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Profesionalūs patarimai meistraujantiems

Gyproc kabamosios lubos

Kabamųjų lubų montavimas

Naudodami Gyproc gipskartonio plokštes, 
Jūs turite puikią galimybę įsirengti 
kabamąsias lubas, plokštes montuojant ant 
pakabinamo arba tiesiai prie perdangos 
tvirtinamo karkaso. 

 Kabamąsias lubas galima tvirtinti prie 
medinės arba monolitinės perdangos.

 Galimybė lubas nuleisti iki norimo aukščio, 
priklausomai nuo templės ilgio.

 Galima apkrova vienam pakabos 
elementui - iki 25 kg.

 Ant Gyproc perimetrinio 
profiliuočio UD 30 klijuo-
jama Gyproc sandarinimo 
juosta; 

 Jei 30 mm pločio sandarini-
mo juostos neturite, galima 
naudoti 50 mm. Suglau-
džiami du perimetriniai pro-
filiuočiai, ant jų užklijuojama 
50 mm sandarinimo juosta 
ir perpjaunama peiliu, kaip 
parodyta paveikslėlyje.

 Lazerinio ar vandens 
gulščiuko pagalba ant sienų 
pažymimos būsimų lubų 
kontūrų linijos. Labai svarbu, 
kad lubos būtų vienoje 
plokštumoje. Nuo to priklau-
sys galutinis lubų vaizdas; 

 Gyproc perimetrinis pro-
filiuotis prie sienos tvirtina-
mas kaiščiais arba sraigtais, 
priklausomai nuo pagrindo;

 Maksimalus atstumas tarp 
kaiščių arba sraigtų neturi 
viršyti 50 cm.

 Ant lubų pažymimos pa-
grindinių profiliuočių ašys ir 
templių (pakabinimo strypų) 
vietos;

 Kaiščiais arba sraigtais 
tvirtinamos templės. Tvir-
tinant pakabos elementus, 
negalima naudoti kaiščių, 
pagamintų iš sintetinių 
medžiagų;

 Pritvirtintos templės atlen-
kiamos į vertikalią padėtį.
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A - atstumas tarp laikančiųjų profiliuočių

 CD profiliuočių pakabos 
elementai užmaunami ant 
templių. Pakabos elementų 
templės fiksuoklis leidžia 
reguliuoti CD profiliuočių 
pakabinimo aukštį.

 Pagrindinių profiliuočių 
CD 60 galai uždedami ant 
priešpriešinėse sienose 
pritvirtintų perimetrinių pro-
filiuočių. Pakabos elementai 
įstatomi į profiliuočius;

 CD 60 profiliuočiai išlygina-
mi vienoje plokštumoje. 

 Prie pagrindinių 
 profiliuočių, iš apačios, 

kryžminių jungtukų pagalba 
prijungiami laikantieji profi-
liuočiai CD 60, galais įstatyti į 
perimetrinius profiliuočius;

 CD 60 profiliuočius sujungti/
prailginti galima naudojant 
išilginius jungtukus.

 Gyproc gipskartonio 
plokštės tvirtinamos prie 
laikančiųjų profiliuočių. 
Plokščių ilgoji briauna turi 
būti statmena laikantiesiems 
profiliuočiams. Atstumai tarp 
sraigtų - 15 cm;

 Pritvirtinus plokštes už-
glaistomos siūlės ir sraigtų 
galvutės, paviršius paruošia-
mas apdailai.

 

Pastaba:

Tam, kad būtų užtikrintas 
didesnis lubų stabilumas, 
įrengiant kabamąsias 
lubas, rekomenduojama 
naudoti ne plonesnes 
nei 12,5mm gipskartonio 
plokštes. 
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Atstumai tarp ašių:
Gyproc templės     maks. 90 cm

   maks. 100 cm

Gipskartonio plokštės storis (mm) 6,0 9,5 12,5 15 20

30 40 50 60 75

Kabamųjų lubų tvirtinimas tiesiai prie pagrindo
Tais atvejais, kai reikia įrengti kabamąsias lubas, bet yra ribojamas lubų plokštumos nuleidimo 
aukštis (iki 12,5 cm), kabamųjų lubų konstrukcijai galite naudoti tiesioginio tvirtinimo laikiklius.

Kabamosios lubos su tiesioginio tvirtinimo Kabamosios lubos su tiesioginio 
tvirtinimo laikikliais mediniam karkasui. 

Tiesioginio tvirtinimo 
laikikliai naudojami perdangų 
nelygumams išlyginti, kai lubų 
plokštumą galima nuleisti tik iki 
12,5 cm.

Priedai

Templės 
12,5 - 100 cm

Pakabos elementas su Kryžminis jungtukas Išilginis CD 
CD 60

Perimetrinis Sandarinimo juosta Tiesioginio tvirtinimo laikikliai
Sraigtai gipskartonio 
plokštėms

UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 263 8682
Faksas +370 263 6238
info@gyproc.lt
www.gyproc.lt


