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n Teikdami serviso paslaugas, mes 
padedame savo partneriams kuo 
geriau įgyvendinti projektus ir didi
name partnerių konkurencingumą 
statybos, prekybos ir viešųjų pirkimų 
srityse. Kartu didelį dėmesį skiriame 
aplinkos apsaugai, energijos šaltinių 
taupymui bei ekonomiškumui.

n Konsultuodami savo klientus Jūs gali
te naudotis mūsų paruošta medžiaga 
bei pagalbinėmis priemonėmis:

 –  technine produktų informacija;
 –  spalvynais ir faktūrų pavyzdžiais; 
 –  internetine prieiga su išsamiais duo

menimis www.capadata.de;
 –  energijos taupymo ir išorinės sienos 

difuziškumo lyginamosiomis studijo
mis;

 –  brėžiniais;
 –  individualia objekto analize kaip pro

fesionalaus projektavimo pagrindu; 
 –  „FarbDesignStudio“ paruoštais fasa

do apdailos sprendimais;
 –  didelių talpyklų logistika; 
 –  konsultacijomis objektuose.

n Kompetentingi konsultantai atsakys 
į visus klausimus, kylančius atliekant 
fasado šiltinimo, atnaujinimo ir apdai
los darbus. 

n Skaičiuojant sąnaudas, būtina atsi
žvelgti į su konkrečiu objektu susijusius 
krėtimo ir suslūgimo nuostolius. Mūsų 
nurodyti sąnaudų duomenys ir reko
menduojamos technologijos yra neįpa
reigojantys ir nesukelia teisinių pasek
mių ar gretutinių įsipareigojimų pagal 
pirkimo sutartį. Pirkėjas turi patik rinti 
ir įsitikinti, ar konkretus produktas yra 
tinkamas jo siekiamam tikslui. Produk
tų etiketėse ir aprašymuose visuomet 
būna pateikiami duomenys apie pro
duktą. 

Bendruosiuose statybos techninės prie-
žiūros liudijimuose griežtai nustatyta, 
kad apšiltinant pastatus turi būti nau-
dojamos vientisos sistemos. Kiekvienas 
atskiras komponentas, taip pat ir papil-
domi priedai, yra šiltinimo sistemos 
sudėtinės dalys. 
Neleidžiama naudoti sistemoms nepri-
klausančių, kitų gamintojų ar pan. kom-
ponentų, nes tai gali sąlygoti žalą, susi-
jusią su visa sistema; tokiu atveju nėra 
suteikiama ir gamintojo garantija.
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Beurteilung:
In der gesamten Schichtenfolge tritt keinerlei Kondensat auf. Es handelt sich um eine 
bauphysikalisch einwandfreie Konstruktion.

Darstellung der Bauteilschichten im Maßstab der Diffusionswiderstände!
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Immer individuell auf Sie zugeschnitten.
WDVS-Systemübersicht

Capatect_WDVS A

Capatect_WDVS B

14

18

Jede Dämmlösung wird im Vorfeld sorgfältig geplant

und auf das jeweilige Objekt zugeschnitten. Bei Caparol

stehen zwei ausgereifte Dämm-Systeme zur Verfügung,

die eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen hin-

sichtlich Technik und Optik sicher erfüllen. Mit dem nicht

brennbaren, vollmineralischen Capatect-WDVS A und

dem schwer entflammbaren Capatect-WDVS B aus

klassischem Polystrol Hartschaum stehen immer hoch-

wertige Systeme zur Verfügung, mit denen sich eine

optimale Dämmung in vielen Varianten realisieren läßt.

Kein Haus ist wie das andere. Immer
spiegeln sich die Gestaltungsideen der
Bewohner in unterschiedlichen Formen,
Farben und Materialien wider. Viele Details
und kleinste Nuancen zeigen: Hier wohnen
wir, und wir sind unverkennbar individuell.
Genauso individuell wie Wärmedämm-
Verbundsysteme von Caparol.
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Statybos aikštelės logistika 

n „Caparol“ profesionalai patars Jums, kaip 
įrengti statybos aikštelę ir racionaliai pasi
rinkti techniką. Patyrę technologai vietoje 
pademonstruos, kaip greitai ir ekonomiškai 
dirbti su „Caparol“ sistemomis.

n „Caparol“ gaminiai transportuojami aplinką 
tausojančiose talpyklose. 

Specializuoti mokymai

n „Caparol“ reguliariai organizuoja mokymus 
statybinių profesijų studentams, statybinin
kams ir statybinių medžiagų parduotuvių 
konsultantams. Mokymuose pristatomos 
rinkos naujovės, o per praktines pratybas 
mokoma dirbti su naujausiomis technolo
gijomis. Tobulinkite savo įgūdžius ir būkite 
konkurencingi!

Konsultacija vietoje

n Profesionalai profesionalams: „Caparol“ 
technologai konsultuoja atvykę tiesiai į 
objektus viso statybų proceso metu –  
pradedant projektavimu, produktų ir 
technologijų parinkimu. 

 Mes pasiruošę operatyviai atsakyti į visus 
klausimus, susijusius su šiltinimo sistemų 
montavimu ir fasadų apdaila. 

Darbo priemonės 

n Profesionaliai paruošta informacinė medžiaga: 
sistemų ir produktų aprašymai, katalogai, 
montavimo instrukcijos, brėžiniai, techninė 
produktų informacija bei kiti dokumentai.

„Capadata_online“ portalas* 

n www.capadata.de portalo konsultantas padės 
rasti produktų techninius aprašymus ir kitą 
informaciją.

n Gerai apgalvota paieškos sistema leis išvengti 
pakartotinių papildomų užklausų.

n Projekto sąnaudas įvertinti padės preliminarių 
kainų informacija. 

* interaktyvus portalas vokiečių kalba 

Skaičiavimai

n Kokią įtaką šiltinimo sistemos įrengimas turės 
konkrečiam objektui? Kokios energijos taupy
mo galimybės? Kaip pasikeis išorinės sienos 
difuziškumas? Pateikiame statybinės fizikos 
skaičiavimus, apimančius visas „Capatect“ 
sistemas ir visų galimų storių termoizoliacinius 
sluoksnius. 

Spalvinė apdaila

n Spalvų įvairovė ir tikslumas – visiems fasadams!
n FASSADE A1 spalvyne yra 500 atspalvių, jais 

tonuoti „Caparol NQG“ produktai pasižymi ypatin
gu spalvos ilgaamžiškumu. 

n Tradicinė „Caparol 3DSystem“ sistema su 1350 
rinktinių atspalvių atveria neribotas spalvinės 
apdailos galimybes. 

n „FarbDesign Studio“ dizaino studija kuria 
visumines apdailos ir spalvų koncepcijas patiems 
įvairiausiems objektams.

n „ColorExpress“ automatinė tonavimo sistema per 
keletą minučių nuspalvina tinką, dažus ar emali
nius dažus pagal individualų užsakymą. Sistema 
apima daugiau nei 4 mln. spalvų receptūrų. 
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Papildomi techniniai reikalavimai 
sutartims (ZTV) 
Šiltinimo sistemos (WDVS) 

n Paraiškos ruošimo, įgyvendinimo, 
matavimų ir skaičiavimų pagrindas –  
naujausia VOB redakcija, taip pat 
standartai ir techninės atmenos, 
apimančios visuotinai pripažintas 
technines taisykles:

 – ATV DIN 18 345, VOB, C dalis – 
šiltinimo sistemos;

 – DIN EN 13 499 išorinės šiltinimo 
sistemos su plėtriuoju polistirenu spe
cifikacija;

 – DIN EN 13 500 išorinės šiltinimo 
sistemos su mineraline vata specifika
cija;

 – DIN 55 699 šiltinimo sistemų monta
vimas;

 – Bendrosios statybos techninės 
priežiūros liudijimas (AbZ), Europos 
techninis liudijimas (ETA), šiltinimo 
sistemos Europos techninis įvertinimas 
(ETB);

 – Sistemos gamintojo dengimo instruk
cija;

 – Techninė sistemos informacija Nr. 6, 
gaisrinė apsauga; 

 – BFS atmena Nr. 21;

 – DIN 18 202 matmenų nuokrypiai 
aukštybinės statybos srityje;

 – Statybų profesinės sąjungos saugos 
taisyklės ir saugos atmenos.

n Pasirinkus šiltinimo sistemą, 
visas medžiagas reikia užsakyti 
iš sistemos gamintojo. Negalima 
savavališkai maišyti sistemų ir vienai 
sistemai naudoti skirtingų gamintojų 
produktų. Nesilaikant šios nuostatos, 
prarandama gamintojo garantija. 

Šiltinimo sistemų gamintojas:

Caparol Farben Lacke Bautenschutz
Roßdörfer Straße 50
DE64372 OberRamstadt

 Jeigu pasiūloma kita sistema nei 
aprašytoji darbų apimties apraše, turi 
būti pateikiamas raštiškas kokybės ir 
savybių ekvivalentiškumo įrodymas, 
taip pat statybos teisės reikalavimų 
atitiktis. Alternatyvūs pasiūlymai turi 
būti paženklinti ir pridėti atskirai.

n Tonuojant tinką ir dažus:

  WAP1 šviesūs atspalviai = 
 šviesio koeficientas 70–100

  WAP2 vidutinio tamsumo = 
 šviesio koeficientas 40–69

  WAP3 tamsūs atspalviai = 
 šviesio koeficientas < 40

 Kai bus tiksliai nustatyti ir aprašyti 
norimi atspalviai, tik tada juos galima 
priskirti vienai iš trijų automatinės 
tonavimo sistemos „ColorExpress“ 
atspalvių grupių.

 Matavimams taikomos skaičiavimo tai
syklės pagal DIN 18 345, 05 punktą, 
skaičiavimams taikomas 5 punktas.
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n Šiame šiltinimo sistemų montavi
mo vadove yra aprašyti pagrindiniai 
„Capatect“ šiltinimo sistemų montavi
mo etapai. Taip pat reikėtų vadovautis 
aktualia produktų technine informacija, 
prospektais ir produktų etiketėmis. 

 Siekiant geriausio, techniškai 
nepriekaištingo rezultato, būtina 
įvykdyti šias sąlygas: 

n Visoms jungtims ir brėžiniams turi 
būti sudarytos aiškios įgyvendinimo 
instrukcijos.

n Objektai, ypač renovuojami seni namai, 
turi atitikti WDVS šiltinimo sistemos 
kriterijus. Prireikus reikia atlikti atitinka
mus pakeitimus, kad objektas atitiktų 
anksčiau minėtus reikalavimus. Reika
lingų statybinių medžiagų koordinavi
mo procesas derinamas su užsakovu 
arba statybų vadovu.

n Būtina atsižvelgiant į objekto ypatu
mus, pagal specifikacijas tinkamai 
paruošti pagrindą (nuvalyti, pašalinti 
trūkumus, pašalinti seną tinką, išlyginti 
paviršių ir kt.).

n Pagrindo lygumas turi atitikti DIN 18 
202 „Matmenų nuokrypos (toleranci
ja) aukštybinėje statyboje, 3 lentelė, 
neparuošto paviršiaus sienų lygumo 
nuokrypos“ nuostatas. Esant dideliems 
nelygumams, su statybų vadovu reikia 

suderinti atitinkamus veiksmus ir prie
mones (išlyginamasis tinkas, storesnis 
klijų sluoksnis, izoliacinės plokštės sto
rio pakeitimas ar pan.).

n Klijais ir papildomai tvirtinant smeigė
mis galima išlyginti nuokrypas iki 2 cm 
(tik klijais – iki 1 cm), tvirtinant profiliais –  
iki 3 cm.

n Paviršiuje, kur montuojama šiltinimo 
sistema, neturi kauptis drėgmė. 

n WDVS šiltinimo sistemos montavimo 
procesas pradedamas tik tuomet, 
kai visi horizontalūs paviršiai tinkamai 
apdengti, suformuotos lietui sandarios 
jungtys, kad montavimo metu į sistemą 
nepatektų vanduo. Naujos statybos 
vidaus tinkavimo ir sienų lyginimo 
darbai turi būti baigti, o siena turi būti 
išdžiūvusi nuo perteklinės drėgmės. 

 Jei dėl laiko stokos į šiuos kriterijus 
neatsižvelgiama, džiūnant gali išryškėti 
plokščių siūlės arba smeigių vietos. 
Tuomet reikia imtis papildomų priemo
nių (žr. komentarą prie DIN 18 345). 
WDVS šiltinimo sistema leidžia išdžiūti 
šlapioms sienoms, o sistemos funkcio
nalumui tai neturi neigiamos įtakos. 

n Remiantis inžinerine praktika, kai nau
dojamas trijų sluoksnių plokščių meto
das, turi būti patikrintas ir įvertintas 
statinių apsauginio kevalo stabilumas. 
Prireikus reikia imtis apsaugos prie
monių.

n Rangovas yra atsakingas už pagrindo 
savybių ir statybos sąlygų patikrą. Jei 
jam kyla abejonių dėl specifikacijoje 
nurodytos darbo technologijos arba 
kitų aspektų, apie tai jis turėtų raštu 
pranešti teikdamas pasiūlymą (VOB,  
B dalis, § 4, Nr. 3, § 13, Nr. 3).

n Statant pastolius, būtina atkreipti 
dėmesį, kad liktų pakankamas atstu
mas iki sienos paviršiaus (liktų pakan
kamai erdvės dirbti). Pastolių inkarai 
tvirtinami šiek tiek įstrižai iš apačios į 
viršų, kad į smeigių ertmių vidų nepa
tektų vandens. Smeigės tvirtinamos 
sulig termoizoliacijos paviršiumi. Bai
gus darbus, jos uždengiamos tinko 
spalva nudažytais plastikiniais dangte
liais.

n Sistemos rengimo ir džiūvimo metu 
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi 
būti ne žemesnė kaip +5 °C. Dengiant 
„Sylitol“ fasadinį tinką, žemiausia tem
peratūra +8 °C, aukščiausia +30 °C. 
Montavimo metu saugoti sistemą nuo 
ilgalaikio saulės spindulių, vėjo ir kitų 
atmosferos veiksnių poveikio.

n Pateiktos apytikrės medžiagų sąnau
dos, apskaičiuotos pagal standartinio 
objekto sąlygas. Būtina atskirai atsi
žvelgti į pjovimo, nubyrėjimo ir suslūgi
mo nuostolius. Jei reikalaujama, tikslias 
sąnaudas galima apskaičiuoti paden
gus konkretaus objekto bandomąjį 
plotą.

n Prieš dengiant tonuotą tinką ir dažus, 
reikia patikrinti, ar jų atspalvis yra tiks
lus. 

n Į kai kurių dažų ir tinko sudėtį įeina 
specialios veikliosios medžiagos, sau
gančios nuo pelėsinių grybų ir dum
blių. Šių veikliųjų medžiagų teikiama 
apsauga yra ilgalaikė, tačiau vis dėlto 
turi tam tikrą apibrėžtą veikimo trukmę, 
kuri priklauso nuo objekto sąlygų, pvz., 
apnašų gausumo ir drėgmės apkrovos. 
Nėra priemonių, suteikiančių amžiną 
apsaugą nuo pelėsinių grybų ir dum
bliagrybių.

n Smeigėmis tvirtinama atsižvelgiant į 
vėjo apkrovą, pagal standartą DIN EN 
199114 „Poveikis laikančiosioms 
konstrukcijoms – 4 dalis. Vėjo apkro
vos“.
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„Capatect“ fasado šiltinimo sistema, EPS EPS plokštės, 
klijuojama

EPS plokštės, klijuojama
ir tvirtinama smeigėmis 

EPS plokštės,
tvirtinama profiliais

EPS ant plokščių EPS „Carbon“ 
sistemoje

K
lij

ai

CTRollkleber 615 ■ ■

CTDämmkleber 185 ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 186M ■ ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Spachtelmasse 190 ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 133 LEICHT ■ ■ ■ ■

CTArmaReno 700 ■ ■ ■

CTZFSpachtel 699 ■ ■ ■ ■

CTEcoFix 055 ■ ■ ■

Iz
o

lia
ci

n
ė

m
ed

ži
ag

a

CTPSFassadendämmplatte 600 ■ ■ ■ ■

DalmatinerFassadendämmplatte 160 ■ ■ ■ ■

DalmatinerFassadendämmplatte 164 ■ ■ ■

DalmatinerFassadendämmplatte 155 ■ ■ ■ ■

CTPSFassadendämmplatte 112 ■ ■ ■ ■

CTDalmatinerMontagedämmplatte 163 ■

CTPSMontagedämmplatte 158 ■

CTPSMontagedämmplatte 630 ■

A
rm

av
im

o
sl

u
o

ks
n

is

CTKlebe u. Armierungsmasse 186M ■ ■ ■ ■

CTKlebe und Spachtelmasse 190 ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 133 LEICHT ■ ■ ■ ■

CarbonSpachtel ■ ■

CTArmaReno 700 ■ ■ ■ ■

CTZFSpachtel 699 ■ ■ ■ ■

V
ir

šu
ti

n
is

 t
in

ka
s

CTFassadenputze K, R ■ ■ ■ ■ ■

CTFassadenputz Fein ■ ■ ■ ■ ■

AmphiSilanFassadenputze K, R ■ ■ ■ ■ ■

SylitolFassadenputze K, R ■ ■ ■ ■ ■

ThermoSanFassadenputze NQG ■ ■ ■ ■ ■

CTModellier u. Spachtelputz 134 ■ ■ ■ ■

CTMineralLeichtputze K, R ■ ■ ■ ■

CTMineralputze K, R ■ ■ ■ ■

CTEdelkratzputz K40 ■ ■ ■ ■

CTArmaReno 700 ■ ■ ■ ■

CTFeinspachtel 195 ■ ■ ■ ■

Meldorfer Flachverblender ■ ■ ■ ■
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„Capatect“ fasado šiltinimo sistemos, 
MW

MWlamelės,
klijuojama

MW, klijuojama ir
tvirtinama smeigėmis

MW, tvirtinama
profiliais

MWOrCa MW ant plokščių (mediniai
pastatai)

K
lij

ai

CTRollkleber 615 ■

CTDämmkleber 185 ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 186M ■ ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Spachtelmasse 190 ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 133 LEICHT ■ ■ ■ ■ ■

CTArmaReno 700 ■ ■ ■ ■

CTZFSpachtel 699 ■ ■ ■ ■

Iz
o

lia
ci

n
ė

m
ed

ži
ag

a

CTMWFassadendämmplatte 100 ■ ■

CTLSFassadendämmplatte VB 101 ■ ■ ■ ■

CTMWFassadendämmplatte 119 DUO ■ ■

CTMWFassadendämmplatte 149 EXTRA ■ ■ ■

CTMWMontagedämmplatte 150 ■

A
rm

av
im

o
sl

u
o

ks
n

is

CTKlebe und Armierungsmasse 186M ■ ■ ■ ■

CTKlebe und Spachtelmasse 190 ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 133 LEICHT ■ ■ ■ ■

CTArmaReno 700 ■ ■ ■ ■

CTZFSpachtel 699 ■ ■ ■ ■

CTOrCaSpachtel ■

V
ir

šu
ti

n
is

 t
in

ka
s

CTFassadenputze K, R ■ ■ ■ ■

CTFassadenputz Fein ■ ■ ■ ■

SylitolFassadenputze K, R ■

AmphiSilanFassadenputze K, R ■ ■ ■ ■

CTModellier u. Spachtelputz 134 ■ ■ ■ ■

CTMineralLeichtputze K, R ■ ■ ■ ■

CTMineralputze K, R ■ ■ ■ ■

CTEdelkratzputz K40 ■ ■ ■ ■

CTArmaReno 700 ■ ■ ■ ■

CTFeinspachtel 195 ■ ■ ■ ■

ThermoSanFassadenputze NQG ■ ■ ■ ■ ■

Meldorfer Flachverblender ■ ■ ■
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„Capatect“ fasado šiltinimo sistema MWCeratherm
System II

EPSCeratherm
System II

CS, klijuojama ir
tvirtinama smeigėmis

PF, klijuojama ir
tvirtinama smeigėmis

S 024, klijuojama ir
tvirtinama smeigėmis

K
lij

ai

CTCSKlebe u. Armierungsmörtel 850 ■

CTDämmkleber 185 ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 186M ■ ■ ■ ■

CTKlebe u. Spachtelmasse 190 ■ ■

CTArmaReno 700 ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 133 LEICHT ■ ■

CTCerathermMörtel DP ■ ■

Iz
o

lia
ci

n
ė

m
ed

ži
ag

a

CTCSFassadendämmplatte 800 ■

CTPFFassadendämmplatte 122 ■

CTPSFassadendämmplatte 600 ■

CTDalmatinerFassadendämmplatte 160 ■

DalmatinerFassadendämmplatte 155 ■

CTMWFassadendämmplatte 100 ■

CTLSFassadendämmplatte VB 101 ■

DalmatinerFassadendämmplatte S 024 ■

A
rm

av
im

o
sl

u
o

ks
n

is

CTCSKlebe u. Armierungsmörtel 850 ■ ■

CTKlebe u. Armierungsmasse 186M ■

CTKlebe und Spachtelmasse 190 ■ ■

CarbonSpachtel ■

CTCerathermMörtel DP ■ ■

CTZFSpachtel 699 ■

V
ir

šu
ti

n
is

 t
in

ka
s

CTCSStrukturputz R, K ■

CTFassadenputz Fein ■

AmphiSilanFassadenputze K, R ■

ThermoSanFassadenputze NQG ■

CTModellier u. Spachtelputz 134 ■

CTMineralLeichtputze K, R ■ ■

CTCerathermKeramikkleber ■ ■

CTCerathermFugenmörtel ■ ■

CTCerathermFugenschlämme ■ ■

Keramik ■ ■

Naturstein ■
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n Profilių sandūros sukabinamos „Capa
tectSockelschienenVerbinder“ jungti
mis. Jokiais būdais negalima montuoti 
profilių perdengiant.

n Išoriniai kampai tiksliai suformuojami 
naudojant iš anksto paruoštus „Capa
tect SockelschienenEckprofile“ kam
pinius profilius. Prireikus padaromos 
atitinkamos įstrižojo sujungimo nuopjo
vos.

