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EQUITONE UNI-rivet 
Stiprinājumiem pie metāla konstrukcijām 
 
 

IETEIKUMU KOPSAVILKUMS 

Izmantojiet tikai alumīnija EQUITONE UNI-rivet stiprinājumiem pie alumīnija 

balstiem.  

Pārliecinieties par pareizu 2 STOP punktu stāvokli katrai plāksnei. 

Ievērojiet attālumus starp kniedēm uz plākšņu malām. 

Šie Norādījumi jāskata saistībā ar pašreizējo EQUITONE planning and 
application guide. 

 

 

1.0 IEVADS 

EQUITONE var piestiprināt pie metāla nesošajām konstrukcijām, izmantojot EQUITONE UNI-rivet. 

Kniedēm ir saskaņotas krāsas galvas, lai tās atbilstu plāksnes krāsai. Alumīnija kniedes var izmantot 

tikai ar alumīnija balstiem. Nerūsējošā tērauda kniedes var izmantot tikai ar alumīnija, cinkota vai 

nerūsējoša tērauda balstiem. 

EQUITONE termiskā izplešanās un saraušanās ir daudzas reizes mazāka nekā metāla nesošās 

konstrukcijas.  Tāpēc ir ieteicams izmantot stiprināšanas sistēmu, kas ir īpaši pielāgota metāla 

kustībām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīta fasādes plākšņu plaisāšana. 

 

2.0 IZMANTOŠANAS JOMA 

Šie Norādījumi sniedz ieteikumus, kā piestiprināt EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea], EQUITONE 

[natura], EQUITONE [pictura] un EQUITONE [textura] pie vertikālas fasādes, izmantojot kniedes. 

Slīpajām fasādēm, lūdzu, sazinieties ar vietējo EQUITONE tehniskā atbalsta dienestu.    

 

3.0 EQUITONE UNI-RIVET 

EQUITONE UNI-kniežu stiprināšanas sistēmas unikālais dizains nodrošina EQUITONE ar 3-pusīgu 

kustību, lai nodrošinātu minimālus izliekumus, stiprinot plāksnes pie metāla nesošās konstrukcijas.   

Ir pieejamas šādas EQUITONE UNI-rivet: 

8 mm bieza plāksne 4x18 K15 AlMg5 alumīnija kniedes 

   4x18 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes 

   4x20 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes   
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12 mm bieza plāksne 4x25 K15 AlMg5 alumīnija kniedes  

   4x22 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes  

   4x24 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes 

 
 

1. attēls: Alumīnija kniežu profils 2. attēls: Nerūsējošā tērauda kniežu profils 

 

3.1 KNIEŽU SKAVAS VEIDI 

8 mm plāksnes  

Kniedes veids Piemērotais nesošā balsta biezums 

4x18 K15 AlMg5 alumīnija kniedes 1.7 mm līdz 2.75 mm 

4x18 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes 1.15 mm līdz 3.75 mm 

4x20 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes 3.75 mm līdz 5.75 mm 

 

12 mm plāksnes  

Kniedes veids Piemērotais nesošā balsta biezums 

4x25 K15 AlMg5 alumīnija kniedes 1.7 mm līdz 3.75 mm 

4x22 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes 1.7 mm līdz 3.75 mm 

4x24 K15 A2 (304) nerūsējošā tērauda kniedes 3.75 mm līdz 5.75 mm 
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4.0 NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS  

Ieteikumus ventilējamu alumīnija un cinkotu nesošo konstrukciju būvniecībai var atrast EQUITONE 

plānošanas un pielietošanas pamācības 5. nodaļā, 59. - 71. lappusē.  

 

Visizplatītākais plākšņu stiprinājuma veids ir pie vertikālām metāla sliedēm. Vertikālās sliedes 

nodrošina, ka netiek traucēta gaisa plūsma un ka neuzkrājas mitrums. 

Piestiprinot EQUITONE plāksnes pie horizontālas nesošās konstrukcijas, projektētājam jāņem vērā, 

ka: 

a) Mitrums, kas plūst uz leju aiz plāksnes, var tikt nosprostots, un uzkrāties uz horizontālās sliedes. 

