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ПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВА    

1. Альбом технічних рішень 001.15 Випуск-1 «Конструкції збірні фасадні з 

опорядженням індустріальними елементами з вентильованим прошарком» (далі – 

Альбом)  призначений для проектування, улаштування та експлуатації фасадних 

конструкцій в будівництві. 

2. Фасадні конструкції застосовуються для утеплення та опорядження 

зовнішніх стін будівель при новому будівництві, а також термічній модернізації при 

реконструкції і капітальному ремонті. 

3. Фасадні конструкції розроблені згідно з вимогами нормативних 

документів в будівництві, зокрема: 

- ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування; 

- ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція 

будівель; 

- ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. 

Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації; 

- ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною 

теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим 

повітряним прошарком; 

- ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 

утеплення будівель; 

- Технічні умови ТУ У В.2.6-41.0-37495378-002:2015 «Конструкція збірна 

фасадна з опорядженням індустріальними  елементами з вентильованим 

прошарком»; 

- Технічні умови ТУ В.2.6-23.6-37495378-001:2015 «Плити бетонні фасадні». 

4. Розроблення альбому технічних рішень базується на результатах 

випробувань, приведених у наступних документах: 

- «ПРОТОКОЛ №22/008-1-15 за результатами випробувань кронштейна 

К-2.2» (ДП «НДІБВ»,  Київ, 2015); 

- «ПРОТОКОЛ №22/008-2-15  за результатами випробувань фрагмента 

фасадної системи з кронштейнами К-2.2» (ДП «НДІБВ»,  Київ, 2015); 

- «ПРОТОКОЛ №22/008-3-15  за результатами випробувань фрагмента 

фасадної системи з кронштейнами К-1.2» (ДП «НДІБВ»,  Київ, 2015); 

- «ПРОТОКОЛ №22/014-15  за результатами випробувань з визначення 

зусилля виривання дюбелів із фіксуючої основи (бетону, цегли) (ДП «НДІБВ»,  

Київ, 2015); 

- «ПРОТОКОЛ №22/015-15  за результатами випробувань з визначення 

зусилля виривання тарілчастих дюбелів із фіксуючої (бетону, цегли) (ДП 

«НДІБВ»,  Київ, 2015); 
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- «ПРОТОКОЛ №22/017-15  за результатами випробувань з визначення 

зусилля виривання самонарізувальних самосвердлувальних  гвинтів із з’эднання 

тонкостінних металевих елементів» (ДП «НДІБВ»,  Київ, 2015); 

- «ПРОТОКОЛ №03-к/15 кваліфікаційних випробувань теплотехнічних 

показників системи фасадного утеплення з повітряним прошарком та 

індустріальним опорядженням» позначення ПРВ-217-3868.15-03к.15» (ДП 

«ДНДІБК», Київ-2015 р.);  

- Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення статичних розрахунків 

фасадної конструкції і її елементів (ДП «НДІБВ», Київ, 2015). 

5. За своїми механічними і теплоізоляційними характеристиками фасадна 

конструкція відповідає вимогам нормативних документів щодо надійності, 

конструктивної безпеки та енергозбереження в будівництві. 

6. Фасадні конструкції виготовляються і постачаються ТОВ «Механічний 

завод «Сонет» комплектно згідно Технічних умов ТУ У В.2.6-41.0-37495378-

002:2015 «Конструкція збірна фасадна з опорядженням індустріальними  

елементами з вентильованим прошарком». 

7. Фасадна конструкція є збірною і складається з комплекту індустріальних 

виробів та матеріалів, з кріпленням до зовнішніх стін будівель на будівельному 

майданчику. 

8. Альбом технічних рішень розроблено ДП «Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва»  на підставі договору №7-15 від19.01.2015р. та ТОВ 

«БУДМА» на підставі договору №3-15 від 1.03.2015р. за участю фахівців ТОВ 

«Механічний завод «Сонет». 
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1. 1. 1. 1. Фасадні конструкціїФасадні конструкціїФасадні конструкціїФасадні конструкції    

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Конструктивні рішення фасадних конструкційКонструктивні рішення фасадних конструкційКонструктивні рішення фасадних конструкційКонструктивні рішення фасадних конструкцій    

1.1.1. Фасадні конструкції з опорядженням індустріальними елементами з 

вентильованим прошарком складаються з:  
– металевого каркасу з профільних елементів (несучої підконструкції) для 

кріплення фасадних плит до зовнішніх стін будівель; 

- фасадних бетонних плит для захисту та декоративного опорядження 

зовнішніх стін будівель; 

– мінераловатних теплоізоляційних плит для утеплення зовнішніх стін будівель. 

На рисунках 1-4 приведені фрагменти фасадних конструкцій різних типів. 

 

1.1.2. Металевий каркас складається з: 

- Кронштейнів (1) для кріплення фасадної конструкції до зовнішніх стін 

будівель за допомогою дюбелів з гвинтами (2) через термоізоляційні прокладки (3). 