Cokoliniai profiliai
Montavimas 

n Tvirtinama maždaug kas 30 cm „Capa
tectMontageSchlagschrauben“ mon
tavimo varžtais.

n Pagrindo nelygumai ištaisomi „Capa
tectDistanzstücken“ tarpinėmis.

„CapatectSockelschienen“ cokoliniai profiliai montuojami apatiniame ir šoniniame sienos
krašte.

n Esant storam sluoksniui, tinko kraštui 
suformuoti ir kaip tinkavimo juosta 
naudojamas vienas iš „CapatectAuf
steckprofile“ profilių, priklausomai nuo 
iškyšos: 10 mm arba 15 mm. Sudu
riama su poslinkiu cokolinių profilių 
sandūrų atžvilgiu.

n Siekiant sumažinti šalčio tiltelių susi
darymą cokolyje, šiltinimo sistemai 
naudojami cokoliniai profiliai „Capa
tectThermoschiene 6680/55160“ ir 
„CapatectThermoprofil 6680/30“.

CapatectThermoschiene 6680/55160

CapatectThermoprofil 6680/30

n Prieš klijuojant izoliacines plokštes, 
tarpas tarp cokolinio profilio ir pagrindo 
užpildomas klijais.



Cokoliniai profiliai
Paskirtis, naudojimas

n Kampinis profilis „PVCWinkel“ nau
dojamas apatiniame cokolio krašte 
kaip pagalbinė fasadinių izoliacinių 
plokščių montavimo detalė. Trijų pločių 
iškyšos (55 mm, 100 mm ir 160 mm) 
tinka visoms dažniausiai naudojamo 
storio (60–200 mm) izoliacinėms 
medžiagoms. Derinant profilius „Capa
tectThermoschiene 6680/55160“ ir 
„Capatect Thermoprofil 6680/30“, 
gaunama paslanki cokolinių profilių 
sistema, sumažinanti šalčio tiltelius. 
Tokia sistema įgalina montuoti šiltinimo 
sistemą, tinkančią ir pasyviųjų bei labai 
nedaug energijos vartojančių namų 
statybai.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Medžiagos pasirenkamos atsižvelgiant į šiltinimo sistemą, darbo technologiją bei pagrindo
ypatybes.

Klijų paruošimas

n Dengiant rankiniais įrankiais, sausasis 
skiedinys maišytuvu maišomas su 
nurodytu vandens kiekiu, kol masė 
tampa dengti tinkamos konsistenci
jos, vienalytė, be gumulų. Paruošta 
medžiaga tinka dengti apie 2–4 val., 
priklausomai nuo atmosferos veiksnių. 
Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu 
negalima vėl skiesti vandeniu.

n Kai dengiama mašinomis, ruošiant 
skiedinį reikia laikytis atitinkamų 
mašinos įrangos nuorodų.

 Galimi tokie deriniai:
 – nepertraukiamo veikimo maišyklė, 

pripildoma iš maišų,
 – nepertraukiamo veikimo maišyklė, 

prijungta prie „OneWayContainer“ 
vienkartinio konteinerio, siloso arba 
konteinerio,

 – nepertraukiamo veikimo maišyklė, 
kartu su tiekiamuoju siurbliu (atviroji 
sistema),

 – tinkavimo mašina (uždaroji sistema).

n Dispersinius klijus gerai 
išmaišyti kibire, o, reikalui esant, 
konsistenciją koreguoti skiedžiant 
vandeniu. Medžiaga „One
WayContainer“ arba paprastuose 
konteineriuose jau būna paruošta 
dengti.

n Klijuojant „Capatect EcoFix 
055/20“, skardinę kurį laiką palai
kyti kambario temperatūroje. Visa
da naudoti apsauginius akinius ir 
pirštines. Skardinę stipriai sukratyti 
apie 20 kartų ir pagal naudojimo 
instrukciją prisukti „žemyn galva“ 
prie „CapatectDosierpistole 
056/20“ dozavimo pistoleto. 

1918 Cokoliniai profiliai

Tvirtinimas

n „CapatectThermoschiene“ 
termoprofiliai tvirtinami prie pagrindo 
sistemai priklausančiais montavimo 
varžtais „CapatectMontage
Schlagschrauben“: kas 30 cm vienoje 
plokštumoje, nesudarant įtempio. 
Pagrindo nuokrypos išlyginamos 
„Capatect Distanzstücken 634/50“ 
tarpinėmis. Tarp profilių turi likti 
3 mm atstumas. Darbui palengvinti 
naudojamos jungtys „Capatect
SockelschienenVerbinder“ 
sumontavus turi būti pašalintos, kad 
nekliudytų plėstis į ilgį.
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Polistireno izoliacinės plokštės
Padengimas klijais

n Klijai ant įprastinių pagrindų tepami 
rumbų ir taškų metodu, t. y. palei peri
metrą tepant 5 cm pločio ištisinę juos
tą, o per plokštės vidurį uždedant 2–3 
delno dydžio gumulus. Klijų kiekis ir jų 
sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo 
nelygumų, t. y. klijais turi būti padengta 
≥ 40 % paviršiaus. (Jei pagal projektą 
baigiamasis sluoksnis yra keraminės 
dangos, klijais turi būti padengta 
≥ 60 % paviršiaus).

1 cm). Prispaudus izoliacinę plokštę, 
klijuojamasis paviršius turi sudaryti 
≥ 60 %.

n Kai pagrindai absoliučiai lygūs (pvz., 
surenkamųjų namų medžio drožlių 
plokštės), galima naudoti „Capatect
Rollkleber 615“ (produktas paruoštas 
naudoti). Klijai ant pagrindo arba gali
nės plokštės pusės dengiami dantytąja 
mente arba voleliu.

n Klijuojant „CapatectEcoFix 055/20“, 
poliuretaniniai klijai tepami ant izolia
cinės plokštės galinės pusės ištisine 
juosta palei perimetrą, o per plokštę 
formuojama W ar M raidės formos gija. 
Minimalus klijais padengto paviršiaus 
sąlytis su pagrindu turi būti ≥ 40 %.

Mineralinės vatos izoliacinės plokštės
Padengimas klijais

n Mineralinės vatos izoliacinės plokštės 
paprastai klijuojamos sausuoju mine
raliniu skiediniu.

n Siekiant pagerinti sukibtį, iš pra
džių plokštė padengiama plonu klijų 
sluoksniu lengvai paspaudžiant (pada
romas sukibties tiltelis), o tik tuomet 
dedamas pagrindinis klijų sluoksnis. 
Klijai dengiami rumbų ir taškų metodu 
arba per visą paviršių, kaip ir klijuojant 
polistireno izoliacines plokštes. leidžia plokštę klijuoti be papildomo 

sukibties tiltelio. Išorinė pusė padengta 
raudonai.

 Abi šias izoliacines plokštes galima 
klijuoti mašinomis klijais padengiant tik 
dalį paviršiaus: skiedinys mašinomis 
purškiamas ant sienos juostomis (ats
tumas tarp juostų ašių – apie 10 cm, 
juostų plotis – apie 5 cm, storis – ne 
mažiau kaip 1 cm). Prispaudus izolia
cines plokštes, klijais padengto pavir
šiaus sąlytis turi būti ≥ 50 %.

n Esant tinkamiems pagrindams, klijai 
gali būti purškiami tiesiai ant sienos ir 
išlyginami dantytąja mente.

n Kitas klijavimo būdas – dalinis klijavi
mas. Skiedinys mašinomis purškiamas 
ant sienos juostomis (atstumas tarp 
juostų ašių – apie 10 cm, juostų plotis –  
apie 5 cm, storis – ne mažiau kaip 

n Izoliacinių plokščių „CapatectMW
Fassadendämmplatte 149 EXTRA“ 
išorinė pusė yra raudona, ši pusė 
specialiai paruošta, kad geriau 
sukibtų su armavimo sluoksniu. 
Atkreipkite dėmesį, kad klijus reikia 
dengti ant kitos plokštės pusės (ne 
raudonos). 

n Izoliacinė plokštė „Capatect MW 
035 Optima“ padengta iš abiejų 
pusių. Baltas, sukibtį gerinantis 
gruntas ant klijuojamosios pusės 



n Izoliacinės plokštės klojamos lengvu 
stumiamuoju judesiu prispaudžiant 
prie paviršiaus. Taip užtikrinamas 
reikiamas klijais padengto paviršiaus 
plotas ir geresnis sąlytis su siena. 

n Negalima klijų įterpti į siūles tarp izolia
cinių plokščių. Siūlės iki 5 mm pločio 
(dengiant polistireno ir mineralinės 
vatos plokštes) užtaisomos „Capa
tectFüllschaum B1 056/00“ užpildo 
putomis. Didesni tarpai užtaisomi tos 
pačios izoliacinės medžiagos pleištais.

≥ 10 cm
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Mineralinės vatos lamelės
Padengimas klijais

n Iš abiejų pusių padengtos minera
linės vatos lamelės galinė plokštės 
pusė tepama klijais dantytąja mente 
(10 x 10). 

n Klijais dengiant sieną, dėl atmos-
feros veiksnių įtakos gali susidaryti 
plėvelė. Atsižvelkite į tai ir niekuo-
met nedenkite klijų daugiau, nei iš 
karto klosite izoliacinių plokščių. 

Nurodymai, kaip kloti 

n Klojant visų rūšių izoliacines 
plokštes: pirma plokščių eilė prie 
cokolinio profilio turi tvirtai priglusti 
prie priekinės profilio sienelės. Pro
filis jokiu būdu neturi išsikišti dėl to, 
kad padengta per mažai klijų. 

n Kitas būdas: mašinomis klijus purkšti 
ant sienos ir išlyginti specialia dantytąja 
mente. Abiem atvejais būtina, kad 
pagrindas būtų lygus, nes dengiant 
dantytąja mente pagrindo nuokry-
piai nėra išlyginami.

n Dar vienas būdas (išskyrus baigiamąjį 
sluoksnį, kuriam naudojamos kerami
nės dangos): dalinis padengimas klijais. 
Skiedinys mašinomis purškiamas ant 
sienos juostomis (atstumas tarp juostų 
ašių – apie 10 cm, juostų plotis –  
apie 5 cm, storis – ne mažiau kaip 
1 cm). Prispaudus lamelę prie pavir
šiaus, klijuojamojo paviršiaus sąlytis 
turi būti ≥ 50 %.

n Klojant izoliacines plokštes reikia 
atsižvelgti į vertikalias sandūras. 
Nuo vertikalios sandūros būtinai turi 
būti išlaikytas ≥ 10 cm atstumas. 
Laikantis šio reikalavimo, atitinkamai 
pjaustyti plokštes. Neturi susidaryti 
kryžminių siūlių.

n Plokščių sandūrų negalima daryti 
tose vietose, kur yra ilgų plyšių, 
siūlių arba ties skirtingų medžiagų 
riba (pvz., namuose iš plokščių, 
karkasiniuose pastatuose). Plokš
tės turi užkloti plyšius ne mažiau 
kaip per 10 cm. 
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– 2. Atskiros priemonės, skirtos kie-
kvienai pastato angai

a. Kaip alternatyva perimetrinei gaisrinei 
užtvarai, norint pasiekti statybinių 
medžiagų klasę B1, kai naudojamos 
100 mm – 400 mm storio polistireno 
izoliacinės plokštės, taip pat mon
tuojant langus, naudojamos atskiros 
priemonės, skirtos kiekvienai pastato 
angai. Virš kiekvienos angos ties sąra

 Armavimo tinklelis ties virš angų esan
čiomis briaunomis papildomai sustip
rinamas kampiniu profiliu su tinkleliu. 
Jei įrengta gaisrinė užtvara, izoliacijos 
lygmenyje montuojant riedutines langi
nes, žaliuzes ir kt. šešėlį formuojančias 
detales, papildomų gaisrinės saugos 
priemonių nereikia.

Nurodymai, kaip kloti 

n Klojant izoliacines plokštes prie pasta
to angų, negalima formuoti kryžminių 
siūlių (1). Ties angų kampais galima 
formuoti sandariai sujungtas T formos 
siūles (2), taip pat kloti L forma supjau
tas izoliacines plokštes (3).

Gaisrinė sauga

n Šiltinant polistireno izoliacinėmis plokš
tėmis (storesnėmis nei 10 cm), laikan
tis priešgaisrinės saugos reikalavimų, 
reikia imtis ypatingų priemonių. „Capa
rol“ rekomenduoja imtis šių priemonių 
ir kai izoliacinės medžiagos storis 
≤ 10 cm. Galima rinktis vieną iš dviejų 
toliau nurodytų būdų.

– 1. Perimetrinė gaisrinė užtvara
 Norint pasiekti statybinių medžiagų klasę 

B1, kai naudojamos 100 mm – 300 mm 
storio polistireno izoliacinės plokštės, rei
kia ypatingų priemonių. Bent jau kas du 
aukštus horizontaliai palei visą perimetrą 
turėtų būti klojama gaisrinė užtvara (jos 
vietą numato projektuotojas). Gaisrinę 
užtvarą turi sudaryti ne siauresnė kaip 

200 mm pločio, per visą paviršių 
priklijuota (priklausomai nuo šiltinimo 
sistemos, jei reikia, papildomai smei
gėmis pritvirtinta) mineralinės vatos 
izoliacinė juosta. Izoliacinės medžiagos 
juosta klojama taip, kad tarp apatinio 
sąramos krašto ir gaisrinės užtvaros 
apatinio krašto būtų ≤ 0,5 m atstumas.

ma per visą paviršių priklijuojamos ne 
mažiau kaip 200 mm pločio nedegios 
mineralinės vatos izoliacinės juostos, 
jos turi išsikišti ne mažiau kaip po 
300 mm į šonus (angos kairėje ir deši
nėje), jei reikia, papildomai tvirtinamos 
smeigėmis; ties briaunomis armavimo 
tinklelis papildomai sustiprinamas 
kampiniais profiliais su tinkleliu. Jei 
šiltinami ir angokraščiai, horizontaliems 
angokraščiams sąramų srityje taip pat 
naudojama nedegi mineralinės vatos 
izoliacinė medžiaga. 

b.  Tiesiai virš angų įrengiant riedutines 
langines, žaliuzes arba montuojant 
langus izoliacijos lygmenyje, gaisrinę 
užtvarą reikia įrengti iš trijų pusių (vir
šaus ir abiejų šonų). Užtvara įrengiama 
pagal 1ame punkte aprašytą metodą 
– nedegi mineralinės vatos izoliacinė 
juosta turi būti ne mažiau kaip 200 mm 
pločio. 30 cm

20
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2
3

2



27WDVS šiltinimo sistemos montavimas26 Izoliacinių plokščių klijavimas 

n Mineralinės vatos juosta priklijuojama 
per visą paviršių ir, prireikus, pritvirti
nama smeigėmis, turinčiomis statybos 
techninės priežiūros liudijimą. 

n Ugniasienę arba ją keičiančią izoliacinę 
medžiagą galima dengti mineraliniu ar 
organiniu tinku, taip pat plokščiosiomis 
apdailos plytelėmis. Dėl santykinai 
mažo organinių sudedamųjų dalių kie
kio sausojoje masėje nėra įmanoma, 
kad ugnis plistų greitai ar išdegtų pati 
ugniasienė. 

Nurodymai, kaip kloti 

n Statybų užsakovas, rangovas ir projek
tuotojas prieš fasado šiltinimo darbų 
pradžią turi išsiaiškinti, ar pastate bus 
ugniasienė ir kokios specifinės priemo
nės bus reikalingos.

n Sunkiai degių šiltinimo sistemų įrengi
mas ugniasienių zonoje nėra pakanka
mai reglamentuotas, paliktas iš esmės 
liudijimais reguliuojamai sričiai. Todėl 
rekomenduojama planuojamą šiltinimo 
sistemos įrengimo procesą visada 
derinti su kompetentinga statybos 
priežiūros institucija.

n Daugiau informacijos apie gaisrinę 
saugą galite rasti Sudėtinių šiltinimo 
sistemų asociacijos techninėje 
sistemos informacijoje Nr. 6.  
(www.heizkosten-einsparen.de).  
Be to, daug gaisrinės saugos 
priemonių aprašų rasite aktualiame 
„Caparol WDVS“ atlase.

Toliau aprašytos rekomendacijos parem
tos tikrais gaisriniais bandymais, atliktais 
„WärmedämmVerbundsysteme e.V“ aso
ciacijos užsakymu Statybinių medžiagų 
tyrimų ir bandymų institute Leipcige. 

Rekomendacijos galioja:
 – klijuotoms ir smeigėmis pritvirtin

toms šiltinimo sistemoms, kai izolia
cijos sluoksnio storis iki 40 cm;

 – profiliais pritvirtintoms šiltinimo 
sistemoms, kai izoliacijos sluoksnio 
storis iki 20 cm.

Ugniasienė

n Sunkiai degus polistireno putplastis 
keičiamas nedegios mineralinės vatos 
juosta (statybinių medžiagų klasė A1 
arba A2 – s1, d0).

n Jei nėra kitų specifikacijų, pvz., 
numatytų Vokietijos statybos regla
mento (LBO), izoliacinių plokščių 
plotis turi atitikti ugniasienės storį, bet 
kuriuo atveju ne mažiau kaip 20 cm.

n Siekiant išvengti ištisinių vertikalių 
izoliacinių plokščių siūlių, numatoma 
dantytoji jungtis.

n Jei ugniasienės zonoje yra ir pastato 
skiriamoji (deformacinė) siūlė, iš 
abiejų jos pusių tvirtinamos minerali
nės vatos juostos. Mineralinės vatos 
juostų plotis turi atitikti sienos storį, 
bet kuriuo atveju abiejose pusėse 
bent po 10 cm. 

n Ertmė už siūlių sandarinimo juos
tos arba deformacinio profilio turi 
būti užpildoma mineraline vata 
(statybinių medžiagų klasė A1 arba 
A2 – s1, d0).
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n Izoliuojant langų ir durų angokraščius, 
parenkamos tokio storio plokštės, kad 
iš abiejų pusių liktų matomas tokio pat 
pločio rėmas „a“, t. y. vienas virš kito 
esančių langų angokraščių kraštai būtų 
vertikalioje linijoje.

n Siekiant išvengti plokščių nuslydimo 
klijams džiūstant, virš langų sąramų kli
juojant izoliacines plokštes, rekomen
duojama naudoti pagalbines atramas, 
kabes ir kt. arba iškart tvirtinti smeigė
mis. 

a

≥ 30 mm

n Jeigu statybų metu izoliacinės 
plokštės ilgesnį laiką lieka 
nepadengtos, 

  – mineralinės vatos plokštes reikia 
apsaugoti nuo drėgmės poveikio;

  – polistireno plokščių paviršius 
nuo UV spindulių gali pagelsti. 
Prieš dengiant armavimo sluoksnį, 
susidariusią tepančią medžiagą 
reikia visiškai pašalinti.

n Izoliacines plokštes reikia klijuoti 
tiksliai ir lygiai. Stengtis, kad ties 
sandūromis plokštės nepasislinktų. 
Polistireno izoliacinių plokščių nelygu
mus nugludinti „CapatectSchleifbrett“ 
šlifavimo lentele. Šlifavimo dulkes rei
kia visiškai pašalinti. 

