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Turinys
„Pagrindinė išorinės sienos funkcija – atskirti
pastato vidų nuo išorės, kad būtų galima keisti
ir planuoti viduje esančią aplinką, siekiant
patenkinti gyventojų poreikius.“
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Atsakomybės apribojimas
Šiame Planavimo ir pritaikymo vadove pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi šio dokumento
parengimo dieną. Tačiau, kadangi įgyvendiname nuolatinio produktų ir sistemų tobulinimo
programą, pasiliekame teisę iš anksto neperspėję pataisyti arba pakeisti šiame vadove pateiktą
informaciją. Jeigu norite įsigyti naujausią vadovo variantą, kreipkitės į vietos bendrovę ETERNIT
BALTIC, prekiaujančią EQUITONE gaminiais.
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Įrankiai
1 skyrius
DARBAS
SU EQUITONE

Norint be jokių rūpesčių įrengti EQUITONE vėdinamąjį fasadą,
rekomenduojama naudotis toliau nurodytais įrankiais.
Gręžiant ir pjaustant plokštes, patartina naudotis įrankiais,
nesukeliančiais dulkių.
Diskiniai pjūklai, turintys vakuuminę sistemą ir liniuotę, pavyzdžiui,
„Festo AXT50LA“;
„Mafell PS3100SE“.
EQUITONE pjovimo geležtės, skirtos pluoštiniam cementui pjaustyti.
Siaurapjūklis su „Bosch T141HM“ geležte.
Akumuliatorinis gręžtuvas.
EQUITONE centrinio gręžimo įtaisas.
EQUITONE grąžtai pluoštiniam cementui gręžti.
Akumuliatorinis kniedijimo įtaisas, pavyzdžiui, „Geispa Accubird“.
EQUITONE kniedijimo įrankis.

Kėlimas
Visada pakelkite plokštes vieną nuo kitos ir neleiskite, kad viena jų slystų kitos paviršiumi, nes
galite subraižyti paviršių. Jeigu ketinate nešti plokštę, pastatykite ją ant galinio krašto ir tegul
du žmonės ją pakelia (po vieną iš kiekvieno galo), saugodami priekinę pusę nuo subraižymų ar
kitokio apgadinimo. Lenkite plokštę tiktai į galinę pusę, kad nebūtų sugadinta matoma priekinė
dalis. Galima naudotis minkštomis atramomis ant jų padedant plokščių kraštus.

Laikikliai, nepažeidžiantys plokščių paviršiaus.
Tarpikliai sujungimuose esantiems tarpams įrengti.
Pritraukimo įrankiai su rankenomis perkelti plokštėms iš vienos vietos į kitą.
Pagalbiniai metaliniai skersiniai – tai pagalbinė priemonė montuojant.

Darbas statybų vietoje
Sveikata ir sauga
Visos EQUITONE plokštės turi savo medžiagos saugos duomenų lapus, pildomus remiantis 1907/2006/EG
31 straipsnio reikalavimais. Šiose Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros gairėse išdėstyti visi
pavojai, galintys kilti dirbant su plokštėmis, ir nurodytos priemonės, padėsiančios kuo labiau sumažinti šiuos
pavojus.

Sandėliavimas
Visos plokštės turi būti laikomos viduje, sausoje vietoje, uždengtos ir sudėtos ant plokščių padėklų, kad
būtų apsaugotos nuo oro sąlygų ir kitų veiksnių. Padėklai turi būti sudėti vienas ant kito taip, kad plokštės
vėdintųsi. Jeigu leisite, kad tarp laikomų lakštų prasiskverbtų drėgmė, ant plokščių paviršiaus gali atsirasti
nuolatinių dėmių. Kai plokštės laikomos šiltai, problemų gali kelti pakuotėje susidaręs kondensatas.
Nevėdinant kondensatas gali susidaryti dėl išorinės plastikinės apsauginės plėvelės.
Negabenkite plokščių į statybos vietą, jeigu jos negalės būti nedelsiant sumontuotos arba
sukrautos į tinkamą ir gerai apsaugotą laikymo vietą. Laikykite gaminius taip, kad jie nesiliestų su žeme,
sudėkite juos daugiausia ant dviejų 600 mm aukščio atramų. Atskiros plokščių krūvos gali būti 500 mm
aukščio; vieną ant kitos galima sukrauti ne daugiau kaip 5 krūvas.
Tiekiant EQUITONE plokštes [natura], [natura pro], [pictura] ir [textura], dekoratyvios priekinės
jų pusės uždengiamos apsauginiu popieriumi arba folija. Šios apsaugos nederėtų nuimti. Kraukite plokštes
viena ant kitos taip, kad vienas į kitą būtų nukreipti jų priekiniai arba galiniai paviršiai. Plokščių nederėtų
sudėti taip, kad vienos plokštės priekis būtų nukreiptas į kitos galinę pusę.
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Gabenimas
Norint perkelti ant padėklų sukrautas plokštes, derėtų naudotis automobiliniu krautuvu su
šakėmis arba kranu. Pasirūpinkite, kad plokštės būtų saugiai pritvirtintos prie padėklo ir
perkeliant nebūtų sugadintos. Sukrautos plokštės turėtų būti gabenamos uždengtos vandeniui
nelaidžia danga.
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Plokščių gręžimas
Plokštes derėtų gręžti atsargiai, naudojantis specialiai tam skirtu EQUITONE pluoštinio
cemento grąžtu. Šis grąžtas – tai sutvirtintas plieninis gręžtuvo antgalis, kurio
gręžiamasis galas puikiai tinka pluoštiniam cementui gręžti. Naudojant šį grąžtą,
sumažėja pavojus, kad jis nuslys plokštės paviršiumi, ir pragręžiama tvarkinga
kiaurymė (be atplaišų ar apdeginimų); be to, šį grąžtą naudosite itin ilgai.
Nuotraukoje parodyta, kaip skirtingai dirba įprastas mūro grąžtas ir EQUITONE grąžtas.
Išgręžus kiaurymę įprastu grąžtu, susidarė smulkios dulkės, apdegė pluoštinis
cementas ir padaryta pailga skylė.
Gręžiant kiaurymes montavimo vietoje, norint paspartinti procesą, galima naudotis
šablonu, kuriame nurodytos skylių vietos. Tai ypač patogu gręžiant kiaurymes
kampuose. Šį šabloną galima pasigaminti vietoje, paprastai jis gaminamas iš metalo.
Pasirūpinkite, kad šablonas nepaliktų žymių ant išorinės plokščių pusės.
Gręžiamą plokštę patartina padėti ant tvirto darbastalio. Pageidautina gręžti pastato
viduje arba po uždanga. Taip sumažės dėmių atsiradimo tikimybė, pjaunant drėgnu
arba lietingu oru. Būtų geriausia, jeigu vienu metu būtų gręžiama tik viena plokštė.
Negręžkite kelių plokščių vienu metu. Plokštė turėtų būti tvirtai laikoma, kad
nevibruotų. Išjunkite gręžtuvo kalimo funkciją, nes jos neišjungus gręžtuvas gali judėti
ir slysti.
Išgręžę skylę, nedelsdami nušluostykite visas susidariusias dulkes.

Plokščių pjaustymas
Kai įmanoma, plokštės turėtų būti pjaustomos ne jų montavimo vietoje. Jeigu dėl
esamų sąlygų to negalima padaryti, plokštes galima pjaustyti vietoje.
Pjaustant plokštes vietoje, primygtinai rekomenduojame naudoti EQUITONE pjovimo
diskus. Šie diskai specialiai sukurti pluoštiniam cementui pjauti ir tinkamai naudojant
pjauna itin dailiai. Šie diskai yra išskirtiniai: jie turi dantukus su deimantiniais
antgaliais, kurių forma leidžia užtikrinti, kad atpjautas kraštas neturėtų jokių įplyšimų,
be to, dėl savo konstrukcijos šie diskai puikiai sugeria vibraciją.
Disko
skersmuo

Disko storis

Disko
kiaurymė

Dantukų
skaičius

Pjūklo greitis,
aps./min.

160mm

3,2 mm

20mm

4

4 000

190mm

3,2 mm

20mm

4

3 200

225mm

3,2 mm

30mm

6

2 800

Pjaunant diskas turėtų išsikišti maždaug 5 mm žemiau plokštės, kad
pjaunant susidarančios dulkės netrukdytų.

