bauroc SIENŲ PLOKŠČIŲ
MONTAVIMO VADOVAS

bauroc sienų plokščių gaminio informacija

bauroc sienų plokštė
bauroc sienų plokštės – armuotas akytojo betono gaminys, iš kurio statomos nelaikančiosios
išorinių ir vidinių sienų konstrukcijos. Šios plokštės dažniausiai naudojamos montuoti įprastines
ugniai atsparias sienas (EI) gamybinės, logistinės ir ūkinės paskirties pastatuose, taip pat smūgiams
atsparias ir ugnį sulaikančias sienas (EI-M), kurių storis – nuo 200 mm.
bauroc sienų plokštes taip pat tinka ir kitokių pastatų šildomoms bei nešildomoms vidinėms ir
išorinėms sienoms. Gamybinių statinių sienų iš daugiau nei 250 mm storio plokščių paprastai nebūtina
papildomai šiltinti (250 mm storio sienos šiluminis laidumas U=0,57 W/m²K).
Matmenys

Atsparumas ugniai

Bruto svoris

Plotis,
mm

Aukštis,
mm

Ilgis, m

EI

EI-M

Šilumos laidumas U,
W/(m²K)

150

600

6

EI 240

x

0,9

107

389

0,45

200

600

6

EI 240

EI-M 90

0,7

141

511

0,60

250

600

6

EI 240

EI-M 180

0,57

176

634

0,74

300

600

6

EI 240

EI-M 180

0,49

211

760

0,89

375

600

6

EI 240

EI-M 180

0,4

263

943

1,12

kg/m²

6m
plokštė
kg/vnt.

Klijų
sąnaudos,
kg/m²

Plotis

Dažniausios pritaikymo sritys

150

EI240 ugniai atsparios sienos, kai tam tikros klasės atsparumas smūgiui nereikalaujamas

200

Ugniai atsparios sienos, klasė EI-M 90 / EI 240

250

Ugniai atsparios sienos, klasė EI-M 90 / EI 240, tinka išorinėms sienoms, U=0,57 W/m²K

300

Ugniai atsparios sienos, klasė EI-M 180 / EI 240, tinka išorinėms sienoms, U=0,49 W/m²K

375

Ugniai atsparios sienos, klasė EI-M 180 / EI 240, tinka išorinėms sienoms, U=0,4 W/m²K

PARUOŠIMAS PRIEŠ MONTUOJANT
Patikrinkite pagrindo paviršių
Statant išorines sienas bauroc sienų plokštės montuojamos virš žemės lygio. Patikrinkite pamato
tvirtumą.
Vidinių sienų plokštes galima montuoti tiesiai ant betono grindų, jei jos pakankamai tvirtos. Šiuo
atveju prieš montuojant plokštes reikia patikrinti grindų tvirtumą.

Patikrinkite atramines konstrukcijas
Patikrinkite kolonų / atraminių elementų vertikalumą ir paviršiaus lygumą.
Atlikite išsamią plokščių laikančiųjų ir atraminių konstrukcijų (tvirtinimų ir t.t.) vizualinę patikrą.
Įsitikinkite, kad yra sumontuoti visi projekte numatyti plieniniai rėmai, skirti durims, vartams,
langams ir orlaidėms,

Paruoškite vietą plokštėms laikyti
Į statybvietę plokštės pristatomos maždaug 1,0 m pločio pakais, juos reikia iškrauti po vieną!
Plokštes sukraukite ant lygaus pagrindo, geriausia – arti montavimo vietos.
Laikykite plokštes sudėtas ant medinių tašų (plokštės neturi liesti žemės).
Įsitikinkite, kad lauke laikomos plokštės bus apsaugotos nuo kritulių poveikio.

Laikymas ant išlyginto pagrindo.

Laikymas ant betono grindų.

Paruoškite reikiamus tvirtinimo elementus bei įrankius
Įsitikinkite, kad turite keltuvą su plokščių kėlimui tinkamu griebtuvu.
Įsitikinkite, kad turite projekte numatytus tvirtinimo elementus su visais priedais.
Įsitikinkite, kad turite reikiamus įrankius plokštėms atskirti prieš pakeliant.
Pasirinkite ir užsisakykite tinkamą kėlimo įrangą – kraną, keltuvą.

