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CEMBRIT ROCK

Techniniai duomenys

Spalvos Medžiaga Matmenys (mm) Storis (mm) Svoris (kg/m2) Pakuotė

Plokštė 3

Fibrocementinė 
plokštė, padengta 
natūralaus akmens 

skaldele

1250 x 600 ~12 ~18 25 vnt./padėklas

Tvirtinimas

Vertikaliai karkaso konstrukcijai naudojami 32 x 100 mm impregnuoti mediniai tąšeliai arba mažiausiai 20 mm aukščio 
cinkuoti metaliniai OMEGA profi liuočiai, kurių sienelių storis yra 1,2 mm. Tarp profi liuočių ir Cembrit Rock cokolio plokštės 
naudojama 90 x 1 mm EPDM gumos tarpinė. Tarp plokščių paliekama 4–8 mm siūlė.

EPDM gumos tarpinė 90 x 1 mm

300 - 530

m
ax 300

 
>100

 >30

Rekomenduojama:
impregnuoti mediniai tąšeliai ≥ 32 x 100 mm
metaliniai karkaso profi liuočiai ≥ 20 x 70 x 1,2 mm

EDPM

tarpas 4–8 mm

EDPM

Cembrit Rock

Savisriegiai
medinis karkasas: 4,8 x 40 (A2) 
fasadinis savisriegiai su 
sparneliais
plieninis karkasas: 4,2 x 32 (A2)
fasadinis savisriegiai su 
sparneliais ir grąžteliu 
smaigalyje

Tvirtinimo elementai

Plokštėms pritvirtinti prie medinio karkaso naudojami 
fasadiniai savisriegiai su sparneliais, o prie plieninio karkaso 
– fasadiniai savisriegiai su sparneliais ir grąžteliu smaigalyje. 
Jei naudojami kiti, ne mūsų fasadiniai savisriegiai, plokštėse, 
prieš jas tvirtinant, reikia gręžti 3 mm didesnes kiaurymes, 
nei naudojamo savisriegio skersmuo. Naudojami savisriegiai 
turi būti nerūdijančio plieno arba padengti atsparia 
rūgštims danga. Savisriegius reikia įgręžti į išgręžtos skylės 
vidurį, kad plokštė turėtų laisvumo judėjimui.

Vertikalia kryptimi atstumas nuo plokštės viršutinio ir 
apatinio krašto iki savisriegio tvirtinimo vietos turi būti 
mažiausiai 100 mm, o nuo šoninės kraštinės h– 30 mm. 
Savisriegiai tvirtinami ne didesniais nei 300 mm atstumais 
vienas nuo kito. 
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> 500

< 100

> 500

< 100

Kitos pastabos
Tarp laikančiosios sienos konstrukcijos ir Cembrit 
Rock cokolio plokštės būtina palikti mažiausiai 
20 mm oro tarpą. Cembrit Rock cokolio plokštės 
pagrindas yra didelio tankio medžiaga, todėl 
tarp pastato konstrukcijų ir plokštės reikia palikti 
ventiliacinę angą, kad paliktame tarpe oras galėtų 
laisvai cirkuliuoti.

Cembrit Rock cokolio plokštė gali būti montuojama 
giliausiai 100 mm po žeme. Svarbu! Aplink cokolį 
reikia pašalinti žemę arba molį mažiausiai 500 mm 
atstumu nuo plokštės ir šį plotą užpildyti drėgmei 
laidžiu gruntu, pavyzdžiui, žvirgždu arba skalda 
6–16 mm.

Vertikalus cokolio pjūvis

Darbas su plokšte 

Plokštės apdirbimas
Cokolio plokštę geriausia pjauti diskiniu pjūklu, su disku kietmetalio „dantukais“ ir kuris turi dulkes susiurbiantį siurblį. 
Plokštę būtina pjauti iš „blogosios“ pusės. Įpjovos gylis turi siekti 8 mm. Norint nupjauti tiesiai, rekomenduojama naudoti 
stalą su spaustukais ir liniuote. Nuo plokštės paviršiaus būtina nedelsiant pašalinti dulkes, kad šios sušlapusios nepaliktų 
dėmių ant plokštės paviršiaus. Jei reikia, nupjautą plokštės kraštą galima nudažyti vandeniu skiedžiamais lauko darbams 
skirtais šarmingumui atspariais akrilato dažais (pavyzdžiui, cokolio dažais) arba laku su akrilato rišamąja medžiaga. 
Pjaustant plokštę, visada būtina naudoti respiratorių ir apsauginius akinius. Plokštės sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų 
medžiagų.

Plokštės sandėliavimas ir transportavimas
Cembrit plokštes būtina sandėliuoti ant lygaus ir sauso pagrindo. Padėklo apsauginė plėvelė apsaugo plokštes tik 
transportuojant, todėl atvežus jas į statybų aikštelę plėvelę reikia nuimti ir apdengti brezentu. Plokštes būtina laikyti 
patalpoje su stogu arba po brezentu, kur gerai cirkuliuoja oras. Nuo padėklo plokštes reikia kelti tiesiai į viršų, o ne traukti, 
kad nesusigadintų jų paviršius. Plokštes reikia nešti po vieną vertikalioje padėtyje.

Saugoti nuo lietaus stoginėje arba po brezentu, kur laisvai cirkuliuoja orasSandėliuoti daugiausia 3 padėklus vieną ant kito horizontalioje padėtyj

Nešti vertikalioje padėtyjeKelti tiesiai į viršų



www.cembrit.lt

Cembrit Oy

PL 46, 08681 Lohja

Tel. 020 300 303

sales@cembrit.fi

www.cembrit.fi

Cembrit Oy

Savanorių pr. 219

LT-02300 Vilnius

Lietuva

Tel. +370 5 2644 302

Faks. +370 5 2058 552 

info@cembrit.lt

www.cembrit.lt

Nr. 001
2012 m. kovas

„Cembrit” – tai vienas pirmaujančių statybinių medžiagų gamintojų Europoje. Pagrindiniai, šios 

tarptautinės kompanijos gaminami produktai – tai stogų dangos, fasadų danga ir statybinės 

plokštės, pagamintos fibrocemento technologijos pagrindu.

Siekdami užtikrinti, kad pirkėjai iš šių produktų gautų maksimalią naudą, mes taip pat sukūrėme 

specialiai pritaikytų priedų asortimentą ir papildomus įrenginius. Tai leidžia įgyvendinti 

ilgaamžius, rentabilius ir vizualiai patrauklius sprendimus bet kokio tipo stogui ar lauko sienai 

ir bet kokios paskirties pastatams - skirtiems verslui, privačiam sektoriui, ūkiui, pramonei ar 

kitiems statiniams.

„Cembrit” produktai yra gaminami techniškai pažangiose gamyklose, kuriose garantuojamas 

aukščiausias gaminių kokybės lygis. Produktai parduodami per filialų ir platintojų tinklą.

Mūsų patirtis ir asmeninis atsidavimas – pagrindinis kriterijus gaminat  „Cembrit” produktus, 

aptarnaujant klientus ir bendradarbiaujant su partneriais. 

Naujausią montavimo instrukcijos versiją galima rasti interneto svetainėje 

adresu www.cembrit.lt.


