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1.
Bendroji
informacija

Fasado bituminės čerpės TECHNONICOL HAUBERK —
šiuolaikinė pastatų ir statinių apdailos medžiaga

Privalumai

Sukurtos stiklūno, pagerinto bitumo ir natūralaus bazalto pabarstų pagrindu,
šios fasado apdailos čerpės pasižymi išskirtinėmis spalvomis ir atsparumu
temperatūrų svyravimui.
Siekiant suteikti fasadui ypatingo išraiškingumo naudojami keli bazalto pabarstų atspalviai iš vieno spalvų paletės segmento. Tai suteikia galimybę kiekvieną
kartą sukurti įsimenamą fasado arba jo architektūrinių elementų raštą.

Naudojimo sritis
Fasado, jo architektūrinių elementų (frontono, atskirų elementų ir kt.), buitinių-ūkinių pastatų, tvorų ir aptvėrimų įrengimas, atnaujinimas ir dekoratyvinė
apdaila.

Bazalto pabarstai

KLOJIMO GREITIS

DANGOS SANDARUMAS

Bazalto pabarstai
pasižymi itin dideliu
spalvos atsparumu,
neblunka nuo saulės
ir nekeičia spalvos
per visą tarnavimo
laiką.

Lengvas ir paprastas
montavimas. Nereikalingi profesiniai
įgūdžiai.

Fasadas visiškai sandarus, neveikiamas
korozijos, atsparus
mechaniniams
poveikiams, įskaitant
ir gamtinius, tokius
kaip kruša.

PAPRASTAS SPRENDIMAS
SUDĖTINGIEMS FASADAMS

ATSPARUMAS
ĮVAIRIOMS
KLIMATINĖMS
SĄLYGOMS

ARCHITEKTŪRINIS
IŠRAIŠKINGUMAS

— Mediniai namai
— Karkasiniai ir skydiniai namai
— Dujų silikato ir putplasčio blokų namai
— Tvoros, aptvėrimai

Platus panaudojimas,
taip pat ir nestandartinių formų – pusračių,
arkų ir banguotų
elementų konstrukcijų – fasadams apipavidalinti.

Dvigubas klijų „užraktas“

Sukurta atsižvelgiant
į klimatines sąlygas
temperatūrų diapazone nuo –60 iki +90 °С.

Čerpių spalvų
sprendimai ir rašto
derinys suteikia
pastatui ypatingo
architektūrinio
išraiškingumo.

Natūralaus bazalto pabarstų granulės

Bendroji informacija
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* Gamyba sertifikuota naujausia tarptautinio kokybės standarto
versija ISO 9001:2015.
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UŽBAIGTI OBJEKTAI
PRIEŠ IR PO
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UŽBAIGTI OBJEKTAI
PRIEŠ IR PO

Kolekcija PLYTOS

Spalva ANTIKA
Atveria plačias galimybes sukurti originalią klasikinio stiliaus fasado apdailą.
Puikiai tinka dekoruoti tiek visą fasadą,
tiek ir jo elementus.

Kolekcijos „Plytos“ prototipu tapo klasikinis plytų mūras, kuris pasižymi
aiškiu, grafiniu raštu, daugeliui žmonių – tai ilgaamžiškas ir praktiškas fasado apdailos būdas. Naujos apdailos medžiagos statieji kampai, tiesios linijos
ir kruopščiai patikrintos proporcijos sukelia malonias asociacijas su tradicijomis
ir patikimumu. Paletės pagrindas – labiausiai paplitę plytų atspalviai.

GAMINTOJO
GARANTIJA

Bendroji informacija
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Spalva RAUDONOS PLYTOS

Spalva GELSVAI RUSVA

Aktuali ir moderni spalva, kuri nepraranda klasikinių bruožų ir padeda
sukurti efektingą klasikinio angliško
stiliaus fasadą. Darniai dera prie bet
kokio stogo spalvinio sprendimo.

Rami ir santūri spalva puikiai pabrėžia
kiekvieno pastato didingumą. Fasado bituminės čerpės, pasižyminčios
efektinga atspalvių žaisme, suteikia
galimybę sukurti šviesių atspalvių
fasadą ir tiks bet kokiems apdailos
darbams atlikti.