Термоізоляційні прокладки можуть входити, або не входити до комплекту фасадної 

конструкції у відповідності до прийнятих проектних рішень. У випадку, коли 

термоізоляційні прокладки передбачені проектом, вони можуть бути поставлені за 

окремим замовленням; 

- горизонтальних профілів (ригелів) Р-1, Р-2 (4) із оцинкованої сталі, які 

закріплюються до кронштейнів за допомогою самонарізувальних гвинтів (5); 

- вертикальних профілів (стояків) МТ-12 (6) із оцинкованої сталі. 

 

1.1.3. Кронштейни (1) виготовляються двох типів: К-1.1, К-1.2 і К-2.1, К-2.2 

При встановлені на фасаді максимально можлива відстань між кронштейнами 

може бути прийнята: 

- для кронштейнів К-1.1 і К-1.2 - по горизонталі стінової конструкції 1200 мм і 

по вертикалі стінової конструкції 600 мм;  

- для кронштейнів К-2.1 і К-2.2 - по горизонталі стінової конструкції 500 мм і 

по вертикалі стінової конструкції 600 мм, або 750 мм по горизонталі стінової 

конструкції і 400 мм по вертикалі стінової конструкції. 

  

1.1.4. Елементи  металевого каркасу (кронштейни, вертикальні профілі, 

горизонтальні профілі) виготовляються методом холодного штампування із 

гарячекатаної оцинкованої сталі класу І за ГОСТ 14918 або зі сталі за EN 10143 з 

оцинкуванням Z275. 

Довжина елементів складає: 

- горизонтальний профіль (ригель) Р-1 та Р-2 - 3000 мм; 

- вертикальний профіль (стояк) МТ-12 - 3000 мм. 

 

1.1.5. Фасадні бетонні плити (9) встановлюються в спеціальні виїмки у 

вертикальних профілях за допомогою виступів і фіксуються на стояку віджимними 

вусиками. 
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1.1.6. Мінераловатний утеплювач – одно, або двошарові теплоізоляційні плити (7) 

різної густини кріпляться до зовнішньої стіни будівлі за допомогою тарільчатих 

дюбелів з металевим штифтом (8). Між утеплювачем та фасадними бетонними 

плитами утворюється повітряний вентильований прошарок.  
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1.2.1.2.1.2.1.2. Типи фасадних конструкційТипи фасадних конструкційТипи фасадних конструкційТипи фасадних конструкцій    
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РисРисРисРис. 1 . 1 . 1 . 1 ----    Фасадна конструкція (тип І, ІІ)Фасадна конструкція (тип І, ІІ)Фасадна конструкція (тип І, ІІ)Фасадна конструкція (тип І, ІІ)    

для утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельдля утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельдля утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельдля утеплення і опорядження зовнішніх стін будівель    

з кронштейнами Кз кронштейнами Кз кронштейнами Кз кронштейнами К----1.1 і К1.1 і К1.1 і К1.1 і К----1.2 та ригелем Р1.2 та ригелем Р1.2 та ригелем Р1.2 та ригелем Р----1111    
 

 
  

 

1. Кронштейн К-1.1 (К-1.2); 

2. Дюбель з розпірним гвинтом із 

корозійно-стійкої сталі; 

3. Термоізолююча прокладка (фасадна 

конструкція може комплектуватися 

або не комплектуватися 

термоізолюючими прокладками згідно 

заявки замовника-генпідрядної 

організації); 

4. Горизонтальний профіль (ригель) Р-1; 

5. Самосвердлильні самонарізувальні 

гвинти 4.8х13; 

6. Вертикальний профіль (стояк) МТ-12; 

7. Мінераловатний утеплювач; 

8. Тарілчастий дюбель з металевим 

штифтом; 

9. Фасадні бетонні плити. 
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    Рис. 2 Рис. 2 Рис. 2 Рис. 2 ----    Фасадна конструкція (тип ІІІ, ІФасадна конструкція (тип ІІІ, ІФасадна конструкція (тип ІІІ, ІФасадна конструкція (тип ІІІ, ІVVVV))))    

для утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельдля утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельдля утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельдля утеплення і опорядження зовнішніх стін будівель    

з кронштейнами Кз кронштейнами Кз кронштейнами Кз кронштейнами К----1.1 і К1.1 і К1.1 і К1.1 і К----1.2 та ригелем Р1.2 та ригелем Р1.2 та ригелем Р1.2 та ригелем Р----2222    

        
 

 
  
 

 
 
 

  

1. Кронштейн К-1.1 (К-1.2); 

2. Дюбель з розпірним гвинтом із 

корозійно-стійкої сталі; 

3. Термоізолююча прокладка (фасадна 

конструкція може комплектуватися 

або не комплектуватися 

термоізолюючими прокладками згідно 

заявки замовника-генпідрядної 

організації); 

4. Горизонтальний профіль (ригель) Р-2; 

5. Самосвердлильні самонарізувальні 

гвинти 4.8х13; 