Nurodymai, kaip kloti

n Kad išoriniai kampai būtų tikslūs, pir
miausia izoliacinė plokštė klijuojama su 
atitinkama iškyša. Prie jos priglaudžia
ma kita plokštė. Išsikišusi juosta lygiai 
nupjaunama. Kampai klijuojami pakai
tomis, kad būtų gauta dantytoji jungtis.

n Kad tvirtinant smeigėmis nebūtų 
pažeisti sienos paviršiuje nutiesti 
laidai, jie pažymimi ant izoliacinių 
plokščių.

Nuoroda

n Pilkos spalvos izoliacinės plokštės 
„PS-Fassadendämmplatten 
DUO super“ ilgą laiką veikiamos 
saulės spindulių gali įkaisti. Kai 
saulė apšviečia tik vieną plokštės 
pusę, ji gali deformuotis. Siekiant 
išvengti sukibties pažeidimų ir 
siūlių atsivėrimo atvėsus orams, 
izoliacinės plokštės turėtų būti lai-
komos pavėsyje. Plokštėmis dengti 
fasadą reikia tuomet, kai jo neveikia 
tiesioginiai saulės spinduliai (t. y., 
kai siena yra šešėlyje). Jei reikia, 
šešėlį galima sudaryti apdengus 
pastolius tinkleliu.

 ALTERNATYVA: „Dalmatiner-
Fassadendämmplatte 032“ arba 
„Dalmatiner- Fassadendämmplatte 
035“.
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Mineralinės vatos lamelės
Tik klijuojama

n Mineralinės vatos lameles leidžiama tik 
klijuoti, kai mūro arba betono pagrin
das išlaiko apkrovą (sukibties stipru
mas ≥ 0,08 N/mm2). Kai vėjo siurbimo 
apkrova didesnė kaip –1,6 kN/m2, jos 
turi būti papildomai tvirtinamos smei
gėmis, žr. smeigių lenteles, p. 91113.

Klijavimas ir statiškai patikimas 
tvirtinimas smeigėmis

n Jei, patikrinus pagrindą, paaiškėja, kad 
sukibties stiprumas nėra pakankamas 
arba konstatuojama, kad nesaugu ant 
pagrindo klijuoti aptaisą (pvz., plyteles, 
degtą klinkerį ir pan.), tuomet reikia 
naudoti papildomą statiškai patikimą 
tvirtinimą statybos priežiūros leidžia
momis smeigėmis, žr. smeigių lenteles, 
p. 91113.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis reglamentuotas Vokietijos statybos technikos 
instituto „Bendrosios statybos techninės priežiūros leidimuose“.

Polistireno putplasčio izoliacinės 
plokštės

n Plokštės tik klijuojamos, kai pagrindo 
sukibties stiprumas yra  
≥ 0,08 N/mm2. Būtina kompetentingai 
patikrinti esamų sluoksnių suderina
mumą su klijuojamuoju skiediniu. Jei 
pagrindai prilygsta naujiems (pvz., 
betonas arba nedažytas mūras), 
galima daryti prielaidą, kad jie tvirti ir 
papildomai netirti. Kai vėjo siurbimo 
apkrova didesnė kaip –2,2 kN/m2, 
vadovaujantis Bendrosios statybos 
techninės priežiūros leidimu, šiltinimo 
sistema turi būti tvirtinama smeigėmis. 

n Kitų tvirtų pagrindų (pvz., senas tinkas 
arba dažų sluoksnis) atsparumą apkro
vai ir suderinamumą kiekvienu atskiru 
atveju reikia kompetentingai patikrinti 
ir įvertinti. Jei sukibties stiprumo 
pakanka (pagrindas tinkamas klijuoti), 
naudojamas konstruktyvus tvirtinimo 
smeigėmis būdas. 

n Jei, patikrinus pagrindą, paaiškėja, kad 
sukibties stiprumas nėra pakankamas 
arba konstatuojama, kad nesaugu ant 
pagrindo klijuoti aptaisą (pvz., plyteles, 
degtą klinkerį ir pan.), tuomet reikia 
naudoti papildomą statiškai patikimą 
tvirtinimą statybos priežiūros leidžia
momis smeigėmis, žr. smeigių lenteles, 
p. 91113.

Bendrosios nuorodos
Papildomas konstruktyvus ir statiškai 
patikimas tvirtinimas smeigėmis 

n Priklausomai nuo sienų medžiagos, 
vėjo apkrovos ir pasirinktos darbo 
technikos galima naudoti įvairių tipų 
smeiges, žr. lentelę, 32 p.

n Kai naudojamas konstruktyvus papil
domas tvirtinimas, nėra reglamentuota, 
kiek smeigių naudoti kvadratiniame 
metre. Labiausiai pasiteisino 6–8 
smeigės/m2, t. y. po smeigę ties hori
zontaliomis ir vertikaliomis sandūromis 
ir 1–2 smeigės per vidurį. Kai plokštės 
supjaustytos, smeigių kiekis atitinka
mai kinta. Smeigių kiekis parenkamas 
individualiai, pagal objektą (pagrindo 
savybes).

Mineralinės vatos izoliacinės plokštės
Statiškai patikimas tvirtinimas  
smeigėmis 

n Sistemos su mineralinės vatos izo
liacinėmis plokštėmis turi būti ne tik 
klijuojamos, bet ir visada papildomai 
tvirtinamos statybos priežiūros leidžia
momis smeigėmis, žr. smeigių lente
les, p. 91113.

Sistemos su keraminiu paviršiumi
Klijavimas ir statiškai patikimas 
tvirtinimas smeigėmis

n Izoliacinės plokštės turi būti papildo
mai per armavimo tinklelį tvirtinamos 
statybos priežiūros leidžiamomis 
smeigėmis, žr. smeigių lenteles, 
p. 91113.

n Smeiges tvirtinant per armavimo 
tinklelį, dengiami du armavimo mišinio 
sluoksniai. Į pirmą sluoksnį įterpiamas 
armavimo tinklelis. Tada tvirtinamos 
smeigės ir iš karto padengiamas 
antras armavimo mišinio sluoksnis 
(„šlapias į šlapią“ metodu).
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Izoliacinių plokščių tvirtinimas. Smeigių tipai.
Smeigės tipas  Tvirtinimo pagrindas Statiškai 

patikimas 
tvirtinimas 
smeigėmis

Konstruk- 
tyvus 
tvirtinimas 
smeigėmis 

Darbo technika Sąnaudos

Naudojimo kategorija pagal ETA
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„Capatect-Universaldübel 053“
Ilgis: 115–395 mm

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a) Smeigių lėkštelės sulig izoliacine 
medžiaga:
išgręžti ø 8 mm, 
tvirtinimo gylis hef: 
≥ 25 mm A, B, C ir D
≥ 65 mm E (akytajam betonui),
įsukti su Bit Torx® T30, ant varžto uždėti 
dangtelius.

b) Įleistos smeigių lėkštelės:
(šiltinimo sluoksnio storis nuo 80 mm)
išgręžti ø 8 mm, tvirtinimo gylis hef: 
≥ 25 mm A, B, C ir D
≥ 65 mm E (akytajam betonui),
įsukti specialiu įrankiu, uždėti skridinį iš 
izoliacinės medžiagos („tabletę“).

Pagal galiojantį 
vėjo apkrovos 
standartą,  
žr. smeigių lenteles 
p. 91113.

„Capatect-Schlagdübel 041“
Ilgis: 95–395 mm

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Išgręžti ø 8 mm, tvirtinimo gylis hef: 
≥ 25 mm, įkalti plieninę vinį su plastikiniu 
strypu.

„Capatect-Bohrbefestiger 054“
Ilgis: 140–220 mm

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Išgręžti ø 8 mm ir įstatyti smeigę per vieną 
darbo ciklą, tvirtinimo gylis hef: ≥ 40 mm.

„Capatect-Setzdübel 058“
Ilgis: 60–140 mm

■ ■ ■ ■ Įšauti „HiltiSetzgerät“ aparatu,
tvirtinimo gylis hef: ≥ 30 mm.

„Capatect-Dübelhülse 065“ 
Ilgis: 80–220 mm 

Mediena, mediniai gaminiai ir kt., tinkami kaip šiltinimo sistemos 
pagrindas 

■
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Įkalamosios smeigės  
„Capatect-Schlagdübel 041“

n Laikančiojoje konstrukcijoje grąžtu 
išgręžiama ø 8 mm skylė. Skylės 
gylis = tvirtinimo gylis + 10 mm. 
Išgręžtą skylę reikia švariai išvalyti.

n „CapatectSchlagdübel“ smeigę 
įstatyti sulig izoliacinės plokštės 
paviršiumi.

Įgręžiamosios smeigės  
„Capatect-Bohrbefestiger 054“

n Įgręžiamosios smeigės montuojamos 
išskirtinai „HiltiBohrhammer TE SX“ 
perforatoriumi. Smeigė užmaunama 
ant specialaus grąžto ir plieninė tūtelė 
su įpjova gręžiant įstumiama į tvirti
nimo pagrindą. Smeigė uždengiama 
dangteliu. 

„Dubelhülse 065 mit Holzschraube“

n Montuojant „CapatectDübelhül
se“ smeiges, medienos varžtas 
užveržiamas „Bit Torx® T25“ prietaisu. 
Po to išgręžta skylė užtaisoma „PS
Stopfen“ kamšteliu. Galima montuoti ir 
smeigę įleidžiant į izoliacinę medžiagą. 

Prišaudomosios smeigės  
„Capatect-Setzdübel 058“

n Prišaudomosios smeigės montuoja
mos „HiltiBolzensetzgerät DX 460 
IEXL“ pistoletu. Smeigė uždedama 
ant priekinio pistoleto antgalio, 
prispaudžiama prie izoliacinės plokštės 
paviršiaus ir prišaudoma veikiant 
slėgiui. Reikiamas užtaiso stiprumas 
parenkamas pagal pagrindo tvirtumą. 
Smeigė uždengiama dangteliu.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas. Smeigių tipai.

Universaliosios smeigės  
„Capatect-Universaldübel 053“

n Universaliosios smeigės „CapatectUni
versaldübel“ gali būti tvirtinamos pasirink
tinai: sulig izoliacinės plokštės paviršiumi 
(nuo 60 mm storio) arba įleidžiant smeigę 
į izoliacinę plokštę (nuo 80 mm storio).

n Montavimas sulig paviršiumi
 Smeigė įstatoma į išgręžtą skylę ir įsuka

ma varžtu naudojant keičiamąjį antgalį ir 
„Bit Torx® T30“ iš „UniversaldübelTool 
Vario“ be atraminio disko. Naudojamas 
lėtaeigis suktuvas (maks. 400 aps./min). 
Smeigę būtina stipriai priveržti sulig izolia
cinės plokštės paviršiumi.

n Montavimas smeigę įleidžiant
 Smeigė įstatoma į išgręžtą skylę. 

Montuojama suktuvu ir specialiu 
„UniversaldübelTool Vario“ įrankiu, 
kuriuo izoliacinė plokštė įpjaunama ir 
smeigės lėkštelė atitinkamai įleidžia
ma.

 * Įleidžiamųjų smeigių negalima montuoti klojant 
mineralinės vatos lameles, taip pat mineralinės 
vatos plokštes „MW 119 DUO plus“, „149 EXTRA“, 
„Mineralschaum“ ir „PFFassadendämmplatte 122“, 
taip pat „Perimeterdämmplatte 115“ ir „ Dalmatiner
Fassadendämmplatte S 024“.

n Smeigių lėkštelės sulig paviršiumi 
uždengiamos universaliais smeigių 
skridiniais – „tabletėmis“ (dengiant 
polistireno plokštes – PS tipo skri
diniais, dengiant mineralinės vatos 
plokštes – MW tipo skridiniais).

34 35Tvirtinimas smeigėmis 

n Varžto skylė užtaisoma „UniversalPS
Stopfen“ kamšteliu.
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saldübel 053“ ir įkalamosios smeigės 
„Schlagdübel 041“ turi būti užmauna
ma lėkštelė „Dübelscheibe 153/14“ 
(ø 140 mm). 

 Su įgręžiamosiomis ir prišaudomosio
mis smeigėmis naudojamos lėkštelės 
„CapatectDübelscheibe 153/HT14“ 
(ø 140 mm).

n Jei bus dengiamas keraminis apdan
galas, naudojamos įkalamosios smei
gės „CapatectSchlagdübel“ arba uni
versaliosios smeigės „Universaldübel“. 
Po armavimo jos tvirtinamos per tin
klelį. Pritvirtinus smeiges, jų lėkštelės 
užglaistomos.

n Smeiges tvirtinant per armavimo tin
klelį, dengiami du armavimo mišinio 
sluoksniai. Į pirmą sluoksnį įterpiamas 
tinklelis. Tuomet įstatoma smeigė ir 
iškart padengiamas antras armavimo 
mišinio sluoksnis. 

	 Smeigių sąnaudos m2 ir paviršiaus 
skirstymas, žr. smeigių lenteles  
p. 91113.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas. Smeigių tipai.
Papildomos nuorodos

n Tvirtinant mineralinės vatos plokštes „MW 
119 DUO plus“, „Capatect MW 035 Opti
ma“ ir „149 EXTRA“, kartu su universalio
siomis smeigėmis „Universaldübel 053“ ir 
įkalamosiomis smeigėmis „Schlagdübel 
041“ turi būti papildomai naudojama lėkš
telė „Dübelscheibe 153/VT90“ (ø 90 mm).

 Lėkštelės „CapatectDübelscheibe 
153/VT90“ (ø 90 mm) naudojamos su 
įgręžiamosiomis ir prišaudomosiomis 
smeigėmis.

n Tvirtinant mineralinės vatos lame
les, ant universaliosios „Univer

„Schraub-, Schlag-, Universaldübel“ 
Įsukamosios, įkalamosios ir 
universaliosios smeigės

n Gaminio numeris nurodo smeigės ilgį: 
pvz., 053/195 – 195 mm ilgio smeigė. 

Pavyzdys
 1. Izoliacija  =  140 mm
 2. Klijų sluoksnis  =  10 mm
 3. Senas tinkas (jei yra)  =  20 mm
 4. Tvirtinimo gylis  =  25 mm
Ë reikiamas ilgis  = 195 mm
 Įstatoma  =  195 mm
 Tinkama smeigė  =  053/195

„Setzdübel“
Prišaudomosios smeigės

n Gaminio numeris nurodo izoliacinės 
medžiagos storį:

 pvz., 058/08 – 80 mm storio izoliacinei 
medžiagai.

Pavyzdys
 1. Izoliacija  =  80 mm
 2. –
 3. –
 4. –
Ë reikiamas ilgis  =  80 mm
 Įstatoma  =  80 mm
 Tinkama smeigė  =  058/08

„Bohrbefestiger“
Įgręžiamosios smeigės

n Gaminio numeris nurodo maksimalų 
tūtelės ilgį:

 pvz., 054/16 – 160 mm ilgio.

Pavyzdys
 1. Izoliacija  =  80 mm
 2. Klijų sluoksnis  =  5 mm
 3. Senas tinkas (jei yra)  =  20 mm
 4. Tvirtinimo gylis  =  40 mm
Ë reikiamas ilgis  =  145 mm
 Įstatoma  =  160 mm
 Tinkama smeigė  =  054/16

Reikiamas smeigių ilgis apskaičiuojamas toliau nurodytu būdu.

195 mm

160 mm

80 mm
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n Pirma plokščių eilė cokolinių profilių 
zonoje papildomai dengiama klijais, 
kad plokštės glaudžiai priglustų prie 
priekinės profilio sienelės.

n Vertikalios plokščių sandūros sujungia
mos „CapatectVerbindungsstücken“ 
jungtimis, į horizontalias sandūras įde
dami „CapatectHalteleisten“ tvirtinimo 
profiliai.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas profiliais 
Polistireno plokščių montavimas

n Klijų masė užtepama ant plokštės gali
nės pusės per vidurį (didelis gumulas).

 Klijuojamasis paviršius turi sudaryti 
≥ 20 %.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas profiliais – ypač gera alternatyva, kai apšiltinami sudėtingi, 
problemiški pagrindai.

n Tvirtinimo profiliai tvirtinami kas 
30 cm statybos priežiūros leidžia
momis smeigėmis. Smeigių lentelėse 
detaliai aprašyta, kokias ir kiek smei
gių rinktis, montuojant skirtingas šil
tinimo sistemas, žr. smeigių lenteles, 
p. 91113. 

n Izoliacinės plokštės tvirtinamos eilė po 
eilės ir tiksliai išlyginamos. Kloti reikia 
perrišos būdu. 

n Priklausomai nuo vėjo apkrovos ir tvir
tinimo pagrindo, izoliacinės plokštės 
turi būti papildomai tvirtinamos atitinka
momis smeigėmis, žr. smeigių lenteles, 
žr. p. 91113.

n Nedidelius pagrindo nelygumus  
(iki 3 cm) galima išlyginti „Capa
tectDistanzstücken“ tarpinėmis.



n Tvirtinimo profiliai tvirtinami kas 30 cm 
statybos priežiūros leidžiamomis 
smeigėmis. Smeigių lentelėse detaliai 
aprašyta, kokias ir kiek smeigių rinktis, 
montuojant skirtingas šiltinimo siste
mas, žr. smeigių lenteles p. 91113.

n Izoliacinės plokštės tvirtinamos eilė po 
eilės ir tiksliai išlyginamos. Kloti reikia 
perrišos būdu. 

n Priklausomai nuo vėjo apkrovos ir 
tvirtinimo pagrindo, izoliacinės plokš
tės turi būti papildomai tvirtinamos 
atitinkamomis smeigėmis, žr. smeigių 
lenteles p. 91113.
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n Vertikalios plokščių sandūros sujungia
mos „CapatectVerbindungsstücken“ 
jungtimis, į horizontalias sandūras įde
dami „CapatectHalteleisten“ tvirtinimo 
profiliai.

n Pirma plokščių eilė cokolio profilių 
zonoje papildomai padengiama klijais, 
kad plokštės glaudžiai priglustų prie 
priekinės profilio sienelės.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas profiliais

Mineralinės vatos izoliacinių plokščių 
montavimas

n Ant galinės plokštės pusės per vidurį 
užkrėsti 3 klijų gumulus (skersmuo – 
apie 10 cm). Klijuojamasis paviršius 
turi sudaryti ≥ 20 %.

n Nedidelius pagrindo nelygumus (iki 
3 cm) galima išlyginti „CapatectDis
tanzstücken“ tarpinėmis.



Smeigės tipas 

    

 

„Capatect-Universaldübel 
Montage-Schraubdübel 617“
Ilgis: 45, 65, 85 ir 105 mm.
Darbo technika:
 išgręžti ø 8 mm,
 tvirtinimo gylis hef ≥ 25 mm,
 tvirtinimo gylis akytajam 
betonui hef ≥ 65 mm, 
 įstatyti smeiges,
 įsukti su „Bit Torx® T30“.
Sąnaudos:
 pagal vėjo apkrovos 
standartą.
„Capatect-Universaldübel 
Montage-Schraubdübel 613“
Ilgis: 45, 65, 85 mm:
 išgręžti ø 8 mm,
 tvirtinimo gylis hef ≥ 25 mm,
 įstatyti smeiges,
 įkalti skečiamąsias vinis.
Sąnaudos:
 pagal vėjo apkrovos 
standartą.
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Izoliacinių plokščių tvirtinimas profiliais

Kiti patarimai, kaip montuoti abiejų tipų 
izoliacines plokštes

n Pjautiniuose plokščių kraštuose ir 
jungtyse „Capatect“ išdrožų obliumi 
įpjaunamas griovelis.

n Jei ties jungtimis, pvz., po palangėmis 
ar stogagaliu, horizontalių tvirtinimo 
profilių pritvirtinti neįmanoma, vertika
lios plokščių sandūros sutvirtinamos 
nupjautais tvirtinimo profiliais „Capa
tectHalteleisten“.

n Ties langų ir kt. angokraščiais izoliaci
nės plokštės priklijuojamos ir prireikus 
tvirtinamos smeigėmis.

n Priklausomai nuo sienos pagrindo ir 
pasirinktos darbo technikos, galima 
rinktis iš dviejų skirtingų smeigių tipų.

