STATYBOS
SĄVADAS

Kompleksinė
statybinė sistema

GEOMETRICKÁ
PŘESNOST

GEOMETRINIS MŪRO TIKSLUMAS
ATLIEKANT STATYBOS DARBUS
MATMENŲ NUOKRYPIAI
Jei atliekant projektavimo darbus geometriniai nuokrypiai nenurodomi projektiniuose dokumentuose, būtina laikytis LST EN 19962 reikalavimų. Toliau pateiksime didžiausius leistinus nuokrypius vykdant mūro darbus su Heluz keraminiais gaminiais. Pateikiami
nukrypimai mūrui, atitikta standarto LST EN 1996-1-1 reikalavimus.
Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės pagal LST EN 1996-2
nuo vertikalės <50 mm
−
<
−20 mm

lygiavimas

1

2

1

<20 mm
−

1

<
−20 mm

1 vieno aukšto
2 viso pastato

1 tarpinė perdenginio konstrukcija

DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI FAMILY BLOKŲ MŪRO MATMENŲ NUOKRYPIAI
POZICIJA

GALIMI NUOKRYPIAI

NUO VERTIKALĖS
viename aukšte

± 20 mm

viso pastato (trijų ir daugiau aukštų)

± 50 mm

langų angų kraštų

± 20 mm

TIESUMAS a)
Sienos nuokrypis ašies atžvilgiu

± 10 mm

STORIS
vienos eilės b)

didesnė vertė

visos sienos

± 5 mm arba ± 5 % sluoksnio storio

a)

Mūro eilių nuokrypiai matuojant nuo atskaitos linijos lygio tarp bet kurių dviejų taškų.

b)

Išskyrus sluoksnius kurių storis yra lygus sienos elemento ilgiui arba pločiui. Leistinas nuokrypis turi būti lygus šiam sluoksniui.

GEOMETRINIS TIKSLUMAS
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„HELUZ“ BLOKAI
PAGRINDINĖS STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ STATYBOS TAISYKLĖS
Statant bet kokias konstrukcijas, reikia laikytis pagrindinių statybos taisyklių.
DARBO SAUGUMAS
Reikia laikytis darbo saugumo taisyklių, ir šalia to dar naudotis tinkama apranga bei saugos priemonėmis. Taip pat statybos vietoje
reikia naudoti tokias apsaugos priemones kaip turėklai, tinkamai įtaisyti pastoliai ir pan.
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTO DOKUMENTACIJA
Prieš pradedant darbą, būtina susipažinti su projekto dokumentacija ir apgalvoti darbo metodą bei
eiliškumą. Nėra nieko blogiau, nei perstatinėti pastatytas konstrukcijas.
STATYBOS VIETOS ĮRENGIMAS
Gerai sutvarkyta ir švari statybos vieta užtikrins sklandžią statybos eigą bei sutaupys daug laiko.
STATYBINĖS MEDŽIAGOS PERĖMIMAS STATYBOS VIETOJE
Patikrinkite tiekiamas statybines medžiagas, ar atitinka projekto dokumentacijos reikalavimus.
TECHNOLOGINIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMASIS
Kiekvienos medžiagos panaudojimas statyboje turi savo taisykles, kurių būtina laikytis. Jų nesilaikymas kelia pavojų teisingam
konstrukcijos funkcionavimui. Technologinių taisyklių nesilaikymas dažnai atneša nuostolių statybinėms firmoms po to, kai
investuotojo techniniai kontrolieriai patikrina statinį.
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO ORO SĄLYGŲ
Statybines medžiagas reikia statybos vietoje sukrauti atsižvelgiant į jų savybes (pvz., skiedinio maišus laikyti sausoje ir gerai
apsaugotoje vietoje). Reikia imtis priemonių blokų sudrėkimui išvengti. Statant statybines konstrukcijas, taip pat reikia apgalvoti,
kaip jas apsaugoti nuo tokių poveikių, kaip stiprus vėjas, ir kaip pakankamai jas pritvirtinti. Dargi reikia numatyti, kurias medžiagas,
o ypatingai įrankius, reikia apsaugoti nuo vagysčių, ir kaip tai padaryti.
TVARKOS LAIKYMASIS STATYBOS VIETOJE
Tvarka statybos vietoje liudija apie darbo profesionalumą, lengvina statybos eigą bei apsaugo nuo nelaimingų atsitikimų.

BLOKAI

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
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BLOKAI
GAMINIŲ SUKROVIMAS, PERKROVIMAS IR TRANSPORTAS

Sukraunant gaminius kreipiame dėmesį,
kad padėklai su medžiagomis būdų
kraunami ant lygaus, tvirto ir nuo
drėgmės apsaugoto paviršiaus. Prekes
sukrauname taip, kad būtų išvengta jų
sugadinimo perkrovimo metu. Prekes
saugome nuo nepalankių oro sąlygų
įtakų. Gaminius sukrauname pagal jų
savybes bei pakuotes.

Kraunant ir perkraunant prekes, reikia
laikytis darbo saugumo taisyklių.
Gaminius perkrauname taip, kad būtų
išvengta jų sugadinimo. Gaminių
perkrovimui naudojame tinkamas
priemones, pvz., padėklinius vežimėlius
ir vežimėlius su keltuvais, krovininius
automobilius su hidrauline pakrovimo
įranga, kranus.

Pakrovimą ir iškrovimą reikia pritaikyti
transporto priemonės galimybėms ir
eismo sąlygų.

Tinkamai perkraunant gaminius bus
išvengta jų galimo sugadinimo.
Iškrovimui naudojama kilnojimo įranga
arba vežimėliai su keltuvais. Padėklų
perkrovimui rekomenduojame specialų
„C” tipo kablį. Padėklus krauname ant iš
anksto parengto lygaus paviršiaus.

