CEMENTINIŲ DAILYLENČIŲ CEDRAL CLICK MONTAVIMAS ANT
MEDINĖS KONSTRUKCIJOS

VĖDINAMAS FASADAS
1. Bendroji informacija
Ši naudojimo instrukcija yra specialiai skirta mechaniniam nematomam cementinių dailylenčių CEDRAL CLICK tvirtinimui, kai
CEDRAL CLICK tvirtinama kaip išorės sienos apdaila ant vėdinamo fasado. Čia pateikiami pagrindiniai principai, kurių
rekomenduojama laikytis. Siekdami gauti daugiau papildomos informacijos ir patarimų, visada galite susisiekti su ETERNIT BALTIC.
2. Medžiaga
Šiame dokumente kalbama apie šiuos ETERNIT produktus.
• CEDRAL CLICK

:

12 mm

Norėdami gauti daugiau duomenų apie produktą ir jo naudojimą, pasinaudokite CEDRAL CLICK produkto informaciniu lapu, kurį
gausite iš ETERNIT BALTIC.
3. Pritaikymas1
Šie nurodymai taikomi tam tikro aukščio pastatams ir atsižvelgiant į maksimalią faktinę vėjo apkrovą tam tikroje vėjo zonoje.
Didžiausias tarpinis laikančiosios konstrukcijos atstumas yra nustatomas atsižvelgiant į vėjo apkrovą bei saugumo faktorių. Toliau
pateiktoje lentelėje rodomos tik neįpareigojančios etaloninės vėjo apkrovos vertės. Tikslias vertes galima rasti EN 1991-1-4
(Eurokodas 1) ir nacionaliniuose standartuose.
CEDRAL CLICK dailylenčių tvirtinimas prie pastato, kurio aukštis yra didesnis nei 20 m, šiame naudojimo vadove nėra aptariamas.
CEDRAL CLICK montuojant ant aukštesnio nei 20 m aukščio pastato, reikia atsižvelgti į specialiąsias priemones ir atlikti
skaičiavimus.

Vietovė

Pastato aukštis

Vėjo zona
Sausuma
Sausuma
Pakrantė

m
0-10
10-20
0-20

Vidurinė fasado dalis
Didžiausias
Didžiausia
atstumas tarp
faktinė vėjo
atraminių tašų
apkrova
centrų
N/m²
mm
650
600
800
600
1000
500

Kraštinė fasado dalis ir viena perdanga
Didžiausias
Didžiausia faktinė
atstumas tarp
vėjo apkrova
atraminių tašų
centrų
N/m²
mm
1000
500
1200
500
1500
400

Kraštine dalimi laikoma ne mažiau kaip 1 m nuo pastato krašto nutolusi dalis; jos plotis turi būti nustatytas konkrečiai, remiantis
galiojančiais nacionaliniais standartais bei sąlygomis. Jeigu pasitaiko nuokrypų nuo nurodytų apkrovų ribų (pavyzdžiui, dėl tam tikrų
vietovės sąlygų arba veiksnių, susijusių su forma), projekto ypatybes turi nustatyti statybos inžinieriai.
Kai fasado dailylentes veikia įvairios oro sąlygos (lietus, saulė), jos gali būti sumontuotos tik ant vertikalios arba pasvirusios
atraminės konstrukcijos. Informacija apie dailylenčių tvirtinimą ant lubų pateikta konkrečiame taikymo vadove. Informacija apie
dailylenčių tvirtinimą ant lubų pateikta konkrečiame montavimo vadove.

Šie nurodymai galioja tik Europos Sąjungos ribose, o norėdami naudoti produktą už šios teritorijos ribų konsultuokitės su ETERNIT
techninio aptarnavimo centru.
1
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4. Laikanti konstrukcija
4.1 Bendroji informacija
Atraminiai tašai yra tvirtinami tam tikru atstumu (priklausomai nuo reikiamo izoliuojančios medžiagos sluoksnio storio ir oro tarpo)
tvirtinami ant galinės konstrukcijos.
Kai mediniai atraminiai tašai pritvirtinami prie esamos dvigubos sienos, turi būti patikrintas esamos išorinės dvigubos sienos
stabilumas. Kai galimas nestabilumas (dėl surūdijusių elementų), dvigubos sienos turi būti sustiprintos specialiais dvigubų sienų
jungiamaisiais tvirtinimo elementais. Juos galima įsigyti iš specializuotų tvirtinimo elementų gamintojų.
Laikančios konstrukcijos būti atsparios vėjo slėgiui ir atlaikyti savo svorio apkrovą.
• maksimali sąvara įtakojama įtempimų
• atsparumo saugos faktoriaus apskaičiavimas

