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Capatect-Schlagdübel 061
Sertifikuotos plastikinės smeigės su lėkštele „Caparol" fasadų
šiltinimo sistemoms, tinkamos tvirtinti prie visų pagrindų.

Produkto aprašymas

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

Paskirtis

Smeigės naudojamos „Caparol" fasadų sistemoms tvirtinti, kai reikalaujama statiškai patikimai
tvirtinti  statybos priežiūros leidžiamomis smeigėmis. Smeigės, priklausomai nuo izoliacinės
medžiagos, derinamos su 90 mm skersmens  „Capatect-Dübelscheiben 153/VT90“ ir 140 mm
skersmens „Capatect-Dübelscheiben 153/14“ poveržlėmis. Smeigių lėkštelės prieš montuojant
įspaudžiamos į smeigių poveržlių įpjovas.

■ Sertifikuota tvirtinti ugniasienes
■ Patikimas montavimas dėl teleskopinės lėkštelės 
■ Kintanti nuo 25 iki 55 mm skėčiamoji zona
■ Tinka visiems pagrindams ( A-E)
■ Didesnės apkrovos mažesniam smeigių kiekiui
■ Šilumos laidumo koeficientas = 0,001 W/K
■ Reljefinė lėkštelė, kad geriau sukibtų armavimo masė

Savybės

Smeigė= juodaSpalvos

žr. smeigių liudijimą.Techniniai duomenys

■ Capatect-Dübelscheibe 153Papildomi produktai

Smeigių poveržlių spalva: balta
Produkto Nr. Poveržlių skersmuo
153/14 140 mm
153/VT90 90 mm

061Produkto numeris
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Smeigės tipas Produkto
Nr.

Smeigės ilgis Smeigės ilgis
h ef  

Pakuotė
(vnt.)

Sąnaudos

Capatect-
Schlagdübel
Europos
techninis
liudijimas:
ETA-15/0208; 
Naudojama
pagal ETA
tokioms
statybinėms
sienų
medžiagoms:
A = betonui
B =
pilnavidurėms
plytoms
C =
skylėtosioms
plytoms
D = lengvajam
betonui
E = porėtam
betonui

Apsauga nuo
atmosferos
poveikio  ≥ 40

061/95 95 ≥ 25*/45**

100

Sąnaudos
pagal vėjo
apkrovos
normą
priklauso nuo:

■ vėjo zonos
■ vietovės

kategorijos
■ pastato

aukščio
■ izoliacinės

medžiagos
žr. atitinkamas
sąnaudų
lenteles
(praktikoje
patikrintas
metodas)
dengimo
instrukcijoje.

061/115 115 ≥ 25*/45**

061/135 135 ≥ 25*/45**

061/155 155 ≥ 25*/45**

061/175 175 ≥ 25*/45**

061/195 195 ≥ 25*/45**

061/215 215 ≥ 25*/45**

061/235 235 ≥ 25*/45**

061/255 255 ≥ 25*/45**

061/275 275 ≥ 25*/45**

061/295 295 ≥ 25*/45**

*   = A,B,C pagrindams
** = D,E pagrindams

Dengimas

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

Pagrindo paruošimas

Smeigių ilgį parinkti taip: izoliacinės plokštės storis (pvz. 140 mm) + apkrovos nelaikančio sluoksnio
storis (pvz. 10 mm klijų sluoksnis ir 20 mm seno apatinio tinko sluoksnis)+ 25 mm smeigės įtvirtinimo
gylis. Gaunamas 195 mm smeigės ilgis.

Montavimas

Efektyvi smeigės skėčiamoji zona sudaro 55 mm. Kai ištraukimo vertės nepakankamos, smeigė,
kurios įleidimo gylis 25/45 mm, gali būti įleista giliau.

Gręžtuvu (jei plytos skylėtosios ar porėtas betonas nenaudoti mušimo ir kalimo funkcijos) apkrovą
išlaikančiame pagrinde 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 skėčiamąjį 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.
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Nuoroda:
Mineralinės vatos plokščių tvirtinimas
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 ir 151 EXTRA/ 151 EXTRA L:
„Capatect- Schlagdübel 061“ papildyti „Capatect-Dübelscheibe 153/VT90“ (90 mm skersmens).

Mineralinės vatos lamelių tvirtinimas:
Capatect-LS-Fassadendämmplatten 101 VB:
„Capatect-Schlagdübel 061“ papildyti „Capatect-Dübelscheibe 153/14“ (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
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