
EJOT® Iso-Bar 
Sertifikuotas tvirtinimo elementas, skirtas montuoti vidutinio svorio  
ir sunkius elementus ant ųtnitliš ajicailozi somuliš pa ųneis otatsap .

EJOT® kokybė sujungia
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EJOT® Iso-Bar 
Sertifikuotas tvirtinimo elementas skirtas papildomiems priedams montuoti.

Produkto aprašas

Naudojimo sritis
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„EJOT® Iso-Bar“ montavimo vaizdo įrašą rasite 
programoje Youtube:
https://youtu.be/Gpj1DPj13SU

EJOT® Iso-Bar

Z-21.8-2083

Strypas iš stiklo pluoštu 
sustiprinto plastiko

Jungimo strypai 

Šešiakampė veržlė 
M 12

Montavimo įrankis

Sandarinimo 
elementas

Poveržlė  
A 13,0

„EJOT® Iso-Bar“ yra termiškai izoliuotas 
tvirtinimo elementas su metriniu kaklelio sriegiu 
M12, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, su 
papildomu sandarinimo elementu. Tvirtinimo 
elementai sienoje imanitrivt  įpurškiamu 
skiediniu. Elementą galima tvirtinti tiek beton-
inėse, tiek ir iš pilnavidurių ar skylėtų plytų 
sumūrytose sienose.

Tvirtinimo elementas, skirtas montuoti vidutinio 
svorio ir sunkius elementus ant jau es oma  

 otatsap otnitlišpa fasad ųneis o , 
pavyzdžiui:

markizes,
tentus,
konsoles, pavyzdžiui, kondicionavimo 
įrenginiams,
groteles.

Produktas klasifikuojamas kaip turintis 
nedidelę įtaką šalčio tiltų susidarymui.

Montuoti galima ant jau esamų termoizolia-
cinių jungiamųjų sistemų, montavimas 
lankstus.

Elementą galima nupjauti konkrečioje 
tvirtinimo vietoje, taip idealiai pritaikant prie 
esamų aplinkybių.

 samajoduaN ka  i izoliacini ųgaiždem ų
sluoksnio storis siekia iki 300 mm.

Sudaroma ilgalaikė apsauga (sandarinimas) 
nuo drėgmės – atliktas pralaidumo vandeniui 
bandymas pagal DIN EN 12155.

Naudojami inovatyvūs montavimo įrankiai – 
montuoti paprasta, elementai tvirtinami 
patikimai.

Montuojama nenaudojant plėtimosi metu 
susidarančio slėgio.

Kai naudojamas skiedinys „Multifix USF 
Winter“, galima dirbti net ir tada, kai aplinkos 
temperatūra yra žemesnė nei –20°.
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EJOT® Iso-Bar 
Sertifikuotas tvirtinimo elementas, skirtas papildomiems priedams montuoti.

Naudojimo pavyzdžiai

Tvirtinama išlaikant atstumą – termiškai nesujungiama.

Vertės, naudojamos montuojant prikabinamą elementą

Jungiamasis sriegis M x l M 12 x 35

Prikabinamo elemento apkabos storis t

Vertės, naudojamos inkaruojant betone (sutrūkusiame arba nesutrūkusiame)

Gręžiamos kiaurymės skersmuo d 24 mm

Mažiausias inkaravimo gylis h 40 mm

Gręžiamos kiaurymės gylis h h
ef
 + 10 mm

Vertės, naudojamos inkaruojant mūre

Gręžiamos kiaurymės skersmuo d

0

ef,min

1

0

Pilnavidurėms plytoms, kai nenaudojami perforuoti 
įkišami kaiščiai

24 mm

Pilnavidurėms plytoms ir plytoms su kiaurymėmis, 
kai naudojami perforuoti įkišami kaiščiai

26 mm

Mažiausias inkaravimo gylis hef,min 80 mm

Gręžiamos kiaurymės gylis h1 hef + 20 mm

Techniniai duomenys

Leidimas Z-21.8-2083

Nominalusis skersmuo 22 mm

Ilgiai ir naudingieji ilgiai

Iso-Bar
Didžiausias 

naudingasis ilgis*
Betonas/mūras

 