-

mūro grąžtas

+

EQUITONE grąžtas

Jeigu montavimo vietoje pjaustoma daug plokščių, rekomenduojama
naudotis „Festo AXT 50 LA“ arba „Mafell PSS 3100 SE“ plokščių pjaustymo
sistema ir pjaustant naudoti EQUITONE diskus. Abu šie diskiniai pjūklai turi
liniuotes, užtikrinančias, kad pjūklas išliktų stabilus ir pjautų tiesiai. Prie
kiekvieno iš šių pjūklų pridedami pjovimo diskai ir vakuuminės sistemos,
sumažinančios dulkių kiekį ir užtikrinančios sveiką bei saugų darbą.
EQUITONE plokštės paprastai dedamos viršutine puse į apačią ir pjaunamos
iš galinės pusės. Todėl itin svarbu, kad darbastalis būtų švarus ir padengtas
minkšta medžiaga, kuri neleis plokštėms susibraižyti ir ant jų paviršiaus
atsirasti įvairių žymių.
Kaip ir gręžiamas, taip ir pjaunamas plokštes patartina padėti ant tvirto
darbastalio, pageidautina viduje arba po uždanga. Taip sumažės dėmių
atsiradimo tikimybė, jeigu bus pjaunama drėgnu arba lietingu oru. Būtų
geriausia, jeigu vienu metu būtų pjaunama tik viena plokštė. Nepjaukite kelių
plokščių vienu metu. Plokštė turėtų būti tvirtai laikoma, kad nevibruotų.
Tais atvejais, kai montavimo vietoje reikia atlikti nedaug pjovimo darbų,
nupjautų kraštų kokybė priklausys nuo kelių veiksnių, įskaitant pjovimo disko
rūšį bei formą ir aukštį, kuriame pritvirtintas diskas. Be rekomenduojamo
EQUITONE disko, dar galima naudoti karbidu dengtą plokščią trapecijos formos
geležtę su dantukais, turinčią neigiamą 5° pasvirimo kampą. Dantukų skaičius
priklauso nuo geležtės skersmens: atstumas tarp dantukų turi būti ne
mažesnis kaip 10 mm. Kad pjaunama plokštė nevibruotų, krašto skersmuo
turi sudaryti du trečdalius geležtės skersmens. Norint, kad ant pjaunamo
plokštės krašto nesusidarytų pernelyg daug atplaišų, geležtė į šonus turi
judėti po ±1 mm. Turi būti nustatyta, kad pjūklo geležtė būtų 5 mm žemiau
nei plokštė. Šios geležtės gali būti naudojamos neilgai, jas teks reguliariai
keisti. Šiomis geležtėmis galima nupjauti vos 50 m plokščių.
Kadangi pjovimo kokybė priklauso nuo daugelio kintamųjų, pirmiau reikėtų
supjaustyti nereikalingą plokštės gabalą ir nustatyti geriausias pjūklo
nuostatas bei pjovimo greitį.

Išlenkti pjovimai
Tais atvejais, kai plokštę reikia išpjaustyti ar nupjauti lenktai, galima
naudotis siaurapjūkliu su „Bosch T141HM“ geležte. Tačiau reikėtų išjungti šio
pjūklo švytuoklės funkciją. Plokštę taip pat derėtų pjauti iš galinės pusės.

300mm
3,2 mm
30mm
8
2 000
Tinkamai naudojant šį diską, galima supjaustyti daugiau kaip 5 000 m plokščių.

ĮSPĖJIMAS
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Jeigu naudosite prastai prižiūrimus pjovimo įrankius arba nustatysite
netinkamą pjūklo greitį, gali įkaisti arba apdegti plokščių kraštai.
Nesinaudokite kampinio šlifavimo įrankių, nes jų pjovimo greitis yra didelis,
todėl plokščių kraštus veikia aukštesnis nei vidutinis slėgis. Be to, pjaunant
šiais įrankiais, susidarys pernelyg daug dulkių.
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Kraštų apdorojimas

Naujų plokščių valymas

Apipjausčius plokštes iki tinkamo dydžio, jų kraštus reikėtų nušlifuoti švitriniu
popieriumi. Tai pagerins plokščių išvaizdą ir sumažins tikimybę, kad plokštės bus
sugadintos. Plokščių kraštams šlifuoti galima paimti medinę maždaug 400x100 mm
dydžio trinkelę su pritvirtintu švitriniu popieriumi (kurio grūdėtumas – 80).

Pjaunant ar gręžiant plokštes susidarančiose dulkėse yra cemento,
kuris gali visam laikui sutepti plokščių paviršių, jeigu jam bus leista
išdžiūti. Sausas cemento dulkes nušluostykite švaria mikropluošto
šluoste. Jeigu dulkės patenka ant drėgnų plokščių, jas nuvalykite
minkštu šepečiu, naudodami daug vandens.

Tais atvejais, kai naudojamos pusiau skaidria plėvele padengtos plokštės (pavyzdžiui,
[natura] ir [natura pro]), prie plokščių kraštų gali patekti drėgmė ir drėgnu oru išgręžtos
skylės gali tapti matomos kaip tamsesnės dėmės.
Laikui bėgant, šis poveikis išnyks ir tamsesnės dėmės nebesusidarys. Kiek laiko dėmės
bus matomos, priklausys nuo oro sąlygų.
Norint išvengti šio reiškinio, visų gamykloje kalibruotų EQUITONE plokščių [natura]
ir [natura pro] kraštai yra impregnuojami pakraščiams skirtu „Luko“ impregnantu.
Montavimo vietoje kalibruotų ar nupjautų EQUITONE plokščių [natura] ir [natura pro]
kraštus taip pat būtina impregnuoti „Luko“.

Primygtinai rekomenduojame negręžti plokščių, kurios jau
sumontuotos ant fasado, nes dulkės pateks ant didelio fasado ploto.
Visos vėdinamojo fasado dalys turi būti nuvalytos, baigus tvirtinti
visas plokštes. Jeigu valysite tik dalį fasado, gali šiek tiek suprastėti
jo išvaizda.

EQUITONE plokštės [natura], [natura pro],
[pictura] ir [textura]

Impregnantą „Luko“ naudokite esant +5 °C – +25 °C temperatūrai.

Dėmes galima nuvalyti tiesiog nuplaunant švelniomis plovimo
priemonėmis arba muilo tirpalais (plovimo skysčiais) ir kempinėle.
Draudžiama naudoti šiurkščias abrazyvines medžiagas, kaip antai
metalo vilnos ar vielinius šveistukus, nes jie paliks nepašalinamus
įbrėžimus ant plokščių paviršiaus.

Vienu metu impregnantu apdorokite tik vieną plokštę.

EQUITONE plokštė [tectiva]

Rekomenduojama tokia impregnavimo procedūra:

Tiesiog įpilkite į indą šiek tiek skysčio „Luko“.
Aplikatoriaus kempinėlę pamerkite į skystį ir pašalinkite skysčio perteklių.
Pradėję tepti nuo vienos plokštės pusės, nukreipkite aplikatorių nuo išorinės plokštės pusės.
Patepkite skysčiu plokštės kraštus.
Stebėkite, kad kraštas būtų visiškai padengtas impregnantu.
Jeigu reikia, pakartokite procedūrą.
Nedelsdami nušluostykite visą skysčio perteklių, patenkantį ant plokštės paviršiaus.
Netepkite šio skysčio drėgnomis sąlygomis arba jau pritvirtinę plokštę.

Kadangi šių plokščių paviršius nepadengtas plėvele, visos žymės,
dėmės ar netgi nedideli įbrėžimai gali būti lengvai pašalinti tiesiog
nuplaunant švelniomis plovimo priemonėmis arba muilo tirpalais
(plovimo skysčiais) ir kempinėle. Stipriau įsigėrusias dėmes ir
žymes galima pašalinti plokštės paviršių švelniai patrynus švitriniu
popieriumi, jį braukiant plokštės šlifavimo linijų kryptimi. Baigę
šlifuoti nušluostykite visas dulkes.

