PROGEST KERLITE RENDSZER
RENDSZER TÍPUSA
rejtett rögzítésű
BURKOLÓ LAP TÍPUSA
KERLITE 5plus laminált porcelán greslap
BURKOLÓLAP MEGMUNKÁLÁSA
A burkolólap hátlapjára ragasztott fém profilok segítségével
BURKOLÓLAPOK MÉRETE
A KERLITE termékek skálájának összes mérete
A PROGGEST-tel együttműködésben

A RENDSZER ALKOTÓELEMEI
A PROGEST rendszer függőlegesen elhelyezett extrudált alumínium (lega 6060
UNI 9006/1) profilokból áll, melyek távolsága építészeti és statikai számítások
alapján előre meghatározott. A rendszer minden eleme megfelel az UNI 11018
szabványnak.
A RENDSZER LEÍRÁSA
A PROGEST rendszert épületek külső burkolására tervezték, amely burkolatot
extrudált alumínium profilok és kerámia oldallapok alkotják.
Az elérhető típusok statikai és építészeti szempontból egyaránt széleskörű
felhasználást tesznek lehetővé. Érdekessége, hogy a már meglévő épületek
energiaminősítési felülvizsgálatára is alkalmas lehet.
A tartóelemek a meglévő falakhoz állítható pántokkal vannak hozzáerősítve
melyek lehetővé teszik az időjárási tényezők okozta szabad tágulását. A meglévő
falhoz a mintavétel elvégzését követően mechanikus, vagy nagy ellenállású vegyi
dűbeleket erősítenek. A burkolólapok rögzítése „L” profilok segítségével történik
a tehertartó struktúrához. Ezek a profilok a burkolólapok hátoldalára vannak
erősítve, tanúsított szerkezeti ragasztással. Az „L” profilok speciálisan elhelyezett
lyukakkal vannak ellátva, melyek segítségével a felfüggesztéshez függőleges
helyzetben erősíthetők. A telepítést követően a burkolólapokat két előre
elhelyezett függőleges támasztékra kell helyezni. Így megelőzve, hogy a tömítés
szétváljon és megőrizze a mechanikai tulajdonságát és rugalmasságát.
LAP VASTAGSÁG:
A KERLITE laminált porcelán greslapjai az ilyen típusú rendszerben 5,5 mm
vastagságúak.

PROGEST KERLITE RENDSZER
Szabványos alkotóelemek

Az alkotóelemek módosíthatók a tervezési folyamat során.
Szabványos megoldás a homlokzat tetején

Szabványos megoldás a középső szakaszon

Függőleges metszet
1:4 méretarány
Szabványos megoldás a talaj mentén

Függőleges metszet
1:4 méretarány

Függőleges metszet – 1:4 méretarány

PROGEST KERLITE RENDSZER
Szabványos megoldás a kávák/ablakkeretek mentén

Szabványos megoldás közbülső támasztékhoz

Függőleges metszet – 1:4 méretarány

Szabványos megoldás párkányok mentén

Függőleges metszet – 1:4 méretarány

Függőleges metszet – 1:4 méretarány

KERLITE LUNA VISTA RENDSZER
RENDSZER TÍPUSA : látszó rögzítésű
BURKOLÓ LAP TÍPUSA
KERLITE 3plus vagy 5plus laminált porcelán greslap
BURKOLÓLAP MEGMUNKÁLÁSA : nincs
BURKOLÓLAPOK MÉRETE
A KERLITE termékek skálájának összes mérete
A RENDSZER ALKOTÓELEMEI
A "LUNA VISTA" rendszer a következő elemekből áll:
• „L8” profil EN 6060 T5 extrudált alumíniumötvözetből (vagy hasonló, igény
szerint);
• „L1” profil EN 6060 T5 extrudált alumíniumötvözetből (vagy hasonló, igény
szerint);
• „T6 / V3 jobb” és a „T6 / V3 bal” tartóhorgok a burkolólapokhoz, EN 1.4310
rozsdamentes acélból (AISI 304);
• "A13" és "B13" tartóelemek EN 6060 extrudált alumíniumból;
• az „L8” profilhoz rozsdamentes A2 osztályú acél rögzítőcsavarok
• dűbelek a tartóelemek falhoz rögzítéséhez, igény szerint mechanikai vagy vegyi
gyanta rögzítéssel;
• szilikon pontok a burkolólapok profilhoz és tartóelemekhez való rögzítéshez

