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Atsakomybė

Pastabos
Šiame SFIBRAL - projektavimo ir
montavimo vadove (toliau Vadovas) pateikiama techninė
informacija apie projektavimą ir
montavimą. Susisiekite su
vadybininku ir vietiniu platintoju,
jei norite gauti daugiau
informacijos apie:
• Pristatymo sąlygas;
• Kainodarą;
• Produktus ir spalvas;
• Pristatymo terminus ir pan.

Vadovo galiojimas
Prieš pradėdami braižyti brėžinius
ar montuoti, susisiekite su vietiniu
platintoju ar techniniu konsultantu
ir gaukite naujausią vadovo
versiją. Naujausią vadovo versiją
visuomet rasite tinklalapyje
www.sfibral.com.
Produkto garantija
10 metų garantija plokščių ir
priedų funkcinei kokybei, jei
montavimas visiškai atitinka šį
Vadovą.

Daugiau bendrosios
informacijos rasite:
www.elementus.lt
www.sfibral.com
Arba teiraukitės:
info@elementus.lt

Atsakomybė
Šiame projektavimo ir montavimo vadove pateikiama informacija ir
rekomendacijos yra pateikiamos kaip paslauga architektams, konstruktoriams, montuotojams ir kitiems su mūsų produkcija susijusiems asmenims
ir nėra skirta atleisti juos nuo jų pačių atsakomybės. Čia pateikta
informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Šio vadovo rengimo metu
vadovautasi informacija gauta iš šaltinių, kurie, kaip manoma, yra patikimi.

Jūrinės sąlygos
Esant jūrinėms sąlygoms, reikia
naudoti nerūdijančio plieno
kniedes. Jos gali būti naudojamos
montuojant prie plieninio ar
anoduoto aliuminio karkaso.
Sąlygos jūrinėmis laikomos
tuomet, kai atstumas iki jūros yra
nuo 50 m iki 1 km (0.03 –
0.6 mylios). Tvirtinimo karkasas,
tvirtinimo detalės ir priedai turi
būti pagaminti iš medžiagų, pagal
vietinius standartus, tinkamų
naudoti jūrinėmis sąlygomis.
Ženklinimas, smulkios detalės ir pan.
Palikite bendruoju atveju ne
mažesnį nei 6 mm laisvą tarpą tarp
plokštės krašto ir instaliacijos –
tokiu atveju nebus suvaržy tas
plokštės judėjimas. Vadovaudamiesi
reikalavimais, už plokščių įrenkite
konstrukcinius t vir tinimo taškus.
Lengvos instaliacijos gali būti
klijuojamos ant plokštės, tačiau
negali būti montuojamos tarp
plokščių nepaliekant tarpo

Gamintojas nesuteikia jokios garantijos dėl šio Vadovo turinio tikslumo
ir nėra atsakinga už pretenzijas, susijusias su bet kokiu naudojimu,
nepaisant to, ar teigiama, kad informacija ar rekomendacijos yra
netikslios, neišsamios ar kitaip klaidinančios.
Čia pateikta informacija ir rekomendacijos yra skirtos naudoti
profesionalams, remiantis jų kompetencija įvertinti turimos medžiagos

Fibrocementinių produktų privalumai
• Maksimali apsauga nuo oro
sąlygų;
• Ilgaamžiša;
• Lengvas montavimas bet
kokiomis aplinkos sąlygomis;
• Beveik nereikalauja priežiūros;
• Patikrinti praktikoje mazgai;
• Nėra įtrūkimų, nereikia dažyti
ar sandarinti;
• Didelis tvarumas;
• Nedegūs.
Užsakymas pagal projektą
Tarp skirtingų partijų produktų
gali būti vos pastebimų
vizualių skirtumų. Jei
užsakymą atliekate etapais,
rekomenduojame užsakyti
plokštes partijomis tam tikram
aukštui ar baigtiniam etapui.

reikšmingumą ir apribojimus, sprendimu ir patirtimi. „SFIBRAL“ atsisako
bet kokių išreikštų ar numanomų garantijų už viską, kas čia aprašyta
ar iliustruota, ir neprisiima atsakomybės už bet kokios rūšies žalą,
įskaitant (be apribojimų) kūno sužalojimą, sužeidimą ar žalą turtui,
kilusius iš šio Vadovo ar jo naudojimo ar dėl čia aprašytų medžiagų
naudojimo.
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Dydžiai

Plokščių dydžių apžvalga

Apžvalga

SFIBRAL plokštės
didžiausi plokščių matmenys,
NETO

SFIBRAL
Color

SFIBRAL
Grey

SFIBRAL
Storis
Svoris

mm
ck.kg/m2

Nekalibruotos
plokštės
Formatas (mm)

didžausi naudojami
plokščių matmenys,
NETO

3070x1270
2530x1270

3050x1250
2510x1250

Duomenys apie produktą
• Tankis > 1.65g/cm3
• Elastingumo modulis ~15000 MPa
• Projektinis atsparumas lenkimui
~9.0 MPa
• Šiluminio plėtimosi koeficientas
0.01 mm/m
• Degumo klasė pagal NFPA 285
EN 13 501-1 & A2-s1, d0
• Atsparumas šalčiui ir
ilgaamžiškumas pagal EN 12467
• Temperatūros intervalas: nuo 40° C iki + 80°C
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SFIBRAL
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Taikymas
SFIBRAL plokštės gali būti
tvirtinamos prie vertikalių medinių
tašų ar metalinių profilių.
Medžiaga tinka tiek naujai
įrengiamiems fasadams tiek
renovacijai.
Nekalibruotos, pilno dydžio
plokštės
Nekalibruotos plokštės tiekiamos
tik patvirtintiems rangovams.
Nekalibruotos SFIBRAL plokštės
turi būti apipjaunamos po 10 mm
iš visų keturių kraštų.

