Prezentacja firmowa

Montaĝ na elewacjach
ocieplonych styropianem
Ocieplenie budynku materiaïem izolacyjnym jakim jest styropian, niesie ze sobÈ trudnoĂci w postaci montaĝu róĝnych elementów zewnÚtrznych jak lampy, ĝaluzje lub markizy. Stopieñ trudnoĂci montaĝu roĂnie wraz ze wzrostem wagi elementu montowanego.
Obecnie na rynku dostÚpny jest system Thermax firmy fischer, który caïkowicie rozwiÈzuje
ten problem z uprzednio wykonanÈ izolacjÈ termicznÈ.
System Thermax skïada siÚ z dwóch wariantów, które moĝna wybraÊ w zaleĝnoĂci
od podïoĝa oraz ciÚĝaru mocowanego elementu. W pierwszym rozwiÈzaniu fischer
Thermax 8/10 moĝna uĝyÊ trzpienia z gwintem do drewna, montujÈc go bezpoĂrednio
w elementach drewnianych lub w pozostaïych materiaïach budowlanych za pomocÈ
koïka uniwersalnego. Przed instalacjÈ koïka
w podïoĝu naleĝy poprzez izolacjÚ wywierciÊ otwór, a nastÚpnie po oczyszczeniu rozwierciÊ izolacjÚ uĝywajÈc wiertarki z osadzonym trzpieniem systemu Thermax.
Po wprowadzeniu trzpienia z koïkiem do
wywierconego wczeĂniej otworu dokrÚca
siÚ caïoĂÊ aĝ do momentu, gdy koniec zrówna siÚ z powierzchniÈ izolacji. Najbardziej
istotnym elementem systemu jest specjalny
stoĝek wykonany z wysokowytrzymaïego
tworzywa zbrojonego wïóknem szklanym.
Zapobiega w ten sposób przenikaniu ciepïa
poprzez stalowy prÚt, co skutkuje zupeïnym
brakiem mostków termicznych. Sam trzpieñ
jest zaopatrzony w specjalne ostrza, które
podczas wkrÚcania powodujÈ wyciÚcie otworu w izolacji a co za tym idzie szybkÈ instalacjÚ bez uĝycia specjalnych narzÚdzi. ZaletÈ
systemu fischer Thermax 8/10 jest równieĝ
moĝliwoĂÊ instalacji bez wzglÚdu na rodzaj
podïoĝa. Drugim rozwiÈzaniem systemu jest
wersja fischer Thermax 12/16. Podstawowa
zasada dziaïania systemu jest taka sama jak
opisanego powyĝej. Róĝnica tkwi w technice montaĝu w podïoĝu noĂnym. W tym
przypadku zastosowano poïÈczenie wklejane
przy uĝyciu zaprawy iniekcyjnej fischer FIS
V 360 S. Mocowania chemiczne doskonale
zdajÈ egzamin w róĝnych podïoĝach. SÈ wykorzystywane do ĝelbetu, kamienia naturalnego, cegïy peïnej oraz gazobetonu. Montaĝ
rozpoczyna siÚ poprzez wywiercenie otworu w podïoĝu oraz dopasowaniu dïugoĂci
prÚta wklejanego do gïÚbokoĂci wywierco-
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Thermax 8/10 z koïkiem UX

Montaĝ systemu Thermax
Thermax 12/16 z tulejÈ siatkowÈ

Zaprawa iniekcyjna FIS V 360

Przykïadowy montaĝ lampy – Thermax 8/10

Przykïadowy montaĝ markizy – Thermax 12/16

nego otworu. NastÚpnie rozwierca siÚ izolacjÚ (jak w systemie Thermax 10/12) przedmuchuje oraz umieszcza w otworze tulejÚ
perforowanÈ do której za pomocÈ pistoletu
FIS AK wyciskamy zaprawÚ iniekcyjnÈ FIS
V 360 S. ZwiÚksza to wytrzymaïoĂÊ i zapewnia przenoszenie obciÈĝeñ wyrywajÈcych dochodzÈcych nawet do 2,5 tony. W tak przygotowanym otworze z tulejÈ oraz zaprawÈ

umieszczamy prÚt i regulujemy poïoĝenie za
pomocÈ klucza. Szczeliny pomiÚdzy plastikowym stoĝkiem a izolacjÈ wypeïniamy klejem uszczelniajÈcym. Do tak zamocowanego
gniazda systemu dokïadamy mocowany element i za pomocÈ Ăruby nierdzewnej znajdujÈcej sie w zestawie przykrÚcamy.
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