Laika gaitā tas var bojāt profilu vai izraisīt īslaicīgu plāksnes krāsas maiņu. 

b) Atstarpe starp izolāciju un plāksni būs lielāka, lai ietvertu horizontālo profilu.  Lai izveidotu 

atstarpi, var būt nepieciešams izveidot dubultu nesošo konstrukciju. 

c) Gaisa plūsma nebūs vienmērīga.   

 

 

4.1 Attālums starp kniedēm 

Apsverot attālumu starp kniedēm, projektēšanu ietekmē vairāki faktori.  Piemēram, šādi faktori: 

• Ēkas augstums - parasti jo augstāk uz fasādes plāksnes tiek stiprinātas, jo lielāks kniežu 

skaits tiek izmantots.  Tomēr dažu valstu aprēķinos fasādēm tiek izmantota tikai to 

augstākā vērtība.  

• Plāksnes novietojums - parasti horizontāli un vertikāli stiprināmajām plāksnēm kniežu 

izvietojums atšķiras.   

• Vēja iedarbe - faktors, kas visvairāk ietekmē plāksnes stiprināšanai izmantojamo kniežu 

skaitu, ir paredzamā vēja iedarbe uz plāksni. 

• Atrašanās vieta - ēkas atrašanās vieta ir nozīmīgs faktors, lai noteiktu stiprinājumu skaitu.  

Piemēram, vai ēka atrodas pilsētā vai lauku vidē, netālu no jūras vai vidienē. 

• Plāksnes novietojums uz fasādes - konkrētās fasādes zonās, piemēram, stūros var būt 

nepieciešams ciešāks kniežu izvietojums. 

Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai plāksnes stiprinājumu galīgo skaitu aprēķinātu un noteiktu projekta 

inženieris.   

 

5.1 DARBA GAITA 

Vispirms plāksnē ir nepieciešams izurbt 11 mm lielus caurumus. 

Jāizmanto EQUITONE šķiedru cementa urbis.  Precīzi atzīmējiet 

caurumu pozīcijas uz plāksnes ārpuses.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka to var 

paveikt vieglāk, izmantojot krāsainu zīmuli, veicot atzīmes ar pelēku 

zīmuli uz pelēkām plāksnēm, var rasties neskaidrības. Vienlaikus veiciet 

urbumus tikai vienai plāksnei, kas vērsta ar ārpusi uz augšu.  
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No estētiskā viedokļa, veicot urbumus EQUITONE [linea] plāksnēm, ir 

ieteicams izlīdzināt stiprinājuma vietas ar plāksnes rievām. Tādējādi 

UNI-rivet būs vismazāk redzamas. Šī iemesla dēļ aiz vertikālajām šuvēm 

var būt nepieciešams izmantot platāku nesošo metāla sliedi līdz pat 140 

mm. 

 

5.1 EQUITONE [natura] un [natura PRO] plākšņu malu piesūcināšana 

 «LUKO» - tas ir caurspīdīgs šķidrums, ar ko apstrādā EQUITONE 

[natura] un [natura PRO] plākšņu apzāģētās malas, un arī izurbto 

caurumu malas. Šis materiāls aizkavē īslaicīgu mitruma plankumu 

veidošanos plākšņu malās, kas bojā fasādes ārējo izskatu (sk. 

zīmējumu kreisajā pusē). Sīkāka informācija par plākšņu malu 

apstrādi sniegta «EQUITONE malu apstrādes prasības». 

 
 
5.2 Urbuma caurumu izvietojums 

 
Stiprinot pie vertikālām nesošajām konstrukcijām, urbumu 

caurumu izvietojums ir šāds: 

Attālumam no plāksnes horizontālajām malām jābūt 70 mm 

-> 100 mm.  

Attālumam no plāksnes sānu malām jābūt 30 mm -> 100 

mm. 