: ≤ perdanga/300
:3

Mediena turi atitikti šioje taikymo srityje galiojančius standartus. Pagal galiojančius standartus mediena turi būti apsaugota nuo
grybelių ir pan..
• minimalus medžio atsparumas lenkimui
: 18 N/mm2
• minimalus vidutinis tamprumo modulis : 9000 N/mm2
CEDRAL CLICK dailylentės turi būti tvirtinimos ant vėdinamo fasado. Būtinos angos vėdinimui įrengiamos apačioje, viršuje
ir elementuose, kurie garantuoja pakankamą vėdinimą.
Dėl drėgmės poveikio dailylentėms su (pusiau) skaidria danga, blogai ventiliuojamų fasadų dailylentės gali turėti fizinių konstrukcijų ir
spalvų pakitimų.
• ventiliacijos angos aukščiau/žemiau
Pastato aukštis
Mažiausias vėdinamo oro tarpo plotis

≥ 10 mm/m arba 100 cm2/m pločio
0-10 m
20 mm

10-20 m
25 mm

Vėdinamas oro tarpas tarp dailylentės galo ir termoizoliacijos arba galinės konstrukcijos turi būti apačioje užsandarintas perforuotu
aliuminio sandarinimo profiliu. Šis profilis apsaugo nuo paukščių ir kenkėjų patekimo.
Sandarinimo profilis atlenkta briauna yra tvirtinamas tarp medinio atraminio tašo ir CEDRAL CLICK arba pradžios profilio. Tvirtinimo
briauna yra ne storesnė kaip 1 mm.
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4.2 Šilumos izoliavimas
Gali būti naudojama tiek kieta (PUR, PIR, ...), tiek minkšta izoliacija (MW, ...). Izoliacija yra tinkama naudoti ant lengvo ventiliuojamo
fasado jei atitinka priešgaisrinius reikalavimus. Izoliacija gali būti montuojama ant bet kokio tipo paviršių: plytų, blokų, betono,
medžio rėmo, ... Plokštės turi tolygiai priglusti prie vidinės dvigubos sienos. Izoliacija gali būti montuojama tiek dviem, tiek vienu
sluoksniu. Dvisluoksnio montavimo atveju, siūlės negali sutapti, pirmojo sluoksnio siūlės uždaromos antrojo sluoksnio siūlėmis, taip
padidinant atsparumą vėjo apkrovoms. Plokštės visada dedamos pakaitomis ir kampuose.
Izoliacija yra tvirtinama sintetinėmis izoliacijos tvirtinimo detalėmis pagal jos gamintojo nurodymus.
a.

Minkšta izoliacija

Minkštos izoliacinės plokštės yra tvirtinamos su ne mažiau kaip penkiomis izoliacijos tvirtinimo detalėmis vienam kvadratiniam metrui
pagal žemiau pateiktą modelį. Rekomenduojama tik minkšta, vandeniui atspari ir juoda apsaugine danga dengta izoliacija.

b.

Kieta izoliacija

Kietos izoliacinės plokštės su liežuvėlio ir griovelio sistemos tvirtinimo atveju užtenka 3 tvirtinimo detalių vienai 1200 x 600 mm
plokštei, kaip parodyta žemiau pateiktame modelyje. Liežuvio ir griovelio sistema užtikrina, kad plokštės lygiai priglus. Plokštės yra
dedamos liežuviu į viršų. Siekiant padidinti atsparumą vėjo apkrovoms, siūlės gali būti apvyniojamos juosta. Tinkama yra izoliacinė
juosta, kurią rekomenduoja izoliacijos gamintojas.

Horizontalūs tarpai pageidautinai dengiami horizontaliu sujungimo profiliu. Jei tarpai paliekami atviros (nedengtos), rekomenduojama
ant izoliacijos dėti papildomą pastogių folijos sluoksnį (pvz., ETERROOF).
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4.3 1 variantas: izoliacija tarp reguliuojamų laikiklių2
Pageidautina minkšta izoliuojanti medžiaga. Izoliacija yra tvirtinama po laikiklių montavimo ir prieš montuojant medinius tašus.
Laikiklio vietoje izoliacijoje padaromas plyšys. Jei naudojamos kietos izoliacijos plokštės, izoliacija pjaunama aplink laikiklius. Po

