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Инструкции за Употреба 
Включване на вътрешни напречни (Т-образни) стени в проекта на сградата е важен архитектурен и 
структурен елемент. Въпреки че Nudura произвежда Т-образни форми с определени размери на 
междупанелна ширина, съществуват предимства при "направата на място" на Т-образни стени. 
Напасването на място на Т-образните точки може да намали броя на вертикалните фуги и обикновено 
изисква по-малко време, отколкото сглобяването на предварително произведените Т-образни форми. 

Монтажната планка от галванизирана стомана за Т-стени на Nudura е създадена, за да подпомогне 
монтажа и да закрепи изрязаните форми за оформяне на Т-образната стена. Тези стоманени планки са 
проектирани да се захванат за хоризонталната армировка на основната стена на Т-образната стена и 
към ромбоидно отбелязаните рамена на ребрата на формите в "Т" частта на стената. Използването на 
NUDURA планките  намалява количеството на укрепващи дъски и елиминира ненужния труд, тъй като в 
много случаи не е необходимо планките да се премахват след изливането на бетона.

Nudura препоръчва да се монтират по 2 планки от всяка страна на първия ред форми, както и при 
всеки следващ ред; 2 планки в долната част и 2 планки в горната част на формата.    



Nudura 
Монтажна 
планка за Т-стена
Указания за монтаж 
1-ва стъпка:  
Маркирайте мястото на Т-сечението върху основната форма на Т-стената 
(широчината на бетоновото ядро).  

2-ра стъпка:  
Отстранете изолацията на отбелязаното място, като срежете с ножица 
укрепващото ребро на формата. Закрепете в здравите ребра на срязаната 
форма достатъчно дълги арматурни железа, за да обхванат отрязания участък. 
Обикновено минимална дължина от 50.8см (20") е достатъчна, но може да се 
наложи и по-голяма дължина при по-широки отрязъци.  

3-та стъпка: 
Вкарайте Nudura планката, с куката напред, през формата и я закачете към 
поставените арматурни железа. Предварително направен малък разрез с трион, 
за да премине планката през изолацията, може да улесни монтажа. 

4-та стъпка:
Фиксирайте планките към ромбоидно отбелязаните рамена на ребрата на 
формата с Nudura винтове с шестоъгълна глава #10 x 51mm (2") или подобни. 
Фугите запълнете с Nudura изолационна пяна или подобна.  

5-та стъпка:  
Монтирайте останалите арматурни железа спрямо Конструктивния план, или 
Nudura Инструкциите за монтаж, в зависимост от изискванията на региона.  

6-та стъпка: 
Повторете стъпка 1-5 при останалите редове с форми.  

ЗАБЕЛЕЖКА:  Въпреки че Nudura планката осигурява добра опора за 
конструкцията на Т-образни стени, трябва да се внимава при изливането на 
бетона поради повишеното налягане в ъглите. Уверете се, че се спазват 
правилните техники за полагане на бетон и вибриране. 

Вижте нашите видеоклипове за монтажна планка на Nudura’s YouTube Channel 
Тази информация се предлага добросъвестно въз основа на данните, с които разполагаме и които считаме за верни и точни. Въпреки това не се изразява и не се подразбира никаква гаранция за продаваемост, 
годност за определена цел или каквато и да е друга гаранция по отношение на точността или пълнотата на тази информация, резултатите, които ще се получат от използването на тази информация или 
продукта, безопасността на този продукт или опасностите, свързани с използването му. Предоставената тук информация, както и продуктът, се предоставят при условие, че лицето, което ги получава, трябва да 
направи собствена преценка относно пригодността на продукта за конкретната му цел и при условие, че поема риска от използването им. Производителят, доставчикът, нито който и да е от неговите филиали не 
поема никаква отговорност за каквито и да е щети или наранявания, произтичащи от необичайна употреба или от неспазване на препоръчаните практики.    Nudura Inc., Oct 2020

https://www.youtube.com/watch?v=7piHZhuoa1E&t=2s