 

Vizuāli ieteicamākā vieta kniedes novietojumam plāksnes stūrī ir 80 mm no plāksnes horizontālās 

malas un 30 mm no plāksnes vertikālās malas. 

 
Stiprinot pie horizontālām nesošajām konstrukcijām, 

urbumu caurumu izvietojums ir šāds: 

Attālumam no plāksnes sānu malām jābūt 70 mm -> 

100 mm.  

Attālumam no plāksnes horizontālajām malām jābūt 30 mm -> 100 mm. 

 
Vizuāli ieteicamākā stūra kniedes atrašanās vieta ir 80 mm / 30 mm attālumā. Citiem urbumu 

caurumu izvietojumiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo EQUITONE tehniskā atbalsta dienestu.  

 

Pārējo stiprinājumu izvietojumu nosaka inženiera aprēķini.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nesošās konstrukcijas sliežu izmēru ietekmē urbumu skaits plāksnē. 

 

30-100 

 
 

70-100 

70-100 

30-100 
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6.0 EQUITONE PIESTIPRIENĀŠANA 

6.1 STOP punkts 

Katrai plāksnei ir divi STOP punkti. Abi STOP 

punkti tiek veidoti, izmantojot SARKANU 

kniežu uzmavu, kas aizpilda lielāku urbuma 

caurumu.  Šī uzmava tiek uzlikta virs zaļās 

starplikas pirms kniedes ievietošanas caurumā.   

STOP punkti ir nepieciešami, lai neļautu plāksnei izkustēties un novērstu tās nosēšanos.  2 STOP 

punkti novērš jebkādu plāksnes rotāciju, 

 

 

6.2 GO punkts 

GO punktiem netiek izmantota SARKANA 

uzmava.  Vienkārši izmantojiet EQUITONE UNI-

rivet. 

 
 
 
 
 
6.3 Centrēšanas ierīce 

Šī ierīce ir piemērota jebkurai urbjmašīnai, un tā tiek 

izmantota, lai nesošajā konstrukcijā izveidotu caurumu 

kniedes ievietošanai.  Šis caurums jāizveido centrāli ar 

lielāko caurumu uz loksnes. 

Urbja uzgaļus var nomainīt un pielāgot, lai tie atbilstu 

nesošās konstrukcijas biezumam. 

 

 
 
 
 
 
6.4 Kniedēšanas ierīce 

 
Kniedēšanas ierīce, kas pieguļ kniedēšanas pistolei un 

palīdz novērst kniežu galvas un plāksnes saskrāpēšanos 

piestiprināšanas procesa laikā, turklāt tā nodrošina 

pareizu kniedes ievietošanu, kas ir perpendikulāra 

balstam un plāksnei.  
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6.5 EQUITONE [linea] frēzēšanas ierīce 

 

Lai nodrošinātu, ka UNI-kniežu galvas ir vienā līmenī ar 

[linea], ir nepieciešams noņemt rievojuma paaugstinājumus 

vietās, kur paredzēts atrasties UNI-kniedēm. Šis instruments 

ir izstrādāts tā, lai būtu iespējams ar vienu kustību, gan 

noņemt [linea] paneļa rievojuma paaugstinājumu, gan izurbt 

11 mm caurumu.  Šo instrumentu var pielāgot, lai 

nepieļautu pārāk dziļus urbumus.  Gruveši tiek izmesti caur 

caurumiem sānos. 

 

6.6 Uni-kniežu STOP un GO punkti 

 

STOP punktos izmanto SARKANO 
uzmavu, ko novieto virs kniedes zaļās 

daļas. 
11 mm Ø caurums plāksnē un 4.1 mm 

Ø caurums metāla balstā 

GO punktos izmanto tikai kniedes 
11 mm Ø caurums plāksnē un 4.1 mm 

Ø caurums metāla balstā 

 

7.0 STOP PUNKTU IZVĒLE 

Lai veiksmīgi uzstādītu fasādi, STOP punktu izvēle ir īpaši svarīga. Vispārējais princips ir tāds, ka 

STOP punkti atrodas uz loksnes centra līnijas. 

