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obróbka i magazynowanie
WIERCENIE

CIĘCIE

IMPREGNACJA

impregnacja

60 m/s

min. 1500 obr./min.

• Otwory w płytach należy wiercić od przedniej strony płyty,
w celu uniknięcia odprysków materiału.
• Należy używać wierteł z ostrzem diamentowym
dedykowanych do płyt włókno-cementowych.
• Prędkość obrotowa wiertla powinna wynosić 1500 obr./min.

• Ze względu na pylenie, cięcie płyt należy wykonywać
urządzeniami wyposażonymi w system odprowadzania
powstałego w trakcie obróbki pyłu cementowego i stosować
maski przeciwpyłowe.
• Do cięcia płyt należy stosować tarcze do cięcia płyt włóknocementowych o obrotach nie mniejszych niż 60 m/s.
• Gwarantuje to uzyskanie jednolitej i ostrej krawędzi, którą
należy „ogratować” oraz przeszlifować papierem ściernym.
• Do ogradowania ostrych krawędzi należy użyć papieru
ściernego o gradacji minimum 600.

• Wszystkie cięte i szlifowane krawędzie powinny zostać
zaimpregnowane zalecanym przez producenta preparatem.
• Przed aplikacją impregnatu należy upewnić się, że
powierzchnia jest sucha i wolna od pyłów lub innych
zabrudzeń.
• Temperatura płyt i otoczenia powinna wynosić minimum 5°C.
• Impregnat należy nanieść na krawędzie płyt za pomocą
aplikatora. Nadmiar impregnatu można zetrzeć ściereczką
z mikrofibry.
• Instalacje płyt należy przeprowadzić po wyschnięciu
impregnatu.

ZASADY MAGAZYNOWANIA

PRZENOSZENIE

UWAGA!

• Płyty SCALAMID powinny być przechowywane na paletach
transportowych ułożonych na płaskiej, suchej i równej
powierzchni.
• Płyty ułożone na stosach muszą być przechowywane
w środku, w wentylowanych pomieszczeniach lub
pod przykryciem (plandeką) w suchych warunkach,
zapewniających ochronę przed niekorzystnym działaniem
warunków pogodowych.
• Dopuszczalne jest ułożenie maksymalnie 5 palet w stosie.
• Przechowywanie pod przykryciem z tworzywa sztucznego
niesie ze sobą ryzyko kondensacji wody na skutek wysokiej
temperatury i braku wentylacji.

• Płyty SCALAMID powinny być przenoszone w pozycji
pionowej, co gwarantuje im zachowanie sztywności.
• Przenoszenie w pozycji poziomej może nadwyrężyć strukturę
płyt i doprowadzić do uszkodzenia.
• Płyty należy podejmować z palet poprzez podniesienie.
Nie dopuszcza się przesuwania płyt względem siebie celem
uniknięcia zarysowań.

• Folię ochronną zdjąć bezpośrednio po montażu.
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sposoby instalacji płyt SCALAMID

A

POŁĄCZENIA MECHANICZNE – KOTWY TYLNONACINAJĄCE

B

POŁĄCZENIA KLEJOWE

C

POŁĄCZENIA MECHANICZNE – NITY ZRYWALNE

D

POŁĄCZENIA MECHANICZNE – WKRĘTY

MONTAŻ NIEWIDOCZNY
Po zakończeniu prac montażowych
elementy montażowe pozostają niewidoczne
z zewnątrz, co podnosi estetykę rozwiązania.

MONTAŻ WIDOCZNY
Po zakończeniu prac montażowych
elementy montażowe pozostają widoczne
z zewnątrz, nadając elewacji industrialnego charakteru.
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A

montaż za pomocą tyłowkrętek

RODZAJ PODKONSTRUKCJI
System montażu na szynach może być stosowany na podkonstrukcji
drewnianej lub aluminiowej.