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE WWW.HELUZ.LT TINKLAPYJE, “INSTRUKCIJŲ IR DARBO METODŲ – GAMINIŲ
SUKROVIMAS, PERKROVIMAS IR TRANSPORTAS” PUSLAPYJE
BLOKAI
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GAMINIŲ SUKROVIMAS, PERKROVIMAS IR TRANSPORTAS

BLOKAI
BLOKAI



šlifuoti ir nešlifuoti
skirtos išoriniam ir vidiniam mūrijimui

BLOKAI
Mūryti reikia atsižvelgiant į aukštos darbo kokybės reikalavimus bei į reikalavimus statybinei konstrukcijai. Būtent šiuos:
 statiką (mūro laikančioji galia)
 atsparumą gaisro pavojui
 šilumines technines savybes
 garso izoliacijos savybes
 patvarumą (ilgaamžiškumą)
Pagrindinis techninė norma mūrijimui yra Eurokodas (LST EN 1996-2: mūrinių konstrukcijų projektavimas – 2. dalis: statybinės
medžiagos, konstrukcijos ir mūrijimo būdo parinkimas). Ši norma numato pagrindines medžiagos ir mūrijimo būdo parinkimo
taisykles, suderinančias jį su kitomis Eurokodo 6 nuostatų dalimis. Normos objektu yra įprasti konstravimo ir mūrijimo aspektai,
įskaitant
 mūrijimo medžiagos pasirinkimą
 mūro savybes ir patvarumą įtakojančius faktorius
 statinių atsparumą drėgmei
 statybinių medžiagų sukrovimą, paruošimą ir panaudojimą statybos vietoje
 mūrijimo eigą
 plytų apsaugą darbo eigos metu
Tolesniuose skyriuose aprašomi technologiniai metodai atitinką šią normą ir pristato pagrindinę informaciją, reikalingą tinkamai
statant konstrukcijas iš plytinių elementų HELUZ. Šiame dokumente nėra įmanoma aptarti visas statybų praktikoje kylančias
situacijas, todėl visais neaprašytais atvejais reikia vadovautis normos LST EN 1996-2 nuostatomis.
Mūrijimo būdas iš esmės įtakoja tai, ar bus pasiektos deklaruojamos mūro savybės. Būtent todėl yra geistina, kad būtų laikomasi
pagrindinių mūrijimo taisyklių ir atsižvelgiama į įvairius blokus bei cemento skiedinius naudojančių mūrijimo būdų specifiką (pagal
konkrečių gamintojų instrukcijas).
Gaminamus blokus galima suskirstyti pagal jų panaudojimą apsaugotam, HELUZ sistemai skirtam mūrui ir patvariam mūrui.
APSAUGOTAS MŪRAS
tai toks mūras, kuris po pastatymo yra saugomas nuo nepalankių įtakų, tokių kaip drėgmė (pvz., grunto
drėgmė, lietus) Blokai, skirti apsaugotam mūrui, Čekijoje yra naudojamos antžeminių statinių sienų konstrukcijai – išorinių ir
vidinių namų bei pramonės objektų sienų statyboms. Mūras iš keraminių blokų dažniausiai privalo būti saugomas nuo drėgmės,
panaudojant, pvz., tinkamą tinko, plytelių ar ventiliuojamo fasado su vėdinimo tarpu dangos tipą. Blokai, skirti apsaugotam
mūrui, nėra atsparūs šalčiui. Tai reiškia, kad blokai veikiami drėgmės yra mažiau atsparūs periodiškam įšalimui ir atšilimui.
PATVARUS MŪRAS
susideda iš tokių elementų – plytų ir cemento skiedinio – kurie yra atsparūs drėgmės, šalčio ir tam tikro aplinkos atšiaurumo
poveikiui (vandenyje tirpstančioms druskoms). Toks gali būti mūras skirtas fasadų sienoms, tvoroms ar kanalizaciniams
kanalams. Mūrijant patvarų mūrą yra ypatingai svarbu, kad visos statybinės medžiagos būtų skirtos tokiam mūro tipui ir
panaudotos pagal technologinę instrukciją taip, kad būtų išvengta nereikalingo mūro sugadinimo (pvz., kalcio dėmių,
atsirandančių netinkamai naudojant cementą), kas reikalauja brangiai kainuojančių taisymų.

BLOKAI
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BLOKAI
BLOKŲ RIŠIMAS
Tinkamas blokų rišimas yra svarbiausia prielaida tam, kad būtų pasiektas deklaruojamas blokų mūro tvirtumas. Optimalaus blokų
tarpusavio persidengimo pasiekiama tuomet, kai perdengiama ½ blokelio ilgio, ir nemažiau negu 0,4x blokelio aukščio.
Jeigu mūrijimo metu tarp blokų atsiranda plyšys, yra būtina tą plyšį užpildyti skiediniu arba atpjautu bloku užteptu skiediniu
(mūrijimo su poliuretaninėmis putomis atveju, padengiant puta dvejomis juostomis).
Mūrijant stulpus, reikia naudoti kuo mažiau blokų atpjovų ir siekti kuo didesnio persidengimo.
Pagalbiniai blokai – K, K-1/2, R – naudojami tinkamam kampų mūro rišimui. Jie padeda laikytis tinkamo mūro rišimo.
Taip pat teikia sistemišką sprendimą durų ir langų angų apmūrijimui.

BLOKŲ AUKŠTIS - TIPAS

Optimalus
perrišimas

Minimalus
perrišimas

249 mm – šlifuoti blokai

½ bloko ilgio

½ bloko ilgio

238 mm – nešlifuoti blokai

½ bloko ilgio

95 mm

Šlifuoti blokai 249 mm,
optimalus perrišimas ½ bloko
ilgio, o minimalus - 100 mm.

Plyšį tarp blokų būtina užpildyti skiediniu
arba atpjautu bloku užteptu skiediniu
(mūrijimo su poliuretaninėmis putomis
atveju, padengiant puta)

Šlifuoti blokai,
kompozicinis matmuo
250 mm

min. 100
mm

Nešlifuoti blokai,
kompozicinis matmuo
250 mm

Pagalbiniai blokai (K, K-1/2, R) ir jų
panaudojimo durų ir langų angų
apmūrijimui pavyzdžiai.

Nešlifuoti blokai,
kompozicinis matmuo
375 mm

min. 95
mm

Draudžiama be pakankamo
pagrindimo kombinuoti
įvairius plytų tipus

min. 95
mm

DRAUDŽIAMA BE PAKANKAMO PAGRINDIMO KOMBINUOTI MAŽO IR DIDELIO FORMATO BLOKUS VIENOJE EILĖJE,
PAVYZDŽIUI, MŪRYTI HELUZ BLOKUS, O PLYŠIUS TARP JŲ UŽPILDYTI PILNAVIDURĖMIS PLYTOMIS.
BLOKAI

BLOKŲ RIŠIMAS
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MŪRIJ
IMAS

MŪRIJIMAS
BENDRI PRINCIPAI IŠORINIŲ SIENŲ MŪRIJIMUI


Mūro elementai neturėtų būti
apledėję, apsinešę riebalais,
dulkėmis ar kuo kitu.



