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יש לחבר את האחיזות למשטח ישר ושטוח ככל הניתן.
יש לחבר כל אחיזה בבורג באורך המתאים לה  ,יש לשאוף
שתבריג הבורג יבלוט כ 2-3 -ס״מ מתחתית האחיזה ולא יותר
מכך.
כל אחיזה מכילה חור גדול לבורג הראשי ובנוסף אליו חור/ים
קטנים יותר .יש לשאוף תמיד לחבר בורג קטן בנוסף לבורג
הראשי על מנת למנוע סיבוב של האחיזה.
במידה וקיימים  2או יותר חורים קטנים באחיזה בנוסף לחור
המרכזי הגדול  ,ניתן לחבר את האחיזה ע״י שימוש בחורים
הקטנים בלבד עם ברגי עץ ) יש להשתמש בכל החורים
הקטנים לחיבור האחיזה (.
יש לשים לב לא להדק יתר על המידה את הברגים ,בעיקר
באחיזות הקטנות ,על מנת למנוע מצב של שבירת או סדיקת
האחיזה ע״י הידוק יתר.
אין לחבר אחיזות ישירות לקיר בלוקים או קיר גבס הן
מיועדות לחיבור ללוחות עץ עם אומי נעץ מתאימים.
במידה ורוצים לחבר אחיזות ישירות לקיר בטון ללא שימוש
באומי נעץ או לוח עץ ,יש להוסיף דבק מתאים לגב האחיזה
על מנת למנוע את סיבובה תוך כדי השימוש וכדי לחזק את
החיבור לקיר.
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לטפס עם נעליים

לשטוף במים
30 Max

שימוש במגנזיום

ס״מ

מומלץ להתקין כ  6-8אחיזות למ״ר במרחקים של כ40-70-
ס״מ אחת מהשניה.

מומלץ לטפס על האחיזות עם נעליים נקיות על מנת לשמור
על נקיונן לאוך זמן.

יש לוודא כי הברגים המחברים את האחיזות מחוזקים
ושהאחיזות לא מסתובבות או נעות כאשר מופעל עליהן כוח.

מומלץ לטפס עם ידיים יבשות וללא חומרים שמנוניים על
מנת לשמור על החספוס של האחיזה.

יש להיזהר לא לזרוק או להפיל אחיזות מגובה גדול מ  1מ׳ הן
עלולות להיסדק או להישבר.

מומלץ להשתמש באבקת מגנזיום לשמירה על ידיים יבשות
ושיפור האחיזה.

לפני חיבור האחיזות יש לוודא שאין בהן סדקים או שברים.
במידה והאחיזה סדוקה או שבורה יש לזרוק אותה לפח.

על מנת לשמור על האחיזות לאורך זמן אנחנו ממליצים
לשטוף את האחיזות כל חודשיים שלושה ,על מנת להוריד
לכלוך שהצטבר עליהן.

יש לוודא שבזמן הטיפוס יש משטח נחיתה מתאים מתחת
למטפס .
מומלך להיזהר ולא לחבר אחיזות גדולות במקומות שבעת
נפילה אפשר לפגוע בהן.
כאשר מחברים אחיזות ללוח עץ עם אומי נעץ יש לוודא שאום
הנעץ תקין .

מומלץ לשטוף את האחיזות במים קרים ע״י שימוש במכונת
שטיפה בלחץ מים ) גרניק ( .
אין להשתמש בחומרי ניקוי כגון אקונומיקה או חומרים
אחרים .שימוש בחומרי נקיון או מים חמים עלול לגרום
לצבעים מסויימים לדהות עם הזמן.

אין לאפשר טיפוס של יותר מאדם אחד על כל אחיזה בכל רגע
נתון.
יש להיזהר ולשייף פינות חדות או שברים בהיקף האחיזה על
מנת להימנע מחתכים.

עיצוב ובניית קירות טיפוס

