MARCOTHERM PIASTRA DI MONTAGGIO SLK-ALU-Q
MARCOTHERM PLACĂ DE MONTAJ SLK-ALU-Q
Cod. PMxxxSPxx
DESCRIERE
MARCOTHERM PLACA DE MONTAJ SLK-ALU-Q
este realizată din
spumă poliuretanică rigidă
neputrezibilă, vopsită în masă cu culoarea neagră, este
ranforsată cu o placă din oŃel înglobată în spumă pentru
a garanta o înşurubare aderentă pe bază.
MTH PLACA DE MONTAJ SLK-ALU-Q prezintă de
asemenea o placă din aluminiu pentru înşurubarea
elementelor externe şi o placă din răşină fenolică care
garantează o repartiŃie optimă a presiunii pe suprafaŃă. În
dotare la furnizare sunt cuprinse dopuri din EPS pentru
astuparea orificiilor şi dibluri de fixare.

APLICARE
PLACA DE MONTAJ MTH SLK-ALU-Q este prevăzută,
în special pentru elementele grele externe, fără punte
termică, în cadrul sistemelor de izolaŃie termică a
tencuielilor din polistiren expandat (EPS) şi vată de sticlă
(MW).
Această placă poate fi acoperită cu tencuială din comerŃ
fără nici un fel de pregătire prealabilă.

Căi de evacuare

PLACA DE MONTAJ MTH SLK-ALU-Q are o rezistenŃă
limitată la razele UV totuşi, pe parcursul duratei
construcŃiei, nu este necesară în linii mari nici un fel de
protecŃie.
Montajele de elemente externe fără punte termică sunt
admise, de exemplu pentru: căi de evacuare, perdele şi
protecŃii solare, copertine.

Perdele şi protecŃii solare

Copertine
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CARACTERISTICI TEHNICE
Certificat de conductivitate termică a PU: λ 0.04 W/mK
ReacŃie la foc conform DIN 4102, mai 1998: B2
CerinŃe de rezistenŃă la tracŃiune adezivă a bazelor conform
SIA: 0,25 N/mm² 2,5 kg/cm²

ForŃă de compresiune admisă PD

RezistenŃa la tracŃiune adezivă a bazei trebuie să fie
determinată prin executarea unor teste.
Este obligatorie lipirea pe întreaga suprafaŃă.

ForŃă transversală admisă PQ
Pe placa de aluminiu

Pe placa de din răşină fenolică:
18.0 kN 1801 kg

La valorile indicate mai sus, s-a Ńinut
cont de plasa de armare cu o valoare
egală cu 25 kg/5 cm

ForŃă de tracŃiune admisă Pz.
Pe placa din aluminiu:
20 kN

ForŃă de tracŃiune admisă Pz.
Pe zona de fixare a obiectelor pe
zidărie:
ForŃă pe şurub:
ForŃă pe zona de lipire:

5.6 kN
0.6 kN
3.2 kN

beton:
ForŃă pe şurub:
ForŃă pe zona de lipire:

6.4 kN
0.8 kN
3.2 kN

ForŃă de tracŃiune admisă Pz.
suprafeŃele de înşurubare
ForŃă pe şurubul M6:
6.2 kN
ForŃă pe şurubul M8:
8.4 kN
ForŃă pe şurubul M10: 10.6 kN
ForŃă pe şurubul M12: 12.8 kN
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MONTAJ
Se recomandă să se monteze PLACA DE MONTAJ MTH
SLK-ALU-Q simultan cu lipirea panourilor izolante.

ExtrageŃi dopurile din EPS din nişă şi aplicaŃi tencuiala
adezivă pe suprafaŃa de lipire a PLĂCILOR DE MONTAJ
MTH SLK-ALU-Q.
Elementul trebuie să fie complet lipit pe întreaga suprafaŃă a
bazei.
Consum orientativ pentru un strat cu grosime de 5 mm: 0,39
kg

ApăsaŃi PLACA DE MONTAJ MTH SLK-ALU-Q la
acelaşi nivel cu panourile izolante în secŃiunea frezată.

După ce se întăreşte tencuiala adezivă introduceŃi
diblurile de fixare şi astupaŃi găurile cu dopuri din EPS.
VerificaŃi că diblurile furnizate sunt corespunzătoare
pentru suportul din zidărie.
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LUCRĂRI DE FINISARE
PLACA DE MONTAJ MTH SLK-ALU-Q este acoperită cu
sistemul de cămăşuire.
DeterminaŃi poziŃia exactă a plăcii prin batere pe finisajul din
tencuială.
FixaŃi pe placă şuruburi autofiletante sau metrice.
Nu sunt potrivite şuruburile pentru lemn sau şuruburile de auto
perforare.

ExecutaŃi o preperforare pentru şuruburile metrice:
M6
diametru de perforare
5.0 mm
M8
diametru de perforare
6.5 mm
M10
diametru de perforare
8.2 mm
M12
diametru de perforare
10.5 mm
ExecutaŃi o preperforare pentru şuruburile autofiletante cu un
diametru de perforare în conformitate cu indicaŃiile furnizorului de
şuruburi.
Adâncimea de perforare trebuie să fie de 46-56 mm.

ÎnşurubaŃi obiectul de montat în PLACA DE MONTAJ MTH
SLK-ALU-Q: adâncimea de înşurubare a plăcii trebuie să fie de cel
puŃin 36 mm, astfel încât să garanteze faptul că înşurubarea se
realizează pe toată grosimea plăcii din aluminiu înglobată în
spumă.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că informaŃiile din prezenta fişă tehnică reprezintă rezultatul experienŃei, cunoştinŃelor tehnice şi ştiinŃifice
cele mai bune; totuşi nu-şi poate asuma nici un fel de responsabilitate pentru rezultatele obŃinute prin utilizarea lor, deoarece condiŃiile de aplicare nu pot fi
controlate sub nicio formă de acesta. Se recomandă să se verifice mereu dacă produsul este adecvat pentru fiecare caz specific. Prezenta anulează şi
înlocuieşte orice fişă tehnică anterioară. Pentru informaŃii tehnice suplimentare contactaŃi Serviciul de AsistenŃă Tehnică la numărul +39 0414569322.
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