Mūrydami be perstojo kontroliuojame, ar
gerai pritaisyta ir įtempta mūrininko virvė.
Mūro vertikalumą pastoviai
kontroliuojame gulsčiuku ar svambalu.
Blokų padėtį mūre taisome guminiu
plaktuku.



Blokus klojame glaudžiai viena šalia
kito ir įstumiame įlaidas į išpjovas.



Įlaidais nesujungtos vertikalios siūlės
jungiamos skiediniu, išimtiniais atvejais
užpildomos poliuretaninėmis putomis
(naudojant
poliuretaninių
putų
technologiją), vertikalios siūlės storis
turėtų būti ≤ 5 mm.



Ypatingą dėmesį reikią skirti
pagrindo lygumui!

Sienas tarpusavyje jungiame sistemine
nerūdijančio plieno armatūra, įtvirtinta
horizontaliose išorinio mūro siūlėse.
Armatūra
įtvirtinama
kas
antroje
horizontalioje siūlėje.

Išmūrytos sienos aukštis per vieną
dieną priklauso nuo mūro storio,
naudojamo skiedinio rūšies, mūrui
panaudotų medžiagų svorio, oro
sąlygų ir pan.

Gresiant lietui, pradėtas statyti sienas
apsaugome izoliacine plėvele – tiek
mūro viršų, tiek žemesnius kraštus.

PLATUS
PASLAUGŲ PASIRINKIMAS
STATYBOS PAGERINIMUI
Daugiau skaitykite
www.heluz.lt

MŪRIJIMAS
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Svarbu žinoti, kad mūro savybės
priklauso nuo blokų tipo ir skiedinio
rūšies. Todėl be projektuotojo sutikimo
negalima keisti statyboje naudojamos
mūrijimo technologijos!

BENDRIEJI MŪRIJIMO PRINCIPAI

PASIRUOŠIMAS STATYBAI
PASIRUOŠIMAS STATYBAI NAUDOJANT HELUZ STATYBOS MEDŽIAGAS
Kiekvieną statinį reikia apsaugoti hidroizoliacine danga nuo vandens ir grunto drėgmės bei nuo radono skverbimosi.

1
Pamatas turi būti lygus (maks.
aukščio skirtumas gali būti 20 mm),
be paviršiaus nelygumų ir su išvestais
prijungimais prie inžinerinių tinklų.

3

2
Prieš pradedant mūryti, reikia parengti pastato hidroizoliaciją ir izoliaciją nuo
radono. Paprastai išliejamos hidroizoliacijos juostos taip, kad bent 150 mm
peržengtų būsimų sienų kraštus arba kad perdengtų visą paviršių. Arba visa pamato
plokštė padengiama PVC plėvele. Tuo atveju, kai visas pamatas padengiamas PVC
izoliacija, rekomenduojama izoliaciją apsaugoti pertepant ją skiediniu ar vienu
sunkesnės (≥ 300 g/m2) geotekstilės sluoksniu.

Pagaminama pamato plokštė su prilydomomis hidroizoliacijos juostomis po būsimomis laikančiomis sienomis.

TECHNINĖ PAGALBA STATYBOJE
Užsisakius teikiama techninė pagalba išlyginti pamatų arba
lubų plokštes klojant pamatinį skiedinį po šlifuotais HELUZ
blokais.
Techninės pagalba susideda iš to, kad Heluz technikas padeda
išlyginti skiedinio paklotą po pirma šlifuotų blokų eile. Skiedinio
paklotas sulyginamas taip, kad pirma blokų eilė galėtų būti sudėta
tiksliai horizontaliai ir vertikaliai. Mūrijant iš šlifuotų blokų, tai svarbiausia.
Šios paslaugos limitas - 5 valandos. Į šlifuotų blokų HELUZ kainą
įskaičiuotas pamatinio skiedinio kiekis, kurio užtenka 20 mm skiedinio
paklotui.
Daugiau informacijos rasite www.heluz.lt

PASIRUOŠIMAS STATYBAI

NAUDOJANT HELUZ STATYBOS MEDŽIAGAS
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MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
BENDRI PRINCIPAI MŪRIJANT IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ




Praktinė patirtis rodo, kad geriausia yra
pirmą eilę sukloti į išdžiūvusį pamatinį
skiedinį
klijų
pagalba,
ypatingai
tuomet, kai platesnis blokas yra
mūrijamas ant siauresnio pamato.
Šviežiame ir minkštame skiedinyje sudėti
blokai gali nukrypti nuo pradinės
padėties.

Vienas svarbiausių uždavinių mūrijant iš
šlifuotų blokų yra išlyginti pirmą blokų eilę
sienos apačioje vadinamojo pamatinio
termoizoliacinio skiedinio pagalba.
Naudojamas lyginimo įrangos
komplektas ir aukšto tikslumo niveliavomo
prietaisas (gaminių profesionalams serija)

Rekomenduojama mūrijant kloti blokus
nuo vieno kampo iki apytiksliai pusės
sienos ilgio, o po to - nuo kito kampo.
Jeigu reikės atpjauto bloko, dėsime jį
sienos viduryje. 5-15 mm plyšį tarp
atpjauto bloko ir gretimo bloko
geriausia užpildyti termoizoliaciniu mūro
skiediniu. Mūrijimo su poliuretaninėmis
putomis technologijos atveju, vertikalią
siūlę
užpildome
maks.
15
mm
poliuretaninių putų sluoksniu. Kitais
atvejais naudojame termoizoliacinį
skiedinį.



Durų ir langų angoms apmūryti
naudojami pagalbiniai blokai (K ir K-1/2)
tam, kad blokai būtų gerai perrišti ir kad
būtų galima lengvai įstatyti langus su
šilumos tiltelį pertraukiančia medžiaga. Į
ertmę plytų papildiniuose dedamas
ekstrudinio polistireno sluoksnis, kuris
pratęsia sąramos termoizoliacinį sluoksnį.



Mūrijant ant šviežio pamatinio skiedinio,
rekomenduojame pirmą dieną išmūryti
maks. 3 blokų eiles.

Mūrydami, blokus dedame glaudžiai
vieną šalia kito.
Optimaliu atveju, blokai tarpusavyje turėtų
persidengti per ½ blokelio ilgio, ir
mažiausiai per 0,4x aukščio.
Mūrijimo metu rekomenduojama įtaisyti
sisteminę armatūrą vidiniam mūrui surišti.
Mūro aukščio kontrolei naudojame
mūrininko liniuotę su pažymėtais plytų
išmatavimais.

