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Šis Europos techninis liudijimas
išduotas pagal (ES) reglamentą
No 305/2011, remiantis

ETAG 014, 2011 m. leidimas, naudojamas
kaip Europos vertinimo dokumentas (EVD)
remiantis (ES) reglamento No 305/2011
66 straipsnio 3 punktu

Ši versija pakeičia

ETA 05/0055 išleistą 2010/03/15

Šio Europos techninio liudijimo vertimai į kitas kalbas visiškai atitiks originalų išleistą dokumentą ir turėtų būti taip
vertinami.
Europos techninis liudijimas, įskaitant perdavimą elektroninėmis priemonėmis, bus perduodamas visas (išskyrus
anksčiau paminėtus konfidencialius priedus). Tačiau, gavus raštišką Techninį liudijimą išdavusios įstaigos –
Prahos statybos technikos ir bandymų instituto leidimą, galimas dalinis atgaminimas. Bet koks dalinis
atgaminimas turėtų būti taip vertinamas.
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1.

Techninis produkto apibrėžimas
BRAVOLL® PTH-KZ 6018, PTH 60/8 smeigės sudarytos iš plastikinio kaiščio su
lėkštele ir įkalama vinimi ir skirtos termoizoliacinių sistemų tvirtinimui (ETICS).
Smeigės BRAVOLL® PTH-KZ 60/8 kaištis pagamintas iš polipropileno, o jai
priklausanti įkalama vinis pagaminta iš 5.8 stiprumo klasės plieno, arba
nerūdijančio plieno. Vinies galvutė sustiprinta poliamido apvalkalu.
Smeigė BRAVOLL® PTH 60/8 pagaminta iš polipropileno, o jai priklausanti
įkalama vinis iš sustiprinto poliamido.
Smeigės BRAVOLL® PTH-KZ 60/8 ir PTH60/8 gali būti papildomai derinamos
su smeigių lėkštelėmis BRAVOLL® IT PTH 100 ir IT PTH 140, kurios
parodytos Priede A4.
Smeigė montuojama išgręžtoje angoje sukalant vinį. Produkto iliustracija ir
apibūdinimas pateikti Priede A.
Numatyto panaudojimo apibrėžimas remiantis galiojančiais EVD

2.

3 skyriuje nurodytos charakteristikos galioja tik tuo atveju, jei smeigė naudojama
atsižvelgiant į Priede B nurodytas specifikacijas ir sąlygas.
Šio Europos techninio liudijimo reikalavimai remiasi prielaida, kad numatomas
smeigių naudojimo laikas 25 metai. Duomenys apie naudojimo laiką negali būti
pateikiami kaip gamintojo suteikta garantija, tačiau turėtų būti vertinami kaip
priemonė pasirinkti produktus atsižvelgiant į numatomą ekonomiškai pagrįstą
naudojimo laiką.

3.

Produkto charakteristikos ir tikrinimo metodai

3.1

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminės charakteristikos
Atsparumas tempimo apkrovai
charakteristikaresistance
for tension loads
Poslinkis
Šilumos laidumo koeficientas
Lėkštelės tvirtumas
3.2

Charakteristikos
Žiūrėti Priede C 1
Žiūrėti Priede C 1
Žiūrėti Priede C 2
Žiūrėti Priede C 2

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)
Taikoma ETAG 004.

3.3

Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)
Dėl pavojingų medžiagų nurodytų šiame Europos techniniame liudijime, produktams
patenkantiems į šią kategoriją, gali būti taikomi reikalavimai (pvz. perkelti Europos
teisės aktai ir nacionaliniai įstatymai, potvarkiai ir nuostatai) Siekiant užtikrinti (ES)
reglamento No 305/2011 atitiktį, šių reikalavimų taip pat turi būti laikomasi, ten kur
jie yra taikomi.

3.4

Saugi eksploatacija (BWR 4)
Pagrindiniams saugaus naudojimo reikalavimams galioja tie patys pagrindiniai
mechaninio atsparumo ir stabilumo reikalavimai.
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3.5

Apsauga nuo triukšmo (BWR 5)
Netaikytina.

3.6

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)
Netaikytina.

3.7

Tausus gamtinių išteklių naudojimas (BWR 7)
Tausaus gamtinių išteklių naudojimo charakteristikos šiam produktui nebuvo
nustatytos.