Nedidelis ištepimas išdžiūvusiomis kalkėmis
ar cementu
Nedidelį išdžiūvusių kalkių ar cemento kiekį galima nuvalyti
naudojant 5 proc. vandeninį obuolių rūgšties tirpalą, kuris panašus
į actą. Švelniam rūgšties tirpalui jokiu būdu negalima leisti išdžiūti,
jį reikia nuplauti naudojant daug vandens. Negalima leisti, kad
rūgšties tirpalas patektų ant metalinės atraminės konstrukcijos,
nes rūgštis gali sukelti koroziją.

Didelis ištepimas išdžiūvusiomis kalkėmis ar
cementu
Jeigu plokštės stipriai susitepa kalkėmis ar cementu, ypač spalvotu
tinku, vienintelė išeitis – pakeisti plokštę kita, nes valant stipriais
chemikalais galima sugadinti plokštės išvaizdą.
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Bendroji informacija

Matomas tvirtinimas sraigtais

EQUITONE plokštės prie atraminės konstrukcijos tvirtinamos
keliais būdais. Šiuos būdus galima suskirstyti į matomus ir
nematomus. Taikant matomą tvirtinimo būdą, plokštės prie
atraminės konstrukcijos tvirtinamos kniedėmis arba sraigtais.
Norint, kad plokščių tvirtinimo nesimatytų, galima naudotis
klijais arba „Tergo“ sistema.

EQUITONE plokštės sraigtais gali būti tvirtinamos prie medinių
tašų. Įsitikinkite, kad mediniai tašai yra padengti EPD arba
aliuminio juosta. Tašai turi būti atitinkamo dydžio, kad plokštes
ant jų galima būtų tvirtinti minimaliu 15 mm atstumu nuo
kraštų.
Nerūdijančio plieno Equitone T20 sraigtų galvutės gali būti
nedažytos arba dažytos pagal plokščių spalvas.

Matomas tvirtinimas kniedėmis

2 skyrius
EQUITONE
MONTAVIMAS

Kniedžių galvučių spalva pritaikyta prie plokščių spalvos, kad
kniedės būtų mažiau pastebimos. Aliuminio kniedės gali būti
naudojamos tik naudojant aliumininę atraminę konstrukciją.
Nerūdijančio plieno kniedės gali būti tvirtinamos prie aliuminio ir
cinkuoto arba nerūdijančio plieno atraminių konstrukcijų.

Rekomenduojama, kad sraigtas įsisuktų į tašą nemažiau kaip
25 mm.
Kiaurymių padėtys yra tokios:
nuo horizontalių plokštės kraštų (70 mm–>100 mm);
nuo šoninių plokštės kraštų (20 mm–>100 mm).

Visų EQUITONE plokščių tvirtinimo procedūros yra labai panašios.
Pirmiausia ant plokštės išgręžiama tinkamo dydžio kiaurymė, kad
plokštę būtų galima pritvirtinti kniede. Kiekviena plokštė turi po du
stabilius tvirtinimo taškus. Šie stabilūs tvirtinimo taškai įrengiami
naudojant kniedžių įvores, užpildančias didesnę kiaurymę. Įrengiant
paslankius tvirtinimo taškus, įvorės nenaudojamos.

Likusių tvirtinimo taškų centrai priklauso nuo inžinierių atliktų
vėjo apkrovos apskaičiavimų.

Centrinio gręžimo įrankiu atraminėje konstrukcijoje išgręžiama
kiaurymė kniedei. Naudojantis kniedijimo įrankiu, plokščių
paviršius bus apsaugotas nuo sugadinimo.

Šitie žingsniai užtikrina, kad plokštės bus pritvirtintos teisingai.

Kiaurymių padėtys yra tokios:
nuo horizontalių plokštės kraštų (70 mm–>100 mm);
nuo šoninių plokštės kraštų (30 mm–>100 mm).

SVARBI PASTABA
Aliuminio kniedžių negalima tvirtinti prie cinkuoto plieno profilių,
nes gali atsirasti abiejų metalų korozija. Visa tai padės užtikrinti,
kad plokštės būtų tvarkingai pritvirtintos, kartu išvengiant
plokščių įtempimo.
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100 mm

Kampinis sraigtas

80 mm

70mm

EQUITONE plokščių paruošimas
100 mm

30mm

Vizualiai pageidautina, kad kampinės kniedės būtų 80 mm atstumu
nuo horizontalių kraštų ir 30 mm atstumu nuo vertikalių kraštų.
Likusių tvirtinimo taškų centrai priklauso nuo inžinierių atliktų
vėjo apkrovos apskaičiavimų.

100 mm

Vizualiai pageidautina, kad kampiniai sraigtai būtų 80 mm
atstumu nuo horizontalių kraštų ir 25 mm atstumu nuo
vertikalių kraštų.

100 mm

70mm

Kampinė kniedė

80 mm

30 mm

Ant plokščių paviršiaus atidžiai pažymėkite kiaurymių vietas.
Visas kiaurymes gręžkite su EQUITONE grąžtais.
Kiaurymės plokštėse turi būti išgręžtos prieš montuojant jas
ant fasado. Norint paspartinti gręžimo procesą, galima naudotis
kampiniu metaliniu šablonu. Jį galima pasigaminti vietoje.
Plokštes geriausia gręžti padėtas ant tvirto, švaraus
darbastalio. Negręžkite kartu sudėtų kelių plokščių. Jeigu vienu
metu gręšite tik vieną plokštę, skylių padėtis bus tinkama.
Nedelsdami nuvalykite nuo plokštės visas susidariusias dulkes
ir pieštuku pažymėtas žymes.
Visos tvirtinimo detalės turi būti montuojamos statmenai
plokščių paviršiui, be to, jų negalima pernelyg suveržti, nes tai
trukdys plokštei laisvai judėti.
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20mm

25 mm

Stabilus tvirtinimo taškas
Paslankus tvirtinimo taškas

Stabilūs ir paslankūs tvirtinimo taškai
Kai plokštės prie atraminės konstrukcijos tvirtinamos
derinant stabilius ir paslankius tvirtinimo taškus,
kiekviena plokštė, kad ir kokio dydžio ji būtų, turės 2
stabilius tvirtinimo taškus, o likę tvirtinimo taškai bus
paslankūs.
2 stabilūs taškai išlaiko plokštės svorį, užtikrina, kad
plokštė išliktų savo vietoje, ir neleidžia jai pasisukti.
Paslankūs tvirtinimo taškai padeda plokštei išlaikyti
vėjo apkrovą ir prisitaiko prie plokštės ar atraminės
konstrukcijos judėjimo.
Itin svarbu tinkamai pasirinkti stabilius tvirtinimo taškus,
nes tai padės išvengti plokštės įskilimo pavojaus.

Stabilių tvirtinimo taškų pasirinkimas
Ant vieno profilio negalima įrengti dviejų stabilių
tvirtinimo taškų. Abu stabilūs tvirtinimo taškai turi būti
įrengti prie plokštės horizontalios vidurio linijos. Jeigu
plokštė nebus tvirtinama ties pačiu centru, reikėtų
pasirinkti kitą artimiausią centrui liniją.

EQUITONE [tectiva] tvirtinimas kniedėmis
Stabilus tvirtinimo taškas

Paslankus tvirtinimo taškas

Plokštėje išgręžkite 11 mm skersmens
kiaurymę, o metaliniame profilyje –4,9 mm
kiaurymę. Kniedę reikia tvirtinti kartu su ant
jos užmauta įvore.

Plokštėje išgręžkite 11 mm skersmens
kiaurymę, o metaliniame profilyje – 4,9 mm
kiaurymę. Kniedę tvirtinkite be įvorės.

EQUITONE [natura], [natura pro], [pictura],
[textura] tvirtinimas kniedėmis
Stabilus tvirtinimo taškas

Paslankus tvirtinimo taškas

Plokštėje išgręžkite 9,5 mm skersmens
kiaurymę, o metaliniame profilyje –4,1 mm
kiaurymę. Kniedę reikia tvirtinti kartu su ant
jos užmauta įvore.

Plokštėje išgręžkite 9,5 mm skersmens
kiaurymę, o metaliniame profilyje – 4,1 mm
kiaurymę. Kniedę tvirtinkite be įvorės.