Smeigių kiekį, reikalingą atitinkamoms vėjo 
apkrovoms, galite apskaičiuoti pagal 3 
ir 4 smeigių lenteles, žr. smeigių lenteles 
p. 91113.
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Išoriniai kampai ir briaunos turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.
Profiliai ne tik apsaugo kampus ir briaunas, bet ir užtikrina briaunų tiesumą. 

n Kampinis profilis 658/10 naudojamas 
kaip stormatis dengiant armavimo 
sluoksnį. Faktūrinis tinkas dengiamas 
iki briaunos viršaus.

n Kampinis profilis 658/15 naudojamas 
tik tais atvejais, kai galutinė danga – 
raižytos faktūros mineralinis tinkas. 
Plastikinė briaunos viršūnė paliekama 
neuždengta. 

n Briaunoms suformuoti ties bukais arba 
smailiais išoriniais kampais naudo
jamas lankstus „CapatectRolleck“. 
Šį profilį galima priderinti prie esamų 
kampų formos. 

n Sandūrose, kur vertikalūs fasadai 
jungiasi su horizontaliais paviršiais, 
pvz., erkerių apatinė arba įvažų viršu
tinė pusė, rekomenduojama naudoti 
specialų „CapatectTropfkantenprofil“ 
nulašėjimo profilį. 

n Briaunos ir abiejų tinklelio juostų zono
je ant izoliacinės plokštės dengiama 
armavimo masė ir, tiksliai nutaikius, 
įspaudžiamas profilis. Kištukinės jung
tys padeda tiksliai nustatyti profilių 
vietą vienas kito atžvilgiu. Armavimo 
mišinio masė per tinklelį gerai nubrau
kiama. Dengiant kitą armavimo sluoks
nį, tinklelis atitinkamai užleidžiamas. 

Briaunų apsauga
Klojimas

n „CapatectGewebeEckschutz“ kam
pinis profilis su armavimo tinkleliu per 
visą paviršių armavimo skiediniu tvir
tinamas ant izoliacinės plokštės. Ties 
sandūromis tinklelis užleidžiamas apie 
10 cm, tam pašalinama profilio vidaus 
kampo dalis. Taip galima apdoroti 
langų angokraščius ir kampus. Tinklelis 
ant paviršiaus klojamas taip pat su ne 
mažesne kaip 10 cm užlaida. 

n Kaip alternatyvą galima naudoti ir 
„CapatectEckschutzschiene“ kampi
nius profilius iš lengvojo metalo, kurie 
taip pat tvirtinami armavimo mase 
per visą paviršių. Vėliau, dengiant 
armavimo sluoksnį, reikia padaryti 
10 cm armavimo tinklelio užlaidą aplink 
kampą. 

n Storiems sluoksniams naudojami 
„CapatectGewebeEckschutz Plus“ 
kampiniai profiliai su tinkleliu. Atskiri 
profiliai sujungiami specialiomis kiš
tukinėmis jungtimis. Ties sandūromis 
tinklelis užleidžiamas maždaug 10 cm.
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Privalomas storis
Bendrasis sluoksnio storis

n „Armierungsmasse 190“ ir „Armie-
rungsmasse 186M“ apie 3–4 mm

n „Klebe- und Armierungsmasse 131 
SL“ ne plonesnis kaip 5 mm,  
ne storesnis nei 10 mm

n „Klebe- und Armierungsmasse 133 
LEICHT“ ne plonesnis kaip 5 mm,  
ne storesnis nei 10 mm

n „ArmaReno 700“ apie 3–7 mm  
(ant mineralinės vatos plokščių –  
ne plonesnis nei 4 mm)

n „ZF-Spachtel 699“ apie 2–3 mm
	 „CarbonSpachtel“ ne plonesnis  

nei 3 mm
	 „CarboNit“ apie 8 mm
n „OrCa-Spachtel“ apie 4–5 mm

 Mineralinės vatos izoliacines plokštes 
klijuojant skiediniais, kurių TI Nr. 100, 
119 ir 150, pradinei sukibčiai pagerin-
ti padaromas sukibties tiltelis (arma-
vimo mase ištepama plokštė ir stipriai 
nubraukiama) ir tik tuomet dengiamas 
pagrindinis armavimo sluoksnis. 

 Jokiu būdu negalima ant izoliacinės 
plokštės tvirtinti armavimo tinklelio 
ir per jį glaistyti armavimo masę. 
Tinklelis turi būti per vidurį arba 
viršutiniame armavimo sluoksnio 
trečdalyje. 

Skiedinio paruošimas

n Dengiant rankiniais įrankiais, sausasis 
skiedinys sumaišomas su nurodytu 
kiekiu vandens. Dirbama maišytuvu, 
kol gautos masės konsistencija tampa 
vientisa, be gumulų, tinkama dengti. 
Paruošta medžiaga tinka dengti apie 
2–4 val., priklausomai nuo atmosferos 
veiksnių. Sukietėjusios medžiagos jokiu 
būdu negalima vėl skiesti vandeniu.

n Kai dengiama mašinomis, ruošiant 
skiedinį reikia laikytis atitinkamų maši
nos įrangos nuorodų.

 Galimi tokie deriniai:
 – nepertraukiamo veikimo maišyklė, 

pripildoma iš maišų,
 – nepertraukiamo veikimo maišyklė, 

prijungta prie „OneWayContainer“ 
vienkartinio konteinerio, siloso arba 
konteinerio,

 – nepertraukiamo veikimo maišyklė, 
kartu su tiekiamuoju siurbliu (atviroji 
sistema),

 – tinkavimo mašina (uždaroji sistema).

n Dispersinius klijus gerai išmaišyti kibire, 
o, reikalui esant, konsistenciją pakore
guoti skiedžiant vandeniu. Mašinomis 
dengiamos medžiagos konsistencija 
„One WayContainer“ arba paprastuo
se konteineriuose jau būna paruošta 
dengti.

Armavimo skiedinys priklauso nuo pasirinkto šiltinimo sistemos tipo. 
Dengimas

n Iš pradžių ties fasado angų (langų, 
durų) kampais įglaistomi iš anksto 
suformuoti įstrižo tinklelio kirpiniai 
„CapatectDiagonalarmierung“ arba 
„CapatectSturzeckwinkel“ tinklelis, 
skirtas įstrižiniams arba vidiniams 
kampams. 

n Atitinkamai suformuoti tinklelio kirpi
niai iš anksto pritvirtinami ir prie langų 
angokraščių ar sąramų vidinių kampų 
bei kitose tinklelio juostų įpjovų vietose 
(pvz., prie pastolių inkarinių tvirtinimų, 
sistemos perkirtimo vietų).

n Tik sutvarkius angokraščius, per visą 
paviršių dengiamas armavimo sluoks
nis. 

n Armavimo masė užtepama ant izo
liacinių plokščių, tepamos juostos 
plotis atitinka armavimo tinklelio plotį. 
Armavimo tinklelis įspaudžiamas su 
maždaug 10 cm užlaida. Tinklelį galima 
dengti pasirinktinai: išilgai arba skersai.



Nurodymai, kaip dengti 

n Siekiant išvengti nekontroliuojamų 
skilimų, ties visomis konstrukcinių ele
mentų sandūromis ir sistemos perker
tamosiose vietose armavimo sluoksnis 
atskiriamas mentele. 

n Esant darbo pertrūkiams, reikia 
paruošti atitinkamą armavimo tinklelio 
užlaidą kitiems darbams, todėl armavi
mo masė nuo tinklelio mente nubrau
kiama per 10 cm plotį. 

apie 10 cm
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Armavimo sluoksnis 
Dengimas

n Tinklelis užglaistomas „šlapiu į šlapią“ 
metodu, užgriebiant už dar drėgno 
ploto, kad būtų padengtas visas pavir
šius. Armavimo tinklelis turi būti viršuti
niame armavimo sluoksnio trečdalyje.

n Patarimas: norėdami suformuoti 
tolygaus storio armavimo sluoksnį, 
padengtą armavimo masę išvagokite 
dantytąja glaistykle (dantukų dydis 
priklauso nuo sluoksnio storio). Po to 
įterpkite armavimo tinklelį, naudodami 
glaistyklę „Flächengläter Schmetter
ling“, ir išlyginkite sluoksnį.

n Armavimo sluoksnio nereikia pernelyg 
daug trinti, kad nesutankėtų paviršius. 
Išdžiūvus atsiradę glaisto šiurkštai 
pašalinami.

n Prieš dengiant baigiamąjį „Capatect
Edelkratzputz K40“ sluoksnį, naudoja
mas armavimo skiedinys „Klebe und 
Armierungsmasse 133 LEICHT“. 
Paviršius išvagojamas 6 mm dantytąja 
mente. 

n Jei numatyta galutinė keraminė danga, 
armuoti naudojamas skiedinys „Capa
tectCerathermMörtel DP“, o dengiant 
natūralų akmenį (CTLithiboard) – 
skiedinys „Klebe und Spachtelmasse 
190“.n „CapatectGewebe“ (Nr. 650/110) 

armavimo tinklelis tinka visoms arma
vimo masėms. Kai apkrova itin didelė 
(pvz., cokolio zonoje), papildomai 
naudojamas sustiprintas „Capatect
Panzergewebe“ armavimo tinklelis.
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kartą nuglaistoma „CarboNit“ arma
vimo mase „šlapiu į šlapią“ metodu, 
kad tinklelis būtų visiškai padengtas. 
Pirmojo armavimo sluoksnio storis turi 
būti ne mažesnis kaip 5 mm, tinkle
lis įterptas į išorinį armavimo masės 
trečdalį. Priklausomai nuo atmosferos 
sąlygų, po maždaug 24 val. džiūvimo 
dantytąja mente anksčiau nurodytu 
būdu dengiamas antrasis „CarboNit“ 
sluoksnis ir įterpiamas „Capatect
Gewebe650/110“ armavimo tinklelis su 
ne mažesnėmis kaip 10 cm užlaidomis 
ties sandūromis. Dar kartą nuglaistoma 
„CarboNit“, užgriebiant už dar drėgno 
ploto „šlapiu į šlapią“ metodu, kad 
būtų padengtas visas tinklelis. Antrojo 
armavimo sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis kaip 3 mm, o „Capatect
Gewebe 650/110“ armavimo tinklelis 
turi būti įterptas ties antrojo armavimo 
sluoksnio viduriu. 

 Fasado sandūrų srityse (pvz., kur 
fasado paviršius pereina į cokolį), reikia 
laikytis projektuotojo numatytų spren
dimų.

Atsparumui didinti itin didelių apkrovų veikiamose fasadų zonose, pvz., prie įėjimo, cokolio 
arba šiukšlių surinkimo vietose, gali būti numatytos ypatingos priemonės.

n Smūgiams atsparus cokolis  
su „CarboNit“

n „CarboNit“ – tai dviejų komponentų 
armavimo masė, skirta cokolio srities 
atsparumui smūgiams didinti. 

Armavimo masės paruošimas

n Miltelių pavidalo komponentai suberia
mi į indą, supilami skystieji komponen
tai, lėtaeige maišykle (400 aps./min.) 
maišoma, kol masė pasidaro vienalytė, 
be gumulų. Negalima naudoti jokių kitų 
priedų, nes abiejų komponentų kiekiai 
yra proporcingai suderinti. Paruoštos 
armavimo masės tvermės trukmė – 
apie 30 min., kai temperatūra 20 °C. 
Aukštesnė temperatūra sutrumpina šį 
laiką, žemesnė – pailgina. 

Dengimas

n „CarboNit“ dengiamas dviem sluoks
niais. Pirmasis sluoksnis dengiamas 
dantytąja mente. Vienu metu dengia
mo paviršiaus plotas atitinka armavimo 
tinklelio plotį. Klojamas „Capatect
Gewebe 650/110“ armavimo tinkle
lis su ne mažesnėmis kaip 10 cm 
užlaidomis ties sandūromis. Po to dar 

„CarboNit“ sluoksnių sandara 
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„Carbon“ sistema
Izoliacinių plokščių klijavimas ir pirmasis „CarboNit“ sluoksnis, d = 5 mm, 
cokolinės plokštės montavimas su atitraukimu atgal (įduba)

Izoliacinių plokščių klijavimas ir pirmasis „CarboNit“ sluoksnis, d = 5 mm, 
kai cokolio izoliacinė plokštė 20 mm plonesnė 

Išorinė siena

Klijuojamasis skiedinys

Fasadinė izoliacinė plokštė

Cokolio izoliacinė plokštė

Klijų sluoksnis 5 mm plonesnis nei ties 

fasadine izoliacine plokšte! 

„CarboNit“
– Sluoksnio storis: ne mažiau kaip 5 mm
– Armavimo tinklelis: „CapatectGewebe 

650“ (klojamas sulig fasadinės izoliacinės 
plokštės išoriniu paviršiumi)

Išorinė siena

Klijuojamasis skiedinys

Fasadinė izoliacinė plokštė

Cokolio izoliacinė plokštė 20 mm 
plonesnė už fasadinę izoliacinę plokštę

Klijuojamasis skiedinys

„CarboNit“
– Sluoksnio storis: ne mažiau kaip 5 mm
– Armavimo tinklelis: „CapatectGewebe 

650“ (klojamas sulig fasadinės izoliacinės 
plokštės išoriniu paviršiumi)

5 mm

5 mm8 mm

15

5 mm

Fasadinė izoliacinė plokštė

Armavimo masė

„CarboNit“
– Storis: ne mažiau kaip 3 mm
– Armavimo tinklelis:  

„CapatectGewebe 650“
 (užlaida ne mažiau kaip 10 cm)

1 žingsnis

2 žingsnis

≥ 3 mm

≥ 3 mm

5 mm
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Fasadinė izoliacinė plokštė

„CarboNit“, 5 mm

Cokolio izoliacinė plokštė

Armavimo masė:
– „CarbonSpachtel“
– „CapatectZFSpachtel 699“
– „CapatectKlebe und  

Armierungsmasse 186M“
 arba
– „CapatectKlebe und  

Spachtelmasse 190“
Storis: ne mažiau kaip 3 mm
Armavimo tinklelis:  
„CapatectGewebe 650“

Ties sandūra su cokoliu armavimo 
masę stipriai užbraukti ant tinklelio 
(apie 10 cm) ir leisti sukietėti.
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Izoliacinių plokščių padengimas ir armavimo medžiagų persidengimas,  
antrasis „CarboNit“ sluoksnis, d = 3 mm



Viršutinis tinkas / Dažymas

Armavimo masė:
– „CarbonSpachtel“
– „CapatectZFSpachtel 699“
– „CapatectKlebe und 

Armierungsmasse 186M“
 arba
– „CapatectKlebe und 

Spachtelmasse 190“
Storis: ne mažiau kaip 3 mm
Armavimo tinklelis:  
„CapatectGewebe 650“

„Carbon“ sistema
Alternatyva: izoliacinių plokščių dengimas ištisiniu armavimo sluoksniu

Fasadinė izoliacinė plokštė

Dažų sluoksnis

Faktūrinis tinkas

Armavimo sluoksnis, 3 mm

„CarboNit“, 5 mm
(su tinkleliu)

Kai naudojamos mineralinės arma
vimo masės, ant „CarboNit“ būtinai 
reikia dengti „Putzgrund“!

≥ 3 mm

5 mm
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Medžiagų deriniai
Cokolio 
paviršius

Armavimo 
sluoksnis

Viršutinis tinkas Dažų sluoksnis

„CarboNit“
(5 arba 8 mm)

„CarboNit“
cokolio zonoje

„Carbon
Spachtel“

„ZFSpachtel
699“

„ThermoSan
Fassadenputz NQG“

„AmphiSilan“

„CapatectFass.Putz“

„Fassadenputz Fein“

„SylitolFassadenputz“  
su „Putzgrund“

„Meldorfer Flachverbl.“ 
(„Meldorfer“ tik nuglaisčius 

„ZFSpachtel 699“) 

„AmphiSilan“ 

„ThermoSan“

„Muresko“

(ne ant „Meldorfer

Flachverblender“)

186M

190
Naudojant su 
„Putzgrund“ ant
„CarboNit“

„ThermoSan 
Fassadenputz“

„AmphiSilan“

„CapatectFass.Putz“

„Fassadenputz Fein“

„Meldorfer Flachverbl.“ 
(su „Putzgrund“)

„SylitolFassadenputz“

„MineralLeichtputz“

„Mineralputz“

„Sylitol
Finish 130“



Montavimas

n Klijuojama pasirinktinai „Capatect
Klebe und Spachtelmasse 190“ arba 
„CapatectKlebe und Armierungs
masse 186M“.

n Klijų masė vienu metu užkrečiama 
ant izoliacinės plokštės ir horizontaliai 
išvagojama 10 mm dantytąja mente. 

n Klojant mineralinės vatos izoliacines 
plokštes, sukibčiai pagerinti pada
romas sukibties tiltelis – iš pradžių 
ant plokštės paspaudžiant tepamas 
plonas klijų sluoksnis, tik tuomet den
giamas pagrindinis klijavimo sluoksnis.

n Siekiant geriausio rezultato, abu kli
juojamieji paviršiai padengiami klijų 
sluoksniu („FloatingButtering“ meto
das). Taip geriau išlyginami pagrindo 
nelygumai ir užtikrinama, kad klijais 
tikrai bus padengtas visas paviršius. 

n Apsauginės cokolio plokštės „Capa
tectSockelschutzplatten“ klojamos 
perrišos būdu ant pagrindo be pralan
kų, užrašai ant plokščių turi likti išori
nėje pusėje.

n Apsauginės cokolio plokštės 
„Sockelschutzplatten“ papildomai 
tvirtinamos „CapatectUniversaldübel 
053“ smeigėmis. Smeiges reikia 
tvirtinti, kol klijų sluoksnis dar nevisiškai 
sukietėjęs.

n Polistireno izoliacinės plokštės tvirtina
mos 4 smeigėmis kampuose, 10 cm 
atstumu nuo kampo.

n Mineralinės vatos izoliacinės plokštės 
papildomai tvirtinamos dar ir viena 
smeige per plokštės vidurį.

n Kai plokštės supjaustytos, atitinkamai 
reikia išdėstyti smeiges. 
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„Capatect-Panzergewebe“

n Iš pradžių klojamas šis ypač masyvus 
armavimo tinklelis, o tik po to apsau
gomos briaunos ir per visą paviršių 
dengiamas armavimo sluoksnis. 
Armavimo masė išlyginama iki 2 mm 
storio sluoksnio ir sudurtinai įterpiamos 
armavimo tinklelio juostos (be užlaidų!).

 Armavimo masė ant „Panzergewebe“ 
tinklelio išlyginama ir mentele „nupjau
nama“ nuo tinklelio paviršiaus. Tada 
dengiamas atitinkamas armavimo 
sluoksnis.

„Capatect-Sockelschutzplatte“

n Cokolio apsauginės plokštės „Capa
tectSockelschutzplatte“ klijuojamos 
ant jau paklotų izoliacinių plokščių 
(polistireno arba mineralinės vatos). 
Priklausomai nuo planuojamos apdai
los, gali būti tvirtinama sulig besiribo
jančiomis izoliacinėmis plokštėmis arba 
su atitraukimu atgal (įduba). 
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„Capatect-Sockelschutzplatte“
Montavimas

n Smeigių lėkštelės įleidžiamos į cokolio 
apsauginę plokštę sulig paviršiumi. 
Išgręžta skylė iki reikiamo gylio pagi
linama „CapatectFräsaufsatz“ frezos 
antgaliu.

n Prieš dengiant armavimo sluoksnį, 
„Sockelschutzplatten“ plokščių 
sandūros apklijuojamos lipniąja juosta 
„CapatectGewebeband“.

n Ant „Sockelschutzplatte“ plokščių ir 
izoliacinių plokščių sandūrų turi būti 
uždedamas dvigubas „Capatect
Gewebe 650“ tinklelio sluoksnis.

Viršutinis tinkas
Tarpinis sluoksnis 

n Priklausomai nuo tinko tipo ir arma
vimo sluoksnio rūšies, gruntuojama 
„Putzgrund 610“, žr. lentelę, p. 60.

n Jei galutinė danga bus tonuotas 
viršutinis tinkas ar tinkas su natū
ralių akmenukų granulėmis („Bunt
steinputz“), gruntą taip pat reikia 
tonuoti spalva, panašia į tinko spalvą. 
Galima naudoti gamykloje tonuotą 
medžiagą arba į gruntą įmaišyti iki 5 % 
spalvinamųjų dažų.

n „Putzgrund 610“ gruntą gerai išmaišyti 
kibire ir dengti voleliu.

n Viršutinis tinkas ar gruntas dengia-
mas tik ant visiškai sukietėjusio ir 
sauso armavimo sluoksnio. Ilga-
metė patirtis rodo, kad 1 mm storio 
sluoksniui sukietėti reikia  
1 dienos. Džiūvimo trukmė priklau-
so nuo atmosferos sąlygų.

