
Tvirtesni, saugesni ir patikimesni.

Naudojimo sritis
Langų, stiklinių dalių, vidinių ir lauko durų su 
staktomis/rėmais iš visų pirma medžio, o esant 
tinkamoms sąlygoms ir iš plastiko bei aliuminio 
montavimas. Programa Plus leidžia vėliau pil-
nai reguliuoti montavimą. Tai yra didelis priva-
lumas, kai staktos, durys arba sienos 
"nusėda". 

Aprašymas
ESSVE staktos sraigtus Programa Plus suda-
ro iš cinko pagaminta įvorė su išoriniais sriegi-

ais ir kiaurai einantis plieninis sraigtas, kuris 
laisvai sukasi įvorėje. Sumontavus įvorė atsid-
uria staktoje, o sraigtas sienoje. Sukant įvorę 
(bet ne sraigtą) galima reguliuoti staktos 
padėtį į vidų arba į lauką. Staktos sraigtus Pro-
grama Plus galima montuoti be fiksuotų 
kaladėlių. Montavimas yra pilnai reguliuoja-
mas. Sraigtus galima išmontuoti nepažeidžiant 
nei staktos, nei pagrindo. Darbas su staktos 
sraigtais Programa yra lengvesnis ir 
pažangesnis izoliacijos atžvilgiu, nes minerali-
ne vata arba užpildo putomis sukuriamas 
ištisinis kamšalas. Staktos sraigtai Programa 
Plus yra patikrinti pagal SS 817332 standartą.

Įvairioms montavimo sąlygoms tinkantys staktos sraigtai

Montavimas į medį

■ Naudokite negrūdintus staktos sraigtus Progra-
ma. 

■ Staktos sraigto ilgis pasirenkamas pagal 
atstumą tarp staktos ir sienos. 

■ Montavimo gylis į medinį profilį - min. 45 mm. 
■ Grąžtu staktos sraigtų skylėms DLT 5 

išgręžkite 14 mm kiaurai einančias skyles. 
■ Jei stakta išgręžta iš anksto, montuojama tie-

siogiai. 

■ Staktos sraigtus montuokite montavimo raktu 
UN-T arba KMN. 

■ Jei reikia, pareguliuokite universaliu raktu UN-
T arba KMN. 

■ Uždenkite skylę tinkamos spalvos dangteliu.
Patarimas! Medinėse sienų konstrukcijose 
kaip pagalbinę priemonę naudokite KarmFix 
Programa, tai leis apsieiti be pleištų.

Montavimas kietose medžiagose

■ Naudokite negrūdintus staktos sraigtus Progra-
ma PLUS

■ Staktos sraigto ilgis pasirenkamas pagal 
atstumą tarp staktos ir sienos bei pagal sienos 
medžiagą. 
Betonui/pilnavidurėms plytoms.
70 ir 90 mm ilgis kartu su N kaiščiais. 
Tuščiavidurėms plytoms/lengvajam beto-
nui/lengvajam klinkeriui.
140 mm ilgis su NL arba GXL kaiščiais. Turi 
būti išlaikytas teisingas įsukimo į kaištį ilgis. 

■ Stakta gręžiama Ø 14 mm medžio grąžtu. Iš 
anksto išgręžtoms staktoms naudojamos cen-
travimo įvorės C 10 ir 10 mm 
instaliavimo arba kalamasis grąžtas. 

■ Staktos sraigtas su pagal lentelę tinkančiu 
kaiščiu montuojamas montavimo raktu UN-T 
arba KMN. 

■ Jei reikia, pareguliuokite universaliu raktu UN-
T arba KMN. 

■ Uždenkite skylę tinkamos spalvos dangteliu.

Specifikacija

Ilgis - 50 mm Ilgis - 70 mm Ilgis - 90 mm Ilgis - 140 mm
Pritaikyti siauresniems 
nei 10 mm plyšiams bei 
montavimui į sieninius 
profilius iki 30 mm. 

Standartinis ilgis ”nor-
maliam” montavimui
į medį su 0-15 mm 
pločio plyšiais. 

Plyšių pločiui iki 35 mm 
arba montavimui į betoną 
ir plytas kartu su 
kaiščiais.

Montavimui su kaiščiais į 
lengvąjį betoną, lengvąjį 
klinkerį bei tuščiavidurius 
blokus.

Montavimas betone Montavimas lengvajame 
betone

Montavimas 
tuščiaviduriuose blokuo-
se

Montavimas 
tuščiavidurėse plytose

Sraigtas Įvorė
Medžiaga Plienass Cinko lydinys
Paviršiaus apdorojimas Blizgaus cinkavimo
www.essve.com



Staktos sraigtai Programa Plus, negrūdinti
ESSBOX

Didmeninės pakuotės

Skirtumai tarp Programa Plus ir Classic

• Storesnė įvorė, aplinkui einantys sriegiai ir jo-
kio ”polinkio lūžti”.
- Iki minimumo sumažina pavojų, kad perkra-
uta įvorė įtrūks.
• Aplink visą įvorę esantys sriegiai pagerina 
”kibimą” į staktą. 
- Dėl šios priežasties sriegiai nepersukami.
• Įvorė turi 4 aštrius pluoštinius rėžtukus, kurie 
pjauna staktos pluoštą. 
- Tai užtikrina tikslesnį pjūvį skylėje ir mažina 
atplaišų susidarymą ties jos kraštais. 
• Sraigto viršūnė yra su pluoštiniais rėžtukais.
- Tai mažina įtrūkimų pavojų sukant arti stak-
tos/rėmo krašto. 

Art. 
Nr.

Dydis, 
mm Maks. plyšio plotis ties mediniu 

profiliu, mm

ESS-
BOX 
dydis

Kiekis 
pakuotėje

Pakuočių kiekis 
dėžėje

11140
1

50 mm, negrūdinti - 204 50 6

11140
3

70 mm, negrūdinti 10 204 50 6

11140
5

70 mm, negrūdinti 10 304 100 4

11140
7

70 mm, negrūdinti 
(kibirėlis)

10 BU4 200 1

11140
9

90 mm, negrūdinti 35 204 50 6

11141
2

140 mm, 
negrūdinti

85 204 30 6

Art. 
Nr.

Dydis, 
mm

Maks. plyšio plotis ties mediniu profi-
liu, mm

Kiekis 
pakuotėje

Pakuočių kiekis 
dėžėje

71114
03

70 mm, 
negrūdinti

10 600 1

71114
09

90 mm, 
negrūdinti

35 400 1

71114
11

140 mm, 
negrūdinti

85 300 1
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