ИНСТРУКЦИЯ
за монтаж на лека неносеща преградна стена с Perlite Protect Board
I.

Избор на леки стоманени профили и аксесоари

C-профил

Хоризонтален
профил за
връзка

Дебелина
(D)

Лека стоманена конструкция

U-профил
(подов и
таванен)

Изображение

Височина
(H)

Име

Ширина
(М)

1. Леката стоманена стенна конструкция се състои от таванни U-профили, подови Uпрофили, кръстовидни връзки и вертикални С-профили.
Основните изполвани аксесоари са дюбели (прострелни пирони), самонарезни
винтове и нитове, съгласно специфични изисквания.
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За преразпределяне
на усилията от леката
преградна стена към
конструкцията на
сградата
Поема
натоварванията и
усилията на леката
преградна стена

Служи за премостване
между отделните Спрофили при
1.0
динамични
натоварвания
Аксесоар със
спомагателна функция
при фиксиране на С и
U-профили
За монтаж на Uпрофилите към
конструкцията на
сградата

Дюбели

Самонарезни
винтове

Функция

3,5 x 25 ÷ 35
mm
4,0 x 30 ÷ 45
mm
4 ÷ 5 х 8 ÷12
mm

За монтаж на
плоскостите върху
леката стоманена
конструкция
Фиксиране на С и Uпрофили
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Изборът на подходящи стоманени профили за изграждане на лека неносеща преградна
стена трябва да се извърши въз основа на предписаните технически показатели от
проектанта. В следната таблица са дадени основните параматри на профилите:

Максимална височина на леката стоманена конструкция

Вид

Дебелина

Осово

C-профил max. височина

разстояние

Заседателни,

C-профили

класни, изложбени

Жилища, офиси

зали, магазини
50

O,6 mm

600 mm

2800 mm

3300 mm

(стандартна

400 mm

3300 mm

4300 mm

600 mm

3500 mm

4500 mm

400 mm

4000 mm

O,6 mm

600 mm

3500 mm

5500 mm
4500 mm

(стандартна

400 mm

4000 mm

600 mm

4500 mm

400 mm

5000 mm

O,6 mm

600 mm

4000 mm

5000 mm

(стандартна

400 mm

4500 mm

5500 mm

600 mm

5000 mm

6000 mm

400 mm

5500 mm

6500 mm

дебелина)
≥ O,8 mm

75

5000 mm

дебелина)
≥ O,8 mm

100

5500 mm
6000 mm

дебелина)
≥ O,8 mm

Забележки:
I.
Профили със стандартна дебелина
1) Ако височината на стената е по-голяма от 2440 mm, трябва да се направи
връзка чрез хоризонтален профил.
2) Ако височината на стената е по-голяма от 5000 mm, трябва да се направи
връзка чрез хоризонтален профил на всяка 1/2 дължина на плоскостта и
стоманена греда на всеки 5000 mm; или да се използва специална профилна
стоманена конструкция, или да се сдвоят стоманените профили;
3) Ако стената премоства разстояние по-голямо от 5000 mm, то конструкцията
трябва да се състои от специален стоманен профил, поставен на всеки 3
дължини на плоскостите, или стоманена колона на всеки 5000 mm, или да се
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използва специална профилна стоманена конструкция (квадратен профил).
Профили с по-голяма дебелина
1) Ако височината на стената е по-голяма от 6000 mm, трябва да се постави
стоманена греда на всеки 5000 mm и връзка чрез хоризонтален профил на всяка
1/2 дължина на плоскостта, или да се използва специална профилна стоманена
конструкция, или да се сдвоят стоманените профили;
2) Ако стената премоства разстояние по-голямо от 5000 mm, то конструкцията
трябва да се състои от специален стоманен профил, поставен на всеки 3
дължини на плоскостите, или стоманена колона на всеки 5000 mm, или да се
използва специална профилна стоманена конструкция (квадратен профил).
III.
За по-високи стени /стени с по-голямо премоствано разстояние или
специални стени (като огнезащитна стена, шумоизолационна стена,
устойчива на различни въздействия на стена и т.н.)/, моля свържете се с
нас.
IV.
Когато изчислявате височината или премостваното разстояние, не
забравяйте да добавяте и дебелината на фугите.
II.

II.

Размери на плоскостите Perlite Protect Board
(D) Дебелинa

(B) Ширина

(L) Дължина

10 mm
12 mm
1200 mm

2000 mm

2400 mm

2600 mm

14 mm
20 mm

III.