Pastos pavidalo tinko paruošimas

n Paruoštas dengti „CapatectFassaden
putz“ tinkas iš pradžių gerai išmaišo
mas pakuotėse. Konsistenciją galima 
pareguliuoti skiedžiant vandeniu (doza
vimas nurodytas produkto techninėje 
informacijoje).

n „SylitolFassadenputz“ tinkas, kurio 
rišiklis skystasis stiklas, gali būti skie
džiamas išimtinai tik „SylitolKonzentrat 
111“ gruntu.

n Esant vėsiems orams ir dideliam oro 
drėgnumui, tinkas džiūsta lėčiau. 
Tokiais atvejais galima naudoti 
„SPRINTER“ (specialias medžiagas, 
skirtas vėsiam ir drėgnam metų laikui), 
kurios skatina džiūvimo procesą. 

Sausojo skiedinio paruošimas

n Tinkas ruošiamas sausąjį skiedinį 
sumaišant su nurodytu kiekiu vandens. 
Maišoma maišytuvu, maišykle arba 
tinkavimo mašina, kol konsistencija 
pasidaro tinkama dengti.

Viršutinis tinkas skirtas fasado apdailai, taip pat ir apsaugai nuo atmosferos veiksnių. Galima 
rinktis iš įvairių medžiagų ir skirtingų faktūrų.



Dengimas

n Faktūrinis tinkas dengiamas per visą 
paviršių ir išlyginamas iki grūdelio 
dydžio. Priklausomai nuo tinko tipo, 
užtrinamas plienine mente, plastikiniu 
disku, poliuretanine lenta arba jam 
suteikiama faktūra. Grūdeliai turi būti 
pasiskirstę tolygiai.

n „Modellier und Spachtelputz 134“ tinku 
padengtas paviršius lengvai modeliuoja
mas suteikiant faktūrą arba užtrinamas 
trintuve su veltiniu. Modeliuojant faktū
ras, reikia vengti didelių medžiagos sto
rio skirtumų, kad ties sandūros vietomis 
neatsirastų suslūgimo plyšių. Sluoksnio 
storis – apie 2–5 mm, veltiniu užtrinamo 
tinko storis – apie 2–3 mm.

n „CapatectFeinspachtel 195“ tinkamas 
angokraščiams, lygioms nutinkuotoms 
nuosvyroms, cokolio paviršiams su 
fetru nugludintu arba nulygintu išoriniu 
paviršiumi formuoti. Medžiaga den
giama iki 2–3 mm storio sluoksniu. 
Pradžiūvusi apdorojama trintuve su 
porolonine kempine arba trintuve su 
veltiniu. Kietėjimo laikotarpis priklauso 
nuo atmosferos sąlygų.
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Viršutinis tinkas 
Apžvalga: gruntavimas su „Putzgrund 610“

1. Gruntavimas privalomas.
2.  Gruntavimas privalomas. Grunto spalva turi atitikti viršutinio tinko spalvą.
3.  Gruntavimas privalomas kaip „išdegimo“ užtvara, esant labai sausiems arba karštiems 

orams. 
4.  Gruntavimas privalomas, kai dėl ilgesnės prastovos (pvz., nutraukus darbą per žiemos 

sezoną) armavimo sluoksnis buvo neapsaugotas ir atitinkamai pažeistas atmosferos 
veiksnių.

– Derinys negalimas.

Tarpinis sluoksnis gruntuojant „Caparol-Putzgrund 610“, kai armavimo sluoksniai padengti

Viršutinis tinkas Tinko 
spalvos

190 186M 131Sl 133 
Leicht

700 699 Carbon-
Spachtel

ArmaReno-
Sockel

Carbo-
Nit

P
ar

uo
št

as
 d

en
gt

i

Capatect
Fassadenputze R,K

Baltas 1 1 1 1 1 4 4 1 4

Spalvotas 2 2 2 2 2 2 2 2 2

AmphiSilan
Fassadenputze R,K

Baltas 1 1 1 1 1 4 4 1 4

Spalvotas 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ThermoSan
Fassadenputz NQG

Baltas 1 1 1 1 1 4 4 1 4

Spalvotas 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SylitolFassadenputze
R,K

Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 1

Spalvotas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 2

AmphiSilan
Fassadenputze FEIN

Baltas 1 1 1 1 1 4 4 1 4

Spalvotas 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Capatect
Fassadenputze Fein

Baltas 1 1 1 1 1 4 4 1 4

Spalvotas 1 1 1 1 1 4 4 1 4

S
au

sa
si

s 
sk

ie
di

ny
s

CapatectBunstein
Sockelputz

Baltas 2 2 2 2 – 2 2 2 2

CapatectMineral
Leichtputze R, K

Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

Spalvotas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

CapatectMineralputze 
R, K

Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

Spalvotas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

CapatectModellier 
und Spachtelputz

Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

spalvotas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

Capatect ArmaReno 
700

Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

CapatectFeinspachtel Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – 3, 4 –

CapatectEdelkratzputz 
K40

Baltas – – – – – – – – –

Spalvotas – – – – – – – – –

ArmaReno Sockel Baltas 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4 –

„OrCaSpachtel“ negruntuojamas dėl gaisrinės saugos reikalavimų.
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Dengimas

n „CapatectEdelkratzputz K40“ dengia
mas mašinomis lygiu, ne plonesniu nei 
14 mm storio sluoksniu ir išlyginamas.

n „CapatectBuntsteinSockelputz“ 
tinkas tolygiai dengiamas trintuve ant 
atitinkama spalva tonuotu „Putzgrund 
610“ gruntu padengto pagrindo ir išly
ginamas.

Dažymas

n Veikiant atitinkamiems atmosferos 
veiksniams, tonuotas mineralinis ir 
silikatinis tinkas gali išdžiūti nelygiai, 
t. y. gali atsirasti dėmių arba prasimušti 
kalkių. 

 To neįmanoma išvengti – tai atitinka 
technologiją ir nėra laikoma techniniu 
funkciniu defektu.

 Siekiant, kad išdžiūvęs tinkas būtų 
tolygios spalvos, galima papildomai 
dengti išlyginamąjį tinko spalvos 
fasadinių dažų sluoksnį, pvz., „Sylitol
Finish 130“ (nedengiamas ant raižytojo 
tinko „Edelkratzputz“).

n Jei spalvinei apdailai pasirenkama kita, 
ne tinko, spalva, būtina dažyti dviem 
sluoksniais. 

n Tinkui pakankamai sukietėjus (priklau
so nuo oro sąlygų), paviršius tolygiai 
raižomas grandykle (lentele su vinimis). 
Galutinis sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis kaip 10 mm. Tinkas tinkamai 
sukietėjęs, jei raižant grūdelis iššoka 
ir nelieka prilipęs prie grandyklės. Jei 
trinant ranka iškrinta pavienių grūde
lių, pagal DIN 18550 tai nėra laikoma 
pagrindu raižytojo tinko reklamacijai.

n Tam tikrų sandarų sistemų deriniui su 
„CarboNit“ ir (arba) „CarbonSpachtel“ 
galima rinktis spalvas, kurių šviesio 
dydis – ne mažiau nei 10, o deriniui su 
„CTZFSpachtel 699“ – ne mažiau nei 
15.

n Siekiant išvengti matomų faktūros 
sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakan
kamai statybininkų. Dengti reikia greitai, 
užgriebiant už dar drėgno paviršiaus 
„šlapiu į šlapią“ metodu. Dengiant išti
sinius paviršius, reikia stengtis dirbti 
nepertraukiamai, užbaigti pradėtus 
dengti paviršius.

n Bet kuris tinkas gaminamas naudojant 
natūralias žaliavas ir įvairaus dydžio 
grūdelius, todėl gali nežymiai skirtis 
spalva ir faktūra. Todėl dengiant ištisi
nius paviršius, ypač tinkuojant tonuotu 
tinku, pirmiausia reikia sumaišyti ar (ir) 
paruošti reikiamą medžiagos kiekį arba 
naudoti tos pačios gamybos partijos 
produktus.

n Džiūstantį ir kietėjantį tinką reikia 
apsaugoti nuo kenksmingų atmosferos 
veiksnių (tiesioginių saulės spindulių, 
stipraus vėjo, lietaus). Prireikus pas
toliai apdengiami statybiniu tinkliuku. 
Šaltuoju metų laiku ir kai labai drėgna 
tinkas džiūsta daug lėčiau.

n „ThermoSanFassadenputz NQG“ 
ir „AmphiSilanFassadenputz“ turi 
medžiagų, apsaugančių fasadus nuo 
dumblių ir pelėsinių grybų. Siekiant 
suteikti stipresnę apsaugą nuo dum
blių ir pelėsinių grybų kitos rūšies 
faktūriniam tinkui, reikia jį dažyti dviem 
sluoksniais, pvz., „ThermoSan“ arba 
„Muresko“ dažais. Tinkas, kurio rišiklis 
cementas, turi džiūti ne trumpiau kaip 
7 d. (tik tuomet galima dengti dažų 
sluoksnius).

Bendrosios nuorodos

n Reikia atkreipti dėmesį, kad ant lygių, 
plautų ar trintuve su veltiniu apdorotų 
paviršių dėl rišiklio sankaupų (aglome
rato) gali atsirasti smulkių suslūgimo 
trūkių. Dangos funkcinės savybės dėl 
to nenukenčia ir tai nėra pakankama 
priežastis reklamacijai.

n Pagal standartizuotą apibrėžtį viršutinio 
tinko spalvos sodrumas turi būti ne 
mažesnis nei 20 (šviesio dydis). Ši riba 
nustatyta siekiant apsaugoti fasadą 
nuo įtrūkių, susidarančių dėl tempe
ratūros įtempio, kai didelius, greta 
esančius paviršius nuolatos veikia 
tiesioginiai saulės spinduliai. Fasadams 
leidžiamos spalvos atitinkamai pažy
mėtos „Caparol“ spalvynuose.



320 mm
arba
330 mm
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„Meldorfer“

n Pagal sistemos reikalavimus plytelės 
klojamos ant becemenčio armavimo 
sluoksnio „CapatectZF Spachtel 
699“. Taip siekiama išvengti druskų, 
kurios paprastai matomos ant įprasti
nio plytų mūro paviršiaus, prasimušimo 
proceso. Jei plokščiosios apdailos 
plytelės turi būti klojamos ant cementu 
surišto armavimo sluoksnio, tai, kad 
neišsikristalizuotų druskos, jis pirmiau
sia gruntuojamas „CapatectPutzgrund 
610“.

Paviršiaus padalijimas

n Formatas II:
 5 eilės, įsk. siūles = 
 320 mm (aukštis)

n Formatas III:
 4 eilės, įsk. siūles = 
 330 mm (aukštis)

n Paviršius, ant kurių bus klojamos 
„Meldorfer“ plytelės, atitinkamai pagal 
pasirinktą formatą pažymėti aukščio 
žymomis. Žymima naudojantis sta
tybine virvele. Dalijant paviršių, kaip 
atramos taškai pasirenkamos fiksuotos 
linijos, pvz., lango ar durų sąramos. 

Šiltinimo sistemų WDVS su polistireno putplasčio plokštėmis apdailai vietoj faktūrinio tinko 
galima naudoti „Meldorfer Flachverblender“ plokščiąsias apdailos plyteles.

320 mm arba
330 mm

12

12

52

52

52

52 320 mm

5212

12

12

12

12

12

12

12
71

71

71

71

330 mm

Klijavimas

n „MeldorferAnsatzmörtel“ skiedinį 
gerai išmaišyti pakuotėje. Konsistenci
ją galima reguliuoti įpilant nedidelį kiekį 
vandens. 

n „Meldorfer“ plytelės klojamos nuo 
viršaus į apačią, pradedant nuo kam
pinių apdailos plytelių. „Ansatzmörtel“ 
klijuojamasis skiedinys juostomis kre
čiamas tarp aukščio žymų ir horizon
taliai išvagojamas specialia dantytąja 
mente. Skiedinio užkrečiama tik tiek, 
kiek iškart galima priklijuoti plytelių.

n Apdailos plytelės stūmimo judesiu 
visiškai įspaudžiamos į klijuojamąjį 
skiedinį. Neturi susidaryti jokių ertmių. 
Trumpainiai ir kiti reikalingi pjaustiniai 
supjaustomi specialiomis „Meldorfer 
Winkelschere“ žirklėmis. Praktiškai 
populiarus klojimo būdas, kai tarp 
padalytų aukščio žymų pirmiausia kli
juojamos viršutinė ir apatinė eilės. Tada 
trys vidurinės eilės klojamos iš akies.

Siūlių užtaisymas

n Priklijavus apdailos plyteles, iš karto 
plokščiuoju teptuku (15 mm arba 
10 mm) išlyginamos siūlės, padengiant 
plytelių briaunas. 

320 mm
arba
330 mm

 Klojant „Exklusiv“ formato plyteles:

 „Exklusiv“: OSLO, KOPENHAGEN,
 STOCKHOLM (formatas 40 x 400 mm)

 Apie 312 mm = 6 eilės
 (siūlių plotis apie 12 mm)

 Alternatyva:
 Apie 300 mm = 6 eilės
 (siūlių plotis apie 10 mm)

 „Exklusiv“: AMMAN
 (formatas 135 x 300 mm)

 440 mm = 3 eilės
 (siūlių plotis apie 12 mm)

 

n Nuo paviršiaus šepetėliu nuvalomi 
apdžiūvę skiedinio likučiai. Ši plytelių 
dengimo technika su šiek tiek įgilinto
mis siūlėmis paviršiui suteikia norimą 
erdvinį vaizdą.



n Šiltinimo sistemas WDVS dengiant 
keraminiais aptaisais, reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad sukibimo su klijuo
jamu paviršiumi plotas sudarytų ne 
mažiau nei 60 % ir smeigėmis būtų 
tvirtinama per armavimo tinklelį. Kera
miniam aptaisui gali būti naudojamos 
plytelės arba AI, Bla, Blb, Alla ir Blla 
grupių plokštės pagal DIN EN 14411, 
taip pat neglazūruotos apdailos plytos 
ir klinkerinės plytelės, atitinkančios rei
kalavimus, keliamus išorinėms plytoms 
arba klinkeriui pagal DIN V 105100. 
Keraminis aptaisas turi būti atsparus 
šalčiui pagal DIN 522521 (50 šaldymo 
ir atitirpinimo ciklų) ir pagal DIN EN 
ISO 1054512. Jeigu Bendrajame 
statybos techninės priežiūros liudijime 
aiškiai nurodyta, gali būti keliami rei
kalavimai dangos kietumui, formatui ir 
storiui. 

 Reikalavimai klinkerio plytelėms 
pagal Bendrąjį statybos techninės 
priežiūros liudijimą:

 - atsparumas šalčiui pagal DIN EN 
ISO 10 545-12,

 - paviršiaus plotas iki 0,12 m²,
 - kraštinės ilgis ≤ 40 cm,
 - storis nuo 6 mm iki 15 mm,
 - porų tūris VP ≥ 20 mm³/g,
 - porų spindulys > 0,20 μm, 
 - vandens įgertis pagal DIN EN ISO 

10 545-3 ant polistireno plokščių 
iki 6 % (ant natūralaus akmens iki 
9 %), ant mineralinės vatos iki 3 %.
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„Meldorfer“ plytelės
Visiškas siūlių užpildymas

n Jei norima visiškai užpildyti siūles, gali
ma naudoti „Meldorfer Fugenmörtel“ 
skiedinį. Ši dengti paruošta medžiaga 
tiekiama žemės drėgnumo konsistenci
jos. Gerai išmaišoma pakuotėje. 

n „Meldorfer Fugenmörtel“ skiedinys 
siūlių mente įterpiamas į sandūros bei 
horizontalias siūles ir išlyginamas len
gvai paspaudžiant.

„Meldorfer Sandstein“ smiltainio tipo 
apdailos plytelės

n „Meldorfer Sandstein“ plytelės nau
dojamos cokolio paviršių, kontraforsų 
arba sienos plokščių apdailai. Iš trijų 
skirtingų matmenų ir įvairių atspalvių 
galima sudėlioti įvairiausių derinių ir 
taip sukurti individualų mūro vaizdą. 
Klojimo technika niekuo nesiskiria nuo 
plokščiųjų apdailos plytelių. 

Apdailos ir keraminės plytelės
Reikalavimai, nurodyti liudijime 

n Fasado aptaisai (klinkeris, natūralus 
akmuo, keraminės plytelės) gali būti 
naudojami kaip šiltinimo sistemos 
dalis (su klijuotomis ir smeigėmis 
pritvirtintomis polistireno putplasčio 
izoliacinėmis plokštėmis (be plastiklių), 
mineralinės vatos plokštėmis 
„MWFassadendämmplatte 100“ 
(WAPzh tipas) ir „MWLamellen
Dämmplatten 101“). Reikia laikytis 
aktualiame liudijime nurodyto maksi
malaus izoliacinės medžiagos storio 
reikalavimų. 

Keraminio aptaiso pagrindas

n Armavimo masė dažniausiai dengiama 
dviem sluoksniais. Bendrasis sluoks
nio storis turi būti ne mažesnis kaip 
4 mm. Į pirmąjį sluoksnį įterpiamas 
armavimo tinklelis, tada iškart tvirtina
mos smeigės ir padengiamas antrasis 
armavimo masės sluoksnis „šlapiu į 
šlapią“ metodu. Būtinai reikia supla
nuoti pakankamą armavimo sluoksnio 
prastovą prieš tolesnius darbus. Kaip 
armavimo skiedinys naudojamas 
„CerathermMörtel DP“.

Tvirtinimas smeigėmis 

n Smeigių skaičius priklauso nuo objek
to: izoliacinių plokščių rūšies, pagrin
do, pastato geografinės padėties ir 
pastato aukščio (tikrinamasis metodas 
pagal DIN EN 199114). Montuojant 
sudėtines šiltinimo sistemas su kera
miniais aptaisais ir natūraliu akmeniu, 
smeigės tvirtinamos per armavimo 
tinklelį. 
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Siūlių formavimas
Deformacinės ir nusėdimo siūlės 

n Pastato, nusėdimo ir technologinės siūlės 
turi pereiti į šiltinimo sistemą WDVS, visiškai 
atskirdamos visus sistemos komponen
tus, įskaitant keraminį aptaisą. Pastato 
deformacinės siūlės ir šiltinimo sistemoje 
išlieka visiškai tokio paties pločio. Siūlėms 
formuoti rekomenduojama naudoti „Capa
tectDehnfugenprofilen“ deformacinių siūlių 
profilius. Alternatyvūs variantai – iš abiejų 
pusių montuojami galiniai profiliai, įskaitant 
uždorį sulig paviršiumi tinkamomis izoliaci
nėmis medžiagomis pagal DIN 18 540. 

Jungties siūlės

n Keraminių aptaisų jungtis su konstrukciniais 
elementais, turinčiais skirtingą plėtimosi 
koeficientą, reikia suprojektuoti ir įgyven
dinti taip, kad šilumos ir drėgmės sąlygoti 
formų pasikeitimai nesukeltų žalos šiltinimo 
sistemai. Reikia atsižvelgti į reikalavimus, 
keliamus liūtims atsparioms jungtims. 
Šiltinimo sistemų su keraminiais aptaisais 
jungčių siūlėms formuoti rekomenduojama 
naudoti plėtriąsias siūlių sandarinimo juos
tas, pvz., „CapatectFugendichtband 2D“ 
arba atitinkamus profilius „Anputzprofil“. 
Kaip alternatyvą galima rinktis DIN 18 540 
numatytą siūlių užpildymą uždarų porų 
užpildu ir tinkamomis sandarinimo medžia
gomis. Tokiu atveju mažiausias siūlių plotis 
turi būti 10 mm.

Vienas su kitu susijusių paviršių 
deformacinės siūlės 

n Didelių vienas su kitu susijusių paviršių 
deformacinės siūlės dėl šiluminio plėti
mosi formuojamos pagal DIN 18 515, 
1 dalį. Jos daromos vidiniuose ir išo
riniuose kampuose, taip pat skaidant 
didelius vienas su kitu susijusius pavir
šius. Atstumai tarp šių deformacinių 
siūlių turi būti suplanuoti projekte, 
atsižvelgiant į formatą bei spalvą, taip 
pat fasado padėtį pasaulio šalių atžvil
giu, sistemai naudojamos izoliacinės 
medžiagos rūšį, pastato angų skaičių 
ir dydį, apdailos projektą. Dažniausiai 
deformacinės siūlės išdėstomos hori
zontaliai ir vertikaliai 3–6 m atstumu. 
Deformacinės vienas su kitu susijusių 
paviršių siūlės visiškai atskiria visą 
šiltinimo sistemą ir turi eiti giliai iki pat 
apkrovas išlaikančio pagrindo. Jos for
muojamos „CapatectDehnfugenprofil“ 
deformacinių siūlių profiliais. Deforma
cinių ir nusėdimo siūlių skiltyje nurody
tos siūlių formavimo alternatyvos galio
ja taip pat ir vienas su kitu susijusių 
paviršių deformacinėms siūlėms. Čia 
taip pat galima nustatyti ir suformuoti 
siūlių dydžius pagal DIN 18 540.

