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טיפים לבניית דק
.דק בחצר הבית הוא משאת נפשם של אנשים רבים

.ובתוספת שהופכת את השהייה מחוץ לכותלי הבית למהנה יותר, מדובר בשדרוג של הגינה או החצר 

.יש כאלו שנרתעים מהתקנת דק בשל העלויות הכרוכות בכך, למרות שמדובר בפתרון חסכוני וקל לתחזוקה

תוכלו לחסוך כסף רב.התקנת דק לבד יכולה להיות פתרון שיעזור לכם להשיג לעצמכם את הדק שתמיד חלמתם עליו

וליהנות מפרי עמלכם– ,  והיכולות הנדרשים להתקנת דק עץ במו ידיכם" ידיים טובות"אם יש לכם את 

 .כלונסאות עץ חזקות ישירות על משטח בטון או" דק עץ"ההמלצה היא לבצע התקנה של 

.מסיבות של ספיחת לחות, בכל מקרה אסור בשום פנים ואופן שיהיה מגע ישיר בין הדק או התשתית שלו עם אדמה

(תשתית  )קונסטרוקציה 

, חשוב מאוד להשקיע בקונסטרוקציה לדק 

ותשפיע על רמת גימורו הדק הקפדה בבניית התשתית על זוויות וקווים ישרים תקל על בניית

מנת לקבל משטח עליון ישר-חשוב ביותר לפלס את משטח התשתית על

.ולרסס כנגד צמיחה בעתיד, בטרם ניגשים לבניית היסודות יש לנקות את השטח מצמחייה ועשבים

סמן את שטח הדק והעבר קווים ישרים לסימון היסודות 

המונעת את התחדשות הצמחייה (פלריג  )לאחר התייבשות היסודות נניח על האדמה יריעת יוטה שחורה 

אין צורך ביציקת היסודות  - ריצוף/על משטח בטון דקים במידה ומתקינים

.U או Lאלא הצבת רגליים על המשטח ובניית התשתית ישירות מעל הרגליים באמצעות אלמנט 

בהתאם לעומס המתוכנן על הדק- מ אחד מהשני" ס50-70את הרגליים מניחים במרחקים של בין 

. של המשטח (ניקוז)חשוב ביותר לאפשר זרימת מים 

.(לחות בחלק התחתון ויובש בחלק החיצוני)מים עומדים יגרמו לעיוות הדק 

50*100לקונסטרוקציה בדרך כלל נשתמש בעץ אורן מחוטא בפרופיל 

מנת להאריך את חיי התשתית והדק עצמו-חשוב להשתמש בעץ מחוטא על 

, בשלב זה חשוב להקפיד על חיבור קרשי התשתית בקווים ישרים מחוברים בברגיי עץ לרגליים

.מ" ס50העץ ישר ושהמרווחים בין הקורות לא עולים על , יש לוודא כי הקורות בגובה אחיד ומדוייק  

על מנת לקבל קווים ישרים לתשתית ("רגליים")וודאו קו ישר בין היסודות 

.5*80את החיבורים של הקונסטרוקציה נחבר בעזרת בורג סיבית 

משטח הדק

מנת לשמור על קווים אחידים וישרים-ראשון בקו ישר ומפולס לתשתית על דק הנחת לוח

.כדי שיהיו לנו מינימום חיבורים– כדאי להשתדל לעבוד עם לוחות דק שלמות  

.במידה והדק שלנו הוא מעל למידות הלוחות וצריך לעשות חיבורים אז נעשה את החיבור הכל פעם בצד אחר של הדק

. ("מחייך"העץ ). קעור הסיבים כלפיי מעלה– יש לוודא הנחת הקורות בצד הנכון  

.6*70טורקס / לחיבור לוחות הדק לתשתית נשתמש בברגי טורבו 

.( ברגים בכל צד של לוח2 )מ מקצות הלוח " ס2- את הברגים נמקם כ 

.הוא יקל עליכם  , השתמשו בשקען איכותי ליצירת פאזה המותאמת לראש הבורג

.לאורך הלוח לקבלת קו אחיד של הברגים (וק ליין'צ)חשוב להקפיד על יצירת קו ישר 

.ניתן להתקין את הדק עם ברגים נסתרים

.בין שורה לשורה (פוגות)מ " מ5 עד 3בהתקנת שאר הלוחות חובה להקפיד על מרחק של 

.מנת למנוע כניסה של בעלי חיים וחפצים אל מתחת לדק-יש להקפיד על סגירת משטח הדק בצדדיו על


