
Tehniskā informācija 051

Capatect Schraubdübel Easy 051
(S1)
ETA Sertificēts ieskrūvējams dībelis ar šķīvjveida paplāksni
Capatect fasāžu siltināšanas sistēmām

Produkta apraksts

Sertificēts fasādes siltumizolācijas lokšņu stiprinājums, kas paredzēts pielietošanai uz piemērotas
pamatnes Capatect fasādes sistēmu ietvaros. Sistēmām ar izolācijas materiāla biezumu no 60 mm,
veicot montāžu bez dībeļa padziļināšanas materiāla virsmā.

Pielietojums

■ neliels dībeļa enkurojuma dziļums visās sienu pamatmateriālu kategorijās (A - E)Īpašības

■ optimizēts, kā termiskais tilts = Chi- vērtība 0,000 W/K

■ izmantojams montāžai līmenī ar virsmu

■ laika taupīga montāža

■ drošs un stabils noenkurojums visos izplatītākajos sienu būvmateriālu veidos

Oglekļa krāsasKrāsu toņi

Vēsā, sausā vietā; sargāt no sala.Uzglabāšana
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Dībeļa veids Produkta Nr. Garums
(mm)

Noenkuro-
juma

dziļums h nom 
(mm)

Iepakojums
(gab./kaste)

Capatect skrūvdībelis Easy 051
Eiropas tehniskais apstiprinājums:
ETA-16/0970
Izmantošanas kategorija saskaņā ar ETA, t.i.,
sienu būvmateriāliem:
A = betons
B  =pilnķieģeļi C =dobie ķieģeļi
D = lielporains vieglbetons
E = gāzbetons*

Pretvēja barjera ≥40 mm un <100 mm

051/100 100 ≥ 30 100

051/120 120 ≥ 30* 100

051/140 140 ≥ 30* 100

051/160 160 ≥ 30* 100

051/180 180 ≥ 30* 100

051/200 200 ≥ 30* 100

051/220 220 ≥ 30* 50

051/240 240 ≥ 30* 50

051/260 260 ≥ 30* 50

051/280 280 ≥ 30* 50

051/300 300 ≥ 30* 50

Tehniskie dati

*Izmantošanas kategorijā E ir iespējama augstāka stiepes pretestība, ja ir lielāks enkurojuma dziļums
(≥ 50 mm).

Capatect minerālās vates fasādes siltumizolācijas plākšņu 149 EXTRA, 151 EXTRA un 159 FKD-T C2
montāžai papildus pielietot dībeļa paplāksnes disku Easy ar Ø90 mm; Capatect LS-
Fassadendämmplatt VB 101 siltumizolācijas plākšņu montāžai dībeļa paplāksnes disku Easy ar Ø 140
mm.

Papildinošie produkti

Dībeļa paplāksnes diska krāsa: balta

Prod. Nr. Paplāksnes Ø

153/Easy 140 140 mm

153/Easy 90 140 mm

Dībeļu montāžas piederumi:
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Produkta nosaukums Produkta Nr. Iepakojums
(gab./kaste)

Dībeļu montāžas instruments
„Capatect Schraubdübel Tool
Easy 051/02”
Montāžai līmenī ar virsmu -
komplekta sastāvā ietilpst:
-  1 montāžas instruments
-  1 Bit Torx T30 uzgalis

051/02 1

Iestrāde

Siltumizolācijas loksnēm jāveido pilnībā līdzena virsma, jāpievērš īpaša uzmanība pareizai un precīzai
malu salīmēšanai. Dībeļa garumu noteikt, vadoties pēc enkurojuma pamata vai vērā ņemamajām
nenesošajām kārtām un nostiprināmās sistēmas biezuma.

Pamatnes sagatavošana

Dībeļu montāžu drīkst veikt tikai pēc pietiekamas līmes slāņa sacietināšanas (apm. 1 diena). Izvēlēties
tādu dībeļa garumu, lai enkurojuma dziļums sienas būvmateriālā būtu vismaz 30 mm (neņemot vērā
iespējamās vecā apmetuma kārtas vai cita veida nenesošas starpkārtas). Izmantojot urbjmašīnu
(vertikāli perforēto dobo ķieģeļu, silikāta dobo ķieģeļu un gāzbetona gadījumā urbumu veidot bez
triecienveida iedarbības) izurbt urbumu ∅8mm.   Urbumam jābūt par 10 mm dziļākam par dībeļa
garumu. Pirms dībeļa ievietošanas iztīrīt urbumu no urbšanas putekļiem, lai nodrošinātu nepieciešamo
enkurojuma dziļumu.

Montāža

Montāža vienā līmenī ar virsmu:

Nestspējīgā pamatnē caur siltumizolācijas materiālu izveidot nepieciešamā dziļuma urbumu. Urbuma
dziļumam A – E kategorijas pamatnēs jābūt vismaz 40 mm. E kategorijas pamatnēm augstākas
stiepes pretestības gadījumā minimālais urbuma dziļums ir 60 mm un noenkurojuma dziļums ir 50 mm.
Dībeļus un kombinējamos paplākšņu diskus izvēlēties atkarībā no izolācijas materiāla veida. Ievietot
Capatect skrūvējamo dībeli Easy 051 urbumā un ieskrūvēt vienā līmenī ar virsmu, izmantojot Bit Torx
T30 uzgali vai dībeļu montāžas instrumentu Capatect Schraubdübel Tool Easy 051/02. Veicot
Capatect minerālās vates fasādes izolācijas plākšņu nostiprināšanu, dībeļu montāžai ieteicams
izmantot uzgali Bit Torx T30. Dībeļa paplāksnei pēc montāžas jābūt izvietotai vienā līmenī ar
siltumizolācijas loksnes virsmu.

Dībeļa garuma aprēķināšana:

La > hnom+ ttol+ hD

La = dībeļa garums

hnom = nepieciešamais enkurojuma dziļums

ttol = pielaides kompensācija (līmējošā slāņa biezums) un nenesošu slāņu biezumi

hD = izolācijas materiāla biezums

Norādes

ETA-16/0970Atļauja

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss
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