Iso-Bar 200 160 / 120 mm

Iso-Bar 260 220 / 180 mm

Iso-Bar 320 280 / 240 mm

Iso-Bar 380 340 / 300 mm

* didžiausias naudingasis ilgis = nelaikančiųjų sluoksnių, pvz., klijų, tinko, 
armuojančio ir izoliuojančio sluoksnių ir pan., storis

inkaravimo 
pagrindas

termoizoliacinė jungiamoji sistema 

pagrindo pusė (PP) prikabinamo elemento pusė (PEP)

inkaravimo 
pagrindas

pagrindo pusė (PP) prikabinamo elemento pusė (PEP)

termoizoliacinė jungiamoji sistema 
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EJOT® Iso-Bar 
Sertifikuotas tvirtinimo elementas, skirtas papildomiems priedams montuoti.

Lankstus naudojimas – tinka bet kokiam 
izoliacinių medžiagų sluoksnio storiui!

 

Tvirtinimo elementą galima sutrumpinti statybų aikštelėje iki reikiamo ilgio, 
nustatomo pagal izoliacinės medžiagos sluoksnio storį. Tai yra išmanesnis 
produktas su numatoma laikomąja geba. Iš viso yra keturių ilgių 
„EJOT® Iso-Bar“ tvirtinimo elementai, todėl jų naudojimas statybos 
aikštelėje yra ypač lankstus. 

40,5 mm380 mm

320 mm

260 mm

200 mm

20
 m

m

22
 m

m

Pjaunama tiksliai pagal matmenis
Tvirtinimo elementus „EJOT® Iso-Bar“ 
pačioje statybų aikštelėje galima nupjauti 
labai tiksliai. Dėl to tvirtinimo elementas 
puikiai pritaikomas prie esamų sąlygų. 
Tvirtinimo elementų negalima pjauti 
varžtų žirklėmis.
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EJOT® Iso-Bar 
Produkto „EJOT® Iso-Bar“ privalumai išryškėja montuojant ir naudojant.

Privalumai 
Produkto „EJOT® Iso Bar“ privalumai išryškėja montuojant ir naudojant. 

20 °C 10 °C 0 °C

Pirmiausia formuojamas 
žiedinis plyšys

Tinke pagal numatytus matmenis 
montavimo įrankiu suformuojamas 
žiedinis plyšys.

Judėjimas be jokių apribojimų

Suformuotas žiedinys plyšys 
leidžia be jokių judėjimo 
apribojimų priderinti vėliau prie 
paviršiaus tvirtinamą elementą. 

Kokybiškas, elastingas EPDM 
sandarinimo elementas saugo 
termoizoliacinę ominitliš  
sistemą nuo besiskverbiančios 
drėgmės. 

Kai tinko sluoksnį sudarančių 
dalelių grūdėtumas viršija 3 mm, 
patariama naudoti elastingą 
sandarinimo elementą tarp 
sandarinimo ploto ir tinko.

Nustatyta tvirtinimo padėtis

Naudojant montavimo įrankį 
įstatyti tvirtinimo elementą 
paprasta, jis tvirtai laikosi 
įstatytoje padėtyje.

Tvirtinimo elementas „Iso-Bar“ 
montavimo įrankiu paprasčiausiai 
įstumiamas į išgręžtą kiaurymę iki 
elementas atsiremia į tinko 
paviršių.

Taip užtikrinama, kad tvirtinimo 
sistemos ašinė ir radialinė padėtys 
bus optimalios. Taip pat ši 
sistema neleidžia tvirtinamam 
elementui deformuotis, veikiant 
apkrovai, ir dėl to tinko sluoksnis 
išlieka nepažeistas

Terminis atskyrimas

Stiklo pluoštu sustiprintas 
plastikas yra tvirtinimo elemento 
dalis, dėl kurios susidaro 
minimalūs šilumos tiltai, o 
keliamosios gebos vertė išlaikoma 
tokia pati. Naudojant šiuos 
tvirtinimo elementus galima 
išvengti nebūtino šilumos 
praradimo, pavyzdžiui, dėl 
kondensato susidarymo. 
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EJOT® Iso-Bar 
Sertifikuotas tvirtinimo elementas, skirtas papildomiems priedams montuoti.