Nekalibruotos, pilno dydžio
plokštės
Nekalibruotos plokštės tiekiamos
tik patvirtintiems rangovams.
Nekalibruotos SFIBRAL plokštės
turi būti apipjaunamos po 10 mm
iš visų keturių kraštų.
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Klijavimas

Klijai
Klijavimo technologija
Specialiai užsakomos klijavimui
skirtos plokštės žymimos
kvadratėliais galinėje plokščių
pusėje. Prieš montavimą prašome
pasitarti su klijų gamintoju.
Bendrieji reikalavimai
Privaloma griežtai laikytis
klijų gamintojo pateikiamų
instrukcijų, įskaitant dėl:
• plokščių ir atraminių
profilių švaros;
• plokščių ir aplinkos
temperatūros;
• oro drėgmės kiekio;
• vidinės pusės šveitimo,
gruntavimo ar kitokio
apdirbimo;
• ir kitų salygų

Atraminiai profiliai
• Montuojant lauke, plokštės
gali būti klijuojamos tik prie
aliuminio karkaso.
• Prieš pradedant montavimo
darbus, klijų gamintojas turi
patvirtinti pasirinktą karkaso
tipą.
Plokščių užsakymas
Užsakomos klijuojamos
plokštės vadinamos ARSB ir yra
pasiekiamos tai nurodžius
užsakymo metu. Standartinių
Swisspearl plokščių klijuoti
negalima.

Garantija
Plokščių gamintojas suteikia tik
plokščių funkcinę garantiją.
Tvirtinimo garantiją gaunama iš
klijų gamintojo.
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Tvirtinimo detalės

Tvirtinimo detalės

Prie medinių tašų
1—Sraigtas, inox, grybo formos
galvutė Ø 11 mm, T20 antgalis,
dengtas milteliniu būdu ar
neapdorotas.
• 4.8x38 mm;

1

2—Torx antgalis T20 W.
2

Prie aliuminio profilių
3—Aliuminio kniedė, galvutė. 15 mm,
• 4.0x18-K15, 8–13 mm
tvirtinimo ilgis;
4—Fiksuoto tvirtinimo taško įvorė,
aliumininė, tipas 8.
Prie metalinių profilių
5—Nerūdijančio plieno kniedė,
galvutė Ø 15 mm, dengta milteliniu
būdu ar neapdorota.
• 4.0 x1 8 -K15, 9–14 mm
tvirtinimo ilgis;

3/5

4/6

6—Fiksuoto tvirtinimo taško įvorė,
nerūdijančio plieno, tipas 8.

Jūrinės sąlygos
Esant jūrinėms sąlygoms reikia
naudoti nerūdijančio plieno
kniedes. Jos gali būti naudojamos
tvirtinimui prie plieninio ar
anoduoto aliuminio tvirtinimo
karkaso. Sąlygos jūrinėmis
laikomos tuomet, kai atstumas iki
jūros yra mažesnis nei 1 km (0,6
mylios). Tvirtinimo karkasas,
tvirtinimo detalės ir priedai turi
būti pagaminti iš medžiagų, pagal
vietinius
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Bendrosios pastabos

Kampine zona

Min. gamintojo nurodomas
oro tarpo gylis:
Privaloma garantijos galiojimui.

Apkalos aukštis

min. oro tarpas

<6m
5 - 15 m
15 - 25 m
25 - 50 m
50 - 75 m
75 - 100 m
> 100 m

20 mm
25 mm
30mm
40mm
50mm
75mm
100mm

Taikymas
SFIBRAL fasado apdailos
plokštės gali būti tvirtinamos
prie vertikalių medinių tašų,
aliuminio ar plieno profilių
karkaso.

Oro tarpas
Mažiausias oro tarpas galinėje
plokščių pusėje turi būti ne
mažesnis nei 20mm. Šis tarpas
tiri būti 100% užtikrintas be jokių
vertikalaus oro srauto kliūčių.

Vėjo apkrova
Nustatydami skirtumus tarp
plokščių tvirtinimo detalių,
visuomet įvertinkite vietinius
standartus. Tai ypač svarbu statant
aukštus pastatus, ypatingų formų
pastatus ar statant didelių vėjo
apkrovų veikiamose zonose.

Oro tarpas su perforuotais
horizontaliais karkaso profiliais
Oro tarpas turi būti ne mažesnis
nei 40 mm. Horizontalūs profiliai
turi užtikrinti ne mažesnį nei
75% dydžio oro srautą.

Oro tarpas
Turi būti leidžiami statybos
nuokrypiai. Oro tarpo negali
sumažinti horizontalūs profiliai ar
kokie nors pašaliniai elementai,
tokie kaip atlaisvėjusi izoliacija ar
kitos medžiagos.
Pastato temperatūrinės siūlės
Projektuojant karkaso sistemas
reikia įvertinti konstrukcines
temperatūrines pastato siūles.
Tvirtinimo karkase bei apdailoje
turi būti įrengiamos pastato
konstrukcijai analogiškos
konstrukcinės siūlės.

Vėjo apkrovos zonos
Kaip ir nurodyta schemoje, yra
dvi vėjo apkrovos zonos. Kampinės
zonos įprastai veikiamos padidėjusios neigiamos vėjo apkrovos,
atsirandančios dėl pastato
kraštuose esančios turbulencijos.
Taikomos vėjo apkrovos vertės
nurodomos apdailos
specifikacijoje.
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Bendrosios pastabos

Plokščių laikančioji konstrukcija
Plokštės turi būti tvirtinamos ant
lygaus paviršiaus. Jei perforuoti
kampai įrengiami tarp plokštės ir
tašo/vertikalaus profilio,
uždaromoji dalis neturi viršyti 0.8
mm. Perforuoti kampai turi
užtikrinti tinkamą ventiliaciją,
perforacijos dydis turi būti ne
mažesnis nei 60%. Galima
naudoti aliuminio tinklą. Jis turi
aukštą ventiliavimo santykį, yra
plonas (neišsikiša iš už plokštės)
ir yra lengvai montuojamas.
Medžiagų suderinamumas
Neapdoroto aliuminio gaminiai,
tokie kaip apatinės palangės,
rėmai ir pan., nėra suderinami su
cementu ir plokščių gręžimo ir
pan. metu turi būti apsaugoti nuo
dulkių. Lauko sąlygomis
naudojami aliuminio komponentai
turi būti anoduoti, padengti
milteliniu būdu arba su
apsauginėmis plėvelėmis.