 

Viens STOP punkts ir viduspunkts, bet otrs STOP 

punkts var atrasties gan pa kreisi, gan pa labi no 

centra STOP punkta.  Ir ļoti svarīgi, lai visas 

plāksnes tiktu piestiprinātas vienādi neatkarīgi no 

tā, kurš variants ir izvēlēts. 

 

 

 

 

3. attēls                4. attēls 
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BRĪDINĀJUMS 
 
 

Nekādā gadījumā STOP punkti nedrīkst būt izvietoti šādi, 

kur uz vienas vertikālās sliedes blakus atrodas divi STOP 

punkti. 

Lielos projektos, kuros strādā vairāk nekā viena brigāde, ir 

ieteicams pirms darbu uzsākšanas vienoties par vienotu 

stiprināšanas veidu, lai novērstu šādas situācijas.  

 

5. attēls 

 
 

Gadījumos, kad nav centrālās balsta sliedes vai 

plāksnēm ar vienāda skaita kniežu rindām, 

izmantojiet rindu, kas atrodas vistuvāk plāksnes 

centra līnijai. 

Ievērojiet to pašu brīdinājumu, kas attiecas uz 5. 

attēlu. 

 

 

 

 

6. attēls            7. attēls 

 

Ja nesošā konstrukcija atrodas perpendikulāri pret plāksnes garāko malu, izvietojiet STOP punktus 

gar centra līniju vai pēc iespējas tuvāk centram.  Garām plāksnēm, kā redzams 8. attēlā, STOP 

punktus var izvietot simetriski.  

 

 

 

 

 

 

8. attēls               9. attēls 
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Šaurām EQUITONE plāksnēm, kuru stiprināšanai tiek izmantotas tikai 2 rindas, ir 

svarīgi, lai nesošajā konstrukcijā būtu vertikāls pārtraukums, lai nodrošinātu, ka 

plāksnes nepārklājas.  Tas nozīmē, ka T veida profila vietā jāizmanto divi L veida 

profili.  Atkarībā no plākšņu izvietojuma un vietas, tas varētu nozīmēt atstarpi pie 

katras savienojuma šuves vai ik pēc 3.0 m. 

Ņemiet vērā, ka maksimālais plāksnes platums ir 600 mm. 

Lūdzu, sazinieties ar vietējo EQUITONE tehniskā atbalsta dienestu. 

                   
                   10. attēls 

8.0 Šuves starp plāksnēm 

Ieteikumus, kā izveidot šuves starp plāksnēm, var atrast EQUITONE plānošanas un pielietošanas 

pamācības 6. nodaļā, 82. - 83. lappusē.  

 
9.0 Uzstādīšana 

9.1 Amortizācijas lenta 

Vienmērīgi uzklājiet amortizācijas lentu (9mm x 6 mm) uz nesošās konstrukcijas sliedēm. Lente 

ir pašlīmējoša loksne, kas atvieglo uzklāšanu.  Amortizācijas lente pakļaujas spiedienam un 

neierobežo plāksnes kustību.  Lenti var saspiest līdz pat 1 mm. 

 

 

 

 

11. attēls  

 

Amortizācijas lentas uzklāšana plāksnes ārējo malu stiprinājuma vietās pie balsta sliedes 

nodrošinās iekļuvušā ūdens noteci uz leju. Lai to nodrošinātu, amortizācijas lentai savienojuma 

vietās ir jāpārklājas.  

Fasādēm ar atklātām savienojumu vietām, lentu var nogriezt pirms plāksnes malas, lai tā nebūtu 

redzama caur atvērumu.  Ja tiek izmantoti horizontālie profili, lenta var palikt neskarta, jo tā 

nebūs redzama. 

 
9.2 Montāža 

Novietojiet iepriekš caururbtu plāksni uz pagaidu balstiem uz 

nesošās konstrukcijas, pielāgojiet to un pieskavojiet.  

Sīkāku informāciju par “no augšas un leju metodi” var atrast 

EQUITONE plānošanas un pielietošanas pamācības 4. nodaļā, 56. - 

57. lappusē. 

