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Universali smeigė fasado šiltinimo 

izoliacinei medžiagai su Europos techniniu 

liudijimu įgilintam ankeravimui 

Charakteristika 

Panaudojimas  išorėje  

 betonui, pilnaviduriui ir kiaurymėtui mūrui, akytbetoniui, keramzitui, dujų silikatui

   Naudojimo kategorija A, B, C, D, E (visiems pagrindams) remiantis EAD   

   330196-01-0604  

 išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms  

 polistirolo izoliacinėms plokštėms prie fasado tvirtinimui

Savybės
 

 Smeigės lėkštelė bei smeigės kaiščio mova iš patvarios kompozitinės medžiagos, 

cinkuoto plieno kaištis

 Įgilintas montažas į termoizoliacinį sluoksnį  

 Chi-Vertė 0,002 W/K, 0,001 W/K arba 0,000 W/K priklausomai nuo montažo tipo 

 universali smeigė izoliacijos storiams nuo 100 iki 400 mm  

 nesugadina polistirolo paviršiaus dėka specialios įsifrezuojančios lėkštelės formos 

Formatas  Ø 8 mm  

 Lėkštelės diametras: 66 mm  

 Bendras ilgis: 162 mm (Sto-Ecotwist 0-10), 202 mm (Sto-Ecotwist 10-30) arba 

232 mm (Sto-Ecotwist 30-60)  

Pastabos/Ypatumai  Ne visi smeigių variantai gali būti tiekime vienu metu Sto atstovybėse 

Pagrindas 

Reikalavimai
 

Pagrindas turi būti pakankamai nešantis ir tinkamas smeigių tvirtinimui į jį. 
Šią smeigę galima naudoti tik kai izoliacijos storis yra lygus arba didesnis už 100 
mm.  
Prieš Sto-Ecotwist panaudojimą patikrinti, ar smeigė į planuojamą 
naudoti izoliacinę medžiagą tinkamai įsifrezuoja.  

Pasiruošimo darbai Izoliacinę medžiagą, pradedat nuo apačios link viršaus,  suformuojant lygią plokštumą 
ir stipriai prispaudus ant tam paruošto pagrindo užklijuoti. Po izoliacinės medžiagos 
klijų išdžiūvimo papildomai sutvirtinti paviršių įgrežiant smeiges.

Apdirbimas 

Apdirbimo temperatūra Žemiausia pagrindo ir oro temperatūra: 0 °C 
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Panaudojimas Ankeravimo gylys smeigės tipams nešančiuose pagrinduose: ≥35 mm,
skylutę polistirole įgrežus užtaisyti su Sto-Ecowist VE arba poliuretano 
putomis

Pagrindo stiprumas:  
Informacija apie smeigės Sto-Ecotwist ankeravimosi stiprį numatytoje 
izoliacinėje medžiagoje pateikiama bendrajame statybos sertifikate
(allgemeine bauaufsitchliche zulassung).  

Sto-Ecotwist tvirtinimas EPS medžiagoje priskirtas prie sisteminės klasės 1 
remiantis ÖNorm B6400 .  

Smeigių sąnaudos į m² remiantis standartu DIN 1055-4 skaičiuojamos turint 
fasado montavimo planą bei turint informaciją apie planuojamą montuoti 
fasado tinkuojamą izoliacinę sistemą bei pagrindo tipą.

Smeigės įgrežiamos vadovaujantis smeigiavimo schema (žiūrėti šiltinimo sistemos 
sertifikatą arba bendrąjį Sto-Ecotwist statybos sertifikatą) į izoliacinę plokštę.  

Su tinkamu grąžtu (Ø 8 mm) išgręžti reikiamas skyles kiaurai per izoliacinę 
medžiaga į sieną (pagrindą). Minimalus įgrežimo gylis (įskaitant izoliacinę 
medžiagą) yra: 
- Izoliacinės medžiagos storis +   55 mm für den Sto-Ecotwist   0-10 
- Izoliacinės medžiagos storis +   75 mm für den Sto-Ecotwist 10-30 
- Izoliacinės medžiagos storis + 105 mm für den Sto-Ecotwist 30-60  

Pilnavidurį mūrą kaip pvz. silikatines plytas gręžti naudojant kalamąjį gręžimo 
rėžimą, į skylėtas medžiagas ir dujų silikatą kalamojo gręžimo funkcijos nenaudoti.  
Tik jei buvo atlikti smeigės ankeravimosi stiprumo bandymai į skylėtą mūrą galima 
naudoti kalamąjį gręžimo rėžimą. Gręžiant į pilnavidures medžiagas atkreipti 
dėmėsį, kad būtina pašalinti gręžimo dulkes iš skylutes gręžiant ir judinant grąžtą 
pirmyn atgal gręžimo skylėje. 