Pagalbiniai blokai naudojami durų ir
langų angų apmūrijimui bei kampų
rišimui.

PLATUS
PASLAUGŲ PASIRINKIMAS
STATYBOS PAGERINIMUI
Daugiau skaitykite
www.heluz.lt

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
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Draudžiama stumdyti blokus ant SBC, SB
klijų ar poliuretaninių klijų sluoksnio.

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
PAMATINIO SKIEDINIO IŠLYGINIMAS

1

Nivelyro ir mūrininko liniuotės pagalba
matuojame pamatų plokštę toje vietoje, kur
pagal projekto dokumentacija turi būti
sienos. Taip nustatome aukščiausią
pamatinės plokštės tašką.

2

Aukščiausias pamatinės plokštės taškas
mums pasitarnaus kaip išeities taškas, pagal
kurį apskaičiuosime pamatinio skiedinio
sluoksnio aukštį. Šis aukštis turi būti 10 mm virš
aukščiausio taško. Šiam aukščiui nustatome
lyginimo įrangos lentjuostes.
Išlyginančio pamatinio skiedinio pakloto
storis turi būti > 10 mm. Jeigu šis storis didesnis
negu 40 mm, būtina lyginimo darbus pravesti
dviem etapais.

5

4

Skiedinį klojame tarp lyginimo įrangos
formavimo lentjuosčių ir išlyginame jo
paviršių aliumininės lentjuostės pagalba.
Mūrininko kelne nubraukiame skiedinio
perteklių palei lentjuostės kraštus. Po to
paslenkame tolimesnę formą pamatinio
skiedinio
klojimo
kryptimi
ir
viską
pakartojame.

Plyšius po pamatine konstrukcija
užpildome skiediniu. Ant pažymėtų angų
skiedinio neklojame.

3

Prieš klodami skiedinį, pasižymime visas
statybines angas (pvz. duris)

6
Pamatinės plokštės, ant kurios kaip tik
klojamas pamatinis skiedinys, vaizdas.

PAGALBINĖS PRIEMONĖS PAMATINIO SKIEDINIO ŠLIFUOTŲ BLOKŲ IŠLYGINIMUI
Su šiomis pagalbinėmis priemonėmis galima visame pamatinės plokštės paviršiuje išlyginti pamatinį skiedinį po būsimu mūru 3 mm
tikslumu.
SKIEDINIO PAKLOTO
LYGINIMO ĮRANGA

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ

NIVELIAVIMO RINKINYS

STOVAS

PAMATINIO SKIEDINIO IŠLYGINIMAS
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MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
PIRMAS MŪRO IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ EILĖS KLOJIMAS

1b
1a

Pirmos šlifuotų blokų eilės klojimas į
šviežią apdžiuvusį išlygintą skiedinio
paklotą (skiedinys laikomas pakankamai
drėgname stovyje), plytos nuvalytos nuo
dulkių ir kitų nešvarumų, pirmą dieną
rekomenduojama išmūryti maks. 3 eiles.

Pirmos šlifuotų blokų eilės klojimas į
išdžiūvusį pamatinio skiedinio paklotą, ant
kurio prieš klojant blokus dantyta mentele (su
6 mm dantimis) užtepami blokų klijai.

1c
Ant pamatinio skiedinio užtepami
plonasluoksniai klijai, arba 2 plonasluoksnių
poliuretaninių klijų juostelės.

SIŪLĘ VISUOMET APTEPAME
SKIEDINIU!

3

2

Sieną mūryti pradedame nuo
kampo, įrengdami jį pagal kampų, skirtų
numatyto storio sienoms, taisykles.
Detaliau apie kampų statymą – 25 psl.

Blokus sienų kraštuose iš išorinės pusės
sujungiame mūrininko virve. Palei įtemptą
virvę klojame blokus į klijų paklotą iš viršaus,
įstumdami įlaidas į išpjovas. Blokų padėtį
išlyginame guminiu plaktuku. Naudojame
gulsčiuką.

4
Jeigu negalima išmūryti pirmos mūro
eilės taip, kad joje tilptų sveikas blokų
išmatavimų skaičius, reikia pjaustyti
blokus.
Jei naudojame atpjautą bloko dalį,
vertikalią siūlę užpildome termoizoliaciniu
HELUZ skiediniu arba HELUZ puta.

MŪRO PIRMOS EILĖS
PAPILDOMA TERMOIZOLIACIJA

5
Apatinę mūro dalį, besiremiančią į pamatinę arba
lubų plokštę, rekomenduojama iš vidinės pusės izoliuoti
nuo drėgmės, būtent užtepant ant jos skystos formos
hidroizoliacinės medžiagos sluoksnį, arba pagaminant
hidroizoliacinę juostą iš bituminės ar PVC dangos. Taip pat
rekomenduojama palikti mažą skylę (apie 2 cm
skersmens) pamatiniame skiedinyje po išoriniais mūrais,
kad iš pamatinės plokštės galėtų nutekėti vanduo. Ant
pamatų susitelkusio vandens balas pašalinsime šluota.

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ

Kada sienos yra mūrijamos iš blokų be užpildo,
rekomenduojame HELUZ Family 2in1 vietose,
kur sienos mūras jungiasi su betoniniais
pamatais ir stogo konstrukcija.

PIRMOS MŪRO EILĖS KLOJIMAS
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MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
SIENŲ STATYMAS IŠ ŠLIFUOTŲ HELUZ BLOKŲ

1

Prieš pradedant mūryti yra gerai
išsidėlioti padėklus su plytomis ant
pamatinės plokštės taip, kad
netrukdytų nustatyti stačius kampus –
išmatuoti statmenis. Jie turėtų būti
išdėlioti min. 1,5 m nuo vietos, kur bus
pamatinio
skiedinio
paklotas.
Padėklai taip pat neturėtų trukdyti
judėjimui aplink būsimas sienas.

2

Klijams paruošti reikia švaraus indo, į kurį įpilame tokį vandens kiekį, koks
nurodytas instrukcijoje ant klijų maišo. Be perstojo maišydami, pilame sausą klijų
mišinį. Lėtai maišydami pakankamos galios elektrine maišykle (rekomenduojame
naudoti profesionalią maišyklę), gausime medaus konsistencijos masę.