KOLEKCIJA PLYTOS

Bendroji informacija
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Spalva MARMURO

Spalva BAVARIJA

Originalus atspalvis atspindi nestandartinį požiūrį į fasado apdailą. Tolygūs
perėjimai iš tamsių atspalvių į šviesius
suteikia galimybę efektyviai pabrėžti
kolonas, kampinius elementus, cokolio
liniją.

Efektingas atspalvis, tinka apipavidalinti tiek visą fasadą, tiek ir atskirus
elementus: langų ir durų angas, portalus. Suteikia galimybę sukurti darnią
namo eksterjero išvaizdą.

Spalva SMĖLIO

Spalva TERAKOTA

Kontrastinė gamtinė spalva apjungia
savyje elegantiškumą bei praktiškumą
ir tinka įrėminti duris ir langus, apipavidalinti namo kolonas ir kampus.

Suteikia galimybę išlaikyti klasikinį,
griežtą architektūros stilių. Plačiai naudojama fasadų ir aptvėrimų vientisai
bei fragmentinei apdailai atlikti.

KOLEKCIJA PLYTOS

Bendroji informacija
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2.
Fasado bituminių
čerpių klojimo
instrukcijos
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Bendrosios rekomendacijos dėl klojimo
ant medinio pagrindo

Priekinė
pusė

Apytikslis orientyras pastumiant
čerpes pagal horizontą

tvirtinimas viršutinė eilė
Apytikslis orientyras pastumiant
čerpes pagal horizontą

Galinė
pusė
Nenuimti
plėvelės!

apatinė eilė

Plėvelę nuimti prieš klojimą

1 pav. Fasado bituminių čerpių tvirtinimo schema

Vinis reikia kalti taip, kad galvutė būtų vienoje plokštumoje su bituminių čerpių
TECHNONICOL HAUBERK paviršiumi, bet neįsirėžtų į jas. Kiekviena čerpė
tvirtinama aštuoniomis vinimis taip, kad viršutinės eilės čerpės uždengtų
apatinės eilės vinis. Tinkamas vinių išdėstymas ir jų skaičius pavaizduoti
piešinyje.
Nerekomenduojama naudoti produkcijos su skirtingais spalvos kodais vieno namo
apdailai atlikti.
Leistini nedideli spalvos tonų nukrypimai, kurie yra būdingi visų gamintojų
fasado čerpėms. Siekiant minimizuoti spalvos tonų disbalansą, rekomenduojama
atsitiktine tvarka sumaišyti 5–6 pakuočių turinį prieš naudojant čerpes.
Jei fasado apdailos darbai atliekami esant žemesnei kaip +5 °C temperatūrai,
pakuotes su bituminėmis čerpėmis TECHNONICOL HAUBERK reikia naudoti
prieš tai jas palaikius šiltoje patalpoje po 5–6 vienetus. Esant žemesnei kaip +10 °C
aplinkos temperatūrai saviklijuojančią juostą galinėje bituminių čerpių pusėje
būtina pašildyti statybiniu fenu.
Padėklai su medžiaga neturi būti veikiami tiesioginių saulės spindulių siekiant
išvengti klijų sluoksnio prilipimo prie silikonizuotos apsauginės plėvelės.
Draudžiama sandėliuoti padėklus vienus ant kitų.

Klojant viršutinės eilės čerpes, vinys vienu metu tvirtina ir apatinę eilę. Taip
kiekvienai čerpei tenka 16 vinių.
Klojimo procese būtina užtikrinti čerpių tarpusavio susiklijavimą. Čerpės
susiklijuoja savaime arba pašildant klijų sluoksnį statybiniu fenu, jei reikia,
prispaudžiant prie žemiau esančios eilės, kaip pavaizduota 1 piešinyje.
Dėmesio: TECHNONICOL neatsako už fasado apdailos ir klojinio defektus,
atsiradusius dėl netinkamo bituminių čerpių klojimo arba netinkamo fasado
pagrindo paruošimo.
Laikymo garantinis terminas iki klojimo – 18 mėnesių.
Bituminių čerpių TECHNONICOL HAUBERK garantija – 20 metų*.
Svarbu: atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad gamintojo nerekomenduojamų klijų
naudojimas atliekant klojimo darbus gali pažeisti bituminį polimerinį pagrindą
ir sukelti išsipūtimų susidarymą ant medžiagos paviršiaus!