3.8

Bendrosios tinkamo naudojimo nuostatos
Patvarumas ir tinkamumas užtikrinamas tik laikantis numatyto panaudojimo
specifikacijų, kurios pateiktos Priede B1.
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (AVCP) sistema
taikoma atsižvelgiant į jos teisinę bazę
Remiantis Europos Komisijos Sprendimu 97/463/EC1, eksploatacinių savybių
vertinimo ir tikrinimo sistema (žiūrėti Priede V Reglamentas (ES) No 305/2011)
pateikta žemiau esančioje lentelėje galioja:

4.

Produktas

Numatytas panaudojimas

PTHKZ 60/8
smeigės išorinių
sudėtinių

Išorinių sudėtinių

Naudojimo kategorija
category

Sistema

A, B, C ir D.

2+

A ir B.

2+

termoizoliacinių
sistemų montavimui

termoizoliacinių
sistemų montavimui

PTH smeigės

išorinių sudėtinių
termoizoliacinių
sistemų montavimui

Išorinių sudėtinių
termoizoliacinių
sistemų montavimui

5.

Techninė informacija reikalinga AVCP sistemos įgyvendinimui, pateikiama
galiojančiame EVD

5.1

Gamintojo užduotys
Gamintojas atliks nuolatinę vidinę gamybos priežiūrą. Visi principai, reikalavimai ir
nuostatos, kurių laikosi gamintojas, įforminami susistemintais ir metodiškai
tvarkomais dokumentais rašytinių taisyklių, procedūrų forma, įskaitant gamybos
veiksmų įrašus. Ši gamybos kontrolės sistema užtikrins, kad produktas atitinka šį
Europos techninį liudijimą.
Gamintojas gali naudoti tik tas žaliavas, kurios pateiktos šio Europos techninio
liudijimo techninėje dokumentacijoje.
Gamyklos produkcijos kontrolės priežiūra bus vykdoma atitinkamai pagal kontrolės
planą, esantį šio Europos techninio liudijimo techninėje dokumentacijoje. Kontrolės
planas nustatytas atsižvelgiant į gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, kurią
prižiūri gamintojas ir pateikė Prahos statybos

i

Europos bendrijų oficialus leidinys L 198/31 25.7.1997
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technikos ir bandymų institutui2.

Gamyklos produkcijos kontrolės rezultatai bus užregistruoti ir įvertinti pagal
kontrolės plano nuostatus.
Gamintojas pasirašys sutartį su notifikuota įstaiga užduotims paminėtoms 4
skyriuje smeigių srityje, kad įvykdytų užduotis išdėstytas 5.2 skyriuje. Šiam
tikslui, šiame ir 5.2 skyriuose paminėtas kontrolės planas gamintojo bus
perduotas notifikuotai įstaigai.
Gamintojas paruoš eksploatacinių savybių deklaraciją, patvirtinančią, kad statybos
produktas atitinka Europos techninio reikalavimo nuostatus.
5.2

Notifikuotos įstaigos užduotys
Notifikuota įstaiga užfiksuos aukščiau paminėtų atliktų veiksmų esminius punktus
ir pateiks gautus rezultatus, bei padarytas išvadas rašytinėje ataskaitoje.
Gamintojo pasirinkta notifikuota sertifikavimo įstaiga išduos produkto eksploatacinių
savybių pastovumo sertifikatą, patvirtinantį, kad produktas atitinka Europos techninio
liudijimo nuostatus.
Tais atvejais, jei Europos techninio įvertinimo ir jo kontrolės plano nuostatai nėra
vykdomi, notifikuota įstaiga atšauks produkto eksploatacinių savybių pastovumo
sertifikatą ir nedelsiant informuos Prahos statybos technikos ir bandymų institutą.

Išduotas Prahoje 2014.11.05

Pasirašyta:
Ing. Boženos Musilovos
Techninio įvertinimo įstaigos direktorės

z Kontrolės planas konfidenciali Europos techninio įvertinimo dokumentacijos dalis,
nepublikuojama kartu su ETA liudijimu ir perduodama tik patvirtintai įstaigai vykdančiai AVCP
procedūrą.
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= bendras smeigės įtvirtinimo
pagrindinėje medžiagoje gylis
= veiksmingas tvirtinimo gylis
= išgręžtos angos gylis
= pagrindo medžiagos storis
= izoliacinės medžiagos storis

dp
La

= išlyginamojo sluoksnio arba tinko storis
= klijų ir pagrindo nelygumų paklaida
= lėkštelės skersmuo
= bendras smeigės ilgis