STATINIO
KAMPAS

DURŲ ANGOS
APMŪRIJIMAS
3
Jeigu oro temperatūra yra
aukštesnė nei 10 °C, rekomenduojame
prieš klojant klijus arba poliuretanines
putas drėkinti vandeniu.

5
Blokus sienų kraštuose iš išorinės
pusės sujungiame mūrininko virve.
Palei įtemptą virvę klojame blokus į
klijų paklotą arba poliuretanines
putas iš viršaus, įstumdami įlaidas į
išpjovas.

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ

4

Pirmiausia klojame blokus į statinio kampus ir statybinių angų kraštus.

6
Mūrydami be perstojo kontroliuojame, ar gerai pritaisyta ir įtempta mūrininko
virvė. Mūro vertikalumą pastoviai kontroliuojame gulsčiuku ar svambalu. Blokų
padėtį mūre taisome guminiu plaktuku.

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ HELUZ
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MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
SIENŲ STATYMAS IŠ ŠLIFUOTŲ HELUZ BLOKŲ

7

Blokus klojame glaudžiai vieną šalia kito.
Jeigu vertikali siūlė nėra įlaidos ir išpjovos
tipo, siūlę užpildome HELUZ TREND skiediniu.

8

Rekomenduojama mūrijant dėti blokus nuo vieno kampo iki apytiksliai pusės
sienos ilgio, o po to - nuo kito kampo. Jeigu reikės atpjauto bloko, dėsime jį sienos
viduryje. 5-15 mm plyšį tarp atpjauto bloko ir gretimo bloko geriausia užpildyti
termoizoliaciniu mūro skiediniu, ten, kur nėra įlaido ir išpjovos sujungimo - verčiau
termoizoliaciniu skiediniu. Mūrijimo su poliuretaninėmis putomis technologijos atveju dvejomis putų juostelėmis. Platesnes siūles visuomet užpildome termoizoliaciniu
skiediniu ir plytos atpjova.

9
Durų ir langų angoms naudojami pagalbiniai blokai, kurie užtikrina blokų
perrišimą, palengvina įstatyti langus su šilumos tiltelį pertraukiančia sistema, būtent
užpildant ertmes pagalbiniuose blokuose termoizoliacine medžiaga.

11

Jeigu planuojama mūryti blokais,
kurie nėra 250 mm aukščio, galima
panaudoti žemesnius pagalbinius blokus
arba pasigaminti
reikiamo aukščio
atpjovas. Blokus galima pjaustyti išilginio
pjovimo staklėmis arba rankiniu HELUZ
pjūklu. Pjūvio pusėje negalima ant bloko
tepti
klijų,
reikia
lyginti
mūrą
termoiizoliaciniu skiediniu.

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ
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10
Mūrijimo eigoje rekomenduojama įtaisyti
sistemines jungtis, kad surištų vidinį mūrą ir
pertvaras.

12

Baigę darbą, uždengiame
mūrą taip, kad jo neapgadintų
nepalankios oro sąlygos.

MŪRIJIMAS IŠ ŠLIFUOTŲ BLOKŲ HELUZ

VIDINIS MŪRAS
BENDRI PRINCIPAI VIDINIO MŪRO MŪRIJIMUI




Mūrydami be perstojo kontroliuojame, ar
gerai pritaisyta ir įtempta mūrininko virvė.
Mūro
vertikalumą
pastoviai
kontroliuojame gulsčiuku ar svambalu.
Blokų padėtį mūre taisome guminiu
plaktuku.
Išmūrytos sienos aukštis per vieną
dieną priklauso nuo mūro storio,
naudojamo skiedinio rūšies, mūrui
panaudotų medžiagų svorio, oro
sąlygų ir pan.



Vidinį mūrą ar pertvaras armuojame
plokščia nerūdijančia armatūra, kurią
įtvirtiname kas antroje horizontalioje
išorinio mūro siūlėje.



Plyšiai tarp lubų ir paskutinės mūro eilės
pertvarose užpildomi skiediniu. Jeigu
reikia statinį užsandarinti tampriai, plyšio
užpildymui
naudojama
tampri
medžiaga (pvz., mineralinis pluoštas).



Pirma šlifuotų blokų eilė klojama ant
išlyginto skiedinio pakloto iki to paties
aukščio, kaip išorinių bei laikančių vidinių
sienų, kad būtų galima tinkamai tęsti
horizontaliose
siūlėse
jau
įstatytą
armavimą.

Vidinį mūrą ar pertvaras armuojame
plokščia nerūdijančia armatūra, kurią
įtvirtiname kas antroje horizontalioje
išorinio mūro siūlėje, arba papildomai
sutvirtinta plokščia armatūra (žr. 28 psl.)

Durų staktą mūre pastatome lygiai,
užfiksuojame pleištais (ar skersai
pritvirtintomis lentomis) ir pritaisome
prie mūro skiediniu arba montavimo
putomis. Langų ir durų rėmai
pritvirtinami
savisriegiais
varžtais.
Nenaudojame smūginio gręžimo.

Bloko statinio angos (pvz., langui ar durims)
apmūrijimui baigiamos išpjovomis arba
įlaidais, bet ne plytų atpjova pjūvio puse.

!
VIDINIS MŪRAS

Nenaudojame smūginio gręžimo!

SĄRAMOS

SĄRAMOS

BENDRI PRINCIPAI
VERTIKALIOS SĄRAMOS HELUZ 23,8









KREIPKITE DĖMESĮ, KAD SĄRAMOS BŪTŲ ĮTAISYTOS TAISYKLINGAI!
Įstatydami
vertikalias
sąramas,
vadovaujamės rodyklėmis ant sąramos.
Taisyklingą įtaisymą mūre rodo užrašas
HELUZ
Iš išorinės ir vidinės pusės sąramos
įtaisomos taip, kad keramikinis paviršius
atsukamas “lauk” taip, kad taptų puikiu
pagrindu tinkui.
Išorinėse sienose paprastai įtaisoma 1
sąrama eksterjere ir paprastai 3
sąramos interjere – likusi erdvė
užpildoma termoizoliacija skiedinio
paklotu.
Sąramos visuomet dedamos į skiedinio
paklotą (mažiausiai 6 mm storio).
Prieš ruošiant skiedinio paklotą
rekomenduojame išmatuoti mūrą ir
sąramos aukštį, ir po to pagaminti
skiedinio paklotą taip,
kad aukštutinis pakloto kraštas nebūtų
aukščiau nei aplinkiniai blokai.