izoliacijos montavimo iškirpti grioveliai pripildomi izoliacinėmis putomis.
Pageidautina nuo sienos laikiklį izoliuoti naudojant kietą izoliacinę medžiagą (THERMOSTOP).
Atraminis tašas turi būti pakankamo storio, kad būtų galima gerai pritvirtinti laikiklius.
• minimalus atraminio tašo storis: 50 mm
Reguliuojamas laikiklis turi šias savybes.
• laikiklio medžiaga:
bent sendzimir cinkuotas plienas
• tolydus nustatymų diapazonas:
110 - 150 mm
150 - 190 mm
Norint gauti stabilią atraminę konstrukciją, reguliuojami laikikliai pakaitomis tvirtinami
atraminio tašo kairėje ir dešinėje pusėse. Dviejų atraminių tašų šalia vienas kito sumontuoti
laikikliai yra išdėstomi šachmatų tvarka.
Reguliuojamo laikiklio montavimas prie konstrukcijos nugaros yra nustatomas kiekvienam
individualiam projektui atskirai, priklausomai nuo sienos, prie kurios turi būti montuojamas, pobūdžio ir būklės.
Apskritai rekomenduojama minimali ištraukimo jėga vienam tvirtinimo taškui yra 3 kN (300 kg). Tačiau kiekvieno projekto atveju ji turi
būti patikrinta. Betono ir pilnavidurių plytų atveju naudojamas nerūdijančio plieno medžiui skirtas sraigtas (min. 7 mm skersmens) su
šešiakampe galvute ir nailono kaiščiu. Sraigtai su šešiakampėmis galvutėmis nėra veržiami labai tvirtai, kad nebūtų pažeistas
nailono kaištis.
Kitų paviršių (tuščiavidurių plytų, akyto betono, sisteminių sienų, ir t.t.) atveju turi būti naudojamos tinkamos tvirtinimo priemonės,
kurios prisitaikytų prie traukos jėgos, atsirandančios dėl vėjo apkrovos ir šlyties jėgų. Jei būtina, vietoje turi būti atliktas ištraukimo
bandymas.
Atraminiai tašai turi būti pritvirtinti prie reguliuojamo laikiklio, naudojant keturis nerūdijančio plieno medsraigčius vienam laikikliui. Į
atraminį tašą varžtai turi įsisukti ne mažiau kaip 25 mm.
2

ETERNIT siūlomi reguliuojami laikikliai
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4.4 2 variantas: izoliacija tarp horizontalių skersinių tašų
Medinėms rėmo konstrukcijoms ar pakankamai lygioms galinėms konstrukcijoms, izoliacinė medžiaga tvirtinama tarp horizontalių
medinių skersinių tašų, prie kurių tvirtinami vertikalūs atraminiai tašai.

Horizontalių atraminių tašų montavimas prie galinės konstrukcijos yra nustatomas individualiai kiekvienam projektui, priklausomai
nuo sienos tipo ir būklės.
Rekomenduojama minimali ištraukimo jėga vienam tvirtinimo taškui yra 3 kN (300 kg). Tačiau kiekvieno projekto atveju ji turi būti
patikrinta. Betono ir pilnavidurių plytų atveju naudojamas nerūdijančio plieno medžiui skirtas sraigtas (min. 7 mm skersmens) su
šešiakampe galvute ir nailono kaiščiu. Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis nėra veržiami labai tvirtai, kad nebūtų pažeistas nailono
kaištis.
Kitų paviršių (tuščiavidurių plytų, akyto betono, sisteminių sienų, ir t.t.) atveju turi būti naudojamos tinkamos tvirtinimo priemonės,
kurios prisitaikytų prie traukos jėgos, atsirandančios dėl vėjo apkrovos ir šlyties jėgų. Jei būtina, vietoje turi būti atliktas ištraukimo
bandymas.
Vertikalūs atraminiai tašai yra tvirtinami prie horizontalių medinių skersinių tašų vienu ar dviem nerūdijančio plieno medsraigčiais
viename susikirtimo taške.
• Minimalus horizontalių susikertančių tašų plotis:
• Minimalus horizontalių susikertančių tašų storis:
2 tvirtinimo elementai vienam susikirtimo taškui