Mediniai tašai

Metaliniai profiliai

2

2

3

3

1

1

5

5

4

4

>0.8 mm

>0.8 mm

2

Sandarinimo medžiaga
Įprastai tam, kad apdailai būtų
nereikalinga priežiūra, reikia
vengti naudoti sandarinimo
medžiagas. Kai sandarinimo
medžiagų naudojimas
neišvengiamas, geriausiai tinka
poliuretano, akrilo ar hibridinio
polimero pagrindu pagaminti
produktai. Prieš naudojant bet
kokią sandarinimo medžiagą
kartu su fibrocementiniais
produktais reikia patikrinti, ar
tam tikra medžiaga nepalieka
dėmių plokštės paviršiuje.

2
3

1

3
1

4
≥0.8 mm

4
≥ 0.8 mm

1
2
3
4
5

SFIBRAL
Tvirtinimo detalė
Plokštės atrama
Perforuotas kampas
Įpjova
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Tvirtinimo karkaso tipai

5

5

5

11

3
4

7

6

2

Medis / medis
1
2
3
4
5
6

10

8

Posluoksnis
Šilumos izoliacija
Vertikalus tašas
Horizontalus tašas
Plokštės atrama
Oro tarpas

2

1

7

6

2

Medis / distanciniai sraigtiniai
strypai

7
8
9
10
11

SFIBRAL plokštė
Distancinis strypas
Konsolė
Horizontalus tašas
Vertikalus tašas

1

7

6

9

9

2

1

Metalas / vertikalūs mediniai tašai

7

6

Metalas

2

1
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Metalinis karkasas
Fiksuoti, paslankūs taškai
Kiekviena plokštė turi būti
pritvirtinta 2 fiksuotais tvirtinimo
taškais plokštės viduryje. Fiksuoti
tvirtinimo taškai skirti išlaikyti
plokštės savąjį svorį. Visos kitos
kniedės tvirtinamos paslankiais
tvirtinimo taškais.

80

8

80

Kniedės

30

30

8

kniedė Ø 15 mm 4.0x18-K15
Skylės kniedėms
Skersmuo 9.5 mm.
Standartiniai atstumai nuo krašto
Horizontaliai 30 mm;
Vertikaliai 80 mm.
Mažiausi atstumai nuo krašto
Horizontaliai 30 mm;
Vertikaliai 60 mm.

Metalo profiliuose išgręžkite
Ø 4.1 mm skyles
Naudokite centruojantį grąžtą,
kad profilių skylių centrai
sutaptų su Ø 9.5 mm skylėmis
plokštėse. Naudokite grąžto
centravimo antgalį profilių
gręžimui.

Atstumai iki plokštės krašto
Didžiausias atstumas iki krašto
Horizontaliai ir vertikaliai ne
daugiau nei 100 mm.
Plokščių siūlės
Standartinis rekomenduojamas
plokščių siūlės plotis yra 8mm.
Plokštės elementą galite panaudoti kaip tarpinę. Įrengiant platesnes
siūles, bet kokie montavimo
netikslumai bus mažiau pastebimi.

Paslankūs tvirtinimo taškai
NĖRA skirti pastato poslinkio
ar seisminio judėjimo
poveikiui susilpninti.

Tvirtinimo karkaso konstravimas
Inžinierius, konstruktorius arba
rangovas yra atsakingi už viso
tvirtinimo karkaso, įskaitant ir
susijusias tvirtinimo detales,
projektavimą ir montavimą.
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Nerūdijančio plieno kniedė
4.0x18-K15 kniedė, galvutė Ø 15
mm, padengta milteliniu būdu ar
neapdorota, tvirtinimo ilgis 9–14 mm.

Išskirstytos horizontalios
plokščių siūlės
Vertikalios siūlės įrengimui
naudokite du vertikalius
profilius, kad kiekvieną jų būtų
galima priskirti atskirai
horizontaliai siūlei.
Tamsios (šėšėlinės) plokščių
siūlės
Rekomenduojama juodai
padengti matomas metalo dalis
dažais ar PVC dažymo juosta.

1
3

3

2
5

4

4

20 20

Aliuminio kniedė
4.0x18-K15 kniedė, galvutė
Ø 15 mm, padengta milteliniu
būdu ar neapdorota, tvirtinimo
ilgis 8–13 mm.

Horizontali siūlė

80

Plieniniai profiliai
Siekiant užtikrinti nominalią
rovimo vertę, plieninio karkaso
atramos turi būti ne mažesnės nei
18 dydžio (1.27 mm).
Profiliai neturi būti ilgesni nei 6m.

8

Aliuminio profiliai
Aliuminio storis turi būti ne
mažesnis nei 2 mm. Profiliai
neturi būti ilgesni nei 3 m,
profilių sujungimai turi sutapti
su plokščių siūlėmis.

80

Projektavimas

10

Tvirtinimo karkaso konstravimas
Inžinierius, projektuotojas arba
rangovas yra atsakingi už viso
tvirtinimo karkaso, įskaitant ir
susijusias tvirtinimo detales,
projektavimą ir montavimą.

1

2
1

4

1
2
3
4
5

SFIBRAL 8 mm
Kniedė
Atraminis aliuminio profilis
Siūlės tarpinė
(pasirenkama papildomai)
L = plokštės plotis – 2mm
Šilumos izoliacija

Bet kokie profilių sujungimai turi būti įrengiami plokščių siūlių vietoje,
kaip parodyta paveikslėlyje. Tarpinė išpjaunama vertikalios siūlės vietoje,
siekiant išvengti horizontalios dislokacijos.
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Horizontalus pjūvis

4

30
8

1
2
3
4

SFIBRAL 8 mm
Kniedė
Aliuminio profilis
Šilumos izoliacija

≥ 400

30

30

3
2

1
30

30
8

≥ 400

30
8

Didžiausias atstumas tarp
plokštės atramų – 400 mm.
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Kniedžių montavimas
Naudokite GESIPA ACCUBIRD
ar panašų kniedžių pistoletą.
Nenaudokite pneumatinės įrangos.
Naudokite centravimo grąžtą su
gręžimo galvute Ø4.1 mm, kad
išgręžtumėte koncentrinę skylę
[A/3].
Fiksuotas taškas aliuminio
karkase
Fiksuotas taškas aliuminio
karkase Ø9.5 mm [B/4].
• Kniedės galvutė Ø15 mm
4.0×18-K15, neapdorota ar
dengta milteliniu būdu,
tvirtinimo ilgis 8–13 mm.
Fiksuotas taškas plieniniame karkase
A2, Ø9.5 mm [B/4].
• Nerūdijančio plieno kniedė,
galvutė Ø15 mm, 4.0x18-K15,
neapdorota ar dengta milteliniu
būdu, tvirtinimo ilgis 9–14 mm.
Kiekviena plokštė iš pradžių turi
būti pritvirtinta 2 fiksuotais
tvirtinimo taškais plokštės
centre. Kiti tvirtinimo taškai –
paslankūs.