HORIZONTALIOS SĄRAMOS HELUZ







Prieš įstatant horizontalias sąramas, būtina
jas apžiūrėti. Negalima įstatinėti palaužtų
ar kitaip rimtai sugadintų sąramų.
Kilnojant horizontalias sąramas jos gali
išsilenkti. Tai nėra gaminio brokas.
Rekomenduojame kilnoti sąramas
apsukus jas ant „šono”
Sąramas dedame ant skiedinio pakloto.
Reikia kreipti dėmesį į statybinės angos
viršaus ir grindų paviršiaus aukštį!
Sieninėse pertvarose iš šlifuotų blokų
(iki 140 mm storio) užtenka pertepti
horizontalią siūlę virš sąramos ir po to
sukloti blokus glaudžiai vieną šalia kito
(virš sąramos gali būti daugiausiai 4
blokų eilės).

ŽALIUZĖMS IR ROLETAMS ROLL-SĄRAMA
HELUZ




Sąrama sudaro vieną kompaktišką
visumą ir susideda iš trijų neatskiriamų
dalių – vidinės laikančiosios, vidurinės
izoliacinės ir išorinės dengiančiosios.
Lauko žaliuzes ar roletus galima
sumontuoti bet kada – pabaigus
statybą, bet taip pat ir statybos darbų
metu.

Jeigu sąramos įtaisymo metu užrašas
HELUZ neįskaitomas, taisyklingą padėtį
rodo įspaustas užrašas NAHORU
(VIRŠUN) viršutinėje sąramos dalyje ir
DOLU (ŽEMYN) apatinėje dalyje.
Užrašai pabraukti ryškia išpjova.

Horizontalios sąramos neturi
pakankamai laikančiosios galios
pačios savaime, bet jų laikančioji galia
išauga, kuomet jų viršus išmūrijamas
arba apliejamas betonu.

Ypatinga reikšmė yra teikiama tam,
kad Roll-sąrama būtų įtaisyta
absoliučiai lygiai. Tuomet bus galima
be problemų sumontuoti žaliuzes ar
roletus.

!

Draudžiama bet kaip keisti laikančiosios
ROLL-sąramos formą arba ilgį!

SĄRAMOS
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SĄRAMOS
SĄRAMOS HELUZ KLOJIMAS
VERTIKALIOS SĄRAMOS HELUZ 23,8

ŽALIUZĖMS IR ROLETAMS ROLL - SĄRAMA HELUZ

Sąrama pati savaime turi laikančiąją galią – tik įstačius ją
galima apkrauti ir nėra būtina montavimo metu ją paremti.
Sąrama pati savaime turi laikančiąją
galią – tik įstačius ją į skiedinį ją galima
apkrauti ir nėra būtina montavimo
metu ją paremti.

HORIZONTALIOS SĄRAMOS HELUZ
Horizontalios sąramos parėmimas montavimo metu.

Horizontalios
sąramos
neturi
pakankamai laikančiosios galios
pačios savaime. Prieš mūrijant ant
horizontalios sąramos, ją reikia
paremti taip, kad liktų visiškai
išlyginta, ir kad atstumas tarp
paramų nebūtų didesnis nei 1,0 m,
žr. paveiksliuką „Horizontalių
sąramų parėmimas montavimo
metu”.
Ramsčių pašalinimas
maždaug po 2 savaičių po skiedinio
sukietėjimo.

Lm
1 montavimo ramstis angos apšvietimo L m> 1,0
L maks. ramsčiai
1000 mm
L maks. 1000
m atveju, 2 montavimo
angos
apšvietimo Lnžm >mm
2,0 m

SĄRAMOS
KLOJIMAS
SĄRAMOS TIPAS

VERTIKALIOS SĄRAMOS HELUZ 23,8

HORIZONTALIOS SĄRAMOS HELUZ
ŽALIUZĖMS IR ROLETAMS ROLL
SĄRAMA HELUZ

SĄRAMOS
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SKIEDINIO
PAKLOTO
AUKŠTIS

SĄRAMOS ILGIS

ATRĖMIMAS

1,0 - 1,75 m

125 mm

2,0 - 2,25 m

200 mm

2,5 - 3,50 m

250 mm

max. 2,5 m

125 mm

10 mm

min. 200 mm

10 mm – nešlifuotiems
blokams

nuo 1,25m iki 4,25
m

SKIEDINIO TIPAS

HELUZ TREND
min. 6 mm

kalkinis-cementinis
skiedinys
kalkinis-cementinis
skiedinys
HELUZ TREND

nuo 6 iki 8 mm mūro iš
šlifuotų blokų atveju
SĄRAMOS HELUZ KLOJIMAS

SĄRAMOS
VERTIKALIOS SĄRAMOS HELUZ 23,8

1

Prieš klojant sąramą į išorinį mūrą,
paruošiamas
skiedinio
paklotas
iš
termoizoliacinio skiedinio HELUZ TREND.

4

2

Sąramos padedamos į reikiamą aukštį ir
tuomet patikrinama jų padėtis aplinkinių
blokų atžvilgiu.

Tarp sąramų įdedamas skiedinio pakloto aukščio termoizoliacijos sluoksnis. Sąramų
skaičius parenkamas pagal projektą.

3

Tarp sąramų įdedamas skiedinio
pakloto aukščio termoizoliacijos sluoksnis.
Skiedinio paklotas visam mūro plotui gali
būti paruoštas iš skiedinio HELUZ TREND.

5 Sąramų komplektą užfiksuosime rišimo
viela bent dviejose vietose apytiksliai 30 cm
nuo statybinės angos kraštų.

HELUZ
TREND

6

Plyšį tarp sąramų ir mūro užpildome plytos atpjova ir vertikalias siūles užtepame termoizoliaciniu skiediniu HELUZ TREND.

SĄRAMOS

VERTIKALIOS SĄRAMOS HELUZ 23,8
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SĄRAMOS
ŽALIUZĖMS IR ROLETAMS ROLL-SĄRAMA HELUZ

1

Laikančiosios ROLL-sąramos HELUZ
dedamos kranu.

4

Kilnojant kranu, naudojami pakabinami
kabliai, kurie po sąramos įsodinimo turėtų
būti pašalinti (atpjauti).

3 Laikančiosios ROLL-sąramos HELUZ
klojamos ant min. 6 mm storio pakloto iš
termoizoliacinio skiedinio HELUZ TREND.
Minimalus ilgis, reikalingas šių sąramų
atrėmimui, yra 200 mm.