50 mm
30 mm
1 tvirtinimo elementas vienam susikirtimo taškui

Atraminių tašų galai turi sutapti su horizontaliais susikertančiais tašais.
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4.5 3 variantas: atraminių tašų tvirtinimas su fasado distanciniais sraigtais
Patartina naudoti kietos izoliacijos plokštes su liežuvėlių ir griovelių sistema.
Medinių atraminių tašų tvirtinimas yra atliekamas naudojant specialius distancinius tvirtinimo sraigtus (pastato fasado sraigtus ar
fasado reguliavimo sraigtus su laisvai besisukančia galvute), kurie sukami horizontaliai (pavieniai) ir įstrižai. Tokiu būdu gaunama
konstrukcija, kuri stipraus judesio atveju nepatiria didelių apkrovų.
Distanciniai fasadiniai sraigtai

Distanciniai fasadiniai reguliuojami sraigtai

Kaiščio tipas priklauso nuo sienos tipo, o juos teikia sraigtų tiekėjas.
• Tvirtinamieji elementai, pagaminti iš atsparaus senėjimui, aukštos kokybės plastiko
• Kaiščiai, skirti naudoti su atitinkamu distanciniu sraigtu
• Sraigtai labai atsparūs korozijai
• Sraigtai atsparūs lenkimui
Horizontalių atraminių tašų tvirtinimo būdas prie galinės konstrukcijos, naudojant specialius distancnius sraigtus, yra nustatomas
individualiai kiekvienam projektui. Atstumas tarp pavienių sraigtų centrų priklauso nuo išorinės sienos sistemos masės, tipo,
sistemos laikiklio ir atitinkamo atstumo tarp atraminių tašų centrų. Šio atstumo turi būti griežtai laikomasi!
• maksimalus atstumas tarp pavienių distancinių sraigtų centrų:
• maksimalus atstumas tarp pavienių reguliuojamų distancinių sraigtų centrų:
• maksimalus atstumas nuo krašto iki tašo pabaigos:
• minimalus atstumas nuo krašto iki tašo pabaigos:
• rekomenduojamas atstumas tarp tašo ir izoliacinės medžiagos:

600 mm
900 mm
150 mm
80 mm
20 mm

Norėdami sukurti stabilią atraminę konstrukciją, reguliuojami distanciniai sraigtai yra pakaitomis dedami į atraminio tašo kairę ir
dešinę, laikantis 25 mm atstumo nuo krašto. Atitinkamo skersmens kiaurymės atraminiuose tašuose yra išgręžiamos medienos
grąžtu.
Kiaurymės atraminėje sienoje yra išgręžiamos kiaurai per atraminį tašą ir izoliaciją iki reikiamo minimalaus gylio. Distancinis sraigtas
ir inkaro kaištis per medieną ir izoliaciją yra įdedamas į paruoštą kiaurymę. Sutvirtinimo tašai yra išlyginami pagal iš anksto nustatytą
plokštumą ir tada pritvirtinami.
Pasviro distancinio fasadinio sraigto padėtis
atitinka tiesaus padėtį

Pasviro distancinio fasadinio reguliuojamo
sraigto padėtis atitinka tiesaus padėtį
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1.

Siena

2.

Izoliacija

3.

Vėdinamas oro tarpas

4.

Išlyginti atraminiai tašai

5.

Distanciniai sraigtai
(pavieniai)

6.

Distanciniai sraigtai
(įstrižiniai)
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Įstrižų sraigtų skaičių nustato varžtų gamintojas arba informaciją apie tai galima rasti sraigtų gamintojo apkrovų lentelėse.
Laikančiosios konstrukcijos montavimas distanciniais fasadiniais sraigtais turi visada vykti pagal varžto tiekėjo sąlygas, su jo
priežiūra ir pagal garantijos sąlygas.
4.6 Vertikalūs mediniai atraminiai tašai
Vertikalūs mediniai atraminiai tašai yra vienoje pusėje obliuoti ir lyginami ta pačia plokštuma, kad būtų gautas pakankamas lygumas.
Mediena taip pat turi būti pakankamai stabili, kad būtų lengva išlyginti. Tarp medinių atraminių tašų paliekama mažas tarpelis
išsiplėtimui.
• maksimalus nelygumas:
• tarpas tarp atraminių tašų:

≤ L/1000
≥ 5 mm

Mediniai atraminiai tašai montuojami vertikaliai taip, kad lietaus vanduo ar kondensatas galėtų nutekėti nuo dailylentės galinio
paviršiaus ir nesikauptų ant medinių tašų.
Atraminių tašų storis
Atraminiai tašai turi būti pakankamai stori, kad galėtų atlaikyti jiems tenkančias apkrovas ir užtikrintų tinkamą CEDRAL CLICK
tvirtinimo elementų montavimą.
Atraminių tašų tvirtinimas su reguliuojamais laikikliais
• minimalus atraminių tašų storis:
• maksimalus atstumas tarp laikiklių:

50 mm
≤1500 mm

Atraminių tašų tvirtinimas ant medinių susikertančių tašų
Atstumas tarp horizontalių
susikertančių tašų
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

CEDRAL CLICK
Tvirtinimas kabėmis
≥ 30 mm
≥ 35 mm
≥ 40 mm
≥ 45 mm
≥ 50 mm

Minimalus atraminių tašų storis
CEDRAL CLICK
CEDRAL CLICK
Tvirtinimas vinimis
Tvirtinimas sraigtais
≥ 35 mm
≥ 30 mm
≥ 35 mm
≥ 35 mm
≥ 40 mm
≥ 40 mm
≥ 45 mm
≥ 45 mm
≥ 50 mm
≥ 50 mm

Atraminių tašų tvirtinimas distanciniais sraigtais
• Minimalus atraminių tašų storis:

38 mm

Atraminių tašų plotis
Mediniai atraminiai tašai turi būti pakankamai platūs, kad užtikrintų sandarumą ir tinkamą tvirtinimo elementų montavimą.

CEDRAL CLICK kabėmis

Laikikliais
50

Minimalus atraminių tašų plotis
Susikertančiais tašais
50

Distanciniais sraigtais
75

5. Tvirtinimo būdas
Cementinės dailylentės CEDRAL CLICK yra tvirtinamos nematomu būdu.CEDRAL CLICK dailylentės forma su liežuvėliu ir grioveliu
leidžia mechaniškai tvirtinti nepaliekant plyšių. Tam naudojamos specialios tvirtinimo kabės, kurios ant tašų yra tvirtinamos specialiu
medsraigčiu su plokščia galvute. Tvirtinimo kabėmis privalumas yra tas, kad CEDRAL CLICK galima išmontuoti. Kiekviena dailylentė
CEDRAL CLICK turi būti pritvirtinta kabe ant kiekvieno po ja esančio atraminio tašo.
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CEDRAL CLICK dailylentės galas turi visada sutapti su atraminiu tašu. Tais atvejais, kai dvi CEDRAL CLICK dailylentės atsiduria ant
to pačio atraminio tašo, abiejų dailylenčių galai tvirtinami viena kabe ant tašo, sujungimo viduryje.

Tvirtinimo kabės ir medsraigčiai turi turėti tokias savybes:
- Kabės ir medsraigčiai yra pagaminti iš nerūdijančio plieno 304 (A2)
- Kabės turi šiuos matmenis: 60x40 mm su kabliukais, kurie atitinka CEDRAL CLICK matmenis.
- Medsraigčiai turi šiuos matmenis: 3,9 x30 mm su kabės tvirtinimui tinkama pasislepiančia galvute.
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Sraigtai įsukami naudojant elektrinį gręžtuvą ar suktuvą su kokybišku antgaliu atitinkančiu sraigto galvutės tipą.
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6. Horizontalus tvirtinimas
CEDRAL CLICK dailylentės yra tvirtinamos horizontaliai ant vertikalių medinių atraminių tašų. Persidengimas yra suformuojamas iš
CEDRAL CLICK lentų viršutinės ir apatinės dalies. Vėdinimas vyksta tarp vertikalių atraminių tašų.
Dėl estetinių priežasčių, rekomenduojama išlyginti skersinius lentų galus stačiu kampu.
Galimi šie persidengimo variantai. Atraminių tašų plotis, žr. § 4.6.
- Vertikalus sujungimas (CEDRAL CLICK galai vienas prieš kitą)

- Pusinis sujungimas (CEDRAL CLICK galai vienas prieš kitą)

- Laisvasis sujungimas (CEDRAL CLICK galai vienas prieš kitą)
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Montavimas prasideda nuo išorės sienos apačios, nuo CEDRAL CLICK pradžios profilio. Pradžios profilis turi būti sumontuotas
idealiai lygiai. Naudokite atitinkamus sraigtus su įleidžiama galvute, kad varžto galvutė netrukdytų pirmos dailylentės CEDRAL
CLICK tvirtinimui. Pirmoji CEDRAL CLICK dailylentė montuojama ant pradžios profilio ir ties kiekviena atrama yra pritvirtinama kabe.
Tada ant pirmosios dailylentės CEDRAL CLICK montuojama antroji.

