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EQUITONE UNI-screw 

Stiprinājumiem pie koka konstrukcijām 

 

 

 

IETEIKUMU KOPSAVILKUMS 

 

Ievērojiet attālumus starp skrūvēm uz plākšņu malām. 

Šie Norādījumi jāskata saistībā ar pašreizējo EQUITONE planning and 
application guide 

 

 

 

1.0 IEVADS 

EQUITONE var piestiprināt pie kokmateriālu (koka) konstrukcijām, izmantojot EQUITONE UNI-screw.  

2.0 IZMANTOŠANAS JOMA 

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

[natura], EQUITONE [natura] PRO, EQUITONE [pictura] un EQUITONE [textura] pie vertikālas 

fasādes, izmantojot skrūves. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka EQUITONE [linea], [pictura] un [natura] PRO plākšņu piestiprināšanai ir 

nepieciešams veikt papildu darbības. Skatīt 7.3. sadaļu. 

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

3.0 EQUITONE UNI-SCREW 

EQUITONE UNI-screw kokam ir EN 1.4567 vai A2 (304) nerūsējošā tērauda ISR T20 skrūves ar 

cilindrisku galvu un sešstūra iedobi, skrūves galvas diametrs - 15 mm.  Skrūvju galvas ir pieejamas 

dažādās krāsās, lai nodrošinātu atbilstību plāksnēm. Pieejamas arī skrūves bez pārklājuma.  

Skrūves ir pieejamas kā skrūves ar standarta vītni un pašurbjošās skrūves kokam. 
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Standarta UNI-screw 

5.5 x 35 mm priekš 8 mm fasādes plāksnēm, 

5.5 x 45 mm priekš 12 mm fasādes plāksnēm.  

Pašurbjošās UNI-screw 

5.5 x 40 mm priekš 8 mm fasādes plāksnēm, 

5.5 x 50 mm priekš 12 mm fasādes plāksnēm.  

 

4.0 NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS  

Ieteikumus ventilējamu koka nesošo konstrukciju būvniecībai var atrast EQUITONE plānošanas un 

pielietošanas pamācības 5. nodaļā, 72. - 77. lappuse.  

Visizplatītākais plākšņu stiprinājuma veids ir pie vertikāliem koka balstiem. Vertikālie balsti 

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

4.1 Attālums starp skrūvēm 

Kā pamatnostādne sākotnējās projektēšanas vajadzībām maksimālajam attālumam starp skrūvēm 

jābūt 610 mm.  Tomēr, apsverot attālumu starp skrūvēm, projektēšanu ietekmē vairāki faktori.  

Piemēram, šādi faktori: 

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

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

augstākā vērtība.  

• Plāksnes novietojums - parasti horizontāli un vertikāli stiprināmajām plāksnēm skrūvju 

izvietojums atšķiras.   

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

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

inženieris. 

5.0 DARBA GAITA 

Vispirms plāksnē ir nepieciešams izurbt 7 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.  

No estētiskā viedokļa, veicot urbumus EQUITONE [linea] plāksnēm, ir 

ieteicams izlīdzināt skrūves ar plāksnes rievām. Tādējādi UNI-skrūvju 

galvas būs vismazāk redzamas. Šī iemesla dēļ aiz vertikālajām šuvēm var 

būt nepieciešams izmantot platāku nesošo koka balstu līdz pat 140 mm. 

Nekavējoties notīriet no plāksnes virsmas visus putekļus, izmantojot 

mīkstu mikro-šķiedru drānu. 

 

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 UNI-skrūvēm 

 

Urbuma caurumu izvietojums ar vertikālajām nesošajām 

konstrukcijām: 

Plāksnes horizontālās malas: 70 mm - 100 mm.  

Plāksnes sānu malas: 25 mm - 100 mm. 

 

Vizuāli ieteicamākā vieta skrūves novietojumam plāksnes 

stūrī ir 80 mm no plāksnes horizontālās malas un 25 mm no 

plāksnes vertikālās malas. 

 

25-100 

 

 

70-100 
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Dažos gadījumos urbuma caurums var atrasties 20 mm no plāksnes malas.  Lūdzu, aizpildiet 

veidlapu projektēšanas ieteikumiem un iesniedziet to ETEX apšuvumu tehniskajam dienestam.  

 

Urbuma caurumu izvietojums ar horizontālām 

nesošajām konstrukcijām: 

Plāksnes sānu malas: 70 mm - 100 mm.  

   Plāksnes horizontālās malas: 25 mm - 100 mm. 

 

Vizuāli ieteicamākā stūra skrūves atrašanās vieta ir 80 mm / 25 mm 

attālumā.  

Dažos gadījumos urbuma caurums var atrasties 20 mm no plāksnes malas.  Lūdzu, aizpildiet 

veidlapu projektēšanas ieteikumiem un iesniedziet to ETEX apšuvumu tehniskajam dienestam.  

Pārējo stiprinājumu izvietojumu nosaka inženiera aprēķini.  

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

 

5.3 EQUITONE [linea] frēzēšana 

 

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

[linea], ir nepieciešams noņemt rievojuma paaugstinājumus 

vietās, kur paredzēts atrasties UNI-skrūvēm. Šis instruments 

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

noņemt [linea] paneļa rievojuma paaugstinājumu, gan izurbt 

7 mm caurumu.  Šo instrumentu var pielāgot, lai nepieļautu 

pārāk dziļus urbumus.  Gruveši tiek izmesti caur caurumiem 

sānos. 

 

6.0 Šuves starp plāksnēm 

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

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

 

7.0 Uzstādīšana 

7.1 EPDM 

Pārklājiet visas latas ar UV-starojuma izturīgām, rievotām EPDM loksnēm.  Pārliecinieties, ka tiek 

noklātas arī starpposma latas, lai nodrošinātu pareizu plāksnes guļu. Loksnei jāpārkaras pār latu 

vismaz 5 mm.  Pieskavojiet loksnes gar latas sānu malām tā, lai centrālā latas zona būt brīva no 

skavojuma vietām. 

 

70-100 

25-100 
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Rievota šuvju EPDM 

 

Rievotas EPDM loksnes palīdzēs novadīt iekļuvušo ūdeni uz leju. Ieteicams, lai loksnes tiktu 

uzklātas nepārtraukti bez izciļņiem. Ja rodas izcilnis, lai novērstu plāksnes deformāciju, ir 

nepieciešams veikt latas virsmas nolīdzināšanu, lai nodrošinātu, ka loksne tiek noklāta 

vienmērīgi.    

 
7.2 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. 

Sāciet ar urbuma caurumiem plāksnes vidū virzoties uz plāksnes ārmalām, ievietojiet EQUITONE 

UNI-screw iepriekš izurbtajos caurumos.  Pārliecinieties, ka skrūves ir perpendikulāri plāksnes 

virsmai.  Nepievelciet skrūves pārāk spēcīgi, jo tādējādi var tikt bojāta plāksnes virsma.  

 

7.3 Plāksnes ar «PU» PRO pārklājumu 

Pirms EQUITONE [pictura] un EQUITONE [natura] PRO plākšņu ar «PRO» 

pārklājumu piestiprināšanas, visos urbumu caurumos jāievieto skrūvju ieliktņi.  

Šie ieliktņi nodrošina PU virsējā pārklājuma papildu aizsardzību, novēršot tā 

lobīšanos. 

 

 

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/