6. Вертикальний профіль (стояк) МТ-12; 

7. Мінераловатний утеплювач; 

8. Тарілчастий дюбель з металевим 

штифтом; 

9. Фасадні бетонні плити. 
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 Рис. 3 Рис. 3 Рис. 3 Рис. 3 ----    ФФФФасадна конструкція (тип V, асадна конструкція (тип V, асадна конструкція (тип V, асадна конструкція (тип V, VIVIVIVI))))    

для для для для утеплення і опорядження зовнішніх стін будівельутеплення і опорядження зовнішніх стін будівельутеплення і опорядження зовнішніх стін будівельутеплення і опорядження зовнішніх стін будівель    

з кронштейнами Кз кронштейнами Кз кронштейнами Кз кронштейнами К----2.1 і К2.1 і К2.1 і К2.1 і К----2.2 та ригелем Р2.2 та ригелем Р2.2 та ригелем Р2.2 та ригелем Р----2222    

        

 

 
 
 
 
 

 

 
  

1. Кронштейн К-2.1 (К-2.2); 

2. Дюбель з розпірним гвинтом із 

корозійно-стійкої сталі; 

3. Термоізолююча прокладка (фасадна 

конструкція може комплектуватися 

або не комплектуватися 

термоізолюючими прокладками згідно 

заявки замовника-генпідрядної 

організації); 

4. Горизонтальний профіль (ригель) Р-2; 

5. Самосвердлильні самонарізувальні 

гвинти 4.8х13; 

6. Вертикальний профіль (стояк) МТ-12; 

7. Мінераловатний утеплювач; 

8. Тарілчастий дюбель з металевим 

штифтом; 

9. Фасадні бетонні плити. 
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 Рис. 4 Рис. 4 Рис. 4 Рис. 4 ----    ФФФФасадна конструкція для облицювання стінової конструкції асадна конструкція для облицювання стінової конструкції асадна конструкція для облицювання стінової конструкції асадна конструкція для облицювання стінової конструкції     

без утепленнябез утепленнябез утепленнябез утеплення....    
 

 
  
 

 
 
 

  

 

 

 

 

2. Вертикальний профіль (стояк) МТ-12; 

6. Дюбель з розпірним гвинтом із 

корозійно-стійкої сталі (крок 300 

мм); 

9. Фасадні бетонні плити. 
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Тип І Тип І Тип І Тип І     

фасадної конструкції    

 

Склад кріпильного каркасу К-1.1+Р-1+МТ-12; 

а) товщина мінераловатного утеплювача 0 ÷ 100 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 б) товщина мінераловатного утеплювача 100 ÷ 130 мм. 
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Тип Тип Тип Тип ІІІІІІІІ    

фасадної конструкції 

    

Склад кріпильного каркасу К-1.2+Р-1+МТ-12; 

а) товщина мінераловатного утеплювача 130 ÷ 150 мм. 

 

 
 
  

 б) товщина мінераловатного утеплювача 150 ÷ 190 мм. 
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ТипТипТипТип    ІІІІІІІІІІІІ    

фасадної конструкції 

Склад кріпильного каркасу К-1.1+Р-2+МТ-12; 

а) товщина мінераловатного              б) товщина мінераловатного  

    утеплювача 0 ÷ 50 мм;                    утеплювача 50 ÷ 100 мм. 

 

ТипТипТипТип    ІІІІVVVV    фасадної конструкції    

Склад кріпильного каркасу К-1.2+Р-2+МТ-12; 

- товщина мінераловатного утеплювача 100 ÷ 150 мм. 
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ТипТипТипТип    VVVV    фасадної конструкції    

    

Склад кріпильного каркасу К-2.1+Р-2+МТ-12; 

- товщина мінераловатного утеплювача 50 ÷ 120 мм. 
 

 
 

ТипТипТипТип    VІVІVІVІ    фасадної конструкції    

Склад кріпильного каркасу К-2.2+Р-2+МТ-12; 

- товщина мінераловатного утеплювача 120 ÷ 150 мм. 
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УУУУлаштування оздоблення стінової конструкції без утепленнялаштування оздоблення стінової конструкції без утепленнялаштування оздоблення стінової конструкції без утепленнялаштування оздоблення стінової конструкції без утеплення    

    
а) для нерівних несучих стін  

 
 

 
 

 б) для рівних несучих стін 
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1.3 1.3 1.3 1.3 Номенклатура елементівНоменклатура елементівНоменклатура елементівНоменклатура елементів    

фасадних конструкційфасадних конструкційфасадних конструкційфасадних конструкцій    
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Назва Марка Загальний вигляд Вага 
Основний 

розміри 

Кронштейн К-1.1 

 

 

0,25 

кг/шт. 

L = 102 мм 

К-1.2 

 

    

0,35 

кг/шт. 

L = 152 мм 

К-2.1 

 

 

0,24 

кг/шт. 

L = 125 мм 

К-2.2 

 

 

0,38 

кг/шт. 