Bendro smeigės ilgio nustatymas

A1≥ hD + min. hnom+ max. a1 + max. a2
La
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Produkto apibūdinimas

Montavimo
sąlygos
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Priedas

Smeigė ir įkalama vinis
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8

I

Veiksmingas tvirtinimo gylis

Žymėjimas:
Gamintojo
pavadinimas:BRA
VOLL – smeigės
tipas: PTH-KZ 60/8
smeigės ilgis (La) e.g. 155
BRAVOLL® PTH60/8

,c
~ ,a

ISk |

Veiksmingas tvirtinimo gylis

49
i*

Žymėjimas:
Gamintojo
pavadinimas:
BRAVOLL
smeigės tipas:
PTH 60/8
smeigės ilgis (La) e.g.

,

155

BRAVOLL* PTH-KZ 60/8, PTH60/8

Priedas
Produkto
A 2 aprašymas
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Lentelė A1: Išmatavimai

Smeigės tipas

Smeigės
lėkštelė

Kaištis
Ødnom

hnom

Hef

Įkalama vinis

[mm]

[mm]

[mm]

La[mm]

Ødp[mm]

Ln [mm]

PTH-KZ 60/8

8

25

25

75-355

60

75-355

PTH 60/8

8

35

30

55-215

60

50-215

Lentelė A2: Medžiagos

Paskirtis

Spalva

Medžiaga

Kaištis
PTH-KZ 60/8

Oranžinė, natūrali

Kopolimero polipropilenas PP

Įkalama vinis
PTH-KZ 60/8

Kaištis
PTH 60/8
Įkalama vinis
PTH 60/8
Lėkštelė
IT PTH 100 / IT PTH 140

Vinis cinko spalvos,
galvutės spalva
natūrali

Plieno tvirtumo klasė 5.8, cinkuotas
≥ 5 μm su plastikine galvute
Nerūdijantis plienas

Natūrali, geltona

Kopolimero polipropilenas PP

Natūrali

Sutvirtintas poliamidas

Natūrali

Sutvirtintas poliamidas

BRAVOLL@ PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Produkto apibūdinimas

A3
Išmatavi
maiMedži

agos
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Priedas

|

BRAVOLL®
IT PTH 100 andIT PTH 140

Papildoma lėkštelė komplektuojama su BRAVOLL® PTH-KZ 60/8 ir
PTH 60/8

Priedas A 4
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Numatyto naudojimo specifikacijos
Smeigės naudojamos:
. Sudėtinių termoizoliacinių sistemų tvirtinimui (ETICS).
Pagrindinės medžiagos
. Gelžbetonis, arba normalaus svorio betonas (Panaudojimo kategorija A), pagal
Priedą B3.
. Plyta (Panaudojimo kategorija B), pagal Priedą B3.
. Silikatinės plytos (Panaudojimo kategorija B), pagal Priedą
B3.
. Vertikaliai perforuota plyta (Panaudojimo kategorija C), pagal Priedus B3B4.
. Vertikaliai perforuotos molinės plytos pagal ÖNORM B 6124(Panaudojimo kategorija C),
pagal Priedus B3-B4.
. Lengvųjų užpildų betono tuščiaviduriai blokai LAC (Hbl) (Panaudojimo kategorija D),
pagal Priedus B3-B4.
. Charakteringą tempimo bandymą galima atlikti statybos aikštelėje realiai naudojamoje
pagrindo medžiagoje, jei atitinkamam pagrindo medžiagos tipui nėra nustatyta smeigės
išlaikymo charakteristika (pvz., mūrinys iš kitos rūšies pilnavidurių arba perforuotų
molinių plytų).

Naudojimo sąlygos
.

.

Smeigė gali būti panaudota tik esant apkrovai, atsiradusiai dėl vėjo, o ne nuosavam
sudėtinės termoizoliacinės sistemos svoriui. Nuosavas svoris turi būti perkeliamas
sudėtinės termoizoliacinės sistemos jungtims.

Panaudojimo kategorijos :
.

.
.

Smeigės PTH-KZ 60/8 naudojamos kategorijoms A, B, C ir D.
Smeigės PTH 60/8 naudojamos kategorijoms A ir B.