Paslankūs taškai aliuminio karkase
Naudokite centravimo grąžtą su
gręžimo galvute Ø4.1 mm, kad
išgręžtumėte koncentrinę skylę
[C/5].
• Aliuminio kniedė, galvutė .15
mm 4.0x18- K15, neapdorota
ar padengta milteliniu būdu,
tvirtinimo ilgis 8–13 mm.
Paslankūs taškai plieniniame
karkase
Naudokite centravimo grąžtą su
gręžimo galvute Ø4.1 mm, kad
išgręžtumėte koncentrinę skylę
[C/5].
• Nerūdijančio plieno kniedė,
galvutė Ø15 mm,
4.0x18-K15, neapdorota ar
padengta milteliniu būdu,
tvirtinimo ilgis 9–14 mm.

1
3
A

2
1

4
B

5

2
1

5
C

2

1
2
3
4
5

Atraminis profilis
SFIBRAL 8 mm
Centravimo grąžtas
Įvorė fiksuotam taškui
Kniedė 4.0x18-K15
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Metalinis karkasas

Metalinis karkasas – 8 mm storio fasadinės plokštės – kniedžių atstumai
Charakteristinė vėjo apkrovos vertė
(pagal Europos standartus)

Projektinė vėjo apkrovos vertė
(su saugos koeficientu 1.5)

kN/m2

psf

kN/m2

psf

- 0.70
- 1.00
- 1.30
- 1.80
- 2.30
- 2.70
- 3.30
- 4.00

- 13.90
- 20.90
- 26.50
- 37.60
- 48.70
- 55.70
- 69.60
- 83.50

- 1.0
- 1.5
- 1.9
- 2.7
- 3.5
- 4.0
- 5.0
- 6.0

- 20.9
- 31.3
- 39.7
- 56.4
- 73.1
- 83.5
- 104.4
- 125.3

Žingsnis d (didžiausias atstumas tarp kniedžių)
Vertikaliai orientuotos plokštės
Horizontaliai orientuotos plokštės
Horizontaliai
mm
600
600
600
400
400
400
300
300

vertikaliai
mm
750
590
490
490
420
330
370
330

Horizontaliai
mm
750
675
520
430
400
370
370
330

vertikaliai
mm
530
530
530
370
370
370
280
280

Aukščiau pateiktoje lentelėje pateikiama instrukcija įrengiant 2 ar daugiau tvirtinimo elementus horizontalia ir vertikalia kryptimis.
Žingsnis apskaičiuotas įvertinus saugos koeficientą, kurio dydis – 1.5. Žingsnis apskaičiuotas pagal 1250x3050 mm pilno dydžio plokštę
su vienodais atstumais tarp kniedžių.
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Metalinis karkasas

d

≥ 570

30

F

≥ 570

F

80

80

Vieno tarpatramio plokštės

≥ 570

30

30

F
80

F

30

80

d

≥ 630

≥630

○ Fiksuotas taškas
○ Fiksuotas taškas

Ø9.5 mm [F]
Ø9.5 mm

Naudojant vieno tarpatramio plokštes, didžiausias atstumas tarp
tvirtinimo elementų yra 570 mm, nebent dėl didelės vėjo apkrovos
reikalingas mažesnis atstumas, kaip nurodyta tvirtinimo elementų
atstumų lentelėje.
Jei sujungiamos 5 ar daugiau vieno tarpatramio plokštės, fiksuotų
tvirtinimo taškų pozicija turi būti montuojama naudojant skirtingą
išdėstymą plokštėse.
Pasitarkite su konstruktorium.

Vienas tarpatramis
Fiksuotas taškas Ø 9.5 mm [F];
Paslankus taškas Ø 9.5 mm.

Parapeto plokštės
Atstumas tarp parapeto ir
pakabinamų lubų plokščių
tvirtinimo detalių negali viršyti
500 mm.

14
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SFIBRAL vertikaliai orientuota plokštė

SFIBRAL horizontaliai orientuota plokštė su nelyginiu kniedžių skaičiumi

F

F

F

F

30

80

Projektavimas
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80

30

○ Fiksuotas taškas
○ Fiksuotas taškas
Fiksuoti taškai [F] centre ir kairėje

Jei plokštės centre nėra
tvirtinimo galimybės, [F]
fiksuotus taškus įrenkite
aukščiau

Didžiausias leistinas
atstumas tarp fiksuotų
tvirtinimo taškų – 1
paslankus taškas.

Ø9.5 mm [F]
Ø9.5 mm

Kniedžių išdėstymo pavyzdys.
Galutinį kniedžių išdėstymą turi
nurodyti vietinis konstruktorius.
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SFIBRAL horizontaliai orientuota plokštė su lyginiu kniedžių skaičiumi
Kniedžių išdėstymo pavyzdys.
Galutinį kniedžių išdėstymą turi
nurodyti vietinis konstruktorius.

F

F

30

F

d

d

30

80

F

80

d

○ Fiksuotas taškas
○ Fiksuotas taškas

Ø9.5 mm [F]
Ø9.5 mm

www.sfibral.com
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Metalinis karkasas

Išorinio kampo pavyzdys

Vidinio kampo pavyzdys

6

6

1
3

4
6

2

2

2

5

1
3

1
2
3
4
5
6

SFIRAL 8 mm plokštė
Kniedė 4.0×18-K15
Min. kampas 60 x 60 mm
Min. kampas 70 x 60 mm
Laikiklis
Šilumos izoliacija

Atstumas tarp prie pastato
nepritvirtintų kampuose įrengtų
kampuočių gali būti iki 400 mm.