Tam, kad fasado čerpės lengvai atsiskirtų vienos nuo kitų, prieš atidarant pakuotę
ją rekomenduojama šiek tiek sulenkti ir papurtyti.
Kiekviena fasado čerpė tvirtinama prie medinio pagrindo specialiomis cinkuotomis
vinimis su plačia galvute.
* Daugiau informacijos apie garantijos suteikimo sąlygas galite rasti svetainėje www.technonicol.lt.
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Klojimo etapai
1. Pastato ar statinio paviršiaus paruošimas fasado bituminių čerpių klojimo
darbams atlikti

m

50 m

400

Spalvotas savisriegis

*

mm

Montavimo putos TECHNONICOL
Čerpių eilė TECHNONICOL HAUBERK

Ekstruzinis putplastis
XPS CARBON ECO

Prieš klojant fasado bitumines čerpes reikia atidžiai apžiūrėti fasado paviršių ir pašalinti visus matomus trūkumus.

Vientisas medinis klojinys***

300 mm

Fasado bituminių čerpių pagrindui įrengti naudojamos ne mažesnio kaip 9 mm
storio medžio drožlių plokštės (OSB-3). Pagrindas turi būti sausas (sąlyginis
drėgmės lygis – ne aukštesnis kaip 20 %), vientisas (tarpai tarp vientiso klojinio
elementų 2–3 mm) ir tvirtas.

Hermetikas išoriniams darbams
Cokolio nuolaja

Mūrvinė

10 mm**

Pradžios čerpė TECHNONICOL HAUBERK
m

m
300

Medinės kreipiamosios 20 × 40 mm

* Mūrvinių žingsnis ** Atstumas nuo priegrindos iki OSB-3 apačios
*** Klojinys apteptas polimerine arba bitumine izoliacija iš abiejų pusių, įskaitant galus

2. Paviršiaus žymėjimas

650

1000

2.1. pav. Žymėjimo linijos

Prieš klojant fasado bitumines čerpes
būtina ant pagrindo paviršiaus pažymėti linijas, kurios atlieka kreipiamųjų
vaidmenį ir padeda išlyginti fasado
čerpes pagal horizontalę ir vertikalę. Be to, jos padeda išlyginti fasado
bitumines čerpes TECHNONICOL
HAUBERK, jei fasado plokštumoje yra
bet koks elementas (pavyzdžiui, įėjimo
durys, langas).

Vertikalių linijų žingsnis atitinka eilės
plytelių plotį, o horizontalių linijų žingsnis žymimas kas 5 čerpių eilės (~65 сm.).
Žymėjimo linijos yra orientyras, pagal kurį bus kalamos fasado čerpės.
COKOLIO APDAILA

3.1. pav. Cokolio nuolajos įrengimas

Siekiant apsaugoti nuo išorinio poveikio ir suteikti architektūrinio išraiškingumo,
viršutinė cokolio dalis uždengiama cokolio juostele. Prieš įrengiant viršutinę
juostelę sienoje virš cokolio 2–5 сm. reikia išpjauti griovelį siekiant užtikrinti
sandarų juostelės įrengimą.
Erdvė tarp šilumos izoliacijos ir juostelės užpildoma montavimo putomis.
Juostelės įrengimas pradedamas nuo namo kampo. Kampą apipavidaliname,
naudodami:
– kai naudojamos dvi juostelės – pirmoji išvedama ant kampo ir užlenkiama.
Antroji juostelė užvedama už pirmosios ir nupjaunama vietoje.
– kai naudojama viena juostelė – juostelė įpjaunama viršutinėje plokštumoje
iš vienos pusės 45° kampu, iš kitos pusės – tiesiuoju kampu. Juostelė užlenkiama vietoje.
Juostelės įrengiamos taikant 50 mm užlaidą, sujungimo vieta sutepama hermetiku.

3. Cokolio apdailos principas
Kaip kreipiamosios naudojami 20 × 40 mm mediniai tašeliai. Visos medinės kreipiamosios turi būti apdorojamos medienos antiseptiku 2–3 kartus, kiekvieną
kartą paliekant džiūti 20–30 minučių. Kreipiamosios tvirtinamos 40 cm. žingsniu mūrvinėmis tiesiai prie betono pagrindo 5 сm. į gilį.

Juostelių susijungimo su siena vietos užpildomos hermetiku, skirtu lauko darbams.