Aptaiso klijavimas

n Aptaisas klijuojamas dvigubo dengimo 
klijais „FloatingButtering“ metodu 
pagal DIN EN 12 004. Skiedinys ant 
pagrindo dengiamas juostomis iš apa
čios į viršų ir išvagojamas 8–10 mm 
dantytąja mente. Papildomai skiediniu 

dengiama galinė aptaiso pusė – maž
daug 1,0 mm storo sluoksniu. Plokš
tės, keraminės ir apdailos plytelės 
lengvu judesiu visiškai įspaudžiamos į 
šviežią klijų sluoksnį, nepaliekant jokių 
ertmių. Klijais tepti tik tokį plotą, kuris 
iš karto bus klojamas (vengti plėvelės 
susidarymo). Paklojus aptaisą, reikia 
nedelsiant per plytelės storį iškrapštyti 
ir išvalyti siūles.

Aptaiso siūlės

n Siekiant išvengti lokalios įtampos 
ir dėl to atsirandančių įtrūkių, verta 
formuoti elastingas aptaiso siūles 
izoliacinės medžiagos sluoksnyje. 
Šis būdas naudojamas formuojant 
tik kampų zonos elastingas siūles. 

Siūlių priežiūra

n WDVS šiltinimo sistemos siūlės turi 
būti periodiškai tikrinamos, vizualiai 
įvertinant jų funkcionalumą. Regu
liari techninė priežiūra ir savalaikis 
remontas užtikrina visos sistemos 
ilgalaikį funkcionalumą. Pažeistas 
siūlių vietas būtina skubiai suremon
tuoti.

Paviršių padalijimas

n Orientuojantis į pagrindinę liniją, 
paviršius žymekliu (statybine virvele) 
padalijamas horizontaliai ir vertikaliai 
per visą aukštį. Kaip atramos taš
kai pasirenkamos fiksuotos linijos 
(langų, durų sąramos arba numaty
tos trumpainių eilės). Horizontaliai 
paviršius padalijamas juostomis, 
kurių plotis derinamas prie aptaiso 
formato. 
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n Kad siūlių plotis būtų vienodas ir kad 
jos neišsiteptų, rekomenduojama 
naudoti apsauginį intarpą (pvz., EPS 
juostą) ir dirbti iš jo šonų. Danga atski
riama mente, o intarpas, baigus darbą, 
ištraukiamas. 

į drėgną skiedinį. Ties profilių 
sandūromis užleidžiama elastinė kilpinė 
dalis.

n Armavimo masė dengiama ant 
izoliacinių plokščių iš abiejų siūlės 
pusių. Tinklelio juostos įterpiamos 

Labai svarbu, kad siūlės būtų užtaisytos kruopščiai ir sandariai. Reikia skirti vertikalias ir hori
zontalias deformacines siūles, jungčių prie kitų konstrukcinių detalių siūles ir jungčių prie langų 
bei palangių siūles.

Vertikalios deformacinės siūlės

n Kai sienų paviršiai ištisiniai, WDVS 
šiltinimo sistemoms jokių atskirų 
deformacinių siūlių nereikia. Gali 
būti apšiltinamos ir blokinių statinių 
elementų siūlės. Tačiau pastato 
deformacinės siūlės turi būti sufor
muotos ir šiltinimo sistemoje.

Deformacinio profilio montavimas

n Paviršius jungiančioms deformaci
nėms siūlėms skirtą „CapatectDehn
fugenprofil Plus“ E tipo profilį sudaro 
elastinė kilpa ir kampiniai profiliai su 
10 cm pločio tinklelio juostomis iš 
abiejų pusių. Šis profilis naudojamas 
5–25 mm pločio siūlėms.

7170 Siūlių formavimas

Siūlių užtaisymas mente

n Kai pakankamai išdžiūva, galima 
užtaisyti siūles. Drėgmę įgeriančių 
aptaisų siūlės užtaisomos mente, 
neįgeriančių – kempine. 

n „CapatectCerathermFugenmörtel 082“ 
sumaišomas iki žemės drėgnumo kon
sistencijos. Siūlės užtaisomos įprastine 
darbo technika, naudojant atitinkamo 
pločio mentę: pakankamai skiedinio 
įtepama į siūles ir išlyginama lengvai 
paspaudžiant.

 Siūlių užtaisymas šlamu

n „CapatectCerathermFugenschlämme 
083“ išmaišomas iki dengti tinkamos 
konsistencijos ir gumine braukle arba 
kempine įterpiamas į siūles. Skiediniui 
sukietėjus, paviršius kruopščiai nuplau
namas drėgna kempine. Rekomenduo
jama paviršių pakaitomis valyti drėgna ir 
nugręžta kempine. 

Siūlių užtaisymas rankiniais 
purškiamaisiais įrankiais 

n Klojant kai kuriuos fasado aptaisus, 
siūles galima užtaisyti purškimo pisto
letu. Tam tinkamas gerai išmaišytas 
siūlių šlamas supilamas į pistoletą ir 
purškiamas į siūles per visą jų gylį. 
Tada perteklinė siūlių užtaisymo 
medžiaga nubraukiama mente sulig 
paviršiumi. Formuojama prie dar 
šviežios siūlės priglaudžiant specialių 
įrankį (pvz., plastikinę žarną). Drėgmę 
įgeriančius aptaisus reikia apsaugoti 
nuo nešvarumų.

Nuoroda:
 nesvarbu, kokiu būdu užtaisomos 

siūlės, jų kraštai turi būti pakanka-
mai sudrėkinti prieš ir baigus siūlių 
formavimo procesą.

 Užtaisant siūles ir džiūvimo 
metu paviršius reikia saugoti 
nuo tiesioginių saulės spindulių 
ir skersvėjo.
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Horizontalios siūlės

n Įrengiant WDVS šiltinimo sistemas ant 
ištisinių sienos paviršių net ir aukš
tuose pastatuose horizontalios siūlės 
nėra būtinos. Tačiau, jei statinyje yra 
konstrukcinių pertvarų, turi būti for
muojamos horizontalios deformacinės 
siūlės.

stogo konstrukcijų ir pan.) naudojama 
siūlių sandarinimo juosta „Capatect
Fugendichtband Typ 2D“ arba „Capa
tectFugendichtband 046048“.

n Siūlių sandarinimo juosta sulig izolia
cinės plokštės paviršiumi klijuojama 
prie greta esančio, nuvalyto, geros 
sukibties pagrindo. Juosta pradeda 
plėstis, kai ritinys pradaromas. Klojant 
izoliacines plokštes, ją reikia suspausti 
iki nurodyto matmens.

n Siūlių sandarinimo juostos negalima 
užtempti ant kampų. Juosta kampuose 
turi būti sujungiama sudurtinai.

Jungtys prie kitų konstrukcinių 
elementų

n Kad šiltinimo sistema funkcionuotų 
ilgai, būtina sąlyga – sandariai sufor
muotos jungčių su greta esančiais 
konstrukciniais elementais (tinkuotais 
paviršiais, turėklais, stogo konstrukci
jomis, palangėmis ir pan.) siūlės. Tam 
tinka plėtriosios siūlių sandarinimo 
juostos. Jei nusprendžiama daryti 
kitaip, už sistemos funkcinį patikimumą 
atsako tokį sprendimą priėmęs subjek
tas. 

Siūlių sandarinimo juostos montavimas

n Jungtims prie kitų konstrukcinių ele
mentų (pvz., tinkuotų paviršių, turėklų, 

Siūlės
Deformacinio profilio montavimas

n Siūlėms ties vidiniais kampais naudoja
mas „CapatectDehnfugenprofil Plus“ V 
tipo profilis (tik su vienu kampiniu profi
liu).

rius naudojamos kabės arba vielinės 
apkabos.

n Siūlėms ties vidiniais kampais naudo
jamas tik vienas cokolinis profilis. Siūlių 
sandarinimo juosta klijuojama ant jau 
padengto armavimo sluoksnio.

n Kad iki tinkavimo darbų pabaigos neiš
siteptų siūlių sandarinimo juostos išo
rinė pusė, prie jos priklijuojama lipnioji 
juosta.

n Kad spalva nesiskirtų nuo tinko spal
vos, siūlių sandarinimo juosta paden
giama fasadiniais dažais.

Deformacinės siūlės formavimas 
naudojant cokolinį profilį

n Šiuo atveju iš abiejų pastato siūlės 
pusių montuojami „Capatect
Sockelschienen“ cokoliniai profiliai ir 
įterpiama „CapatectFugendichtband“ 
B tipo siūlių sandarinimo juosta.

n Pirmiausia sumontuojamas vienas pro
filis, tada priklijuojama siūlių sandarini
mo juosta ir pritvirtinamas antras pro
filis. Kad besiplečianti juosta neatskirtų 
cokolio profilių, kol izoliacinių plokščių 
klijavimo masė sukietės, kaip fiksato

Klojant polistireno putplasčio plokštes, 
kurių storis > 100 mm, ertmę už kampinio 
profilio su kilpa arba siūlių sandarinimo 
juostos reikia užpildyti mineraline vata.

neteisingai teisingai
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Jungtys prie langų

n Galima naudoti keletą pasiteisinusių šilti
nimo sistemų jungčių prie langų siūlėms 
formuoti variantų. Jei nusprendžiama 

daryti kitaip, už sistemos funkcinį pati
kimumą atsako tokį sprendimą priėmęs 
subjektas. 

n Prieš montuojant siūlių sandarinimo 
juostas arba jungčių profilius, reikia 
kruopščiai nuvalyti langų rėmus ir pati
krinti sukibtį. Klijuojamasis paviršius turi 
būti lygus, nedulkėtas ir sausas. Kai 
pagrindai yra netinkami, gali atsirasti 
lipniosios juostos sukibties pažeidimų. 
Profiliai klijuojami prieš pat tvirtinant izo
liacines plokštes. Ankstyvai sumontuoti 
profiliai gali turėti neigiamos įtakos. Pro
filiai turi būti klijuojami tiksliai numatytose 
vietose. Neleistina pakartotinai nuimti 
profilių, siekiant patikslinti vietą. 

Siūlių sandarinimo juostos montavimas

n Siūlių sandarinimo juosta 
„Fugendichtband“ amortizuoja judesius 
ir sudaro liūtims atsparią jungtį.

n Juosta lipniąja puse tvirtinama taip, kad 
būtų sulig viršutine izoliacinių plokščių 
puse.

n Siekiant išvengti nekontroliuojamų įtrū
kių, armavimo sluoksnis ir viršutinis tin
kas nuo lango rėmo atskiriami „nupjau
nant“ mentele.

Jungtys prie kitų konstrukcinių  
elementų
Siūlių sandarinimo juostos montavimas

n Siekiant išvengti nekontroliuojamų įtrūkių, 
armavimo sluoksnis ir viršutinis tinkas nuo 
greta esančių konstrukcinių elementų 
atskiriami „nupjaunant“ mentele.

„Anputzleiste MiniFlex 645“ profilio 
montavimas

n „MiniFlex 645“ yra tipiškas profilis, 
kuris gali būti tvirtinamas tiek prieš 
angokraščių izoliaciją, tiek ir po jos. 
Šis profilis gali amortizuoti vidutinio 
stiprumo judesius ir yra naudojamas 
langams iki 2,5 m2, kai izoliacijos sto
ris iki 160 mm, langai montuojami į 
angokraščius, o šviesio koeficientas – 
ne mažiau kaip 20.

„Anputzprofil 694/10“ profilio 
montavimas

n „Anputzprofil 694/10“ neamortizuoja 
judesių. Šis profilis naudojamas tik 
langams iki 2,5 m2, kai izoliacijos sto
ris iki 160 mm, langai montuojami į 
angokraščius, o šviesio koeficientas – 
ne mažiau kaip 20.

n Nuėmus apsauginę juostą, profilis 
stipriai prispaudžiant pritvirtinamas 
lipniąja juosta. Lango apsauginė plė
velė pritvirtinama prie nuplėšiamojo 
antdėklo.

n 25 cm pločio armavimo tinklelio juosta 
įterpiama į armavimo sluoksnį.

Jungtys prie langų ir durų 

Pastaraisiais metais labai padidėjo profilių eksploatacinėms savybėms keliami reikalavimai.  
Be kita ko, tą sąlygojo ir šie statinių ypatumai:

 storesnės izoliacinės medžiagos  vitrininių, žemę siekiančių langų plėtra
 langai sulig mūru    langai izoliacijos lygyje
 tamsios fasado spalvos

Šių statinio elementų integravimas į WDVS šiltinimo sistemą reikalauja išmanių, lanksčių 
sprendimų. Išpopuliarėjusios tamsios fasado spalvos reiškia, kad profiliams tenka amortizuoti 
dar didesnius įtempius ir judesius.
Pasirinkę sistemai priklausančius ir su kitais šiltinimo sistemos elementais puikiai derančius 
jungčių profilius, išpildysite visus šiuos labai svarbius reikalavimus. 
Eksploatacinės savybės matyti iš piktogramų. 

Prijungimas prie metalinių jungčių

n „GewebeanschlussprofilBlech 667/02“ 
profilis naudojamas kaip WDVS šiltinimo 
sistemos apatinė baigiamoji dalis jungtims 
prie statinyje esančių skardinių profilių. 
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Jungtys prie langų
„Anputzleiste 3D Mini 646“ profilio 
montavimas

n „Anputzleiste 3D Mini 646“ profilis gali 
būti klijuojamas tiek prieš klojant izolia
cines plokštes, tiek ir po to. Šie profiliai 
amortizuoja vidutinius ir stiprius jude
sius ir gali būti suduriami. Naudojami 
montuojant langus sulig fasadu, dide
lius langus, didelio storio izoliaciją, taip 
pat, kai rėmai arba fasadas yra tamsių 
spalvų.

„Capatect-3D-Anputzleiste 659“ profilio 
montavimas 

n „Capatect3DAnputzleiste 659“ profi
lis klijuojamas prieš klojant izoliacines 
plokštes. Iš pradžių ant lango ar durų 
rėmų reikia pažymėti vietą. Šie profiliai 
gali amortizuoti stiprius judesius ir gali 
būti suduriami. Naudojami montuojant 
didelius, sulig fasadu įstatytus langus, 
didelio storio izoliaciją, taip pat, kai 
rėmai arba fasadas yra tamsių spalvų.

„Anputzleiste Comfort 660“ profilio 
montavimas

n „Anputzleiste Comfort 660“ profilis 
klijuojamas prieš klojant izoliaciją, iš 
anksto pažymėjus vietą. Integruota 
plėtrioji sandarinimo juosta aktyvinama 
pabaigus tinkavimo darbus ištraukiant 
plastikinį antdėklą. Šis profilis gali 
amortizuoti stiprius judesius. Gali būti 
naudojamas montuojant langus izo
liacijos lygyje, didelius langus, didelio 
storio izoliaciją, taip pat, kai rėmai 
arba fasadas yra tamsių spalvų.

n Prieš armuojant paviršių, profilio tinkle
lio juostos per visą paviršių įterpiamos 
į armavimo masę ir perdengiamos 
paviršiaus armavimo tinkleliu su 10 cm 
užlaida.

n Naudoti sistemai tinkantį armavimo 
sluoksnį ir faktūrinį tinką. Jungties 
siūlė prie lango rėmų suformuojama 
„3DAnputzprofil“ profiliu, atskirti pjūviu 
nereikia. Apsauginė plėvelė nenuima
ma iki darbų pabaigos. Tada galima 
atsargiai pašalinti antdėklą.

„Rolladenanschlußprofil 648“ profilių 
montavimas

n „Rolladenanschlußprofil 648“ profilis 
naudojamas kaip liūtims atspari šoninė 
jungtis prie žaliuzių kreipiamųjų. Dėl pro
filių geometrijos žaliuzių kreipiamosios iš 
priekio lieka laisvos.

n Nuėmus apsauginę juostą, profilis iš 
šono tvirtai priklijuojamas prie žaliuzių 
kreipiamosios per visą ilgį. 

n Prie išorinio antdėklo lipniosios juostos 
galima pritvirtinti apsauginę plėvelę. 
Profilio tinklelio juosta per visą paviršių 
įterpiama į armavimo masę ir užden
giama paviršiaus armavimo tinkleliu su 
10 cm užlaida.
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„Dalmatiner-Fassadendämmplatte  
S 024“

n Darbų eiga klojant „Dalmatiner
Fassadendämmplatte S 024“ 
panaši kaip ir klojant „Dalmatiner
Fasadendämmplatte 160“ plokštes: 
klijuojamojo paviršiaus plotas su 
pagrindu turi sudaryti daugiau nei 
40 %, siūlės užpildomos putomis, 
klojama perrišos būdu. 

 Atkreipkite dėmesį į išskirtinius „Dal
matinerFassadendämmplatte S 024“ 
izoliacinių plokščių klojimo proceso 
etapus, kurie skiriasi nuo aukščiau 
minėtos plokščių rūšies klojimo proce
so.

Polistireno ir aliumininės galinės pusės 
nuplėšimas

Išorinis kampas

Kampų formavimas

n „Dalmatiner-Fassadendämmplatte 
S 024“ kampų formavimas

 Ties išoriniais kampais išsikišusios 
izoliacinės plokštės galinėje pusėje 
polistireno putplastis kartu su aliumi
niniu sluoksniu įpjaunamas (apie 1 cm 
atstumu nuo krašto, per sudurtinai 
klojamos plokštės plotį) ir nuplėšia
mas. Alternatyva: plokštes kampuose 
galima nupjauti įkypai. Tada nereikės 
plėšyti galinės plokštės pusės.

 Neuždengtas poliuretanas, pvz., pas
tato kampuose, turi būti nedelsiant 
padengtas skiediniu arba „Putzgrund 
610“. Jei šie paviršiai įgauna rusvą 
atspalvį, prieš armavimo procesą juos 
reikia kruopščiai nušlifuoti.

Požymiai

galima sudurti 

angokraščio lygyje

sulig fasadu 

izoliacijos lygyje

iki 2,5 m2

iki 10 m2

iki 160 mm

> 160 mm

galima, kai < 20

prieš dengiant izoliaciją

padengus izoliaciją
 
judesių amortizavimas
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didelis

Comfort
660
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

labai 
didelis

Klojimas 

Langų įstatymas 

Langų dydžiai

Izoliacinės 
medžiagos storis

Šviesio koeficientas

Montavimo laikas

Eksploatacinės 
savybės

Tinkavimo profiliai

Tinkavimo profilių naudojimo apžvalga



Profiliavimo variantai

n Polistireno plokštės:
 įpjovos priklijuotose izoliacinėse 

plokštėse įpjaunamos kaitinimo viela 
arba freza.

n Mineralinės vatos plokštės:
 įpjovos priklijuotose izoliacinėse 

plokštėse įpjaunamos freza.

n Abiem atvejais izoliacinės plokštės 
storis turi būti ne mažesnis kaip 
60 mm.

Įpjovų formos

n Pagal standartą daromos trijų formų 
įpjovos, prie šių formų yra priderintas 
ir profiliuotas tinklelis bei specialus 
įrankis. 

n Fasoninis tinklelis leidžia tiksliai sufor
muoti paviršių, išorinių bei vidinių 
kampų įpjovas.

Horizontaliai ir (arba) vertikaliai išdėstytos įpjovos (rustai) – tai dažnai naudojamas apipavidalini
mo elementas. WDVS šiltinimo sistemoms taip pat galima naudoti šį apdailos būdą.
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m
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Jungtys

Jungtys prie langų mūro lygyje

n Angokraščiams izoliuoti rekomenduo
jama „PFFassadendämmplatte 122“ 
izoliacinė plokštė. Polistirenas įpjauna
mas apie 1 cm atstumu nuo krašto per 
angokraščio izoliacijos storį ir kartu su 
aliumininiu sluoksniu nuplėšiamas.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas

n WDVS šiltinimo sistema su „Dalma
tinerFassadendämmplatte S 024“ 
izoliacinėmis plokštėmis yra klijuo
jama ir smeigėmis tvirtinama siste
ma. Izoliacinės plokštės smeigėmis 
tvirtinamos dažniausiai ties siūlėmis, 
po vieną smeigę plokštei. „Capatect
Universaldübel 053“ smeigė tvirtinama 
sulig paviršiumi. Smeigių išdėstymą ir 
kiekį, žr. lentelę, p. 110111.



n Freza tolygiai stumiama išilgai palei 
pritvirtintą lygio matuoklę. Padarius 
įpjovą, pašalinamos frezavimo dulkės.

