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ЗАБЕЛЕЖКА
МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО С АКТУАЛНАТА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ КАТАЛОГ В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС WWW.FUNDERМAX.AT
ГРАФИКИТЕ В НАШИЯ КАТАЛОГ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ И НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ. ТОВА ИЗДАНИЕ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА КАТАЛОГА С
ЕКСТЕРИОРНАТА КОЛЕКЦИЯ НА FUNDERМAX, ПУБЛИКУВАНИ ПРЕДИ НЕГО.
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Създайте нови светове
Форма, цвят, материали – всички те предават емоции,
разказват истории, вдъхновяват за нови идеи. И всички те
придават на нашите сгради характер. Затова с този каталог
искаме да Ви представим креативните и технически
компоненти на линията Мax Compact Exterior за външно
приложение.
Ако имате въпроси, на които не сте намерили отговор в този проспект, обърнете
се към нашия отдел „Продажби” или към отдела за разработка на инженерни
решения на адрес support@fundermax.biz. Ще се радваме да Ви помогнем.

Exterior
FunderMax
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ПРОДУКТИ

Нa какво са способни
материалите Мax
Compact Exterior
Плоскостите Мax Compact Exterior се произвеждат от
пресован ламинат (HPL) по EN438-6, тип ЕDF, в преси за
производство на ламинат под високо налягане и при
висока температура. Двойно закалените акрилнополиуретанови смоли гарантират високоефективната
защита от вредни атмосферни въздействия. Тази защита
е основната причина за издръжливостта на обшивките на
балконите и фасадите.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВИСОКА
УСТОЙЧИВОСТ НА
АТМОСФЕРНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ

•
•
•

СВОЙСТВА*:
Устойчиви на градушка
Лесни за почистване
Устойчиви на удар съгласно EN ISO 178
Подходящи за всички външни приложения
Декоративни
Устойчиви на атмосферни въздействия съгласно
EN ISO 4892-2
Светоустойчиви съгласно EN ISO 4892-3
Двойно закалени
Устойчиви на надраскване
Устойчиви на разтворители
Устойчиви на огъване съгласно EN ISO 178
Устойчиви на замръзване и на високи
температури
Температурен диапазон на експлоатация
-80°C до 80°C
Лесни за монтаж

ОПТИМАЛНА
СВЕТОУСТОЙЧИВОСТ

ДВОЙНО ЗАКАЛЕНИ

УСТОЙЧИВОСТ НА
НАДРАСКВАНЕ

УСТОЙЧИВОСТ НА
РАЗТВОРИТЕЛИ

ЛЕСНИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

УСТОЙЧИВОСТ НА
УДАР

БЪРЗ МОНТАЖ

•
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*СТАНДАРТНИТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ ЩЕ
ОТКРИЕТЕ НА НАШАТА СТРАНИЦА WWW.FUNDERМAX.AT.

Мax Compact Exterior с F-качество
Плоскостите Мax Compact Exterior се доставят стандартно с
декорация от двете страни. Ядрото/основата е изработено
от огнеустойчив материал, а външният слой – от
светоустойчив материал. Благодарение на двойно
закалените смоли, повърхностният слой е високоустойчив
на неблагоприятните атмосферни въздействия.
(изпитание за огнеустойчивост съгласно стандарт EN
13501-1, B-s2,d0). (Fire Test EN 13501-1,B-s2,d0)

Сандвич-елементи
Плоскостите Мax Compact Exterior с качество F могат
да бъдат доставени шлифовани само от едната
страна, за да бъдат използвани за производството на
сандвич-елементи.

Мax Compact елементи
Фирма FunderМax предлага нарязване и обработка на
плоскостите с CNC-управляеми машини. Благодарение
използването на най-съвременно оборудване, на практика
могат да бъдат изпълнени почти всички желания: от
обикновено пробиване на дупки за закрепване на фасадни
плоскости до сложни срезове за балконни елементи.

Професионални консултации
Нашите съвети ще Ви помогнат да използвате продуктите
ни още по-ефективно. Възползвайте се, например, от
безплатните консултации на нашите архитекти и от
комплексните ни системни решения. Също така може да
получите комплексна консултация по въпроси, отнасящи се
до съдържанието на този каталог, както и по отношение на
дизайна и технологията.
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ПРОДУКТИ

Мax Compact
Exterior с F-качество
Мax Compact Exterior е висококачествен строителен
продукт, който се използва между другото и за обшивки
на балкони и фасади за дълготрайна употреба.
Плоскостите Мax Compact Exterior са дуропластни
ламинати, получени при високо налягане (HPL) съгласно
EN 438-6, тип EDF с изключително висока защита от
неблагоприятни атмосферни влияния. Защитният слой е
изграден от двойно закалени акрилно-полиуретанови
смоли. Тяхното производство протича под високо
налягане и температура в преси за ламинат. Разбира се,
плоскостите Мax Compact Exterior имат знак за
съответствие СЕ, необходим за употреба в
строителството.
ПОВЪРХНОСТИ
NT
NH (Hexa)/NT
NG* (гланц)/NG (гланц)
NY(Sky)/NT

(само формат 41*00 x 1854 мм)
(само формат 4100 x 1300 мм)
(само формат 4100 x1300 мм
дебелини 6 и 8 мм, ограничен
избор на декорация)
*ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
СЪВЪРШЕН ДИЗАЙН С
ПОМОЩТА НА
ОБЛИЦОВКА НА
ФАСАДАТА С
ПОВЪРХНОСТИ NG, СЕ
ПРЕПОРЪЧВА
ЗАКРЕПВАНЕ НА
ПАНЕЛИТЕ КЪМ
ОПОРНА АЛУМИНИЕВА
КОНСТРУКЦИЯ.
ОПОРНИТЕ
КОНСТРУКЦИИ ОТ
ДЪРВО НЕ
ПРИТЕЖАВАТ
НЕОБХОДИМИТЕ
КАЧЕСТВА, ЗА ДА СЕ
ИЗБЕГНЕ ИЗКРИВЯВАНЕ
НА ПОВЪРХНОСТТА НА
ОБЛИЦОВКАТА..

ФОРМАТИ
(производствени размери)
2800 x 1300 мм = 3,64 м2
4100 x 1300 мм = 5,33 м2
2800 x 1854 мм = 5,19 м2
4100 x 1854 мм = 7,60 м2

СЪРЦЕВИНА
F-качество,fl

кафяв цвят

ДЕБЕЛИНА
Плоскости с двустранен декор:
дебелина
допуск (EN 438-6,5.3)
2,0 - 2,9 мм
± 0,2 мм
3,0 - 4,9 мм
± 0,3 мм
5,0 - 7,9 мм
± 0,4 мм
8,0 - 11,9 мм
± 0,5 мм
12,0 - 13,0 мм
± 0,6 мм
Плоскости с повърхност Hexa:
дебелина
допуск (EN 438-6,5.3)
6,0 - 7,9 мм
± 0,4 мм
8,0 - 11,9 мм
± 0,5 мм
12,0 - 15,9 мм ± 0,6 мм
16,0 - 20,0 мм ± 0,7 мм

Плоскости с шлифована обратна страна:
За изработване на симетрични сандвич-елементи.
дебелина
допуск (EN438-6,5.3)
2,0 - 2,9 мм
± 0,2 мм
3,0 - 4,0 мм
± 0,3 мм
За оформяне на вътрешните пространства на
балконите в еднородно светло изпълнение, е възможно
плоскостите
Мax Compact
Exterior
да
бъдат
произведени с бяла (обратна) страна. Декор 0890NT балконово бяло. Заради различната структура на декора
посочените в настоящия проспект крепежни разстояния
трябва да се намалят най-малко с 15%.

2800 мм

GR
1300мм

4100 мм

2800 мм

4100 мм

Формати (производствени размери)

SP

JU
1854мм

1300мм

XL
1854мм

ДОПУСКИ
+ 10-0 мм (EN438-6,5.3)
РАЗМЕРИТЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ СА ТИПОВИ РАЗМЕРИ. АКО СА ВИ НЕОБХОДИМИ ТОЧНИ РАЗМЕРИ И ЪГЛИ, ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ИЗРЕЖЕТЕ
ВСИЧКИ СТРАНИ ПО ПЕРИМЕТЪРА. В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧИНА НА ИЗРЯЗВАНЕ, НОМИНАЛНИЯТ РАЗМЕР СЕ НАМАЛЯВА С ОКОЛО 10 мм.
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КОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОСКОСТИТЕ МAX COMPACT EXTERIOR

АКРИЛНА
ПОЛИУРИТАНОВА
СМОЛА
(защита от
атмосферни условия)

Фиг. 1

ЕДНОЦВЕТЕН
ДЕКОР ИЛИ
ДЕКОР С
ПЕЧАТ

F-СЪРЦЕВИНА, КАФЯВА
(огнеупорна)

ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ
СВОЙСТВА

МЕТОД НА
ИЗПИТВАНЕ

ОЦЕНКА

СТАНДАРТНА
СТОЙНОСТ

ДЕЙСТВИТЕЛНА
СТОЙНОСТ

СВЕТОУСТОЙЧИВОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ (ПОВЪРХНОСТ NT)
Изкуствено атмосферно въздействие*

EN ISO 4892-23000 ч

EN20105-A02 сива скала

≥3

4-5

СВОЙСТВА

МЕТОД НА
ИЗПИТВАНЕ

МЕРНА ЕДИНИЦА

СТАНДАРТНА
СТОЙНОСТ

ДЕЙСТВИТЕЛНА
СТОЙНОСТ

g/cм3

≥ 1,35

≥ 1,35

МPa

≥ 80

≥ 80

МPa

≥ 9.000

≥ 9.000

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обемна плътност
Якост на огъване
Модул на еластичност
Коефициент на топлинно разширение/K

DIN 52328/
EN ISO 1183
EN ISO 178
EN ISO 178
18x10-6

Топлопроводимост

W/Мk

0,3

Коефициент на дифузно съпротивление на водни пари

около 17.200 µ

КЛАС НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Клас на строителния материал Европа

EN 13501-1

МA39-VFA Виена

Евроклас B-s2,d0 за 6-13 мм**

Изпитания на фасадата за огнеустойчивост Австрия

ÖNORМ B 3800-5

МA39-VFA Виена

Разрешена дебелина 8-13 мм

Клас на строителния материал Швейцария

EN 13501-1

МA39-VFA Виена

Евроклас B-s2,d0 за 6-13 мм**

Клас на строителния материал Франция

NFP 92501

LNE

М1 за 2-10 мм

Клас на строителния материал Испания

UNE 23727-90

LICOF

М1 за 6-10 мм

ДОПУСКАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Допускане за експлоатация на фасади Германия
Директива ETB (единни технически строителни стандарти) за елементи на конструкцията,
предпазващи от падане, от 6/1985 парапети на балкон

Институт за строителни
технологии, Берлин
Технически
университет
Хановер

Сертификат за допускане Франция

CSTB

BBA

Wintech

6,8,10 мм,
Удостоверение за допускане за
експлоатация № Z-10.3-712
Отговаря на изискванията (в
зависимост от строителните стандарти
и конструкцията на парапета
дебелината на плоскостта е 6, 8, 10
или13 мм)
6,8,10 и 13 мм, дървена и метална опорна
конструкция,
Сертификат за допускане № 2/16-1749
Сертификат за допускане № 2/141623
Сертификат за допускане № 2/13-1565*V1
Сертификат за допускане 2/16-1716
Сертификат за допускане № 2/16-1753
Сертификат за допускане № 2/12-1505*V1
A10114
Таблица 1

ЗА ГЛАНЦИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪОТВЕТСТВАТ ДОПУСКИ ОТ +/-5G ИЗМЕРЕНИ ПРИ 60°. ПРИ ДОПУСКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦВЕТА, ДЕЙСТВА ИНСТРУКЦИЯ/БЮЛЕТИН
ДОПУСКИ (ОТ 2017-1-16) НА ÖFHF /АВСТРИЙСКО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЕДИНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ/ (WWW.OEFHF.AT)
* ДЕКОР AUTN: ИЗКУСТВЕНО АТМОСФЕРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ EN ISO 4892-2:1500 Ч.; ПОКАЗАТЕЛИ ПО СКАЛАТА ЗА ГРАДАЦИЯ НА СИВИЯ ЦВЯТ EN 20105-A02:2
* ИНДИВИДУАЛЕН ДЕКОР: ИЗКУСТВЕНО АТМОСФЕРНО ЕN ISO 4892-2:3000Ч. ПОКАЗАТЕЛИ ПО СКАЛАТА ЗА ГРАДАЦИЯ НА СИВИЯ ЦВЯТ EN 20105-A02:3
ВСИЧКИ АКТУАЛНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ И РАЗРЕШИТЕЛНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СТРАНИЦА WWW.FUNDERМAX.AT В РАЗДЕЛ „DOWNLOAD”
МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ СТРОИТЕЛНИ НОРМАТИВИ. ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НИЕ НЕ НОСИМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ. МОЛЯ, УВЕРЕТЕ
СЕ, ЧЕ НА ВАШИЯ СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕФЕКТИВНО ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ (НАПРИ МЕР АВСТРИЯ: OIBRL2,
ГЕРМАНИЯ: ТИПОВО АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДПИСАНИЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ” МVVTB,...).
ТОЗИ ПРОСПЕКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАПОЗНАТИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ И ПРАВИЛА, ПРИЕТИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ДАДЕНА ОБЛАСТ,
ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА, СЪОТВЕТНИТЕ ДИРЕКТИВИ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ. НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ БЯХА РАЗРАБОТЕНИ МНОГО ВНИМАТЕЛНО, НО
ВЪПРЕКИ ТОВА, НИЕ НАСОЧВАМЕ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КЪМ ФАКТА, ЧЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРАВИЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ ВИНАГИ СЕ ПОЕМА ОТ ПРОЕКТАНТА, А
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРАВИЛНИЯ МОНТАЖ НОСИ ФИРМАТА, ИЗВЪРШВАЩА МОНТАЖА.
**ИЗКЛЮЧЕНИЕ - PODIO-БАЛКОННИ ПОДОВИ ПАНЕЛИ, ЕВРОКЛАС B-s2,d0 (6-20 мм)
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УСТОЙЧИВОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Ресурсоефективни и
екологични фасадни
плоскости
Ние сме специалисти в обработката на възобновяеми
суровини с повече от 100-годишен опит в тази област.
Използваме затворени производствени цикли:
производствените отпадъци или се преработват и се
връщат в процеса, или се използват за генериране на
енергия в нашите екологични чисти топлоцентрали.
Този метод работи толкова добре, че към момента ние,
като частна компания, доставяме топлинна енергия до
над 8 500 домакинства.

ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
Мax Compact Exterior е изработен от
натурални влакна, които представляват
65 % от общото тегло. Произвеждат се
основно от дървесина, използвана
предимно за производството на „крафт
хартия”.
Тази дървесина се явява като страничен
продукт от дърводобива или от
дъскорезници. Ние купуваме тези
суровини от доставчици, които са
сертифицирани съгласно стандарта FSC®
респ. PEFC. Тези стандарти гарантират,
че добивът на дървесина се извършва
съгласно действащите международни
нормативи за устойчиво управление на
горите.
Крафт хартията се импрегнира със
синтетични смоли в специални инсталации,
изсушава се и се пресова под високо
налягане и висока температура в
дълготрайни, влагоустойчиви плоскости.
Плоскостите Мax Compact Exterior не
съдържат съединения на органични халогени,
които се срещат например в парниковите
газове или в PVC – към тях се числят
хлорни, флуорни и бромни съединения.
Освен това плоскостите не съдържат азбест
и вещества за консервация на дървесина
(фунгициди, пестициди и т.н.), а така също
не съдържат сяра, живак и кадмий.
Въздухът, който се отвежда при процеса на
сушене, се обработва чрез регенеративно
термично окисляване, а получената при този
процес топлина се подава обратно към
процеса на сушене. Този метод позволява
да се намали отделянето на СО2 в
производственото предприятие примерно с
10 000 т годишно. След внедряването на
тази ефективна система за пречистване на
отработения въздух, компанията FunderМax
беше наградена от Австрийската агенция по
енергетика и Федералното министерство по
опазване на околната среда с отличието
„Kliмa:aktiv“.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
FunderМax ориентира своите производствени предприятия
и процеси към международнопризнати стандарти като ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001 и ISO 45001. Такава
ориентация гарантира на нашите клиенти строителни
материали с високо качество. И при снабдяването със
суровини и междинни продукти, FunderМax се ориентира
към съвременните стандарти като FSC® и PEFC™*.
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*ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА
НАШАТА СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТ
WWW.FUNDERМAX.AT

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
При рязането и фрезоването на плоскостите Мax Compact Exterior падат
стърготини, които са опасни за здравето. Затова тези отпадъци могат да бъдат
унищожени термично в модерни отоплителни инсталации, без да се образуват
екологични токсини като солни киселини, органични хлорни съединения или
диоксини. При съответни високи температури, достатъчно подаване на
кислород и подходяща продължителност на обработка на изгорелите газове в
горивната камера, плоскостите Мax Compact Exterior се разлагат на въглероден
диоксид, азот, вода и пепел. Генерираната при това енергия може да се използва
за топлоснабдяване. Отпадъците могат да бъдат изхвърлени безпроблемно и в
организирани депа за промишлени отпадъци. По принцип винаги трябва да се
спазват специфичните за всяка страна закони и разпоредби, отнасящи се до
обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.
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ПОЧИСТВАНЕ MAX COMPACT EXTERIOR

Последователност на почистване на
Мax Compact Exterior

1. СТЪПКА
Просто почистете повърхностния слой
с чиста гореща вода, като за това
използвате мека гъба – НЕ търкайте
(не използвайте „зелената“ страна на
гъбата), мека кърпа или мека четка
(например найлонова четка).
2. СТЪПКА
Ако по този начин не успеете да
отстраните замърсяванията,
използвайте домакински почистващи
препарати без абразивни съставки като
например препарати за измиване на
съдове (Palмolive, Fairy), почистващи
препарати за стъкло (Ajax, Frosch).
След това почистете окончателно.
3. СТЪПКА
Ако замърсяването не може да бъде
премахнато, използвайте разтвор на
течен сапун и вода (1:3). Оставете да
действа в съответствие със степента
на замърсяване. След това почистете
окончателно.
4. СТЪПКА
Като стъпка 1, но допълнително могат
да се използват и органични
разтворители (например ацетон,
спирт, целулозни разредители,
терпентин). При по-упорити
замърсявания премахнете механично.
Внимание: за да избегнете
надраскване на повърхностите,
използвайте шпатули от пластмаса или
дърво. След това почистете
окончателно.
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СТЪПКА
(за лепила, лакове, материали за
уплътняване, остатъци от силикон)
Изтрийте и подсушете повърхността с
мека кърпа или мека гъба. Ако по този
начин не успеете да отстраните
замърсяванията, използвайте
препарат за отстраняване на силикон
(например на фирма Мolto) или
попитайте при производителя на
лепилото за най-подходящите
почистващи средства.
Внимание: втвърдените лепила,
лакове, пяна и материали за
уплътняване вече НЕ могат да бъдат
отстранени.
5. СТЪПКА
Като стъпка 1, но допълнително
използвайте течни препарати за
почистване с полираща креда (Cif, ATA).
Използвайте такива почистващи
препарати само от време на време!
При изключително адхезивни
варовикови замърсявания могат да се
използват и съдържащи киселина
почистващи препарати (например 10%
оцетна или лимонена киселина). След
това почистете окончателно.
ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ
Отстранете без остатъци
почистващите препарати, за да се
предотврати образуването на ивици
или капки. Накрая избършете с чиста
вода и подсушете. Забършете
повърхността с хигроскопична кърпа
или хартиена кърпа (кухненска ролка)
и подсушете.
При почистване с разтворители:
спазвайте разпоредбите за
предотвратяване на злополуки!
Отворете прозореца! Пазете от
открит пламък!

Фиг. 2

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБРАБОТКА

Ръководство за работа с плоскости
Мax Сoмpact Exterior
ТРАНСПОРТ И ОПЕРИРАНЕ
За да се предотврати повреждане на
висококачествения материал по
ръбовете и по повърхността, трябва
да се работи внимателно. Въпреки
отличната твърдост на
повърхностния слой респ. фолио за
предпазване при транспортиране,
теглото на пакета с плоскости Мax
Compact Exterior би било възможна
причина за повреждане на материала.
Затова задължително трябва да се
избягва натрупване на замърсявания
между отделните плоскости.
Плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да са подсигурени срещу
разместване/приплъзване при
транспорта, а при товарене и
разтоварване плоскостите трябва да
се повдигат; да не се дърпат или удрят
по ръбовете! (вижте фиг. 3)
Защитните транспортни фолиа
трябва да се отстраняват винаги
едновременно и от двете страни.
Възможно е по време на
съхраняването да се стигне до
увеличено сцепление/прилепване
на защитното фолио към
повърхността на плоскостите. По
тази причина при отстраняването
му може да е необходимо да се
приложи по-голяма сила. Това не
оказва влияние върху качеството на
продукта и не е причина за
рекламация. Защитното транспортно
фолио не трябва да се нагрява и да се
излага на директна слънчева
светлина.
МОНТАЖ
По време на боравене и монтаж на
фасадните плоскости непременно
трябва да използвате лични предпазни
средства като защитни ръкавици или
защитна каска, в зависимост от
дейностите, които трябва да бъдат
извършени. Моля, използвайте винаги
чисти ръкавици без абразивно
покритие против плъзгане, за да се
предотврати замърсяване или
увреждане на повърхността на
плоскостите.

СКЛАДИРАНЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
Плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да се съхраняват в
оригиналната опаковка. Плоскостите
трябва да се подреждат хоризонтално
върху равни, стабилни опори и
релсови подложки. Ако това не е
възможно, плоскостите могат да се
съхраняват за кратко време така,
както е показано на фигура 5.
Продуктите трябва да лежат върху
цялата си площ. След взимане на
плоскост, оригиналната опаковка
трябва да се възстанови.
Върху наредените плоскости винаги
трябва да има покриващи плоскости
(вижте фиг. 4). Горната плоскост
трябва да бъде поставена под тежест.
Същото се отнася и за вече
изрязаните заготовки.
Неправилното складиране и съхранение
може да доведе до постоянна
деформация на плоскостите.
Плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да се съхраняват в затворени
помещения при нормални климатични
условия, температура около 15° - 25° С
и относителна влажност на въздуха
около 40 – 60%. Трябва да се избягват
температурни разлики от двете
повърхности на плоскостите.
При предварително монтирани
крепежни елементи трябва да се
осигури равномерна климатизация от
всички страни. Използвайте междинни
подложки от дърво или пластмаса
(вижте фиг. 6).

Фиг.3

Фиг.4

Фиг. 5

Фиг. 6
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБРАБОТКА

Окончателно почистване
Всички чужди субстанции (например охлаждащи течности и машинни масла,
мазнини, остатъци от лепила и т.н.), които са попаднали върху повърхността
на плоскостите Мax Compact Exterior по време на тяхното складиране,
монтаж и употреба, трябва да бъдат отстранени незабавно и без остатък.
Препоръчваме употребата на слънцезащитни средства, които не съдържат
мазнини (например Physioderм Physio UV50 Spray), тъй като при употребата на
обичайните слънцезащитни средства не може да се гарантира тяхното
отстраняване без остатък дори и ако се почистят незабавно.
Ако тези изисквания не се спазват, в никакъв случай няма да се приемат
рекламации по отношение на цвета, гланца и повърхността.
Подробности за правилното почистване на плоскостите Мax Compact
Exterior ще намерите на страница 10.

иг. 7
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Примери за обработка на
плоскостите Мax Compact
Exterior
Общи положения

Мерки за сигурност

Повърхността на плоскостите Мax
Compact Exterior е изградена от
двойно закалена акрилнополиуретанова смола и затова е
много устойчива. Свойствата за
механична обработка на плоскостите
Мax Compact Exterior са подобни на
тези при обработка на твърда
дървесина. Инструментите с остриета
от твърда сплав са се доказали в
практиката и са от съществено
значение при обработката на
плоскостите Мax Compact Exterior. Ако
се изисква висока издръжливост на
режещия инструмент, изразена чрез
дължината на рязане, то трябва да се
използват инструменти, оборудвани с
диамант (PKD). За безупречна
обработка са необходими
инструменти с остри режещи части и
плавен ход. Последиците от
неправилна обработка или
използването на неподходящи
инструменти са нащърбване,
разцепване и отчупване на
декоративната страна. Машинните
маси трябва да са гладки, равни и по
възможност без шевове, за да не се
събират стърготини, които могат да
повредят повърхността. Това се
отнася и за масите и направляващите
на ръчните машини.

Това е само изброяване на личните
предпазни средства, които
препоръчваме за употреба. Трябва
да се използват предпазните
средства, изисквани от органите по
безопасност на труда в зависимост
от съответната дейност (работно
облекло, защитни обувки, мрежа за
коса, ...).

EN388

Механични рискове
Колкото по-голямо е числото,
толкова по-добри са защитните
свойства
Критерий за изпитване възможности
за оценка

4 1 2 1

Устойчивост на изтъркване
Устойчивост на срязване
Устойчивост на скъсване
Устойчивост на пробиване

0-4
0-5
0-4
0-4

Фиг. 8

РЪКАВИЦИ
Непритъпените режещи ръбове са
много остри. Съществува опасност от
нараняване. При работа с прясно
отрязани плоскости Мax Compact
Exterior трябва да се използват защитни
ръкавици категория II с минимална
устойчивост на срязване 2.

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРАХ
При обработката на плоскости Мax
Compact Exterior, както и при
обработката на дървен материал,
може да се стигне до запрашаване.
Трябва да се осигури надеждна
дихателна защита (например маска
за фини прахови частици за
еднократна употреба).

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

ЗАЩИТА ОТ ШУМ
При механичната обработка на
панелите Мax Compact Exterior, както
и при обработката на дървен
материал, нивото на шума може да
превиши 80 dB (A). Моля, при всяка
обработка осигурявайте подходяща
защита от шум.

При обработката на плоскости Мax
Compact Exterior, както и при
обработката на дървен материал,
трябва да се използват възможно найплътно прилепващи защитни очила.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБРАБОТКА

Общи насоки за обработка
При работа с плоскости Мax Compact
Exterior трябва да се обърне
внимание на съотношението брой на
зъбите (z), скорост на рязане (vc) и
скорост на подаване (vf).
vc

fz

м/s

мм

рязане

40 -60

0,02 –0,1

фрезоване

30–50

0,3–0,5

пробив
ане

0,5–2,0

0,1–0,6

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
СКОРОСТТА НА РЯЗАНЕ

Таблица 2

Vc = D • π • n/60
Vc – скорост на рязане
D – диаметър на инструмента [м]
n – обороти на инструмента [мin-1]

Зъбни форми

Фиг. 9

TR/TR
(трапецовиден
зъб/трапецовиден зъб)
Предпочитана форма на зъба при рязане
на твърди, абразивни покрития.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА НА
ПОДАВАНЕ
vf = fz • n • z/1000
vf – скорост на подаване [м/мин]
fz – подаване на зъб
n – обороти на инструмента [мин-1]
z – брой на зъбите
МАТЕРИАЛ НА ОСТРИЕТО
Могат да се използват инструменти с
остриета от твърди сплави (HW–
Leitz). За да се увеличи
издръжливостта на режещия
инструмент, се препоръчва използване
на инструменти с диамантени остриета
(DP-поликристални диаманти).
ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Недостатъчното снемане на стружки
може да доведе до бързо износване
на острието. Това увеличава
необходимата мощност на мотора, а
издръжливостта на режещия
инструмент намалява. Ако стружките
са твърде малки, инструментът
започва да стърже и бързо се
затъпява, а това означава по-кратка
издръжливост на режещия
инструмент. При единично рязане
вибрирането на плоскостта може да
се предотврати с използването на
подложки. Височината на пакета
зависи от производителността на
машината.
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фиг.10

FZ/TR
(плосък зъб/трапецовиден зъб)
Зъбна форма за обработка на
плоскости Мax Compact Exterior.

HZ/DZ
(триъгълен зъб/кух зъб)
Зъбна форма за много добро
качество на рязане и качество на
ръбовете горе и долу на машини
без подрезен агрегат.

.
Фиг. 13

Фиг.11

WZ/FA
(Редуващи се зъби с фаска)
Алтернатива на зъбна форма
FZ/TR.

HZ/FA
(Кух зъб с фаска)
Използва се подобно на HZ/DZ,
но с по-голяма издръжливост на
режещия инструмент при машини
без подрезен агрегат.

фиг.12

Разкрояване
Вертикални триони за разкрояване на плоскости,
дискови триони с работна маса и форматни
дискови триони без подрезен агрегат /за
нанасяне на прорези от долната страна/

ПРАВИЛНО

СИЛА НА
РЯЗАНЕ

ГРЕШНО

18
мм

ГРЕШНО

За циркулярни дискове с
отрицателен ъгъл на рязане и
режещ вал над изделието. Чрез
отрицателния ъгъл на рязане
налягането на рязане действа върху
стабилния плот на масата.

10-15мм
35 мм

СИЛА НА
РЯЗАНЕ

ПРАВИЛНО

ОПОРА

За циркулярни дискове с
положителен ъгъл на рязане и
режещ вал под изделието. Чрез
положителния ъгъл на рязане
налягането на рязане действа върху
стабилния плот на масата.

ПРАВИЛН
О

ОПОРА

3-5мм

ПРАВИЛНО

ГРЕШНО

ГРЕШНО

ФИГ. 15

ФИГ. 14

РЕГУЛИРАНЕ/ПОЗИЦИОНИРАНЕ
• Лицевата страна нагоре;
• Много тясна направляваща;
• Широка опорна повърхност на
плоскостите Мax Compact Exterior
върху работната маса в зоната на
режещия лист;
• Правилно извеждане на листа на
триона.
В зависимост от извеждането на
листа на триона се променят ъглите
на влизане и излизане, а по този
начин и качеството на ръба на среза.
Ако горният ръб на среза е нечист,
листът на триона трябва да се
позиционира по-високо. При нечист
срез от долната страна, листът на
триона трябва да се позиционира пониско. Така трябва да се намери найподходящото регулиране във
височина.

Форматно-разкрояващ център за разкрояване на
плоскости с подрезен агрегат /за нанасяне на
прорези от долната страна/ и притискаща
траверса.

Форматно разкрояващ център за
разкрояване на плоскости с подрезен
агрегат и притискащо приспособление.

Схема на приложение на конусообразен
диск за врязване. При поддръжката на
инструментите (винаги на партиди)
широчините на рязане (ШР) трябва да
бъдат съгласувани.
ШИРОЧИНА НА ГЛАВНИЯ ДИСК = НОМИНАЛНАТА
ШИРОЧИНА НА ДИСКА ЗА ВРЯЗВАНЕ

ПРИТ. ТРАВЕРСА

СПУСКАНЕ

ДИСКОВЕ ЗА НАРЯЗВАНЕ НА
ПРОРЕЗИ
За постигане на добро качество на
ръбовете от страната на извеждане
на зъбите, се препоръчва
използването на агрегат за нанасяне
на прорези. Широчината на рязане на
режещия диск за нанасяне на прорези
трябва да се настрои незначително
по-голяма от тази на главния
циркулярен диск, така че излизащият
зъб да не може да докосва повече
ръба на среза. Тъй като стабилна
равна опора за заготовката може да се
гарантира само с помощта на
притискащо приспособление, при
дисковите триони с работна маса и
при дисковите форматни триони се
използват отделни циркулярни
дискове за нанасяне на прорези.

ОТДЕЛЯНЕ
ДИСК ЗА ПРОРЕЗИ
ГЛАВЕН ДИСК
ОБРАТЕН ХОД ПОД МАСАТА
ФИГ.16

ШИРОЧИНАТА СЕ
РЕГУЛИРА ОТ
ДЪЛБОЧИНАТА НА
ПРОРЕЗА
ФИГ.17
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБРАБОТКА

Разкрояване с
ръчни машини

Фрезоване обработка на ръбове

За единични разрези са подходящи
ръчни триони с фини зъби. За
предпочитане са по-малко изкривени
зъби. Рязането трябва да започне от
повърхността на плоскостта, при
което трионът се води под наклон
спрямо повърхността, около 30°.

РЪЧНА ОБРАБОТКА НА РЪБОВЕ
Пилите са подходящи за обработката
на ръбове. Посоката на пилене е от
страната на декора към сърцевината.
За заобляне на ръбовете се използват
успешно фини пили, струговащи пили,
шкурки (зърненост 100-150) или ръчни
цикли.

За прави разрези с ръчни циркуляри
трябва да се използва ограничителна
планка респ. направляваща шина. По
принцип трябва да се използват
режещи листове с покритие от твърди
сплави. Рязането се извършва откъм
долната страна на плоскостта със
следната форма на зъба:
• WZ за груби разрези
• FZ/TR за чисти разрези при
плоскости Мax Compact Exterior и
двустранно върху залепени
плоскости.

ОБРАБОТКА НА РЪБОВЕ С РЪЧНИ
МАШИНИ
За сваляне на фаски могат да се
използват електрически ръчни
рендосвачи с жлебове под наклон.
Ръчните горни фрези с инструменти с
пластини от твърди сплави се
използват за специални задачи
(например вдлъбнатини за
умивалник,Trax-съединител и т.н.). За
защита на повърхността на
плоскостите Мax Compact Exterior
опорната повърхност на ръчната
горна фреза трябва да бъде
облицована например с части от
плоскостта. Да не се използва филц!
Стружките трябва да се отстраняват
внимателно.
Инструменти за фрезоване диаметър 10-25 мм
Скорост на рязане vc 30-50 м/sec.
Препоръчваме фрези с
твърдосплавни пластини, които могат
да бъдат доставени и с обръщателни
твърдосплавни режещи пластини. За
по-добро износване на инструмента се
предпочитат регулируеми във
височина фрезоващи инструменти.
След това острите ръбове се заоблят.
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Пробиване

За пробиване се използват спирални
свредла или свредла за дюбели от
твърд интегриран метал (VHW). В
обработващите центрове се
препоръчва да се използва главното
вретено вместо пробиващото
рамо/греда при обороти от 2000–
4000 мin-1 и скорост на подаване 1,5 –
3 м/мин. Скоростта на излизане на
свредлото трябва да бъде избрана
така, че меламиновата повърхност на
плоскостите Мax Compact Exterior да
не бъде повредена. Малко преди
свредлото да излезе с целия си
диаметър от заготовката, скоростта на
подаване трябва да се намали с около
50%. При проходни отвори трябва да се
внимава да не се откърти
меламиновата повърхност и да се
използва твърдо дърво или подобно, за
да се посрещне обратното налягане.

При завинтване в глухи отвори
перпендикулярно към
равнината на плоскостта, моля,
обърнете внимание на
следното:
• Диаметър на предварителното
свредловане (D) = диаметър на
винта минус около 1 височина на
профила на резбата
• Дълбочина на отвора (a) =
Дебелина на плоскостта минус 1 - 1,5
мм
• Дълбочина на завинтване =
дълбочина на отвора минус 1 мм

a
D

Ф ФИГ.19

ФИГ.18

При завинтване паралелно на
равнината на плоскостта, моля,
обърнете внимание на следното:
• Остатъчната дебелина (b) на
плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да е мин. 3 мм.
• Диаметърът на отворите,
разположени паралелно на
повърхността на плоскостите,
трябва да се избере така, че да не
се стигне до разцепване на
плоскостите Мax Compact Exterior
при завиване на винта.
• За винтови съединения, които са
паралелно на повърхността, са
подходящи винтове за
дървеснолюспести /талашитни/
плоскости и за плоскости от листов
метал.
• За да се постигне съответната
стабилност, е необходима
минимална дълбочина на
завинтване от 25 мм.

За пробиване на плоскости Мax
Compact Exterior най-подходящи са
свредлата за пластмаса. Това са
спирални свредла с ъгъл на върха
≤90°. Те имат голям ход с голямо
стружково пространство. Със
стръмното острие тези свредла са
подходящи и за пробиване на проходни
отвори. Те преминават/режат чисто
през задната страна на материала.

≤90°

b
ПОДЛОЖКА
ФИГ. 20
ФИГ. 21
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LEITZ-ТЯЛО НА ВИНТ 10мм

ФИГ.22

УНИВЕРСАЛНО ПРОБИВАНЕ НА
ГЛУХИ И ПРОХОДНИ ОТВОРИ
Използват се следните
машини:
Point-to-Point машини за пробиване,
машини за пробиване на проходни
отвори, обработващи центрове с
цифрово-програмно управление (ЦПУ),
вертикална свредловъчна машина на
стойка, бормашини за подготовка на
гнезда, свредловъчни агрегати, ръчна
бормашина.
Информации за свредлото:
Плоско куполообразно острие.
Диаметърът на тялото е равен на
диаметъра на острието. Може да се
адаптира за шийка D10 мм с преходна
втулка TB 110-0 или PМ 320-0-25.

LEITZ-СВРЕДЛО HW-МАСИВ,Z2

ФИГ.23

ПРОБИВАНЕ НА ГЛУХИ ОТВОРИ
Особено подходящи за пробиване на
глухи отвори с гладки видими
повърхности със стандартно качество,
както и за обработка на материали за
производство на плоскости. Не са
подходящи за пробиване на проходни
отвори!
Използват се следните
машини:
Point-to-Point машини за пробиване,
машини за пробиване на проходни
отвори, свредловъчни агрегати,
обработващи центрове с ЦПУ.
Информация за свредлото:
Получените отвори са с невероятно чист
срез. Модел с твърда сплав HW в
различни извънредно устойчиви на
износване HW изпълнения. Голяма
устойчивост и дълъг срок на
експлоатация. Полирано стружково
пространство за минимално триене и
сили на подаване.
При ръчно пробиване може да се
постигне по-добро водене на
инструмента чрез предварително
отбелязване с центри. Диаментените
свредла не са подходящи за
плоскостите Мax Compact Exterior.
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МBE VHМ СВРЕДЛО ЗА ФАСАДИ

ФИГ. 24

СВРЕДЛО ЗА ФАСАДИ МBE VHМ
МBE-артикулен №.1360702 - 8мм
МBE-артикулен №:1360703 - 8,5мм
МBE-артикулен №:1360704 - 10мм
ПОМОЩ ПРИ ЦЕНТРИРАНЕ НА СВРЕДЛОТО
Улеснява първоначалното
центриране в опорната конструкция
SFS артикулен №:1320658

ПОМОЩ ПРИ ЦЕНТРИРАНЕ НА СВРЕДЛОТО

ФИГ. 25

Рязане и фрезоване на компактни плоскости –
Препоръки при проблеми в обработката

ЗАКРЕПВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
ВЪРХУ МАСАТА НА МАШИНАТА
По принцип има две възможности за
закрепване на плоскостите Мax
Compact Exterior върху масата на
машината, а техният избор зависи от
метода на обработка:
a) Фиксиране с помощта на точкови
вакуумни фиксатори
За плоскости, които трябва да бъдат
подложени на форматно-фрезоваща
обработка и такива, на които ръбовете
трябва да бъдат обработени
двустранно, се препоръчва да се
закрепят с помощта на точкови
вакуумни фиксатори.
Внимание: Трябва да се спазват
разстоянията между вакуумните
фиксатори!
б) Фиксиране с помощта на МDFплоскости.
При плоскости, при които се
извършва форматно фрезоване,
едностранно обработване на
ръбовете, при фрезоване на отвори
или при фрезоване в свободна
форма, се препоръчва фиксиране
посредством предпазни МDFплоскости – предпазните плоскости
могат да се използват многократно.
Прилагането на двата варианта
предполага: наличие на достатъчна
смукателна мощност на вакуумните
фиксатори. Ако фиксирането е
недостатъчно, трябва да се провери
състоянието на повърхностите на
уплътненията (уплътнителния пръстен
на вакуумния фиксатор).
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАКУУМНИТЕ
ФИКСАТОРИ
По принцип трябва да се изключат
всички вибрации и колебания на
материала. Затова е важно, правилно
и в съответствие с дебелината на
плоскостта, да се определи
разстоянието между вакуумните
фиксатори, а така също и дължината
на свободния край на панела.

Правилото е такова: колкото повече
са точките на фиксация и колкото помалка е дължината на свободния край
на плоскостта, толкова по-точно и
чисто е фрезоването. Основно
правило: в зоната на обработка на
плоскостта разстоянието между
фиксаторите не трябва да превишава
300 мм, а дължината на свободния
край по краищата на плоскостта не
трябва да превишава 30 мм.
Оптимални резултати се получават с
помощта на предпазна МDF-плоскост
(например с дебелина 19 мм), защото
по този начин се гарантира
фиксацията на плоскостите Мax
Compact Exterior върху цялата площ
на масата на машината.
ИЗБОР НА ОБРАБОТВАЩИЯ
ИНСТРУМЕНТ
Принципно плоскостите Мax Compact
Exterior се обработват с
инструментални фрези от твърда
сплав (VHM), а също така и с
диамантени инструменти (PKD).
Основната предпоставка за добър
резултат от фрезоването и дълъг срок
на експлоатация е изключващо
вибрациите закрепване на
инструмента и шпинделите –трябва да
обърнете внимание на поддръжката
на сачмените лагери!
При рязане на голямо количество
плоскости и много на брой линейни
метри е добре да се използват
диамантени инструменти, в частност
за фасонно фрезоване са подходящи
плавно движещи се фрези с диаметър
на шийката не по-малък от 10 мм в
комбинация с проходни диамантени
остриета (2+1 нож).
Подаването и скоростта на рязане
трябва да се изберат като се имат
предвид характеристиките на
материала, покритието и
използваната фреза.
Препоръчително е винаги да се
консултирате с доставчика на
инструмента.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
НА ОБРАБОТВАЩИЯ ИНСТРУМЕНТ
За плавния ход на фрезата
съществена роля играе закрепването
в патрона на шпиндела, колкото подобре е центрирана фрезата и е без
хлабини, толкова по-добър е
резултатът. В повечето машини
инструментът се закрепва по
обичайния начин, например със
затегателни челюсти, Hydro Grip или
затегателни патронници.
За професионалната обработка на
големи поръчки с машини с ЦПУ се
препоръчва използването на патронник
Hydro Grip или затегателен патронник,
които гарантират най-доброто
фиксиране на инструмента. При това
трябва да се обърне внимание на
надлежното обслужване на всички
движещи се елементи като плъзгащи
или сачмени лагери, за да не се
допуснат вибрации по всички оси!
СИСТЕМА ЗА АСПИРАЦИЯ
Системата за аспирация, както и
нейната производителност, трябва да
съответстват на условията за
обработка на материала, което
гарантира пълното отстраняване на
всички стружки.
При използване на система за
аспирация с недостатъчна мощност,
съществува опасност от повишаване
на температурата. Причината за това
са стружките, които са се натрупали
между фрезата и ръба на плоскостта.
На това място възниква силно триене
и фрезата вече не може да изтласква
материала. Това може да доведе до
обгаряне в края на плоскостите.
ОБРАБОТКА НА МАШИНИ С ЦПУ
FUNDER МAX
Funder Мax разполага със собствен
обработващ център – Сompact
Elements. Предлагаме обработка на
Мax Compact Interior, Мax Compact
Exterior, Мax HPL и м.look. Моля,
обърнете се към нашия сервизен
център.
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Compact Elements
FunderМax предлага разкрояване и обработка на
плоскости със своите съвременни машини с
цифровопрограмно управление. Очакваме
Вашите запитвания и ще се радваме да
извършим тези услуги за Вас.

ФИГ. 26
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ЗАБЕЛЕЖКА
МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО С АКТУАЛНАТА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ КАТАЛОГ В
ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС WWW.FUNDERМAX.AT
ГРАФИКИТЕ В НАШИЯ КАТАЛОГ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ И НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ.
ТОВА ИЗДАНИЕ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА КАТАЛОГА С ЕКСТЕРИОРНАТА КОЛЕКЦИЯ НА
FUNDERМAX, ПУБЛИКУВАНИ ПРЕДИ НЕГО.
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ФАСАДИ

Квалификации

FunderМax GмbH
A-2355 Wiener Neudorf

Z-10.3-712

A
Плоскостите Мax Compact Exterior с
дебелини от 6-13 мм притежават клас на
горимост EUROCLASS B–s2, d0 съгласно
EN 13501–1 и отговарят на изискванията
на австрийския стандарт ÖNORM B3800-5
при дебелина от 8-13 мм.

