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Основи
Дървени или метални   конструкции

цялостна  основна структура

Преместване
Ръкохватка преместване и 
монтаж
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Стени:

Разстоянието между
носещите колони:

22 мм панел➔ 62,50 см
16 мм панел➔ 31,25 см

62,50 cm/ 

31,25 cm 

Тавани и скатни покриви:

Разстоянието между носещите 
колони:

22 мм панел➔ 31,25 см
16 мм панел➔ 31,25 см

31,25 cm 

Например, OSB плоскости,
кофраж от груби дъски, масивни 
дървени стени, плочи от 
дървесни материали и др.

С транспортната ръкохватка
можете да пренасяте
глинените панели по-лесно и 
по-бързо. Помага и при
вземане на частични
количества от склада.
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Обработка
За рязане на глинени  панели Lemix®
препоръчваме да използвате  прободен 
трион и ръчен циркуляр  или зидарски  
трион (поради прах, който  може  да се 
генерира, препоръчваме да се вземат 
подходящи предпазни  мерки  и да се носи 
съответно  защитно облекло).

Като  алтернатива детайлите могат да 
бъдат нарязани  с мини-ръчен циркулярен  
трион и след това отчупени  по прав ръб.
За по-добро разпределение  на силата 
препоръчваме използването  на мастар
или дълъг нивелир. След като  се счупи,
подложката  от плат от юта трябва да се
отреже . Изшкурете , ако  е необходимо

Внимавайте

- Защитете  от влага
- Има ютена тъкан отзад

Монтаж
Хоризонтален (препоръчителен)
Стълбово-гредови конструкции:

Половин отстояние
Цялостна основна структура:

Челните фуги  трябва  да бъдат
разместени  на мин. 25 см

Вертикален монтаж

Монтаж  на половин отстояние

Челните фуги трябва да бъдат
разместени  на мин. 25 см
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Закрепване и захващане ------
Стени

■ Винтове за глинени
плоскости

■ Винтове  със
широка глава

■ Скоби  за такер

Тавани и скатни покриви

■ Винтове за
глинени
плоскости

■ Винтове със
широка глава

Препоръчани:

Lemix«> Винтове  за глинени
плоскости
5 x 60 mm, 
TX25 задвижване , закалена
стомана, частична  резба,
плоска  вафлена глава 16 мм за
дървени подконструкции

Spax 5 x 50 mm, 
защитени  от корозия ,
сизолационни  плочи Fischer
HV36, поцинковани  и
перфорирани

Скоби  за гръб, напр.
KMR BS 75 GALV, ш. 27 mm, в. 75
mm
BeA 140/50 NKHZ, в. 24.2 mm, ш.
50 mm
Prebena Ws50 CNKHA, в. 25 mm,
ш. 50 mm

Lemix«> Винтове  за глинени
плоскости
5 x 60 mm, 
TX25 задвижване , закалена
стомана, частична  резба,
плоска  вафлена глава 16 мм за
дървени подконструкции
Spax 5 x 50 mm, 
защитени  от корозия ,
сизолационни  плочи Fischer
HV36, поцинковани  и
перфорирани
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Винтове

16 мм Lemix® глинен панел
Тавани и стени
15 точки  на захващане 
Разстояние  между  тях 31.25
cм

22 мм Lemix® глинен панел
Стена
9 точки  за захващане 
Разстояние между  тях 62.50
cм

22 мм Lemix® Глинен панел
Таван
15 точки  на захващане 
Разстояние между  тях 31.25
cм
Ако  се използват  винтове 
със задържащи  пластини 
HV36, винтовете  могат да се 
вкарат  във връзките  на 
панела, ако  се използват  за 
стени.
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Закрепване и захващане _____ _
Скоби
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напр. Панелифт напр. Профиспан

16 mm Lemix® глинен
панелl Стена
19 точки  на захващане
Разстояние  между  тях
31.25 cm 

22 mm Lemix® глинен
панел Стена
15 точки  на захващане
Разстояние  между  тях
62.50 cm 

Помощни средства за монтаж
За да се опрости  монтажа  на
тавани  и наклонени  покриви ,
препоръчваме използването
на панелен повдигач  или
строителна опора.
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Залепване

Глинените панели Lemix® могат да бъдат
залепени  и директно  върху тухлени или
бетонни стени . За залепване на панелите  е
необходимо глинено лепило и армиращ
разтвор . Използвайте назъбена мистрия
(10 мм), за да нанесете лепилото върху
стената  и гърба на глинения  панел. Важно :
Повърхността  трябва да е твърда , суха и
чиста . Освен това се препоръчва
използването  на винтове  в зависимост от
адхезивността  на повърхността . 

Други важни подробности
Строителни услуги/инсталации
Монтирани  са отоплителни  и водопроводни
тръбиобичаен начин за конструкция  от гипсокартон .
Вдлъбнатините  за контактите  могат да се изрежат  с пергел.
Кухи  стенни  електрически  контакти могат  да бъдат
облицовани с лента на дървесна основа материал за
допълнително  укрепване .

Закрепване на предмети
Винтовете  с анкери  за гипсокартон  могат
да се използват  за директно  закрепване
на карти ни, лампи или други  леки
предмети . Когато  монтирате тежки
предмети  като  радиатори или стенни
модули, уверете се, че използвате
дървени подсилвания или структурни
профили в основата на монтажни те зони .

Анкер болтове

Tri/Trika 6/36 

Tri/Trika 6/51 

Tri/Trika 8/51 

Acrobat M4x38 

Acrobat M5x52 

Acrobat M6x52 

---- -- --

препоръчителна 
сила на носене

4 kg 

4 kg 

6 kg 

12 kg 

12 kg 

12 kg 

Боравене с тях
- Избягвайте  огъване
- Транспортирайте  в изправена посока

Анкери Препоръчителна 
носеща способност 

Spagat M4 � 12 kg 

Spagat MS ( 12 kg 

Spagat M6 ( 12 kg 

Spagat Plus MS t 12 kg 

Spagat Plus M6 t 0 12 kg 

Spiral 5 kg 

Spiral Plus 5 kg 

Le 
Die Marken-Lehmplatte 

7 

За техническа информация: 
Антон Иванов 
тел: 0878 138 831  
имейл: anton@silico-bg.com

За поръчки и доставки: 
Склад 

тел: 0878 138 848  
имейл: office@silico-bg.com

www.silico-bg.com



P.anel weight (pe� m') 

Article numbe� 

insulation values 

ifhermal conductivity 

Building material class 

1m1 KERAMIK AG 
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