Armavimo sluoksnis

n Armavimo masė užkrečiama ant 
įpjovos ir maždaug po 10 cm pločio 
juostomis abipus įpjovos. Į drėgną 
skiedinį „CapatectBossenkelle“ 
mente įspaudžiamas suformuoto profi
lio tinklelis „CapatectBossengewebe“. 
Ties tinklelio sandūromis užleidžiama 
apie 10 cm. 

n Įpjovų srityje dar kartą užkrečiama 
armavimo masės ir išlyginama 
uždengiant tinkleliu. Abipus įpjovų, 
skiedinį stipriai nubraukti mente. 

n Išoriniams ir vidiniams kampams nau
dojami atitinkami tinklelio ruošiniai. 

n Tada armavimo sluoksnis dengia
mas įprastiniu būdu, t. y. užkrečiama 
skiedinio masė, įterpiamas atitinkamu 
pločiu supjaustytas tinklelis „Capatect
Gewebe“ ir užglaistoma užgriebiant 
už dar drėgno ploto „šlapiu į šlapią“ 
metodu.
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Profiliavimo variantai
Įpjovų formavimas kaitinimo siūlu 

n Įpjovos polistireno plokštėse įpjau
namos „Spewe“ rankiniu pjovikliu su 
transformatoriumi. Priklausomai nuo 
pasirinkto įpjovos profilio, suformuoja
mas kaitinimo siūlas. 

n Kad horizontali linija būtų idealiai 
tiesi, prie izoliacinių plokščių fiksavi
mo kaiščiais pritvirtinamas specialus 
„Spewe“ gulsčiukas.

n Izoliacinių plokščių paviršius turi būti 
visiškai sausas ir lygus. Įkaitintas prie
taisas tolygiai, be pertrūkių stumiamas 
palei gulsčiuką. Esant reikalui, pada

romos vertikalios įpjovos. Ties vidiniais 
kampais arba angokraščiais, kurių 
neįmanoma pasiekti prietaisu, įpjovos 
padaromos rėžtuku.

Įpjovų formavimas freza

n Priklausomai nuo pasirinktos įpjovos 
formos, naudojama įprastinė freza su 
standartinėmis galvutėmis.



Cokolio variantai

n Su atitraukimu atgal (įduba) apšiltinto 
fasado atžvilgiu.

n Viename lygyje su fasado izoliacija. 
Cokolio tinkas dengiamas pasirink
tinai: žemiau žemės lygio arba sulig 
žeme.

Statybos sąlygos

n Planuojant šiltinimo sistemą, turi būti 
apibrėžta, kokiame gylyje bus su žeme 
besiliečiantis kraštas. 

n Statinys pagal DIN 18 195 turi turėti 
vertikalią hidroizoliaciją, iškylančią 
aukščiau žemės lygio maždaug 30 cm.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas

n Prie bituminių pagrindų klijuoja
mos perimetro izoliacinės plokštės 
„CapatectPerimeterdämmplatten“. 
Klijuojama bitumine klijavimo ir san
darinimo mase „CapatectKlebeund 
Dichtungsmasse 114“ arba „Capatect 
SockelFlex“. Jei naudojama mineralinė 
hidroizoliacija (sandarinimo šlamas), 
plokštes galima klijuoti su „Capatect
Klebemassen (185, 186 M, 190)“. 

Norint užtikrinti gerą hidroizoliaciją ir termoizoliaciją, reikia labai gerai suplanuoti, kaip bus izo
liuota cokolio sritis. 

30
 c

m

≥
 5

 c
m

≥
 5

 c
m
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Profiliavimo variantai
Baigiamasis sluoksnis

n Išdžiūvus armavimo sluoksniui, įpjovų 
srityje dengiamas „CapatectFeinspach
tel 195“ glaistas ir išlyginamas mentele 
rustams formuoti. Įpjovos atitinkamai 
nudažomos. Paviršiai gali būti paden
giami smulkiu glaistu „Feinspachtel 
195“ arba „CapatectStrukturputz“ 
faktūriniu tinku. Galiausiai visas paviršius 
nudažomas pasirinkta spalva. 



n Jei cokolis turi būti nuleistas žemiau 
žemės lygio, viršutinis tinkas baigia
mas nustatytame aukštyje. Likusią 
cokolio dalį galima padengti pasirink
tinai: „CapatectArmaReno Sockel“, 
„CapatectBunsteinSockelputz“ 
spalvotų akmenukų cokolio tinku arba 
„CapatectFeinspachtel“ smulkiuoju 
glaistu, nudažant „SylitolFinish 130“.

n Fasado ir cokolio tinko sluoksniai šva
riai atskiriami užbaigiamuoju profiliu 
„Putzabschlussprofil 661“.

n Cokolio tinko dalis, besiliečianti su 
žeme, nuo kapiliarinio drėgmės kau
pimosi užsandarinama „Capatect 
SockelFlex“, dengiant ne mažiau kaip 
5 cm aukščiau žemės lygio.

n Prieš užpilant žemėmis, rekomen
duojama prie su žeme besiliečiančios 
izoliacinės plokštės dalies priglausti 
membraną su pūslelėmis. Taip plokš
tės bus apsaugotos nuo pažeidimų 
užpilant žemėmis, taip pat ir vandens 
kaupimosi prie sienos. 

≥
 5

 c
m
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Izoliacinių plokščių tvirtinimas

n Plokštes klijuojant žemės lygyje, klijai 
tepami taškais arba per visą plokščių 
paviršių. Klijus tepant taškais, turi būti 
užtikrinama, kad patekęs lietaus van
duo galės nutekėti žemyn.

n Plokštės, klijuojamos aukščiau žemės 
lygio, tepamos klijų juostomis palei 
kraštus ir taškais arba per visą pavir
šių, kad plokščių kraštai stipriai sukibtų 
su pagrindu. Šioje srityje draudžiama 
naudoti „Klebe- und Dichtungsmas-
se 114“. 

n Aukščiau žemės lygio klojamos izoliaci
nės plokštės gali būti tvirtinamos smei
gėmis. Šis papildomas mechaninis 
tvirtinimas garantuoja, kad, tankėjant 
žemei, plokštės nepasislinks žemyn.

Sluoksnių dengimas

n Sistemai priklausantis armavimo 
sluoksnis dengiamas šiek tiek žemiau 
numatomo žemės lygio (10–20 cm).

n Priklausomai nuo fasado apdailos 
projekto, viršutinį tinką taip pat galima 
dengti truputį žemiau žemės lygio.

≥
 1

5 
cm

Palangės

n Palangių formavimo procesas turi būti 
derinamas su šiltinimo sistema. Palan
gės iš aliuminio atitinka visus keliamus 
reikalavimus. Taip pat gali būti mon
tuojamos masyvios palangės iš natū
ralaus ar dirbtinio akmens, padarant 
atitinkamas vandens nuotakas.

n Aliumininės palangės gali būti supjau
namos pagal užsakymą. 
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Montavimo cilindrų ir montavimo 
plokščių tvirtinimas

n Montavimo cilindrai: freza išgręžiama 
atitinkama skylė iki sienos paviršiaus.

n Montavimo plokštės: turi būti padaro
ma tiksli įpjova.

n Montavimo cilindrai arba montavimo 
plokštės, galinę jų pusę ištepus klijais, 
įstatomi sulig izoliacinių plokščių pavir
šiumi.

n Montavimo elementai su aliumininiu 
plokštės įdėklu taip pat priklijuojami 
prie sienos pagrindo.

Matmenų nustatymas ir statybos sąlygos

n Ilgis nustatomas taip, kad mažiausiai 
18 mm pločio palangės šoninė dalis 
tiksliai įeitų į lango išėmą ir sudarytų 
vieną liniją su paruoštu tinko paviršiu
mi.

n Gylis parenkamas taip, kad vandens 
nuotakos kraštas išsikištų ne mažiau 
kaip per 30 mm ir šoninis dangtelis 
baigtųsi prieš tinko sluoksnį.

30 mm

Inkarinių elementų montavimas

n Elementai (namo numeriai, pašto 
dėžutės, iškabos, lempos, skalbinių 
virvės, markizės ir pan.) prie WDVS 
šiltinimo sistemų paviršių patikimai 
tvirtinami įprastiniais inkariniais 
elementais. Tai – apgalvotas ir su 
sistema suderinamas sprendimas. 
Didelį šių inkarinių tvirtinimo elementų, 
taip pat ir palangių asortimentą siūlo 
„Die Werkzeuge Dietrich GmbH &Co 
KG“. Išsamesnę informaciją rasite 
www.werkzeugedietrich.de. Toliau 
pateikiamos tik bendrosios montavimo 
nuorodos. 

Skylėtųjų skridinių („tablečių“) 
montavimas

n Skylėtieji skridiniai specialiąja freza 
įgręžiami į izoliacinių plokščių paviršių 
ir įspaudžiami sulig paviršiumi. 

n Tada pritvirtinamos smeigės ir varž
tai. Uždengiamoji plokštelė pritaiso
ma naudojant specialų montavimo 
rinkinį. 

n Atsirandančios siūlės užtaisomos 
„CapatectFüllschaum B1“ putomis, 
o likusios iškyšos nušlifuojamos sulig 
paviršiumi. 
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Tvirtinimas 

n Į skylėtąjį skridinį („tabletę“) patikimai 
įtvirtinami atitinkami varžtai lengviems 
išorės elementams (žaliuzių karnizams, 
iškaboms, namo numeriams) tvirtinti.

n Montavimo cilindrai ir montavimo 
plokštės naudojamos kaip įspaudimui 
atsparios atramos, pvz., tvirtinimo 
apkabai, drabužių pakabai, gembei. 
Tvirtinama paprastais medvaržčiais į 
elementą arba į sienos pagrindą.

n Tvirtinimams, kuriuos veikia traukimo 
apkrova, pvz., turėklams, pašto dėžu
tėms, stogeliams, naudojami elementai 
su aliumininiais plokštės įdėklais. Išo
rės elementai į aliumininę plokštę gali 
būti įtvirtinami srieginiais varžtais arba 
sriegpjove.

n Inkarinio tvirtinimo elementų vieta 
turi būti tiksliai nustatyta planuo-
jant šiltinimo sistemą. Dengiant 
armavimo sluoksnį ir viršutinį 
tinką, tvirtinimo elementų vietas 
reikia atitinkamai pažymėti (pvz., 
kaiščiais), kad vėliau jas būtų 
galima lengvai rasti. 

Vėjo zonos (stipriausi – 4 zonos vėjai) 
1 vėjo zona: žemyninė dalis
2 vėjo zona: žemyninė dalis, Baltijos jūros pakrantės ir salos
3 vėjo zona: žemyninė dalis, Baltijos jūros pakrantės ir salos
4 vėjo zona: žemyninė dalis, Baltijos bei Šiaurės jūros pakrantės ir salos
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Vėjo zonų žemėlapis 

Šiaurės jūra

Schleswig-
Holstein Mecklenburg-

Vorpommern

Brandenburg

Berlin

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Thüringen

Bayern

Hessen

Baltijos jūra

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Saarland

Baden-
Württemberg

Hamburg

Bremen

Niedersachsen

1

1

11

1
1

1 1

1
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3

4

4

3
3

44

2
2

nnnnn	4 vėjo zona 

nnnnn	3 vėjo zona 

nnnnn	2 vėjo zona 

nnnnn	1 vėjo zona



h/d (frontonas) = 14,00 m / 8,00 m
h/d (frontonas) = 1,75 (norma ≤ 2)
Smeigių kiekis = 8 vnt./m2

(šaltinis: „Caparol“ smeigių lentelė)

Statybos aikštelės metodas

 Statybos aikštelės metodas taikomas 
statiniams, kurių aukštis virš žemės 
neviršija 25 m. Viso pastato vėjo apkro
vos (vėjo slėgis ir vėjo jėga) laikomos 
pastoviomis. Lentelėse nurodyti aukščių 
duomenys nėra laikytini aukščio sritimis, 
negalima fasado paviršiaus skirstyti į 
skirtingas paviršių sritis. Kad būtų len
gviau praktiškai įvertinti, skaičiavimai tai
komi tik pastatams, kurių aukščio, pločio 
ir ilgio santykis – h/d ≤ 2. Intensyvaus 
vėjo sričių, pvz., Šiaurės jūros salų, stati
niams taikoma tada, kai pastato aukštis 
neviršija 10 m. 

 Naudojant statybos aikštelės metodą, 
būtina laikytis nurodytų ribinių sąlygų. 
Toliau pateiktos ribinės sąlygos apima 
daugelį pastatų, todėl šis metodas 
padeda paprastai ir suprantamai įgy
vendinti DIN 10554/DIN EN 199114 
reikalaujamus sudėtingus skaičiavimus.

•	 1–4	vėjo	zona	(4	vėjo	zona	su	apriboji
mais).

•	 Pastato	aukštis	≤	25	m.
•	 Pastatai	su	stačiakampio	pagrindo	pama

tais.
•	 Pastatai	iki	800	m	virš	jūros	lygio.
•	 Pastato	aukščio,	pločio	ir	ilgio	santykis	

h/d ≤ 2.

Pavyzdys: izoliacinė plokštė „Dalmati-
ner-Fassadendämmplatte 160“, Aukš-
tutinis Ramštatas, Vokietijos miestas.

n Pirmas žingsnis: vėjo zonos ir teri-
torijos kategorijos nustatymas 

 (Pvz., Hesenas, Aukštutinis Ramšta
tas, Vokietija = 1 vėjo zona, žemyni
nė dalis)

n Antras žingsnis: šelmens arba 
atiko aukščio nustatymas

 (Pvz., nuo krašto iki atiko – vidutiniš
kai 14,00 m)

n Trečias žingsnis: frontono sienos 
pločio nustatymas 

 (Pvz., trumpiausias kraštas = fronto
no siena 8,00 m)

n Ketvirtas žingsnis: h/d (frontono) 
santykio apskaičiavima
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8,00 m 8,00 m

14,00 m

Tvirtinimo pagrindas Naudojimo
kategorija 

Universaldübel
053

Schlagdübel
041

Helix Schraub
dübel

Bohrbefestiger
054

Setzdübel
058

Smeigių ilgis 115–455 mm 95–295 mm 155 mm 140–220 mm 60–140 mm

Betonas > C 12/15 A 0,50*1 0,25 0,50 0,20 0,30

Betonas > C 16/20 A 0,50 0,30 0,50 0,20 0,30

Betonas < C 50/60 A 0,50 0,30 0,50 0,20

Pilnavidurės plytos B 0,50 0,30 0,50 0,20

Silikatinės pilnavidurės plytos B 0,50 0,30 0,50 0,20

Pilnavidurės plytos iš lengvojo 
betono B 0,20 0,15 0,20

Skylėtosios plytos C 0,40 0,20 0,25 0,20

Silikatiniai skylėtieji blokeliai C 0,50 0,20 0,40 0,20

Tuščiaviduriai blokai
Iš lengvojo betono C 0,20 0,20 0,20

Stambiaporiai blokeliai iš 
lengvojo betono D 0,30 0,40

Akytasis betonas E 0,25 0,30

Išoriniai betoniniai kevalai*1 A 0,50*2 0,30*2 0,50*2

*1 Visi duomenys pateikti kN, jei nenurodyta kitaip.
*2 Išoriniai betoniniai kevalai turi būti ne plonesni kaip 4 cm, o betono stipris C 12/15 klasės. 

Universal 
dübel
053

Helix 
Schraub 

dübel

Schlag 
dübel
041

Bohr 
befestiger

054

Setzdübel
058

Naudojimo 
kategorija Pagrindas

115–455 155 95–295 140–220 60–140 ← maks. smeigių ilgis [mm]

0,001–
0,002 W/K

0,000–
0,001 W/K 0,002 W/K 0,001 W/K 0,002 W/K ← Chi reikšmė (WDVS 

smeigės)

Polistireno izoliacinės 
fasadinės plokštės galima galima galima galima galima

A Betonas
Tvirtinimo gylis [mm] 25 25 25 40 30

Plastifikuotos polistireno 
izoliacinės fasadinės 

plokštės
galima ne galima galima galima

B Pilnavidurės 
plytos

Tvirtinimo gylis [mm] 25 25 25 40 Ne

CTMW
Fassadendämmplatten

119, 149, 101

papildoma
lėkštelė ne papildoma 

lėkštelė
papildoma 

lėkštelė
papildoma 

lėkštelė C Skylėtosios 
plytos

Tvirtinimo gylis [mm] 25 25 25 40 ne

CTMW
Fassadendämmplatten

100, 150
galima ne galima galima galima

D
Stambiaporiai 

blokeliai iš 
lengvojo betono

Tvirtinimo gylis [mm] 25 55 ne ne ne

CTCS
Fassadendämmplatten

800

sulig 
paviršiumi ne ne ne ne

E Akytasis 
betonas

Tvirtinimo gylis [mm] 65 55 ne ne ne

CTPF
Fassadendämmplatten

122

sulig 
paviršiumi ne ne ne ne Išorinis 

betoninis 
kevalas

Ne mažesnės 
kaip

C 12/15 klasės
Tvirtinimo gylis [mm] 25 25 25 ne ne

galima = izoliacinių plokščių ir smeigių derinys leidžiamas 
ne = pagrindo ir smeigių arba izoliacinių plokščių ir smeigių derinys neleidžiamas
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vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Dübeltabelle 2

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.491071; Z33.84995; 
Z33.841018.

Izoliacinė medžiaga – polistireno putplastis, WDV tipas pagal DIN EN 13163, pvz.:
– „DalmatinerFassadendämmplatte 160“ plokštė; λ = 0,035 W/mK; d ≥ 40 mm;
– „DalmatinerFassadendämmplatte 032 155“ plokštė; λ = 0,032 W/mK; d ≥ 40 mm.

– Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
– „CapatectUniversaldübel 053“ smeiges, tvirtinamas įleidžiant, galima naudoti,  
kai storis daugiau kaip 80 mm.
– Polistireno putplasčio plokštes klijuojant mašinomis, klijuojamasis paviršius turi sudaryti  
ne mažiau kaip 60 %.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą*1

1 smeigių lentelė 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su plėtriojo polistireno izoliacinėmis plokštėmis

1 smeigių lentelės schema 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su plėtriojo polistireno izoliacinėmis plokštėmis 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.491071; Z33.84995; 
Z33.841018.

Smeigių apkrovos  

klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį**2

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

8

1,254

10

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

14

h ≤ 18 m

0,959

8

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

12

2,065

14

2,065

14

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

10

1,623

12

1,623

12

1,918

14

1,918

14

2,286

16

2,286

16

Standartinis metodas

*1 Ši lentelė netaikytina, kai naudojamos „Helix“ smeigės ir plastifikuotos izoliacinės plokštės.

**2 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

6 vnt./m2 8 vnt./m2

10 vnt./m2 12 vnt./m2

14 vnt./m2 16 vnt./m2
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Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.841130; Z33.491071.

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos izoliacinė plokštė. Tipas WAPzg pagal DIN EN 13162: 
pvz.: „CapatectMWFassadendämmplatte 119 DUO plus“; λ = 0,036 W/mK; d > 40 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 Negalima naudoti „CapatectUniversaldübel 053“ smeigių, kai jos tvirtinamos įleidžiant. 
 Montuoti įleidžiant galima, kai naudojama „CapatectThermozylinder MW 154“ ir 
„Universaldübel 053“.
 Tvirtinant smeigėmis, papildomai naudojamos „CapatectDübelscheibe 153“ lėkštelės.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

Smeigių lentelė Nr.3 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su mineralinės vatos 
izoliacinėmis plokštėmis WLZ 0,036*2

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

8

1,254

10

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

14

h ≤ 18 m

0,959

8

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

12

2,065

14

2,065

14

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

10

1,623

12

1,623

12

1,918

14

1,918

14

2,286

16

2,286

16

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo. 