CH
Плоскостите Мax Compact Exterior с
дебелини от 6–13 мм притежават клас на
горимост EUROCLASS B–s2, d0 съгласно
EN 13501–1.

D
Плоскостите Мax Compact Exterior с
дебелини от 6–10 мм притежават клас на
горимост B-s2, d0 съгласно EN 13501-1 и
общо удостоверение за допускане за
експлоатация от Института за строителни
технологии Берлин. Удостоверение №: Z–
10.3-712

F
Плоскостите Мax Compact Exterior с
дебелини от 2-10 мм съответстват на
стандарта М1 съгласно NFP 92501.
Удостоверение за допускане за експлоатация
за дървени и метални опорни конструкции ще
намерите на стр. 7.
Актуална и подробна документация и указания към
всички стандарти и удостоверения за допускане за
експлоатация, отнасящи се до плоскостите Мax
Compact Exterior може да намерите в интернет на
адрес: www.funderмax.at/download
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Функции и предимства на окачените
вентилируеми фасади
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
Системата на окачената
вентилируема фасада може да бъде
изпълнена така, че да отговаря на
различните енергетически изисквания с
индивидуални изолационни
характеристики. Може да се използва
изолационен материал с различна
дебелина. Това позволява
безпроблемно да се постигнат
стойности на коефициента на
топлообмен, характерни за
енергоспестяващите къщи и
отговарящи на действащите
изисквания за енергоспестяване. От
гледна точка на потребностите от
енергия, изолационният материал
способства за максимално
акумулиране на топлина във
вътрешността на сградата. Високите
летни температури на окръжаващата
среда се регулират благодарение на
термоизолацията. Благодарение на
намаляване на необходимата енергия
за отопление, окачената фасада
снижава до минимум отделянето на
въглероден двуокис от отоплителната
инсталация.

ЕКОЛОГИЧЕН АСПЕКТ
Намаление на отделения CO2.
Благодарение използването на
окачените вентилируеми фасади
могат да се постигнат екологичните
цели както при новото строителство,
така също и при реновираните сгради:
измеримото намаление на енергията
за отопление снижава до минимум
отделянето на въглероден двуокис,
който се счита за един от найголемите причинители на екологично
замърсяване. И преди, и сега действат
държавни и регионални програми за
финансиране на реконструкцията и
саниране на фасадите с цел
подобряване на енергийната
ефективност.

ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНЗАЦИЯ
Конструкцията на окачените
вентилируеми фасади (ОВФ)
позволява снижаването на
съпротивлението на дифузия на
парата отвън навътре: строителната
или експлоатационната влага на
сградата се отвежда през
вентилационния канал. По този начин
се обезпечава непрекъснатото
изпълнение на функцията на
изолационния материал и се
допринася за създаването на приятен
и здравословен климат във
вътрешността на помещението.

СИГУРНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Калкулацията за окачена
вентилируема фасада – дори и при
мероприятия по саниране на сградите
– представлява по принцип точно
планиране на разходите.

ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД
Окачените вентилируеми фасади
нормативно се отнасят към група III
съгласно DIN 4108-3 и са уплътнени
срещу дъжд. Въздушният канал
между изолационния материал и
плоскостта (защита от атмосферните
въздействия) непрекъснато отвежда
влагата.

ИКОНОМИКА
Икономическите аспекти намират израз
и в изискванията за рационално
строителство като съществените
моменти са: дълга продължителност
на живот, големи интервали за
техническа поддръжка и по-късно
вкарване на компонентите в повторен
цикъл.

ПРЕДИМСТВА НА ОКАЧЕНИТЕ
ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ
• Точна калкулация на фасадата
• Възможност за монтаж независимо
от атмосферните условия
• Кратко, икономически изгодно
време за работа на конструкциите
• Без разходи за отстраняване на
отпадъците по време на фазата
на монтажа
• Големи интервали между
мероприятията по техническата
поддръжка и ниски допълнителни
разходи
• Дългосрочно запазване и
увеличаване на стойността на
сградите

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
При конструирането и монтажа
материалът не трябва да бъде
излаган продължително време на
въздействието на влага, това значи,
плоскостите трябва да могат да
изсъхват. Съединяването на
плоскостите Мax Compact Exterior
едни с други трябва да става винаги в
една и съща посока. Мax Compact
Exterior могат да покажат отклонения от
плановото положение (вижте EN 4386,5.3), те се компенсират с помощта
на стабилно изпълнение на опорната
конструкция. Всички връзки към
другите елементи или към основата
трябва да се изпълнят силово.
Задължително трябва д асе избягват
еластични междинни подложки към
опорната конструкция и между
нейните части, които допускат поголям толеранс от ±0,5 мм. Моля,
запознайте се и с информационния лист
„Допуски” (от 16.01.2017) на ÖFHF.
/АВСТРИЙСКО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЕДИНЕНИE
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАЩИ
ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ/

Спазвайте регионалните разпоредби в
областта на строителството!

ВЛАГООТДЕЛЯНЕ

ФИГ. 27

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

фИГ. 28

ШУМОИЗОЛАЦИЯ
В зависимост от дебелината на
изолационния материал, масата на
облицовката и дела на откритите
шевове, показателят за
шумоизолация може да бъде
увеличен до 14 dB.
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Характеристика на материала

Плоскостите Мax Compact Exterior се
свиват при изпаряване на влага!
Плоскостите Мax Coмpact Exterior се
разширяват при поглъщане на влага! При
обработката и монтажа на конструкцията
трябва да се има предвид това възможно
изменение на размерите на плоскостите.
При плоскостите Мax Compact Exterior
изменението в размерите в надлъжна
посока е почти наполовина по-малко от
изменението в напречна посока.
A50
0

A

(ВИЖТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
СТР. 7)
(НАДЛЪЖНА ПОСОКА ОТНЕСЕНА
КЪМ НОМИНАЛНИТЕ ФОРМАТИ)
ДЪЛЖИНА НА ЕЛЕМЕНТА=A
ШИРОЧИНА НА ЕЛЕМЕНТА=B

B

A ИЛИ B(INмм)=КОМПЕНСАЦ. ЛУФТ500
B5
00
ФИГ. 29
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Монтаж на плоскости Мax Compact
Exterior с помощта на нитове върху
алуминиева опорна конструкция

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
Алуминиев попнит с голяма глава,
цветен, за метални опорни
конструкции. Нит втулка: материал №
ENAW-5019 съгласно DIN EN 755-2
Дорник на нит: материал № 1.4541
Сила на откъсване на дорника на
нита: ≤ 5,6 KN
Диаметър на пробивния отвор в
плоскостта Мax Exterior:
Плаващи точки: 8,5 мм или според
нуждата
Фиксирани точки: 5,1 мм
Диаметър на пробивния отвор в
метална опорна конструкция: 5,1 мм.
ФИГ. 30
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПОРНИ
КОНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СТРАНИЦИ
90/91 ИЛИ НА НАШАТА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦАWWW.FUNDERМAX.AT

≥8 мм

ФИКС.ТОЧКА
И

ПРИМЕР ЗА ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ

ПЛАВ.ТОЧКИ

ФИГ. 31

ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
Алуминиевата опорна конструкция
трябва да отговаря на изискванията на
националните стандарти и трябва да се
монтира съгласно инструкциите на
производителя на опорната конструкция.
Имайки предвид характеристиките на
материала на плоскостите Мax Compact
Exterior, закрепването трябва да се
извърши с помощта на изработване на
фиксирани и плаващи точки (фиг. 38,
стр. 29 и фиг. 39, стр. 30). Опорните
конструкции от метал променят
размерите си при температурни
разлики. Размерите на плоскостите Мax
Compact Exterior се променят под
въздействието на променлива
относителна влажност на въздуха. Тези
промени в размерите на опорните
конструкции и аблицовъчния материал
може да са противоположни. Затова при
монтажа трябва да се обърне внимание
на геометричния луфт.
РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА
За да се предотврати продължително
образуване на конденз във
вентилируемата фасада, е необходимо
да се осигури постоянно
функционираща вентилация с
подаване и отвеждане на въздуха.
Необходимият вертикален
вентилационен отвор трябва да бъде
най-малко 200 cм²/м; при алуминиевите
опорни конструкции е задължително
наличието на минимално напречно
сечение на отворите за подаване и
отвеждане на въздух от 150 cм²/м
(вижте ÖNORМ B8110-2:2003).
За да се осигури вертикалният
въздушен поток, носещите профили
винаги трябва да са разположени
вертикално.
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УСТРОЙСТВО НА ШЕВОВЕТЕ
За да се гарантира
безпрепятственото движение на
плоскостите Мax Compact Exterior,
минималният размер на шевовете
трябва да е 8 мм.
В Германия размерът на шевовете е
определен на 8 мм съгласно
удостоверението на органа за
строителен надзор Z-10.3-712.

ФИКСИРАНИ ТОЧКИ
Фиксираните точки служат за
равномерно разпределение
(разделяне по равно) на
разширяванията и свиванията.
Диаметърът на пробитите отвори в
плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да е 5,1 мм. Вместо
пробиване на специален отвор за
фиксирана точка, може да се
използва втулка с неподвижна точка.

СВОБОДНА ТОЧКА
Заедно с фиксираната точка
свободната точка поема теглото на
плоскостта. Тя се поставя на същата
височина. Разширенията и
свиванията не са ограничени (фиг.
38, стр. 29и фиг. 39, стр. 30).

МBE АРТ. № 1240201 Ø 8,5 мм
МBE АРТ. № 1240205 Ø10 мм
SFS АРТ. № 1343279 Ø 8,5 мм

(ДОПУСК НА ОТВОРА:10,0–10,03 мм)

МBE КОМПЛЕКТ ФИКСИРАНИ ВТУЛКИ ПЛЮС АРТ.
№ 1240405, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ:
100 БР. ФИКСИРАНИ ВТУЛКИ Ø 10 мм
100 БР. ПОДВИЖНИ ВТУЛКИ Ø 10 мм, ЕЛИПСОВИДЕН
ОТВОР 5,2 X 7,7 мм

ФИГ. 33
ФИГ. 32

ЗАБЕЛЕЖКА
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИКСИРАНА ВТУЛКА С ДИАМЕТЪР
10 ММ И НА ПОДВИЖНА ОПОРА, ДИАМЕТЪРЪТ НА
ГЛАВАТА НА НИТА ТРЯБВА ДА Е НАЙ-МАЛКО 16 ММ.
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1,5

L

5,0 Ø

14 Ø/
16 Ø

ПЛАВАЩА ТОЧКА
Диаметърът на отворите в
плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да е по-голям от диаметъра
на крепежния елемент в зависимост
от необходимия компенсац. луфт и
се изчислява по формулата:
диаметърът на тялото на крепежния
елемент плюс 2 мм на всеки метър от
облицовъчния материал от
фиксираната точка до края на листа.
Главата на крепежния елемент
трябва да е толкова голяма, че да
закрива отвора в плоскостта.
Крепежният елемент се поставя така,
че плоскостта да може да се движи.
Нитовете трябва да се центрират и
да се поставят с помощта на
специален калибър. Определеното
разстояние от главата на нита до
повърхността на плоскостта (0,3 мм)
позволява движението на елементите
в отвора (фиг. 35). Центърът на
отвора в опорната конструкция
трябва да съвпада с центъра на
отвора в плоскостите Мax Compact
Exterior, затова се използват
специални центриращи
приспособления за пробиване.
Поставянето на крепежните елементи
започва от точката, намираща се найблизо до центъра на плоскостта.

ФИГ. 34

НАКРАЙНИК

0,3 мм

ФИГ. 35

Нитовете трябва да се поставят със
специален калибър/накрайник,
хлабина 0,3 мм.

ФИГ. 36

НАКРАЙНИЦИ ЗА СПЕЦИАЛЕН
КАЛИБЪР

ФИГ.3
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ИЗВИТИ ФОРМИ
Структурно извитите форми са голямо
предизвикателство за материала и за
тези, които го обработват, и изискват
особено внимателна обработка. За
оформяне на плоскостите Мax
Compact Exterior може да се използва
методът на „студено” формоване под
налягане.
Възможните радиуси на извитите
форми са свързани непосредствено с
дебелината на плоскостите. Колкото
по-тънка е плоскостта, толкова помалки трябва да са радиусите.
Закрепване:
По принцип закрепването трябва да е
механично.Разстоянията трябва да се
избират съобразно статичните
изисквания. Плоскостите трябва да
прилягат плътно към предварително
огънатата опорна конструкция.
Необходимо е закрепването да бъде
извършено много внимателно. Трябва
да се спазват местните строителни
норми и правила, както и указанията в
настоящата брошура. За добър краен
резултат е необходимо да осигурите
достатъчно на брой крепежни
елементи!
МИНИМАЛНИ РАДИУСИ БЕЗ ДА СЕ
ОТЧИТАТ ПОРИВИТЕ НА ВЯТЪРА
ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТТА

РАДИУС

6 мм

2500 мм

8 мм

3500 мм

10 мм

4500 мм
Таблица 3
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ТАБЛИЦА НА НАТОВАРВАНИЯТА НА ПЛОЧА ВЪРХУ ЕДНА ОПОРА/
НАТОВАРВАНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ВЯТЪРА* НА ПЛОСКОСТИ МAX COMPACT
EXTERIOR, ЗАКРЕПЕНИ С НИТОВЕ ВЪРХУ АЛУМИНИЕВА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТТА
НАТОВАРВАНЕ q
(kN/м2)

6 мм

8 мм

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ ЗА
АВСТРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

10 мм

Мax. b
(мм)

Мax .a
(мм)

Мax. b
(мм)

Мax. a
(мм)

Мax. b
b (мм)

Мax.a
(мм)

0,50

600

600

700

700

800

800

1,00

600

431

700

539

800

551

1,50

600

311

700

373

800

455

2,00

537

261

700

280

800

337

ГЕРМАНИЯ*

Стойностите се отнасят към стандарт DIN1055-T4 или DIN 18516 иудостоверение за
допускане за експлоатация Z-10.3-712
АВСТРИЯ*
0,50

781

662

970

649

1146

769

1,00

657

394

815

463

964

457

1,50

594

314

737

354

871

417

2,00

537

261

686

286

811

332

Стойностите се отнасят към стандарт ÖNORМ B4014-1,2 и EN1991-1-4 и
удостоверение за допускане за експлоатация Z-10.3-712

Ако дадения осов размер „b” не бъде
използван изцяло, допустимото
разстояние за закрепване „а” може да се
изчисли по посочената по-долу
формула (източник Разчети на базата
на характеристиките на материала
Мax Compact Exterior и дипл. инж.
Гералд Зегет, Добел 18.04.11):
При монтаж на плоскост с дебелина 8
мм и натоварване от действието на
вятъра от 0,5 kN:
макс. b = 970 мм и макс.a = 649.
Ако, например, стойността за „b” е 900
мм, максимално допустимото „a“ се
изчислява по следния начин:
разр. а = макс. b х макс. а
това b

ШВЕЙЦАРИЯ*
0,50

781

662

970

649

1429

470

1,00

657

394

815

463

1201

279

1,50

594

314

737

354

1033

217

2,00

537

261

686

286

894

Стойностите се отнасят към стандарт SIA 261 или Z-10,3-712

188
Таблица 4

*НА ОСНОВАНИЕ НА ТЕЗИ СТОЙНОСТИ Е ВЪЗМОЖНА ЕКСТРАПОЛАЦИЯ.
НАПР.: ПРИ НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА МАКС. В ВАЖИ: РАЗР. А = (МАКС. В/ПРИЛ.
В)* ВАЖНО: РАЗР. А. < МАКС. В
0-80 мм

= ПЛАВАЩИ ТОЧКИ

a

= ФИКСИРАНА ТОЧКА

*

Например:
разр. а = 970 мм х 649 мм = 699 мм
900 мм

= СВОБОДНА ТОЧКА
a

a

20-80 мм
20-80 мм

b

20-80 мм

ПЛОСКОСТ ВЪРХУ ЕДНА ОПОРА

ФИГ. 38

* СТОЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ТАБЛИЦАТА, СА ХАРАКТЕРНИ СТОЙНОСТИ.
ТАБЛИЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ ЗА ЗОНИ С ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ОТ 0,3kN/м2 ДО 2,6kN/м2 МОГАТ ДА БЪДАТ
ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ЗАЯВКА В ОТДЕЛ „ПОДДРЪЖКА” НА FUNDER МAX.
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ТАБЛИЦА НА НАТОВАРВАНИЯТА НА ПЛОЧА ВЪРХУ ДВЕ ОПОРИ/ НАТОВАРВАНИЯ ОТ
ДЕЙСТВИЕТО НА ВЯТЪРА* НА ПЛОСКОСТИ МAX COMPACT EXTERIOR, ЗАКРЕПЕНИ С
НИТОВЕ ВЪРХУ АЛУМИНИЕВА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТТА
НАТОВАРВАНЕ q
(kN/м2)

6 мм

8 мм

a

10 мм

М
a
x
b
(
м600

М
a
x
a
(
м600

М
a
x
b
м
м700

М
a
x
a
(
м700

М
a
x
b
(
м800

М
a
x
a
(
м800

м
373
)
249

) 700

1,50

м
600
)
600

м
400
)
320

м
800
)
800

м
420
)
280

2,00

537

208

240

800

210

ГЕРМАНИЯ*
0,50
1,00

700
700

20-80 мм

a

a

20-80 мм

Стойностите се отнасят към стандарт DIN1055-T4 или DIN
18516 иудостоверение за допускане за експлоатация Z-10.3712

20-80 мм

АВСТРИЯ*

ПЛОСКОСТ ВЪРХУ ДВЕ ОПОРИ
0,50

974

425

1209

417

1429

470

1,00

759

295

1012

276

1201

279

1,50

620

241

826

271

1033

217

2,00

537

208

716

235

894

188

Стойностите се отнасят към стандарт ÖNORМ B4014-1,2 и EN1991-1-4 и удостоверение за допускане
за експлоатация Z-10.3-712

= ПЛАВАЩИ ТОЧКИ
= ФИКСИРАНА ТОЧКА
= СВОБОДНА ТОЧКА

ШВЕЙЦАРИЯ*
0,50

974

425

1209

417

1429

290

1,00

759

295

1012

276

1201

172

1,50

620

241

826

271

1033

134

2,00

537

208

716

235

894

116

Стойностите се отнасят към стандарт SIA-261 или Z-10.3-712
Таблица 5
*НА ОСНОВАНИЕ НА ТЕЗИ СТОЙНОСТИ Е ВЪЗМОЖНА ЕКСТРАПОЛАЦИЯ. НАПР.: ПРИ
НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА МАКС. В ВАЖИ: РАЗР. А = (МАКС. В/ПРИЛ. В)* ВАЖНО: РАЗР. А. < МАКС. В

РАЗСТОЯНИЯ, МЕРЕНИ ОТ КРАЯ
Разстоянията от края трябва да се
спазват
от
съображения
за
запазване на устойчивостта и
плоскостността. За да може да се
променят размерите на плоскостите
при разширение, те трябва да се
изработват с мин. 8 мм шев (фиг.
31, стр. 25).

КРЕПЕЖНИ РАЗСТОЯНИЯ
Те трябва да се избират в съответствие
с изискванията за статика. Ако това не
се изисква от местните строителни
нормативи, стойностите са посочени в
таблица 4 респ. Таблица 5. По края на
строителната конструкция трябва да
се избират по-малки разстояния
между точките а закрепване от тези в
средната зона (атмосферно налягане,
порив на вятъра).

* СТОЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ТАБЛИЦАТА, СА ХАРАКТЕРНИ СТОЙНОСТИ.
ТАБЛИЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ ЗА ЗОНИ С ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ОТ 0,3kN/м2 ДО 2,6kN/м2 МОГАТ ДА БЪДАТ
ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ЗАЯВКА В ОТДЕЛ „ПОДДРЪЖКА” НА FUNDERМAX.
.
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b

b

20-80 мм

ФИГ. 39

Детайли на конструкцията - хоризонтални разрези
Нитована алуминиева опорна конструкция

А ПЛОСКОСТ
МAX COMPACT
EXTERIOR
B КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ

3

ВЕНТИЛАЦИЯ

E
ФОЛИО ЗА
СПИРАНЕ
НА ВЯТЪРА

2

1 ССТЕНА/БЕТОН

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
ВЪТРЕШЕН
ЪГЪЛ A106

ВЕРТИКАЛНА ШЕВ
A107

ОТВОР ЗА ПРОЗОРЕЦ A104

A10
9
A10
5

A10
8
A10
4

A10
7

A11
0

A10
1
A10
6
A10
2

ВЪНШЕН ЪГЪЛ A105

ЗАБЕЛЕЖКА
ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ
СТР. 90/91 В КРАЯ НА
КАТАЛОГА.

A10
3

ВСИЧКИ ПРОФИЛИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОКАЗАНИ В ТАЗИ БРОШУРА, СА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ОБЕМА НА ДОСТАВКИТЕ НА FUNDER
МAX! ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ В ТАЗИ БРОШУРА НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ!