Taigi tam reikės dviejų profilių. Šiedu profiliai turi būti
įrengti ties vidurine plokštės dalimi.
Dažniausiai ties vidurine plokštės dalimi būna įrengtas
tik vienas atraminis profilis. Remiantis bendrąja
taisykle, stabilūs tvirtinimo taškai turi būti įrengti prie
plokštės centro ir kairiojo jungiamojo profilio. Be to,
šie taškai dar gali būti įrengti prie centro ir dešiniojo
jungiamojo profilio. Kad ir koks būdas būtų taikomas,
visos plokštės turi būti vienodos.
Niekada neleiskite, kad dviejų greta esančių plokščių
stabilūs tvirtinimo taškai būtų įrengti ant to paties
jungiamojo profilio.
Tais atvejais, kai montuojamos siauros plokštės,
turinčios tik du šoninius tvirtinimus, ir dviejų
besiribojančių plokščių stabilūs tvirtinimo taškai
bus vienas šalia kito, atraminė konstrukcija turi būti
pakeista. Metalinė atraminė konstrukcija, esanti ties
vertikaliu sujungimu (paprastai tai T formos profilis),
turi būti pakeista dviem L formos profiliais. Tai padės
atskirti galimus plokščių sujungimus. Be to, taip
montuojant vietoj įprasto kampinio laikiklio gali tekti
sumontuoti U formos laikiklį.
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EQUITONE [tectiva] tvirtinimas sraigtais
Stabilus tvirtinimo taškas

Paslankus tvirtinimo taškas

Plokštėje išgręžkite 5 mm skersmens
kiaurymę.

Plokštėje išgręžkite 8,3 mm skersmens
kiaurymę.
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MATOMAS „EQUITONE“ [tectiva]
TVIRTINIMAS KNIEDĖMIS

EQUITONE [natura], [natura pro],
[pictura], [textura]

Ant metalinių atraminės konstrukcijos profilių užklijuokite juostelę „Astro“.
11 mm skersmens grąžtu išgręžkite visas kiaurymes plokštėje.
9,5 mm skersmens grąžtu išgręžkite visas kiaurymes plokštėje.
Padėkite plokštę ant pagalbinio skersinio priešais atraminę konstrukciją, pataisykite,
kad stovėtų tiesiai, ir pritvirtinkite vietoje.

Pradėję nuo stabilių tvirtinimo taškų, į kiaurymes įstatykite 4,9 mm centrinio gręžimo
įtaisą ir pragręžkite atraminės konstrukcijos profilius. Pašalinkite drožles.

STABILŪS TVIRTINIMO TAŠKAI
Ant „Astro“ kniedės užmaukite įvorę (ji sumažins kiaurymę) ir įstatykite į kniedijimo
įtaisą. Kniedę su įvore įstatykite į iš anksto išgręžtą kiaurymę ir įtvirtinkite. Kniedė turi
lygiai prisispausti prie fasado plokštės.

Padėkite plokštę ant pagalbinio skersinio priešais atraminę konstrukciją,
pataisykite, kad stovėtų tiesiai, ir pritvirtinkite vietoje.

Pradėję nuo stabilių tvirtinimo taškų, į kiaurymes įstatykite 4,1 mm
centrinio gręžimo įtaisą ir pragręžkite atraminės konstrukcijos profilius.
Pašalinkite drožles.

STABILŪS TVIRTINIMO TAŠKAI
Ant kniedės užmaukite įvorę (ji sumažins kiaurymę) ir įstatykite į
kniedijimo įtaisą. Kniedę su įvore įstatykite į iš anksto išgręžtą kiaurymę ir
įtvirtinkite. Kniedė turi lygiai prisispausti prie fasado plokštės.

PASLANKŪS TVIRTINIMO TAŠKAI

PASLANKŪS TVIRTINIMO TAŠKAI

Toliau įrenkite paslankius tvirtinimo taškus. Į kiaurymes įstatykite 4,9 mm centrinio
gręžimo įtaisą ir pragręžkite atraminės konstrukcijos profilius. Pašalinkite drožles.

Toliau įrenkite paslankius tvirtinimo taškus. Į kiaurymes įstatykite 4,1 mm
centrinio gręžimo įtaisą ir pragręžkite atraminės konstrukcijos profilius.
Pašalinkite drožles.

Kniedę „Astro“ be įvorės įstatykite į kniedijimo įtaisą, įkniedykite į išgręžtą kiaurymę ir
įtvirtinkite. Kniedė turi lygiai prisispausti prie fasado plokštės.
Paslankius tvirtinimo taškus įrenkite tik tada, kai stabilūs taškai jau įrengti.

Kniedę be įvorės įstatykite į kniedijimo įtaisą, įkniedykite į išgręžtą
kiaurymę ir įtvirtinkite. Kniedė turi lygiai prisispausti prie fasado plokštės.
Paslankius tvirtinimo taškus įrenkite tik tada, kai stabilūs taškai jau įrengti.
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MATOMAS TVIRTINIMAS SRAIGTAIS
EQUITONE [tectiva]

MATOMAS TVIRTINIMAS SRAIGTAIS
EQUITONE [natura pro],
[pictura]

Įsitikinkite, kad ant medinių tašų yra EPDM siūlų juosta.

Įsitikinkite, kad ant medinių tašų yra EPDM siūlų juosta.

5 mm skersmens grąžtu išgręžkite dvi kiaurymes plokštėje
(stabiliems tvirtinimo taškams).

7 mm skersmens grąžtu išgręžkite dvi kiaurymes plokštėje.

8,3 mm skersmens grąžtu išgręžkite likusias kiaurymes
plokštėje (paslankiems tvirtinimo taškams)

Padėkite plokštę ant pagalbinio skersinio priešais atraminę
konstrukciją, pataisykite, kad stovėtų tiesiai, ir pritvirtinkite
vietoje.

Padėkite plokštę ant pagalbinio skersinio priešais atraminę konstrukciją, pataisykite, kad
stovėtų tiesiai, ir pritvirtinkite vietoje.

Pirmiausia įrenkite stabilius tvirtinimo taškus, po to
paslankius.
Sraigto galvutė turi lygiai prisispausti prie fasado plokštės.
		

EQUITONE [natura],
[textura]

Kiaurymėse naudokite apsauginę įvorę, kad nesugadintumėte PU technologija padengto
plokštės paviršiaus

Įsitikinkite, kad ant medinių tašų yra EPDM siūlų juosta.
Plokštę reikia tvirtinti pradedant centriniais tvirtinimo taškais.
6 mm skersmens grąžtu išgręžkite dvi kiaurymes plokštėje.
Padėkite plokštę ant pagalbinio skersinio priešais atraminę
konstrukciją, pataisykite, kad stovėtų tiesiai, ir pritvirtinkite
vietoje.
Plokštę reikia tvirtinti pradedant centriniais tvirtinimo taškais.
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Tvirtinimas klijais
Labai svarbu, kad plokštes klijuotų atestuoti specialistai, tiksliai laikydamiesi klijų
tiekėjų nurodymų. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingų tiekėjų rekomendacijos ir
nustatytos klijavimo procedūros skiriasi. Toliau pateikta informacija tėra gairės, todėl ja
nederėtų vadovautis kaip išsamiomis nuorodomis.

Klijavimas
Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad visi tiekėjai turi parengę savo
rekomendacijas ir reikalavimus, susijusius su valikliais, gruntais ir
klijų džiūvimo laiku tarp kiekvieno klijavimo etapo. Toliau aprašyti
veiksmai tėra bendrosios nuorodos, kaip reikėtų dirbti. Konkrečios
kiekvieno tiekėjo nuorodos gali skirtis.

EQUITONE plokštėms tinka kelių tiekėjų siūlomos sistemos.

Atraminę konstrukciją nuvalykite rekomenduojamu valikliu.
Svarbiausia, kad nuo visų metalinių profilių būtų pašalinti riebalai.
Palaukite, kol valiklis išdžius.

Atkreipkite dėmesį, kad ne visos klijavimo sistemos tinka visoms plokštėms klijuoti ant
visų atraminių konstrukcijų. Todėl labai svarbu montuojant plokštes pasirinkti tinkamą
klijavimo sistemą.

Atraminę konstrukciją padenkite rekomenduojamu gruntu.
Atkreipkite dėmesį, kad skirtingos atraminių konstrukcijų medžiagos
gali būti dengiamos skirtingais gruntais.