UKŁAD PŁYT
Płyty mogą być mocowane w orientacji pionowej lub poziomej, zgodnie
z zaleceniami producenta systemu szyn.
Jeżeli nie jest zapewniona właściwa wentylacja od spodu (np. płyta dotyka
podłoża), pierwsza fuga wentylacyjna powinna być umiejscowiona na
wysokości 60 cm.

płyty zamontowane w układzie pionowym na
systemie szynowym
płyty zamontowane w układzie poziomym na
systemie szynowym
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montaż za pomocą tyłowkrętek

A
AKCESORIA DO MONTAŻU

MONTAŻ DO PODKONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ ZA POMOCĄ
TYŁOWKRĘTEK

SZYNY MONTAŻOWE
WIERTARKA

WIERTŁA DIAMENTOWE
Z OGRANICZNIKIEM I BEZ

NITOWNICA
ELEKTRYCZNA

aluminiowa szyna
montażowa

UCHWYTY MONTAŻOWE
uchwytem jest odcinek szyny
montażowej, który jest mocowany
do płyt za pomocą tyłowkrętek
w dolnych częściach płyt zaleca się
montaż uchwytu na jeden otwór,
z kolei w górnych częściach płyty na
dwa otwory

TYŁOWKRĘTKI
(NITY GWINTOWANE)

05

TAŚMA
PODKŁADOWA

montaż za pomocą tyłowkrętek

A
MONTAŻ WIESZAKÓW W PŁYTACH

MONTAŻ SZYN DO ŚCIANY LUB PODKONSTRUKCJI

Płyty montowane są do podłoża za pomocą
tyłowkrętek, które pozostają niewidoczne
od strony zewnętrznej okładziny.

Szyny montowane są bezpośrednio do ściany
lub do dowolnego rodzaju podkonstrukcji,
zgodnie z projektem danego rozwiązania.

tyłowkrętka
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min. 30 mm od pionowej,
zewnętrznej krawędzi płyty
oraz 80 mm od poziomej
zewnętrznej krawędzi płyty

otwór
nieprzelotowy
o średnicy 6 mm
sposób montażu
w zależności
od rodzaju profilu

wieszak montażowy
konsola
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profil T

taśma
podkładowa

MOCOWANIE
NIEWIDOCZNE
MECHANICZNE
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szyna
montażowa

tyłowkrętka
taśma
podkładowa

osadzenie
płyt na podkonstrukcji
metalowej

montaż za pomocą tyłowkrętek

A
30

ROZKŁAD PUNKTÓW MONTAŻOWYCH
PŁYTA
ŚRODKOWA

max. 600

max. 600

Wieszaki systemowe montowane są do płyt za pomocą tyłowkrętek
osadzonych w otworach nieprzelotowych w płycie.
Tyłowkrętki są niewidoczne po zewnętrznej stronie płyty.

max. 600

max. 600

• maksymalna odległość punktów montażowych od siebie nie może
przekroczyć 600 mm
• w przypadku płyt skrajnych, maksymalna odległość krawędzi płyty
od ostatniego punktu montażowego nie może przekroczyć 400 mm

max. 600

• minimalna odległość osadzenia tyłowkrętek od górnej i dolnej
krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 80 mm
• minimalna odległość osadzenia tyłowkrętek od bocznych krawędzi
płyty nie może być mniejsza niż 30 mm

max. 600

max. 600

max. 600

max. 600

max. 400

PŁYTA
SKRAJNA

max. 600

max. 600

80

80
30

max. 600

max. 400

PŁYTA
SKRAJNA

max. 600

PŁYTA
ŚRODKOWA

max. 600

max. 600

max. 600

max. 600
max. 600

max. 600

80

max. 600

30

80
30
wartości podane w milimetrach
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max. 600

max. 600

montaż na klej

B

RODZAJ PODKONSTRUKCJI
System montażu na klej może być stosowany do dowolnego
rodzaju podkonstrukcji w układzie poziomym lub pionowym pod warunkiem
dopuszczenia systemu klejowego do danego podłoża przez producenta
kleju.

UKŁAD PŁYT
Płyty mogą być montowane w orientacji
pionowej lub poziomej.
Jeżeli nie jest zapewniona właściwa wentylacja od spodu (np. płyta dotyka
podłoża), pierwsza fuga wentylacyjna powinna być umiejscowiona na
wysokości 60 cm.

płyty zamontowane w układzie poziomym
na podkonstrukcji pionowej
płyty zamontowane w układzie pionowym
na podkonstrukcji poziomej
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montaż na klej

B
AKCESORIA DO MONTAŻU

MONTAŻ PŁYT
Płyty SCALAMID mogą być montowane do podkonstrukcji drewnianej
lub aluminiowej/stalowej za pomocą Połączeń klejowych zgodnie
z zaleceniami producenta danego systemu.

