
UΘάλαμος χυτής εμφύτευσης κρυστάλλων σε μπετό από προφίλ αλουμινίου 113x48mm, κράματος EN 
AW 6060-T66, το οποίο μπορεί να ανοδιωθεί. Ο ωφέλιμος θάλαμος που δημιουργεί είναι 110x28mm, 
χωρώντας κρύσταλλο triplex ή triplex ασφαλείας πάχους έως 22mm. 

Το προφίλ ενσωματώνεται με το μπετό με τη χρήση ειδικών αγκίστρων που φέρει στις άκρες, τα οποία 
λειτουργούν και ως υποδοχείς για τα εξαρτήματα ευθυγράμμισης και σύνδεσης. Στο πάνω μέρος δια-
θέτει αφαιρούμενο καπάκι ώστε, με τη μέθοδο της κονσέρβας (απλό ξεχόνδρισμα χωρίς χρήση ειδικών 
εργαλείων), να μένει ανέπαφος ο θάλαμος κατά τη ρίψη του κονιάματος στον ξυλότυπο, κατά την οποία 
μπορεί εύκολα μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να αλφαδιαστεί. Τα κρύσταλλα ασφαλίζονται στο θάλαμο 
με ελαστικά παρεμβύσματα και ελαστομερή ρητίνη, επιτρέποντας σταθερότητα, εύκολη απομάκρυνση 
σε περίπτωση θραύσης, αλλά και άψογη συμπεριφορά σε εναλλασσόμενες θερμοκρασιακές μεταβο-
λές.

Διατίθεται σε ράβδους 6 μέτρων οι οποίοι συνδέονται διαδοχικά με ειδικά διασυνδετικά εξαρτήματα που 
εφαρμόζονται στα άγκιστρα, ενώνοντας τα σε ευθείες και σε γωνίες.

τρόπος στερέωσης εμφύτευση σε μπετό

πάχος υάλωσης 22mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων 130cm

μήκη βάσεων βάσει ανοίγματος (απο βέργες 6m)
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σύνδεση βεργών 
σε ευθεία 
με λάμες 180°

σύνδεση βεργών 
σε γωνία 90° 
με λάμες γωνίας 90°

σύνδεση βεργών 
σε γωνία φ° 
με λάμες γωνίας φ°

φ°
1 στεγάνωση με σιλικόνη

2 σημεία αγκύρωσης

3 ελαστομερής ρητίνη

4 πλαστικό τακάκι

5 ενισχυμένο σκυρόδεμα

6 τσιμεντοκονίαμα

<130cm

<22mm

1

2

3

4

5

6

5cm

Όταν τμήματα u-base πρέπει να διασυνδεθούν ώστε να δημιουργήσουν γυάλινα στηθαία 
μεγαλύτερου μήκους σε ευθεία ή σε γωνία - ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής - χρησι-
μοποιούνται μεταλλικές λάμες σύνδεσης ώστε να δημιιουργηθούν ενιαία και απόλυτα ευθυ-
γραμμισμένα μήκη βεργών. Οι λάμες αυτές εφαρμόζονται στις κοιλότητες που δημιουργούν 
τα σημεία αγκύρωσης, και συστήνεται να χρησιμοποιούνται τρείς σε κάθε σύνδεση για ένα 
απόλυτα σταθερό απότελεσμα.
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1

2 λεπτότερες συνδέσεις του 
καλύμματος στις άκρες 
επιτρέπουν την αφαίρεση του, 
δημιουργώντας αρχικά μια 
εγκοπή κι απ’ τις δύο πλευρές.

Το έδαφος έχει 
σκαφτεί και η 
βέργα ubase έχει 
τοποθετηθεί στο 
άνοιγμα, μέσα 
στο μπετό, όσο 
καλύτερα  και 
ευθύγραμμα γίνεται.

3 με μία πένσα ή οποιοδήποτε παρόμοιο εργαλείο, κι αφού 
έχουμε κόψει λίγο το κάλυμμα, αρχίζουμε να τραβάμε, όπως 
θα κάναμε με το κάλυμμα μίας κονσέρβας.

ΜΕΘΟΔΟΣ Α - ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 8+8 ή 10+10 ΜΕΘΟΔΟΣ Β - ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 8+8 

σημειακή τοποθέ-
τηση (μπόμπες) 
κόλλας Robusta 
στη βάση του θαλά-
μου (ανά 30-40cm) 
και λάστιχο ‘Π’ 
στο βάση του κρυ-
στάλλου μαζί με το 
οποίο εισχωρείται.

ευθυγράμμιση 
κρυστάλλου με 
τακάκια ίσου 
πάχους δεξιά 
και αριστερά, και 
σφράγιση με μα-
στίχα πολυουρε-
θανικής βάσης.

ακόμα δύο 
τακάκια διαφο-
ρετικού πάχους 
τοποθετούνται
στο επάνω μέρος 
για την ευθυγράμ-
μιση του υαλοπί-
νακα.

μαστίχα πολυου-
ρεθανικής βάσης 
εφαρμόζεται στους 
αρμούς για την 
ολοκλήρωση και 
τη σφράγιση του 
ανοίγματος.

μπετό

τακάκι 
πάχους Α

τακάκι 
πάχους Β

κόλλα

μαστίχα
για σφράγιση
(χρειάζεται 
βάψιμο για 
την αντοχή της)

κόλλα 
Robusta 
με χρόνο 
πολυμε-
ρισμού 
48ωρών

μαστίχα
για σφράγιση

(χρειάζεται 
βάψιμο για 
την αντοχή 

της)

σημεία αγκύρωσης

αφού έχει αφαιρεθεί πλήρως το καπάκι, το πρώτο βήμα για την 
τοποθέτηση του κρυστάλλου είναι να τοποθετηθούν τακάκια κατά μήκος 
του εσωτερικού πατήματος της βάσης για την προστασία του σόκορου.

τακάκι

4

πρόσθετα 
τακάκια ίσου 
πάχους, 
σφηνώνονται 
δεξιά και 
αριστερά του 
υαλοπίνακα.

5 6 7 5 6
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