Ant metalinių atraminių konstrukcijų priklijuotos plokštės laikosi geriau ir ilgiau negu
ant medinių, todėl kai kuriose šalyse pagal vietos taisykles neleidžiama klijuoti plokščių
ant medinių atraminių konstrukcijų.

Kai kurie tiekėjai rekomenduoja atsargiai šlifuojant švitriniu
popieriumi pašalinti plėvelę, kuria padengtos galinės plokščių pusės,
toje vietoje, kurioje plokštės bus padengtos gruntu ir klijais. Švitriniu
popieriumi nušlifuotas plokštės vietas nuvalykite tinkamu valikliu.
Palaukite, kol jos išdžius. Laikydamiesi tiekėjo rekomendacijų,
klijuojamą vietą padenkite gruntu. Palaukite, kol gruntas išdžius.

Klijus tiekia daugelis gamintojų, tačiau rekomenduotume dirbti tik su sertifikuotais
gaminiais, kurie buvo išbandyti su EQUITONE plokštėmis.
Klijų tiekėjo nurodymuose arba vietos teisės aktuose gali būti ribojamas didžiausias
aukštis, kuriame gali būti klijuojamos plokštės.
Visi tiekėjai turi nustatę darbo sąlygas arba apribojimus, taikomus dirbant vietoje. Gali
būti nustatytos šios sąlygos:
•
rekomenduotinos darbo temperatūros ribos, pavyzdžiui, nuo nuo +5 °C
iki +40 °C. Šių temperatūros reikalavimų būtina laikytis dar bent
5–6 valandas po klijavimo;
•
klijuojami paviršiai turi būti švarūs ir sausi, ant jų neturi būti dulkių ar purvo;
reikia naudoti valiklius;
•
taikomi santykinės drėgmės apribojimai, pavyzdžiui, santykinė drėgmė
negali būti didesnė negu 75 proc.;
•
pagrindo temperatūra turi būti 3 °C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Reikalavimai
Kiekvienos apkalos plokštės įlinkis negali viršyti 1/100 EQUITONE plokščių pločio tarp
atramų kartu su iškyša arba gembe, jeigu jos yra.

Valymas
Visi nepageidaujami klijai ar jų perteklius turi būti nedelsiant nuvalyti, naudojant tiekėjo
rekomenduotas valymo priemones; jeigu klijai bus palikti išdžiūti, vėliau juos bus galima
pašalinti tik mechaniškai.

Ant atraminės konstrukcijos užklijuokite dvipusę juostelę. Ši
juostelė bus laikina atrama, padėsianti išlaikyti plokštę vietoje, kol
klijai pritvirtins plokštę prie rėmo. Be to, ši juostelė padės užtikrinti
reikiamą klijavimo gylį.
Užtepkite klijus, kaip nurodė jų tiekėjas. Atkreipkite dėmesį, kad
dauguma tiekėjų prideda specialų antgalį, kad ant rėmo būtų
užteptas reikiamas kiekis klijų ir jų forma būtų tinkama. Paprastai
šis antgalis yra V formos, nes ši forma neleidžia patekti oro
burbuliukams ir be reikalo neeikvoti klijų.
Pasibaigus nurodytam valikio ir grunto džiūvimo laikui, fasado
plokštę galima klijuoti prie rėmo. Nuo juostelės nulupkite apsauginį
sluoksnį.
Plokštę prie rėmo pridėkite per nurodytą laiką, prieš klijams pradedant
veikti (paprastai prieš 10 minučių). Galinę plokštės pusę švelniai
prispauskite prie klijų ir prireikus šiek tiek pataisykite plokštę. Kai
plokštės padėtis bus tinkama, stipriai prispauskite ją prie klijų, kad
fasado plokštė gerai priliptų prie juostos.

Jeigu ant plokštės paviršiaus liko išdžiūvusių klijų, pasitarkite su jų tiekėju.
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Nematomas „Tergo“ tvirtinimas
„Tergo“ yra nematomo 12 mm EQUITONE plokščių tvirtinimo prie
aliumininių atraminių konstrukcijų sistema. Galinėje plokščių pusėje dar
gamykloje išgręžiamos iš apačios įpjautos specialios formos kiaurymės
tvirtinimo detalėms. Prie plokštės pritvirtinami kabliai – laikikliai su
specialiomis kniedėmis ir tarpinėmis arba varžtai su poveržlėmis.

Kabliai – laikikliai

Aliumininių atraminių konstrukcijų tiekėjai pateikia būtinus
skaičiavimus, susijusius su šių specialios formos kiaurymių padėtimi.
Be to, tiekėjai patvirtina laikiklių ilgį ir padėtį.

Tiekėjai

Kad plokštė nejudėtų į šonus, šie viršutiniai laikikliai gali turėti dar vieną kiaurymę,
į kurią galima įstatyti „aukštyn kojomis“ apverstą varžtą arba kniedę. Kai kurie
atraminių konstrukcijų tiekėjai vietoj šios kniedės ar varžto siūlo spaustukus.
Nesvarbu, koks montavimo būdas bus pasirinktas, nes prireikus šias spaustukus
galima išimti nesugadinant plokštės.

Kniedžių sistemą sukūrė „Fisher“, o iš apačios įpjautų varžtų
sistemą – „Keil“.

Kiti laikikliai negali būti reguliuojami; jie padeda atlaikyti vėjo apkrovas.

Plokščių viršuje tvirtinami kabliai – laikikliai turi reguliavimo varžtus, leidžiančius
plokštę judinti aukštyn ir žemyn, kad ją būtų galima tinkamai išlyginti. Iš viršaus
laikikliai išlaiko plokštės svorį. Reguliavimo varžtus prisukite iki pusės, kad plokštė
galėtų judėti aukštyn ir žemyn.

Plokščių paruošimas

Laikantis stabilių ir paslankių tvirtinimo taškų įrengimo principo (jie įrengiami, siekiant
priderinti plokštę prie atraminės konstrukcijos judėjimo), skylės laikikliuose gali būti
daromos taip, kad prireikus atitiktų stabilius arba paslankius tvirtinimo taškus.

Plokštės išgręžiamos gamyklose pagal projekto inžinieriaus arba
atraminių konstrukcijų tiekėjo patvirtintą projektą. Galinėje plokštės
pusėje išgręžiama specialios formos kiaurymė, nesiekianti priekinės
pusės. Skylė yra platesnė plokštės viduryje negu galiniame paviršiuje.

10,2

Atkreipkite dėmesį, kad kiaurymė, skirta tvirtinti kniedėmis, skiriasi nuo kiaurymės, skirtos tvirtinti
varžtais. Neįmanoma pragręžti vienam tvirtinimo būdui skirtų kiaurymių, o tvirtinti kitomis detalėmis.
Iki visų plokštės kraštų turi būti palikta ne mažiau kaip po 100 mm atstumas.

Galinėje plokščių pusėje įmontuoti laikikliai kabo ant horizontalių skersinių. Laikikliai
ir skersiniai yra sujungti tarpusavyje. Horizontalūs skersiniai yra kniedėmis arba
varžtais pritvirtinti prie vertikalių L formos profilių. Tai daroma įrengiant stabilius ir
paslankius tvirtinimo taškus. Kiekvienas horizontalus skersinis paprastai būna 3,05 m
ilgio. Tarp gretimų skersinių palikite 20 mm plėtimosi tarpą.

Pristačius plokštes į vietą, galima pradėti montuoti sistemą „Tergo“.
Pasirūpinkite, kad kiaurymės būtų švarios ir jose nebūtų dulkių ar drožlių (A).

Naudojant kniedžių sistemą, inkaras, kaip vienas iš tvirtinimo būdų,
derinamas su kniede. Kniedę įstatykite į laikiklį. Užmaukite tarpinę. Kniedę
su tarpine įstatykite į įpjautą kiaurymę ir prikniedykite, naudodamiesi įprastu
kniedijimo įrankiu.
Tarp laikiklio ir plokštės dedamas plastikinė tarpinė. Tai leidžia juos lanksčiau
sujungti. Tarpinės gali būti skirtingo storio ir parenkamos atsižvelgiant į
aliumininių laikiklių storį.
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Atraminė konstrukcija

Montavimas

A
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Jeigu skyles tektų gręžti plokščių montavimo vietoje, galima naudotis nešiojamaisiais gręžtuvais ir grąžtais.
Norint patikrinti ir patvirtinti, kad kiaurymė išgręžta tinkamai, naudojami vidmačiai ir gylio matuokliai.
Jeigu kiaurymė išgręžta netinkamoje vietoje, naują kiaurymę gręžkite bent 20 mm atstumu nuo senosios.
Kiekvieną kartą gręžiant skyles vietoje, rekomenduojama jas impregnuoti impregnantu „Luko“,
užtepamu nedideliu teptuku.