WYCISKACZ
DO KLEJU

APLIKATOR

FI
X
ER
IM
PR

GRUNTOWANIE

PRIMER I KLEJ
MONTAŻOWY

TAŚMA
MONTAŻOWA

powierzchnia pokryta primerem
dedykowanym do materiału
podkonstrukcji

KLEJ MONTAŻOWY
klej montażowy tworzy trwałe
połączenie okładziny z aluminiową
lub drewnianą konstrukcją nośną

TAŚMA MONTAŻOWA
piankowa taśma montażowa
pozycjonuje okładzinę
na czas wiązania kleju
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montaż na klej

B

SPOSÓB WYKONANIA POŁĄCZEŃ
KLEJONYCH
taśma montażowa

taśma montażowa

klej

klej

warstwa primeru

warstwa primeru

warstwa primeru

warstwa primeru

Montaż płyt na klej realizowany jest przy użyciu
kleju montażowego o odpowiedniej wytrzymałości
oraz taśmy montażowej, która natychmiast
stabilizuje płyty i zapobiega ich przesuwaniu
podczas montażu.

UWAGA!
Powierzchnie mające styczność z klejem
powinny być uprzednio odtłuszczone i pokryte
primerem. Dotyczy to zarówno powierzchni płyty
jak i elementów podkonstrukcji. Montaż należy
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

docisk

docisk

MOCOWANIE
KLEJONE
DO PODKONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ/STALOWEJ

10

MOCOWANIE
KLEJONE
DO PODKONSTRUKCJI
DREWNIANEJ

montaż na klej

B
MONTAŻ NA KLEJ DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ/STALOWEJ
W połączeniach klejonych, taśma montażowa pełni rolę stabilizującą w czasie wiązania. Taśma
powinna być zawsze bliżej krawędzi płyty niż warstwa kleju. Montaż odbywa się zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy kleju.

MONTAŻ
NAROŻNIKOWY PŁYT
klej

50

max. 600

max. 600

max. 600

MONTAŻ
W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI PŁYTY

MONTAŻ SĄSIEDNICH PŁYT

50

100

max. 600

50

A

A

50

50

taśma
montażowa

A
klej

klej

taśma montażowa

taśma montażowa

A – min. 8 mm | wartości podane w milimetrach
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klej

taśma montażowa

taśma montażowa

klej

montaż na klej

B
MONTAŻ NA KLEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
W połączeniach klejowych, taśma montażowa pełni rrolę stabilizującą w czasie wiązaniai chroni warstwę
kleju montażowego. Taśma powinna być zawsze bliżej krawędzi płyty niż warstwa kleju.
max. 600

MONTAŻ
NAROŻNIKOWY PŁYT
klej

50

max. 600

max. 600

MONTAŻ
W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI PŁYTY

MONTAŻ SĄSIEDNICH PŁYT

50

100

max. 600

50

A

A

50

50

taśma
montażowa

A
klej

klej

taśma montażowa

taśma montażowa

A – min. 8 mm | wartości podane w milimetrach
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klej

taśma montażowa

taśma montażowa

klej

montaż na klej

B
KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
Montaż płyt należy rozpocząć od góry ściany. Jeśli na jednej powierzchni układane jest kilka poziomych
rzędów płyt, jako pierwszy powinien być montowany najwyższy z nich.

CZYNNOŚCI MONTAŻOWE
Montaż płyt na klej należy rozpocząć od zamocowania do podkonstrukcji tymczasowej listwy startowej
i na niej opierać płyty podczas montażu. Dokładne wypoziomowanie listwy skutkuje wypoziomowaniem płyt.
Płyty należy dociskać w pierwszej kolejności od dolnej krawędzi, żeby nie zmienić ich pozycji względem listwy.
Po dociśnięciu płyt, listwę można zdemontować i użyć do ułożenia kolejnej warstwy okładziny.
MONTAŻ PIONOWY NA PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
PRZY UŻYCIU LISTWY STARTOWEJ

MONTAŻ POZIOMY NA PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
PRZY UŻYCIU LISTWY STARTOWEJ

2

2

1

1

profil łączący
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profil pośredni

tymczasowa
listwa startowa

profil łączący

profil pośredni

tymczasowa
listwa startowa

C

montaż za pomocą nitów zrywalnych

RODZAJ PODKONSTRUKCJI
Montaż na nity może być stosowany do podkonstrukcji aluminiowej
pionowej lub poziomej.

