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Capatect Helix-Schraubdübel
Speciali, 155 mm ilgio, įleidžiama, įsukama smeigė, kuriai
išduotas Europos techninis liudijimas,  „Capatect-WDVS“ šiltinimo
sistemoms tvirtinti

Produkto aprašymas

Spiralinis sraigtas iš poliamido su įmontuotu, galvaniniu būdu cinkuotu plieniniu varžtu.Įvadas

Konstrukciniam „Capatect-WDVS“  šiltinimo sistemos su polistirenu tvirtinimui (izoliacinės medžiagos
storis 100-360 mm), kai patikrinus stabilumą, nurodomas būtinumas tvirtinti smeigėmis, kurioms
išduotas statybos techninis liudijimas.
Apkrovos neišlaikantys seno tinko ir klijų sluoksniai, tvirtinant 155 mm ilgio smeigėmis, gali būti 20-50
mm storio. Sluoksniai, kurių storis mažesnis kaip 20 mm ir didesnis kaip 50 mm, turi būti tvirtinami kito
ilgio smeigėmis.
Polistireninėms izoliacinėms plokštėms, kurių storis 100-200 mm, tvirtinti naudoti 1 montavimo rinkinį
( HT SW 1), 200-360 mm – 2 montavimo rinkinį (D8 SW 2, pagal užklausimą).
Elastingoms izoliacinėms plokštėms tvirtinti, palyginti su neelastingomis EPS, reikia daugiau smeigių.
Išsamesnė informacija apie tvirtinimą smeigėmis, žr. „Sudėtinių šiltinimo sistemų montavimo vadovas“.

Paskirtis

■ Tokio ilgio smeigė tinka praktiškai visiems atvejams.
■ Įmontuotas plieninis skėčiamasis kaištis.
■ Taškinis šilumos nuostolių koeficientas = 0,001 W/K iki 0,000 W/K, priklausomai nuo izoliacinės

plokštės storio.

Savybės

Žr. smeigių leidimą.Techniniai duomenys

„Capatect Helix Setzwerkzeug 1“ (montavimo rinkinys HT SW 1) antgalis
„Capatect Helix Stopfen“ kamštis

Papildomi produktai

0360Produkto numeris

Smeigės tipas Smeigės ilgis
(mm)

Spalva Įtvirtinimo gylis Pakuotė vnt./dėžė Sąnaudos

Capatect-helix Schraubdübel 155
Leidimas:ETA-15/0464
AbZ.: Z-21.2-2047
Sienų statybinės medžiagos A-E naudojimo
kategorijos ir apsauginis aptaisas

155 juoda >25 / >55* 100
Sąnaudos pagal vėjo apkrovos normą
priklauso nuo:

■ vėjo zonos;
■ vietovės kategorijos;
■ pastato aukščio;
■ izoliacinės medžiagos tipo.

* įtvirtinimo gylis D naudojimo kategorijos sienos statybinėje medžiagoje = stambiaporiai blokeliai iš lengvojo betono ir E = akytasis betonas
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Dengimas

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

Pagrindo paruošimas

Gręžtuvu (jei plytos skylėtosios, nenaudoti mušimo ir kalimo funkcijos) į apkrovą išlaikančią statybinę
medžiagą išgręžti 8 mm skersmens skyles. Gręžimo gylį sudaro izoliacinės medžiagos storis plius 95
mm. Iš gręžimo skylės išvalyti gręžimo dulkes.

Montavimas

Antgalį nustatyti pagal izoliacinės plokštės storį. Į antgalį įstatyti „Helix“. Smeigę įkišti į išgręžtą skylę,
kol sraigto sparneliai įsirems į polistireninės izoliacinės plokštės paviršių, ir įsukti. Varžto griebtuvai turi
būti bent 13 mm. Optimalus sukimosi greitis apie 400 apsukų per minutę.

Smeigė, nepriklausomai nuo izoliacinės plokštės storio,  visada įleidžiama į tokį pat izoliacinės
plokštės gylį. Į betoną, pilnavidurius blokelius ir skylėtąsias plytas sukamos smeigės gali įveikti 20-50
mm tinko ir klijų sluoksnį. Kadangi smeiges tvirtinant į stambiaporius blokelius iš lengvojo betono ir
akytąjį betoną įleidimo gylis būna 55 mm, pagrindo išlyginimas sumažėja 20 mm. Patikrinti, ar smeigės
tvirtai įleistos į pagrindą. Antgaliu atlikti ištraukimo bandymą. Skylę izoliacinėje plokštėje užtaisyti
polistireniniu kamščiu arba „Capatect-Füllschaum B1 056-00“ putomis.

Nuorodos

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. nr. 8 5 2602015,
el.p.info@caparol.lt  
www.caparol.lt

Įvadas
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