γυάλινα στηθαία

γυάλινα στηθαία

4 κρύσταλλο με πάχος

που κυμαίνεται από 10
έως 22mm και αναλόγως
επιλέγεται η αντίστοιχη
βάση και τα αντίστοιχα
ελαστικά παρεμβύσματα

Για περισσότερη ευκολία στην τοποθέτηση και μια επιλογή με τις ίδιες επιδόσεις, η Salinox διαθέτει
ανισομετρικές βάσεις σε κάποια απο τα μοντέλα της, δηλαδή μεγαλύτερο σε μήκος σώμα, και μικρότερο σε μήκος σφιγκτήρα. Ο μικρότερος σε μήκος σφιγκτήρας, αφήνει τις οπές των βυσμάτων
να φαίνονται, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία τοποθέτησης και την ευθυγράμμιση των κρυστάλλων.
π.χ.
L1

1 καπάκι βάσης, σε

ενιαιά μήκη για την
προστασία, και
την απαραίτητη
ομοιόμορφη
εμφάνιση του
στηθαίου - οβάλ
και τετράγωνης
διατομής, εκτός
από τα SB1412
και SB8010 που
διαθέτουν μόνο οβάλ

L200/300
l1 = 300mm
l2 = 200mm

5 ελαστικό παρέμβυσμα

που προσαρμόζεται
ανάλογα με το πάχους
του κρυστάλλου

6 σφιγκτήρας βάσης, το

στέλεχος που πιέζει το
γυαλί με το σφίξιμο της
αλλενόβιδας

2 τα καπάκια

L1
L2

L2
L1 > L2

7 αλλενόβιδα που

ασφαλίζονται
κουμπωτά και
εύκολα στις
εγκοπές των
βάσεων

σφίγγει τον σφιγκτήρα
με το σώμα της βάσης
1 ευθύγραμμο άνοιγμα οπών

στο έδαφος όπου
θα βιδωθεί το στηθαίο

8 μεταλλικό βύσμα με

3 σώμα βάσης:

διαφόρων διαμέτρων
και μηκών, ανάλογα
με το είδος της βάσης
και την επιφάνεια α
προσαρμογής του
στηθαίου

στα περισσότερα μοντέλα οι
βάσεις στήριξης είναι αυτοτελείς
και διανεμημένες κατά μήκος της
κατασκευής σε διαστήματα που έχουν
υπολογιστεί - όσο πιο πυκνά είναι
τοποθετημένες, τόσο πιο ασφαλής
είναι η στήριξη του κρυστάλλου σε
μεγαλύτερα τελικά ύψη

2 τοποθέτηση του κυρίως

σώματος της βάσης

3 βύθιση και εκτόνωση των

μεταλλικών βυσμάτων
πάκτωσης (προαιρετικά
και χημική ρητίνη για τη
στεγανοποήση των οπών).

4 προσεκτική τοποθέτηση

και ευθυγράμμιση του
υαλοπίνακα.

5 τοποθέτηση του στελέχους

του σφιγκτήρα και βίδωμα
της αλλενόβιδας ώστε να
ασκείται επαρκής πίεση
στο κρύσταλλο. Πλήρης
σύσφιξη αφού εξασφαλιστεί
απόλυτη ευθυγράμμιση του
υαλοπίνακα.

5-7mm ή >20mm

sb7060
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sb1010

sb1210

sb1412

sb8010

6 τοποθέτηση των

υπόλοιπων κρυστάλλων
σε απόσταση συνήθως
5-7mm, κλείσιμο με
καπάκια και εφαρμογή
πλαινών ταπών
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