1

17
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Metalinis karkasas

Angokraščio pavyzdys

8

9
8
1

7

9
2

3

2

7

4
5

6
10

Angokraštis su 8 mm
storio plokšte

Angokraštis su metaliniu rėmu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Išorinė siena
Šilumos izoliacija
Horizontali atrama
Vertikali atrama
SFIBRAL 8 mm plokštė
Kniedė 4.5x18 K15
SFIBRAL angokraščio plokštė 8 mm
Lango rėmas
U ar F profilis su sandarinimo medžiaga
Palangė

18
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Metalinis karkasas

Palangės pavyzdys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
25

8

50

10

9

4

2
7

6

5

Palangės mazgas

50

1
4
3
6

Metalinė palangė

5

7

50

25

8

Išorinė siena
Šilumos izoliacija
Laikiklis
Vertikali atrama
Oro tarpas
SFIBRAL 8 mm plokštė
Kniedė 4.0×18-K15
Perforuotas kampas
Palangė
Lango rėmas

19

www.sfibral.com

Projektavimas

20

Metalinis karkasas

Viršutinės palangės pavyzdys

6

4

5

2

4

5

2

4

3
9

2

5

12
6

1

3

1

3

7

8

12

6
10

11

9
7

Perforuotas kampas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Išorinė siena
Šilumos izoliacija
Oro tarpas
Vertikali atrama
Kniedė 4.0×18-K15
SFIBRAL 8 mm plokštė
SFIBRAL 8 mm plokštė
U arba F profilis
Perforuotas kampas
Sutvirtinimo profilis
Kampinio profilio izoliacija
Lango rėmas

Metalinis rėmas lango perimetru

Viršutinės palangės mazgas – su roletais nuo saulės

www.sfibral.com
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Metalinis karkasas

Apatinio fasado elemento pavyzdys
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

5
4

1

Šilumos izoliacija
Laikiklis
Vertikali atrama
Oro tarpas
SFIBRAL 8 mm plokštė
Perforuotas kampas
Kniedė 4.0×18-K15
Šilumos izoliacija
Vandeniui atspari šilumos izoliacija

1

5

4

3

7
2

3

7

≥ 200

6

8

6
9

Siekiant išvengti pažeidimų rekomenduojama, kad plokštės
apačia būtų pakelta virš grunto ne mažiau nei 200 mm.

21
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Metalinis karkasas

Parapeto mazgo pavyzdys
9
≥ 30

8

≥ 100

≥ 30

6

6

1

3

3

≥ 50

7

1

7

2

2

5

5
4

4

Parapeto mazgas

Montavimo po plokšte mazgas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Šilumos izoliacija
Laikiklis
Vertikali atrama
Oro tarpas
SFIBRAL 8 mm plokštė
Perforuotas kampas
Kniedė 4.0×18-K15
Stogo pakalimas
Karnizas

22
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Medinis karkasas
Atstumai iki plokštės krašto

80

8

80

Savigręžis

30

30

8

Savigręžis, nerūdijančio plieno,
grybo formos galvutė
Ø 11 mm, T20 antgalis, 4.8x38 mm.

Skylės plokštėse
Skersmuo 5.5 mm.
Standartiniai atstumai nuo krašto
Horizontaliai 30 mm;
Vertikaliai 80 mm.
Mažiausi atstumai nuo krašto
Horizontaliai 30 mm;
Vertikaliai 60 mm.
Didžiausi atstumai nuo krašto
Horizontaliai ir vertikaliai ne
daugiau nei 100 mm.
Plokščių siūlės
Standartinis plokščių siūlės plotis
yra 8mm. Plokštės elementą
galite panaudoti kaip tarpinę
siūlės atstumui. Įrengiant
platesnes siūles, bet
kokie montavimo netikslumai
bus mažiau pastebimi.

Montavimas
Sraigtai į karkasą turi būti įsukami
90 laipsnių kampu su gylio
ribotuvu. Sraigto galvutė turi
tolygiai priglusti prie plokštės.
Tvirtinimo karkaso konstravimas
Inžinierius, konstruktorius arba
rangovas yra atsakingi už viso
tvirtinimo karkaso, įskaitant ir
susijusias tvirtinimo detales,
projektavimą ir montavimą.
Mediniai tašai
Tiesi pušis, džiovinta (drėgnumas
ne didesnis nei 20%).

www.sfibral.com

Medinis karkasas

Mediniai tašai
Montavimas ant medinių tašų
yra leidžiamas, jei projektas
atitinka vietinius projektavimo
reikalavimus ir standartus.
Medienos kokybė
Tašai privalo būti lygūs:
• Storis min. 27 mm;
• Visuomet naudokite kalibruotą
medieną;
• Stiprumo klasė II (FK II/C24);
Rekomenduojama naudoti tik
krosnyje džiovintą medieną;
• Drėgnumas ne didesnis nei 20%;
• Mediena privalo būti
aukštesnės kokybės klasės.
Vertikalūs tašai
Plokščių siūlių vietose:
2 x 27 x 60 mm arba 1 x 27 x 120 mm.
Tarpinės atramos:
27 x 60 mm.

Projektavimas
Tašai bei jų tvirtinimas turi būti
suprojektuoti pagal vietinius
standartus.
Sraigtai tašams
Sraigtas Ø min. 6 mm;
Galvutė Ø min. 11 mm.
Jei tašai platesni nei 60 mm,
viename tvirtinimo taške
naudokite du sraigtus.

L formos horizontalių siūlių
tarpinės nėra 100%
nepralaidžios vandeniui!
Todėl visus medinius tašus
reikia uždengti EPDM
tarpinėmis, kurios apsaugos
juos nuo drėgmės ir neleis
pūti bei susidaryti pelėsiui
ar grybeliui.

EPDM tarpinės
Visi mediniai tašai turi būti
pilnai uždengti EPDM tarpine,
kabėmis pritvirtinta prie tašo.
Kabės tvirtinamos tarpinės
kraštuose. EPDM tarpinė
montuojama ištisai nuo apačios
iki viršaus arba perdengiama
kaip parodyta schemoje.