Vientisas pagrindas apdorojamas polimerine ar bitumine tepamąja hidroizoliacija iš visų pusių, įskaitant ir galus, 30 сm. atstumu nuo priegrindos.
Bituminių čerpių klojimas cokolyje yra analogiškas klojimui ant fasado.

BITUMINIŲ ČERPIŲ
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

18

Klojimo etapai

BITUMINIŲ ČERPIŲ
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

19

Klojimo etapai

6. Vidinių kampų įrengimas

FASADO APDAILA

Bituminių čerpių eilės, kurios išsikiša
už vidinio kampo, yra nupjaunamos
taip, kad atstumas nuo jų krašto
iki kampo briaunos būtų 5–10 mm.
Įrengiant vidinius kampus naudojami
vidiniai metaliniai kampai. Kampai
įrengiami iš apačios į viršų užtikrinant
~5 cm užlaidą ir tvirtinami iš dviejų pusių cinkuotais savirsriegiais į metalą,
300 mm žingsniu.

4. Fasado bituminių čerpių pradžios juostos įrengimas

Pirmoji eliė
TECHNONICOL
HAUBERK
Nupjauti pradžios
juostos čerpių
„lapelius"

Pritvirtinti čerpes
cinkuotomis vinimis
plačia galvute

4.1. pav. Bituminių čerpių pradžios juostos
įrengimas
Apytikslis orientyras pastumiant
čerpes pagal horizontalę

m

0m

5-1

Antroji eilė
TECNONICOL
HAUBERK

4.2. pav. P
 irmosios ir sekančių fasado čerpių
eilių įrengimas

300 mm

50 mm

m

0m

5-1

Fasado bituminių čerpių TECHNONICOL HAUBERK pradžios juostos
tvirtinimas pradedamas nuo namo
kampo 5–10 mm atstumu nuo krašto.
Nuo bituminės čerpės nupjaunami
„lapeliai“. Pradžios juosta fiksuojama
11 vinių plačia galvute: viršuje juosta
fiksuojama 3 vinimis, apačioje prie
apatinės fasado ribos čerpių juosta
fiksuojama 8 vinimis.

Vidinis
kampas

6.1. pav. Vidinių kampų įrengimas

7. Fasado bituminių čerpių įrengimas apie durų angas
Pirmoji čerpių eilė tvirtinama virš
pradžios juostos viename lygyje su
cokoliu 8 vinimis. Sekančios fasado
čerpių eilės klojamos atitraukiant nuo
ankstesnės eilės pusei „lapelio“ (kaip
orientyras naudojamos įpjovos čerpių
viršutinėje dalyje). Klijų juostos turi
būti visiškai uždengiamos (paslepiamos). Kilus būtinybei, čerpių tarpusavio susiklijavimą galima užtikrinti statybiniu fenu, pašildant lipnias juostas
ant priekinės medžiagos pusės.

Bituminių čerpių eilės dalis, kuri išsikiša į angą, nupjaunama.

7.1. pav. Fasado bituminių čerpių įrengimas
apie durų angas

Po fasado bituminių čerpių klojimo
aplink angą įrengiami apvadai.

Įrengti apvadą

5. Išorinių kampų įrengimas

300 mm

50 mm
Išorinis kampas

5.1. pav. Išorinių kampų įrengimas
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Bituminių čerpių eilės, kurios išsikiša
už išorinio kampo yra nupjaunamos
taip, kad atstumas nuo jų krašto
iki kampo briaunos būtų 5–10 mm.
Įrengiant išorinius kampus naudojami
išoriniai metaliniai apvadai. Kampai
įrengiami iš apačios į viršų užtikrinant
~5 cm užlaidą ir tvirtinami iš dviejų
pusių cinkuotais savisriegiais į metalą,
300 mm žingsniu.
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7.2. pav. Apvadų įrengimas
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8. Fasado čerpių įrengimas aplink langų angas
Bituminių čerpių eilės dalis, kuri išsikiša į angą, nupjaunama peiliu.

8.4. pav. Šoninio apvado įrengimas

8.5. pav. Lango apvado įrengimas virš angos

8.6. pav. Fasado bituminių čerpių klojimas virš
lango apvado (virš angos)

8.7. pav. Užbaigtas vaizdas

8.1. pav. F
 asado bituminių čerpių įrengimas
aplink langų angas

Fasado bituminės čerpės klojamos
iš abiejų angos pusių iki jos viršutinės
dalies, po to įrengiamas metalinis
lango apvadas lango apatinėje dalyje
ir apie nuolają.