UKŁAD PŁYT
Płyty mogą być układane w orientacji pionowej lub poziomej.
Jeżeli nie jest zapewniona właściwa wentylacja od spodu (np. płyta dotyka
podłoża), pierwsza fuga wentylacyjna powinna być umiejscowiona na
wysokości 60 cm.

płyty zamontowane w układzie poziomym
na podkonstrukcji pionowej
płyty zamontowane w układzie pionowym
na podkonstrukcji poziomej
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montaż za pomocą nitów zrywalnych

C
MONTAŻ PŁYT

AKCESORIA DO MONTAŻU

Montaż za pomocą nitów zrywalnych do przygotowanej
podkonstrukcji, dokonywany jest od frontu płyt,
a główki nitów pozostają widoczne.
Na każdą powierzchnię płyty przypadają
stałe oraz ruchome punkty montażu, co pozwala
na precyzyjne poziomowanie każdej powierzchni.
WIERTARKA

WIERTŁA
DIAMENTOWE

NITOWNICA

NITY
ZRYWALNE

TAŚMA PODKŁADOWA
TAŚMA PODKŁADOWA

elastyczna taśma głusząca
montowana pomiędzy okładziną
i konstrukcją nośną

NIT ZRYWALNY
stosowanie nitów zrywalnych
wymaga wykonania otworów
montażowych w okładzinie
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montaż za pomocą nitów zrywalnych

C
otwór przelotowy

min. 30
od zewnętrznej
krawędzi płyty

otwór
w podkonstrukcji

otwór przelotowy

otwór
w podkonstrukcji

taśma
podkładowa

tuleja
redukcyjna

nit zrywalny

nit zrywalny

PUNKT
PRZESUWNY
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Płyty montowane są do podkonstrukcji za pomocą nitów zrywalnych
z poszerzonym łbem. W tego rodzaju połączeniu stosuje się punkty
montażu STAŁE i PRZESUWNE (patrz str. 17).
Średnica otworów oraz rodzaj nitów powinny być dobrane zgodne
z projektem wykonawczym elewacji.

min. 30
od zewnętrznej
krawędzi płyty

taśma
podkładowa

MONTAŻ NA NITY ZRYWALNE

PUNKT STAŁY
Z TULEJĄ

wartości podane w milimetrach

rozkład stałych i ruchomych punktów montażu

C
STAŁE I RUCHOME PUNKTY MONTAŻU
W celu uniknięcia naprężeń mogących powstać przy obciążaniu
podkonstrukcji, należy stosować stałe (po dwa na profil) i ruchome
punkty montażu. Punkty stałe Punkty umożliwiają swobodną pracę
płyt względem podkonstrukcji.

PUNKTY
STAŁE

PUNKTY
STAŁE

DOBÓR SZEROKOŚCI PROFILI PODKONSTRUKCJI
Przy projektowaniu podkonstrukcji aluminiowej/stalowej, należy dobrać
profile zapewniające możliwość połączenia kolejnych płyt (profil T).
Profile międzypłytowe powinny mieć szerokość minimum 100 mm.
Profile w środku rozpiętości oraz narożnikowe powinny mieć szerokość min. 50 mm.

