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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРММООФФЛЛЕЕККСС®®  ММООННТТААЖЖЕЕНН  ЦЦИИЛЛИИННДДЪЪРР  
ммооннттаажжеенн  ееллееммееннтт  сс  ггоолляяммаа  ппллъъттнноосстт  ии  ввъъллннооооббррааззннии  ссттееннии,,                                                                                        
ззаа  ссииггуурреенн  ммооннттаажж  ннаа  ллееккии  ии  ссрреедднноо  ттеежжккии  ддееттааййллии  ((ддоо  1155  ккгг))                                                                                                                        
вв  ттооппллооииззооллааццииооннннии  ссииссттееммии  ннаа  ббааззаа  EEPPSS  
  
  

Предназначение 

ТЕРМОФЛЕКС® МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР е 
предварително формован елемент от EPS с голяма 
плътност (170 кг/м3). Предназначен е за извършване на 
монтаж и дълготрайно закрепване на леки и средно тежки 
(до 15 кг) елементи и детайли върху фасади. 

Благодарение еластичността на материала от който е 
изработен, монтажният цилиндър е особено подходящ за 
монтаж в топлоизолационни системи на базата на EPS. 
Той се интегрира отлично в системата и предотвратява 
образуването на термомост при монтажа на детайла.  
Връзката между цилиндъра и топлоизолационния слой е 
много устойчива и може да бъде бързо и лесно уплътнена 
и запечатана, така че да се избегне нарушаването на 
целостта на топлоизолационната система.   

ТЕРМОФЛЕКС® МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР се препоръчва при монтаж на скоби за водосточни тръби, 
табели с номера на улици, звънци, стенни лампи, пощенски кутии, решетки за пълзящи растения, 
ограничители за кепенци, кутии на външни щори, закачалки и др. За монтаж на детайла се 
използват обикновени винтове за дърво или ламарина.  

Детайлът е елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР®  и 
е подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното 
саниране и подобряване на топлоизолацията. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ССввооййссттвваа  
сигурен монтаж на леки и средно тежки детайли 
(до 15 кг) в топлоизолационни системи 

предотвратява бъдещи разрушения, щети и 
санирания в зоната на монтажа 

предотвратява образуването на термомост минимална намеса във финишният слой 

устойчива връзка без проникване на вода  бърз и лесен монтаж 
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Състав 

Предварително формован полистирен с голяма плътност (170 кг/м3). 
 
 

Опаковка и разходна норма 

Опаковка:       Размери: 

Пакет от 10 бр.    Диаметър: 70 мм (50 мм полезна част) 
Дебелина: 70 мм 

 
 

Срок на годност и съхранение 

Да се съхранява на сухо и хладно на разстояние най-малко 1,5 м от отоплителни тела.  

Да се пази от UV лъчи (директно слънчево греене), влага и механични увреждания! 
 
 

Указания за работа 

Подготовка на основата 

Към заработването на ТЕРМОФЛЕКС® МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР може да се пристъпи едва след 
приключване на процеса на шлайфане на топлоизолационният слой и неговото обезпрашаване. 

Да не се пристъпва към работа с продукта при температури на въздуха и основата под 5°C и 
над 30°C! 

В плановете на фасадата да се отбележат точните координати на монтажните елементи.  

Начин на работа 

С помощта на БОРКОРОНА ЗА МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР, на мястото за монтаж се разпробива 
отвор в топлоизолационният слой, който се почиства добре от праха от фрезоването.  

По вътрешният контур на отвора се нанася дебел слой еластично лепило-уплътнител 3 в 1 
ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX 1001 и се заглажда със шпакла.  

Лепило се нанася и върху задната повърхност на ТЕРМОФЛЕКС® МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР след 
което той се притиска с ръка в отвора, така, че да се изравни с нивото на топлоизолационните 
плочи.   
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ТЕРМОФЛЕКС® МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР може да бъде боядисван и покриван с всички стандартни 
за топлоизолационните системи материали, без предварителна подготовка.  

След изсъхване на финишното покритие може да се пристъпи към монтажа на детайла върху 
фасадата. За фиксиране могат да бъдат използвани стандартни винтове за дърво или ламарина, 
както и такива с цилиндрична резба с голяма стъпка. Минималният диаметър трябва да бъде 5 мм, 
а дълбочината на завиване най-малко 60 мм. Самонарезни видии и винтове с метрична резба не 
са подходящи за използване.  

С почукване по повърхността на мазилката може да бъде определено точното положение на 
монтажният цилиндър. Перфорирането на мазилката посредством шило улеснява завиването на 
винта. Не е необходимо предварително разпробиване. 

 

Необходими аксесоари 

БОРКОРОНА ЗА МОНТАЖЕН ЦИЛИНДЪР, произведена от специална 
пластмаса с дълбочина на разпробиване 70 мм и диаметър ᴓ70 мм.    

 

 

   ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX 1001, многофункционално лепило-уплътнител 3 в 1.    

 

 

 

 

 

Внимание! 

Заработването на монтажният цилиндър се извършва в сухо време при температура на 
основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 65%.  

Повече информация и подробно описание на всички необходими операции, които трябва да 
бъдат извършени могат да бъдат открити в „Технологична инструкция за изграждане на 
топлоизолационни системи ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР®.“ 

 
Описание на опасностите: 

Не съдържа опасни химически вещества. Не съдържа (F)CKW / HFCKW.        
 

Символ на опасност: 

Не изисква специални обозначения за опасност! 
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Технически данни 
 
 

Показател Мерна единица 

Диаметър  70 mm

Полезен диаметър 50 mm

Дебелина 70 mm

Топлопроводност 0,045 W/(mK)

Реакция на огън Евроклас Е

Препоръчително работно натоварване 
(при напълно залепнал монтажен цилиндър върху плоча от EPS с плътност ≥ 15 kg/m3) 

Сила на изтръгване действаща върху монтираният цилиндър 0,17 kN

Сила на срязване действаща върху монтираният цилиндър 0,18 kN

Сила на изтръгване действаща върху всеки винт 
(ᴓ7мм; дълбочина на завиване 60 мм) 0,30 kN

Сила на срязване действаща върху всеки винт 
(ᴓ7мм; дълбочина на завиване 60 мм) 0,15 kN

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 