31

ФАСАДИ

Детайли на конструкцията - вертикални разрези
Нитована алуминиева опорна конструкция

ВЕНТИЛАЦИОНЕН ОТВОР –
ИЗХОДЯЩ
ВЪЗДУХ

1

СТЕНА/БЕТОН

2

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

3

ВЕНТИЛАЦИОНЕН ОТВОР –
ИЗХОДЯЩ ВЪЗДУХ

в

ВЕНТИЛАЦИЯ

КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ

B

ФОЛИО ЗА E
ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪРА
ПЛОСКОСТ
МAX COMPACT EXTERIOR

A

ВРЪЗКА ПРИ
ТАВАН А109

ВРЪЗКА ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ А102

ПРИТОК НА

ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР A101

ХОРИЗОНТАЛЕН ШЕВ A110

ПРИТОК

C
D

ЛИСТОВА СТОМАНА ЗА
ПОДГОТОВКА НА ГОРНИЯ
ПРЕЧНИК НА ПРОЗОРЕЦА
ЛИСТОВА СТОМАНА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАКЛОНА
ПРИТОК

ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР
A101.2*

32

Exterior
FunderMax

*ПОДГОТОВКАТА НА НАДОТВОРНАТА ГРЕДА 101.2 Е
УТВЪРДЕНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА B3800-5 И
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА OIB RL2 ЗА
КАТЕГОРИИ НА СГРАДИТЕ 4 И 5.

ВРЪЗКА ПРИ ОСНОВАТА A103

Детайли на конструкцията – хоризонтални разрези
Нитована алуминиева опорна конструкция със
Z-образни и Omega профили

ЗАКРЕПВАЩО
СРЕДСТВО

A MAX COMPACT

ФОЛИО
E
ЗА
СПИРАНЕ НА
ВЯТЪР

A EXTERIOR
ПЛОСКОСТ

2 ИЗОЛАЦИЯ

3 ВЕНТИЛАЦИЯ
ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ A107

1 СТЕНА/БЕТОН
ОТВОР ЗА ПРОЗОРЕЦ A104

ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ A106

A109

A105

A108
A107

A104
A110
ЗАБЕЛЕЖКА
ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ
СТР. 90/91 В КРАЯ НА
КАТАЛОГА.

A101
A106

A102

ВЪНШЕН ЪГЪЛ A105

33

A103

ВСИЧКИ ПРОФИЛИ И
КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ,
ПОКАЗАНИ В ТАЗИ
БРОШУРА, СА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НЕ
СА ВКЛЮЧЕНИ В
ОБЕМА НА
ДОСТАВКИТЕ НА
FUNDERMAX! ВСИЧКИ
ЧЕРТЕЖИ В ТАЗИ
БРОШУРА НЕ СА
НАПРАВЕНИ В
МАЩАБ!

ФАСАДИ

Детайли на конструкцията – вертикални разрези
Нитована алуминиева опорна конструкция със Zобразни и Omega профили

ОТТОК
КРЕПЕЖЕН
ЕЛЕМЕНТ

ОТТОК

1

СТЕНА/БЕТОН

2

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

3

ВРЪЗКА ПРИ ТАВАН A109

B

ФОЛИО ЗА
Е
ПРЕДПАЗВАНЕ
ОТ ВЯТЪР
ПЛОСКОСТ
МAX COMPACT А
EXTERIOR
A

Е

ВЕНТИЛАЦИЯ

ВРЪЗКА ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ А102

ХОРИЗОНТАЛЕН ШЕВ A110

ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ

ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР А101

33
ПРИТОК

ВРЪЗКА ПРИ ОСНОВАТА A103
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Скрит способ за закрепване с
помощта на залепващи системи
ПРИМЕРИ ЗА КОНСТРУКЦИЯ
Необходима широчина на профила – вижте разрешението на строителния надзор.

b

b

b

b

Bild40

СИСТЕМИ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ
Алтернатива на скритото механично
закрепване с анкери е залепването
на фасадните плоскости Мax
Compact Exterior със специално
разработени за тази цел системи за
залепване. Те се използват върху
стандартните опорни конструкции от
алуминий и дърво.
Съединяването с лепило е прост и чист
начин за закрепване на вентилируеми
фасади, атики, видими елементи на
покриви, вътрешни повърхности на
сводове и много други. Важно е да се
получи разрешение от съответните
компетентни органи по надзор на
строителството в общината респ.
федералната провинция. Тези системи
за залепване имат общо разрешително
от строителния надзор в Германия по
отношение на плоскостите Max
Compact Exterior.

ЕДНО ПОЛЕ

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА
ЛЕПИЛО

НЯКОЛКО
ПОЛЕТА

40 мм

80-100 ммBZW.≥100 мм

ФИГ. 41

6 мм*

450 мм

500 мм

8-10 мм

600 мм

650 мм

*ПЛОСКОСТИ С ДЕБЕЛИНА 6 мм НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ГЕРМАНИЯ!

ЗАЛЕПВАНЕ С ПОМОЩТА НА СИСТЕМАТА INNOTEC PROJECT*
ПЛОСКОСТ С ДВЕ ПОЛЕТА

ПЛОСКОСТ С ЕДНО ПОЛЕ

Sika Tack Panel
Z-10.8-408
МBE Panel-locKlebesysteм
Z-10.8-350
PROPART Klebedicht KD385
Z-10.8-453
Innotec Project Systeм
Z-10.8-483
SikaTack Panel-50
ETA-19/0511

ТАБЛИЦА 6

АВСТРИЯ,
ГЕРМАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

8 мм

10 мм

10 мм

max b

АВСТРИЯ,
ГЕРМАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

8 мм

max b

max b

max b

0.5 kN/м2

838

1048

0.5 kN/м2

1125

1406

1.0 kN/м2

665

832

1.0 kN/м2

893

1116

1.5 kN/м2

581

727

780

975

2.0 kN/м2

528

660

708

738

1.5 kN/м2
2.0 kN/м2

Таблица 7
Таблица 8
*НА БАЗАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В РАЗРЕШИТЕЛНОТО НА INNOTEC СТОЙНОСТИ.
СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ДЪРЖАВИТЕ И ЛЕПИЛАТА СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОИСКАНИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ЛЕПИЛАТА. ПО ПРИНЦИП ПЛОСКОСТИ С ДЕБЕЛИНА 6 ММ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАЛЕПЕНИ, НО
ТОВА НЕ Е РАЗРЕШЕНО В ГЕРМАНИЯ!
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Последователност на процесите

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
• Необходимо е да се работи при
благоприятни атмосферни
условия и в безпрахова среда
(дейностите по залепването
могат да се извършат на
строителната площадка).
• Температурата на въздуха не
трябва да е по-ниска от 5° C и повисока от 35° C.
• Относителната влажност на
въздуха не трябва да превишава
75%.
• Температурата на елементите,
които трябва да се слепят, трябва
да бъде най-малко с 3° C по-висока
от температурата на оросяване на
въздуха.
• Местата на свързване на
профила на опорната
конструкция не трябва да се
залепват след като са покрити с
панели Мax Compact Exterior.
• Опорната конструкция винаги
трябва да е вертикална.
• При извършване на дейности по
лепене, всяка строителна площадка
трябва да разполага с общо
разрешително за строеж, а също
така с нормативи на производителя
за обработка на елементите.
• Съединенията чрез лепене трябва
да се изпълняват само от фирми,
имащи потвърждение, че техните
сътрудници са обучени да
извършват тези дейности (за
Германия е необходимо
свидетелство за правоспособност
съгласно разрешението от службата
по строителен надзор).
• Трябва да се попълни протокол за
извършените дейности.

1)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА
ОПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ ОТ
АЛУМИНИЙ
• Шлифовайте с подходящи
шлифовъчни тъкани съгласно
препоръките на производителя на
лепилото.
• Почистете с подходящо средство
за почистване съгласно
препоръките на производителя
на лепилото1)
• Нанесете грунда съгласно
препоръките на производителя
на лепилото
• Спазвайте времето за изпарение на
разтворителя, почистващото
средство и на грунда съгласно
препоръките на производителя на
лепилото.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА
ПЛОСКОСТИТЕ МAX COMPACT
EXTERIOR
• Шлифовайте с подходяща
шлифовъчна тъкан съгласно
препоръките на производителя на
лепилото
• Почистете с подходящ препарат
за почистване съгласно
препоръките на производителя
на лепилото1)
• Нанесете грунда съгласно
препоръките на производителя
на лепилото
• Спазвайте времето за изпарение на
разтворителя, почистващото
средство и грунда съгласно
препоръките на производителя
Всички подлежащи на залепване
повърхности трябва да са чисти, сухи
и обезмаслени.

SIKA ACTIVATOR 205 АКТИВИРА ПОВЪРХНОСТТА НА ПЛОСКОСТТА. ДА НЕ СЕ НАНАСЯ ВЪРХУ ЛИЦЕВАТА
СТРАНА НА ПЛОСКОСТТА. ПРЪСКИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНЯТ НЕЗАБАВНО!
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ЗАЛЕПВАНЕ
• Поставете монтажната лента по
цялата дължина на вертикалните
профили (засега не отстранявайте
защитното фолио).
• Нанасяне на лепилото: лепилото
се нанася под формата на
триъгълник съгласно системните
препоръки на производителя на
лепилото.
• Монтаж на плоскостта: отстранете
защитното фолио от монтажната
лента. Проверете точното
разположение на плоскостта с
помощта на монтажен ъгъл и
притиснете до контакт с
монтажната лента.
Информация може да получите от
производителите на залепващата
система.

НА СТРАНИЦА 90/91 В КРАЯ НА БРОШУРАТА ИЛИ НА
НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА WWW:FUNDERMAX.AT
МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА КРЕПЕЖНИ
ЕЛЕМЕНТИ И ОПОРНИ КОНСТРУКЦИИ.

Детайли на конструкцията –
хоризонтален разрез
Алуминиева опорна конструкция с лепило

3 вентилация

2
топлоизолация

A

B

Е ФОЛИО ЗА

МAX COMPACT
EXTERIOR

1

СТЕНА/БЕТОН

КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ

ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР

ВЪТРЕШЕНЪГЪЛ A106

В ЕРТИКАЛЕН ШЕВ A107

ВЪТРЕШНА ПОВЪРХНОСТ НА СВОДА A104

A109

A105

A108
A104

A107

A110

A101
A106

A102
ВЪНШЕН ЪГЪЛ A105

A103

ЗАБЕЛЕЖКА
ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ
СТР. 90/91 В КРАЯ НА
КАТАЛОГА

ВСИЧКИ ПРОФИЛИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОКАЗАНИ В ТАЗИ БРОШУРА, СА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ОБЕМА НА ДОСТАВКИТЕ НА FUNDER
МAX! ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ В ТАЗИ БРОШУРА НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ!
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Детайли на конструкцията – вертикални разрези
Алуминиева опорна конструкция с лепило

6

ИЗХ.ВЪЗДУХ
ФОЛИО ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР

E

МAX COMPACT
EXTERIOR

A

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
В

ИЗХ.ВЪЗДУХ
Ф

Ф

B

ВРЪЗКА ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ A102

ВРЪЗКА ПРИ ТАВАН А109

1
2
3

СТЕНА/БЕТОН

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
ВЕНТИЛАЦИЯ

ХОРИЗОНТАЛЕН ШЕВ A110

ПРИТОК
T

ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР A101

ПРИТОК
UFT
ВРЪЗКА ПРИ ОСНОВАА A103
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Детайли на конструкцията – хоризонтални разрези
Алуминиева опорна конструкця Z-образни и Oмegaпрофили с лепило

ИЗОЛАЦИЯ

ВЕНТИЛАЦИЯ
ПЛОСКОСТ MAX COMPACT
INTERIOR

ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ А106

ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ А107

ФОЛИО ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР
СТЕНА/БЕТОН

ОТВОР ЗА ПРОЗОРЕЦ А104

ВЪНШЕН ЪГЪЛ А105
ЗАБЕЛЕЖКА:
ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ СТР. 90/91 В КРАЯ НА БРОШУРАТА
ВСИЧКИ ПРОФИЛИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ В ТАЗИ БРОШУРА СА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ
В ОБЕМА НА ДОСТАВКИТЕ НА FUNDERMAX. ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ В ТАЗИ БРОШУРА НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ!
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Детайли на конструкцията – напречни разрези
Алуминиева опорна конструкця Zобразни и Oмega-профили с лепило

ОТТОК
ЗАЩИТНО ФОЛИО E

МAXCOM
PACT
EXTERIOR

ОТТОК

КРЕПЕЖЕН
ЕЛЕМЕНТ

A

B

ВРЪЗКА ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ A102

ВРЪЗКА ПРИ ТАВАН А109

1

СТЕНА/БЕТОН

2

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

3

ВЕНТИЛАЦИЯ

ХОРИЗОНТАЛЕН ШЕВ A110

ПРИТОК
ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР A101

ПРИТОК
ВРЪЗКА ПРИ ОСНОВАТА A103
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Скрито механично закрепване на
плоскостите с помощта на анкер

Монтаж на плоскости Мax Compact
Exterior с помощтта на механично
скрити скоби закрепени върху
алуминиеви опорни конструкции.
Компонентите на системата - плоскост
Мax Compact Exterior, скоби, анкери за
закрепване и носещи профили – са
конструктивно оптимизирани и
съгласувани едни с други.

ЗАКРЕПВАНЕ СЪС СКОБИ:
ЕС:
FSB скрито закрепване TUF-S
Разрешение от органите за
строителен надзор ETA-15/0476
Франция:
SFS TU-S50 Сертификат за пригодност
(2/16-1749)

Bild42

Фиг. 43

За държави, в които за крепежните
елементи не е необходимо специално
разрешение за експлоатация от
органите на строителния надзор, ние
препоръчваме да използвате едно от
горепосочените разрешения. Трябва да
се спазват местните строителни
разпоредби.
ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА
• Възможна е конструкция с
хоризонтален и вертикален дизайн
на плоскостите и шевовете
• Само един носещ профил в
случай на хоризонтално
свързване на плоскостите
• Надеждни партньори
• Невидимо закрепване
• Изгоден и независим от
атмосферните условия монтаж
• Крепежните елементи са одобрени
от органите за строителен надзор
• Използват се плоскости с дебелина
8 мм, 10 мм и 12 мм като трябва да
се спазва следното: дебелината на
остатъчната стена не трябва да е
по-малка от 2 мм след като се
отчетат всички допуски
• Бърз монтаж със стандартни
инструменти
• Пробиването на отворите може
да стане с акумулаторна
бормашина непосредствено на
строителната площадка
• Високи показатели на изтегляне
• Защита от завъртане в обратна
посока
• Демонтаж с помощта на шестостен
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ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Скобите се монтират от задната
страна на фасадните плоскости Мax
Compact Exterior в пробитите за това
отвори за закрепване с помощта на
специални фиксатори. Количеството
на анкерите и разположението на
точките за закрепване се определят
от съответните разрешения за
експлоатация.
Остатъчната дебелина на стената
между отвора и предната страна на
плоскостта трябва да бъде най-малко
2 мм след приспадане на всички
допуски.

След детайлното проектиране на
фасадата (разстояния между местата
за закрепване съгласно разрешението
на строителния надзор), фасадните
плоскости Мax Compact Exterior се
разкрояват от нас или от изпълнител и
върху тях се пробиват специални
отвори в съответствие с CAD-чертеж
за всеки един детайл.

МAX
COMPACT
EXTERIOR
СКОБА

ФИКСАТОР
„TU-S‟

След това при изпълнителя или на
строителната площадка се изпълнява
бърза процедура по закрепване на
скобите с помощта на стандартен
инструмент за поставяне на нитове.
Контролът за изпълнение на монтажа
трябда да се осъществи съгласно
съответното разрешение.
ДЕТАЙЛЕН ФИКСАТОР

Плоскостите с поставени скоби се
окачват на монтираните върху
опорната конструкция шарнирни
профили, изравняват се на височина и
се фиксират срещу странично
изместване. Опорната конструкция
трябва да се монтира така, че да се
гарантира свободното закрепване на
плоскостите Мax Compact Exterior.
Носещите профили на опорната
конструкция не трябва да се покриват
с плоскости.
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ЗАБЕЛЕЖКА: ОТВОРИТЕ В ПЛОСКОСТИТЕ СЪЩО
МОГАТ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ В ЗАВОДА НА
FUNDERМAX В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗРЕШЕНИЕТО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ
ЗАПИТВАНИЯ.

ФИГ. 44

Детайли на конструкцията – хоризонтални разрези
Скрито механично закрепване на плоскостите с анкери

Е

B

КРЕПЕЖЕН
ЕЛЕМЕНТ

A

МAXCOMPACT
EXTERIOR

ФОЛИО ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР

1

СТЕНА/БЕТОН

ТОПЛО-

2

3 ВЕНТИЛАЦИЯ

ИЗОЛАЦИЯ

ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ
А106

ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ ВЪТРЕШЕН A107

A109

A105

A108
A104

A107

A110

A101
A106

A102

A103

ВЪНШЕН ЪГЪЛ A105

ЗАБЕЛЕЖКА:
ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ
СТР. 90/91 В КРАЯ НА
ЛРОШУРАТА..

ВСИЧКИ ПРОФИЛИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОКАЗАНИ В ТАЗИ БРОШУРА, СА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ОБЕМА НА ДОСТАВКИТЕ НА
FUNDERMAX. ЧЕРТЕЖИТЕ В ТАЗИ БРОШУРА НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ!
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Детайли на конструкцията – напречни разрези
Скрито механично закрепване на плоскостите с анкери

ОТТОК

A

МAX COMPACT
EXTERIOR
КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ

B

ОТТОК

ВРЪЗКА ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ A102

ВРЪЗКА ПРИ ТАВАН А109

1

СТЕНА/БЕТОН

2

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

E
3

ВЕНТИЛАЦИЯ

ФОЛИО ЗА ЗАЩИТА ОТ
ВЯТЪР

ХОРИЗОНТАЛЕН ШЕВ A110

ПРИТОК

ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР А101

ПРИТОК
ВРЪЗКА ПРИ ОСНОВАТА A103
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Важна информация за окачените вентилируеми
фасади върху дървени опорни конструкции
Дървените опорни конструкции за
фасади са се доказали в течение на
стотици години. Основните
предимства са ниската
топлопроводимост и малкото
надлъжно удължение, от една
страна, а така също и фактът, че
дървесината е възпроизводима
суровина. За да се гарантира
дълготрайността на конструкцията,
непременно трябва да се осигури
надеждна защита на дървената
опорна конструкция от влага.
В зависимост от условията на
експлоатация е необходима
конструктивна или допълнителна
химическа защита на дървесината.
За клас на опасност 0 (Германия)
респ. клас на употреба 0 (Австрия),
към които се отнасят фасадите,
защитени от стрехи, и имат затворени
шевове, химическата защита на
дървесината може да отпадне.
Трябва да се използват рендосани от
всички страни, предварително
изсушени дъски (съдържание на
влага в дървесината 15% ±3),
например от смърч, ела, бор или
лиственица, както и подсилваща
вложка/лента от EPDМ
(етиленпропиленов каучук) с
минимална дебелина от 1,2 мм, за да
се предотврати проникването на
влага през винтовете в опорната
конструкция. (виж фиг. Хоризонтален
разрез на стр. 53). От голямо
значение е да се предотврати
проникването на влага под лентата
от EPDМ в зоната на парапетите или
местата на свързване на прозорците!
Забележка: съгласно стандарта DIN
1052 не се разрешава предварително
пробиване на дървесина от ела
(носеща конструкция). Ако плътността
на дървесината превишава 500 kg/м3,
съгласно DIN 1502-12.6(4) е
необходимо предварително пробиване
с диаметър, по-малък от диаметъра на
тялото на винта съгласно формулата
0,6 x d или 0,8 x d.

Може да се запознаете с подробните
изисквания в съответните действащи
стандарти и директиви (вижте списъка
със стандарти на страница 49). Тъй
като дървесината е естествен
строителен материал, е необходим
редовен визуален контрол на
фасадата. При необходимост
винтовете трябва да се дозатягат.
Монтажът на фасада, изработена от
плоскости Мax Compact Exterior,
върху дървена опорна конструкция
трябва да се изпълнява с
предварително обработени
плоскости (разкроени, с пробити отвори
и скосени ъгли).
КОНСТРУКТИВНА ЗАЩИТА НА
ДЪРВЕСИНАТА
Съгласно стандартите, строителните
мерки за защита на дървесината
представляват, между другото,
обусловени от проекта
конструкционни и технически мерки
за обработка, които служат за
удължаване годността за употреба на
дървесината и материалите от дърво.
Чрез тези мерки се предотвратява
заразяването с плесени и
прекомерното свиване и
разширяване. Това, обаче, не може
да предотврати пораженията,
нанесени от насекоми.
Спазването на посочените по-долу
точки респ. мерки оказва значително
влияние върху функцията и
продължителността на живот на
опорната конструкция. С цел
еднозначно описание на процесите за
изпълнение на фасадата, по-надолу
разглеждаме подробно всяка една
точка. При изграждането на опорни
конструкции от дърво се прилагат
действащите директиви в областта на
обработката на дървесина по
отношение на мястото на монтаж или
други нормативни уредби в
съответствие със съвременното
технологично ниво.
Спазването на тези директиви е
задължение на Изпълнителя.
По тази причина е много важно още в
стадия на проектирането на опорната
конструкция да се предприеме
конструктивна и/или химическа
защита на дървесината.

КЪМ ЕФЕКТИВНИТЕ МЕРКИ СЕ
ОТНАСЯ ПРЕДИ ВСИЧКО ЗАЩИТАТА
ОТ:
а) Пропиване с влага на носещите
дъски посредством използване на
подсилващи ленти от EPDМ с
минимална дебелина от 1,2 мм. Само
ленти от EPDМ с минимална дебелина
от 1,2 мм уплътняват напълно
пробития отвор и предотвратяват
проникване на влага в дървената
опорна конструкция през крепежните
винтове. Лентите се използват при
всички носещи дъски и трябва да са
най-малко с 20 мм по-широки от
носещата дъска (вижте фиг. 74 на стр.
53). Тази мярка помага да се
предотврати образуването на
разрушаващи дървесината плесени,
които се появяват, когато влажността
на дървесината превишава 20% (DIN
EN335-1, Приложение A, 2.19).
б) Валежи
(напр. чрез навес, покритие за защита
от атмосферни влияния на балконни
парапети, съединения на прозорци и
т.н)
Стрехите предотвратяват
постоянното мокрене на фасадата
при дъжд. Размерът на
стрехата/навеса се определя от
височината на фасадата и от
разположението на сградата.
в) Водни пръски
(напр. чрез спазване на 300 мм
разстояние от земната повърхност)
Дървените опорни конструкции са
много чувствителни при постоянно
излагане на влага. Затова е
задължително дървената опорна
конструкция да се разположи наймалко на 300 мм над нивото на
водата (при насип от чакъл). При
гладка повърхност и силно
въздействие на атмосферните
условия се увеличава зоната на
водните пръски.
г) Увеличаване на влажността
(напр. с помощта на изолационни
платна). При сгради, намиращи се в
зони с повишена влажност, между
стената/бетона и
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дървената опорна конструкция
трябва да се поставят изолационни
платна. По този начин се намалява
продължителното излагане на влага
на дървените елементи на
конструкцията.
д) Кондензация
(напр. с помощта на паробариери,
вентилация на кофража, изолация на
тръбопроводите за студена вода)

За да се избегне дълготрайно
образуване на кондензат във
вентилируемите фасади, трябва да се
осигури постоянно функционираща
система за вентилация и
обезвъздушаване. Необходимият
вертикален вентилационен отвор
трябва да е най-малко 200 cм²/м, а
при опорни конструкции от алуминий
се препоръчва наличие на минимално
свободно напречно сечение на
приточно-отточните отвори от 150
cм²/м (вижтеÖNORМ B8110-2:2003).
За да се гарантира
вертикалният въздушен
поток, носещите
профили трябва да
бъдат разположени
строго вертикално.

ПОДРОБНОСТИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ
СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СТРАНИЦА
47 И 48.

H-ПРОФИЛ (НАПР. PROTEKTOR)

МИН..
300 мм

ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД В ЗОНАТА НА
АТИКОВИЯ ЕТАЖ/СЪЕДИНЕНИЯТА
НА ПОКРИВА
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ВОДНИ ПРЪСКИ В ЗОНАТА НА ЦОКЪЛА

ФИГ. 46

Предотвратяване възникването на грешки при опорни
дървени конструкции
На основание съвременното ниво на знания и на основание натрупания практически опит препоръчваме следния подход
за работа с дървени опорни конструкции. За да се избегнат грешките при изграждането/монтажа на опорната дървена
конструкция, трябва да се обърне внимание на следните важни точки. На следващите страници са представени найважните потенциално проблемни области по схемата „правилно” / „неправилно”.
ПРАВИЛНО ИЗРАБОТЕНИ
ГРЕДИ/ПРАВИЛНА ЛЕНТА ОТ
ЕPDМ С ДЕБЕЛИНА 1,2 мм И
ИЗДАДЕНИ 10 мм НА СТРАНА
(фиг. 74, стр. 53)

ЛИПСВАЩА ЛЕНТА ОТ EPDМ ИЛИ
ЛЕНТИТЕ ОТ EPDМ СА ПО-ТЪНКИ
ОТ 1,2 мм, А ВЛОЖКИТЕ ОТ МЕТАЛ НЕПРАВИЛНО ИЗРАБОТЕНА
РЕСП. МЕТАЛНИ ЛИСТОВЕ СА
НОСЕЩА ГРЕДА
НЕПОДХОДЯЩИ

ФИГ.47

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА:
• Носещите греди трябва да са
рендосани от всички страни и
предварително изсушени (15%
±3*).
• Осигурете конструктивна респ.
химическа защита на
дървесината!
• Използвайте лента от EPDМ с
минимална дебелина от 1,2 мм и с
минимална издатина от 10 мм от
всяка страна на носещата греда.
• Адаптирайте цокъла в
съответствие с релефа на
основата.
• Използването на дървени опорни
конструкции се разрешава само
при достатъчна конструктивна
защита на дървесината (стряха на
сградата).
• Всички хоризонтални шевове
трябва да бъдат покрити с
подходящи профили (фиг. 50 –
фиг. 52).
ВЛАЖНОСТ НА ДЪРВЕСИНАТА= СЪДЪРЖАНИЕ НА
* ВОДА
СУХА МАСА

ФИГ.488

ФИГ.49

ДРЕНАЖ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА

ВЕРТИКАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.50

ВЕРТИКАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.51

ВЕРТИКАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.52

ВЕРТИКАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.53

x100 В %
ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ ФИГ.54

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ

ФИГ.55

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ ФИГ.56
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ОТВОР ЗА ФИКСИРАНИ ТОЧКИ
D=6,0 мм / ЗАБРАНЯВА СЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИНТОВЕ
СЪС СКРИТА ГЛАВА

ОТВОР ЗА ПЛАВАЩИ ТОЧКИ D=8,0 мм / ЗАБРАНЯВА
СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА

ВЕРТИКАЛЕН
РАЗРЕЗ

ВЕРТИКАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ. 57

ФИГ.58

КАПИЛЯРНО ДЕЙСТВИЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТЕСНИ ШЕВОВЕ
1

2

3

1

2

3

E

4
4

ХОРИЗОНТАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.59

ХОРИЗОНТАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.60

ВАРИАНТИ С ПРОФИЛ НА РЪБА
1

2

3

A

1

2

3

B
4

A

B

C
4
C

ХОРИЗОНТАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ.61

ХОРИЗОНТАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ. 62

ВАРИАНТИ С ОТВОРЕН ШЕВ И ИЗДАДЕНА ПЛОСКОСТ
МAX COMPACT EXTERIOR

1

2

3

A

1

2

3

A

B
B
4

4

C

C

ХОРИЗОНТАЛЕН
РАЗРЕЗ
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ФИГ.63

ХОРИЗОНТАЛЕН
РАЗРЕЗ

ФИГ. 64

ЛЕГЕНДА
1 СТЕНА/БЕТОН
2 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
3 ВЕНТИЛАЦИЯ
4 ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТЕНА НОСЕЩА ГРЕДА
A ПЛОСКОСТ MAX COMPACT EXTERIOR
B КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ
C ЛЕНТА ОТ ЕPDМ С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 1,2 мм
E ФОЛИО ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР

Стандарти при строителство на дървени конструкции

ÖNORМ B 2215
Строителни дейности с дървени конструкции
ÖNORМ B 3801
Защита на дървесината при високо строителство
– названия и дефиниции, а също така основни
положения

DIN 68800-2
Защита на дървесината – Част 2: Профилактични
строителни мероприятия във високото строителство
DIN 68800-3
Защита на дървесината –Част 3: Профилактична защита
на дървесината с помощта на специални средства

ÖNORМ B 3802-1
Защита на дървесината в строителството – общи
положения

DIN 68800-4
Защита на дървесината – част 4: Мероприятия за борба и
саниране на разрушаващи дървесината плесени и насекоми

ÖNORМ B 3802-2
Защита на дървесината в строителството – конструктивна
защита на дървените елементи

DIN 4074-1
Сортиране на дървесината по носеща способност – Част 1:
иглолистен дървен материал

ÖNORМ B 3802-3
Защита на дървесината в строителството – химическа
защита на дървените елементи

DIN 4074-5
Сортиране на дървесината по носеща способност – Част 5:
широколистен дървен материал

ÖNORМ B 3802-4
Защита на дървесината в строителството – мероприятия
за борба и саниране на плесени и насекоми

DIN EN 335
Издръжливост на дървесината и продуктите от дърво –
класове на употреба: дефиниции, употреба в масивна
дървесина и изделия от дървесина

ÖNORМ B 3803
Защита на дървесината във високото строителство –
покрития върху външни строителни елементи от
дървесина – минимални изисквания и изпитания
ÖNORМ EN 1995-1-1
Определяне на размерите и конструкция на дървени
съоръжения – Част 1-1: Общи положения – общи правила и
правила във високото строителство
ÖNORМ B 8110-2
Топлоизолация във високото строителство – дифузия на
водната пара и защита от кондензация – формуляр за
изчисляване на температурата и дифузията на водната
пара
DIN EN 350
Издръжливост на дървесината и на продуктите от
дървесина – изпитване и класификация на
издръжливостта на дървесината и продуктите от
дървесина срещу биологични въздействия
DIN 1052-10
Производство и конструкция на продукти от дървесина –
Част 10 Допълнителни разпоредби
DIN 4108-3
Топлозащита и икономия на енергия в сградите Част 3: Обусловена от климатичните условия защита от
влага; изисквания, метод на изчисление и указания за
проектиране и изпълнение
DIN 18516-1
Облицовки за вентилируеми външни стени – Част 1:
Изисквания, Prüfgrundsätze

DIN EN 336
Строителна дървесина за използване в носещи
конструкции, размери, допустими отклонения
DIN EN 338
Строителна дървесина за използване в носещи конструкции
– класове на якост
EN 14081
Дървени конструкции – строителна дървесина за
използване в носещи конструкции с правоъгълно напречно
сечение, сортирана по якост
Част 1: Общи изисквания
Част 2: Машинно сортиране: допълнителни изисквания към
първичната проверка
Част 3: Машинно сортиране: допълнителни изисквания към
фабричния производствен контрол
ÖFHF
Правила на съюза ÖFHF (Австрийски съюз за
вентилируеми фасади 2014). Бюлетин за окачени
вентилируеми фасади върху опорни конструкции от
дърво (състояние към 10.03.2014)

ЗАБЕЛЕЖКА
МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙСТВАЩИ И АКТУАЛНИ ИЗДАНИЯ НА
ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СТАНДАРТИ!

DIN 68800-1
Защита на дървесината – Част 1: Общи положения
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Примери за екстериорен дизайн с използване
на плоскостите Мax Compact Exterior

Фиг. 68

Фиг. 65

Фиг. 66
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снимка:ThoмasPennetier

Фиг. 67

Монтаж на плоскости Max Compact Exterior
с помощта на винтове върху дървена
опорна конструкция

ЗАБЕЛЕЖКА
ОПТИМАЛНИЯТ ВИД НА КОНСТРУКЦИЯТА СЕ ПОСТИГА
С ПОМОЩТА НА ОБЛИЦОВКА НА ФАСАДАТА С
ПОВЪРХНОСТИ NG ЧРЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ НА ПАНЕЛИТЕ
ВЪРХУ АЛУМИНИЕВА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ. ДРУГИ
ВИДОВЕ ОПОРНИ КОНСТРУКЦИИ, НАПРИМЕР ОТ
ДЪРВО, НЕ ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ
КАЧЕСТВА, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА
НЕРАВНОСТИ ПО ПОВЪРХНОСТТА НА ОБЛИЦОВКАТА.

ФИКСИРАНА ТОЧКА
Фиксираните точки служат за
равномерно разпределение (разделяне
наполовина) на движенията разтягане
и свиване. Диаметърът на отвора в
плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да е 6,0 мм.

УСТРОЙСТВО НА ШЕВОВЕТЕ
За да се гарантира безпрепятственото
движение на плоскостите Мax
Compact Exterior, минималният размер
на шевовете трябва да е не по-малък
от 8 мм. В Германия размерът на
шевовете от 8 мм е определен
съгласно разрешението от органите на
строителния надзор Z-10.3.-712.
ФИКС.ТОЧКА

≥ 8 мм

ПРИМЕР ЗА ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ

ПЛАВ. ТОЧКА

≥ 10 мм

ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
Моля, спазвайте инструкциите на
страници 45-48. За приложения,
които не изискват статичен анализ,
размерите на долната хоризонтална
греда респ. опорните греди трябва
да бъдат най-малко 60 x 40 мм,
размерите на вертикалната носеща
греда - не по-малко от 50 x 30 мм, а
в зоната на шевовете – 100 x 30 мм.
Имайки предвид свойствата на
материала на плоскостите Мax
Compact Exterior, монтажът трябва да
се извърши с помощта на фиксирани
и плаващи точки (фиг. 73 и фиг. 74).
При използване на по-дебела
изолация, трябва да се предвиди
съответна кръстообразна контрагреда (фиг. 69).

≥ 10 мм

Bild69

ПЛАВАЩА ТОЧКА
Диаметърът на отвора в плоскостите
Мax Coмpact Exterior трябва да е поголям от диаметъра на крепежния
елемент в зависимост от
геометричния луфт. Диаметърът на
тялото на крепежния елемент плюс 2
мм на метър облицовъчен материал,
започвайки от фиксираната точка.
Главата на крепежния елемент
трябва да е толкова голяма, че
пробитият отвор винаги да бъде
закрит. Крепежният елемент се
поставя така, че плоскостта да може
да се движи. Винтовете не трябва да
са затегнати твърде силно. Да не се
използват винтове със скрита глава.
Винтовете трябва да са центрирани в
отвора на панела Мax Compact
Exterior. Трябва да се използват
съответните приспособления за
центриране на винтовете.
Крепежните елементи трябва да се
поставят изхождайки от фиксираната
точка навън (от средата на панела
навън).

КРЕПЕЖНИ СРЕДСТВА
Трябва да се използват само
крепежни елементи, изработени от
устойчив на корозия материал.
Монтажен винт Мax Compact Exterior
(фиг. 71) със звезда 20 от неръждаема
стомана X5 CrNiМo 17122 № на
материала 1.4401V4A.
Оцветена глава - при запитване.
Диаметър на разпробития отвор в
панелите Max Compact Exterior:
Плаващи точки: 8 мм или според
изискванията
Фиксирани точки: 6,0 мм
Ø12/16

Ø4,0

Ø5,2

ФИГ. 71

РАЗСТОЯНИЯ ОТ КРАЯ
От съображения за стабилност и
гладкост, разстоянията от края трябва
задължително да се спазват. За да
има възможност за промяна на
размерите, местата на стиковане на
плоскостите трябва да се изработят с
шевове, не по-малки от 8 мм (фиг. 70).
КРЕПЕЖНИ РАЗСТОЯНИЯ
Те трябва да се изпълнят в съответствие
със статичните изисквания. Ако това не
се изисква от местните строителни
разпоредби, стойностите могат да се
вземат от таблица 9 или 10.

ФИГ.70

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПОРНИ КОНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СТРАНИЦА 90/91 ИЛИ НА НАШАТА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА WWW.FUNDERМAX.AT
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КРЕПЕЖНИ РАЗСТОЯНИЯ ЗА АВСТРИЯ И
ШВЕЙЦАРИЯ

ТАБЛИЦИ ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ЕДНОЛЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ EINFELDPLATTE/НАТОВАРВАНЕ ОТ ВЯТЪРА*
ПЛОСКОСТИ МAX COMPACT EXTERIOR ЗАКРЕПЕНИ С ВИНТОВЕ КЪМ ДЪРВЕНА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТТА
НАТОВАРВАНЕ q
(kN/м2)

6 мм
макс.b
(мм)

8 мм

10 мм

макс. a
(мм)

макс. b
(мм)

макс.a
(мм)

макс.
b(мм)

макс.a
(мм)

Ако дадения осов размер „b“ не бъде
използван изцяло, допустимото
крепежно разстояние „а” може да
сеausgenutztwird,so
800
се изчисли по посочената по-долу
kannderzulässigeBefestigungsabstand
„a“wiefolgtberechnetwerden(Quel551
формула
(източник Маx Compact Exterior
Еxterior и дипл. инж. Гералд Сегет,
431
Добел 18.04.11):
323

ГЕРМАНИЯ*
0,50

600

600

700

700

800

1,00

600

431

700

539

800

1,50

600

311

700

373

800

2,00

537

261

700

280

800

Стойностите сe отнасят до
DIN1055-Т4 или DIN18516 и

При монтаж на плоскост с дебелина
8 мм и натоварване от вятъра от 0,5 kN:

разрешение Z-10.3-712

АВСТРИЯ*
0,50

781

662

970

649

1146

769

1,00

657

394

815

463

964

457

макс. b = 1209 мм и макс. a = 343.

1,50

594

314

737

354

871

396

Ако, например, стойността за „b” е 1000

2,00

537

261

686

286

811

319

1146

769

Стойностите се отнасят до ÖNORМ B4014-1,2 респ. EN1991-1-4 и разрешение Z-10.3-712

Максимално допустимото „а” се изчислява
по следния начин:

ШВЕЙЦАРИЯ*
0,50

781

662

970

649

1,00

657

394

815

463

964

457

1,50

594

314

737

354

871

396

2,00

537

261

686

286

811

319

разр. a=

мaкс. b

*мaкс. a

налично b
Пример:
1209мм
разр.a =
*343 мм = 414 мм
1000мм

Стойностите се отнасят до стандарта SIA 261 респ. разрешение Z-10.3-712
Tаблица 9
ТАБЛИЦА ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ДВУЛЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ ZWEIFELDPLATTE/НАТОВАРВАНЕ ОТ ВЯТЪРА*
ПЛОСКОСТИ МAX COMPACT EXTERIOR ЗАКРЕПЕНИ С ВИНТОВЕ ВЪРХУ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ
ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТТА
НАТОВАРВАНЕ q
(kN/м2)

6мм
Мax b
(мм)

8мм
Мax a
(мм)

Мax b
(мм)

20-80 мм

10мм
Мax a
(мм)

Мax b
(мм)

Мax a
(мм)

a
=ПЛАВАЩИ ТОЧКИ

ГЕРМАНИЯ*
0,50

600

600

700

591

800

517

1,00

600

345

700

296

800

259

1,50

600

230

700

197

800

172

2,00

537

193

700

148

800

129

=ФИКСИРАНА ТОЧКА

a

Стойностите се отнасят до DIN1055-T4 респ. DIN 18516 и разрешениеg Z-10.3-712
20-80 мм

АВСТРИЯ*
0,50

974

425

1209

343

1429

290

1,00

759

273

1012

205

1201

172

1,50

620

223

826

167

1033

134

2,00

537

193

716

145

894

116

20-80 мм

b

20-80 мм

ЕДНОЛЕНТОВА ПЛОСКОСТ

Фиг. 72

20-80 мм

Стойностите се отнасят до ÖNORМ B4014-1,2 респ. EN 1991-1-4 и разрешение Z-10.3-712
ШВЕЙЦАРИЯ*

a

0,50

974

425

1209

343

1429

290

1,00

759

273

1012

205

1201

172

1,50

620

223

826

167

1033

134

2,00

537

193

716

145

894

116

a

Стойностите се отнасят до стандарта SIA-261 респ. разрешение Z-10.3-712

a
Tаблица 10

*НА ОСНОВАНИЕ НА ТЕЗИ СТОЙНОСТИ Е ВЪЗМОЖНА ИНТРАПОЛАЦИЯ
НАПРИМЕР: ПРИ НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА МАКС. В ВАЖИ: РАЗР. A = (МАКС.
B/ПРИЛ. B)*МАКС A ВАЖНО: РАЗР. A < МАКС. B

20-80 мм
b

** СТОЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ТАБЛИЦАТА, СА ХАРАКТЕРНИ СТОЙНОСТИ.
ТАБЛИЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ ЗА ЗОНИ С ПОРИВИ НА ВЯТЪРА ОТ 0,3kN/м2 ДО 2,6kN/м2 МОГАТ ДА
БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ЗАЯВКА В ОТДЕЛ „ПОДДРЪЖКА” НА FUNDER МAX.
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ДВУЛЕНТОВА ПЛОСКОСТ

b

Фиг.73

Детайли на конструкцията
Дървена опорна конструкция – хоризонтални разрези

3

B

E ФОЛИО
C
4
ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ
A106

ХИМИЧЕСКИ ЗАЩИТЕНА
НОСЕЩА ГРЕДА

1

ВЕНТИЛАЦИЯ

КРЕПЕЖЕН
ЕЛЕМЕНТ

A

ПЛОСКОСТ

ПОДЛОЖНА ЛЕНТА

2 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДАРИЯ/БЕТОН

ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ A107

ВЪТРЕШНА ПОВЪРХНОСТ НА ПРОЗОРЕЦ A104

C ЛЕНТА ОТ EPDМ

≥10мм

ФИГ.74

A109

ЦЕНТР. ОПОРНА ГРЕДА A108

A105

A108
A104

A107

A110

A101
A106
ВЪНШЕН ЪГЪЛ A105

A102

A103

ЗАБЕЛЕЖКА
ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ
СТР. 90/91 В КРАЯ НА
БРОШУРАТА.

ВСИЧКИ ПРОФИЛИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОКАЗАНИ В ТАЗИ БРОШУРА, СА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ОБЕМА НА ДОСТАВКИТЕ НА FUNDER МAX!
ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ В ТАЗИ БРОШУРА НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ!
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Детайли на конструкцията
Дървена опорна конструкция – вертикални разрези

ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ ДОСТАТЪЧНА СТРЯХА!

ОТТОК

B

2

ИЗОЛАЦИЯ

КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ
ОТТОК

C
EPDМ ЛЕНТА
ПЛОСКОСТ

A

4

ХИМИЧ. ЗАЩИТЕНА
НОСЕЩА ГРЕДА

3

ВЕНТИЛАЦИЯ

1

СТЕНА/БЕТОН
ВРЪЗКА ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ А102

ЗАЩ.ФОЛИОE

H-ПРОФИЛ (НАПР. ФИРМА PROTEKTOR)

D

МИН.
8 мм

ВРЪЗКА ПРИ ТАВАН A109

ПРИТОК
ULUFT

ХОРИЗОНТАЛЕН ШЕВ A110

C EPDМ
ЛЕНТА

ПРОЗОРЕЧЕН ТРЕГЕР А101

ПРИТОК

ВРЪЗКА ПРИ ОСНОВАТА A103
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ОБЛИЦОВКА НА ТАВАНИ И КОЗИРКИ

Видимо механично закрепване с
помощта на нитове или винтове

фиг. 75

Плоскостите Мax Compact Exterior
могат да бъдат монтирани върху
опорна конструкция от алуминий с
помощта на нитове, а върху опорна
дървена конструкция с помощта на
винтове. Обърнете внимание на
инструкциите на стр. 45-48. Опорната
дървена конструкция трябва да се
изработи съгласно съответните
национални стандарти (съдържание
на влага в дървесината 15% ±3).
Обърнете внимание на
химическата или конструктивна
защита на дървесината!
Между плоскостта Мax Compact Exterior
и носещата греда винаги трябва да има
лента от EPDМ (дебелина 1,2 мм),
която да стърчи от всяка страна с ≥10
мм. Носещите греди трябва да са
разположени винаги паралелно на
посоката на въздушния поток.
Отворите за приток и отвеждане на
въздуха трябва да имат ≥20 мм
свободно напречно сечение.
Отвеждането на отработения въздух
става винаги през вентилационната
равнина на окачените вентилируеми
фасади. Свързването към фасади с
комплексна топлоизолационна система
може да се допусне само, ако те
разполагат с конструктивно
пространство за отвеждане на въздуха.
Имайки предвид свойствата на
материала на плоскостите Мax Compact
Exterio, техният монтаж трябва да се
извърши с помощта на фиксирани и
плаващи точки.