CEDRAL CLICK montuojamos galais viena prieš kitą ir visada ant pagrindinio atraminio tašo viršaus. Sutvirtinimus atlikite ne tik už
jungčių, bet sutvirtinkite ir visą medinį atraminį tašą. Apsaugokite jį pakankamo stiprumo sandarinimo juosta. Kadangi ties tarpais
sandarinimo juosta nėra intensyviai veikiama šviesos, juodo polietileno (PE) 0,5 mm storio jungčių sandarinimo juostos turėtų
pakakti. Jei sandarinimo juostą veikia šviesa, turi būti naudojamos UV spinduliams atsparios medžiagos, pavyzdžiui, EPDM.

• minimali sandarinimo juostelės iškyša iš atraminio tašo:

5 mm
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Maksimalus atstumas tarp tvirtinimo elementų centrų yra nustatomas pagal vėjo apkrovą ir dailylenčių CEDRAL CLICK atsparumo
charakteristikas ir sudaro:

Vidurinė fasado sritis
Kraštinė fasado sritis
Viena perdanga

Maksimalus atstumas tarp tvirtinimo elementų centrų
Sausuma: 0-10 m
Sausuma: 10-20 m
Pakrantė: 0-20 m
600 mm
600 mm
500 mm
500 mm
400 mm
400 mm
500 mm
400 mm
400 mm

Medžiagų sąnaudos gali būti apskaičiuojamas išorinei sienai su CEDRAL CLICK su, pavyzdžiui, 600 mm atstumu tarp tvirtinimo
elementų (liežuvėlio ir griovelio sistemos užlaida yra 10 mm).
• CEDRAL CLICK CLASSIC arba SMOOTH sąnaudos
• Kabių sąnaudos
• Sujungimų sandarinimo juosta (EPDM)

: 5,54 m/m2 arba kiekis 1,54/m2
: 10 vnt./m²
: ± 1,7m/m2

Paskutinės CEDRAL CLICK dailylentės tvirtinimas
Galimi du paskutinės CEDRAL CLICK dailylentės tvirtinimo fasado viršuje būdai:
• jei fasadas baigiasi pilna CEDRAL CLICK dailylente, ji gali būti tvirtinama kabėmis.
• jei fasadas baigiasi nepilna CEDRAL CLICK dailylente, ji turi būti būti tvirtinama spalvotais grybo formos galvutes turinčiais
sraigtais.
Turi būti naudojami tokio tipo sraigtai su pagaląstu galiuku ir sparneliais, todėl išanksto gręžti kiaurymes dailylentėje nėra būtina.

Sraigtai turi būti įsukami statmenai dailylentės paviršiui.

Sraigtai įsukami naudojant elektrinį gręžtuvą su kokybišku antgaliu, atitinkančiu sraigto galvutės tipą.Tvirtinimo detalės gali būti
uždengiamos.
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7. Vertikalus tvirtinimas
CEDRAL CLICK dailylentės yra tvirtinamos vertikaliai ant horizontalių medinių atraminių tašų. Vėdinimas vyksta tarp vertikalių
atraminių tašų.
Dėl estetinių priežasčių, rekomenduojama išlyginti skersinius lentų galus stačiu kampu.

Vertikalaus tvirtinimo kabėmis atveju, CEDRAL CLICK dailylečių montavimas turi prasidėti L-formos aliuminio profiliu. Profilis turi būti
sumontuotas idealiai lygiai. Naudokite sraigtus su įleidžiama galvute, kad sraigto galvutė netrukdytų CEDRAL CLICK tvirtinimui.
Pirmoji dailylentė CEDRAL CLICK vertikaliai montuojama ant pradžios profilio, o tada ant pirmosios CEDRAL CLICK dailylentės
tvirtinama antroji.

CEDRAL CLICK montuojamos galais viena prieš kitą ir visada ant pagrindinio atraminio tašo viršaus. Sutvirtinimus atlikite ne tik už
jungčių, bet sutvirtinkite ir visą medinį atraminį tašą. Apsaugokite jį pakankamo stiprumo sandarinimo juosta.
Kadangi ties tarpais sandarinimo juosta nėra intensyviai veikiama šviesos, juodo polietileno (PE) 0,5 mm storio jungčių sandarinimo
juostos turėtų pakakti. Jei sandarinimo juostą veikia šviesa, turi būti naudojamos UV spinduliams atsparios medžiagos, pavyzdžiui,
EPDM.
• minimali sandarinimo juostelės iškyša iš atraminio tašo:

5 mm
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Maksimalus atstumas tarp tvirtinimo elementų centrų yra nustatomas pagal vėjo apkrovą ir CEDRAL CLICK atsparumo
charakteristikas ir sudaro:

Vidurinė fasado sritis
Kraštinė fasado sritis
Viena perdanga

Maksimalus atstumas tarp tvirtinimo elementų centrų
Vidaus teritorija: 0-10 m
Vidaus teritrija: 10-20 m
Pakrantės: 0-20 m
600 mm
600 mm
500 mm
500 mm
400 mm
400 mm
500 mm
400 mm
400 mm

Medžiagos sąnaudos gali būti apskaičiuojamas išorinei sienai su CEDRAL CLICK su, pavyzdžiui, 600 mm atstumu tarp tvirtinimo
elementų (liežuvėlio ir griovelio sistemos užlaida yra 10 mm).
• CEDRAL CLICK CLASSIC arba SMOOTH sąnaudos
• Kabių sąnaudos
• Sujungimų sandarinimo juosta (EPDM)

: 5,54 m/m2 arba kiekis 1,54/m2
: 10 vnt./m²
: ± 1,7m/m2

PATARIMAS: Siekiant išvengti vandens patekimo, turi būti atsižvelgta į vietovėje vyraujantį vėją ir tokiu būdu nustatyti persidengimo
kryptį.
Paskutinės CEDRAL CLICK dailylentės tvirtinimas
Fasado pabaigoje CEDRAL CLICK dailylentės turi būti tvirtinamos spalvotais grybo formos galvutes turinčiais sraigtais.
Turi būti naudojami tokio tipo sraigtai su pagaląstu galiuku ir sparneliais, todėl išanksto gręžti kiaurymes dailylentėje nėra būtina.

Sraigtai turi būti įsukami statmenai dailylentės paviršiui.

Sraigtai įsukami naudojant elektrinį gręžtuvą ar suktuvą su kokybišku antgaliu atitinkančiu sraigto galvutės tipą.
Tvirtinimo detalės gali būti uždengiamos.
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8. Tarpų tarp dailylenčių įrengimas
Tarpas skirtas kompensuoti laikančios konstrukcijos plėtimąsi yra numatomas pagal didžiausią dengiamosios sistemos plėtimąsi.
Galimos įvairios galimybės:
1. CEDRAL CLICK diegiamos viena šalia kitos be tarpų: 10 mm tarpas kas 20 m.
2.

CEDRAL CLICK su 2 - 3 mm tarpais: jokie papildomi tarpai nereikalingi.

3.

CEDRAL CLICK diegimas šalia vienas kito be tarpų, kai fasadas yra iki 20 m ilgio: palikite 5 mm tarpus pakraščiuose
ir/arba kampų profiliuose.

Projektuojant fasado sistemą, visada turi būti įvertinti atraminių konstrukcijų plėtimąsi kompensuojantys tarpai konstrukcijos gale
visada turi būti numatomi.
9. Priedai3
Iš ETERNIT BALTIC galite įsigyti šiuos priedus.
Reguliuojamas laikiklis
Reguliuojamas laikiklis
CEDRAL CLICK kabės
CEDRAL CLICK sraigtas kabėms
CEDRAL CLICK pradžios profilis
Sraigtas su grybo formos galvute ir
sparneliais
Perforuotas vėdinimo profilis
Perforuotas vėdinimo profilis
Perforuotas vėdinimo profilis
Išorinio kampo profilis 20/20mm
Išorinio kampo sujungimo detalė
Vidinio kampo profilis
Sujungimo profilis langui
Sujungimo profilis
Dažai

Cinkuotas plienas
Cinkuotas plienas
Nerūdijantis plienas
Nerūdijantis plienas
Anoduotas ekstruzinis aliuminis
Dažytas nerūdijantis plienas

Reguliuojamas intervalas 110 -150 mm
Reguliuojamas intervalas 150 -190 mm
60 x 40 mm
4,0 x 35 mm
L = 3050 mm
4,8 x 38 mm

Aliuminis
Aliuminis
Aliuminis
Dažytas aliuminis
Juodas dažytas aliuminis
Dažytas aliuminis
Dažytas aliuminis
PE

50 x 30 x 2500 mm
70 x 30 x 2500 mm
100 x 30 x 2500 mm
20 x 20 x 3000 mm
17 x 17 x 300 mm
14 x 14 x 3000 mm
8 x 15 x 45 x 3000 mm
100 x 0,5 mm
0,5 l