Montavimo instrukcija

1         ėmyruaik amaižęrG.  

2. samylav sėmyruaik sotžęrgšI 

3. Praplečiama kiaurymė tinko sluoksnyje 4. „Iso-Bar“ elemento 
 

Montavimo vertes rasite Z-21.8-2083m 
5 priede / Montavimo nurodymuose ETA, 
jungiamasis inkaravimas atitinkamai 
2 priedo nurodymams.

Pirminis gręžimas arba centro nustatymas 
atliekamas 10 arba 12 mm skersmens 
grąžtu.

Gręžiant betoną, kalkakmenį, tuščiaviduri-
us ar pilnavidurius kalkakmenio blokus: 
gręžiama kalant!

Gręžiant plytas, medieną, tuščiavidures 
plytas: gręžiama sukant, ne kalant!

4 kartus išpučiama oru.

4 kartus išvaloma šepečiu.

Šepetėlio skersmuo dB turi atitikti 
išgręžtos kiaurymės skersmenį d0:

Pilnavidurėms statybinėms medžiagoms 
be perforuotų įkišamų kaiščių 
(d0 = 24 mm): dB = 26 mm

Pilnavidurėms statybinėms medžiagoms 
ir medžiagoms su kiaurymėmis ir su 
įkišamais perforuotais kaiščiais 
(d0 = 26 mm): dB = 28 mm

4 kartus išpučiama oru

Montavimo įrankį pagal 4 priede 
pateiktus nurodymus reikia užmauti ant 
tvirtinimo elemento „Iso-Bar“ (palyginimui 
7 priedas), kuris jau nupjautas iki 
reikiamo ilgio.

Padėtis tikrinama per apatinėje pusėje 
esančią angą (žr. išsamią schemą). 

Kai tvirtinama statybiniuose elementuose 
su kiaurymėmis arba jei naudojami 
pilnaviduriai statybiniai elementai su 
tuščiomis ertmėmis, į išgręžtą kiaurymę 
pagal 6 punkto nurodymus ant strypo 
galo papildomai įkišamas perforuotas 
kaištis. 

Elementą „Iso-Bar“ reikia sukant įkišti į 
kiaurymę tiek, kad montavimo įrankio 
jungiamasis elementas visiškai atsiremtų į 
paviršių. Jei sukate į kietą arba storą 
tinko sluoksnį, galite naudoti veržliaraktį 
(SW 19).

Po to elementą „Iso-Bar“ atsargiai 
ištraukite iš kiaurymės, nekeisdami 
perforuoto įkišamo kaiščio padėties. 

Išgręžtą kiaurymę ir įkišamą perforuotą 
kaištį, pradedant kiaurymės arba 
perforuoto kaiščio pagrindu, reikia 
užpildyti klijuojamuoju skiediniu. Reikiamą 
skiedinio kiekį rasite nurodytą 7 priede. 
Priklausomai nuo izoliacinio sluoksnio 
storio gali tekti naudoti prailginimo žarną!

Elementą „Iso-Bar“, užmautą ant 
montavimo įrankio, reikia sukant įkišti į 
kiaurymę tiek, kad montavimo įrankio 
jungiamasis elementas visiškai atsiremtų į 
paviršių.

 

Atsižvelkite į ETA jungiamųjų inkaravimo 
elementų tvirtinimui nurodomą skiedinio 
kietėjimo ir darbo su skiediniu trukmę.

 

Pasibaigus kietėjimo trukmei reikia 
ištraukti montavimo įrankį ašine kryptimi.