Ventiliavimo, šilumos
izoliacijos, drėgmės izoliacijos,
vėjo izoliacijos sluoksniai
Turi būti laikomasi visų vietinių
standartų.
Siūlių užlaidos
Horizontalių siūlių L formos
tarpinės turi būti 2 mm
trumpesnės nei plokštė. Dėl
to jos nėra matomos per
vertikalias siūles. Jei reikia,
suveskite tarpines ant bet
kurio tašo, tačiau neužleiskite
jų viena ant kitos.

>40

Projektavimas

EPDM tarpinės perdengimas

24
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Medinis karkasas
Vertikali siūlė prie lango

Horizontali plokščių siūlė
1

4

2

80

3

3

1

4

80

8

5

5

2

1 SFIBRAL 8 mm
2 Sraigtas
3a EPDM tarpinė 60 mm

3b
3c
4
5
Horizontalus pjūvis per vertikalius tašus

EPDM tarpinė 120 mm
EPDM tarpinė 150 mm
Tašas 27×60, 27×120 mm
Siūlės L formos tarpinė

4

3

11

2

30 30

60 30 60

1

4

5

1

3b

3a

3c

40

3a
40

3c

2

40
8

30
60

30
8
1206

40
60

8
3

1
2
3
4
5

SFIBRAL 8 mm
EP DM tarpinė 60 mm
EP DM tarpinė 150 mm
Tašas 27×60 mm
SFIBRAL apatinė palangė

25
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Medinis karkasas

Mediniai tašai – 8 mm storio fasadinės plokštės – savigręžių atstumai
Charakteristinė vėjo apkrovos vertė
(pagal Europos standartus)

Projektinė vėjo apkrovos vertė
(su saugos koeficientu 1.5)

kN/m2

psf

kN/m2

psf

- 0.70
- 1.00
- 1.30
- 1.80
- 2.30
- 2.70
- 3.30
- 4.00

- 13.90
- 20.90
- 26.50
- 37.60
- 48.70
- 55.70
- 69.60
- 83.50

- 1.0
- 1.5
- 1.9
- 2.7
- 3.5
- 4.0
- 5.0
- 6.0

- 20.9
- 31.3
- 39.7
- 56.4
- 73.1
- 83.5
- 104.4
- 125.3

Žingsnis d (didžiausias atstumas tarp savigręžių)
Vertikaliai orientuotos plokštės
Horizontaliai orientuotos plokštės
Horizontaliai
mm
600
600
600
400
400
400
300
300

vertikaliai
mm
750
590
490
490
420
330
370
330

Horizontaliai
mm
750
675
520
430
400
370
370
330

Aukščiau pateiktoje lentelėje pateikiama instrukcija įrengiant 2 ar daugiau tvirtinimo elementus horizontalia ir vertikalia kryptimis.
Žingsnis apskaičiuotas įvertinus saugos koeficientą, kurio dydis – 1.5.
Žingsnis apskaičiuotas pagal 1250x3050 mm pilno dydžio plokštę su vienodais atstumais tarp savigręžių.

vertikaliai
mm
530
530
530
370
370
370
280
280
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Medinis karkasas
SFIBRAL vertikali orientacija

SFIBRAL horizontali orientacija

≥570

30

≥570

d

d

80

80

Vieno tarpatramio plokštė
(be tarpinės atramos)

30

≥ 570

30

80

30

30

80

d

≥ 630

630

80

Parapeto plokštės
Atstumas tarp parapeto ir
pakabinamų lubų plokščių
tvirtinimo detalių negali
viršyti 500 mm.

Naudojant vieno tarpatramio
plokštes, didžiausias atstumas tarp
tvirtinimo elementų yra 570 mm,
nebent dėl didelės vėjo apkrovos
reikalingas mažesnis atstumas,
kaip nurodyta tvirtinimo elementų
atstumų lentelėje.

30
80

30

Gręžiamos skylės Ø 5.5 mm

Pavyzdinis sraigtų išdėstymas, galutinį išdėstymą turi nurodyti vietinis
konstruktorius.
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SFIBRAL –
išorinio kampo pavyzdys

SFIBRAL –
vidinio kampo pavyzdys

Lango angokraščio pavyzdys
8

6

9

8
5

1

9
6

Lango mazgas

2
5
3

7

4

5

Tašai pastato kampe įrengiami taip,
kaip parodyta aukščiau, naudojant
150 mm pločio EPDM tarpinę.

1
2
3
4
5

SFIBRAL 8 mm plokštė
Savigręžis 4.8×38 mm
EPDM tarpinė 150 mm
Tašas 27×60 mm
Šilumos izoliacija

10

Angokraštis su 8 mm storio
plokštėmis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Išorinė siena
Šilumos izoliacija
Horizontali atrama
Vertikali atrama
SFIBRAL 8 mm plokštė
Angokraščio stakta
EPDM tarpinė 150 mm
Lango rėmas
U ar F profilis
Palangė
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Projektavimas

Palangės pavyzdys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
8

6

10
9

≥ 50

7

8
6

2
3

7
5

≥ 50

6

Metalinė palangė

Palangės mazgas

4
1

5

Išorinė siena
Šilumos izoliacija
Vertikali atrama
Horizontali atrama
Vertikali atrama
SFIBRAL 8mm plokštė
Savigręžis 4.8×38 mm
Perforuotas kampas
Palangė
Lango rėmas
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Medinis karkasas

Viršutinės palangės pavyzdys
1
5
4

2

4

2

10
10

3

6

6

11
9

Perforuotas kampas

12

7

Metalinis rėmas lango perimetru

1 Išorinė siena
2 Šilumos izoliacija
3 Horizontali atrama
4 Vertikali atrama
5 Oro tarpas
6 SFIBRAL 8 mm plokštė
7 SFIBRAL 8 mm plokštė
8 U arba F profilis su sandarinimo medžiaga
9 Perforuotas kampas
10 EPDM tarpinė
11 Kampinis profilis
12 Kampinio profilio izoliacija

Viršutinės palangės mazgas – su roletais nuo saulės
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Projektavimas