L = 156 мм 

Термоізоляційна 

прокладка 

 

 

0,04 

кг/шт. 

b = 2-5 мм 
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Горизонтальний 

профіль (Ригель) 

Р-1 

 

1,1 

кг/м.п. 

L = 3000 мм 

Р-2 

 

0,8 

кг/м.п. 

L = 3000 мм 

Вертикальний 

профіль (Стояк)  

МТ-12 

 

0,48 

кг/м.п. 

L = 3000 мм 

Фасадні плити  0,51 

кг/м2 

L = 600 (300) мм 

Гвинти 

самосвердлувальні 

самонарізувальні 

 

 

 4.8х13 

6.3х19 
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Дюбель з 

розпірним гвинтом 

з корозійно-

стійкої сталі  

 

 

 
 

 W10, 12, 14 

L = 60-120 мм 

Мінераловатні 

теплоізоляційні 

плити 

 

 

 L = 1000; 1200 мм. 

b = 500; 600 мм. 

Тарільчастий 

дюбель з 

металевим 

штифтом для 

кріплення 

утеплювача  

 

 

 L = 100 ÷ 260 мм.
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1.4 1.4 1.4 1.4 ККККреслення деталей реслення деталей реслення деталей реслення деталей     

фасадної конструкціїфасадної конструкціїфасадної конструкціїфасадної конструкції 
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2. 2. 2. 2. Технологічний регламент улаштування Технологічний регламент улаштування Технологічний регламент улаштування Технологічний регламент улаштування     

фасаднфасаднфасаднфасадних конструкційих конструкційих конструкційих конструкцій    
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2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Підготовчі роботиПідготовчі роботиПідготовчі роботиПідготовчі роботи 

До початку теплоізоляційно-оздоблювальних робіт повинні бути виконані 

будівельні роботи по влаштуванню несучих стінових конструкцій, влаштування 

покрівлі, парапетів і карнизів, герметизації стиків, виконання вузлів встановлення 

віконних та дверних блоків, прокладки всіх комунікацій, скління вікон та дверей. 

Кожна фасадна площина будинку розбивається на захватки для забезпечення 

надійності і цілісності фасадного покриття. 

Роботи з монтажу ведуться послідовно, у міру передачі замовником фронту 

робіт по фасадах. 

Послідовність монтажу у напрямку знизу вгору. 

Завезення конструкцій і матеріалів на об'єкт здійснювати автотранспортом по 

існуючих та тимчасових автодорогах. 

Комплектуючі деталі і матеріали поставляються на будівельний майданчик в 

необхідній для використання кількості. 

Зберігати матеріали потрібно в умовах, захищених від атмосферних опадів і 

забруднення.  

Розвантаження конструкцій і матеріалів виконується на будівельному 

майданчику баштовим або автомобільним краном на виділену ділянку складування. 

Для влаштування системи утеплення придатні стінові конструкції з важких і 

легких бетонів, кладки з легких пустотілих блоків, пустотілої і повнотілої цегли, 

блоків з ніздрюватого бетону (за умови розроблення проекту зі спеціальними 

конструктивними рішеннями). 

Виступаючі частини будівельного розчину повинні бути видалені, нерівності і 

впадини вирівнюються нівелюючою штукатуркою. Залишки паклі, моха, рослин і інші 

забруднення повинні бути видалені. Основа стіни повинна бути рівна, чиста та суха. 

Допускаються відхилення поверхні основи ±10 мм при перевірці рейкою довжиною 

2 м. На 100 м2 виконують 5 замірів. Кількість нерівностей на довжині 2 м не більше 

двох.  
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2.2. Монтажні роботи2.2. Монтажні роботи2.2. Монтажні роботи2.2. Монтажні роботи    

2.2.1. Кріплення2.2.1. Кріплення2.2.1. Кріплення2.2.1. Кріплення    кронштейнівкронштейнівкронштейнівкронштейнів    

Кронштейни є конструктивними елементами, які забезпечують закріплення 

каркасу до стіни. Максимальний крок встановлення кронштейнів наведено в табл. 1. 

Для закріплення кронштейна на несучій частині стіни використовують анкерні 

розпірні дюбелі згідно горизонтальної розмітки. 

Кронштейни закріплюються одним (або двома) дюбелем до несучої стіни. 

Кількість дюбелів приймається згідно табл. 2 і розрахунків. Вибір дюбелів 

виконується згідно актів випробування, проведених атестованою сертифікованою 

випробувальною лабораторією.  

Не допускається встановлювати дюбеля в монтажні стики (шви).  

Розташування від краю несучої конструкції стіни до дюбеля повинно бути не 

менше 80 мм. 

Отвори для влаштування дюбелів в легких бетонах і пустотілій цеглі необхідно 

робити тільки методом буріння за допомогою спеціальних свердел з застосуванням 

вібродрелі (без удару). 