Patikrinkite gaminius ir jų montavimo seką
Patikrinkite, ar plokščių matmenys ir kiekis atitinka pagal statybinius brėžinius.
Nustatykite plokščių montavimo seką.

bauroc SIENŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS
Plokščių paruošimas prieš keliant
Suraskite paką su plokštėmis, kurios pagal nustatytą seką ir statybinius brėžinius bus montuojamos
pirmiausiai.
Perkirpkite pakavimo juostą, nuimkite plėvelę ir šonines lentas.
Jeigu prieš montuojant projekte numatytą tvirtinimo elementą plokštės gale reikia įpjauti griovelį,
šiuo tikslu naudokite rankinę frezą, jei pašalinti liežuvėlį, naudokite rankinį pjūklą. Po to nuvalykite
drožles ir dulkes nuo plokštės paviršiaus.

Tvirtinimui nereikalingo liežuvėlio šalinimas

Nuvalykite drožles ir dulkes nuo plokštės paviršiaus.

Prieš tvirtindami plokštę prie keltuvo pajudinkite ją autokrautuvu, kad plokštė atsiskirtų nuo kitų
pake esančių plokščių. Tą patį galite padaryti rankiniu būdu: naudodami tašus perkėlinėkite plokštę
3–4 cm intervalais, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

4 žingsnis

Jei pagrindo paviršius nelygus, montuojamas
plokštes atremkite ant mūro mišinio
sluoksnio, taip išlyginsite pirmąją plokščių
eilę. Tarp pamato ir pirmo sluoksnio įrenkite
hidroizoliaciją. Prireikus naudokite pleištus
pirmųjų plokščių lygiui sureguliuoti.
Jei pagrindas lygus ir pakankamai vienalytis,
pirmųjų plokščių montavimui galite naudoti
lipnią juostelę arba sandarinimo juostą.
Tokiu atveju būtina naudoti ir hidroizoliacinę
juostą, ji klijuojama ant pamato arba grindų
paviršiaus (po klijais arba sandarinimo
juosta).

Ant pamatų klokite hidroizoliacijos juostą.

Viršutiniame plokštės paviršiuje pažymėkite
jos centrą, ten bus tvirtinamas keltuvo
griebtuvas. Žymę darykite taip, kad po
montavimo jos nebūtų matyti ant sienos.
Vertikaliai
pasuktą
krano
griebtuvą
pritvirtinkite plokštės viduryje (prieš tai
pažymėtame centre) prie liežuvėlio tipo
profilio krašto arba viršutinio rodykle
pažymėtos montavimo krypties krašto.
Užfiksuokite ir pradėkite kelti.

Krano griebtuvą tvirtinkite plokštės centre.

Statykite plokštę liežuvėlio tipo profiliu į viršų
arba pagal rodyklės kryptį.
Kitas plokštes montuokite naudodami
bauroc klijus akytajam betonui (mineralinį
smulkiagrūdį skiedinį) arba sandarinimo
juostą. Klijus tepkite 3–5 cm pločio juostele
per visą plokštės ilgį iš abiejų viršutinio krašto
liežuvėlio tipo profilio pusių.
Tvirtindami plokštes su lygiu montavimo
paviršiumi (be liežuvėlio tipo profilio) klijus
tolygiai tepkite siūlės centre tokia juosta,
kurios plotis ne mažesnis kaip 1/2 plokštės
pločio.

Klijus itin patogu dozuoti laistytuvu.

Tepimui patariama naudoti laistytuvą.
Klijų kiekis turi būti toks, kad užtikrintumėte
visos horizontalios siūlės sandarumą, tačiau
klijai neištekėtų iš siūlės ir neišsilietų ant
sienos paviršiaus.
Montavimas naudojant sandarinimo juostą.

Plokščių montavimas
Projekte numatytą tvirtinimo detalę
užkabinkite už atraminės konstrukcijos.
Tvirtai prispauskite plokštę prie atraminės
konstrukcijos ir užfiksuokite tvirtinimo
detalę prie plokštės šono. Naudojamas
sutvirtinimo būdas ir tvirtinimo detalės
tipas turi būti nurodytas brėžiniuose.
Prireikus naudokite laikiną apkabą plokštei
pritvirtinti prie atraminės konstrukcijos, kol
sumontuosite projekte numatytą laikiklį.

Tvirtinimas su „Kremo“ PB inkarais, ugniai
atsparios sienos.

Vertikalias sujungimo vietas / siūles
tarp plokščių sandarinkite naudodami
mineralinę vatą ir mastiką.
Prieš statydami kitą plokštę užtepkite klijus
arba užklijuokite sandarinimo juostą ant ką
tik sumontuotos plokštės paviršiaus.
Tvirtinimas su LM-1A inkarais, išorinės sienos.

Naudodami mineralinę vatą ir mastiką.