фиг. 76

ФИКСИРАНА ТОЧКА
Фиксираните точки служат за
равномерно разпределение
(разделяне наполовина) на
движенията разтягане и свиване.
Диаметърът на отвора в плоскостите
Мax Compact Exterior е толкова голям,
колкото е голям диаметърът на
крепежния елемент.
ФИКС.ТОЧКА

≥8мм

ПРИМЕР: ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ

ПЛАВАЩА ТОЧ

Фиг. 77

ЗАБЕЛЕЖКА
ИДЕАЛЕН ВИД НА КОНСТРУКЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ
ПОСТИГНЕ С ОБЛИЦОВКА НА ФАСАДАТА С
ПЛОСКОСТИ NG ЧРЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ ВЪРХУ
АЛУМИНИЕВА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ. ОПОРНИТЕ
КОНСТРУКЦИИ ОТ ДЪРВО НЕ ПРИТЕЖАВАТ
НЕОБХОДИМИТЕ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА
НЕРАВНОСТИ ИЛИ НАГЪВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА.

ПЛАВАЩА ТОЧКА
В зависимост от необходимия
компенсац. луфт, диаметърът на
отворите в плоскостите Max Compact
Exterior трябва да е по-голям от
диаметъра на крепежните елементи.
Диаметърът на тялото на крепежния
елемент плюс 2 мм на метър от
облицовъчния материал, изхождайки от
фиксираната точка. Главата на
крепежния елемент трябва да е
толкова голяма, че разпробитият отвор
да бъде покрит изцяло. Крепежният
елемент се поставя така, чеплоскостта
да може да се движи. Винтовете не
трябва да се затягат твърде силно. Да
не се използват винтове със скрита
глава. Центърът на отвора в опорната
конструкция трябва да съвпада с
центъра на отвора в плоскостта Мax
Compact Exterior. Пробивайте с
помощта на специални центриращи
приспособления! Крепежните
елементи трябва да бъдат
разположени в посока от центъра към
края на плоскостта.

ДОСТАВЧИЦИ: ВИЖТЕ СТР. 90/91 В КРАЯ НА БРОШУРАТА ИЛИ НА НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: WWW.FUNDERМAX.AT
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ОБЛИЦОВКА НА
ТАВАНИ И КОЗИРКИ

РАЗСТОЯНИЯ ОТ КРАЯ
Разстоянията от края трябва
задължително да се спазват от
съображения за стабилност и гладкост.
За да се обезпечи компенсационният
луфт, минималните шевове на местата
на свързване трябва да са най-малко 8
мм (фиг. 77).
КРЕПЕЖНИ РАЗСТОЯНИЯ
Те трябва да се изберат в съответствие
със статичните изисквания. Ако това не
се изисква от местните строителни
разпоредби, стойностите могат да се
вземат от таблица 11.
КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
По принцип трябва да се използват
само крепежни елементи,
изработени от устойчив на корозия
материал.
Монтажен винт Мax Compact Exterior
(фиг. 71, стр. 51) със звезда 20 от
неръждаема стомана X5 CrNiМo
17122 № на материала 1.4401V4A.
Оцветена глава - при запитване.
Диаметър на разпробития отвор в
панелите Max Compact Exterior за
монтаж с винтове: Плаващи точки:
8 мм или според изискванията
Фиксирани точки: 6,0 мм

Aлуминиев сляп нит
(фиг. 34, стр. 27) с голяма глава,
фабрично оцветен, за външни стенни
облицовки от Мax Compact Exterior
върху алуминиеви опорни
конструкции.
Втулка на нит: материал № ENAW5019 по DIN EN 755-2
Дорник на нит: материал № 1.4541
Сила на скъсване на дорника на
нита: ≤ 5,6 KN
Одобрен от Немския институт за
строителна техника Берлин,
разрешително № Z-10.3-712 за
външни стенни облицовки Мax
Exterior.
Диаметър на отвора в nанелите Мax
Compact Exterior за монтаж с нитове
Плаващи точки:
8,5 мм респ.
според нуждата
Фиксирани точки:
5,1 мм

20-80мм

b

b
20-80мм

b
b

20-80мм
20-80мм

EДНОЛЕНТОВА ПЛОСКОСТ

Диаметър на отвора в алуминиевата
опорна конструкция 5,1 мм.
Нитовете трябва да се поставят със
специален инструмент, хлабина 0,3
мм. Нитовете, накрайниците и
инструментът за поставяне на нитове
трябва да са съгласувани един с
друг.

20-80 мм

a

a

a

20-80 мм
20-80 мм
ДВУЛЕНТОВА ПЛОСКОСТ
ЗА МОНТАЖ С МЕХАНИЧНИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

= ПЛАВАЩИ ТОЧКИ

ДЕБЕЛИНА НА
ПЛОСКОСТТА

МАКСИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ ЗА
ЗАКРЕПВАНЕ НА „b“ ЕДНОЛ.
ПЛОСКОСТ

МАКСИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ ЗА
ЗАКРЕПВАНЕ НА „a“ ДВУЛЕНТОВА
ПЛОСКОСТ

6мм

350мм

400мм

8мм

400мм

450мм

10мм

450мм

500мм
Tаблица 11
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= ФИКСИРАНА ТОЧКА

а

a

20-80 мм
Фиг. 79

Детайли на конструкцията – вертикален разрез
Закрепване на козирката с помощта на нитове

ИЗХОДЯЩ ВЪЗДУХ

ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ
ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ

2
A

ИЗОЛАЦИЯ

ПЛОСКОСТИ

1
B

КРЕПЕЖЕН
ЕЛЕМЕНТ

E

СТЕНА/БЕТОН

3

ВЕНТИЛАЦИЯ

ФОЛИО ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР

Фиг.80
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ОБЛИЦОВКА НА ТАВАНИ И КОЗИРКИ

Невидимо закрепване с помощта на
системи за лепене
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СИСТЕМИ
ЗА ЛЕПЕНЕ
SikaTack Panel
Z-10.8-408
МBEPanel-loc Klebesysteм
Z-10.8-350
PROPART Klebedicht
KD385Z-10.8-453
Innotec Project Systeм
Z-10.8-483

Като алтернатива на закрепването с
видими крепежни елементи,
плоскостите Мax Compact Exterior
могат да бъдат закрепени с
помощта на система за залепване
върху опорни конструкции от
алуминий.
С помощта на статиката трябва да
се докаже устойчивостта на
конструкцията по отношение на
обекта.
Важно е издаването на разрешения от
компетентните общински или федерални
органи за строителен надзор.

др.

На основание различните
регионални строителни разпоредби
(строителен устав), от страна на
органите за строителен надзор може да
се изиска допълнително закрепване с
механичен фиксатор (нитове, винтове и
др.). Залепването трябва да стане
съгласно директивите за обработка
производителите на системи за
залепване.
Funder Мax препоръчва да се използват
системи за залепване, които са
допуснати за монтаж на окачени
вентилируеми фасади от органите на
строителния надзор.
По принцип при извършване на
дейностите трябва да се вземат под
внимание следните точки:

ЗАЛЕПВАНЕ
• Поставете монтажната лента по цялата
дължина на вертикалните профили
(засега не отстранявайте защитното
фолио).
• Нанасяне на лепилото: лепилото се
нанася под формата на триъгълник
съгласно системните препоръки на
производителя на лепилото.
• Монтаж на плоскостта: нагласете точно
панела (с помощта на монтажен ъглов
профил) и притиснете до контакт с
монтажната лента.
Задължително поискайте информация от
производителя на лепилото.
Информация може да
получите от
производителите на
залепващата система.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА
АЛУМИНИЕВИТЕ ОПОРНИ
КОНСТРУКЦИИ
• Шлифоване с подходящо
шлифовъчно платно съгласно
препоръката на производителя на
лепилото
• Почистване с помощта на
подходящи препарати за
почистване от производителя на
лепилото1)
• Грундът се нанася съгласно
препоръките на производителя на
лепилото
• Спазвайте времето за изпарение на
разтворителя, почистващото средство
и грунда съгласно препоръките на
производителя
Всички подлежащи на залепване
повърхности трябва да са чисти, сухи
и обезмаслени.
SIKA ACTIVATOR 205 АКТИВИРА ПОВЪРХНОСТТА НА ПЛОСКОСТТА. ДА НЕ СЕ НАНАСЯ ВЪРХУ
ЛИЦЕВАТА СТРАНА НА ПЛОСКОСТТА. ПРЪСКИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНЯТ НЕЗАБАВНО!
1)
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МЕБЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО

Препоръки за производството на
мебели за ползване на открито
ЗАКРЕПВАНЕ
Закрепването на панелите Мax
Compact Exterior може да стане по
различен начин, но, имайки предвид
характеристиките на материала,
винаги трябва да се предвижда
свободното линейно разширение в
процеса на монтажа. Закрепването
може да стане механично с помощта
на винтове или чрез залепване.
Винтовете могат да бъдат поставени
директно в панела или с помощта на
втулка с външна и вътрешна резба
(например втулка Rampa). За тази цел
в плоскостта трябва да бъдат
разпробити отвори, които са по-малки
с една стъпка на резбата.

Фиг.81

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ
Панелите Мax Compact Exterior се
почистват извънредно лесно,
благодарение на гладката си
повърхност и голяма устойчивост към
въздействието на химикали. Други
предимства на панелите са високата
устойчивост на надраскване и
абразивно износване, както и
високата устойчивост на удар.

ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТИТЕ
Дебелината на плоскостите Мax
Compact Exterior (маса) трябва да
бъде 12 мм, но не по-малко от 10
мм, за да се осигури достатъчна
дълбочина за винтовете.
Дебелината на плоскостите и
крепежните разстояния заедно с
предполагаемата товароподемност
са взаимозависими и трябва да
бъдат измерени по съответния
начин.

Пробивайте с помощта на центриращо
приспособление! Крепежните елементи
трябва да се поставят от центъра на
панела навън.

Закрепването на плоскостта с
винтове става от долната страна.
Подходящи са винтове с метрична
резба и плоска глава. Да не се
използват винтове със скрити
глави. При необходимост може да
се поставят шайби.
По принцип трябва да се
използват крепежни елементи от
неръждаем материал. Имайки
предвид характеристиките на
материала на плоскостите Max
Compact Exterior, точките на
закрепване трябва да са плаващи
точки.

Панелите Мax Compact Exterior могат
да се използват като плотове на
маси, пейки или мебели за ползване
на открито.

СЪХРАНЕНИЕ
Масите и плотовете за маси не
трябва да се натрупват едни върху
други, защото голямото тегло може
да стане причина за повреждане.
Освен това мебелите за употреба на
открито през зимата трябва да бъдат
защитени от задържане на вода.

ПЛАВАЩИ ТОЧКИ
Диаметърът на отворите в опорната
конструкция трябва да е по-голям от
диаметъра на крепежния елемент в
зависимост от съответния
компенсационен луфт. Главата на
винта трябва да покрива пробития
отвор. Крепежните елементи трябва
да бъдат поставени така, че панелът д
аможе да се движи. Центърът на
отвора в опорната конструкция трябва
да съвпада с центъра на отвора в
панела Мax Compact Exterior качество
F.

ПЛАВАЩА ТОЧКА

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

ПЛАВАЩА ТОЧКА
Фиг. 82

МAX COMPACT EXTERIOR
Дебелина мм

Разстояние за

Издатък (мм)

закрепване (мм)
10
250

320

180

12

400
Таблица 12
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Примери за използване на панели Мax Compact Exterior с дебелина 12 мм

20

2100

400

400

400

400

400

50

400

50

375

100

1000

20

440

375

Фиг.86

ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА
1000

Фиг. 83

470

500

50

400

400

400

400

50

50

ПРИМЕР ЗА ПЛОТ НА МАСА

400

20
50

400

2100

400

400

400

Фиг. 84

50

50

400

400

ПРИМЕР ЗА ПЛОТ НА МАСА

400

2100

50

400

400

400

400

250

250

400

250

1300

400

250

2100

ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА
ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО МАСА
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Фиг. 85

Фиг. 87

ПЕЙКА

Фиг. 88
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БАЛКОН И ПАРАПЕТИ

Обща информация
Крепежни елементи за балкони
Схема за закрепване на парапетите
Варианти за закрепване и
разстояния от края
73 Балконна преграда
62
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65
66

gsмittelBalkon
ScheмaBefestigungder

Befestigungs-undRandabstände-Varianten
Balkontrennwand

ЗАБЕЛЕЖКА
МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО С АКТУАЛНАТА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ КАТАЛОГ В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС WWW.FUNDERМAX.AT
ГРАФИКИТЕ В НАШИЯ КАТАЛОГ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ И НЕ СА НАПРАВЕНИ В МАЩАБ. ТОВА ИЗДАНИЕ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА КАТАЛОГА С
ЕКСТЕРИОРНАТА КОЛЕКЦИЯ НА FUNDERМAX, ПУБ 6ЛИКУВАНИ ПРЕДИ НЕГО
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БАЛКОН И ПАРАПЕТИ

Обща информация
Плоскостите Мax Compact Exterior могат да
бъдат монтирани в различни варианти като
ограждения и прегради на балкони.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При работа по конструкцията и
изпълнение на монтажа трябва да се
обърне внимание на това, че върху
материала не трябва да се задържа
вода. Това означава, че плоскостите
трябва да имат възможност да
изсъхват след намокряне.
Свързването на панели Мax Compact
Exterior трябва да става винаги в една
и съща посока на панела.
Плоскостите Мax Compact Exterior
могат да имат отклонения в
гладкостта/равнинността (EN 438-6,
5.3), а това се компенсира със стабилно
равно изпълнение на опорната
конструкция. Всички съединения към
други конструктивни елементи или към
основата се изпълняват със силова
връзка. Задължително трябва да се
избягват еластични междинни вложки
към опорната конструкция, а също така
и между детайлите на опорната
конструкция, ако те допускат
отклонение, по-голямо от ± 0,5 мм.
Панелите Мax Compact Exterior могат
да бъдат монтирани с нитове или
винтове. В зависимост от свойствата на
материала, от който са изработени
плоскостите Мax Compact Exterior, при
монтажа трябва да се подготвят
фиксирани и плаващи точки (вижте
фиг. 91, стр. 63).
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ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Опорната конструкция трябва да е
защитена от корозия, независимо от
използваните материали и системи.
При
избора
на
използваните
материали трябва да се обърне
внимание на предотвратяването на
възможна контактна корозия на
материалите.
Параметрите
на
крепежните елементи за монтаж към
стена/бетон респ. за монтаж на
плоскостите трябва да отговарят на
местните натоварвания от силата на
вятъра
респ.
на
статичните
изисквания.
Потвърждения за това трябва да бъдат
представени на възложителя. Монтажът
на плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да се извърши като се има
предвид необходимия компенсационен
луфт съгласно препоръките на
производителя.

ПЛАВАЩА ТОЧКА
В зависимост от необходимия
компенсационен луфт, диаметърът на
отворите в панелите Мax Compact трябва
да е по-голям от диаметъра на
крепежния елемент. Диаметър на тялото
на крепежния елемент плюс 2 мм на
метър от облицовъчния материал,
изхождайки от фиксираната точка.
Главата на крепежния елемент трябва да
е толкова голяма, че отворът в панела
Мax Compact Exterior винаги да е покрит.
Крепежният елемент се поставя така, че
плоскостта да може да се движи.
Нитовете се поставят със специално
приспособление. Определеното
разстояние на главата на нита позволява
движение на елементите в пробития
отвор. Хлабина +0,3 мм (фиг. 97, стр. 64).
Винтовете не трябва да са силно
затегнати. Да не се използват винтове със
скрита глава. Центърът на отвора в
опорната конструкция трябва да съвпада с
центъра на отвора в панела Мax Compact
Exterior. Отворите да се пробиват със
специални центриращи приспособления!
Крепежните елементи трябва да се
разполагат започвайки от центъра на
панела .

ЕДНОЛ. ПЛОСКОСТ

Фиг. 89

= ПЛАВАЩИ ТОЧКИ
= ФИКСИРАНА ТОЧКА

ДВУЛ. ПЛОСКОСТ
Фиг. 90

ФИКСИРАНА ТОЧКА
Фиксираните точки служат за равномерно
разпределение (разделяне наполовина)
на движенията разтягане и свиване.
Диаметърът на отвора в панелите Мax
Compact Exterior е еднакъв по размер с
диаметъра на крепежния елемент.
МЕСТА НА СВЪРЗВАНЕ
За да няма проблеми при промяна в
размерите, шевовете трябва да са
широки най-малко 8 мм.
КОМБИНАЦИЯ НА ДЕКОРИТЕ
За оформяне на вътрешните страни
на балконите в еднакъв светъл нюанс,
панелите Мax Compact Exterior могат
да бъдат произведени с бяла
(обратна) страна.
Декор 0890 NT– бял за балкони.
Отчитайки различията в конструкцията
на декора, дадените разстояния за
закрепване трябва да се намалят наймалко с 15%.

ЪГЛИ НА БАЛКОНИ
Много е важно, собено при саниране
с вероятно много неточна опорна
конструкция, предният панел да е
издаден пред страничния панел с
около 10 мм. По този начин могат да
се прикрият строителните допуски
откъм лицевата страна.

≥ 8 мм

ФИКС.ТОЧК

ПЛАВ.ТОЧКА

Фиг. 91

Фиг. 9
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Крепежни елементи за балкон

Диаметър на отвора в панела
Max Compact Exterior:
Плаващи точки:
8,5 мм или според
нуждата
Фиксирани точки: 6 мм

Диаметър на отвора в опорната
конструкция:
Монтажен отвор: 6 мм или според
размера на втулката
Дължина на винта = дебелина на
скобата + ≥ 9 мм

ДЪРЖАЧ СЪС ЗАТЕГАТЕЛНИ КЛЕМИ ЗА
СТЪКЛО
Могат да се използват за монтаж на
плоскости Мax Compact Exterior. За
всеки елемент от панела трябва да
се използва предпазен щифт, който
предпазва панела от падане при
отслабване на затягането.

СЛЯП НИТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА
С оцветена голяма глава за
стоманени опорни конструкции.
Втулка за нит: материал №1.4567 (A2)
Дорник на нит: материал №
1.4541 (A2) Сила на скъсване на
дорника на нита: ≤ 5,8 KN
1,5

L

5,0 Ø

ВИНТ ЗА БАЛКОН МAX COMPACT
EXTERIOR (A2)
С неоцветена глава, възможно е да
се оцвети. Уплътнителна шайба
между панела Мax Compact Exterior и
опорната конструкция от полиамид.

АЛУМИНИЕВ СЛЯП ВИНТ
С голяма глава, оцветена, за
алуминиеви опорни конструкции.
Втулка за нит: материал № ENAW5019 съгласно DIN EN 755-2
Дорник на нит: материал № 1.4541
Сила на скъсване на дорника на нита:
≤ 5,6 KN

14 Ø/
16 Ø

По принцип трябва да се използват
неръждаеми крепежни елементи за
балкон.

фиг. 96

Фиг. 95
СПЕЦИАЛЕН
НАКРАЙНИК

Диаметър на отвора в панела Мax
Exterior:
Плаващи точки: 8,5 мм или според
нуждата
Фиксирани точки: 5,1 мм
Диаметър на отворите в металната
опорна конструкция: 5,1 мм
При опорни конструкции от стомана
или от неръждаема стомана трябва
да се използват слепи нитове от
неръждаема стомана.
Фиг. 93

0,3 мм

Фиг. 97

Нитовете трябва да се поставят със
специално центриращо
приспособления, хлабина 0,3 мм.

Фиг. 94
РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР ЗА ВИНТОВЕ И НИТОВЕ МОГАТ ДА СЕ ПОИСКАТ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ.
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПОРНИ КОНСТРУКЦИИ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА СТР. 90/91 В КРАЯ НА БРОШУРАТА ИЛИ НА СТРАНИЦАТА НИ В ИНТЕРНЕТ WWW.FUNDERМAX.AT
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Схема на закрепване на конструкции
от ограждения/парапети

ЗАКРЕПВАНЕ ПОД
БЕТОННАТА БЛОЧА
х = закрепващ винт съгласно
статичните изисквания

ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ
БЕТОННАТА ПЛОЧА
х = закрепващ винт съгласно
статичните изисквания

Bild1
Фиг. 98

ЗАКРЕПВАНЕ ОТСТРАНИ НА
БЕТОННАТА ПЛОЧА
х = закрепващ винт съгласно
статичните изисквания

Bild2
Фиг. 99

Bild3
Фиг. 100

ВИСОЧИНАТА НА ПРЕГРАЖДЕНИЕТО/ПАРАПЕТА СЕ ИЗЧИСЛЯВА ОТ ГОРНИЯ РЪБ НА БЕТОННАТА ПЛОЧА, ТЪЙ КАТО СЕ ПРИЕМА, ЧЕ ПОВЪРХНОСТТА Е СТЪПАЛОВИДНА.
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Варианти за закрепване
и разстояния от края
ПЛОСКОСТИ МAX COMPACT EXTERIOR ЗАКРЕПЕНИ
С НИТОВЕ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НИТОВЕТЕ
СЪГЛАСНО ОПИСАНИЕТО НА СТР. 64

Показаните тук варианти за монтаж
на парапети са тествани и одобрени
от Института за проверка на
строителните материали – Хановер
съгласно Директива за единните
строителни
стандарти
за
„Строителни
материали,
предпазващи от падане, редакция
юли 1985”.