Таблиця 1 – Крок встановлення кронштейнів 

Тип 

фасадної 

конструкції 

Склад кріпильного 

каркасу 

Максимальний крок кронштейнів, мм 

По горизонталі По вертикалі 

І (К-1.1) + (Р-1) + (МТ-12) 1200 600 

ІІ (К-1.2) + (Р-1) + (МТ-12) 1200 600 

ІІІ (К-1.1) + (Р-2) + (МТ-12) 1200 600 

ІV (К-1.2) + (Р-2) + (МТ-12) 1200 600 

V (К-2.1) + (Р-2) + (МТ-12) 
500 600 

750 400 

VI (К-2.2) + (Р-2) + (МТ-12) 
500 600 

750 400 

Роботи з установлення дюбелів виконуються в такій послідовності: 

- розмітка отворів згідно з проектом; 

- буріння отворів; 

- очищення отворів від бурового пилу; 

- забивання дюбелів; 

- кріплення кронштейнів гвинтами з затяжкою до упору. 
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Таблиця 2 – Дані для вибору анкерних дюбелів в залежності від виду фасадної 

конструкції і розташування горизонтального профілю 

Тип 

фасадної 

конструк-

ції 

Склад 

кріпильного 

каркасу 

Відстань від 

несучої стіни 

до плитки  

Дистанційне 

розташування 

горизонтального 

профілю 

(ригеля), мм 

Максимальне 

розрахункове 

зусилля вириву на 

дюбель, кгс 

середня 

зона 

крайова 

зона 

І 
(К-1.1) + (Р-1)+ 

(МТ-12) 

155 0 146 165 

185 40 173 192 

ІІ 

(К-1.2) + (Р-1) 

+ 

(МТ-12) 

200 0 187 206 

240 40 223 243 

ІІІ 

(К-1.1) + (Р-2) 

+ 

(МТ-12) 

155 0 146 165 

ІV 

(К-1.2) + (Р-2) 

+ 

(МТ-12) 

200 0 187 206 

V 

(К-2.1) + (Р-2) 

+ 

(МТ-12) 

145 0 73 81 

VI 

(К-2.2) + (Р-2) 

+ 

(МТ-12) 

176,2 0 100 107 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2. . . . Монтаж горизонтальних профілів (ригелів)Монтаж горизонтальних профілів (ригелів)Монтаж горизонтальних профілів (ригелів)Монтаж горизонтальних профілів (ригелів)    

Виконують монтаж нижнього стартового і підкарнизного горизонтальних 

профілів. Натягують розміточну струну і монтують решту профілів по лінії фасаду 

згідно з проектом. Горизонтальні профілі кріпляться до кронштейнів двома гвинтами 

4,8х13 мм. 

З'єднання горизонтальних профілів (ригелів) по довжині відбувається в 

накладку (100 мм), за допомогою двох поперечно розташованих саморізів: для ригелів 

Р-1 – 6,3х19 мм,  для ригелів Р-2 - 4,8х13 мм. Кутове з'єднання горизонтальних 

профілів в накладку фіксується двома саморізами: для ригелів Р-1 – 6,3х19 мм,  для 

ригелів Р-2 - 4,8х13 мм. 

Консольність ригеля може бути в межах 280-380 мм. В місцях де ця величина 

більша необхідно встановлювати додаткові кронштейни. 

    

2.2.32.2.32.2.32.2.3. . . . Монтаж мінераловатних плит утепленняМонтаж мінераловатних плит утепленняМонтаж мінераловатних плит утепленняМонтаж мінераловатних плит утеплення    

Мінераловатні плити утеплення повинні використовуватись згідно з проектом 

по товщині, марці, середній густині та кількості шарі (одно, двошарова) без дефектів 

і пошкоджень граней, в сухому стані. 

По вертикалі та горизонталі плити встановлюються максимально щільно, без 

зазорів. 

Кількість дюбелів для зкріплення однієї плити 600х1200 мм - 5 шт. 

    

Схема кріплення плит теплоізоляціїСхема кріплення плит теплоізоляціїСхема кріплення плит теплоізоляціїСхема кріплення плит теплоізоляції    
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Схема Схема Схема Схема кріплення плит теплоізоляції на куті кріплення плит теплоізоляції на куті кріплення плит теплоізоляції на куті кріплення плит теплоізоляції на куті бубубубуддддііііввввлілілілі    
 

 
    

2.2.2.2.2.2.2.2.4444. . . . Монтаж вертикальних профілів (стояків)Монтаж вертикальних профілів (стояків)Монтаж вертикальних профілів (стояків)Монтаж вертикальних профілів (стояків)....    

Монтування вертикальних профілів (стояків) починають із закріплення 

крайнього (кутового) на відстані 100 мм від кута стикування горизонтальних 

профілів, наступний профіль монтують через 150 мм, решту стояків монтують з 

кроком 300 мм до середини стіни. 

Після цього починають монтувати вертикальні профілі з протилежного кута 

будинку, тим самим створюють умови прирізки фасадних плит на середині стіни, що 

забезпечує симетричне розміщення швів та ліквідує сумарні похибки вертикальних 

швів між плитами. Вертикальні профілі (стояки) кріпляться до горизонтальних 

профілів саморізами 4,8 х 13 мм у кількості 1 шт., та через 1 ряд у кількості 2 шт. 

