 .1תקנות התכנון והבניה( ,בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,תש"ל 1970-
סימן ג' :איטום בנין נגד טחב ולחות .
 .2תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות ,תש"ל )1970-
חלק כ"ב  :הגנת מבנים מפני גז ראדון .
 .3מפרט כללי לעבודות איטום ואופני מדידה
הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ולמחשובם משרד הבטחון
/הוצאה לאור.
 .4המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
פרק  :21מבנים תת קרקעיים (מעבירי – מים ארגזים ,מעברים לרכב ולהולכי רגל –נתיבי
ישראל .
 .5הוראות למיתקני תברואה –עידכונים ,התשס"ז .2007-
 .6ת"י  5826חלק  -5מנהור איטום.
 .7ת"י  2378חלק – 1קירות מחופים באבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות.
 .8ת"י  2378חלק – 2קירות מחופים באבן טבעית ,קירות מחופים בקיבוע רטוב.
 .9ת"י  2378חלק  – 3קירות מחופים באבן טבעית ; קירות מחופים ביבש.
 .10ת"י  2378חלק  -4קירות מחופים באבן טבעית ; אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות
חיפוי מתועשות באתר "ברנוביץ".
 .11ת"י  2378חלק – 6קירות מחופים באבן טבעית  ,קירות מחופים בשיטת הקיר כפול.
 .12מפמ"כ מת"י  – 422בתי קבע נמוכים למגורים .
 .13ת"י  – 1555/3מערכות פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים –ריצוף .
 .14ת"י  1205חלק  – 2התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  :מערכות הנקזים.
 .15ת"י  1547חלק  – 13תוכניות ביצוע לבניינים ועבודות פיתוח סביבתי :איטום.
 .16תקן ת"י  – 1536מבנים –חומרי איטום -מיון ודרישות.
 .17ת"י  2752חלק  – 1איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות כללי.
 .18ת"י  1476חלק  -1בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים  :גגות שטוחים ומרפסות.
 .19ת"י  1476חלק  2בדיקת אטימות מעטפת הבנין לחדירת מים :קירות חיצוניים ופתחים
בקירות חיצוניים .
 .20ת"י  1430חלק  – 1יריעות לאיטום גגות  :יריעות פי.וי.סי .
 .21ת"י  1430חלק  – 2יריעות לאיטום גגות :יריעות אי.פי.די.אם
 .22ת"י  1430חלק  – 3יריעות לאיטום גגות יריעות ביטומן משופר בפולימרים  ,מזוינות.
בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים  ,המיועדות להתקנה בריתוך.
 .23ת"י  1752חלק  -1מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון  .התשתית לאיטום
 .24ת"י  1752חלק  -2מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון  :יריעות ביטומן מערכות
לאיטום גגות שטוחים מבטון :יריעות ביטומן המותקנות בריתוך.
 .25ת"י  1920חלק  -2טיח  :מערכות הטיח באתר .
 .26ת"י – 414עומסים אופיינים במבנים :עומס רוח
 .27ת"י  – 4518ציפויים גמישים על בסיס אקרילי לאיטום גגות המושמים כמערכת נוזלית
בתווך מימי.
 .28ת"י  -1513בטון קל לשימושים לא מבניים