Dizainas:
. Smeigių dizainas sukurtas laikantis Europos techninio vertinimo ETAG O14" gairės
plastikinėms
smeigėms išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų tvirtinimui, už kurį
atsakingas smeigių srityje patirties turintis inžinierius.
. Turi būti atlikti skaičiavimai ir pateikti brėžiniai atsižvelgiant į tvirtinamos medžiagos
apkrovas, pagrindo medžiagų tvirtumą, izoliacijos storį ir smeigės matmenis, o taip pat
leistinus nuokrypius.
. Atitinkamoje statybos vietoje būtina atlikti patikrinimus. Smeigė gali būti panaudota tik
esant apkrovai, atsiradusiai dėl vėjo. Kitos apkrovos, tokios kaip nuosavas svoris arba
spaudimas, turi būti perkeliamos bendroms išorinės kontaktinės šilumos izoliacinės
sistemos jungtims.

BRAVOLL® PTH-IKZ 60/8, PTH 60/8
Numatytas
panaudojimas
Specifikacijos

Priedas B 1
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Montavimas:
Smeigė tinkama naudojimui, jei laikomasi šių sąlygų:
. Smeiges montuoja kvalifikuoti darbuotojai prižiūrimi už techninius reikalus objekte
atsakingo asmens.
. Smeigės naudojamos tokios, kokios buvo gautos iš tiekėjo, nekeičiant nė vieno iš
smeigės komponentų.
. Smeigės montuojamos laikantis gamintojo specifikacijų ir brėžinių naudojant įrankius.
. Prieš montuojant smeigę, būtina patikrinti ar pagrindinė medžiaga, kurioje bus
montuojama smeigė, atitinka pagrindo medžiagos savybes, kurios buvo nustatytos
. Būtina laikytis angų gręžimo nuostatų. (Angos perforuotose molinėse plytose, vertikaliai
perforuotose molinėse plytose ir lengvųjų užpildų betono tuščiaviduriuose blokuose
(LAC) gali būti gręžiamos tik gręžimo režimu. Kiti gręžimo būdai taip pat galimi, jei
statybos aikštelėje bus atlikti bandymai remiantis Priedu B 5 ir įvertinamas gręžimo su
kalimu poveikis).
. Angas gręžti nepažeidžiant armatūros.
. Temperatūra montuojant smeigę turi būti ≥ 0
°C.
. Neapsaugotos smeigės gali būti veikiamos saulės spindulių, bet ne ilgiau nei 6 savaites.

BRAVOLL. PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Numatytas
panaudojimas
Montavimas

Priedas B 2
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Pagrindo medžiagų tipai
Lentelė B1: Pagrindo medžiagos

Pagrindo
medžiaga

Naudojimo

Tūrinis tankis

Min

Gręžimo

Pastabos

gniuždomasis

kategorija

metodas

įtempis

A

Gręžimas su
kalimu

Betonas C16/20 – C50/60 A
Pagal EN 206-1

Gręžimas su
kalimu

Betonas C12/15
Pagal EN 206-1

Pilnavidurės plytos
Pagal EN 771-1

B

≥1,7

Silikatinės plytos
Pagal EN 771-2

B

≥1,8

12

Vertikaliai perforuotos
Molinės plytos
Pagal EN 771-1

C

≥0,7

12

Vertikaliai perforuotos
Molinės plytos
Pagal ONORM B 6124

C

≥0,9

10

Lengvojo betono
Tuščiaviduriai blokai
Pagal EN 771-3

D

≥0,5

4

Lengvųjų užpildų
Betono gaminiai LAC
(Hbl) pagal EN 1520

D

≥1,2

4

20

Vertikali perforacija
Iki 15%

Gręžimas su
kalimu
Gręžimas su
kalimu

Vertikali perforacija
daugiau nei 15% ir
mažiau nei 55%

Tik
paprastas
gręžimas
Tik
paprastas
gręžimas

Žiūrėti priedą B4

Tik
paprastas
gręžimas

Tik
paprastas
gręžimas

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Numatytas panaudojimas
Pagrindo medžiagos

Priedas B 3
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Pagrindo medžiagų tipai
Lentelė B2: Nustatytas smeigės tipas tvirtinti palengvinto betono tuščiaviduriuose blokeliuose pagal EN
77
1-3
ir akytos plytos pagal EN 771-1 ir pagal ÓNORM B 6124

Geometrija

[]( D

I

U "'

' ~""'

.]