В місцях розташування віконних, дверних та інженерно-технічних отворів 

монтують і закріплюють до горизонтальних профілів додаткові стояки по висоті 

прорізів з урахуванням консольного розміщення фасадної плити не більше ніж 100 мм 

та можливості встановлення плити не менше ніж на два стояка. 

Підрізку горизонтальних і вертикальних профілів кріпильного каркасу 

виконують ручними ножицями. 

При подовженні стояків вони кріпляться в нахлист 100 мм і з'єднуються між 

собою двома саморізами 4,8 х 13 мм. 

Після монтажу вертикальних профілів монтують опоряджувальні індустріальні 

фасадні плити. 
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2.2.52.2.52.2.52.2.5. . . . Монтаж Монтаж Монтаж Монтаж фасадних плитфасадних плитфасадних плитфасадних плит    

Фасадні бетонні плити монтуються по фасаду зліва направо і справа наліво 

знизу вверх згідно з проектом.  

Фасадні плити довжиною 600 мм навішуються на три суміжні стояки за 

допомогою спеціальних фігурних вирізів на стояках і фіксуються на стояку 

віджимними вусиками. Плити монтуються з урахуванням консольного розміщення 

фасадної плити не більше ніж 100 мм та можливості встановлення не менше ніж на 

два стояка. 

Вертикальні шви плит, як правило, перев'язуються на 1/2 довжини плити (на 

300 мм), або суцільним вертикальним швом. 

Після монтажу фасадних плит виконується обрамлення укосів віконних і 

дверних прорізів за допомогою фігурних личкувальних металевих елементів, 

виготовлених із оцинкованої сталі з поліестерним кольоровим покриттям. 

Криволінійні поверхні фасаду обличковуються тільки з вертикальним суцільним 

швом і плитою довжиною 150-600 мм. 

 

3.3.3.3. Вимоги до Вимоги до Вимоги до Вимоги до будівельнобудівельнобудівельнобудівельно----монтажних організаціймонтажних організаціймонтажних організаціймонтажних організацій    

3.1.3.1.3.1.3.1. Вимоги до генпідрядної будівельної організаціїВимоги до генпідрядної будівельної організаціїВимоги до генпідрядної будівельної організаціїВимоги до генпідрядної будівельної організації    

Надати місця та приміщення для складування та зберігання матеріалів 

фасадної системи. 

Виконати огорожу майданчика складування і передати її підряднику. 

Організувати цілодобову охорону конструкцій і матеріалів на ділянці 

складування. 

Забезпечити освітлення майданчика складування в темний час доби. 

Виділити місце на будмайданчику для розміщення побутових приміщень 

монтажної організації. Забезпечити підрядника електроенергією. 

Передати підряднику на кожному фасаді 2 (два) електрощита (ящики розриву 

ЯРВ) для підключення електрообладнання фасадних колисок. 

Вказати точки підключення електроінструменту монтажників до електромережі 

будівництва на будівлі, що будується. 

Виконати планування території навколо будівлі на денній поверхні для 

можливості встановлення фасадних колисок. Майданчик звільнити від сміття та 

матеріалів, спланувати, утрамбувати і забезпечити відведення з нього поверхневих 

вод. 
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Скласти акти передачі фронтів робітпередачі фронтів робітпередачі фронтів робітпередачі фронтів робіт і передати фасади будівлі в міру їх 

будівельної готовності під монтаж фасадної конструкції. 

Організувати взаємоузгоджену роботу всіх організацій, що працюють 

одночасно на об'єкті, для забезпечення безпеки виконання робіт згідно з 

календарним планом будівництва, з обов 'язковим фіксуванням виконаних робіт у 

журналі суміщених робіт. 

Розробити разом із субпідрядними організаціями заходи щодо безпеки праці, 

виробничої санітарії та пожежної безпеки при виробництві суміщених робіт. 

На час виробництва фасадних робіт заборонити виконувати інші роботи над і 

під самопідйомними колисками. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Вимоги до Вимоги до Вимоги до Вимоги до спеціалізованої монтажноїспеціалізованої монтажноїспеціалізованої монтажноїспеціалізованої монтажної    організаціїорганізаціїорганізаціїорганізації    (підрозділ(підрозділ(підрозділ(підрозділу)у)у)у)    

Прийняти по «Акту передачі фронту робіт» площини фасаду будівлі під 

улаштування фасадної конструкції. 

Підготувати необхідне підйомно - транспортне обладнання, засоби малої 

механізації та електроінструмент. 

Виконати огородження небезпечної зони в місцях роботи самопідйомних 

колисок. 

Провести статичні і динамічні випробування колисок і передати виконробу за 

актом. 

Забезпечити свою ділянку роботи наочною агітацією, знаками безпеки, а 

також первинними засобами пожежогасіння згідно з діючими нормами, встановити 

контроль за справним станом і постійною готовністю до застосування засобів 

пожежогасіння, сигналізації та зв 'язку. 