Ypatingas dėmesys kreiptinas į tobulai lygų sąramos įsodinimą, kad būtų galima be problemų sumontuoti žaliuzes ar roletus.

Valdymas elektriniu motoru

5

2

Valdymas rankena

Valdymas virvelėmis

Prieš pradedant tinkuoti sienas, būtina bent minimaliai pasiruošti pasirinktai langų uždengimo sistemai.

DRAUDŽIAMA BET KAIP KEISTI SĄRAMOS FORMĄ ARBA ILGĮ!
SĄRAMOS
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ŽALIUZĖMS IR ROLETAMS ROLL-SĄRAMA HELUZ

TINKAS

TINKAS
BENDRI PRINCIPAI
Tinkas turi didžiulę reikšmę mūro savybėms, todėl būtina kreipti ypatingą dėmesį tinko parinkimui ir tinkavimui. Tinkas ant
mūro tūri šias pagrindines funkcijas:
 saugoti mūrą nuo nepalankių oro sąlygų (ypatingai nuo drėgmės)
 užsandarinti Heluz mūrą, tam kad būtų pasiekti A, A+, A++ energinės klasės sandarumo reikalavimai
 estetinė – tuo atveju, jei tinkas lieka paviršiuje
 apsauginė – tinkas saugo nuo mechaninių mūro sugadinimų
 šiluminė termoizoliacinė – tinkas prisideda prie šiluminių termoizoliacinių mūro savybių
 priešgaisrinė – tinko dėka mūras tampa atsparesnis gaisrui
 akustinė – tinkas iš dalies prisideda prie garso izoliacijos
 įtaka statinio mikroklimatui – tinkas ant vidinių sienų iš dalies įtakoja šilumą ir drėgmę statinyje
Tinkuodami visuomet vadovaujamės tinko gamintojo ir tiekėjo instrukcijomis (detalesnė informacija www.heluz.cz/ke stažení/
doporučené omítky), kad išpildytumėm sąlygas jų tinkamai aplikacijai ir garantuotume reikiamas savybes numatyto galiojimo
laikotarpiu.
Išoriniam HELUZ mūro tinkavimui galima naudoti termoizoliacinius tinkus arba tinkus, kurių lyginamasis (sukietėjusio tinko) svoris
yra iki 1350 kg/m3. KILUS REIKALUI, REIKĖTŲ APIE TINKO TIPO TINKAMUMĄ PASITARTI SU GAMINTOJU!

SVARBIAUSIOS REKOMENDACIJOS TINKAVIMUI
Reikalavimai mūro pagrindui prieš tinkuojant:
 Turėtų būti lygus, siūlės tarp plytų turi būti visiškai užpildytos (vertikalios siūlės ≤ 5mm pločio)
 Turi būti sausas (maks. mūro drėgmė 6%, žiemos metu - maks. 4 %).
 Negali būti apšalęs ar visiškai nesugeriantis vandens.
 Negali būti padengtas dulkėmis arba mūro trupiniais.
 Reikia nuvalyti kalcio dėmes.

VIDINIŲ SIENŲ TINKAVIMAS
Jeigu nelygumai ant sienos didesni nei 10 mm matuojant 2 m liniuote, reikia tinkuoti keliais sluoksniais (purškiamas
gruntinis sluoksnis ir tinko sluoksnis).
Prieš pradedant tinkuoti, reikia užpildyti skiediniu arba gruntiniu tinku visus įtrūkimus, įdubimus ir siūles, gilesnius nei 5
mm, po to reikia padaryti apie savaitės ilgio technologinę pertrauką.
Viršutinis sluoksnis – išorinis kalkinis arba gipso tinkas.





IŠORINIŲ SIENŲ TINKAVIMAS
Viena svarbiausių prielaidų išorinių sienų tinkavimui yra tai, kad tinkavimui ruošiamas pagrindas per visą savo plotą
būtų homogeniškas, tai yra, iš blokų be jokių kitų medžiagų.
Negalima tinkuoti, kai oro temperatūra < 5 °C (net jei naudojami prieššaltiniai priedai).
Tinkuojama paprastai dviem ar trimis sluoksniais – rankiniu arba mechaniniu būdu.
Pirmas sluoksnis – užpurškiamas gruntinis (cemento arba kalkių-cemento „brizgas“), antras sluoksnis – tinkas, trečias
sluoksnis – plonasluoksnis polimerinis mineralinis, vadinamasis baigiamasis arba dekoratyvinis tinkas.
Vietose, kurias planuojama apklijuoti plytelėmis, naudojamas pakankamo tvirtumo tinkas (nuo 10 iki 20 mm storio).
Įprastas tinko džiuvimo laikas – viena diena/1 mm tinko storio.








Tinkavimui paruoštas mūro pagrindas
turi būti lygus.

TINKAS
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Atpjautų plytų vietose siūlės turi būti
visiškai užpildytos skiediniu.

Paprastai tinkuojama dvejais arba trimis
sluoksniais, rankiniu arba mechaniniu būdu
VIDAUS IR IŠORĖS SIENŲ TINKAVIMAS

GRIOVELIAI IR TVIRTINIMAS
INŽINIERINIAI TINKLAI
Elektros, sanitariniai bei ventiliacijos tinklai išvedžiojami taip, kad kuo mažiau liktų apgadintas jau pastatytas mūras. Inžinerinių
tinklų vedimui pagaminami reikalingo dydžio grioveliai. Grioveliai pagaminami išpjaunant griovelį mūro freza arba kampiniu
šlifuokliu.
Po to plytų gabalėliai iškratomi. Išvedžiojus tinklą išorinėse sienose, grioveliai užtaisomi termoizoliaciniu skiediniu (pvz., HELUZ
TREND), o vidinėse laikančiose ir nelaikančiose sienose – paprastu skiediniu.

SVARBU ŽINOTI






Grioveliai ir nišos negali būti vedami sąramomis arba sutvirtinančiais vainikais.
Rekomenduojame naudoti efektyviausią įrankį – elektrinę mūro frezą.
Elektros dėžučių montavimui, apvalių skylučių gręžimui, rekomenduojame naudoti karūninį grąžtą.
Be papildomų statinių apskaičiavimų leidžiamas griovelių ir nišų gylis mūre nurodomas šiose lentelėse. Kitais atvejais būtina
pasitarti su projektuotoju.
Jeigu reikia didesnių angų inžineriniams tinklams, reikia tai spręsti jau ruošiant projektą, pvz. apmūrijimo, instaliacinių
priestatų, inžinerinių tinklų vedimo grindimis, išorinės tinklų dalies vedimo sieninėse spintose būdu ir pan.