HQ

Plytos storis
b
[mm]

Vidinės kirstinės
storis
a
[mm]

Smeigės tipas
PTH-KZ
60/8

PTH 60/8

•

175

50

240
300

50

•

175

35

•

240
300
365

35

240
300
365

30

•
•
•

Nurodoma plyta
ÖNORM 86124

250

10,3

•
250

10,1

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Numatytas
panaudojimas
Pagrindo medžiagos

Priedas B 4
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Montavimas
Lentelė B3: Montavimo charakteristikos

Smeigės tipas
Nominalus grąžto skersmuo

d0 [mm]

PTH-KZ 6O/8

PTH60/8

8

8

Min. grąžto pjovimo skersmuo

dcut, min ≥ [mm]

8,0

8,0

Max. grąžto pjovimo skersmuo

dcut, max ≤ [mm]

8,45

8,45

h1 ≥ [mm]

35

45

hef [mm]

25

30

hnom [mm]

25

35

Gręžiamos angos gylis
Veiksmingas smeigės gylis
Bendras tvirtinimo gylis

Lentelė B4: Minimalus pagrindo medžiagos storis, atstumas nuo kraštų ir
tarp smeigių

Anchortype

Minimalus pagrindo
medžiagos storis
h [mm]

PTH-KZ 60/8, PTH60/8

100

Minimalus atstumas

smin[mm]
100

Minimalus atstumas nuo
krašto
Cmin[mm]
100

Atstumų nuo krašto ir tarp smeigių schema

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Numatytas panaudojimas
Montavimo charakteristikos
Ašinis ir atstumai nuo krašto

Priedas B 5
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Statybos vietoje atliekami bandymai
Charakteringą tempimo bandymą galima atlikti statybos aikštelėje realiai naudojamoje
pagrindo medžiagoje, jei atitinkamam pagrindo medžiagos tipui nėra nustatyta smeigės
išlaikymo charakteristika (pvz., mūrinys iš kitos rūšies pilnavidurių arba perforuoto mūro
medžiagų). Charakteringas išlaikymas, į kurį vėliau bus atsižvelgta, turi būti nustatomas
mažiausiai per 15 bandymų. Šiuos bandymus, esant vienodoms sąlygoms, galima atlikti
laboratorijoje.
Bandymus ir rezultatų įvertinimą, taip pat galutinę ataskaitą bei išlaikymo charakteristikos
nustatymą turėtų atlikti ir pateikti akredituota laboratorija, arba darbus statybos vietoje
atlikti įgaliotas asmuo.
Smeigių, kurios bus bandymų objektas, skaičius ir montavimas turi atitikti konkrečios
statybos sąlygas, pvz., uždengti iškilias plokštumas, padidinti smeigių skaičių, kad
bandymų rezultatai patikimai pagrįstų smeigių išlaikymo charakteristiką. Bandymų metu
turėtų būti atsižvelgta į pačias nepalankiausias praktinio panaudojimo sąlygas.
Montavimas
Smeigė, kuri bus bandoma, turi būti montuojama (angai išgręžti naudojamas gręžimo
įrankis ir grąžtas) tokiais pat ašiniais ir kraštiniais atstumais, kaip nurodyta išorinės
termoizoliacinės sistemos tvirtinime.
Priklausomai nuo gręžimo įrankio, pagal ISO 5468, atitinkamai turi būti naudojami kieto
metalo grąžtai, arba kieto metalo gręžimo galvutės. Grąžto pjovimo skersmuo turi būti
(leidžiama riba) aukščiausios leidžiamos ribos.
Bandymo atlikimas
Įrenginys, kuris turi būti naudojamas atlikti tempimo bandymą, privalo pamažu didinti
apkrovą, kuri matuojama kalibruojamu jėgos matuokliu. Apkrova turi būti pernešama
lankstu ir turi veikti vertikaliai ant pagrindinės medžiagos paviršiaus bei smeigės.
Reakcinės jėgos turi pasiskirstyti į smeigės pagrindą mažiausiai 15 cm atstumu nuo
smeigės. Apkrova turi būti vis didinama taip, kad, praėjus 1 minutei, būtų pasiektas
tvirtumas (N1). Apkrovos dydį, kai jai veikiant buvo sutrikdytas tvirtumas (N1), reikia
pažymėti.
Bandymo protokolas
Bandymo protokole turi būti visi duomenys, būtini įvertinti bandomos smeigės išlaikymo
savybes. Bandymo protokolas turi būti pridėtas prie statybos dokumentacijos.
Protokole būtina minimaliai nurodyti šiuos duomenis:
• statybos objektas, pastato savininkas; bandymų atlikimo laikas ir vieta, oro
temperatūra, konstrukcinio vieneto, kuriuo įtvirtinama ETICS, tipas
• mūro tipas (plytų rūšis, tvirtumo klasė, visi plytų dydžiai, skiedinio rūšis), vizualaus
mūro įvertinimo rezultatai (ertmės, tarpai tarp ertmių, ertmių reguliarumas)
• plastikinio kaiščio ir įkalamos vinies aprašymas, kieto metalo grąžto arba kieto metalo
gręžimo galvutės pjovimo skersmuo prieš ir po gręžimo
• bandymo įranga; bandymų rezultatai, įskaitant N1 verčių pateikimą.
• bandymo, atlikusio ar stebėjusio asmens parašas
Bandymo rezultatų įvertinimas
Išlaikymo charakteristiką NRk1 paskaičiuojame iš pamatuotos vertės N1 taip:
NRk1 = 0,6 • N1 ≤ 1,5 kN
N1 = vidutinė vertė iš penkių mažiausių pamatuotų verčių, pasiekus tvirtumo ribą
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Numatomas
panaudojimas
Bandymai
statybos vietoje
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Lentelė C1: Smeigės atsparumo tempimui charakteristikos
Pagrindo
medžiaga