8.2. pav. Lango nuolajos įrengimas

Kilus tokiai būtinybei, po nuolajos
įrengimo fasado čerpės klojamos
iš abiejų angos pusių (lango nišoje).
Po to įrengiami šoniniai metaliniai lango apvadai, vėliau apvadas virš angos
taip, kad fasado čerpės jį uždengtų.

8.3. pav. Lango apvado įrengimas angos šone

BITUMINIŲ ČERPIŲ
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ATRAMINĖS SIENOS APDAILA

9. Fasado bituminių čerpių viršutinės eilės tvirtinimas po karnizu
1 variantas
Fasado čerpės klojamos virš karnizo
linijos, po to įrengiama prispaudimo
juostelė, kuri tvirtinama 100 mm žingsniu. Po to atliekamas karnizo dailylenčių tvirtinimas.

Karnizo pakalimas
Įrengti prispaudimo juostelę
(tvirtinti 100 mm žingsniu)
Fasado bituminės čerpės
TECHNONICOL HAUBERK

11. Fasado bituminių čerpių klojimo ant atraminės sienos principai
Mediniai tašeliai ir klojinys įrengiami analogiškai cokoliui. Medienos susijungimo su betonu vietoje klojama bituminė hidroizoliacija. Jei yra būtinybė,
atraminės sienos nelygumai šalinami perforatoriumi, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sienos geometriją.
Fasado bituminių čerpių TECHNONICOL HAUBERK klojimo ant atraminės
sienos principas analogiškas klojimo ant fasado principui.
Sienos viršutinė dalis apipavidalinama vienu iš dviejų būdų:

9.1. pav. V
 iršutinės eilės klojimas po karnizu.
1 variantas

30 mm

Iš pradžių atliekamas karnizo dailylenčių tvirtinimas. Fasado čerpės
klojamos iki karnizo, po to įrengiama
prispaudimo juostelė, kuri tvirtinama
100 mm žingsniu.

Karnizo pakalimas
Įrengti prispaudimo juostelę
(tvirtinti 100 mm žingsniu)

1 variantas. Natūralus akmuo arba
keraminės plytelės klijuojamos ant
iš anksto paruošto atraminės sienos
viršutinio betono paviršiaus. Viršutinis atitvėrimo elementas turi išsikišti
3 сm. už fasado bituminių čerpių
paviršiaus į abi puses.

Natūralus akmuo

2 variantas

Fasado bituminės čerpės
TECHNONICOL HAUBERK

Fasado bituminės čerpės
TECNONICOL HAUBERK
Medinis klojinys
Medinės kreipiamosios
20 × 40 mm
Bitumo posluoksnis

11.1. pav. Fasado čerpių klojimas ant atraminės
sienos. 1 variantas

9.2. pav. V
 iršutinės eilės klojimas po karnizu.
2 variantas

10. Fasado bituminių čerpių viršutinės eilės klojimas pastatuose be karnizo

2 variantas. Ant viršutinių atraminės
sienos tašelių montuojamas П formos
fasoninis elementas.

П formos fasoninis elementas
Spalvotas savisriegis

Tvirtinimas atliekamas elemento šonuose spalvotais savisriegiais 30 cm.
žingsniu iš abiejų pusių. П formos
elemento užlaidų vietos sutepamos
hermetiku.

Fasado bituminės čerpės
TECNONICOL HAUBERK
Medinis klojinys

Karnizo juostelė

Medinės kreipiamosios
20 × 40 mm
Bitumo posluoksnis

Fasado bituminės čerpės
TECHNONICOL HAUBERK

Atraminė siena paruošta.

11.2. pav. Fasado čerpių klojimas ant atraminės
sienos. 2 variantas

10.1. pav. V
 iršutinės eilės klojimas pastatuose
be karnizo

BITUMINIŲ ČERPIŲ
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
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Klojimo etapai

12. Fasado bituminių čerpių klojimas ant stačiakampio ar kvadratinio
skerspjūvio vėdinimo vamzdžio
Medinių tašelių ir vientisas klojinys
įrengiami analogiškai cokoliui.