A RENDSZER LEÍRÁSA
A rendszerben a függőleges L8 alumínium profilt a burkolólap szélességének függvényében
kell felszerelni, továbbá az eresztéket és a függőleges L1 alumínium profilt, ahol ezt a nagy
méretű lapok használata megköveteli.
Az "L8" és "L1" függőleges profilok olyan alakúak, hogy fúrás nélkül a következő tartozékokhoz
illeszkedjenek:
• a rozsdamentes acél csavarokkal rögzített fali konzolok, projekttől függően;
• a „T6 / V3 jobb” és a „T6 / V3 bal” zománcozott rögzítőelemek a burkolólapok
alátámasztására.
A burkolólapokat olyan elemekkel támasztják alá, amelyek illeszkednek az „L8” vagy „L1”
profilok hornyaiba. Igény szerint ezek ugyanolyan színűek lehetnek, mint a burkolólapok, így
még közelről is szinte láthatatlanok. Minden burkolólapot fel, vagy le lehet szerelni a többitől
függetlenül úgy, hogy a „T6 / V3” tartóelemeket a függőleges profil elején lévő hornyokba
rögzítjük melyek száma a burkolólapok méretétől függ. A rendszert egyes pontokon a profil
oldalszárnyai és a burkolólap hátsó része között szerkezeti ragasztóval is rögzítjük, hogy az
stabilabb legyen a mechanikus tartórendszerben. A lyukak hiánya megelőzi a felületvédelem
(oxidáció vagy eloxáció) károsodását és lehetővé teszi a profilok élettartamának
meghosszabbítását. A bármilyen típusú beállítást lehetővé tevő szerkezet képes ellenállni a szél
hatásainak és lehetővé teszi az alkatrészek hőtágulását.
VASTAGSÁG:
A fal és lapok közötti szabványos távolság 111 mm , amihez a burkolólap vastagsága
hozzáadódik, a standard szabályozhatóság ± 25 mm.
A KERLITE laminált porcelán burkolólapok vastagsága ebben a rendszerben általában 3,5,
vagy 5,5 mm.
A DALLERA-val együttműködésben

KERLITE LUNA VISTA RENDSZER
Szabványos alkotóelemek

Szabványos megoldás a középső szakaszon
Függőleges metszet – 1:4 méretarány

szerkezeti ragasztó

SZIMPLA RÖGZÍTŐPÁNT

T6/V3 rögzítők
vízszintes fuga
T6/V3 rögzítők

RÖGZÍTŐK T6/V3
jobb és bal

szerkezeti ragasztó

DUPLA RÖGZÍTŐPÁNT

NB: Az alkotóelemek módosíthatók a tervezési folyamat során.

Szabványos megoldás a talaj mentén
Függőleges metszet – 1:4 méretarány

Függőleges metszet – 1:4 méretarány

bukolat záróelem

T6/V3 rögzítők

szerkezeti ragasztó
szerkezeti ragasztó

szerkezeti ragasztó
T6/V3 rögzítő

rovarok elleni
profil

tervezett távolság

KERLITE LUNA VISTA RENDSZER
Szabványos megoldás az ablakpárkány alatti résznél

ablakpárkány lemez

T6/V3 rögzítő

vízszintes hézag

T6/V3 rögzítő

nyílászáró

Szabványos megoldás a belső saroknál

T6/V3 rögzítő
szerkezeti ragasztó

szigetelő panel
a dűbelt a falazat
szerint kell
meghatározni

Szabványos megoldás közbülső támasztékhoz

a dűbelt a falazat
szerint kell
meghatározni

szigetelés

Szabványos megoldás a nyílászárók felső részénél

szerkezeti ragasztó
T6/V3 rögzítő

nyílászáró

szigetelő panel

T6/V3 rögzítő

T6/V3 rögzítő

szabványos függőleges hézag

KERLITE LUNA VISTA RENDSZER
A burkolólap rögzítésének menete

szigetelő panel

Szabványos megoldás vízszintes lezáráshoz

T6/V3 rögzítő

szigetelő panel

T6/V3 rögzítő

szerkezeti ragasztó