Инструкции за проектиране и изграждане
1) Леката стоманена конструкция с обшивка от Perlite Protect Board се използва за
изграждане на интериорни преградни стени и на външни неносещи стени, като
плоскостта Perlite Protect Board може да бъде директен носител на фасадна
мазилка.
2) При дълги стени целостта им са запазва, ако тя не надвишава 25. Ако все пак се
налага изграждане на по-дълги стени, то трябва да бъдат подсигурени и
дилатационни фуги;
3) Допустимите височини на стените и междуосовото разстояние между профилите
на конструкцията можете да намерите в таблиците по-горе;
4) Връзката между профила и стената става лесно и безпроблемно. Тя може да се
осъществи с дюбел или с прострелен пирон на растер от по-малко от 800 mm.
Разстоянието до хоризонталния профил за връзка не трябва да надвишава 1500
mm. Връзките между хоризонталните и вертикални профили могат да бъдат
фиксирани посредством нитове с диаметър 4 mm и дължина 8 mm или със
специални клипси.
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5) Плоскостите се монтират към така изградената лека стоманена конструкция с
помощта на самонарезни винтове с диаметър 3,5 ÷ 4 mm и дължина 25 ÷ 35 mm;
6) Връзката между стена и греда/стена/колона се изпълнява лесно и безпроблемно,
чрез използване на съотвенния фугопълнител и фугопокривна лента.
7) При мокри помещения (тоалетни, бани и т.н.), вътрешните ъглите между пода и
стената трябва да се обработят с водонепропусклива лента и водоустойчив
материал на битумна основа.

IV.

Основни процеси при изграждане на
преградна стена
→ Маркиране на оста на стената;
→ Монтаж на U/С – профили, като се оставят
отвори за врати и прозорци);
→ Закрепват се хоризонталните връзки;
→ Прокарват се ВиК и Ел. инсталации;
→ Фиксират се плоскостите от едната страна;
→ Поставя се изолация (само при необходимост)
→ Фиксират се плоскостите от другата страна;
→ Обработват се фугите.

V.

Монтаж на леката стоманена конструкция
1)

Основата, на която ще се монтира конструкцията,

се почиства;
Маркира се оста на конструкцията, въз основа на
ширината на избрания профил, като в същото
време се отбелязват и местоположенията на
врати и прозорци;
3) Отрязват се профилите на избрания размер;
Монтира се U – профила съгласно маркираната
ос, Разстоянието между последния дюбел и края
на профила не трябва да надвишава 150 mm;
Разстоянието между два съседни дюбела не трябва да надвишава 800 mm;
Забележка: При осъществяване на връзка със стена, която ще бъде в друга посока,
се оставя разстояние от една дебелина на плоскоста между двата подови и таванни
U - профили.
2)
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Монтира се С – профила съгласно маркираната ос. Разстоянието между последния
дюбел и края на профила не трябва да надвишава 150 mm; Разстоянието между
два съседни дюбела не трябва да надвишава 800 mm;
Забележка: При високи изисквания за шумоизолация (над 55 dB в жилищни
помещения), то пространството между вертикалните С - профили и хоризонталните
U – профили, се запълва с подходящ изолационен
материал.

4)

Поставете
вертикалния
С-профил
перпендукулярно между подовия и таванния U –
профил, така че да лежи в същата равнина;
усукване не трябва да се получава. Дължината на
С-профилите трябва да е 10 mm по-малка от
светлата височина на помещението, като осовото
разстояние между вертикалните С - профили се
запазва 600 mm (това осово разстояние може да
бъде променено само при указания на проектант)

Забележка:

5)

a) Усилени C-профили (сдвоени C- и U-профили) се монтират
при
наличието на отвори за врати и прозорци, при свободен край на Спрофил, в ъглите на помещенията и при големи отвори в стената. При
монтаж на усилени профили не трябва да се увеличава осовото
разстояние между профилите на повече от 600 mm.
b) За повишаване на устойчивостта на стената се препоръчва използване на
клипси. Тяхния монтаж става от все още
незатворената страна на стената върху Спрофилите, на разстояние 600-800 mm.
c) Ако е необходимо закрепване на тежки
предмети (санитарни принадлежности,
климатични инсталации, резервоари за
вода и т.н.), трябва да бъдат поставени
повече C - профили, или да се монтира
спомагателна дървена/метална плоскост,
която да пренесе натоварванията върху
конструкцията на стената.
d) За специални стени (с извивка или с
определен наклон) монтажа трябва да се
извърши след направа на специален
проект за това.
Монтирайте хоризонтални профили на местата
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6)
7)

8)

на хоризонталните фуги между отделните плоскости.
Закрепете двата С – и U-профили посредством нитове или клипси .
Преди завършване на стоманената рамка, трябва да бъдат поставени всички
ЕЛ. и ВиК инсталации съгласно проекта. Могат да бъдат правени отвори в така
изградената стоманена конструкция, но тяхния диаметър не трябва да
надвишава 3/5 от шерината на профилите.
Преди монтирането на плоскостите, трябва да се проверят габаритите,
вертикалността и стабилността на стоманената конструкция.