Smeigės sukti į izoliacinį sluoksnį su smeigių montažiniu įrankiu Sto Ecotwist MT 
(parduodamas atskirai), kuris tvirtinasi į akumuliatorinį grąžtą (nenaudoti SDS 
grąžtų). Prieš tai nusistatyti ant montažinio įrankio reikiamą izoliacijos storį 
perstumiant stop-žiedą ant įrankio kuris užsitvirtina ties užymeta vieta izoliacijos 
storiui. Prieš montuojant smeigę užmauti ant montavimo įrankio. Įgrežiant 
smeigę baigti operaciją iškart kai stop-žiedas grežiant pasiekia izoliacinės 
medžiagos paviršių. Negalima perspausti, nepažeisti paviršiaus. 

Įgręžus smeigę, likusią skylę užtaisyti su Sto-Pistolenschaum SE, lėta traukiant 
pistoleto vamzdį iš skylės gilumos į išorę. Alternatyviai galima naudoti Sto-Ecotwist 
VE (Uždarymo kamštelis).  
Skylės užsandarinimo metodas turi įtaką smeigės šilumos laidumui ("Chi-Wert").
Atskiri šilumos laidumo rodmenys priklausomai nuo smeigės tipo, izoliacinės 
medžiagos storio ir užsandarinimo tipo pateikiami priede.  
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Papildoma informacija Priedai smeigėms: 
Sto-Ecotwist MT 260 mm/ MT 400 mm (Montažinis įrankis) 
Sto-Ecotwist VE (Užsandarinimo kamštukas) 
Sto-Pistolenschaum SE (Poliuretano putos)

Tiekimas 

Spalva Lėkštelė: Geltona, Kaiščio mova: Pilka

Įpakavimas Kartoninė dėžė  

Laikymas

Laikymo sąlygos Laikyti sausai, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

Sertifikatai, ataskaitos

ETA-12/0208 termoz SV II ecotwist (Sto-Ecotwist
Europos techninis liudijimas

Z-21.2-1960 termoz SV II ecotwist (Sto-Ecotwist)               
     Bendrasis statybos sertifikatas

Z-33.43-61 StoTherm Classic
®
/S1/L/MW/ StoTherm Vario/Mineral/Mineral 

L,  klijavimas su smeigiavimu 
Bendrasis statybos sertifikatas
   

Žymėjimas 

Produkto grupė  ITSTS – (išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos) - priedai 

Ypatingos pastabos
Informacija šiame techninių duomenų lape skirta užtikrinti produkto naudojimo tinkamumą ir yra paremta gamintojo
patirtimi, naudojant produktą pagal techniniame duomenų lape numatytus atvejus. 
Tačiau naudotojai nėra atleidžiami nuo pareigos savarankiškai patikrinkti produkto panaudojimą pagal situaciją.
Kiti naudojimo būdai, nenurodyti šiame techninių duomenų lape galimi tik su gamintojo konsultacija ir leidimu. 

Naudotojas yra atsakingas už rizikas, jei nėra gautas kitokio panaudojimo leidimas iš gamintojo. Tai ypatingai liečia 
atvejus kai produktas naudojamas kombinacijoje su kitais produktais. 

Kai išleidžiamas naujas techninių duomenų lapas, visi prieš tai buvę techninių duomenų lapai nebetenka 

galios. Naujausia versija visada yra gamintojo internetiniame puslapyje 
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Sto-Ecotwist - Smeigių paskirstymas montuojant termoizoliacinėje plokštėje 100 x 50 
cm arba. 120 x 40 cm. Tarpai nuo kraštų montuojant EPS 032/035: a ≥ 100 mm 
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Sto-Ecotwist taškinis šilumos laidumo koeficientas (Chi) 
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Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstr. 1 
D - 79780 Stühlingen 
Telefon: 07744 57-0 
Telefax: 07744 57 -2178 
infoservice@sto.com 
www.sto.de 
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