5. Pakabinamo elemento montavimas

Užmaukite sandarinimo elementą. Po to 
užmaukite patį pakabinamą elementą ir 
fiksuokite jo padėtį U raidės formos 
poveržle ir veržle.

Didžiausią veržlės sukimo momentą 
rasite 5 priede.

Montavimas baigtas.

Melitos
pakeistas tekstas (sumažinti tarpą)

Melitos
pakeistas tekstas
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EJOT® Iso-Bar 
Siekiant, kad dirbti būtų paprasčiau, tiekiami „EJOT® Iso-Bar“ komplektai.

Tiekiama

Naudojimo sritis

 

 

 

 

Savybės



 

 

 

Nuoroda

Planuodami darbus ir dirbdami prašome 
atsižvelgti į atitinkamus leidimus.
Produktų laikymo temperatūra negali ilgą laiką 
viršyti 25 ºC.

EJOT® Iso-Bar Priedai

Papildomi priedai

Darbo su produktu ir mažiausia kietėjimo trukmė

-10* 1h 30’ 24h 48h

1h 30’ 14h 28h

45’ 7h 14h

25’ 2h 4h

15’ 1h 20’ 2h 40’

6’ 45’ 1h 30’

4’ 25’ 50’

2’ 20’ 40’

+40 1,5’ 15’ 30’

* mažiausia tūtos temperatūra +15 ºC

ETA-16/0107
ETA-16/0089

Užsakymo numeris Prekės numeris 

Komplektas EJOT Iso-Bar 200 1 8 779 200 100

Komplektas  EJOT Iso-Bar 260 1 8 779 260 100

Komplektas  EJOT Iso-Bar 320 1 8 779 320 100

Komplektas  EJOT Iso-Bar 380 1 8 779 380 100

Užsakymo numeris Prekės numeris 

1 9 571 000 280

1 9 571 000 300

Užsakymo numeris Prekės numeris 

Prapūtimo siurblys 1 9 150 300 000

Išpurškimo pistoletas AP 300 1 9 570 010 300

Valymo šepetys Ø 26 mm 1 9 150 300 026

Valymo šepetys Ø 26 mm 1 9 150 300 028

Tiekiama

   

 

 

 

 

 

 

USF Winterauf Anfrage

Siekiant, kad dirbti būtų paprasčiau, tiekiami „EJOT® Iso-Bar“ komplektai.

Skiedinio tūta „Multifix USF“

Strypelis iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko 
su jungiamuoju sriegiu M12 (ilgiai: 200, 260, 
320 arba 380)
„Iso-Bar“ pagalbinis įstatymo elementas 
(juodas)
U raidės formos poveržlė, skersmuo 44 su 
sandarinimo elementu, A4
U raidės formos poveržlė, skirta M12 DIN 125, 
A4
Šešiakampė veržlė M12 DIN 934, A4
Maišymo tūtos prailginimo elementas 200 mm
„Iso-Bar“ įkišamas perforuotas kaištis 25x100, 
plieninis (naudojamas perforuotų plytų mūre)

Inkaravimas sutrūkusiame (1 pasirinkimas) ir 
neįtrūkusiame (7 pasirinkimas) betone 
(ETA-16/0107).
Inakaravimas mūre (ETA-16/0089) 
Inkaravimas natūraliuose akmenyse (leidimo 
nėra)
Leidžiama naudoti su inkaravimo strypais M8, 
M10, M12, M16, M20, M24.

Vinilo derva, sudėtyje nėra stirolo

Iš tūtos skiedinį galima išspausti įprastu 
skiedinio pistoletu.
Galima naudoti šlapiame betone ir vandeniu 
užpildytose kiaurymėse.
Kartu tiekiama ir maišymo tūta.

Privalumai

Skiedinio tūta „Multifix USF“, 280 ml

Skiedinio tūta „Multifix USF Winter“, 300 ml*

* Tiekiama esant pageidavimui



EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
Telefonas +49 2752 908-0
Faksas +49 2752 908-731
El. paštas bau@ejot.de
Internete www.ejot.de
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