Забележка: Монтажа на профилите трябва да спазва следните допуски:

Допуски на стоманената конструкция (mm)
№

1
2

Вид

Допуск

Равнинност

2

Вертикалност

3

Метод на проверка
С помоща на двуметров нивелир и
луфтомерни пластини

VI. Монтаж на Perlite Protect Board

1. Основни указания за монтаж
1) Монтажа на плоскостите Perlite Protect Board (РРВ), трябва да започне от долната
страна на металната конструкция и да върви към тавана на помещението, като
канта на дългата им страна се поставя върху профилите на стоманената
конструкция;
2) Плоскостите се монтират плътно една до друга, без да се упражнява натиск;
3) Ако няма някакви специални изисквания за пожарозащите или шумоизолация, то
фугите между плоскостите, не трябва да бъдат симетрични от двате страни на
стената. Това означава, че върху един С-профил не трябва да съвпадат фуги от
двете му страни;
4) Ако стената е по-висока от 3500 mm, трябва да се монтират хоризонтални
профили на местата на хоризонталните фуги между отделните плоскости.
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2. Основни стъпки при монтажа на плоскостите.
1) Резкроете плоскостите или направете нужните отвори, само въз основа на
изготвен проект или настоящите указания за монтаж.
Забележка: Направете по възможност фаска при разкрояване на плоскостите, за
да постигнете по-добра обработваемост на фугата;
2) Начертайте и маркирайте местоположенията на винтовете. За улеснение
можете предварително да навиете определена дължина от винтовете в
плоскостта. Отстояние: до канта на плоскостта: 15 mm, до ъгъл на плоскостта: 50
mm, растер: 200-250 mm;
3) В маркираните местоположения на винтовете можете посредством фаска да
вдлъбнете плоскостта, така че главата на винта да потъне при завиване и да се
получи равна повърхност;
Забележка: Внимавайте при монтаж на плоскости до врати и прозорци, те не
трябва да бъдат фиксирани и към касата (царгата), за да не се получат нежелани
пукнатини.
3. Монтаж на водопроводни тръби
Монтирайте тръбите въз основа на представения проект по част ВиК, като монтажа
трябва да бъде по време на монтажа на стоманената конструкция или преди да
затворите с плоскости и втората страна на стената. По време на монтажа трябва
да избягвате вероятността винтовете да наранят или да пробият повърхността на
водопроводните тръби.
4. Обработка на фуги и вътрешни ъгли
1） Стъпки при обработка на фуги
При монтаж на плоскостите оставете фуга между тях (обикновенно 3 mm – 6 mm).
Почистете фугата от прах и я грундирайте. Попълнете фугата с фугопълнител на
циментова основа и изгладете повърхността с подходяща шпакла. След това
оставете да изсъхне и проверете за наличие на пукнатини. Отново шпакловайте
гладко повърхността, като вложите с лек натиск стъклофибърна лента. Обработете
вътрешните ъгли по същия начин, както фугата.
2) Стъпки при обработка на външни ъгли
(1) Поставете два слоя стъклофибърна мрежа със ширина от 100 mm и
шпакловайте гладко ъгъла.
(2) Ако желаете да поставите метален профил на външния ъгъл, първо подгответе
основата като натрупате известно количество фугираща смес, в която да потънат
перата на външния метален ъгъл, фиксирайте с
поцинковани пирони и
шпакловайте гладко.
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4) Когато фугиращата смес изсъхне, трябва да се провери за наличието на
пукнатини и при наличие на такива, да се открие причината за появата им и
да се отстрани.

фигура 1: Детайли за връзка на вертикална стена

Детайл 1: връзка с подова конструкция

Детайл 2: връзка с таван
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Детайл 3: връзка със стена

Детайл 4: връзка с метална конструкция

Детайл 6: Т-обратна връзка
Детайл 5: L-образна връзка

Детайл 7: свободен край на стена

Детайл 8: обработка на фуги

Детайл 9: Дилационна фуга
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5. Шумоизолационна стена
Плоскостите Perlite Protect Board притежават отлични шумоизолационни качества,
като за постигане на висок ефект на шумоизолация на системните преградни стени е
необходимо да се предприемат определени структорни мероприятия. Пример:
използване на по-дебели плоскости; използване на асиметрични плоскости (плоскости
с различни дебелини от двете страни на стената); използване на две плоскости;
изграждане на двойна лека стоманена конструкция с нужната изолация; поставяне на
звукоизолационни подложки на връзките между плоскостите и леките стоманени
профили и т.н.