Vamzdžio stogelis
(jei reikia)
Г formos juostelė

Spalvotas savisriegis

Medinės kreipiamosios
20 × 40 mm
300 mm

10 mm
80 mm

Sujungimas atliekamas vadovaujantis
bituminių čerpių gamintojo instrukcijomis. Bituminės čerpės vėdinimo
vamzdžio viršuje tvirtinamos Г ar П
formos lankstinių pagalba.

400 mm

Vientisas
medinis klojinys
Fasado čerpės
TECHNONICOL HAUBERK

300 mm

Bituminės čerpės
TECHNONICOL SHINGLAS

Vidinių sujungimų danga

12.1. pav. F
 asado čerpių klojimas ant vėdinimo
vamzdžio

 asado bituminių čerpių klojimo ant
F
vėdinimo vamzdžio principas nesiskiria nuo klojimo ant namo fasado
principo.

Vamzdžio viršuje Г formos arba П
formos skardos lankstiniai tvirtinami spalvotais savisriegiais 30 сm. žingsniu
iš šonų. Lankstinių užlaidų vietos sutepamos hermetiku.
FASADO PRIEŽIŪRA
Užterštos fasado bituminės čerpės plaunamos naudojant bekontaktį aukšto
slėgio plovimo įrenginį ne mažesniu kaip 30 сm. atstumu nuo fasado čerpių
paviršiaus. Kaip plovimo priemonė tinka aktyvios automobilio variklio skyriaus
plovimo putos.
Dėmesio: aktyvių putų sudėtyje neturi būti medžiagų, kurios gali suardyti
bituminį-polimerinį mišinį.

BITUMINIŲ ČERPIŲ
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
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3.
Dizaino
sprendimai
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Dizaino sprendimai
Fasado bituminės čerpės TECHNONICOL HAUBERK tinka įvairiems
dizaino sprendimams dėl plataus atspalvių spektro ir galimybės jas
derinti tarpusavyje. Tai, be abejo, papuoš bet kurį namą ir suteiks
jam stilingumo bei individualumo.
Derinant čerpių atspalvius danga išsaugo savo eksploatacines savybes,
įskaitant sandarumą ir ilgaamžiškumą.
Fasado čerpių raštas imituoja plytų mūrą ir suteikia galimybę sukurti įvairių
spalvinių derinių, lygiai taip pat kaip ir dirbant su plytomis. Pavyzdžiui, galima
pabrėžti cokolio zoną naudojant kitą spalvą arba pabrėžti atskirus elementus,
kampus, langų ir durų angų apdailą.

1. pav. Cokolio apdaila

2. pav. Kampo išskyrimas

Dizaino sprendimai
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Dizaino sprendimai

3. pav. Dekoratyvinių elementų išskyrimas
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2. Atliekant darbus galima naudoti atskirą bet kokio atspalvio, pasirinkto
iš spalvų paletės, „lapelį“.
3. Iš pradžių reikia nupiešti būsimojo rašto maketą ir nuspalvinti jį atitinkamomis spalvomis. Vieno lapelio plotis turi būti 25 сm., o aukštis – 10 cm.

10 сm

Rašto kūrimo principai
1. Fasado bituminę čerpę sudaro 4 atskiri „lapeliai“.
2. Čerpės klojamos atitraukiant per pusę „lapelio“.
3. Bendram raštui būdinga įstriža kryptis.
4. Klojant čerpių eiles jos klojamos glaudžiai sujungiant jas taip, kad atitraukiant viršutinė eilė uždengtų apatinių plytelių sandūrą.
5. Siekiant užtikrinti tinkamai įrengtą plytų mūro raštą ir išvengti čerpių paslinkimo, kiekvienos bituminės čerpės viršutinėje dalyje yra įpjovos, kurios
atlieka orientyro vaidmenį bei reikalingos pjaustant „lapelius“ įvairių raštų
kūrimui.

25 сm
8. pav. Būsimojo rašto maketas schemoje

4. pav. Fasado bituminės čerpės

5. pav. Įpjovos klojimui palengvinti

Bendrosios rašto kūrimo taisyklės

4. Po to skaičiuojamas bituminių čerpių išdėstymas eilėse. Pirmoji eilė prasideda nuo pusės tamsios spalvos čerpės. Prie jos glaudžiai klojamos šviesios
spalvos čerpės. Antroji eilė prasideda nuo sveiko tamsios spalvos „lapelio“,
toliau klojamos šviesios spalvos čerpės. Likusios pusės naudojamos priešpriešiniuose kampuose.