Leidžiamas horizontalių griovelių ir nišų dydis
mūre iš šlifuotų blokų

sienos
storis

papildomai išpjauti grioveliai
ir nišos

Leidžiamas horizontalių griovelių ir nišų dydis mūre iš
nešlifuotų blokų

Išmūryti grioveliai
ir nišos
minimalus
maksimalus
likusios
plotis
sienos storis
(mm)
(mm)
300
70

maksimalus
gylis

maksimalus
plotis

(mm)
80 - 115

(mm)
30

(mm)
100

140 - 175

30

125

300

90

200

30

150

300

140

240 - 300

30

175

300

175

daugiau
nei 300

30

200

300

215

sienos
storis
(mm)

papildomai išpjauti grioveliai
ir nišos
maksimalus
gylis

maksimalus
plotis

Išmūryti grioveliai
ir nišos
minimalus
maksimalus
likusios
plotis
sienos storis
(mm)
(mm)

(mm)

(mm)

80 - 115

30

100

300

140 - 175

30

125

300

90

200

30

150

300

140

240 - 300

30

175

300

175

daugiau
nei 300

30

200

300

215

70

Elektros dėžučių montavimui rekomenduojame naudoti karūninį grąžtą.
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Įstatytos elektros dėžutės ir išvestų laidų
vaizdas. Grioveliai vandens ir kanalizacijos
išvedžiojimui turėtų būti kuo mažesni.

Nerekomenduojame įmūryti vandens ir
kanalizacijos vamzdžių. “Gyvatuko” vietoje
rekomenduojame mūrą aptinkuoti dar prieš
inžinerinių tinklų instaliaciją.

Išvedžioti inžineriniai tinklai neturėtų trukdyti
aptinkuoti sienų per visą plotą.

TVIRTINIMAS Į BLOKŲ MŪRĄ HELUZ
Tvirtinimas į blokus, atsižvelgiant į pagrindinės medžiagos (keraminių blokų) nehomogeniškumą, yra specifinis dalykas. Todėl
rekomenduojame kiekvieną atvejį spręsti individualiai, sudėtingais atvejais kreiptis patarimo į specialistą ir papildomai išmatuoti bei
išbandyti pasirinktos tvirtinimo sistemos laikančiąją galią. Atsižvelgiant į blokų korpuso ir skiedinių tvirtumą, tvirtinimas ir prikabinimas
blokuose bei plytose leidžia jas statiškai apkrauti tik ribotai. Leistina ištraukimo jėga šiose medžiagose svyruoja nuo 300 iki 4000 N, taigi
leistinas svoris - nuo 30 iki 400 kg. Nerekomenduojame tvirtinti dinamiškos jėgos poveikį turinčių įrengimų! Tvirtininimui visuomet
naudojami plastmasiniai (nailoniniai) kaiščiai, prisukimui - plieninis varžtas su plastmasiniu arba metaliniu kaiščiu, įlipdyti į cheminį
skiedinį.
Skylių gręžimui ir prikabinimui niekada nenaudojame smūginio gręžimo. Gręžimui naudojamas spiralinis grąžtas su cilindriniu kotu iš
volframo karbido. Gręžimo karūna skirta gręžimui, priekinis kampas 0 laipsnių. Prekybinis grąžto mūrui pavadinimas yra UNI PLUS arba
UNIVERZÁL.

KAIŠTIS UX

SAVISRIEGIS KAIŠTIS FUR

Kaiščiai UX gaminami 5, 6, 8, 10,12 ir 14 mm skersmens, jų
ilgiai - 30, 35, 50, 60, 70 ir 75 mm. Į kaiščius UX galima įleisti varžtą,
kurio skersmuo yra 2-3 mm mažesnis nei kaiščio. Varžto ilgis turėtų
būti suskaičiuojamas taip: pritvirtinamos medžiagos storis + kaiščio
ilgis + (1,5 x varžto skersmuo) Užbaigus montavimą, varžtas visuomet
turi kyšoti iš kaiščio galo tiek, kiek sudaro sandauga: 1,5 x varžto
skersmuo
Kaištis gali būti montuojamas įstačius kaištį ir detalę pritvirtinant
medsraigčiu ir taip pat prakišant kaištį per detalę. Tinka smulkių
įrengimų ir detalių, interjerinių nelaikančių dekoracinių konstrukcijų
ir lengvų baldų montavimui.

Kaištis FUR gaminamas ir tiekiamas plastikinio kaiščio ir varžto
komplekto pavidalu. Kaiščio skersmuo yra 8, 10 arba 14 mm, ilgis - nuo
80 iki 360 mm.
Kaiščius FUR galima montuoti prakišant kaištį per detalę, kurios storis
gali būti iki 240 mm. Tinka naudoti pritvirtinant ventiliuojamo fasado
konstrukcijas prie išorinių arba vidinių mūro paviršių, įtvirtinant
laikančias sieninių baldų dalis ir pan.
Jeigu numatomas krūvis bus nuo 800 iki 1200 N, rekomenduojamas
minimalus įtvirtinimo gylis nuo 130 iki 160 mm!

SAVISRIEGIAI VARŽTAI

Langų rėmų ir smulkios elektros instaliacijos užkabinimui arba plokščios armatūros FD KSF, skirtos sieninėms pertvaroms sutvirtinti, pritvirtinimui apsimoka
panaudoti grūdintus savisriegius varžtus FFS ir FFSZ. Minimalus įtvirtinimo gylys yra 65 mm, paruošiamasis gręžimas atliekamas 6 (arba 5) mm skersmens
grąžtu. Varžtai, kurie gaminami 72, 92, 112, 132, 152, 182 ir 212 mm ilgio, įsukami tiesiai į išgręžtą skylę blokelyje. Priveržiant varžtą, varžtas negali pradėti
persisukinėti. Varžtas atlaiko šlyties jėgą iki 500 N, traukiamąją jėgą – iki 250 N.
Savisriegis varžtas FFS 7,5 x 92 įtvirtintas 80 mm gylyje, gręžinio skersmuo - 5,5 mm, nenaudojant smūginio gręžimo gręžtuvu UNI, Nrec = 0,25 kN (2.
Saugumas statinės apkrovos sąlygomis) Nėra reikalo didinti įtvirtinimo gylį, nes blokelio vidinės sienutės turi mažesnę apkrovos laikymo galią nei išorinis
bloko korpusas.
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