
Techninė informacija 051

Capatect Carbon Fix Easy 051 (S1)
Smeigės su lėkštele, naudojamos fasadų šiltinimo sistemose
Capatect. Capatect Carbon Fix Easy 051 smeigėms išduotas
Europos techninis liudijimas.

Produkto aprašymas

Capatect Schraubdübel Easy 051 smeigę su lėkštele sudaro: 8 mm skersmens korpusas su
įmontuotu stiklo pluoštu armuotu gaubteliu ir 60 mm lėkštelė. Smeigė montuojama sulig izoliacinės
medžiagos paviršiumi.
Patvirtinta naudoti sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose kaip priemonė termoizoliacinėms plokštėms
tvirtinti prie tinkamų pagrindų. Sulig paviršiumi montuoti termoizoliacines medžiagas, kurių storis ≥ 60
mm.

Paskirtis

■ Nedidelis tvirtinimo gylis visose naudojimo kategorijose (A - E)
■ Optimizuotas šalčio tiltelis = šilumos perdavimo koeficientas 0,000 W/K
■ Montavimas sulig paviršiumi
■ Darbas nereikalauja daug laiko sąnaudų
■ Patikima kontrolė, tvirtinimas smeigėmis į visas dažniausiai naudojamas sienų medžiagas

Savybės

Anglies spalvaSpalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai.Laikymas

Smeigė Produkto
Nr.

Ilgis
(mm)

Tvirtinimo
gylis 

hnom (mm)

Pakuotė
(vnt./dėžėje)

Capatect
Schraubdübel Easy 051

Europos techninis liudijimas:
ETA-16/0970

Naudojimo kategorija pagal ETA,
t.y. tinkamos statybinės medžiagos

A = betonas
B = pilnavidurės plytos
C = perforuotos plytos
D = stambiaporis lengvasis betonas
E = akytasis betonas*

Tvirtinimo gylis ≥ 40 mm ir < 100 mm

051/100 100 ≥ 30 100

051/120 120 ≥ 30* 100

051/140 140 ≥ 30* 100

051/160 160 ≥ 30* 100

051/180 180 ≥ 30* 100

051/200 200 ≥ 30* 100

051/220 220 ≥ 30* 50

051/240 240 ≥ 30* 50

051/260 260 ≥ 30* 50

051/280 280 ≥ 30* 50

 051/300 300 ≥ 30* 50

Techniniai duomenys

* Dengiant E kategorijos pagrindus, didesnė įtempimo galia gaunama padidinus tvirtinimo
gylį (≥ 50 mm).
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Kai montuojamos fasadinės mineralinės vatos termoizoliacinės plokštės poveržlių skersmuo turi būti Ø
90 mm, o montuojant Capatect LS-Fassadendämmplatt VB 101 naudoti Easy poveržles (Ø 140 mm). 

Papildomi produktai

Smeigių diskelių spalva: balta

Produkto Nr.             Diskelių skersmuo Ø            

153/Easy140   140 mm     

153/Easy90 90 mm

Priedai

Produkto pavadinimas Produkto Nr. Pakuotė 
(vnt./dėžėje)

Capatect Schraubdübel Tool
Easy 051/02
montavimo sulig paviršiumi
įrankių rinkinys:
- 1 įsukimo antgalis
- 1 Bit Torx T30 įsukimo antgalis

051/02 1

051Produkto numeris

Dengimas

Lygiai pakloti termoizoliacines plokštes, tinkamai suklijuoti kraštus. Smeigių ilgis priklauso nuo
pagrindo, būtina atsižvelgti į apkrovos neišlaikančius sluoksnius ir tvirtinamos sistemos storį.

Pagrindo paruošimas

Smeiges tvirtinti gerai išdžiūvus klijų sluoksniui (maždaug po 1 d.). Smeigių ilgį parinkti taip, kad
įtvirtinimo gylis į sienos statybinę medžiagą būtų ne mažesnis kaip 30 mm (neįskaitant seno tinko
sluoksnio ir kitų apkrovos neišlaikančių tarpinių sluoksnių).
Gręžtuvu (jei pagrindas - skylėtosios plytos, perforuotos kalkinės plytos ar akytasis betonas, nenaudoti
mušimo ir kalimo funkcijos) į apkrovą išlaikančią statybinę medžiagą stačiu kampu išgręžiamos 8 mm
skersmens skylės. Gręžti apie 10 mm giliau už pasirinktą smeigės ilgį. Iš išgręžtos skylės išvalyti
gręžimo dulkes, kad būtų galima tiksliai nustatyti tvirtinimo gylį.
Montavimas sulig paviršiumi:
Apkrovą išlaikančiame pagrinde, per izoliacinę medžiagą išgręžti skylę. Gręžiamos skylės gylis A - E
kategorijos pagrinduose turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.  E kategorijos pagrinduose, mažiausias
išgręžtos skylės gylis turi būti 60 mm, o smeigės tvirtinimo gylis - 50 mm. Smeigę ir lėkštelę derinti
atsižvelgiant į termoizoliacinės medžiagos rūšį.
Capatect Schraubdübel Easy 051 smeigę įstatyti į išgręžtą skylę ir su Bit Torx T30 arba Capatect
Schraubdübel Tool Easy 051/02 įsukti sulig paviršiumi. Kai tvirtinamos fasadinės mineralinės vatos
plokštės, smeigių montavimui rekomenduojama naudoti Bit Torx T30 antgalį. Po tvirtinimo smeigės
lėkštelės viršus turi būti lygiai su šiltinimo medžiagos paviršiumi.
Smeigės ilgio nustatymas:
La > hnom+ ttol+ hD 
La = smeigės ilgis
hnom = būtinas tvirtinimo gylis
ttol = tolerancijos kompensacija (klijų sluoksnio storis) ir, jei yra, apkrovos neišlaikančių sluoksnių storis
hD = termoizoliacinės medžiagos sluoksnis

Montavimas

Nuorodos

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie,
atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Įvadas

ETA-16/0970Leidimas

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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