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OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Łączniki mechaniczne stosowane są jako 
dodatkowe mocowanie płyt izolacji termicznej 
klejonej do podłoża i powinny być dobrane tak, 
aby przenosiły obciążenia działające na elewację.

KOLORYSTYKA

Białe/Stalowe

WAGA/OPAKOWANIE

250/200/100 szt/opakowanie

ZUŻYCIE

4-12 szt/m2

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie łączników 
mechanicznych powinny być określone w 
dokumentacji technicznej ocieplanego obiektu, 
w dostosowaniu do wielkości obciążeń, rodzaju 
i stanu podłoża, wysokości budynku, obciążeń 
oraz grubości warstwy izolacyjnej. Niniejsza 
informacja techniczna zawiera wskazówki na 
temat doboru łączników. Ostateczną decyzję w 
sprawie doboru łączników podejmuje projektant 
na podstawie obliczeń.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

WARUNKI APLIKACJI                                    

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie montażu płyt z wełny 
mineralnej/styropianu i przez następne 48 godzin nie może być niższa niż +4˚C i wyższa niż +30˚C .
W trakcie i po zakończeniu prac należy chronić elewację przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
(opady, wysoka temperatura, nasłonecznienie, silny wiatr).

Mocowanie mechaniczne płyt izolacji termicznej do podłoża. Zalecane jako metoda dodatkowa do klejenia 
izolacji cieplnej w każdym systemie Dryvit Drysulation, Outsulation, Outsulation NCB, Roxsulation, 
Roxsulation Stone, Fedderlite.

Długość: 95 - 295 mm

Kołek: udaroodporno kopolimer

Trzpień: stalowy ocynkowany/plastikowy, wbijany/wkręcany

Łączniki 
mechaniczne:

- wytrzymałe zamocowanie
- odporność na obciążenie wiatrem
- bezpieczeństwo

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W zależności od rodzaju łącznika mechanicznego podłożem może być: beton, cegła ceramiczna pełna/
dziurawka/kratówka, bloczki silikatowe pełne/z otworami, bloczki z betonu lekkiego pełne/z otworami.
Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych 
plam i innych środków utrudniających mocowanie płyt.
Klejenie płyt należy wykonać przed mocowaniem mechanicznym. Do wkręcania/wbijania kołków należy 
przystąpić po wyschnięciu zaprawy klejącej.
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WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, 
w temperaturze od 4˚C do 38˚C, maksimum 
24 miesiące od daty produkcji podanej na 
opakowaniu. Opakowania chronić przed 
uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem 
warunków atmosferycznych i wilgoci.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt zgodny z:

ETA-11/0144, ETA-07/0336, 
ETA-13/0845, ETA-07/0291, 
ETA-07/0221, ETA-06/0105, 
ETA-13/0724, ETA-11/0232, 
ETA-13/0107, ETA-09/0001, 
ETA-08/0172, ETA-06/0080

Produkty posiadają 
Atest Higieniczny PZH 

DOBÓR ŁĄCZNIKA

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Dobór łącznika:
Przy doborze łącznika należy uwzględnić parametry jakie jak:
- rodzaj i stan podłoża
- wielkość obciążeń
- grubość płyty termoizolacji

Długość łącznika
Długość łącznika należy wyznaczyć ze wzoru: L = A + B + C + D + E + F, gdzie
A - grubość materiału izolującego
B - wymagana głebokość zakotwienia łącznika w podłożu
C - grubość warstwy starego tynku (jeśli istnieje)
D - grubość warstwy zaprawy klejącej
E – nierówności powierzchni podłoża
F – tolerancja uwzględniająca niedokładność wykonania

W przypadku braku kołków o wyznaczonej długości L, można użyć dłuższych (nigdy krótszych !) – o ile 
pozwala na to podłoże. Głębokość osadzania – strefa zakotwienia: zależy od rodzaju materiału, z którego 
wykonana jest ściana. Najczęściej stosowany jest podział podłoży zgodny z wytycznymi do europejskiej 
aprobaty technicznej ETAG 014, głębokość zakotwienia podawana jest każdorazowo dla poszczególnych 
grup łączników.

STREFA NAROŻNA
Liczba i rozmieszczenie łączników zależą od obciążeń działających na elewacje. Ze względu na zwiększone 
ssanie wiatru działające na naroża budynków należy użyć tam większej ilości łączników w porównaniu do 
pozostałej powierzchni ścian. Szerokość stref narożnych „R” zależy od szerokości budynku „A” – tj. mniejszy 
wymiar obrysu budynku, np. szczyt. Strefa narożna powinna wynosić 1/8 tej szerokości i mieścić sie w 
przedziale 1 ÷ 2 m długości: 1m < A/8 < 2m
W strefie narożnej należy zwiększyć ilość kołków – zazwyczaj o 20 ÷ 50 %.

LICZBA I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW
Liczba i rozstaw łączników jest jednym z najważniejszych parametrów decydujących o trwałości i bezpiecznej 
eksploatacji fasady. Na liczbę i rozmieszczenie maja wpływ:
•ciężar układu ociepleniowego,
•rodzaj materiału termoizolacyjnego,
•wysokość ocieplanego budynku,
•strefa oddziaływania sił wiatrowych,
•wytrzymałość na wyrywanie pojedynczych łączników w poszczególnych typach podłoża.
Zazwyczaj wyróżnia sie 3 zakresy wysokości (H) budynków:
- H < 8m 4-8 szt/m2
- 8m > H < 20m 8-10 szt/m2
- H > 20m, 10-12 szt. m2
wraz z wysokością budynku zwiększa sie liczbę łączników; tu podano przykładowe ilości łączników.
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za 

prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.
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