוי קירות
ותקרות מבודדים ויעילים אנרגטית
לוחות טבעיים

ישנם מספר סוגי לוחות המשולבים במערכות ההמפקריט:
במערכת הבידוד הכפול ההמפקריט מיושם מבפנים על גבי לוח חיצוני מבודד טבעי .Steico Protect Dry
במערכת  Greenlineיישום ההמפקריט מתבצע מבפנים על גבי הלוח הטבעי .Fermacell Greenline
המערכת הקלאסית מיושמת ללא שילוב לוחות.

engineered by nature

המפקריט ®Tradical

וויסות היגרו-תרמי דינמי

המפקריט ® Tradicalמתאפיין ביכולת היגרו–תרמית ייחודית המווסתת באופן פסיבי הן את הטמפרטורה והן
את הלחות היחסית במבנה .מחקרים מראים כי ההמפקריט שומר על טמפרטורה כמעט קבועה במבנה לכל
אורך היממה הן בקיץ והן בחורף ומאפשר הפחתה משמעותית של הצורך בשימוש במכשירי חימום או קירור.
טמפרטורה חיצונית
טמפרטורה פנימית

פני קיר חיצוני
טמפרטורה חיצונית
טמפרטורה פנימית

וויסות לחות טבעי

לחות יחסית פנים
לחות יחסית חוץ

חודש מאי (בריטניה):
תנודות הטמפ' החיצונית :בין 6-22ºc
תנודות הטמפ' בתוך מבנה ההמפקריט:
בין  14-17.5ºcמעלות בלבד.
נתוני הטמפ' הפנים מבנית התקבלו מן
הוויסות של ההמפקריט בלבד ,ללא כל
שימוש במכשירי קירור.

חודש ספטמבר (בריטניה):
תנודות הטמפ' החיצונית :בין 12-30ºc
תנודות הטמפ' בתוך מבנה ההמפקריט:
בין  22-24ºcמעלות בלבד.

הודות למבנה המיקרוסקופי הייחודי של
שבבי ההמפ ,המפקריט ® Tradicalהוא בעל
יכולת יוצאת דופן לוויסות לחות במבנה.
מעבר לתנודות הלחות החיצוניים ,הלחות
בפנים המבנה נשמרת סביב 55-60%
לחות יחסית  -טווח הלחות האופטימלי
לבריאותנו .לחות מאוזנת מעלה גם את
הנוחות התרמית במבנה ומנעימה את
השהייה בו.
מקור :מחקר בית המפקריט ,אונ' ,BATH
בריטניה

צילום אדריכל כפיר וקס

צילום קבוצת בוץ

טביעת רגל פחמנית
טובה-יותר-מאפס!

אוויר נקי בבית

וויסות לחות:
קיר נושם  -קיר בריא

חיפויי גמר טבעיים

קונסטרוקציות
מתאימות

צילום LCDA

כמו כל צמח ,גם צמח ההמפ כולא  CO2במהלך גידולו .עשרה דונמים של שדה המפ מסוגלים לכלוא במהלך
גידולם  15טון של  CO2מהאטמוספירה תוך חודשים ספורים .בזכות ההמפ והסיד האווירי שקושר גם הוא
 CO2אטמוספרי במהלך מחזור חייו ,המפקריט ® Tradicalהוא חומר בניה בעל טביעת רגל פחמנית שלילית
וטובה-יותר-מאפס .במקום להוסיף גזי חממה לאטמוספירה ,כל  1מ"ר של קיר המפקריט ® Tradicalמפחית
ממנה  0.34ק"ג  .CO2בית ממוצע בגודל  140מ"ר עם קירות המפקריט כולא  20טון של !CO2
גם לאחר הבניה ,הצריכה האנרגטית של המבנים נמוכה מאוד הודות ליכולת הוויסות ההיגרו-תרמי הייחודי
של המפקריט ® ,Tradicalעובדה המאפשרת חסכון אנרגטי וכלכלי רב לאורך כל השנה.
אנו מבלים כ– 90%מזמננו בתוך מבנים .לאיכות האוויר הפנים מבנית ( )IAQהשפעה ישירה על הבריאות
שלנו ,על הרגשת הנעם בחלל ולפי מחקרים עדכניים אף על התפקוד הקוגניטיבי שלנו.
המפקריט ® Tradicalחף מתרכובות אורגניות נדיפות ( ,)VOC'sאינו פולט חומרים המזיקים לנו ובעל יכולת
טבעית לוויסות לחות  -שילוב תכונות אשר יחדיו תורם רבות לאיכות האוויר הפנים מבנית .בשל יכולתו
לנדף מתוכו עודפי לחות והאופי האנטי–ספטי שלו ,קיר המפקריט ® Tradicalמסייע גם במניעת התפתחות
עובש ופטריות בקירות ובכך שומר על האוויר שאנו נושמים נקי ובריא יותר.
שלא כמו חומרי בניה טבעיים ,חומרי בניה קונבציונליים חסרים יכולת של "נשימה" ותנודות הלחות בבתים
הבנוים מחומרים אלה גבוהות ותכופות .מצב זה עלול לגרום לעיבוי בתוך הקיר או על גביו ולהתפתחות
עובשים ופטריות בפנים המבנה .ללא טיפול מתאים ,עובשים ופטריות עלולים לגרום לפגיעה חמורה ברקמת
המבנה תוך שנים ספורות ,ההולכות ומחמירות לאורך זמן.
אחד היתרונות הגדולים ביותר של המפקריט הוא היותו חומר בניה המתאפיין בפרמאביליות וקפילריות
גבוהות במיוחד .תכונות אלה הופכות אותו לחומר "נושם" בעל יכולת לנדף מתוכו עודפי לחות באופן פסיבי.
יכולת זו תורמת לתפקוד תרמי אידאלי ושמירה על רקמת הקיר לאורך זמן.

המפקריט ® Tradicalמתפקד בצורה מיטבית בשילוב עם טייחים טבעיים ונושמים על בסיס סיד או חרסית.
קבוצת בוץ מחויבת לאספקת חיפויי הגמר הטבעיים ,המקיימים והבריאים ביותר המשתלבים מצוין בכל
מערכות המפקריט ®.Tradical
®
כחיפוי חוץ אנו ממליצים ליישם טיח מינרלי טבעי ע"ב סיד אווירי מבית  Tradicalהמתאפיין בפרמאביליות
מצוינת ושומר על יכולת הנשימה של הגבוהה של מערכות הקיר .כחיפוי גמר פנימי ניתן ליישם טיח אדמה
"תבל" וגמר טיח סיד  Tradical® Décorהזמינים בעשרות גוונים טבעיים יחודיים.
ניתן ליישם המפקריט ® Tradicalכמילואה מבודדת בקירות ובגגות בשילוב שלד עץ או שלד פלדה .ההמפקריט
מתפקד מצוין עם שני סוגי השלד .בשילוב גם שלד עץ ,המפקריט ® Tradicalמסייע בהגנה על העץ ומשפר
את עמידותו לאורך זמן.
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