6. Стена устойчива на въздействия
Ако има високи изисквания за устойчивост на удар, то това може да се постигне чрез
сгъстяване на напречните С – профили в конструкцията, чрез повишаване на
делбелината на използваните плоскости или чрез използване на два пласта обшивка
от плоскости. В същото време това ще повиши шумоизолационните, огнезащитни и
топлоизолационни характеристики на стената.
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7. Монолитна стена + лека стоманена конструкция
Допълнителна вътрешна топлоизолация може да бъде постигната чрез закрепване на
леката стоманена конструкция за съществуваща монолитна стена (предимно външна)
и запълване на пространствата между стаманените профили с подходящ
изолационен материал.

8. Монтаж на прозорци и врати
1. Монтаж на прозорец (ширина ≤ 1500 mm), трябва да се осъществи с допълнителна
котва от двете страни на стената.
2. Монтаж на врата (ширина ≤ 3000 mm) или прозорец (ширина ≤ 5000 mm), трябва да
се осъществи с допълнителна усилена котва от двете страни на стената, за да се
запази осовото разстояние между стоманените профили на конструкцията.
3. При монтаж на по-големи врати или прозорци (врати с размери ≥ 3000 mm или тежки
врати, прозорци с размери ≥ 5000 mm), трябва да се изгради отделна усилена
стоманена конструкция.

9. Монтаж на тръби, кабели и ел. кутии
1. Когато се налага преминаване на водопроводни тръби през леката стоманена
конструкция, диаметъра на отвора в стоманените профили не трябва да надвишава
3/5 от ширината на профила.
2. За монтаж на ел. мрежа или за поставяне на ел. кутии, трябва да се постави
допълнителен профил странично или съответно отгоре или отдолу на отвора.

3. Монтаж на средноголеми кутии (например: кутия с пожарозащитни
принадлежности), трябва да се осъществи с помощта на укрепителен профил над или
до отвора.
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4. За монтаж на големи и тежки кутии, трябва да се изгради отделна стоманена
конструкция.
5. При високи изисквания за шумо- и огнезащита, трябва да се монтира допълнитална
плоскост зад кутиите с размери по-големи от 300 mm от размерите на кутиите във
всяка една от четирите посоки.
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10. Окачване на предмети за стената
1）Леки предмети
2）Тежки предмети
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VI.

Необходими материали

Наименование

Количество за стена на
квадратен метър

Perlite Protect Board

2 m2

Таванен/Подов U-профил

0,67 m

Забележка:

C-профил

1,65 m

Хоризонтална връзка

0,67 m

Калкулацията се отнася за
стена със следните
параметри: 2,6 m
височина, 1,00 m дължина
Perlite Protect Board 1200
mm x 2000 mm, фуга 600
mm, дължина на
хоризонтална връзка 1200
mm, без отвори.
Посочените количества са
минимални.

Аксесоари

клипси

0,83 бр.

самонарезни
винтове

35 бр.

нитове

5 бр.

Каменна вата (при
необходимост)

1 m2

Фугопълнител

0,5 kg

Стъклофибърна мрежа или
хартиена лента

2.3 m

Забележка: Съществуват много и различни системи за изграждане на лека
стоманена конструкция на стена. Изложеният начин за монтаж в тази инструкция е
примерен. Трябва да се съобразяват изискванията на производителя.
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VII.

Технически характеристики

№

Показател

1

Радионуклиди

2
3

Плътност kg/m²
Якост на опън
перпендикулярно
на дължината на
плоскостта, N
Якост на опън
успоредно на
дължината на
плоскостта, N
Якост (твърдост), N
Устойчивост на
удар
Поглъщане на
вода, %
Формалдехид,
mg/L
Съсъхване, %
Набъбване при
влажност 5 %
Коефициент на
топлопреминаване

4

5
6
7
8
9
10
11

Норматив

Резултат

Заключение

индекс вътрешно облъчване IRA ≤ 1.0
индекс външно облъчване IRA ≤ 1.3
≤ 9,5

0,14
0,46
7.63

ok
ok
ok

Средно аритметично ≥ 400
min. ≥ 360

≥ 401
≥ 370

ok

Средно аритметично ≥ 160
min. ≥ 140

≥ 345
≥ 323

ok

≥ 70
Трябва да бъде без пукнатини след
теста

256
без
пуснатини

ok

7

ok

-

няма

ok

≤ 0,50

0,06

ok

≤ 0,25

0,03

ok

≤ 0,25

0,08

ok

≤ 10

12

Устойчивост на
замръзване

--

13

Клас по реакция на
огън

негорим

Без
напукване и
разслояване,
слен 25
цикъла
замразяване
и
размразяване
Клас А1
(негорим)

ok

ok

ok
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