MONTAŻ POZIOMY NA
PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
profil
narożnikowy
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MONTAŻ PIONOWY NA
PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
MONTAŻ POZIOMY NA PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
Z PRZESUNIĘCIEM ŁĄCZENIA PIONOWEGO

profil
łączący

profil
narożnikowy

profil
narożnikowy

profil
łączący

profil
łączący

profil
narożnikowy
profil
narożnikowy

profil
łączący

profil
łączący

profil
narożnikowy

montaż za pomocą nitów zrywalnych do podkonstrukcji aluminiowej

C

ROZKŁAD PUNKTÓW MONTAŻOWYCH

30
80
max. 600

• odległość punktów montażowych od siebie nie może być większa niż 600 mm w pionie i poziomie
• odległość otworów montażowych od krawędzi pionowych płyty nie może być mniejsza nić 30 mm
• dylatacja między płytami powinna wynosić minimum 8 mm (na grubość płyty)

max. 600

max. 600

• minimalna odległość punktów montażu od bocznych i dolnej krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 30 mm

MONTAŻ
W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI PŁYTY

MONTAŻ NA ŁACZENIU
KOLEJNYCH PŁYT

50

50

100

A

A

50

50

50

MONTAŻ
NAROŻNIKOWY PŁYT

min. 30

max. 600

max. 600

• minimalna odległość punktów montażu od górnej krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 80 mm

max. 600

min. 30

max. 600

max. 600

A – min. 8 mm | wartości podane w milimetrach
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15-20

min. 30

A

min. 30

15-20

D

montaż za pomocą wkrętów

RODZAJ PODKONSTRUKCJI
Montaż na wkręty może być stosowany do podkonstrukcji drewnianej lub
aluminiowej.

UKŁAD PŁYT
Płyty mogą być układane w orientacji pionowej lub poziomej.
Jeżeli nie jest zapewniona właściwa wentylacja od spodu (np. płyta dotyka
podłoża), pierwsza fuga wentylacyjna powinna być umiejscowiona na
wysokości 60 cm.

płyty zamontowane w układzie poziomym
na podkonstrukcji pionowej
płyty zamontowane w układzie pionowym
na podkonstrukcji pionowej
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montaż za pomocą wkrętów

D
AKCESORIA DO MONTAŻU

MONTAŻ PŁYT
Montaż za pomocą wkrętów do przygotowanej podkonstrukcji,
dokonywany jest od frontu płyt, a główki wkrętów pozostają
widoczne.

WIERTARKA

WIERTŁA DIAMENTOWE
Z OGRANICZNIKIEM I BEZ

WKRĘTARKA

WKRĘTY

TAŚMA PODKŁADOWA
elastyczna taśma głusząca
montowana pomiędzy okładziną
i podkonstrukcją nośną

WKRĘT
TAŚMA PODKŁADOWA
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stosowanie wkrętów nie wymaga
wykonania otworów montażowych
w okładzinie

montaż za pomocą wkrętów

D
otwór przelotowy
o średnicy wkręta
+ 4-5 mm

otwór przelotowy
o średnicy wkręta
+ 0,1-0,2 mm

min. 30
od zewnętrznej
krawędzi płyty

min. 30
od zewnętrznej
krawędzi płyty

taśma
podkładowa

taśma
podkładowa

wkręt

wkręt

PUNKT
PRZESUWNY
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PUNKT
STAŁY

wartości podane w milimetrach

MONTAŻ NA WKRĘTY
Płyty montowane są do podkonstrukcji za pomocą wkrętów.
W tego rodzaju połączeniu stosuje się punkty montażu STAŁE
i PRZESUWNE (patrz strona 22).

montaż za pomocą wkrętów

D
STAŁE I RUCHOME PUNKTY MONTAŻU
W celu uniknięcia naprężeń mogących powstać przy obciążaniu
podkonstrukcji, należy stosować stałe i ruchome punkty montażu.
Punkty stałe pozycjonują płytę i pozwalają na swobodną pracę
płyty względem podkonstrukcji.

PUNKTY
STAŁE

PUNKTY
STAŁE

DOBÓR SZEROKOŚCI PROFILI PODKONSTRUKCJI
Przy projektowaniu podkonstrukcji drewnianej lub aluminiowej/stalowej,
należy dobrać elementy zapewniające możliwość połączenia kolejnych płyt.
Profile łączące powinny mieć szerokość minimum 100 mm.
Profile w środku rozpiętości oraz narożnikowe powinny mieć szerokość min. 50 mm.
MONTAŻ PIONOWY NA
PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
MONTAŻ POZIOMY NA
PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
profil
narożnikowy
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MONTAŻ POZIOMY NA PODKONSTRUKCJI PIONOWEJ
Z PRZESUNIĘCIEM ŁĄCZENIA PIONOWEGO
profil
łączący