Щодня проводити прибирання сміття після виконання робіт складуванням у 

вказаному місці. 

 

4.4.4.4. Вимоги Вимоги Вимоги Вимоги зззз    технітехнітехнітехнікикикики    безпекибезпекибезпекибезпеки    

До виконання фасадних робіт допускається будівельна організація, яка згідно 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 № 1107 (п. 18 додатку 2 

до Порядку) має дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду (на 5 років 

видається), дозвіл для виконання робіт за допомогою підйомних і підвісних колисок з 
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правом їх ремонту та ремонту своїм персоналом. У разі оренди колисок – 

представити договір. 

Відповідальний інженерно-технічний працівник, як правило виконавець робіт, 

повинен пройти навчання з напрямів охорони праці. Працівники допускаються до 

фасадних робіт на висоті після позитивного висновку періодичного медичного огляду 

(кожного року), де лікарями наркологом та психотерапевтом надаються сертифікати 

з дозволом. Потім, працівники для експлуатації та проведення роботи на висоті з 

самопідіймальної колиски допускаються тільки після спеціального навчання з НПАОП 

0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (оновлюється 

щороку). Крім цього, є ряд інших НПАОП під час роботи з інструментом та 

пристроями, наявності групи кваліфікації з електробезпеки, щодо використання спец 

матеріалів, нових технологій. 

Як правило, фасадні роботи в монтажній та оздоблювальній фазах виконує 

субпідрядна організація (субпідрядник) на будівельному об’єкті генпідрядної 

організації (генпідрядника). 

Порядок виконання фасадних робіт субпідрядником та взаємодія з 

генпідрядником визначено ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у 

будівництві» - НПАОП 45.2-7.02-12, зокрема: 

пп. 4.13.1. У разі одночасного виконання робіт генпідрядником і субпідрядниками 

(підрядниками) забезпечення  виконання заходів з охорони праці загального 

характеру (улаштування огорожі будівельних майданчиків зі знаками безпеки, їх 

освітленням та зон дії небезпечних факторів при роботі на колисках) є обов’язком 

генпідрядника; 

пп. 4.13.4. Субпідрядник (підрядник) зобов’язаний завчасно погодити з 

генпідрядником можливість тимчасового розбирання огорож та інших захисних 

засобів, що зведені генпідрядником; 

пп. 4.13.5. Під час виконання сумісних робіт генпідрядник та субпідрядники 

(підрядники) повинні вести відповідні журнали. 

Згідно п. 4.15 перед початком фасадних робіт та об’єкті виконавці робіт 

генпідрядника і субпідрядника повинні в межах роботи колисок визначити небезпечні 

для людей зони, в яких існує постійний вплив або може існувати потенційний вплив 

небезпечних факторів, що виконуються. Ця зони огороджуються сигнальною стрічкою 

та переносяться при черговій завісці колиски.  
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На території будівельного майданчика, згідно п. 4.30 ДБН А.3.2-2-2009, 

відповідальний ІТП субпідрядника (підрядника) перебуває тільки в сигнальному жилеті 

та захисному шоломі білого кольору. Працівники на колисках при виконанні робіт 

допускаються в запобіжному поясі при фіксації до її частин, спецодязі та 

сигнальному жилеті, захисному шоломі помаранчевого кольору при обов’язковому його 

фіксації перетяжкою через підборіддя. 

Згідно п.1.16 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт 

на висоті» не допускається виконувати фасадні роботи на висоті у відкритих місцях 

при швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє 

видимість в межах фронту робіт, а також у нічний час при недостатній освітленості 

та якщо температура повітря вище плюс 35 град. С або нижче мінус 20 град. С. За 

рішенням генпідрядника при таких температурах визначаються інші терміни в 

годинах протягом доби, в проекті виконання робіт (ПВР) передбачаються додаткові 

заходи безпеки, що відповідають зазначеним умовам роботи. 

Прийом і складування та розпакування матеріалів для фасадних робіт 

проводиться у визначених ПВР місцях. Складування матеріалів дозволяється при 

ширині проходів не менше ніж 1,0 м, зокрема, мінвата в упаковках висотою не більше 

ніж 1,7 м, плитка зв’язана на піддонах в один ярус. 

Забороняється при виконанні фасадних робіт та є грубим порушенням охорони 

праці використання колисок не за призначенням, а саме: 

- підйом та передача на поверхи об’єкту інших матеріалів (двері тощо); 

- підйом та перехід на поверхи працівників інших організацій. 

При виконанні робіт в монтажній та оздоблювальній фазах будівництва 

експлуатовані електромережі та інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні 

бути відключені, заморочені, а обладнання і трубопроводи звільнені від 

вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин. 
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5. Конструктивно-технологічні схеми  
улаштування фасадної конструкції 
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Облицювання зовнішнього кута будівлі

Облицювання внутрішнього кута будівлі

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Гвинти 6.3х19.

