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Šillfoam pamatai

 Šillfoam Premium Pamatai

-   Lengvai montuojama net ir vieno žmogaus;
-   Gaminys tinkamas tiek rišant armatūrą vietoje, tiek 
montuojant armatūros ruošinius;
-   Gaminiai chemiškai atsparūs silpniems rūgščių, šarmų 

ir druskų vandens tirpalamas;

-   Plokščių matmenys 600mm х 1200mm; 
-   Rostverko betonuojamos dalies gylis 550mm;
-   Betono plotis 150/200/250/300mm;
-   Išorinės plokštės storis 100/150/200/250mm; 

-  Dugno storis 100/150mm;
-  Vidinės plokštės storis 100mm;
-   Gaminamos kampinės dugno plokštės sumažina 
pjaustymą;

Plokštės matmenys (mm)

Vandens įgeriamumas W(LT)

Kiekis pakuotėje m

Degumo klasifikacija 

Šilumos laidumo koeficiento 

deklaruojamoji vertė

SAVYBĖS

0,5%

pagal užsakymą 

200kPa

E

0,034
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1200x600x100/150/200/250
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UAB Šilputa  gaminami liktiniai klojiniai pamatams/rostverkui - tai paruoštas naudojimui rinkinys 
susidedantis iš pagrindo plokštės ir dviejų šoninių plokščių. Rinkinys gaminamas iš Šillfoam Premium 
plokščių. Tai atsparus gniuždymui gaminys, kuris įgeria labai mažai vandens, todėl tinkamas pamato 
apšiltinimui, ten kur izoliacija liečiasi su gruntu. Pagrindo plokštė turi išpjautus griovelius į kuriuos 
įstatomos vertikalios Šillfoam Premium plokštės. Vertikalios plokštės išpjautos taip, kad tiksliai atitiktų  
griovelius pagrindo plokštėje.

Pagrindinė  gaminio informacija:

Papildomos priemonės:

-   Plastikinis vamzdelis kūginiais galais;

-   Srieginis strypas su veržlėmis ir poveržlėmis; 

-   Klojinių  montavimo klijai skirti klijuoti polistirolą;

-   Lentos klojinių sutvirtinimui;

- Laikinam klojinių sutvirtinimui galite naudoti dygiuotas metalines plokšteles;



MONTAVIMO  REKOMENDACIJOS

- Montuodami Šillfoam pamatų liktinį klojinį naudokite 
klijus skirtus polistirolo klijavimui (Penosil Speed fix arba 
panašius). Klijuojamos visos vertikalios ir horizontalios 
jungtys;

- Klojinio vertiklių plokščių vidiniam tvirtinimui naudokite 
plastikinius vamzdelius per kuriuos perkišamas srieginis 
strypas.  Vamzdeliai montuojami ne rečiau kaip 0,6m 
atstumu, aukštis ~ 0,2-0,3m nuo klojinio viršaus, bet reikia 
atsižvelgti į bendrą klojinio aukštį;

- Sutvirtinimui iš išorinės pusės naudokite lentas arba 
fanerą (plotis ne mažiau 200mm, storis 30mm). Jei 
planuojate stipriai vibruoti, rekomenduojama naudoti 
platesnes ir storesnes lentas;

- Išramstymai neprivalomi, bet rekomenduojami naudoti, 
kad išvengti klojinio pajudėjimo betonavimo metu;

- Montuodami kampus naudokite kampines plokštes, 
tai sumažina pjaustymą; 
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Šillfoam Pamatai

- Sumontuokite pagrindo plokštes ant paruošto 
pagrindo po numatomu rostverku;

- Sumontuokite reikalingą armatūrą pagal statybos 
brėžinius ir sujunkite su esama polių armatūra;

- Montuokite vertikalias plokštes perstumdami 
vertikalias jungtis nuo horizontalių pagrindo jungčių;