Kai naudojama varžtų sistema, pirmiausia į kiaurymę įstatomas inkaras
(B). Kablį – laikiklį, poveržlę ir varžtą įstatykite į inkarą. Varžtui užsiveržiant
inkaras išsiplečia ir įsitvirtina vietoje (C). Būkite atidūs ir neužveržkite varžo
pernelyg stipriai, nes galite sulaužyti inkarą ir sumažinti tvirtinimo detalės
atsparumą ištraukimui.
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C

D

Sumontuokite pirmąjį horizontalų skersinį, o tada išdėstykite kitus skersinius, kurie
laikys pirmąją plokštę. Patikrinkite, ar plokštė tinkamai pritvirtinta. Dabar galima
montuoti kitą skersinių grupę, tarp apkalos plokščių paliekant po 10 mm sujungimui.
Nerekomenduojame iš karto ištisai pritvirtinti visų horizontalių skersinių; geriau dirbti
etapais, nes tai leis palikti reikiamas užlaidas, jeigu plokštes tektų pareguliuoti ar
palyginti.

Montavimas
Visi pakabinimo sistemų tiekėjai yra nustatę reikalavimus, taigi reikėtų remtis
konkretaus tiekėjo nurodymais. Jeigu langų ar parapetų stogeliai jau sumontuoti,
reikia palikti užlaidas, nes laikikliai turi išsikišti už skersinių apie 15 mm.
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Veiksmų seka
montuojant plokštes
Siekiant sumažinti pavojų sugadinti plokštes, būtina laikytis tinkamos EQUITONE plokščių
montavimo ant fasadų veiksmų sekos arba metodo. EQUITONE plokštės yra fasado pabaigti
apdailos gaminiai ir paprastai tai pačioje pabaigoje montuojama apkalos medžiaga. Jeigu
sumontavus plokštes dar reikės atlikti kitus darbus (pavyzdžiui, dažyti arba tinkuoti),
tai reikės daryti itin atidžiai ir rūpestingai. Plokštės turės būti saugomos, kad nebūtų
sugadintos. Spalvoto tinko dėmes gali būti itin sunku pašalinti, todėl sutepus plokštę tam
tikrų spalvų tinku, liks vienintelė išeitis – ją pakeisti kita.
Montuotojas turi apžiūrėti pagrindinę atraminę konstrukciją, kontrolės liniją, lygius
ir tvirtinimo taškus. Jeigu dėl konstrukcijos trūkumų nebus galima pasiekti reikiamo
montavimo tikslumo arba montuoti bus nesaugu, apie tai būtina nedelsiant pranešti
generaliniam rangovui arba architektui. Nustatykite nulinės atskaitos taškus, linijas ir
lygius visam fasadui tuo pat metu.

Montavimo iš viršaus į apačią metodas
Pradėję nuo fasado viršaus, ant profilių pažymėkite viršutinės plokštės apatinio
krašto vietą. Šią padėtį pažymėkite ant viso fasado. Laikinai pritvirtinkite
metalinį atraminį skersinį skersai per profilius. Šis atraminis skersinis bus Jūsų
pagalbininkas – jis išlaikys plokščių svorį ir leis lengvai reguliuoti plokštę prieš
pritvirtinant. Ant šio skersinio užkelkite pirmąją plokštę ir pastatykite ją į vietą.
Palaikykite arba laikinai pritvirtinkite plokštę vietoje.
Tvirtindami plokštę vietoje, visada pirmiausia įrenkite stabilius centrinius arba
vidurinius tvirtinimo taškus, o tada pereikite prie kraštų, kuriuose įrenkite kitus
tvirtinimus. Atsiminkite, jeigu ketinate naudoti horizontalų jungiamąjį profiliuotį,
šiuo etapu nepritvirtinkite apatinės tvirtinimo detalių eilės.

Naudokitės architekto atliktais fasado brėžiniais, kuriuose pavaizduotas sujungimų
išdėstymas ir tvirtinimo detalių linija. Atkreipkite dėmesį į tvirtinimo detalių ir angų,
pavyzdžiui, langų, ryšius.

Pakelkite į vietą kitą EQUITONE plokštę. Naudokite tinkamus tarpiklius, kad
juos ištraukiant plokštės nebūtų sugadintos ir turėtumėte nuolatinį vertikalų
jungiamąjį tarpą. Šią plokštę pritvirtinkite taip pat, kaip ir pirmąją. Tada tęskite
darbą per visą fasadą, perkeldami atraminį skersinį. Kai viršutinė eilė bus
sumontuota, nuimkite atraminį skersinį.

Patirtis parodė, kad montuojant EQUITONE plokštes, kurios turės matomas tvirtinimo detales,
geriausia pradėti nuo fasado viršaus ir montuoti iš viršaus į apačią. Šis plokščių montavimo
metodas (iš viršaus į apačią) taip pat pageidautinas naudojant klijavimo sistemas.

Nuo pritvirtintos viršutinės plokštės apatinio krašto atmatuokite ir pažymėkite
kitos plokščių eilės apatinį kraštą. Šis atstumas bus lygus plokštės aukščiui
kartu su horizontaliu tarpu (tai yra plokštė + 10 mm).

Tačiau dėl nematomos tvirtinimo sistemos „Tergo“ ypatybių rekomenduojama, kad plokštės
būtų montuojamos nuo žemės (apačios) į viršų. Plokštės prilaikomos atskirai ir nesigula
viena ant kitos, todėl taip montuojant neapgadinami plokščių kraštai. Be to, reguliuoti ir
tvirtinti „Tergo“ laikiklius kur kas patogiau, jeigu montuotojas dirba nuo plokštės viršaus.

Naujajame lygyje prie profilių vėl laikinai pritvirtinkite metalinį atraminį skersinį.
Dabar atėjo metas pritvirtinti horizontalų jungiamąjį profilį. Įstatykite profilį į vietą ir
pritvirtinkite trūkstamas viršutinių plokščių tvirtinimo detales. Jos padės išlaikyti
profilį vietoje.
Tada pakelkite pirmąją šios eilės plokštę ir pastatykite ją į vietą, vertikalų plokštės
kraštą išlygindami pagal aukščiau esančios plokštės kraštą. Pakartokite pirmiau
aprašytus plokščių montavimo veiksmus. Tęskite darbą per visą fasadą. Toliau
procedūra kartojama žemyn, kol uždengsite visą pastato fasadą.

Montavimas ypatingomis aplinkybėmis
Kai kuriais atvejais montuojant plokštes gali tekti pradėti nuo fasado apačios. Šį darbą
galima atlikti sėkmingai, tačiau montuotojas turi būti itin atidus bei dėmesingas ir
pasirūpinti, kad plokščių kraštai nebūtų sugadinti. Labiausiai tikėtina, kad bus apgadinti
viršutiniai apatinių plokščių kraštai, nes viršutinės plokštės svorį teks atlaikyti tarpikliui,
kuris bus ant apatinės plokštės. Todėl sujungimų tarpiklius reikia išimti kuo atsargiau.
Patariame naudoti 8 mm tarpiklį ir jo viršutinę priekinę dalį, galinį kraštą ir priekio apačią
apvynioti 1 mm storio gumine juostele. Pirmiausia išimkite tarpiklį, o tik tada guminę
juostelę. Guminė juostelė apsaugos plokštės kraštus nuimant tarpiklį.