Šių priedų iš ETERNIT įsigyti negalėsite.
L-profilio vertikaliam tvirtinimui

Aliuminis

7 x ± 40 mm

10. Apdailos brėžiniai
Apdailos brėžinai pateikti tokiu būdu, kad CEDRAL CLICK dailylentės būtų sumontuotos teisingai, nesideformuotų . Tai reiškia, kad
dailylenčių sandūra negali būti uždengta aliuminio apdailos profiliu ir kad patartina palikti nedidelį (2 mm) tarpą tarp profilių ir
CEDRAL CLICK dailylenčių.
Apdaila metaliniais profiliais, kurie gali išsiplauti (pavyzdžiui, cinkas, varis, švinas ir kt.) nerekomenduojama dėl galimų nešvarumų
susidarymo.
Metalo apdailos profiliai (aliuminio, cinko, plieno ...) turi būti pakankamai stori, apsaugoti arba apdoroti (dažyti, cinkuoti, ...), kad būtų
išvengta spalvos pakitimų dėl šarminio lietau,s vandens tekėjimo nuo cemento pluošto lakštų.
ETERNIT BALTIC interneto svetainėje galite rasti toliau minimus brėžinius:
IŠORINIS KAMPAS: kampo apdaila gali būti atliekama naudojant aliuminio apdailos profilį. Kabė prisukama šalia profilio.
VIDINIS KAMPAS: kampo apdaila gali būti atliekama naudojant aliuminio apdailos profilį. Kabė prisukama šalia profilio.

3

Naudokite Eternit priedus; jei naudosite ne Eternit priedus, tai gali paskatinti Eternit garantijos atšaukimą.
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VIRŠAUS APDAILA: turi būti paliktas pakankamas vėdinamas tarpas.
APAČIOS APDAILA: oro tarpas tarp dailylentės galinės pusės ir šilumos izoliacijos arba konstrukcijos galo, turi būti apačioje
izoliuojamas perforuoto aliuminio sandarinimo profiliu. Šis profilis apsaugo nuo paukščių ir kenkėjų patekimo. Sandarinimo profilio
atlenkta briauna yra pritvirtinama tarp medinio atraminio tašo ir CEDRAL CLICK arba pradžios profilio ir yra ne storesnė kaip 1 mm.
LANGO APDAILA: turi būti įrengiami pakankami oro tarpai. Kampų apdailos gali būti naudojamos naudojant aliuminio apdailos
profilį. Kabė prisukama šalia profilio.
HORIZONTALUS PERĖJIMAS VIRŠ MŪRINĖS SIENOS: turi būti įrengiami pakankami oro tarpai.
KRAŠTŲ APDAILA: su sujungimo profiliu. Kabė prisukama šalia profilio.
11. Sveikatos ir saugos aspektai
Mechaniškai apdirbant dailylentes, gali susidaryti dulkių, erzinančių kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus smulkių dulkių, kuriose yra
kvarco, ypač tais atvejais, kai ilgą laiką įkvepiamos didelės dulkių koncentracijos, galima susirgti plaučių ligomis, be to, tai didina
susirgimo vėžiu pavojų. Atsižvelgiant į darbo sąlygas, turi būti įrengti reikiami dulkių ištraukimo ir (arba) vėdinimo įrenginiai.
Išsamesnė informacija pateikta konkrečių gaminių saugos duomenų lapuose, užpildytuose pagal Direktyvos 1907/2006/EB 31
straipsnio reikalavimus.
12. Daugiau informacijos
Išsamesnė informacija apie įvairias apkalos plokštes pateikta ETERNIT BALTIC gaminių informacijos lapuose. Šiuos lapus galima
rasti interneto svetainėje arba įsigyti paprašius telefonu. Be to, iš interneto svetainės galima atsisiųsti duomenis apie išorinius
tiekėjus.
Šios montavimo instrukcijos pakeičia visus ankstesnius leidimus. ETERNIT BALTIC pasilieka teisę pakeisti šias instrukcijas iš anksto
neperspėjusi. Skaitytojai turėtų pirmiausia įsitikinti, kad turi naujausią šio dokumento variantą. Negavus ETERNIT BALTIC leidimo,
negalima keisti jokios šio teksto dalies.

Eternit Baltic
UAB „Eternit Baltic“ J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmene, LT-85118 Lietuva
Tel.: +370 (8) 425 56849 | Faks.: +370 (8) 425 56733
Konsultacija telefonu: +370 (8) 425 56 999
www.eternit.lt www.eternit.lv www.eternit.ee www.cedral.lt
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