1. Raštas formuojamas iš atskirų „lapelių“. Tam viena bituminė čerpė padalijama
į keturis vienodus „lapelius“ žirklėmis arba peiliu. Kiekvienas „lapelis“ – tai viena plyta. Apipavidalinant kampus taip pat naudojamos ir pusės „lapelio“, kurios
imituoja pusę plytos.

6. pav. Bituminės čerpės padalijimas į „lapelius“

7. pav. Pusės „lapelio“ formavimas
9. pav. Sukurtas raštas

Dizaino sprendimai
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sprendimai
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Sistema HAUBERK 1

Sistema HAUBERK 2

Medinio karkaso sistema su fasado bituminių čerpių apdaila

Fasado sistema su bituminių čerpių apdaila ant mūro

Sistema pritaikyta vienbučių namų, kotedžų, mažaaukščių
gyvenamųjų namų ir įvairios paskirties 2 aukštų ir žemesnių pastatų
statybai.

Sistema pritaikyta tiek naujai statybai, tiek ir jau pastatytų 2 aukštų
ir žemesnių gyvenamųjų pastatų atnaujinimui.

1.

6.
5.

Pastato karkasas

2.

8.

2. Šilumos izoliacijos karkasas
600 mm žingsniu

3. Garo izoliacija

3. Akmens vatos plokštės
TECHNOLITE OPTIMA

36

4. Super difuzinė membrana

6. Vidaus apdaila GKP
Tašas vėdinimo tarpui
formuoti, storis 30–50 mm

5.

Sistema HAUBERK 1

5. Tašas vėdinimo tarpui
formuoti, storis 30–50 mm
6. Plokštės ОSB-3
7.

3.
7.

9. Fasado bituminės čerpės
TECHNONICOL HAUBERK

9.

2.
6.

8. Plokštės ОSB-3

4.

Techniniai sprendimai

1.

5. Išilginė lenta
7.

1.
3.

Plytų mūras

2. Akmens vatos plokštės
TECHNOLITE OPTIMA
4. Super difuzinė membrana
7.

1.

Fasado bituminės čerpės
TECHNONICOL HAUBERK

4.

Techniniai sprendimai
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Sistema HAUBERK 2

Techninės charakteristikos
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Parametrai

Vertės

Aukštis, mm

250 ± 3,0

Plotis, mm

1000 ± 3,0

Storis, mm

3,0 ± 0,2

Stiklo audinio pagrindas, g/m²

110

Bituminio-polimerinio rišiklio rūšis

Bituminis-polimerinis

Mineralinių pabarstų granulių praradimas, ne daugiau, g

1,2

Viršutinė apsauga

Natūralaus bazalto (gabro
diabazo) granulės / polimerinė
danga (poliesteris) su lipniomis
bituminėmis juostomis

Apatinė apsauga

Kvarcinis smėlis su uždengta
apsauginės plėvelės juosta

Atsparumas aukštai temperatūrai, °С, ne mažesnis kaip

100

Fasado bituminių čerpių skaičius pakuotėje, vnt.

20

Dangos kiekis pakuotėje, m²

2

Apytikslis bituminių čerpių pakuotės svoris, kg

23,6

Apytikslis 1 m2 dangos svoris, kg

11,8

Pakuočių skaičius ant padėklo, vnt.

40

Bendroji informacija
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TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS

Svetainėje www.technonicol.lt rasite:

SPALVŲ
PARINKIMAS

KUR PIRKTI

SPECIALISTO
KONSULTACIJA
INTERNETU

MONTAVIMO
INSTRUKCIJA

Interaktyvi
spalvų
parinkimo
programa

Prekybos taškų
kontaktai

Specialistas
atsakys į klausimus
telefonu arba
elektroniniu paštu

Detalus kiekvieno
montavimo etapo
vaizdo vadovas

Realios produkcijos spalvos ir tekstūros gali skirtis nuo pavaizduotų kataloge. Informacija lankstinuke
yra tik informacinio pobūdžio.
Leidinyje panaudota informacinė medžiaga ir atvaizdai, priklausantys Korporacijai TECHNONICOL.
Draudžiamas nesankcionuotas atvaizdų naudojimas, viso teksto ar jo dalies perspausdinimas.

© Korporacija TECHNONICOL, 2018

WWW.TECHNONICOL.LT