Urbjot kniedes mazāko caurumu, ir svarīgi, lai tas tiktu centrēts 

pret plāksnes lielāko caurumu, kās tas ir redzams šeit. 
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9.3 SARKANIE STOPPUNKTI 

Sākot no SARKANAJIEM STOP punktiem, ievietojiet  

11 / 4.1 mm EQUITONE centrēšanas ierīci plāksnes 

caurumos un izurbiet caur nesošās konstrukcijas balstu. 

Iztīriet caurumu no gružiem.  Caurumu neattīrīšana no 

gružiem, ievērojami apgrūtinās STOP kniedes 

ievietošanu.   

Uzlieciet EQUITONE UNI-kniedei SARKANO uzmavu (cauruma samazinātājs) un ievietojiet kniedi 

kniedēšanas pistolē. 

Ievietojiet kniedi ar uzmavu (cauruma samazinātājs) iepriekš izurbtajā caurumā un izšaujiet 

kniedi.  Pārliecinieties, ka kniede ir perpendikulāri plāksnes virsmai.  Izmantojiet kniedēšanas 

ierīci.  Pretējā gadījumā kniedes galva var iespiesties plāksnes virsmā. Kniedēm jāpieguļ 

fasādes plāksnes virsmai.  

 

9.4 ZAĻIE GO PUNKTI  

Turpiniet ar GO punktiem, ievietojiet 11 / 4.1 mm EQUITONE centrēšanas ierīci plāksnes 

caurumos un izurbieties caur nesošās konstrukcijas profilu. Iztīriet caurumu no gružiem. 

Pārliecinieties, vai plāksnes caurumos nav palikušas metāla skaidas.  Skaidas vai netīrumi var 

samazināt pieļaujamās kustības, samazinot caurumu izmēru un gadījumā, ja ir nesošā 

konstrukcija ir cinkota, var izraisīt rūsas nosēdumus uz plāksnes virsmas. 

Kniedēšanas pistolē ievietojiet tikai EQUITONE UNI-kniedi, novietojiet to perpendikulāri iepriekš 

izurbtajā caurumā un izšaujiet kniedi. Kniedēm jāpieguļ fasādes plāksnes virsmai. Izmantojiet 

kniedēšanas ierīci. 

Nostipriniet GO punktus pēc STOP punktu nostiprināšanas. 

Ja nesošā konstrukcija ir cinkota, urbšanas laikā radušos gružu neiztīrīšana, var izraisīt rūsas 

nosēdumus pie plāksnes cauruma pamatnes.  

 
Atruna 

Šajos Norādījumos iekļautā informācija atbilst to izdošanas brīža zināšanām.  Tomēr, ņemot vērā mūsu apņemšanos pastāvīgi 

attīstīt gan produktus, gan sistēmu, mēs paturam tiesības labot vai izmainīt šeit ietverto informāciju bez iepriekšēja 

brīdinājuma. Lūdzu, sazinieties ar vietējo EQUITONE izplatītāju, lai pārliecinātos, ka Jums ir pieejama visjaunākā versija. 

Visai informācijai, kas iekļauta šajos Norādījumos, tiek piemērotas autortiesības ©.  

Visi attēli, kas iekļauti šajos Norādījumos, ir tikai ilustratīva rakstura, un tos nedrīkst izmantot kā būvniecības rasējumus. 

Šī informācija ir sniegta godprātīgi, un tā neuzliek nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas 

radušies, to izmantojot. 

Eternit Baltic 

SAS „Eternit Baltic“ J. Dalinkeviciaus g. 2H, Naujoji Akmene, LT-85118 Lietuva 

Tel.: +370 (8) 425 56849 | Faks.: +370 (8) 425 56733 

Tālrunis konsultācija: +370 (8) 425 56 999 

www.eternit.lt  www.eternit.lv  www.eternit.ee www.cedral.lt 

http://www.eternit.lt/
http://www.eternit.lv/
http://www.eternit.ee/
http://www.cedral.lt/