profil
narożnikowy

profil
narożnikowy

profil
łączący

profil
łączący

profil
narożnikowy
profil
narożnikowy

profil
łączący

profil
łączący

profil
narożnikowy

montaż za pomocą wkrętów do podkonstrukcji aluminiowej

D
ROZKŁAD PUNKTÓW MONTAŻOWYCH

30
80
max. 600

• odległość punktów montażowych od siebie nie może być większa niż 600 mm
• odległość otworów montażowych od krawędzi płyty nie może być mniejsza nić 30 mm
• dylatacja między płytami powinna wynosić minimum 8 mm (na grubość płyty)

max. 600

max. 600

• minimalna odległość punktów montażu od bocznych i dolnej krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 30 mm

MONTAŻ NA ŁACZENIU
KOLEJNYCH PŁYT

50

50

100

50

A

A

50

50

MONTAŻ
W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI PŁYTY

min. 30

MONTAŻ
NAROŻNIKOWY PŁYT

min. 30

max. 600

max. 600

A - min. 8 mm | wartości podane w milimetrach
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max. 600

max. 600

• minimalna odległość punktów montażu od górnej krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 80 mm

max. 600

min. 30

A

min. 30

montaż za pomocą wkrętów do podkonstrukcji drewnianej

D
ROZKŁAD PUNKTÓW MONTAŻOWYCH

30
100
max. 600

• odległość punktów montażowych od siebie nie może być większa niż 600 mm
• odległość otworów montażowych od krawędzi płyty nie może być mniejsza nić 30 mm
• dylatacja między płytami powinna wynosić minimum 8 mm (na grubość płyty)

max. 600

max. 600

• minimalna odległość punktów montażu od bocznych i dolnej krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 30 mm

MONTAŻ NA ŁACZENIU
KOLEJNYCH PŁYT

50

50

100

50

A

A

50

50

MONTAŻ
W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI PŁYTY

min. 30

MONTAŻ
NAROŻNIKOWY PŁYT

min. 30

max. 600

max. 600

wartości podane w milimetrach
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max. 600

max. 600

• minimalna odległość punktów montażu od górnej krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 80 mm

max. 600

min. 30

A

min. 30

profile wykończeniowe
PROFILE DO WYKOŃCZENIA OKŁADZIN ELEWACYJNYCH
Do estetycznego wykończenia krawędzi okładzin elewacyjnych
dedykowana jest rodzina profili wykończeniowych.

L

LISTWA
UNIWERSALNA L
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J

LISTWA
UNIWERSALNA J

Z

LISTWA NAROŻNIKOWA
ZEWNĘTRZNA V

W

LISTWA NAROŻNKOWA
WEWNĘTRZNA W

X

PROFIL WENTYLACYJNY

zastosowanie profili wykończeniowych na elewacji

J

L

Z

X
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Z

J

X

Z

W

L

X

zastosowanie profili wykończeniowych na elewacji
WYKORZYSTANIE PROFILU STARTOWEGO
I LISTWY UNIWERSALNEJ L

WYKORZYSTANIE PROFILU STARTOWEGO
I LISTWY UNIWERSALNEJ J

LISTWA
UNIWERSALNA J

J

SCALAMID
podkonstrukcja
ściana

X
PROFIL WENTYLACYJNY
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SCALAMID
podkonstrukcja
ściana

zastosowanie profili wykończeniowych na elewacji
SPOSÓB WYKOŃCZENIA NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH
PRZY UŻYCIU LISTWY NAROŻNIKOWEJ W

SPOSÓB WYKOŃCZENIA NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZY UŻYCIU LISTWY NAROŻNIKOWEJ V

W

V
LISTWA NAROŻNKOWA W
ściana

LISTWA NAROŻNIKOWA V
ściana

SCALAMID
SCALAMID
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sposoby wykończenia narożników ścian
SPOSOBY WYKOŃCZENIA NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZY UŻYCIU KĄTOWNIKA UNIWERSALNEGO

montaż płyt
o standardowych
krawędziach

montaż płyt o podciętych
krawędziach z zachowaniem
minimalnej dylatacji
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sposoby wykończenia narożników ścian
SPOSOBY WYKOŃCZENIA NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH
PRZY UŻYCIU KĄTOWNIKA UNIWERSALNEGO
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szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji aluminiowej
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
POŁĄCZENIA PŁYT (WIDOK Z GÓRY)

PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO (WIDOK Z GÓRY)

mur

konsola

konsola

izolacja

izolacja

paroizolacja
profil
taśma podkładowa
SCALAMID
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mur

paroizolacja
profil
taśma podkładowa
SCALAMID

profil (kątownik)

szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji aluminiowej
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO

mur

konsola
wełna
mineralna
z welonem

profil
taśma podkładowa
SCALAMID

SCALAMID
taśma podkładowa
profil
konsola
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szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji aluminiowej
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILI WENTYLACYJNYCH
W KONSTRUKCJI ELEWACJI WENTYLOWANEJ

wełna mineralna z welonem
profil wentylacyjny

SCALAMID

SCALAMID
taśma
podkładowa
profil pionowy

taśma
podkładowa
profil pionowy

profil wentylacyjny
wełna mineralna z welonem
mur
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wełna mineralna z welonem
mur

szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji aluminiowej
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
WYKOŃCZENIA OTWORU OKIENNEGO
konsola

rama okienna

SCALAMID
profil perforowany
profil pionowy
wełna mineralna z welonem
mur
SCALAMID
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szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji drewnianej
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
POŁĄCZENIA PŁYT

PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO

mur

łata
pozioma
wełna
mineralna
z welonem

łata
pionowa
taśma podkładowa
SCALAMID
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mur

łata
pozioma
wełna
mineralna
z welonem

łata
pionowa
taśma podkładowa
SCALAMID

szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji drewnianej
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO

mur

łata pozioma
wełna mineralna
z welonem

pustka
łata pionowa
taśma podkładowa
SCALAMID

łata pozioma

łata pionowa
SCALAMID
taśma podkładowa
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szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji drewnianej
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILI WENTYLACYJNYCH
W KONSTRUKCJI ELEWACJI WENTYLOWANEJ

wełna mineralna z welonem
profil wentylacyjny

SCALAMID
taśma
podkładowa
łata pionowa

SCALAMID
taśma
podkładowa
łata pionowa

łata pozioma
wełna mineralna z welonem

łata pozioma
wełna mineralna z welonem

profil wentylacyjny
mur
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mur

attyka

szczegóły konstrukcyjne elewacji wentylowanych na podkonstrukcji drewnianej
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
WYKOŃCZENIA OTWORU OKIENNEGO

rama okienna

SCALAMID
taśma podkładowa

łata pionowa
mur
wełna mineralna z welonem
SCALAMID
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Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z montażem płyt w systemie fasad wentylowanych. Szczegóły związane z konkretnym projektem odnoszącym się do podkonstrukcji
lub izolacji, montażu powinny byś szczegółowo ustalane z dostawcą podkonstrukcji, izolacji lub firmą wykonującą montaż.
Bezpośredni wpływ na jednopłaszczyznowość fasady (odchyłki w płaszczyźnie pomiędzy poszczególnymi płytami) ma prawidłowe wykonanie podkonstrukcji, w oparciu o projekt wykonawczy, przygotowany przez producenta
podkonstrukcji lub uprawnionego projektanta. Maksymalne odchylenie podkonstrukcji wynosi 1 mm / 2 m (pomiar odchylenia dokonany metodą geodezyjną). Zaprojektowana podkonstrukcji powinna posiadać atesty.
Płyty włókno-cementowe, podobnie jak wszystkie pozostałe materiały fasadowe, są produktem, który w naturalny sposób „pracuje” na elewacji pod wpływem warunków atmosferycznych. Należy ten fakt uwzględnić na etapie
projektowania fasady wentylowanej. Wszelkie rozwiązania należy skonsultować z projektantem podkonstrukcji lub producentem okładziny elewacyjnej.
Scalamid nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z zastosowania materiałów i akcesoriów nie będący częścią oferty producenta.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości merytorycznej instrukcji w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia.
www.scalamid.com
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