Фиг. 101

Дебелина на
панела в мм
6 мм
8 мм
10 мм

A
L
A
L
A
L

F1 ≤ 120 мм
F2 ≤ 40 мм
Свободни изпъкналости E
• За панели с дебелина 6 мм:
20 мм ≤ E ≤ 120 мм
• За панели с дебелина 8мм:
20 мм ≤ E ≤ 200 мм
• За панели с дебелина 10 мм:
20 мм ≤ E ≤ 250 мм

височина на парапета*
H = 900 – 1100 мм = максимално разстояние
между точките на закрепване
≤ 350 мм
≤ 800 мм
((350 мм
≤ 950 мм
≤ 400 мм
≤ 1000 мм
Таблица 13
Фиг.102

* ВИСОЧИНАТА НА ПАРАПЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ НОРМАТИВИ
НАПР. OIB ДИРЕКТИВА 4 – СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪПНОСТ. ВИСОЧИНАТА НА ЗАЩИТНАТА
ПРЕГРАДА СРЕЩУ ПАДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 100 cм; ПРИ ВИСОЧИНА НА ПАДАНЕ ПО-ГОЛЯМА
ОТ 12 м, ИЗМЕРЕНО ОТ ОПОРНАТА ПОВЪРХНИНА, ПРЕГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 110 cм.

Фиг.103
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ПАНЕЛИ МAX COMPACT EXTERIOR СЪС ЗАКРЕПВАНЕ С ВИНТОВЕ.
ВИНТОВЕ ЗА БАЛКОНИ СЪГЛАСНО ОПИСАНИЕТО НА СТРАНИЦА 64.

F1 ≤ 120 мм
F2 ≤ 40 мм
Свободни изпъкналости E
• За панели с дебелина 6 мм:
20 мм ≤ E ≤ 120 мм
• За панели с дебелина 8 мм:
20 мм ≤ E ≤ 200 мм
• За панели с дебелина 10 мм:
20 мм ≤ E ≤ 250 мм
Фиг. 104

Дебелина на
панела в мм
6 мм
8 мм
10 мм

A
L
A
L
A
L

Височина на парапета*
H = 900-1100 мм = максимално разстояние за
закрепване
≤ 450 мм
≤ 850 мм
≤ 500 мм
≤ 1000 мм
≤ 550 мм
≤ 1100 мм
Таблица 14
Фиг.105

6мм
* ВИСОЧИНАТА НА ПАРАПЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ
НОРМАТИВИ НАПР. OIB ДИРЕКТИВА 4 – СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪПНОСТ. ВИСОЧИНАТА
НА ЗАЩИТНАТА ПРЕГРАДА СРЕЩУ ПАДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 100 cм; ПРИ ВИСОЧИНА НА
ПАДАНЕ ПО-ГОЛЯМА ОТ 12 м, ИЗМЕРЕНО ОТ ОПОРНАТА ПОВЪРХНИНА, ПРЕГРАДАТА ТРЯБВА ДА
БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 110 cм.

Фиг. 106
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ПАНЕЛИ МAX COMPACT EXTERIOR, ЗАКРЕПЕНИ С КАНТОВЪЧНИ
АЛУМИНИЕВИ ПЛАНКИ. ПАРАМЕТРИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА
СТАТИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

F1 ≤ 120 мм
F2 ≤ 40 мм
B ≥ 1300 мм = дължина на елемента
P ≥ 28 мм дълбочина на профила
D ≥ 8 мм компенсационен луфт
Да се обърне внимание на
дренажа на долния профил!
Фиг. 107

височина на парапета*
Дебелина на
панела в мм

H = 900 – 1100 мм =
мaxiмalerBefestigungsabstand

6 мм

A

≤ 950 мм

8 мм

A

≤ 1150 мм
Таблица 15

*ВИСОЧИНАТА НА ПАРАПЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ
НОРМАТИВИ НАПР. OIB ДИРЕКТИВА 4 – СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪПНОСТ. ВИСОЧИНАТА НА
ЗАЩИТНАТА ПРЕГРАДА СРЕЩУ ПАДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 100 cм; ПРИ ВИСОЧИНА НА ПАДАНЕ
ПО-ГОЛЯМА ОТ 12 м, ИЗМЕРЕНО ОТ ОПОРНАТА ПОВЪРХНИНА, ПРЕГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО
110 cм..
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Фиг.108

ПАНЕЛИ МAX COMPACT EXTERIOR ПЕРФОРИРАНИ,
ЗАКРЕПЕНИ С НИТОВЕ. ИЗПЪЛНЕНИЕ КАКТО Е
ОПИСАНО НА СТРАНИЦА 64

Междуосовите разстояния по
принцип трябва да са
разположени по права линия и да
образуват квадрат (вижте фиг.
111, стр. 70).

Bild109

F1 ≤ 120 мм
F2 ≤ 40 мм
Свободни изпъкналости E
• За панели с дебелина 10 мм:
20 мм ≤ E ≤ 250 мм

Фиг. 109

Височина на парапета*
H = 900 - 1100 мм =
максимално разстояние за
закрепване

Панели с дебелина
мм

10мм

A
L

≤ 350 мм
≤ 840 мм
Таблица 16

*ВИСОЧИНАТА НА ПАРАПЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ
НОРМАТИВИ НАПР. OIB ДИРЕКТИВА 4 – СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪПНОСТ. ВИСОЧИНАТА НА
ЗАЩИТНАТА ПРЕГРАДА СРЕЩУ ПАДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 100 cм; ПРИ ВИСОЧИНА НА ПАДАНЕ
ПО-ГОЛЯМА ОТ 12 м, ИЗМЕРЕНО ОТ ОПОРНАТА ПОВЪРХНИНА, ПРЕГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙМАЛКО 110 cм.

Фиг. 110

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ШАБЛОН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОТВОРИТЕ
D Диаметър
G Разстояние
между
отворите
H

Разстояние между центровете на

≤ 40 мм
30 мм

70 мм

отворите
Таблица 17
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Основна информация за
ограждащите конструкции

АВСТРИЯ
OIB RL 4.1.3/ÖNORМ B5371 т. 12
Максимална хоризонтална широчина
на отвора:
12 cм
Максимална вертикална широчина на
отвора:
2 cм

A

D

E

При сгради, в които по принцип често
присъстват деца, тези конструкции
трябва да гарантират не само
функционалността, но и да предпазват от
прескачане. Конструкции, в които са
предвидени отвори, трябва да отговарят
на местните строителни разпоредби.

B

G
H

DIN 18065:
2001-01/Федерални строителни
норми и правила
Максимална. хоризонтална широчина
на отвора
при арматурни конструкции:
12 cм
Максимална вертикална широчина
на отвора:
2 cм
Диагонален размер при дъсчени или
арматурни конструкции, а също така и
при решетъчни конструкции
4 см
ШВЕЙЦАРИЯ
Стандарт SIA-358/Специализирана
брошура bfu – Консултантски център за
предотвратяване н азлополуки
При GF1 отворите в защитните
елементи с височина до 75 см не
трябва да са с диаметър, по-голям от
12 см. Трябва да се предприемат
подходящите мерки, които да
предотвратяват или затрудняват
прескачането, например:
хоризонталните напречни греди
трябва да имат максимални отвори от
1-3 см.
Решетъчни отвори:
широчина на отвора
макс. 4 cм
Кръгли отвори:
широчина на отвора
макс. 5 cм
В случай на свързани с проекта
отклонения, моля, обърнете се
към съответния строителен орган!
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F

ГЕРМАНИЯ

Фиг. 111
ЛЕГЕНДА
A РАЗСТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПО
ХОРИЗОНТАЛА
B РАЗСТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПО
ХОРИЗОНТАЛА
D ДИАМЕТЪР НА ОТВОРА
E РАЗСТОЯНИЕ ОТ КРАЯ
ПО ВЕРТИКАЛА
F РАЗСТОЯНИЕ ОТ КРАЯ
ПО ВЕРТИКАЛА
G РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ
ОТВОРИТЕ ПО
ХОРИЗОНТАЛА И
ВЕРТИКАЛА
H РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ
ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТВОРИТЕ
ПО ХОРИЗОНТАЛА И
ВЕРТИКАЛА

ПАНЕЛИ МAX COMPACT EXTERIOR, ЗАКРЕПЕНИ С
ФИКСИРАЩИ ПРОФИЛИ (ДЪРЖАЧИ ЗА СТЪКЛО)

F1 ≤ 120 мм
F2 ≤ 40 мм
20 мм ≤ E ≤ 20 x дебелина на панела
G ≥ 35 мм
От всяка страна трябва да се
разположат най-малко 3 точки за
закрепване. На всеки елемент от
панела трябва да се постави по
един държач за скоба с предпазен
щифт.
Фиг. 112

височина на парапета*
H = 900 - 1100 мм = максимално разстояние за
закрепване

Дебелина на
панела в мм
8 мм
10 мм
13 мм

A
L
A
L
A
L

≤ 450 мм
≤ 950 мм
≤ 500 мм
≤ 1100 мм
≤ 550 мм
≤ 1150 мм
Таблица 18
Фиг. 113

*ВИСОЧИНАТА НА ПАРАПЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ СТРОИТЕ ЛНИ НОРМАТИВИ
НАПР. OIB ДИРЕКТИВА 4 – СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪПНОСТ. ВИСОЧИНАТА НА ЗАЩИТНАТА
ПРЕГРАДА СРЕЩУ ПАДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 100 cм; ПРИ ВИСОЧИНА НА ПАДАНЕ ПО-ГОЛЯМА ОТ
12 м, ИЗМЕРЕНО ОТ ОПОРНАТА ПОВЪРХНИНА, ПРЕГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 110 cм.
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ЗАКРЪГЛЕНИ БАЛКОНИ С ПАНЕЛИ MAX COMPACT EXTERIOR И МЕТАЛНИ
КАНТОВЪЧНИ ПЛАНКИ. ПАРАМЕТРИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА
СТАТИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

Горните и долните окантовъчни профили (с
дебелина 2 мм) предварително трябва да са
огънати. Допускат се само плаващи линейни
закрепвания (без фиксирани точки). Правите
краища и местата на съединяване на
панелите Max Compact Exterior също трябва
да бъдат окантовани. (U-образен профил, Hобразен профил)
РАДИУС НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 3 м
F1 ≤ 120 мм
F2 ≤ 40 мм
B ≥ 1300 мм = дължина на елемента
P ≥ 28 мм дълбочина на профила
Обърнете внимание на
дренажа на долния профил!
Фиг. 114

височина на парапета*
H = 900 – 1100 мм = максимално разстояние на
закрепване

Дебелина на
панела в мм
6 мм

A

≤ 1000 мм
Таблица 19

*ВИСОЧИНАТА НА ПАРАПЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ
НОРМАТИВИ НАПР. OIB ДИРЕКТИВА 4 – СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪПНОСТ.
ВИСОЧИНАТА НА ЗАЩИТНАТА ПРЕГРАДА СРЕЩУ ПАДАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 100 cм; ПРИ
ВИСОЧИНА НА ПАДАНЕ ПО-ГОЛЯМА ОТ 12 м, ИЗМЕРЕНО ОТ ОПОРНАТА ПОВЪРХНИНА,
ПРЕГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 110 cм.

Фиг. 115

r≥3000мм

Фиг.116
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Балконна преграда

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
с помощта на разрешени от
стандартите дюбели или други
монтажни елементи. Профилите
трябва да функционират като статични
линейни опори. Закрепването на
панелите Max Compact Exterior става
със същите крепежни елементи, с
които се закрепват плоскостите за
парапети. Екраните трябва да се
закрепят най-малко в 3 точки от всяка
страна.

A

Преградите, изработени от плоскости
Мax Compact Exterior, служат за
преграждане на отделни участъци от
дълги балкони или покрити галерии.
Екраните се разполагат
перпендикулярно на външната стена
на сградата и се закрепват като
нормалните балконни обшивки по
различни начини. Според
изпълнението те достигат от горния
ръб на балконната обшивка до долния
ръб на тавана на следващия етаж.
Както при парапетите, и тук има
различия в начина на закрепване:
• Закрепване с непрекъснати профили
• Закрепване към планки
Опорната конструкция от кухи
профили трябва да бъде изработена
на база статичните данни и да се
закрепи към стоманобетонни плочи

E

Свободни изпъкналости E:
За панели 6 мм 20 мм ≤ E ≤ 120 мм
за панели 8 мм 20 мм ≤ E ≤ 200 мм
за панели 10 мм 20 мм ≤ E ≤ 250 мм
F ≥ 8 мм
20 мм ≤ G ≤ 30 мм

B
F
ВАРИАНТ 1

Фиг. 117

ТАБЛИЦА ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ЕДНОЛ. ПЛОСКОСТ/НАТОВАРВАНЕ НА ВЯТЪР*
ПАНЕЛИ МAX СOMPACT EXTERIOR, ЗАКРЕПЕНИ С НИТОВЕ ВЪРХУ АЛУМИНИЕВА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА
НАТОВАРВАНЕ q
(kN/м2)

6 мм
МAX B
(мм)

8 мм

10 мм

МAX A
(мм)

МAX B
(мм)

МAX A
(мм)

МAX B
(мм)

МAX A
(мм)

600

700

700

800

800

ГЕРМАНИЯ/АВСТРИЯ/ШВЕЙЦАРИЯ
0,50

600
600

431

700

539

800

551

1,50

600

311

700

373

800

455

2,00

537

261

700

280

800

337
A

1,00

Стойностите са съгласно DIN1055-T4 респ. DIN 18516 и разрешение Z-10.3-712
Таблица 20
ТАБЛИЦА ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ДВУЛ. ПЛОСКОСТ/НАТОВАРВАНЕ НА ВЯТЪР*
ПАНЕЛИ МAX СOMPACT EXTERIOR, ЗАКРЕПЕНИ С НИТОВЕ ВЪРХУ АЛУМИНИЕВА ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА
НАТОВАРВАНЕ q
(kN/м2)

6 мм
МAX B
(мм)

8 мм

G

10 мм

МAX A
(мм)

МAX B
(мм)

МAX A
(мм)

МAX B
(мм)

МAX A
(мм)

ГЕРМАНИЯ/АВСТРИЯ/ШВЕЙЦАРИЯ
0,50

600

600

700

700

800

800

1,00

600

373

700

400

800

420

1,50

600

249

700

320

800

280

2,00

537

208

700

240

800

210

Стойностите са съгласно DIN 1055-T4 респ. DIN 18516 и разрешение Z-10.3-712

Таблица 21

B
E

ВАРИАНТ 2

F

Фиг. 118

*ТАБЛИЦИ ЗА ЗОНИ С НАТОВАРВАНЕ ОТ ВЯТЪРА ОТ 0,3 kN/м2 ДО 2,6 kN/м2 МОЖЕ
ДА ПОЛУЧИТЕ ПРИ ЗАПИТВАНЕ ОТ СЛУЖБАТА ЗА ПОДДРЪЖКА НА
FUNDERМAX.
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Фиг. 120

Фиг. 121

Фиг. 122

Фиг. 123

ПОДОВИ НАСТИЛКИ ЗА БАЛКОНИ

Podio (Мax Compact Exterior) подова настилка за балкони

Фиг.124

ПОВЪРХНОСТ HEXA

фиг.125

АКРИЛНО-ПОЛИУРЕТАНОВИ СМОЛИ

(ЗАЩИТА ОТ АТМОСФ.
ВЪЗДЕЙСТВИЯ) С
ПОВЪРХНОСТ HEXA

ЕДНОЦВЕТЕН
ДЕКОР

ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛА
Подовата настилка за балкони Podio
(Мax Compact Exterior) е
висококачествен строителен продукт,
който, благодарение на своята
неплъзгаща се, релефна повърхност
(във формата на шестоъгълници), се
използва за продължителна
експлоатация на балкони, лоджии,
стълбища, подиуми и подобни
конструкции.

ФОРМАТ
XL = 4100 x 1854 мм = 7,6 м2
Допуски + 10-0 мм (EN 438-6,5.3)

Плоскостите Мax Compact Exterior са
дуропластни ламинати, пресовани под
високо налягане (HPL) съгласно EN
438-6, тип EDF с изключително висока
защита от атмосферни влияния.
Защитният слой е изграден от двойно
закалени акрилно-полиуретанови
смоли. Тяхното производство протича
под високо налягане и температура в
преси за ламинат.
Панелите Мax Compact Exterior имат
знак за съответствие СЕ, необходим
за употреба в строителството.

СЪРЦЕВИНА
F-качество, устойчива на огън, кафяв
цвят

ПОВЪРХНОСТ
Горна страна: NH-Hexa
Долна страна: NT

Трябва да се спазват регионалните
разпоредби!

Форматът на панелите е типов формат.
Ако са необходими точни размери и
ъгли, препоръчваме да се направи
разкрояване от всички страни. В
зависимост от метода на разкрояване,
номиналният размер трябва да се
намали с около 10 мм.

ДЕБЕЛИНИ
6,0 - 20,0 мм
(съгласно изискванията на статиката)
дебелини
допуск
(EN 438-6.5.3)
6,0 - 7,9 мм
± 0,4 мм
8,0 - 11,9 мм
± 0,5 мм
12,0 - 15,9 мм
± 0,6 мм
16,0 - 20,0 мм
± 0,7 мм

ЗАБЕЛЕЖКА
САМО ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКОР
Двустранен; вижте актуалната ни
колекция Мax Compact Exterior
на адрес www.funderмax.at
КЛАС НА ПЛЪЗГАНЕ
R10 съгласно DIN 51130

АКРИЛНОПОЛИУРЕТ.
СМОЛА (защита от
атмосферни въздействия) С
ПОВЪРНОСТ NT

СЪРЦЕВИНА
F, КАФЯВА,
(огнеустойчива)
Фиг. 126

СТРУКТУРА НА ПАНЕЛ ЗА ПОДОВА
НАСТИЛКА НА БАЛКОНИ
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ПОДОВИ НАСТИЛКИ ЗА БАЛКОНИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Панелите за подови настилки на
балкони Podio могат да бъдат
закрепени по различни начини върху
съответните опорни конструкции с
наклон посредством винтове или
лепило.
Основата и опорната конструкция
трябва да имат достатъчна статична
носеща способност. Трябва да се
осигури функционираща вентилация
с минимално разстояние до основата
от 25 мм. Неподходящи са тревни
покривки, чакъл, баластра или други
влагозадържащи основи! Трябва да
се осигури достатъчно отводняване
на основата (дренаж)!

трябва да се конструира в съответствие с
изискванията на националните стандарти
(съдържание на влага в дървесината 15% ±3).
Обърнете внимание на квалифицираната
конструктивна и химическа защита на
дървесината!
Необходимо е да се осигури съответната
вентилация, за да могат плоскостите да се
климатизират от двете страни. Не трябва да
се допуска полагане върху цялата повърхност
на основата. Опорната конструкция трябва да
е защитена от корозия, независимо от
използвания материал респ. система.

При монтажа на панели Podio за
подове на балкони с винтове върху
дървена опорна конструкция трябва
да се определят фиксирани и
плаващи точки. Обърнете внимание
на указанията на стр. 51/52.
Дървената опорна конструкция

Фиг. 127

5

15 mм

При изграждането и монтажа трябва
да се внимава върху материала да не
се събира вода. Това означава, че
панелите трябва да имат възможност
да изсъхват. Като цяло при балконите
трябва да се спазва наклон от 1,5 2%.
Имайки предвид характеристиките на
материала на панелите Podio за
подове на балкони, трябва да се

осигури подходящ компенсационен
луфт. Шевовете между панелите
трябва да са не по-малки от 8 мм.
При опорни конструкции,
разположени паралелно на челния
шев, шевовете на плоскостите
винаги трябва да бъдат разположени
върху опорната конструкция.
Допълнително те могат да бъдат
фиксирани на същото ниво с
подходящи съединения, като
например жлеб и шпонка, които
позволяват подходящ
компенсационен луфт. Не трябва да
се използват еластични междинни
подложки към опорната конструкция
и между детайлите на опорната
конструкция, ако техният допуск е поголям от ± 0,5 мм.

Стена/бетон
15 5

≈50 мм

откапник

EPDМ лента

Панел Podio

ламарина

Наклон 1,5-2%

I –основа
на
на опорна конструкция

Вентилация
nterlüftung

Фиг. 128
ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ: ПРИНЦИП НА ВЕНТИЛАЦИЯ И
НАКЛОН
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Указания за разполагане на панелите

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
Лентите на опорната конструкция
трябва да са с широчина от ≥ 60 мм, в
зоната на свързване ≥ 80 мм. При
дървени опорни конструкции в зоната
на свързване ≥ 100 мм.
РАЗСТОЯНИЯ ОТ КРАЯ
При монтаж с винтове разстоянието
от края може да възлиза на 20 –100
мм.

МЕСТА НА СВЪРЗВАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЕВОВЕТЕ
Широчината на шевовете трябва да е
най-малко 8 мм, за да могат
безпрепятствено да се предприемат
изменения в размерите. Фугите се
запълват с еластичен уплътнител.
Във фугата може да се помести и
високоустойчива еластична лента от
синтетичен материал (отбелязана с
жълт цвят на чертежите и 3D-схемите).

Транспортно натоварване kN/м2

ОПОРА/ОСНОВА

ОПОРА/ОСНОВА

ОПОРА/ОСНОВА

МАКС. ДОПУСТИМО
ОГЪВАНЕ ОТ 1/300

3,0

4,0

5,0

РАЗСТ. МЕЖДУ ОПОРИТЕ В мм

ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛ

A ≤ 500
12 мм

X

-

-

16 мм

X

X

X

18 мм

X

X

X

20 мм

X

X

X

A ≤ 600

A
РАЗСТОЯНИЯ В ОПОРНА КОНСТР.

A

16 мм

X

X

-

18 мм

X

X

X

20 мм

X

X

X

A ≤ 800

Фиг.129
20 мм

X

X

X = ДОПУСТИМО

Таблица 22

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ РАЗСТОЯНИЯ
МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗРЕШЕНИЕТО НА ГЛАВНАТА
СТРОИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ Z-50.4-377.
АКТУАЛНАТА РЕДАКЦИЯ НА СЪОТВЕТНОТО
РАЗРЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ИНТЕРНЕТ НА
АДРЕС: WWW.FUNDERМAX.AT.
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ПОДОВИ НАСТИЛКИ ЗА БАЛКОНИ

ПАНЕЛИ ЗА ПОД НА БАЛКОН, ОБЕКТ ST.VEIT/GLAN, АВСТРИЯ

Фиг.130

ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ/ НОСЕЩИ
ДЕТАЙЛИ

Фиг. 131

НАКЛОН И ФУГА НА ПАНЕЛА

ВЪНШЕН ЪГЪЛ И
РЪБОВЕ

Фиг.132

НАКЛОН
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Фиг.134

Фиг.133

Монтаж на панели Podio за подове на балкони
с помощта на скрито механично закрепване
ФИКСИРАНА ТОЧКА
Фиксираните точки служат за
равномерното разпределение
(разделяне по равно) на движенията на
разтягяне и свиване. Диаметърът на
пробитите отвори в панела Мax
Compact Exterior трябва да е с една
височина на профила на резбата помалък от диаметъра на винта.

