Kokam, ķieģelim, betonam, vieglbetonam, vieglam klinkeram
Pielietojums
ESSVE kārbas skrūves Programa CLASSIC
paredzētas logu un durvju kārbu montāžai
kokā, betonā, ķieģelī, vieglbetonā un vieglā
klinkerā. Kārbas skrūves Programa nodrošina
pilnīgi regulējamu montāžu.
Apraksts
ESSVE Programa CLASSIC kārbas skrūve
sastāv no cinkotas uzmavas ar ārēju vītni un
caurejošas tērauda skrūves, kas var brīvi rotēt
uzmavas iekšpusē. Samontētā veidā kārbas
skrūves uzmava atrodas kārbā un skrūve pamatnē. Griežot uzmavu, bet ne skrūvi, var
regulēt kārbu uz iekšu vai āru.Programa

kārbas skrūves var uzstādīt bez fiksējošā
sprūda; montāžu var regulēt vai pilnīgi noņemt,
nebojājot kārbu vai pamatni. Montāža ar Programa kārbas skrūvēm uzlabo un atvieglo
izolācijas uzstādīšanu, jo ar minerālvati vai
montāžas putām var izveidot nepārtrauktu
blīvējumu.
Atzinumi
ESSVE Programa CLASSIC kārbas skrūves
un ESSVE montāžas putas 90 ir pārbaudītas
un atzītas izmantošanai 4. klasē saskaņā ar
Zviedrijas standartu SS 817332. Šo sistēmu
tādējādi var izmantot pret ielaušanos
aizsargātu logu montāžai. Tikai Programa
kārbas skrūves ir testētas un atzītas
izmantošanai 2. klasē.

Montāža
Montāža koka karkasā

Montāža betonā, ķieģelī, vieglbetonā

■ Izmantojiet nerūdītas kārbas skrūves Programa CLASSIC.
■ Kārbas skrūvju garumu izvēlas atkarībā
no attāluma starp kārbu un sienu.
■ Minimālais uzstādīšanas dziļums koka
karkasā ir 45 mm.
■ Ar kārbas skrūvju urbi DLT 5 izurbiet 14
mm caurejošus caurumus.
■ Iepriekš izurbtas kārbas montāžu var veikt
uzreiz.
■ Uzstādiet kārbas skrūves ar montāžas
atslēgu
UN-T vai KMN.
■ Ja nepieciešams, noregulējiet ar
universālo atslēgu UN-T vai KMN.
■ Nosedziet caurumu ar atbilstošas krāsas
nosegvāciņu.
■ Padoms! Montāžai koka konstrukcijās izmantojiet Programa kārbas fiksatoru, kas
nodrošina montāžu bez ķīliem.

■ Izmantojiet nerūdītas kārbas skrūves Programa
CLASSIC.
■ Kārbas skrūvju garumu izvēlas atkarībā no attāluma
starp kārbu un sienu, kā arī sienas materiāla.
Betonam/pilnķieģelim
Garums kopā ar N dībeli 70 un 90 mm,
Dobķieģelim/vieglbetonam/vieglajam klinkeram
Garums kopā ar NL vai GXL dībeli 140 mm. Jāpievērš
uzmanība pareizam dībeļa ieskrūvēšanas garumam.
■ Kārbas urbšanai izmanto Ø 14 mm koka urbi. Iepriekš
izurbtai kārbai izmanto C 10 centrēšanas uzmavu un
10 mm uzstādīšanas urbi vai triecienurbi.
■ Kārbas skrūves kopā ar atbilstošiem dībeļiem (sk. tabulu) tiek skrūvētas ar montāžas atslēgu UN-T vai
KMN. Ja nepieciešams, noregulējiet ar universālo
atslēgu UN-T vai KMN.
■ Nosedziet caurumu ar atbilstošas krāsas
nosegvāciņu.

Tehniskie parametri
Tērauda skrūve

Uzmava

Materiāls

Tērauds

Cinka sakausējums

Virsmas apstrāde

Spīdīgi cinkotas

-

Programa CLASSIC kārbas skrūves, nerūdītas
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Izmērs
mm

Maks. spraugas platums koka karkasā, mm
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Lielie iepakojumi
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Izmērs
mm

Maks. spraugas platums koka karkasā, mm

70

10

Gab./
iepak.
600
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