Apatinio fasado elemento pavyzdys

8

8

8

1

1

1
6

4

4

4
2

5
5

5

7

3

7

≥ 200

9

7

9

10

Medis / medis

Medis / metalas

Vertikalūs mediniai tašai su
distanciniu sraigtiniu strypu

1 Šilumos izoliacija
2 Horizontalus tašas
3 Horizontali atrama
4 Vertikali atrama
5 Oro tarpas
6 Distancinis sraigtinis strypas
7 Perforuotas kampas
8 SFIBRAL 8 mm plokštė
9 Vandeniui atspari šilumos izoliacija
10 Šilumos izoliacija

www.sfibral.com
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Parapeto mazgo pavyzdys

10

9
≥ 30

7

≥ 100

≥ 30

7

1

1

≥ 50

8

8

5

2

5
4

4

3
6

6

Karnizo mazgas

Montavimo po plokšte mazgas

1 Šilumos izoliacija
2 		Horizontalus tašas
3 Horizontali atrama
4 Vertikali atrama
5 Oro tarpas
6 SFIBRAL 8 mm
7 Perforuotas kampas
8 Sraigtas
9 Stogo pakalimas
10 Parapetas

32

www.sfibral.com

Montavimas

33

Sandėliavimas bei apdirbimas statybvietėje

Sandėliavimas statybvietėje
Padėklai turi būti sandėliuojami
uždengti t. y. apsaugoti nuo lietaus
ir tiesioginių saulės spindulių. Kai
tai neįmanoma, sandėliuokite po
tentais. Į padėklus patekęs vanduo
ar susidaręs kondensatas plokščių
paviršiuje gali sudaryti
nepašalinamas dėmes. Pernelyg
didelis karštis gali pažeisti plokščių
paviršių.
Laikinosios uždangos arba tentai
turi būti naudojami taip, kad būtų
užtikrintas kryžminis vėdinimas,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Ant fasado sumontuotoms
plokštėms drėgmė nekenkia, nes
jos turi galimybę iš abiejų pusių
vėdintis, tačiau sandėliuojant yra
būtina užtikrinti, kad plokščių
nepaveiktų drėgmė.

Plokščių apdirbimas objekte
Visuomet su plokštėmis dirbkite
po stogu ar laikiname tentiniame
statinyje.
Plokščių pjovimas:
•Dideliems kiekiams naudokite
vertikalų pramoninį pjūklą;
• Mažiems kiekiams naudokite
diskinį rankinį pjūklą tiesiais
kraštais, turintį dulkių siurbimo
funkciją;
• Angoms išpjauti naudokite
siaurapjūklį;
• Apdirbimo aikštelėje metu
susidariusios dulkės nedelsiant
pašalinamos;
Plokščių pjovimas:
• Pjovimo diską pateikia gamykla
arba jis įsigyjamas lokaliai
atsižvelgiant į pjovimo
kokybę, našumą, kainą;
• Venkite naudoti įrankius,
sukeliančius smulkias dulkes.

Plokščių krovimas statybvietėje
• Plokštes visuomet kraukite
horizontaliai ant padėklų;
• Kiekviena krūvelė neturi būti
aukštesnė nei 500 mm
(30vnt 8mm storio plokščių);
• Tarp plokščių naudokite
apsaugę plėvelę, kaip pakuotėje
iš gamyklos;
• ant lygaus paviršiaus galima
sandėliuoti 5 paletes viena ant kitos
• ant nelygaus paviršiaus palečių
sandėliuoti viena ant kitos
negalima.
• Išpakuotos plokštės visada
turi būti laikomos
horizontalioje padėtyje ant
paletės.

Netraukite plokščių...

... kelkite jas
vertikaliai aukštyn

Darbuotojai, dirbantys su plokšte,
turi turėti švarias pirštines, kad
neliktų dėmių nuo nešvarumų,
cemento dulkių ar riebalų po darbo
su metalo profiliais.

Skylių gręžimas
Plokščių skylėms gręžti
rekomenduojama naudoti plokščių
tiekėjo komplektuojamus
atitinkamo diametro grąžtus, kurie
yra ypač tinkami pluoštinio
cemento gręžimui – grąžtas
nenuslysta nuo reikiamos gręžimo
vietos, gręžia greitai, nedegina
kraštų, nepalieka atplaišų.
Atliekant gręžimo darbus plokštė
turi gulėti ant tvirto pagrindo,
nelinkti. Gręžiama plokštės
fasadinė, priekinė pusė. Gręžiama
tik viena plokštė vienu metu,
draudžiama naudoti kalimo
funkciją. Po gręžimo atsiradusias
drožles būtina švariai nuvalyti nuo
plokštės paviršiaus. Galima naudoti
šablonus, tik būtina įsitikinti, kad jo
naudojimas nepaliktų žymių.
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Sandėliavimas bei apdirbimas statybvietėje

Plokščių pjovimas
Plokščių pjovimui būtina pasiruošti
stabilų, tvirto pagrindo stalą,
padengtą minkšta medžiaga, kad
nebraižytų plokštės. Naudoti tam
numatytus, tikslius, nenudėvėtus
įrankius su liniuote. Priklausomai
nuo įrankių bei disko tipo, plokštė
gali būti pjaunama dekoratyvine
puse į viršų arba vidine puse į
viršų. Pradėjus darbą, būtina
nustatyti, kuris pjūvis su turimais
įrankiais bus švaresnis.
Taip pat būtina išbandyti ir
nustatyti optimalų pjūklo stūmimo
greitį, kuris turi būti maksimaliai
lėtas, kad naudojamo pjūklo dantys
neatšiptų ir pjautų švariai,
negadindami plokštės. Prie
pjovimo įrangos (Festool AXT
50 LA Plus ar analogišką) turi
privalomai būti siurblys, kuris
susiurbia didžiąją daugumą dulkių,
kurių gerokai mažiau nusėda ant
plokštės, o tai užtikrina kokybišką,
sveiką ir saugų darbą.
Lenktiems pjovimams naudotinas
siaurapjūklis.

Netinkamai parinkti įrankiai, bei
diskai gali lemti aptrupėjusius, bei
apdegintus kraštus, susidariusias
dažų atplaišas, nestabilius
matmenis.
Negalima pjauti kelių plokščių
vienu metu, plokštė turi gulėti
stabiliai, prilaikoma, kad
nevibruotų.