Mobili pakeliamoji darbo platforma
Jeigu plokštes reikės montuoti stovint ant keltuvo, jas galima įrengti dirbant vertikalia seka.
Pradėkite darbą nuo fasado viršaus, kaip rašyta anksčiau. Pažymėkite apatinio viršutinės
plokštės krašto padėtį ir padėkite plokštę ant trumpo laikino horizontalaus skersinio.
Tęskite darbą fasado apačios link, o ne skersai. Vertikalus skersinis, priveržtas prie
jungiamojo profilio, gali padėti išlaikyti tiesią vertikalią liniją, dirbant nuo fasado viršaus
apačios link. Sumontavus pirmąją plokščių koloną, tiesiog pastumkite darbo platformą
toliau ir vėl pradėkite nuo fasado viršaus. Šį kartą numatykite vertikalų sujungimą,
matuodami sekančios plokštės krašto vietą.
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Sujungimo plotis
+
Plokštės aukštis

Tęsiant apkalą žemyn, viršutiniai fasado pastoliai taip pat gali būti nuimami.
Tai padės užtikrinti, kad plokštės nebus sugadintos atliekant kitus darbus.
Tęsdami darbą sumontuokite apdailos profilius ir įrenkite hidroizoliaciją.
Pasirūpinkite, kad visi judantys sujungimai būtų tinkamai įrengti. Kuo skubiau
pataisykite apgadintas plokščių vietas ar darbo trūkumus.

23

Specifinis pritaikymas

EQUITONE

Bendroji informacija

Stogų sistemos
EQUITONE plokštes [textura] ir [pictura] galima montuoti ir ant stogų. Tačiau
turėkite omenyje, kad šios plokštės tebus stogo apdaila ir po jomis reikės
įrengti tinkamą vandeniui nelaidžią konstrukciją.
Montuojant plokštes ant stogo, reikia atsižvelgti į kai kuriuos
svarbius dalykus:
- mažiausias stogo nuolydis gali būti 7°;
- didžiausias aukštis virš jūros lygio gali būti 1200 m;
- didžiausia vėjo apkrova, tenkanti stogui, gali siekti 1500 pa (1,5
kN/m²);
- orui turi būti leista laisvai cirkuliuoti po plokštėmis;
- plokštės tvirtinamos ant specialios atraminės konstrukcijos, kuri savo
ruožtu turi būti pritvirtinta prie stogo struktūros;
- visos plokštės turi persidengti horizontaliai per 100–200 mm, atsižvelgiant į
nuolydį;
- atviri vertikalūs sujungimai tarp plokščių turi būti apsaugoti paslėpta
hidroizoliacija.

Nors EQUITONE plokštės pirmiausia naudojamos kaip fasado apkala, jas
galima pritaikyti ir kitaip. Šiame skyriuje apžvelgsime kai kurias kitas
paskirtis ir pateiksime išsamesnę informaciją.

Balkonai
Balkonams galima naudoti 10 mm storio EQUITONE [textura] plokštes. Abi šių
plokščių pusės padengtos plėvele ir gali būti nudažytos skirtingomis spalvomis.
Balkonų plokštės EQUITONE [textura] gali būti ne tik montuojamos ant balkonų,
bet ir naudojamos kaip pertvaros, skiriančios atskirų butų balkonus.
Didžiausias plokštės dydis yra 3100x1500 mm.
Kiekvienoje valstybėje gali būti nustatyti savi reikalavimai ir taisyklės
balkonų plokštėms, apimantys gaisrinės saugos ir struktūrinio stabilumo
reikalavimus. Projektuojant būtina atsižvelgti į užtvaros aukštį, jėgos, kurią
turės atlaikyti ši užtvara, stiprumą ir didžiausią angos dydį aplink plokštę.
Balkonų plokštės [textura] gali būti iš anksto įmontuotos į gamykloje
pagamintas rėmų sistemas, be to, kniedėmis arba sąvaržomis gali būti
vietoje tvirtinamos prie metalinių rėmų.
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Paprastai plokštės prie medinių lentų tvirtinamos nerūdijančiojo plieno
varžtais, naudojant guminį (juodą) tarpiklį. Plokštėse iš anksto išgręžiamos 8
mm skersmens skylės. Daugelyje vietovių plokštes užteks pritvirtinti tik ties
apatiniu kraštu, tiesiai virš plokščių, sumontuotų po jomis, viršaus.

Projektuotojas turi nustatyti, kaip derėtų tvirtinti balkonų rėmus. Visi balkonų
rėmai turėtų būti pritvirtinti tinkamais iš nerūdijančiojo plieno pagamintais
inkariniais varžtais. Šie inkariniai varžtai gali būti tvirtinami viršuje,
priekinėje pusėje arba po balkono plokšte.

Projektuotojas turi atsižvelgti į stoglangių, ventiliacijos vamzdžių, kaminų
bei kitų įrenginių išsidėstymą ir į tai, kokia hidroizoliacija įrengta po stogu ir
plokštėmis. Būtų geriausia, jeigu įrenginių, kurie išsikiša už plokščių, apatiniai
kraštai būtų išdėstyti šalia horizontalių persidengimų.

Tarp greta sumontuotų balkonų plokščių ir tose vietose, kur plokštės remiasi
į sieną, rekomenduojama įrengti 10 mm pločio atviruosius sujungimus,
atsižvelgiant į būsimą plokščių ar rėmų judėjimą.

Kiaurymės plokštėse

Išlenktos sienos

Plokštėse galima gręžti kiaurymes, tačiau reikėtų laikytis keleto paprastų
taisyklių, kad plokštės nebūtų sugadintos.

EQUITONE plokštės yra lygios. Tačiau jas galima tvirtinti ir prie išlenkto fasado.
Atkreipkite dėmesį, kad itin svarbu, kaip išdėstomos plokštės. Lengviau
išlenktai montuoti horizontaliai negu vertikaliai išdėstytas plokštes.
Mažiausias išlenkto fasado spindulys, ant kurio kniedėmis gali būti tvirtinamos 8
mm pločio EQUITONE plokštės, yra 12 m. Nepastebimas tvirtinimo detales galima
montuoti tik ant laipsniškų nuosaikių išlenkimų, kurių spindulys yra didelis.
Kai plokštės montuojamos ant išlenkto fasado, sujungimai nebus kvadrato
formos, o jų kampas priklausys nuo kreivės. Fasadas atrodys gražiau,
jeigu išorinis sujungimo plyšio kraštas bus 10 mm pločio, o vidinis kraštas
– siauresnis. Jeigu to nepavyks padaryti, priklausomai nuo išlenkimo,
sujungimas gali būti platesnis nei 12 mm pločio. Kad tai pavyktų, atraminė
konstrukcija turi būti tinkamai sumontuota. Į vidų išlenktam fasadui
taikytina priešinga rekomendacija.
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10 mm

Jeigu gręšite 10–30 mm skersmens skyles, aplink visus plokščių kraštus palikite
bent 100 mm. Mažiausias atstumas tarp skylių centrų gali būti 80 mm.
Aplink kiekvieną tvirtinimo detalę reikia palikti bent po 80 mm nepragręžtos vietos.
Be apskritų kiaurymių, plokštėse gali būti išpjautos ir pailgos kiaurymės.
Didžiausias pailgos kiaurymės ilgis gali būti 30 mm. Tarp pailgų kaiurymių
turėtų būti palikti bent 60 mm ilgio tarpai.
Aplink visus plokštės kraštus ir tarp kaiurymių galų palikite bent 100 mm.