ПЛАВАЩА ТОЧКА
В зависимост от компенсационния
луфт диаметърът на отвора в
опорната конструкция трябва да е
по-голям от диаметъра на крепежния
елемент.
Диаметърът на тялото на крепежния
елемент плюс 2 мм на метър от
облицовъчния материал, изхождайки от
фиксираната точка. Крепежният
елемент се поставя така, че панелът да
може да се движи. Винтовете не трябва
да се затягат силно. Да не се използват
винтове със скрита глава. Центърът на
отворите в опорната конструкция
трябва да съвпада с центъра на
отворите в панела Мах Compact
Exterior. Трябва да се използват
подходящи приспособления за
пробиване. Разполагането на
крепежните елементи трябва да започне
от средата на панела навън.

ДВУЛЕНТОВА ПЛОСКОСТ

Фиг.136

ФИКС. ТОЧКА

ПЛАВАЩИ ТОЧКИ

Фиг.137

ЕДНОЛЕНТОВА ПЛОСКОСТ

Забележка:
При дървените опорни конструкции
трябва да се обърне внимание на
конструктивната респ. химическа
защита на дървесината!
Фиг.135

ПАНЕЛ ЗА ПОД НА БАЛКОН СЪС СКРИТО ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ ДЪРВЕНА ГРЕДА (С ВИНТОВЕ)

ПАНЕЛ ЗА ПОД НА БАЛКОН СЪС СКРИТО ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ СТОМАНЕНА ГРЕДА (С ВИНТОВЕ)

Фиг.138

Фиг. 139
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Монтаж на панели Рodio със
залепваща система

ЗАЛЕПВАНЕ
Алтернативен метод за закрепване на
панели за подове на балкони Podio е
закрепване чрез залепване със
специално разработената за целта
система на фирма Propart, Innotec.
Тя функционира при традиционните
опорни конструкции от метал.
Забележка:
Закрепването на панелите за подове
на балкони Podio трябва да може да
се извърши безпрепятствено. При
монтажа трябва да се вземe предвид
поведението на панелите Max
Compact Exterior при процеси на
разтягане и свиване.
Фиг.140

Лепенето в Германия не е разрешено
от органите на строителния надзор!

ПАНЕЛ ЗА ПОДОВЕ НА БАЛКОНИ СЪС СКРИТ СПОСОБ НА ЗАКРЕПВАНЕ
ВЪРХУ СТОМАНЕНА ГРЕДА (ЗАЛЕПЕН)
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Фиг. 141

ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ

Обща информация

КОНСТРУКЦИЯ
Панелите Мax Compact Exterior могат да
се използват при вентилируеми
покривни конструкции като се има
предвид следното изискване: минимален
наклон на покрива 6°.
ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ
Изискванията към пожарната
безопасност за всеки отделен проект
трябва да се определят, изяснят и
спазват, имайки предвид регионалните
строителни норми и правила.
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА
УСТОЙЧИВОСТ
Такова доказателство трябва да бъде
посочено и реализирано за всички
приложения в областта на фасадите и
обшивките на покриви, съобразено с
регионалните строителни норми и
правила.

Фиг. 142

За да може да се отговори на актуалните архитектурни изисквания, се използват
перспективни варианти на конструкции, при които даден продукт се прилага
както за изграждане на фасади, така също и за обшивка на покриви.
Изработването и планирането на такава конструкция трябва да се изпълни с
голямо внимание, особено при свързване на детайлите.
Детайлите от опорната конструкция във връзка с декоративните материали
на панела позволяват на архитекта и на инвеститора да придадат на обекта
собствен независим характер. Намаляването на външния слой до основни
оптични участъци позволява насочване на погледа на наблюдателя към
формата и цвета. Разбира се, почти всички предимства на окачените
вентилируеми фасади могат да се прехвърлят и в областта на покривните
обшивки: оформление – технология – икономичност.

НАТОВАРВАНЕ ОТ ДЕЙСТВИЕТО
НА ВЯТЪРА
При избора на методите за закрепване
и разстоянията между точките на
закрепване на опорната конструкция
трябва да се предвидят натоварванията
от действието на вятъра и снеговалежа.
За Австрия:
Eurocode ÖNORМ EN 1991-1-4
За Германия:
DIN EN 1991-1-4
ВЕНТИЛАЦИЯ
Вентилация между подпокривната
конструкция и покрива в зависимост от
дължината на покривните греди и
наклона на покрива.
ПОДПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ
Подпокривната конструкция трябва да
бъде изпълнена като водопроводящ
слой при всякакъв наклон на покрива и
варианти на конструкция без шевове.
Отводняването трябва да се извършва
в зоната на опорната конструкция на
фасадата.
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ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ

ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ
Опорната конструкция, в зависимост
от проекта, се състои от
хоризонтални или вертикални
носещи профили или механично
фиксирани към носещата
конструкция контралетви. При
покривните обшивки не трябва да се
използват дървени опорни
конструкции.
ПРОФИЛ НА НОСЕЩИТЕ ОПОРИ
За носещи опори служат вертикално
или хоризонтално разположени
метални носещи профили; обикновени
профили като средство за поддържане,
а в зоната на фугите - двойни профили,
които допълнително изпълняват и
дренажна функция.
СВЪРЗВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ
Капандурите, тръбите за отвеждане и
вкарване на въздух трябва да се
произвеждат със съответния обков от
ламарина.
Облицовъчен материал – технически
данни: класификация на продукта
B–s2, d0 съгласно EN 13501–1
ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛИТЕ
Панелите за обшивки на покриви се
закрепват върху носещите профили с
помощта на неръждаеми слепи (поп)
нитове. Разстоянията между точките
на закрепване се определят в
зависимост от обекта.
ФИКСИРАНА ТОЧКА, ПЛАВАЩИ
ТОЧКИ
Закрепването на панелите Мax
Compact Exterior върху носещите
профили изисква монтаж с помощта
на фиксирани и плаващи точки.
СВРЕДЛОВЪЧНИ ОТВОРИ В
ПАНЕЛИТЕ ЗА ОБШИВКА
Диаметърът на свредловъчните
отвори за фиксираната точка е 5,1 мм,
а за плаващите точки – 8,5 мм или
според нуждите. Нитовете трябва да
се центрират със специален
инструмент.
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Фиг. 143

СВРЕДЛОВЪЧНИ ОТВОРИ В
НОСЕЩИЯ ПРОФИЛ
Отворът в носещия профил е с
диаметър 5,1 мм и трябва да се
центрира спрямо отвора в
облицовъчния материал.
ЗАКРЕПВАНЕ НА НОСЕЩИЯ
ПРОФИЛ
Закрепването на носещия профил
става в зависимост от изпълнението
на контралетвите с помощта на
подходящи винтове или нитове.

ЗАМЪРСЯВАНЕ
Недопускане на замърсяване:
• С помощта на самата
конструкция
• По-високо разположение на
покривния скат
• Отделна система за
отводняване.

Детайли на покривна
конструкция с панели
Мax Compact Exterior

Фиг. 144

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ НА БИЛО

LOTSCHNITTTRAUFEDACHAUFBAU

Фиг. 145

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ УЛУК
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Фиг. 147

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
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Фиг. 146

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ

ОБЩИ НАСОКИ
Плоскостите Мax Compact Exterior
могат да се използват като външни
слънцезащитни екрани при дебелина
на материла от 8 до 15 мм.
При това трябва да се имат
предвид посочените по-долу
препоръки.
Минималната широчина на елемента
трябва да е 100 мм. Всеки елемент
трябва да бъде закрепен най-малко от
2 страни с по 2 крепежни елемента.
Разстояния от крепежния елемент до
края > 20 мм. Монтажът на
елементите трябва да стане с
помощта на фиксирани и плаващи
точки. Елементите трябва да бъдат
монтирани към прилежащите
конструктивни елементи с
разширителен шев от > 8 мм.
Трябва да се осигури постоянна
вентилация на елементите.
Разполагане или залепване по цялата
повърхност действа неблагоприятно
на материала.
Фиг.148
МAX COMPACT EXTERIOR
ДЕБЕЛИНА НА
ПАНЕЛА В мм

ДЪЛЖИНА НА
ПАНЕЛА В мм

ПРОМЯНА НА
ФОРМАТА L/300
В мм

8

≤1000

3,0

10

≤ 1100

3,6

12

≤ 1200

3,6

15

≤ 1300

3,2
Таблица 23

Най-разпространеното приложение на
панелите Мax Compact Exterior като
слънцезащитни екрани е
хоризонталният монтаж, в повечето
случаи под лек ъгъл, на елементи пред
прозорците. Максималният брой на
точките за закрепване зависи от
дебелината на панела, от
натоварването от вятъра и ъгъла на
закрепване.

Производители на следващите
възможности за изпълнение може
да намерите на стр. 91.
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СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ

МАКСИМАЛНИ КРЕПЕЖНИ
РАЗСТОЯНИЯ ЗА
СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕКРАНИ
Тези крепежни разстояния действат
при
малки
натоварвания
от
действието на вятъра. При по-големи
натоварвания разстоянията между
точките на закрепване трябва да се
определят за всеки конкретен обект.
Ако плоскостите са обрамчени или
имат метални профили от задната
страна или разположени странично,
то посочените по-долу разстояния
между точките на закрепване могат
да бъдат увеличени в съответствие с
допълнителната
устойчивост
на
елементите.

ФИГ. 149

ФИГ. 150
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ФИГ. 151

Слънцезащитни елементи
Широчина на отвора ≤ 1300 мм

Фиг.153

фиг.152

фиг.154
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Слънцезащитни елементи
Поддържат широчина на отвора ≥ 1300 мм

НОСЕЩ ПРОФИЛ

ПЛОСКОСТ

Фиг.158
ОСОВО
РАЗСТОЯНИЕ

ДЪРЖАЧ

ВОДЕЩА ШИНА

ФИГ.155

L

= ФИКСИРАНА ТОЧКА
= ПЛАВАЩИ ТОЧКИ
МОНТАЖ С 2 ОПОРИ

Фиг.156

L

МОНТАЖ С 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОПОРИ

Фиг.157

Фиг.159

Описание на монтажа
ГЕОМЕТР. ЛУФТ
6 ДО 8 мм

ГЕОМЕТР. ЛУФТ
6 ДО 8 мм
НЕРЪЖДАЕМ
СТОМАНЕН
БОЛТ

ПЛОСКОСТ

МЕТАЛЕН
КОРПУС

ФИГ. 160
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НЕРЪЖДАЕМ
СТОМАНЕН
БОЛТ

ПЛОСКОСТ

МЕТАЛЕН КОРПУС

ФИГ. 161

ВЪНШНИ КАПАЦИ ЗА ПРОЗОРЦИ

Капаци за прозорци

ФИГ. 162

ФИГ. 163

МОНТАЖ С РАМКОВА КОНСТРУКЦИЯ. КРЕПЕЖНИ РАЗСТОЯНИЯ.
МAX COMPACT EXTERIOR

ДЕБЕЛИНА НА ПЛОСКОСТИТЕ В мм

L = ДЪЛЖИНА В мм

H = ВИСОЧИНА В мм

6

≤ 500

≤ 500

8

≤ 600

≤ 600

10

≤ 600

≤ 600

12

≤ 600

≤ 600
Таблица 24

ЗАКРЕПВАНЕ С ПАНТИ
При закрепване с панти плоскостите
Мax Compact Exterior трябва да бъдат
монтирани върху обрамчваща метална
рамка. Препоръчително е да се
използват най-малко три панти на
елемент. Металната рамка може да
бъде изработена от система от
алуминиеви профили или от профили
от стоманени рамки с прахово
покритие. Изисква се достатъчна
товароносимост на рамката.
Плоскостите Мax Compact Exterior
трябва да се монтират с достатъчен
геометрически луфт, не по-малък от 4
мм, от всяка страна. Между профила и
плоскостта се монтират устойчиви на UVизлъчване и на въздействието на
атмосферните условия уплътняващи
ленти (напр. EPDМ), за да се намали
шума. Не се разрешава закрепването
на плоскости Мax Compact Exterior с
помощта на лепило. За отводняване на
рамката, във вътрешния хоризонтален
профил (на рамката) трябва да се
предвидят отвори.
При наличие на плъзгащи елементи,
плоскостите също трябва да бъдат
закрепени върху метална рамка.
Закрепването на плъзгащите
елементи става с ролки, които трябва
да се закрепят към профила.
Подвижният обков трябва да има
достатъчна носеща способност.
Моля, спазвайте максималните
крепежни разстояния, посочени в
следващите таблици.
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ДОСТАВЧИЦИ / АКСЕСОАРИ

ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
(механични)

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
(с лепене)

Австрия

Австрия

Австрия

ALLFACE Befestigungstechnologie
GмbH & Co KG
Aredstraße 29/Büro222,
A-2544 Leobersdorf
Tel: +43(0)2256/62518
Fax: +43(0)2256/6251818
E-mail:
office@allface.com
www.allface.com

EJOT AUSTRIA GмbH
Grazer Vorstadt 146
A-8570 Voitsberg
Tel.: +43 3142 2 76 00-0
Fax: +43 31422 76 00-30
E-mail:info@ejot.at,www.ejot.at

Fassadenklebetechnik Klug GмbH
Zentrale
Julius-Tandler-Platz 6/15
A-1090 Wien
Tel.:+43(0)6767271724
E-mail:
r.klug@fassadenklebetechnik.at
office@fassadenklebetechnik.at
www.fassadenklebetechnik.at

Hilti EUROFOX GмbH
Gewerbepark 10
A-2810 Lanzenkirchen
Tel.: +43(0)262742400-0
Fax: +43(0)262742400-40
www.eurofox.coм

МBE GмbH
Sieмensstraße 1
D-58706 Мenden
Tel.: +49(0)237317430–0
Fax: +49(0)237317430–11
www.мbe-gмbh.de

Slavonia Baubedarf GмbH
Hauffgasse 3-5
A-1110 Wien
Tel: +43(0)1/7696929
Fax: +43(0)1/7696927
www.slavonia.coм

SFSintec GмbH, Division
Construction
Inden Schwarzwiesen2
D-61440 Oberursel
Tel.: +49 6171 7002-0
Fax: +49 6171 7002-55
www.sfsintec.de

Германия

Германия
BWМ
Dübel und Мontagetechnik GмbH
Ernst–Мey-Str. 1
D–70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49(0)711/90313–0
Fax: +49(0)711/90313–20
www.bwm.de
Systea DWS Pohl GмbH
Мargarete-Steiff-Str. 6
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: +49(0)4193/9911-40
Fax: +494193/9911-49
www.pohlnet.coм
NAUTH SL Fassadentechnik GмbH
Weinbergstraße 2
D-76889 Kapellen-Drusweiler
Tel.: +49(0)63437003-0
Fax 49(0)63437003-20
www.nauth.de
Франция
L. RETANCO
38/40 Rue des Cormiers–BP21
78401 CHATOUCEDEX (France)
Phone: +.33.1.3480.5288
Fax: +.33.1.3480.5240
www.etanco.fr
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KEIL Werkzeugfabrik
Karl Eischeid GмbH
Postfach1158
D-51751 Engelskirchen-Loope
Iм Auel 42
D-51766 Engelskirchen-Loope
Tel.: +49(0)22638070
Fax: +49(0)2263807333
www.keil-werkzeuge.coм
Швейцария
SFS intec AG (Headquarters)
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41717276262
Fax: +41717275307
E-Мail: gмi.heerbrugg@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz
Koenig Verbindungstechnik AG
Lagerstrasse 8
CH-8953Dietikon
Tel.: +4117433333
Fax: +4117406566
www.kvt.ch

PROPART Handels GмbH
Lauchenholz 28
A-9123 St.Priмus
Tel.: +43(0)423940300
Fax: +43(0)423940300-20
www.fassaden-kleben.at
Innotec Industries Vertriebs GмbH
Lofererstrasse 83
A-6322 Kirchbichl
Tel.: +43(0)533270800
Fax:+43(0)5332708000-809
E-мail:info@innotec.at
www.fassadenverklebung.at
Германия
Innotec GмbH & Co.KG
Kaмper Strasse 54
D-47445 Мoers
Tel.: +49(0)2841-78670
Fax: +49(0)2841-78680
E-mail:verkauf@innotec-online.de
TechnischeFragen:
support@innotec-online.de
МBE GмbH
Sieмensstraße 1
D-58706 Мenden
Tel.: +49(0)237317430–0
Fax: +49(0)237317430–11
www.mbe-gmbh.de
SIKA Deutschland GмbH
Stuttgarter Straße 117
D-72574 Bad Urach
Tel.: +4971180090

Швейцария
SIKA Cheмie GмbH
Tüffenwies 16-22
CH-8048Zürich
Tel.: +41(0)58/4364040
Fax: +41(0)58/2705239
www.sika.ch
Други доставчици на лепила
(За посочените доставчици на
лепила респ. лепила няма
официални сертификати в Германия.
Вие сте длъжни да изясните с
производителя наличието на
необходимите за монтажа
технически сертификати и
инструкции за обработка!)
DKS Technik GмbH
Gnadenwald 90A
A-6069 Gnadenwald
Tel.: +43(0)5223/48488-12
Fax: +43(0)5223/48488-50
www.dks.at
SOUDAL N.V.
Olof-Palмe-Str. 13
D-51371 Leverkusen
Tel.: +49(0)214/6904-0
Fax: +49(0)217/6904-23
www.soudal.coм

ПРОФИЛИ /
АКСЕСОАРИ

ДЪРЖАЧИ ЗА СТЪКЛО

ЛЕНТИ ОТ EPDМ

РЕМОНТНИ МАРКЕРИ
(покрити с лак и боя)

Австрия

Австрия

Австрия

Австрия

Protektor auprofile GмbH
Hirschstettnerstr. 19/Bauteil 15/

Fa. Längle, A-6840 Götzis,
www.langleglas.coм

Ziммer 318
A-1220 Wien
Tel.: +43(0)12594500-0
Fax: +43(0)12594500-19
www.protektor.coм
Германия

Fa. Schмidtschläger, A-1070 Wien,
www.schмidtschlaeger.at

EuphaltHandels-GesмbH
Gewerbeallee5
A-4221 Steyregg
Tel.: +43(0)732640500
E-Мail: office@euphalt.at
www.euphalt.at

VOTTELERLacktechnikGмbH
Мalvenstrase7
A-4600Wels
Tel.: +43(0)7242/759-0
Fax: +43(0)7242/759-113
at.info@votteler.coм
www.votteler.coм

Fa.Hueck,A-1230Wien,
www.hueck.at
Германия

Protektorwerk
Florenz Мaisch GмbH & Co.
KG Viktoriastraße 58
D-76571 Gaggenau
Tel.: +49(0)7225977–0
Fax: +49(0)7225977–111
www.protektor.coм
Франция
PROTEKTOR SA S
ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Closdes Charмes
F-77090 Collégien
Tel.: +33(0)160332520
Fax: +33(0)160330656

Fa. Pauli,D-51545 Waldbröl,
www.pauli.de
Fa. SWS, D-51545 Waldbröl,
www.sws-glassysteмe.coм
Fa. QTEC, D-06749 Bitterfeld,
www.qtec-gмbh.de

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ
ЕЛЕМЕНТИ
Франция
SAB International
19 ZA Saint Мathieu
F-28320 Gallardon
Tel.: +33(0)237904646
Fax: +33(0)237902010
E-Мail:contact@sabinter.comwww.sab-inter.com

Германия
МBEG мbH
Sieмensstraße1
D-58706Мenden
Tel.: +49(0)237317430-0
Fax: +43(0)237317430-11
www.мbe-gмbh.de
SFS intec GмbH, Division
Construction
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel
Tel.: +49 6171 7002-0
Fax: +49 6171 7002-55
www.sfsintec.de

Германия
Heinrich König&Co. KG
Ander Rosenhelle 5
D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49(0)6101/5360-0
Fax: +49(0)6101/5360-11
info@heinrich-koenig.de
www.heinrich-koenig.de
МBE GмbH
Sieмensstrase 1
D-58706 Мenden
Tel.: +49(0)2373/17430–0
Fax: +49(0)2373/17430–11
www.мbe-gмbh.de

BOSIG Baukunststoffe GмbH
Roland-Schмidt-Straße 1
D-04910 Elsterwerda
Tel.: +49(0)3533700-0
Fax: +49(0)3533700-200
E-Мail:elsterwerda@bosig.de
www.bosig.de

FunderМax не носи отговорност за продуктите на изброените фирми по отношение на качеството и годността им за използване в определени области.

Отказ от отговорност
Информацията, предоставена в този документ, е предназначена само за запознаване. Не всички системи, които са посочени и
представени в този документ, са подходящи за прилагане във всички области. Всички клиенти и трети лица са длъжни да се
запознаят внимателно с информацията за продуктите на FunderМax и тяхната пригодност за конкретен начин на приложение.
Настоятелно препоръчваме на Вас и на другите ползватели на този документ да потърсите независима експертиза за
съответствие с местните изисквания за планиране и приложение, с действащите закони, нормативни актове, стандарти,
директиви и методики за провеждане на изпитанията.

АВТОРСКИ ПРАВА
ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ, ФОТОГРАФИИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И ВИДЕО ФАЙЛОВЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И ОТ ДРУГИ
ЗАКОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ЗАБРАНЯВА СЕ ТЯХНОТО РАЗМНОЖАВАНЕ, ПРОМЯНА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ В ДРУГИ
УЕБСТРАНИЦИ С КОМЕРСИАЛНА ИЛИ ДРУГА ЦЕЛ.
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