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R-ISO-PLUG izoliacijos tvirtinimo elementai

Smeigė, skirta naudoti esant lengvoms apkrovoms, tvirtinama tiesiai į šiltinamą fa
sadą su 4–4,5 mm varžtu

Informacija apie gaminį

1.	 Įsukite  smeigę  ISO-PLUG  į termoizoliacijos  medžiagą  (rankiniu  būdu arba su suktuvu)  visiškam  inkaravimui.
2.	Per tvirtinamą  elementą  įsukite  rekomenduojamo  skersmens  varžtą  į angą  smeigėje.
3.	Elementas  tvirtinamas  su 4,5 mm skersmens  varžtu.

[Lithuanian]: Installation guide

Savybės ir privalumai
•	 Tvirtinamas  elementas  inkaruojamas  su 4,5

mm skersmens  varžtais.
•	 Dėl  unikalaus  savisriegio  taško  galima  tik

sliai  sumontuoti  bet kokio  tipo fasado  tinke
nesuskaldant  jo paviršiaus

•	 Inkaravimo  taške  nėra  šilumos  nuostolių  dėl
šiluminės  skvarbos

•	 Ant  plokštės  vidinio  paviršiaus  esančios
briaunos  sukimba  su paviršiumi  įsukant  ir
išsukant  varžtus,  o lygus  smeigės  paviršius  –
su pagrindu  ją sumontavus

•	 Dėl  tinkamos  TX/HEX  įvorės  formos  įsukant
varžtas  stabilizuojamas,  nes įsitvirtina  taip,
kaip  reikia

•	 Plokštelės  paviršius  leidžia  paslėpti  monta
vimo skylę,  idealiai  atitinka  tinko  sluoksnio
paviršių  ir jo nedeformuoja

•	 Gaminys  įrengiamas  su tradiciniais  suktuvais
ir įprastais  įrankiais.

Naudojimas
•	 Fasadai  (ETIC)
•	 Šiltinimo  sistemos  komponen

tai

Pagrindo medžia

ga
Sertifikuotas naudoti:
•	 Putų  polistireno  plokštės

(EPS)
•	 Mineralinės  vatos  plokštė
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Informacija apie gaminį

Gaminys

Smeigė

Rekomenduojamas va
ržto skersmuo

Ilgis Plokštelės skersmuo
Varžto ilgis kaištyje

l d

[mm]

R-ISO-PLUG-50 55 28 50 4,0 - 5,0

R-ISO-PLUG-80 85 28 50 6,0 - 7,0

[Lithuanian]: Installation data

[Lithuanian]:  ISO-PLUG-80

Dydis

Sugriebimo  tipas TX40 HEX 8

Tvirtinimo  skersmuo d [mm] 28 28

Montavimo  gylis h
nom

[mm] 55 85

Min. pagrindo  storis h
min

[mm] 60 100

[Lithuanian]: Basic performance data
Pagrindas Izoliacinė plokštė

VIDUTINĖ KRITINĖ APKROVA F
Ru,m

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.14

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.24

BŪDINGOJI APKROVA F
Rk

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.11

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.20

PROJEKTINĖ APKROVA F
Rd

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.05

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.10

REKOMENDUOJAMA APKROVA F
rec

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.04

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.07

Logistikos duomenys

Dydis Gaminys

Kiekis (vnt.) Svoris (kg)
Brūkšninis ko

dasVienetinė paku
otė

Sudėtinė paku
otė

Padėklas
Vienetinė paku

otė
Sudėtinė paku

otė
Padėklas