Kraštų apdirbimas
Po pjovimo briaunos kraštą, esantį
prie fasadinės plokštumos būtina
švelniai nušveisti švitriniu
popieriumi (grūdėtumas 80),
esančiu ant kieto pagrindo
(medinės) kaladėlės. Šveitimas
reikalingas panaikinti aštrų kraštą,
tačiau jo neužapvalinant, todėl
šveitimas atliekamas stačiai
švelniai prispaudžiant į briaunos
kraštą ir prabraukiant vieną kartą.
Būtina atlikti testavimą, kad gauti
tinkamą rezultatą. Nenušveitus
krašto yra ypač didelė tikimybė
atsirasti dažų, bei medžiagos
atplaišoms keliant rankomis
plokštę.

Po nuvalymo plokštės kraštus
būtina impregnuoti plokštės tiekėjo
tiekiamu Luko impregnantu. Prieš
pradėdami naudoti impregnantą
patikrinkite galiojimo laiką, esamas
temperatūros sąlygas. Impregnantas užtepamas ant buteliuko
esančios kempinėlės pagalba.
Perteklių patekusį ant plokštės
krašto paviršiaus yra būtina iškart
nuvalyti švaria šluoste, kad neliktų
impregnanto dėmių.
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Plokščių valymas statybvietėje

Valymo procedūros
Po plokščių apdirbimo nedelsiant
pašalinkite dulkes.
Sausos dulkės
Siurbiamos dulkių siurbliu arba
nuvalomos švariu, sausu ir
minkštu audiniu ar šepečiu.
Šlapios dulkės
Sukelia dėmes plokščių paviršiuje.
Jos turi būti pašalinamos
nedelsiant, naudojant didelį vandens
kiekį ir kempinę ar minkštą šepetį.
Nešvarumų šalinimas
Po pjovimo ir šveitimo darbų, būtina
nedelsiant kruopščiai nuvalyti
visas dulkes ir drožles nuo plokštės
su medžiaga, kuri sugeria ir nekelia
dulkių (mikropluošto). Draudžiama
montuoti nenuvaly tas plokštes,
to nepadarius sulaiku, po lietaus
gali išryškėti balkšvos šių dulkių
dėmės.

Sumontuotų plokščių valymas
Dėmės be kalcio:
* Naudokite vandens srovę,
nedidesnę nei 80 bar (mažiausias
atstumas iki plokštės – 25 cm).
Naudokite plokščius išskirstytos
srovės purkštukus, koncentruotos
srovės purkštukų naudoti
neleidžiama. Iš pradžių išbandykite
nepastebimoje apdailos dalyje.
• Jei reikia, naudokite švelnų
muilą ar indų plovimo skystį.
Nenaudokite abrazyvinių
ar tirpiklių turinčių valymo
priemonių.
• Nenaudokite stiklo valiklių!
• Niekada neplaukite dangos
tiesioginiuose saulės spinduliuose
šarminiais ar rūgštiniais valikliais,
nes ploviklis gali sukelti
nepašalinamas dėmes.
Dėmės su kalciu (balkšvos spalvos):
• Užpurkškite vandens tirpalo,
kuriame yra 9.5% acto rūgšties;
• Palikite kelioms minutėms,
tačiau neleiskite išdžiūti;
• Itin didelio slėgio šalto vandens
srove nuplaukite apdailą.
Valydami sunkiai pašalinamas
dėmes, pakar tokite procesą

Valymas eksploatacijos metu
Įprastai plokščių valyti nereikia,
nes lietus periodiškai nuplauna
dulkes, purvą ir pan. Tačiau jei
tam tikromis aplinkos sąlygomis
paviršius tapo purvinas,
nuplaukite jį naudodami sodo
laistymo žarną ar aukšto slėgio
šalto vandens srove.

Organiškas augimas
Pašalinkite dumblius / grybelius,
naudodami 5% vandenilio
peroksido tirpalą (H2O2), kad
pašalintumėte visas sporas.
Apsauginė juosta
Klijuojant apsauginę juostą ant
plokščių reikia atkreipti dėmesį,
kad dauguma įprastų apsauginių
juostų nėra atsparios UV
spinduliams.
Tokios juostos gali palikti klijų
likučių, kurių neįmanoma nuvalyti
nepažeidžiant plokštės paviršiaus.
Tačiau rekomenduojama naudoti
šias apsaugines juostas:
• Apsauginė juosta 3M Blue
2090 laikinam naudojimui
(1–2 savaitės);
• Apsauginė juosta 3M Gold
244 ilgesniam naudojimui.
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Gamyba ir įrankiai

Plokščių apdirbimas aikštelėje
Ilgiems pjūviams atlikti naudokite
daugiafunkcinį stalą su diskiniu
rankiniu pjūklu, kreipiančiosiomis
ir dulkių siurbliu. Pjovimo diską
pateikia plokščių gamintojas arba
jis pasirenkamas individualiai.
Išpjovos
Mažesnėms arba neįprastų formų
išpjovoms išpjauti naudokite
siaurapjūklį.
Gręžimui statybvietėje naudokite
spiralinius grąžtelius Ø 9.5 / Ø 5.5
mm (metalinės / medinės
atramos) su karbido metaliniais
galiukais, pateiktus gamintojo ar
įsigytus vietinėje rinkoje.

Nupjautų kraštų sandarinimas

Įrankiai

Grąžtas
sandarinami LUKO impregnavimo
skysčiu. Nedelsiant nuvalykite
LUKO skystį nuo medžiagos
paviršiaus.

Siaurapjūklis

Kniedžių
pistoletas

Gylio ribotuvas
(privaloma mediniam karkasui)

Centravimo grąžtas

LUKO aplikatorius
Diskinis rankinis pjūklas su kreipiančiosiomis ir dulkių siurbimo funkcija

LUKO rankinis aplikatorius
atsparus šalčiui iki -8°C.
Vakuuminė rankena su silikono
siurbtukais. (Siekiant išvengti
plokščių įbrėžimo, montavimo
metu siurbtukai turi būti švarūs).