Angos
Langų angų bei siaurų durų angų sąramoms
naudokite įprastines sienų plokštes.
Plačioms vartų angoms patartina įrengti
plieninį rėmą, jis apsaugos ir atrems aplink
vartų angą esančias sienų plokštes.
Visi šie sprendimai turi būti parodyti
statybiniuose brėžiniuose.

Aplink plačias angas patartina įrengti
plieninį rėmą.

Žiemos sąlygomis
Įsitikinkite, kad akytojo betono klijai yra
tinkami naudoti esant minuso laipsnių
temperatūrai (ant klijų maišo yra tokia
nuoroda).
Klijus
paruoškite
pagal
nurodymus, pateiktus ant pakuotės.
Skirtingai nuo akytojo betono blokelių,
plokščių paviršių šildyti prieš montuojant
nebūtina.

Objekte laikomas plokštes būtina apsaugoti
nuo kritulių poveikio.

Svarbu, kad plokštės būtų švarios,
neapledėjusios, neapšerkšnijusios. Jei
paviršius padengtas šerkšnu, prieš tepant
klijus jį reikia sušildyti. Šiuo tikslu geriausia
naudoti dujinį degiklį
Pasirūpinkite, kad statybvietėje laikomos
plokštės būtų apsaugotos nuo kritulių
poveikio. Darbo dienos pabaigoje taip
pat reikia uždengti viršutinį sumontuotų
plokščių paviršių.

Prieš tepant klijus ant apšerkšnijusio
paviršiaus, jį reikia sušildyti.

Plokščių pjaustymas
bauroc sienų plokščių pjaustyti statybos objekte paprastai neleidžiama.
Jei statybvietėje atsirastų nenumatytas poreikis pjaustyti plokštes, tokį veiksmą būtina iš anksto
suderinti su bauroc.
Visos sienų plokštės, kurios pagal projektą reikia supjaustyti, gamykloje pažymimos ir paženklinamos pagal projekto reikalavimus. Siekiant palengvinti plokščių gabenimą, gamykloje įpjovimai paprastai nedaromi, tačiau aiškiai pažymimos jų vietos. Statybų aikštelėje pjūvius atlikite tik šiose
pažymėtose vietose.
Pasirinkite lygų pagrindą pjaustymui. Tinkamai paremkite plokštę ant statmenai išdėstytų tašų.
Jie turi išsikišti už pjaustomos plokštės kraštų.
Jei pjausite plokštę skersai, tašus dėkite arti pjūvio linijos iš abiejų jos pusių, taip pat plokštės
galuose.
Jei pjausite plokštę išilgai, tašus išdėliokite taip, kad atstumas tarp jų būtų ne didesnis kaip 270
cm.
Priklausomai nuo pjovimo įtaiso ir plokštės storio, ne visada įmanoma perpjauti plokštę iki galo.
Tokiu atveju pirmiausia padarykite įpjovą vienoje plokštės pusėje, po to atsargiai apsukite plokštę
ant kito šono ir padarykite įpjovą kitoje pusėje.

Apdaila
Paviršiaus išlyginimas
Jei plokščių sienų paviršiuje yra matomų nelygumų, užpildykite juos bauroc remontiniu mišiniu.
bauroc remontinį mišinį supilkite į plastikinį kibirą, įpilkite vandens ir sumaišykite naudodami
elektrinį gręžtuvą su maišymo antgaliu arba rankiniu būdu. Išsamią maišymo instrukciją rasite ant
mišinio pakuotės. Skiedinį ant paviršiaus tepkite mente (kelne) arba glaistykle.

Apdaila
Iš bauroc sienų plokščių pastatytas sienas
galima palikti be apdailos.
Jei norite, sienas galite nudažyti fasadiniais
dažais, kurie tinka akytojo betono paviršiams.
Plokščių siūlės yra matomos ir sienose be
apdailos, ir sienose su apdaila.
Akytojo betono plokščių sienas prireikus
galima uždengti fasado plokštėmis.

Plokščių siena be apdailos.

Dažyta plokščių siena.

Akytojo betono plokščių siena, uždengta
fasado plokštėmis.

