
כפי שכבר ידוע, אין דבר היכול למנוע לאורך זמן חדירת 
גגות  מקלחונים,  אמבט,  בחדרי  לריצוף  מתחת  מים 
ומרפסות. מי הגשם חודרים מבין המשקים (המרווחים 
או הפוגות), וכל מי שטוען או חושב שהמישקים אטומים 
היטב לאורך זמן והמים לא יחדרו, פשוט טועה ! ולכן רוב 
הם  ומישקים  מרצפות  לאיטום  והפתרונות  השיטות 
במבחן  עומד  שאיננו  קצר  זמני  פתרון  הטוב  במקרה 
לריצוף  מתחת  המים  חדירות  זמן.  לאורך  המציאות 
שאינן מנוקזות נכון ובהקדם גורמות לנזק מצטבר רב 
אינם  (שביסודם  התחתונות  האיטום  לשכבות  גם 
מים  מאגרי  תחת  וממושכת  קבועה  לעמידה  מיועדים 
הסמוכים  הקירות  גבי  על  קפילרית  לעליה  עומדים), 
לחדרים  למעבר  הפנלים,  מעל  וצבע  טיח  והתקלפות 
כהים  כתמים  ולהופעת  עצמן  למרצפות  וכן,  סמוכים, 
גם  הגורמים  ופטריות במישקים,  עובש  והתפתחות של 

לריחות רעים.

על מנת לפתור בעיה זו, יש לדאוג קודם כל לשיפועים 
נכונים בשכבת הבט�קל והאיטום, כשהשיפוע הוא לכיוון 

פתח הניקוז.

עליון  מאריך  הנקרא  אלמנט  ממוקם  הנקז  בפתח 
לריצוף, בעל צורת צינור עגול בקוטר צר מעט מקוטר 
פתח הקולטן, דבר המותיר מרווח היקפי בין השניים, בו 
(משפר ניקוז תחתון).  מיוחדת  ניקוז  ממוקמת טבעת 
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מרווח זה (המוגן ע"י קולר פילטר גאוטכני Typar השומר 
בפני סתימת המעבר בזמן הריצוף וכן בריחת חול מילוי 
לריצוף  מתחת  המצטברים  למים  מאפשר  לצנרת), 
הנמוכה  לנקודה  עד  השיפוע  לאורך  ולחלחל  להתנקז 
המרזב.  צנרת  לתוך  ומשם  הנקז,  פתח  שהיא  ביותר, 
גובה הריצוף לגובה האיטום,  בין  מוגבלים  ואיננו  במידה 

מומלץ להשתמש באביזר הנקרא: 
"תושב למאריך עליון לריצוף + משפר ניקוז תחתון", 
הנקז, עם  בקוטר פתח  עגולה  בצורת טבעת  זה  אביזר 
מהחול  מים  למעבר   360° של  בהיקף  בצידה  פתחים 
הרטוב מתחת לריצוף אל צנרת המרזב, משמשת כחוצץ 
העליונה  הנירוסטה  רשת   + לריצוף  למאריך  הנקז  בין 
דרך  חול  סחף  למנוע  מנת  על  בריצוף.  המשתלבת 
קולר   להניח  יש  התחתון,  הניקוז  במשפר  הפתחים 
לטבעת  (מסביב  "טייפר",  גאוטקס  גאוטכנית,  מיריעה 
המשפר) בגודל של 30/50 ס"מ או 1 מ"ר, דבר היוצר 
מרצפות  שקיעת  מונע  ובנוסף,  החול,  לעצירת  מסנן 
מספיק  ואין  במידה  גם  כנ"ל  כתוצאה מבריחת החול. 
התושב  בין שכבת האיטום לריצוף, לצורך שילוב  גובה 
משפר ניקוז, יש להגן על המרווח דרכו מחלחלים המים 
מפני סחף גרגרי חול, או סתימת המרווח בזמן פעולת 
הריצוף ע"י מלט, טיט ו/או דבק אריחים, ע"י הנחת קולר 
בצפיפות  פוליפרופילן  מסיבי  העשוי  הגאוטכני,  ההגנה 

גבוהה הנקראת "גאוטקס", ומיוצר ע"י חברת "דופונט" 
ומוכר  גם בשם טייפר גאוטקסטיל. 

(קולר הגאוטקס מסופק ע"י MBM עם יתר אביזרי הניקוז, 
ראה הרחבה בהמשך).

תרשים שיטת הניקוז הכפול3. שיטת הניקוז הכפול (בשטח מרוצף)

מאריך עליון לריצוף
+ רשת נירוסטה

תושב למאריך
+משפר ניקוז

תחתון

פלנג' לחיבור
לקולר איטום

גוף הנקז

חצץ גרוס/סומסום

דלביט
קולר ביטומני

גוף
הנקז

חדירת מים
מפתח הניקוז התחתון

צינור ניקוז

שכבת
מילוי

בט�קל
שיפועי

שכבת
מילוי
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