
Techninė informacija Nr. 041

Capatect-Schlagdübel 041
Plastikinės smeigės su lėkštele.
Europos leidimas jas naudoti fasadų šiltinimo
sistemose „Capatect-WDVS A ir B“.

Produkto aprašymas

Smeigės su lėkštele sudaro: 8 mm skersmens polipropileno smeigės korpusas,  60 mm izoliuojamoji
lėkštelė ir iš anksto įmontuotas plieninis kaištis ir stiklo pluoštu armuotas gaubtelis.

Paskirtis

Išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms  „Capatect-WDVS A ir B“ tvirtinti pagal stabilumo
bandymą statybos priežiūros leidžiamomis smeigėmis. Smeigės, priklausomai nuo izoliacinės
medžiagos, derinamos su 90 mm skersmens  „Capatect-Dübelscheiben 153/F90“ ir 140 mm
skersmens „Capatect-Dübelscheiben 153/F14“ poveržlėmis. Smeigių lėkštelės prieš montuojant
įspaudžiamos į smeigių poveržlių įpjovas.

■ Reljefinė lėkštelė, kad priliptų armavimo masė
■ Įvairių ilgių, todėl praktiškai tinka visiems atvejams
■ Įmontuotas plieninis skėčiamasis kaištis
■ Šilumos laidumo koeficientas   = 0,002 W/K

Savybės

žr. smeigių leidimą.Techniniai duomenys

■ Capatect-Dübelscheibe 153Papildomi produktai

Smeigių poveržlių spalva: pilka
Produkto Nr. Poveržlių skersmuo
153/F14 140 mm
153/F90 90 mm
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Smeigės tipas Produkto
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041
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07-0303;
Naudojama
pagal ETA
tokioms
statybinėms
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Sąnaudos pagal
vėjo apkrovos
normą priklauso
nuo:

■ vėjo zonos
■ vietovės

kategorijos
■ pastato aukščio
■ izoliacinės

medžiagos
žr. atitinkamas
sąnaudos lenteles
(praktikoje
patikrintas
metodas) dengimo
instrukcijoje,
galioja tik 1-3 vėjo
zonoms. 4 vėjo
zonai turi būti
apskaičiuojama
inžinierių.

041/115 115 80 ≥ 27,5

041/135 135 100 ≥ 27,5

041/155 155 120 ≥ 27,5

041/175 175 140 ≥ 27,5

041/195 195 160 ≥ 27,5

041/215 215 180 ≥ 27,5

041/235 235 200 ≥ 27,5

041/255 255 200 ≥ 55

041/275 275 220 ≥ 55

041/295 295 240 ≥ 55

041/315 315 260 ≥ 55

041/335 335 280 ≥ 55

041/355 355 300 ≥ 55

041/375 375 320 ≥ 55

041/395 395 340 ≥ 55

Dengimas

Lygiai pakloti izoliacines plokštes, tinkamai suklijuoti kraštus. Smeiges tvirtinti gerai išdžiūvus klijų
sluoksniui (maždaug po 1 d.).

Pagrindo paruošimas

Smeigių ilgį parinkti taip, kad įtvirtinimo gylis į sienos statybinę medžiagą būtų ne mažesnis kaip 27,5
mm arba 55 mm (neatsižvelgiant į seno tinko sluoksnį arba į kitus apkrovos neišlaikančius tarpinius
sluoksnius).

Montavimas

Gręžtuvu (jei plytos skylėtosios, nenaudoti mušimo ir kalimo funkcijos) į apkrovą išlaikančią statybinę
medžiagą išgręžiamos 8 mm skersmens stačiakampės skylės. Gręžti apie 10 mm giliau už pasirinktą
smeigės ilgį. Iš gręžimo skylės išvalyti gręžimo dulkes.

Įmontuotą smeigę su lėkštele įstatyti į izoliacinę plokštę ir stiklo pluoštu armuotu gaubteliu įmušti
plieninį skečiamąjį kaištį. Smeigės lėkštelė turi būti sulig izoliacinės medžiagos paviršiumi.

Patikrinti, ar smeigė tvirtai laikosi pagrinde. Jei smeigė dėl pagrindo savybių tvirtai nesilaiko, reikia ją
pašalinti ir tinkamu atstumu įstatyti naują.

Nuoroda:
Mineralinės vatos plokščių tvirtinimas
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 119 DUO plus
Ir Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA-EXTRA L:
„Schlagdübel 041“ papildyti „Capatect-Dübelscheibe 153/F90“ (90 mm skersmens).
Mineralinės vatos lamelių tvirtinimas:
Capatect-LS-Fassadendämmplatten 101 VB:
„Schlagdübel 041“ papildyti „Capatect-Dübelscheibe 153/F14“ (140 mm skersmens). Laikytis
„Dengimo priežiūros“ normų pagal atitikties sertifikatą.
 

Nuorodos

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT- 02244 Vilnius, Tel.:8-5 260 20 15, info@caparol.lt ; www.
caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt; svetainės: www.caparol.lt; www.siltinimas.lt