Tipiniai tvirtinimo variantai
1

2

Tvirtinimas su „Kremo PB“ inkarais, 1 variantas
3

Tvirtinimas su „Kremo PB“ inkarais,
2 variantas

Mineralinė vata arba poliuretano sandariklis
Kvadratinė poveržlė 40x4,0, cinkuota

Veržlė M12, cinkuota
Mineralinė vata arba poliuretano
sandariklis

4

Ankeris M12 s 1200

bauroc sienų plokštės
Srieginis strypas M12 s.1200,
cinkuotas

Lakštinis plienas, žr. piešinius
3.2.1 ir 3.2.2
Mineralinė vata arba
poliuretano sandariklis

3. Tvirtinimas su plienine juosta ar
LM inkaru, principinis sprendimas

4.Sprendimo variantas išorinės sienos kampui

Pagalbinės priemonės ir tvirtinimo elementai
Sausi klijų mišiniai ir lipnios montavimo juostos
Kodas

Pavadinimas

50001

bauroc akytojo betono klijai, 25 kg

50201

bauroc remontinis mišinys, 20 kg

50011

bauroc akytojo betono klijai, žiemos sąlygoms, 25 kg

50211

bauroc remontinis mišinys, žiemos sąlygoms 20 kg

58271

PE lipni juosta, 6 x 15 mm, 12 m ritinys

Tvirtinimo elementai
Kodas

Pavadinimas

Tinkamumas

58381

Inkaras plieniniam stulpui PB-69 910

150

58331

Inkaras plieniniam stulpui PB-69 913F

200 … 300

Inkaras plieniniam stulpui PB-69 917

250 … 375

58351

„Halfen“ HM 38/17, be kiaurymių

plieniniam stulpui

58371

„Halfen“ HM 38/17, ø10 mm, su kiaurymėmis

betoniniam stulpui

58341

Inkaras PB-71 817

150 … 200

58321

Inkaras PB-70 817

250 … 300

58342

Inkaras PB-74 817

300 … 375

Kampinis inkaras PB-73 817

150

Kampinis inkaras PB-68 817

200 … 300

Kampinis inkaras PB-75 817

300 … 375

58391
58401

Aliumininis inkaras LM-1A

58421

Apdailos juostos pagrindo tvirtinimas LM-2A

58411

Apdailos juosta vertikalioms siūlėms LM-1L, 6m

*) PB inkarų rinkinyje yra reikalingi kalami įvarai (3 vnt.)

Inkaras plieniniam stulpui

Aliumininis inkaras LM-1A

Inkaras
HM 38/17 profiliui

„Halfen“ HM 38/17, su
kiaurymėmis, betoniniam
stulpui

Apdailos juostos pagrindo
tvirtinimo detalė LM-2A

„Halfen“ HM 38/17, be
kiaurymių, plieniniam
stulpu

Apdailos juosta vertikalioms siūlėms
LM-1L

Montavimui reikalingi prietaisai ir įrankiai
Pakėlimo įranga
Kranas su griebtuvu – plokščių kėlimui
Keltuvas – montavimui

Įrankiai
Peilis arba žirklės pakuotės juostai perkirpti
Autokrautuvas arba tašai plokštėms atskirti
Rankinė freza tvirtinimams reikalingų griovelių pjovimui plokščių galuose

Laistytuvas arba klijų kaušas, arba klijų
vežimėlis
Gulsčiukas, nivelyras
Plaktukas, kirvis

Šepetys ar pjuvenų pūstuvas

Matavimo juosta, pieštukas, žymeklis

Sienų plokštes keliančio krano griebtuvas

Grandiklis, šlifuoklis, vielinis šepetys sienos
defektams išlyginti

Plastikinis kibiras klijams ir taisomajam
mišiniui
Elektrinis gręžtuvas su skiedinio maišymo
antgaliu

Prireikus – diskinis pjūklas Ø 350 mm ar Ø
400 mm (su kietųjų lydinių ar deimantiniu pjovimo disku) plokštėms pjaustyti

Montavimui reikalingos pagalbinės medžiagos
Įranga
Individualios apsaugos priemonės (apsauginiai akiniai, darbo pirštinės, šalmas)
Kaukė nuo dulkių (jei frezuojama patalpose)
Kopėčios, pastoliai

bauroc tiekiamos papildomos
medžiagos:

Iš kitų tiekėjų užsakomos
papildomos medžiagos:
Stulpai
Vertikalių siūlių sandarinimo medžiagos
Klijai ir taisomieji mišiniai
Montavimo pleištai
100 x 100 mm mediniai tašai, 60 cm ilgio

bauroc klijai akytajam betonui

Antikoroziniai dažai

bauroc taisomasis mišinys

Apdailos medžiagos

Lipni montavimo juosta

Plieniniai rėmai

Tvirtinimo elementai su vinimis

Tvirtinimo detalės individualiems sprendimams

Apdailos juostos vertikalioms siūlėms
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