<10 mm
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Dekoratyvinės sienos – „užuolaidos“

Vietovėse, kurioms būdinga didelė vėjo apkrova, netgi tvirtinant 300 mm pločio plokštes
reikia įrengti dvi tvirtinimo detalių eiles.
Montuojant užleidžiamą apkalą, nuo didelių plokščių atpjaunamos lentjuostės,
pjaustomos pagal individualius reikalavimus. Pasistenkite taupiai naudoti plokštes: kartais
didelės plokštės neįmanoma lygiai padalyti į kelias pageidaujamo pločio lentjuostes.
Montuojant šią apkalą, galimi keli variantai: standartinis, kai visi kiekvienos eilės
sujungimai yra vienoje linijoje; modelis, kai vienoje linijoje yra kas antros eilės sujungimai,
arba laisvos struktūros modelis, kai sujungimai išdėstyti be konkrečios tvarkos.
Montuojant užleidžiamą apkalą, lentjuostėse gręžiamų skylių dydžiai yra tokie patys, kaip ir

Įrengiant dekoratyvines sienas – „užuolaidas“, dažniausiai
naudojama stulpų ir sijų arba strypų sistema, paprastai
montuojama statybvietėje. Ši sistema naudojama statant žemus
arba vidutinio aukščio pastatus. Vertikalios sistemos dalys
tvirtinamos prie grindų plokščių ir sujungiamos su horizontaliais
skersiniais. Tada į šį rėmą įstatomas stiklas arba plokštės.
Tvirtos arba spalvotos plokštės paprastai montuojamos tam,
kad paslėptų grindų plokščių arba pertvarų galus. Į šiuos rėmus
gali būti montuojamos ir EQUITONE plokštės.
Plokštėmis dengtos dekoratyvinės sienos sukonstruotos
iš didelių iš anksto pagamintų plokščių, kurių dydis atitinka
aukšto aukštį, ir tarpatramio, kuris prijungiamas prie pagrindinių
struktūrinių kolonų arba grindų plokščių. Į šios rūšies rėmus
galima montuoti ir EQUITONE plokštes. Dėl konkrečių detalių
derėtų pasitarti su šių dekoratyvinių sienų tiekėjais.

montuojant dideles plokštes. Atkreipkite dėmesį, kad visi tvirtinimai, neatsižvelgiant į tai, ar
būtų tvirtinama kniedėmis, ar sraigtais, turi būti išdėstyti 90° kampu lentjuostės atžvilgiu.
Šiuo atveju negalima naudoti klijų arba paslėpto mechaninio tvirtinimo sistemos „Tergo“.

Plokštės montuojamos panašiai kaip ir stiklo lakštai, su
tarpikliais ir apdailos detalėmis. Šilumos izoliacija paprastai
įrengiama už plokščių. Iš vidaus pusės montuojama dar viena
plokštė, kad siena įgautų išbaigtą pavidalą.
Didžiausias plokštės dydis priklausys nuo vėjo apkrovų, o
tai, ar reikės papildomos centrinės plokštės atramos, – nuo
plokščių dydžio.

Vėdinamas fasadas su užleidimu
Galima montuoti ne tik plokščią, bet ir užleidžiamą fasadą, kurį
įrengiant pabrėžiamos horizontalios linijos. Šios rūšies fasadą
sudaro siauros plokštės, prie fasado tvirtinamos kampu, kuris
nėra lygiagretus sienai.
Vertikalūs sujungimai išdėstomi 10 mm atstumu, o
horizontalūs sujungimai persidengia. Plokštės gali būti
prigludusios viena prie kitos arba gali būti sumontuotos
naudojant specialius tarpiklius, kuriuos siūlo atraminių
konstrukcijų tiekėjai. Naudojant šiuos tarpiklius, plokštės
montuojamos tam tikru atstumu viena nuo kitos, ir taip
susidaro didesnis šešėlis.
Jeigu tvirtinamas vien viršutinis arba apatinis plokštės kraštas,
plokštė neturi būti platesnė kaip 300 mm pločio. Kai naudojamos
platesnės plokštės, jas reikia tvirtinti ir viršuje, ir apačioje.
Persidengiančias plokštes tvirtinant prie metalinės atraminės
konstrukcijos, būtina taikyti jau anksčiau aprašytą stabilių ir
paslankių tvirtinimo taškų įrengimo principą. Tvirtinant vieną
persidengiančią lentjuostę, reikia įrengti du stabilius tvirtinimo
taškus.
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Priežiūra
Čia pateiksime keletą pagrindinių plokščių priežiūros principų. Valant būtina laikytis
valymo sistemos tiekėjo rekomendacijų, o tiekėjas turi prižiūrėti darbą ir suteikti garantiją.

Tikrinimas

45

≤ 500

Kiekvieną fasadą, neatsižvelgiant į naudojamas medžiagas, privalu reguliariai tikrinti ir
prižiūrėti. Tai padės išvengti nereikalingų didelių sąnaudų, kurios galėtų atsirasti laikui
bėgant. Be to, pastatas išsaugos patrauklią išvaizdą. Jeigu purvui bus leista įsigerti į fasado
plokštes, jis gali įsiskverbti taip giliai, kad jo nebebus galima paprastai išvalyti ir teks imtis
radikalesnių valymo būdų.
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Susitepimas ir metalinės detalės
Ore ir lietaus vandenyje yra dulkių, suodžių, naftos produktų, riebalų bei kitų medžiagų,
galinčių nusėsti ant fasado. Iš anksto kruopščiai apsvarsčius fasado konstrukciją ir
naudotinas medžiagas, galima išvengti sutepimų ir nuvarvėjusio purvo dėmių. Tai galima
pasiekti įrengus tinkamus laštakus, gerai užsandarinus fasadą ir reikiamą dėmesį skiriant
medžiagoms, kurios yra veikiamos korozijos, kaip antai cinkui, variui, aliuminiui, plienui ir
taip toliau. Medžiagų susitepimo mastas ir sparta daugiausia priklauso nuo jų paviršiaus,
cheminio stabilumo, kietumo, akytumo ir polinkio kaupti elektrostatinį krūvį.

Grafičiai
Ultravioletinių spindulių technologija apdorota EQUITONE plokščių [pictura] ir [natura pro]
paviršiaus danga puikiai apsaugo nuo įprastų ir purškiamų dažų. Ši danga yra lygi ir lengvai
valoma. Plokščių [pictura] ir [natura pro] paviršiaus danga atitinka Kovos su grafičiais
kokybės asociacijos sutepimo testo ir 2-ojo ciklo testo reikalavimus, taikomus nuo grafičių
saugančioms paviršiaus sistemoms (Dažų ir rašalo instituto ataskaita Nr. ILF 4-013/2006).
Grafičius galima nuvalyti specialiomis grafičių valymo priemonėmis. Tačiau juos valant
nederėtų naudoti valiklių, kurių sudėtyje yra lakių tirpiklių. Toliau nurodytos tinkamos
priemonės grafičiams pašalinti. Valant reikėtų tiksliai laikytis gamintojų nustatytų
naudojimo instrukcijų.
„Costec Technologies and Cleaner Liquid Cleaner Technologies“, www.costec.eu;
„Scribex P3 400“, www.henkel.de;
„Rapidly 031“, el. p. pregernig@t-online.de.
Turėkite omenyje, kad vietoje ant plokščių tepant apsaugos nuo grafičių priemones,
plokščių išvaizda gali pasikeisti, nes apsaugos priemonės turi įtakos šviesos
atsispindėjimui ant plokštės dažų.

Valymas
Galimi du fasadų valymo būdai – mechaninis ir cheminis. Laikykitės principo, kad reikia
valyti visą fasado paviršių, nes nuvalius tik jo dalį, gali atsirasti plokščių atspalvių skirtumų.
Paprastas dėmes galima nuvalyti kempinėle ir vandeniu. Negalima naudoti šiurkščių
abrazyvinių medžiagų, kaip antai metalinių šveistukų, plieno vilnos ir panašių gaminių, nes jie
paliks nepašalinamų įbrėžimų ant plokščių paviršiaus.

Plovimas slėgiu
Tam tikrais atvejais, norint pašalinti įsigėrusias dėmes, EQUITONE plokštes [natura],
[natura pro], [pictura] ir [textura] galima plauti, naudojant slėginį plovimo įrenginį. Tačiau
šį darbą turi atlikti parengti ir patyrę darbuotojai. Paprastai šiuo atveju rekomenduojama
nustatyti 20–30 barų slėgį. Plovimo įrenginio antgalį visada laikykite bent 60 cm atstumu
nuo fasado. Jeigu plausite nesilaikydami taisyklių, galite nuplauti plėvelę, kuria padengtos
plokštės.
Plaunant EQUITONE plokštes [tectiva], galima naudoti slėginį plovimo įrenginį, plaunantį
švariu vandeniu, nustačius ne didesnį kaip 125 barų slėgį ir ne didesnį kaip 10 l/min.
vandens srovės stiprumą. Vandenį reikia purkšti statmenai plokščių paviršiui, bent 250
mm atstumu. Jeigu vandenį purkšite pernelyg dideliu slėgiu arba per mažu atstumu nuo
fasado, galite apgadinti plokščių paviršių.

28

29

www.equitone.lt
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Eternit Baltic
UAB „Eternit Baltic“ J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, LT-85118 Lietuva
Tel.: (8 425) 56 999 / 58 354
Faks.: (8 425) 56 666
www.eternit.lt www.eternit.lv www.eternit.ee