Tūrinis
svoris

Naudojim
o

[kg/m3]

kategorija

Betonas C12/15
Pagal EN 206-1
Betonas C16/20 –
C50/60
Pagal EN 206-1
Pilnavidurės plytos
Pagal EN 771-1
Silikatinės plytos
Pagal EN 771-2
Vertikaliai
perforuotos
Molinės plytos
Pagal EN 771-1
Vertikaliai
perforuotos
Molinės plytos
Pagal ONORM B
6124
Lengvojo betono
Tuščiaviduriai blokai
Pagal EN 771-3
Lengvųjų užpildų
Betono gaminiai LAC
(Hbl) pagal EN 1520

A

Saugumo faktorius

ƴM =

Minimalus
PTH-KZ
gniuždomasis
60/8
įtempis
[kN]
ß
[N/mm2]
0,7

A

PTH 60/8
[kN]

0,6

0,9

0,9

B

≥1,7

20

0,9

0,9

B

≥1,8

12

0,9

-

C

≥0,7

12

0,3

-

C

≥0,9

15

0,5

-

D

≥0,5

4

0,9

-

D

≥1,2

4

0,9

-

2*

*Jei nenustatyta nacionalinių teisės aktų
Lentelė C2: Poslinkis esant apkrovai

PTH-KZ
Poslinkiai

Montavimas
Medžiaga
C12/15 EN 206-1
C16/20 EN 206-1
C5O/60 EN 206-1
Pilnavidurės plytos EN 771-1
Silikatinės plytos EN 771-2

Tempimo
apkrova
Nsk [kN]
0,23
0,3
0,3
0,3

Vertikaliai perforuotos plytos
pagal ONORM B6124
Perfororutos molio plytos
POROTHERM P+D 44 EN 771-1
Lenvojo betono tuščiaviduriai blokai
EN 771-3
Lengvųjų užpildų betono
gaminiai EN 1520 (LAC)
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Eksploatacinės savybės
Atsparumo tempimui charakteristikos
Poslinkis esant apkrovai

ΔδN [mm]

0,9
0,9
0,9
0,9

0,3

0,9

0,1

0,6

0,16

0,4

0,3

1,2

0,3

1,2

PTH 60/8
Poslinkiai

Tempimo
apkrova
Nsk [kN]
0,2
0,3
0,3
0,3

ΔδN [mm]

0,9
0,9
0,9
0,9

-

-

-

-

-

-

-

-
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Lentelė C3: Šilumos perdavimas

*Smeigės šilumos perdavimo koeficientas mažesnis nei 0,0005 W/K todėl šis rodiklis nėra
esminis.
Lentelė C4: Lėkštelės kietumas

Anchortype

Smeigės lėkštelės
diametras
[mm]

PTH-KZ 60/8

60

PTH60/8

60

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH
60/8 Eksploatacinės savybės
Šilumos
perdavimo
koeficientas
Lėkštelės
kietumas

Smeigės lėkštelės
atsparumas apkrovai
[kN]
2,1

1,6

Lėkštelės kietumas
[kN/mm]
0,7

0,6
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Smeigės tipas
PTH-KZ 60/8
PTH60/8

50-330

Šilumos perdavimas
X [W/K]
0,002

25-150

0,000*

151-285

0,001

Izoliacijos storis
HD [mm]