*2 Tvirtinant smeigėmis po armavimo tinkleliu, papildomai reikalingos 90 mm skersmens lėkštelės.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

WDVS šiltinimo sistemos montavimas Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal  
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.841185; Z33.841130; 
Z33.491071

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos izoliacinė plokštė, WAPzg tipas pagal DIN EN 13162:
pvz.: izoliacinė plokštė „CapatectMWFassadendämmplatte 149EXTRA“; λ = 0,035 W/mK;  
d > 60 mm
 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 Negalima naudoti „CapatectUniversaldübel 053“ smeigių, kai jos tvirtinamos įleidžiant. 
 Montuoti įleidžiant galima, kai naudojama „CapatectThermozylinder MW 154“ ir 
„Universaldübel 053“.
Tvirtinant smeigėmis, papildomai naudojamos „CapatectDübelscheibe 153“ lėkštelės.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą
WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

2 smeigių lentelė 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su mineralinės vatos 
izoliacinėmis plokštėmis 149 EXTRA*2

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

6

1,254

8

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

6

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

14

2,286

14

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo. 

*2 Tvirtinant smeigėmis po armavimo tinkleliu, papildomai reikalingos 90 mm skersmens lėkštelės.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4
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vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.461091; Z33.841130; 
Z33.491071.

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos izoliacinė plokštė. Tipas WAPzh pagal DIN EN 13162:
pvz.: „CapatectMWFassadendämmplatte 100“; λ = 0,040 W/mK; d ≥ 60 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 „CapatectUniversaldübel 053“ smeiges, kai jos tvirtinamos įleidžiant, galima naudoti,  
kai storis daugiau kaip 80 mm.
 Klijuojant klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 %.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

4 smeigių lentelė
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su mineralinės vatos izoliacinėmis 
plokštėmis WLZ 0,040

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

6

1,254

8

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

6

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

14

2,286

14

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo. 

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

2, 3, 4 smeigių lentelių schema
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.841185; Z33.841130; 
Z33.491071; Z33.461091.

6 vnt./m2 8 vnt./m2

10 vnt./m2 12 vnt./m2

14 vnt./m2 16 vnt./m2
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vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Dübeltabelle 2

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.44133 (nuoroda dėl reikalingo papildomo 
tvirtinimo smeigėmis).

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos lamelė; WAPzh tipas pagal DIN EN 13 162.
Pvz., „CapatectLSFassadendämmplatte VB 101“; λ = 0,041 W/mK; d > 40 mm.

Kai vėjo apkrova nuo 1,6 kN/m2 iki 2,2 kN/m2, būtinas papildomas statiškai patikimas tvirti
nimas smeigėmis. Naudojamos statybos techninės priežiūros leidžiamos smeigės, papildomai 
naudojant „CapatectDübelscheibe 153“ lėkšteles.

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

5 smeigių lentelė 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su priklijuotomis mineralinės vatos lamelėmis

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

h ≤ 10 m

0,738

0

0,959

0

1,254

0

1,180

0

1,549

0

1,401

0

1,844

3 arba 5*2

1,844

3 arba 5*2

2,065

3 arba 5*2

h ≤ 18 m

0,959

0

1,180

0

1,475

0

1,401

0

1,770

3 arba 5*2

1,696

3 arba 5*2

2,065

3 arba 5*2

2,065

3 arba 5*2

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

0

1,328

0

1,623

3 arba 5*2

1,623

3 arba 5*2

1,918

3 arba 5*2

1,918

3 arba 5*2

2,286

3 arba 5*2

2,286

Standartinis metodas

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

*2 3 smeigės, kai tinko storis < 10 mm ir tinko masė iki 10 kg/m2.

5 smeigės, kai tinko storis > 10 mm arba tinko masė ≥ 10 kg/m2.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.841185; Z33.841130; 
Z33.491071.

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos lamelės; WAPzh tipas pagal DIN EN 13 162.
Pvz., „CapatectLSFassadendämmplatte VB 101“; λ = 0,041 W/mK; d > 40 mm.
 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 Negalima naudoti „CapatectUniversaldübel 053“ smeigių, kai jos tvirtinamos įleidžiant. 
 Montuoti įleidžiant galima, kai naudojama „CapatectThermozylinder MW 154“ ir 
„Universaldübel 053“.
 Tvirtinant smeigėmis, papildomai naudojamos „CapatectDübelscheibe 153“ lėkštelės.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*2

6 smeigių lentelė 
„Capatect-WDVS“ su mineralinės vatos lamelėmis*1

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

6

1,254

8

1,18

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

6

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

14

2,286

14

Standartinis metodas

*1 Tvirtinant smeigėmis po armavimo tinkleliu, papildomai reikia 140 mm skersmens lėkštelių.

**2 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo. 

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

WDVS  

apkrovos klasė
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5 ir 6 smeigių lentelių schema 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su mineralinės vatos lamelėmis

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.41133; Z33.43132; Z33.841185; 
Z33.841130; Z33.491071.

WDVS šiltinimo sistemos montavimas 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.461091.

Izoliacinė medžiaga – polistireno putplastis, WDV tipas pagal DIN EN 13 163, pvz.:  
„DalmatinerFassadendämmplatte 160“; λ = 0,035 W/mK; d > 40 mm;  
„DalmatinerFassadendämmplatte 032 155“; λ = 0,032 W/mK; d > 40 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 Smeigės tvirtinamos per armavimo tinklelį.
 Klijuojant klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 60 %.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

Smeigių apkrovos  

klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

7 smeigių lentelė
„Capatect-Ceratherm-System II“ su plėtriojo polistireno izoliacinėmis plokštėmis

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

6

1,254

8

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

6

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

14

2,286

14

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo. 

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

3 vnt./m2

5 vnt./m2

8 vnt./m2

12 vnt./m2

16 vnt./m2

4 vnt./m2

6 vnt./m2

10 vnt./m2

14 vnt./m2

Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal 
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 
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7 ir 8 smeigių lentelių schema
„Capatect-Ceratherm-System II“ su plėtriojo polistireno ir  
mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43132; Z33.841185; Z33.841130; 
Z33.491071; Z33.461091.

WDVS šiltinimo sistemos montavimas Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal 
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.461091.

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos izoliacinė plokštė. Tipas WAPzh pagal DIN EN 13162,
pvz.: „CapatectMWFassadendämmplatte 100“; λ = 0,040 W/mK; d > 40 mm;  
„CapatectLS Fassadendämmplatte 101“; λ = 0,041 W/mK; d > 40 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 Smeigės tvirtinamos per armavimo tinklelį.
 Klijuojant klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 60 %.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

Smeigių apkrovos  

klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

8 smeigių lentelė 
„Capatect-Ceratherm-System II“ su mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

6

1,254

8

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

6

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

14

2,286

14

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

6 vnt./m2

10 vnt./m2

14 vnt./m2

8 vnt./m2

12 vnt./m2
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9 smeigių lentelės schema
„Capatect-WDVS B“ profiliais tvirtinama šiltinimo sistema

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.42131 (papildomas plokščių 
tvirtinimas smeigėmis).

WDVS šiltinimo sistemos montavimasIzoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal 
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.42131 (papildomas plokščių tvirtinimas 
smeigėmis).

Izoliacinė medžiaga – polistireno putplastis, WDV tipas pagal DIN EN 13163, pvz.:  
„DalmatinerMontagedämmplatte 163“; λ = 0,035 W/mK; d > 60 mm;  
„DalmatinerMontagedämmplatte 158“; λ = 0,032 W/mK; d > 60 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 3 cm/m išlygina sistema.
 PVC tvirtinimo profiliai tvirtinami kas 30 cm.
 Papildomai klijuojama taškiniu metodu, klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 
20 %.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

9 smeigių lentelė 
Profiliais tvirtinama „Capatect-WDVS-B“ šiltinimo sistema 

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

(kN/m²)

0,200 kN

h ≤ 10 m

0,738

4

0,959

4

1,254

6

1,18

6

1,549

6

1,401

6

1,844

8

1,844

8

2,065

8

h ≤ 18 m

0,959

4

1,180

6

1,475

6

1,401

6

1,770

8

1,696

8

2,065

8

2,065

8

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

6

1,328

6

1,623

8

1,623

8

1,918

8

1,918

8

2,286

10

2,286

10

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

4 vnt./m2 6 vnt./m2

8 vnt./m2 10 vnt./m2

12 vnt./m2
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10 smeigių lentelės schema
„Capatect-WDVS A“ profiliais tvirtinama šiltinimo sistema

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.42131 (papildomas plokščių 
tvirtinimas smeigėmis).

WDVS šiltinimo sistemos montavimas Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal 
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.42131 (papildomas plokščių tvirtinimas 
smeigėmis).

Izoliacinė medžiaga – mineralinės vatos izoliacinės plokštės, tipas WAPzh pagal DIN EN 13162, 
pvz.: „CapatectMWMontagedämmplatte 150“; λ = 0,040 W/mK; d > 60 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 3 cm/m išlygina sistema.
 PVC tvirtinimo profiliai tvirtinami kas 30 cm.
 Papildomai klijuojama taškiniu metodu, klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 
20 %.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

10 smeigių lentelė
Profiliais tvirtinama „Capatect-WDVS-A“ šiltinimo sistema 

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

(kN/m²)

0,150 kN

h ≤ 10 m

0,738

2

0,959

4

1,254

6

1,180

6

1,549

8

1,401

8

1,844

10

1,844

10

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

4

1,180

6

1,475

8

1,401

8

1,770

10

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

6

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

Standartinis metodas

2,286

Standartinis metodas

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

2 vnt./m2

6 vnt./m2

10 vnt./m2

4 vnt./m2

8 vnt./m2

12 vnt./m2



111110 WDVS šiltinimo sistemos montavimas Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal 
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

11 smeigių lentelės schema
„Capatect-WDVS A" šiltinimo sistema su CS izoliacinėmis plokštėmis (mineralinės putos)

Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43606.
Bendroji statinio statybos techninė priežiūra: Z33.43606.

Izoliacinė medžiaga – mineralinių putų izoliacinė plokštė, tipas WS pagal DIN EN 181641, 
pvz., „CapatectCSFassadendämmplatte 800“; λ = 0,045 W/mK; d > 80 mm.

 Pagrindo nelygumus iki 1 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 Negalima naudoti „CapatectUniversaldübel 053“ smeigių, kai jos tvirtinamos įleidžiant. 
 Rekomenduojamas mažiausias izoliacinės medžiagos storis turi būti 80 mm.

Smeigių kiekis m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*1

11 smeigių lentelė 
„Capatect-WDVS A“ šiltinimo sistema su CS izoliacinėmis plokštėmis 
(mineralinės putos)

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

(kN/m²)

0,167 kN

h ≤ 10 m

0,738

6

0,959

6

1,254

8

1,180

8

1,549

10

1,401

10

1,844

12

1,844

12

2,065

12

h ≤ 18 m

0,959

6

1,180

8

1,475

10

1,401

10

1,770

12

1,696

10

2,065

12

2,065

12

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

8

1,328

8

1,623

10

1,623

10

1,918

12

1,918

12

2,286

14

2,286

14

Standartinis metodas

*1 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

6vnt./m2 8 vnt./m2

12 vnt./m210 vnt./m2

14 vnt./m2
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12 smeigių lentelės schema
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su „Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024“

(smeigės tvirtinamos į paviršių ir per siūles)

n Plokščių matmenys: 800 x 600 mm.

Izoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis pagal 
vėjo apkrovos standartą DIN EN 199114 

(smeigės tvirtinamos į paviršių ir per siūles)

Izoliacinė medžiaga – hibridinė izoliacinė plokštė, tipas WAP pagal DIN EN 13501
„Dalmatiner Fassadendämmplatte S024“;  λ = 0,025 W/mK; d < 100 mm
     λ = 0,024 W/mK; d ≥ 100 mm

 Pagrindo nelygumus iki 2 cm/m galima išlyginti klijų sluoksniu.
 „CapatectUniversaldübel 053“ smeigės tvirtinamos sulig paviršiumi.
 Smeigės tvirtinamos į paviršių ir per siūles.
 Klijuojant klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 %.

Smeigių kiekis*1 m2 pagal statybos aikštelės metodą

WDVS  

apkrovos klasė

Smeigių kiekis m2 per visą pastato aukštį*2

12 smeigių lentelė 
„Capatect-WDVS“ šiltinimo sistema su „Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024“

Vėjo zona

Žemyninė dalis

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos jūros

pakrantės ir salos

Žemyninė dalis

Baltijos ir Šiaurės

jūrų pakrantės

Baltijos jūros salos

Šiaurės jūros salos

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

(kN/m²)

h ≤ 10 m

0,738

4

0,959

4

1,254

6

1,180

6

1,549

6

1,401

6

1,844

8

1,844

8

2,065

8

h ≤ 18 m

0,959

4

1,180

6

1,475

6

1,401

6

1,770

8

1,696

8

2,065

8

2,065

8

Standartinis metodas

h ≤ 25 m

1,106

6

1,328

6

1,623

8

1,623

8

1,918

8

1,918

8

2,286

10

2,286

10

Standartinis metodas

*1 Smeigių atsparumas apkrovai (smeigių apkrovos klasė) turi būti ne mažesnis kaip 0,3 kN.

*2 Šis smeigių kiekis taikomas nuo žemės paviršiaus iki atiko arba šelmens be vertikaliojo suskirstymo.

Vėjo zona 1

Vėjo zona 2

Vėjo zona 3

Vėjo zona 4

6 vnt./m2

10 vnt./m2

4 vnt./m2

8 vnt./m2
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Produktas TI Nr.

1. WDVS termoizoliacinės plokštės 

Polistireno putplasčio izoliacinės plokštės
PSFassadendämmplatten 112 DUO super 112 
Perimeterdämmplatten 113 113 
Perimeterdämmplatten 115 115 
DalmatinerFassadendämmplatten 032 155 155 
DalmatinerMontagedämmplatten 158 158 
DalmatinerFassadendämmplatten 160 160 
DalmatinerMontagedämmplatten 163 163 
DalmatinerFassadendämmplatten 164 164
PSFassadendämmplatten 600 600 
PSMontagedämmplatten 630 630 

Mineralinės vatos izoliacinės plokštės
MWFassadendämmplatten 100 100
LSFassadendämmplatten VB 101 101 
MWFassadendämmplatten 119 DUO plus 119 
MWFassadendämmplatten 149 EXTRA/149 EXTRA L 149
MWMontagedämmplatten 150 150 
CSFassadendämmplatten 800 (mineralinių putų) 800

2. Tvirtinimas ir armavimas 

Smeigės ir priedai
Schlagdübel 041 041
Universaldübel 053 053 
Bohrbefestiger 054 054 
Fugendichtband 2D 054/00 054/00 
Setzdübel 058 058 
Capatect Schlagdübel 061 061
Dübelhülse 065 065
Dübelscheibe 153 153

Mechaninis tvirtinimas
Helix Schraubdübel 360
UniversalMontage Schraubdübel 617/Montage Schlagdübel 613 617
Halteleisten 632/Verbindungsstücke 633 632 

Produktų sąrašas pagal grupes

Produktas TI Nr.

Klijavimo ir armavimo skiediniai 
EcoFix 055/20 055/20
Klebe und Dichtungsmasse 114 114
Klebe und Armierungsmasse 131 SL 131
Klebe und Armierungsmasse 133 Leicht 133 
Dämmkleber 185 185 
Klebe und Armierungsmasse 186 M 186 
Klebe und Spachtelmasse 190 190
Rollkleber 615 615
ZFSpachtel 699 699
ArmaReno 700 700
CSKlebe und Armierungsleichtmörtel 850 850
ArmaReno Sockel 524
CarbonSpachtel 9814 
CarboNit 9815
OrCaSpachtel 9818
SockelFlex 0533 

Armavimo tinklelis 
Bossengewebe 043 043
Gewebe 650/110 650 
Panzergewebe 652 652 
OrCaGewebe 653 

3. Galutinė danga 

Tinkas
SylitolFassadenputze R, K 120
Modellier und Spachtelputz 134 134
MineralLeichtputze R, K 135
Mineralputze R, K 146 
Edelkratzputz K40 148 
Feinspachtel 195 195
CapatectFassadenputze R, K 620 
AmphiSilanFassadenputze R, K 626
AmphiSilanFassadenputze FEIN 627 
ThermoSanFassadenputze NQG R, K 628 
CapatectFassadenputz Fein 687 

WDVS šiltinimo sistemos montavimas
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Produktas TI Nr.

BuntsteinSockelputz 691 691 
CSHaftgrund 820 820 
CSStrukturputze R, K 860
SylitolKonzentrat 111 191
Putzgrund 610 659
PhotoVision 9816
AccentoSpachtel 3122
AccentoFinish 3121
Kreativeffekt Stardust 3321
Kreativeffekt Brilliant 3199

Dažai
TopLasur NQG 1276 

Klinkerio vaizdas
Meldorfer Flachverblender 071–077, 085–087 071
Meldorfer Ansatzmörtel 080 080
Meldorfer Fugenmörtel 081 081
Ceratherm Fugenmörtel 082 082
Ceratherm Fugenschlämme 083 083 
Ceratherm Keramikkleber 084 084 

Fasadiniai profiliai
CapaporFassadenprofile 121/010–019 121/010 
Profilkleber 121/109 121/109
Profilspachtel 121/110 121/110 

4. Sistemos priedai

Jungtis su cokoliu
Thermoprofil 6680/30 6680/30
Thermoschiene 6680/55–160 6680/55–160
Sockelschiene 6700 6700

Briaunų apsauga
Rolleck 042 042
Eckschutzschiene 655 655
GewebeEckschutz 656, 657 656 
GewebeEckschutz Plus 658 658

Produktas TI Nr.

Jungtys/ Siūlės 
Fugendichtband 046–048 046
Rollladenanschlusprofil 648 648
3DAnputzleiste 659/00 659/00 
Anputzleiste MiniFlex 645 
Anputzleiste 3D Mini 646
Anputzleiste Comfort 660 660 
Putzabschlusprofil 661 661
Dehnfugenprofile Plus 6660, 6670 6660
GewebeanschlusprofilBlech 667/02 667/02
Tropfkantenprofil Plus 668/00 668/00 
Anputzprofil 694/10 694/10

Apsauginė cokolio plokštė
Sockelschutzplatte 060/00 060/00

Priedai
Füllschaum B1 056/00 056/00 

5. Stogo ir lubų šiltinimas 

KellerdämmplatteEPS 010 010
KellerdämmplattePUR 011    011
KellerdämmplatteMW 012   012
SpeicherdämmplatteDalmatiner 020  020
SpeicherdämmplattePUR 021 021
Speicherdämmelement 022  022

Produktų sąrašas pagal grupes WDVS šiltinimo sistemos montavimas
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TI-Nr. Produktas Puslapis

041 Schlagdübel 041 120
042 Rolleck 042 122
053 Universaldübel 053 124
055/10 EcoFix 055/10 127
056/00 Füllschaum B1 056/00 130
071 Meldorfer Flachverblender 071–079, 085–087 133
080 Meldorfer Ansatzmörtel 080 137
081 Meldorfer Fugenmörtel 081 139
082 Ceratherm Fugenmörtel 082 141
083 Ceratherm Fugenschlämme 083 143
084 Ceratherm Keramikkleber 084 145
114 Klebe und Dichtungsmasse 114 147
120 SylitolFassadenputze R und K 150
130 CapatectSIFassadenfinish 130 153
131 Klebe und Armierungsmasse 131 SL 155
133 Klebe und Armierungsmasse 133 Leicht 158
134 Modellier und Spachtelputz 134 161
135 MineralLeichtputze R und K 164
146 Mineralputze R und K 168
148 Edelkratzputz K40 171
185 Dämmkleber 185 174
186 Klebe und Armierungsmasse 186M 177
190 Klebe und Spachtelmasse 190 180
191 SylitolKonzentrat 111 183
0360 Helix Schraubdübel 185
0524 ArmaReno Sockel 187
615 Rollkleber 615 190
620 CapatectFassadenputze R und K 192
626 AmphiSilanFassadenputze R und K 195
627 AmphiSilanFassadenputz FEIN 199
628 ThermoSanFassadenputze NQG R und K 202
650/110 Gewebe 650/110 205
652 Panzergewebe 652 207
656 GewebeEckschutz 656, 657 208
659/00 3DAnputzleiste 659/00 210
659 Putzgrund 610 212

TI-Nr. Produktas Puslapis

660 Anputzleiste Comfort 660 215
661 Putzabschlusprofil 661 217
667/02 GewebeanschlusprofilBlech 667/02 219
687 CapatectFassadenputz Fein 221
691 BuntsteinSockelputz 691 224
694/10 Anputzprofil 694/10 227
699 ZFSpachtel 699 229
700 ArmaReno 700 231
1276 TopLasur NQG 235
6660 Dehnfugenprofile Plus 6660, 6670 239
6680/20 CapatectThermoprofil 6680/20 241
9814 CarbonSpachtel 243
9815 CarboNit 245
9818 OrCaSpachtel 250

Produktų sąrašas pagal TI numerį

Techninė informacija WDVS šiltinimo sistemos montavimas