* фасадна конструкція може

комплектуватися або не комплектуватися

термоізолюючими прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Гвинти 6.3х19.
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Горизонтальний переріз облицювання

Вертикальний переріз облицювання

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36).

** фасадна конструкція може

комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36).
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Облицювання отворів листовими гнутими елементами

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відкос ;

11. Віконний блок .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відкос ;

11. Віконний блок .

* фасадна конструкція може

комплектуватися або не комплектуватися

термоізолюючими прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відкос ;

11. Віконний блок ;

12. Гвинти 6.3х19.
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Облицювання в місцях примикання до цоколю

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відлив ;

11. Утеплення цоколю ;

12. Несуча стіна цоколю ;

* фасадна конструкція може комплектуватися

або не комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відлив ;

11. Несуча стіна цоколю ;
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Облицювання в місці влаштування деформаційно -осадового шва

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий гнутий елемент ;

* фасадна конструкція може комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими прокладками згідно

заявки замовника-генпідрядної організації .
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Облицювання в місцях примикання до парапету

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий гнутий елемент ;

11. Дюбель 6х60;

12. Плита парапету .

* фасадна конструкція може комплектуватися

або не комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий гнутий елемент ;

11, 12. Металевий П -подібний гнутий елемент ;

13. Дюбель 6х60.
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Облицювання в місці кріплення зовнішнього блоку системи

кондиціонування повітря .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Кронштейн кріплення зовнішнього блоку кондиціонера ;

11. Анкерний дюбель ;

12. Термоізолююча прокладка ;

13. Відстань відповідно до технічного рішення на систему .

* фасадна конструкція може комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими прокладками згідно

заявки замовника-генпідрядної організації .
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Облицювання в місцях кріплення труб системи водостоку

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні

плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Стійка-дюбель кріплення труби

водостоку ;

11. Хомут кріплення водостоку .

* фасадна конструкція може

комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -1;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -1;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні

плити ;

8. Тарільчастий дюбель з

металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Кронштейн кріплення хомута ;

11. Хомут кріплення водостоку .
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Облицювання зовнішнього кута будівлі

Облицювання внутрішнього кута будівлі

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити .

* фасадна конструкція може

комплектуватися або не комплектуватися

термоізолюючими прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити .
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Горизонтальний переріз облицювання

Вертикальний переріз облицювання

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36).

* фасадна конструкція може

комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36).
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Облицювання отворів листовими гнутими елементами

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відкос ;

11. Віконний блок .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відкос ;

11. Віконний блок .

* фасадна конструкція може

комплектуватися або не комплектуватися

термоізолюючими прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відкос ;

11. Віконний блок .
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Облицювання в місцях примикання до цоколю

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відлив ;

11. Утеплення цоколю ;

12. Несуча стіна цоколю ;

* фасадна конструкція може комплектуватися

або не комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий відлив ;

11. Несуча стіна цоколю ;
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Облицювання в місці влаштування деформаційно -осадового шва

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий гнутий елемент ;

* фасадна конструкція може комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими прокладками згідно

заявки замовника-генпідрядної організації .
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Облицювання в місцях примикання до парапету

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий гнутий елемент ;

11. Дюбель 6х60;

12. Плита парапету .

* фасадна конструкція може комплектуватися

або не комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Металевий гнутий елемент ;

11, 12. Металевий П -подібний гнутий елемент ;

13. Дюбель 6х60.



m
ax

 *
 4

00
 (6

00
) 
мм

Лист

Кіл. уч. Підп.№ док.Зм. ДатаЛист
51

Облицювання в місці кріплення зовнішнього блоку системи

кондиціонування повітря .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Кронштейн кріплення зовнішнього блоку кондиціонера ;

11. Анкерний дюбель ;

12. Термоізолююча прокладка ;

13. Відстань відповідно до технічного рішення на систему .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36);

** фасадна конструкція може комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими прокладками згідно

заявки замовника-генпідрядної організації .
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Облицювання в місцях кріплення труб системи водостоку

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні

плити ;

8. Тарільчастий дюбель з металевим

штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Стійка-дюбель кріплення труби

водостоку ;

11. Хомут кріплення водостоку .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36);

** фасадна конструкція може

комплектуватися або не

комплектуватися термоізолюючими

прокладками згідно заявки

замовника-генпідрядної організації .

1. Несуча стіна;

2. Кронштейн К -2;

3. Анкерний дюбель ;

4. Горизонтальний профіль Р -2;

5. Гвинти 4.8х13;

6. Вертикальний профіль МТ -12;

7. Мінераловатні теплоізоляційні

плити ;

8. Тарільчастий дюбель з

металевим штифтом ;

9. Облицювальні фасадні плити ;

10. Кронштейн кріплення хомута ;

11. Хомут кріплення водостоку .

* крок встановлення кронштейнів

див таб . 2 ( стор. 36).


