
FASADO APDAILA KERRAFRONT
MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
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Montavimas – bendrosios taisyklės 

Fasado plokštės – išsamus aprašymas 

Bendrosios montavimo taisyklės 

Vėdinimas 

Kompensacinis tarpas

FS-201/FS-202/FS-302 horizontalusis montavimas – bendrosios taisyklės, vėdinimo tarpas 20 mm 

FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 horizontalusis montavimas – bendrosios taisyklės, vėdinimo tarpas 40 mm 

Apdailos profiliai ir priedai

Varžtų tvi�inimo taisyklės montavimo skylėse 

Horizontalusis montavimas – bendrosios taisyklės

Horizontalusis montavimas – CONNEX sistema 

Horizontalusis montavimas, karkasinė konstrukcija 

Horizontalusis montavimas prie mūro sienos 

Montavimas prie mūro sienos naudojant metalinius laikiklius 

FS-301/FS-202/FS-302 ve�ikalusis montavimas

Techninių duomenų lapas 
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MONTAVIMAS. BENDROSIOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS TAISYKLĖS
1.1. Laikymas
Polivinilchlorido (PVC) putų plokštės turi būti laikomos patalpose, ant sauso, lygaus ir stabilaus apsaugančio nuo sąlyčio su 
žeme pagrindo. Laikant pakuotėse negalima sandėliuoti nuo tiesioginių saulės spindulių neapsaugotose vietose.
1.2. Transpo�avimas (ant padėklo)
Plokštes transpo�uoti horizontalioje padėtyje.
1.3. Nustačiusakivaizdžius gaminio defektus ar pastebėjus pažeidimus, prieš montuojant reikia apie juos nedelsiant 
pranešti pardavėjui.
1.4. Montavimo temperatūra
Montuojama esant nuo +5 °C iki +30 °C aplinkos temperatūrai. Prieš montuojant, plokštes maždaug 24 valandas laikyti 
montavimo vietoje, kad prisitaikytų prie oro sąlygų.
1.5. Kompensacinis tarpas
Matmenų kitimas dėl reikšmingų aplinkos temperatūros pokyčių yra natūrali ir nepanaikinama kiekvieno daikto, 
pagaminto beveik iš bet kokios medžiagos, įskaitant PVC, savybė. Todėl montuojant visada būtina išlaikyti kompensacinius 
tarpus tarp plokščių galų ir apdailos profilių vidinių kraštų:
- 8–10 mm tarpai montuojant šių spalvų plokštes: balta, kreminė, gelsvai ruda, claystone, šviesiai pilka, smėlio;
- 15 mm tarpus montuojant visų kitų spalvų plokštes.
Jei montuojama esant gana aukštai temperatūrai (nuo +25 °C iki +30 °C), kompensacinius tarpus reikia sumažinti 
maždaug 3–4 mm. Visada būtina atsižvelgti į tai, kad temperatūrai kaska� pakitus +10 °C, bendras plokštės ilgis gali 
padidėti arba sumažėti maždaug 0,7 mm kiekvienam ilgio metrui.
1.6. Vėdinimas
Palikti vėdinimo tarpą už plokščių galinės dalies, laikantis pateiktos specifikacijos (žr. 5 psl.).
1.7. Apdirbimas
PVC putų plokštėms ir apdailos profiliams apdirbti reikia naudoti įprastus ski�us pjauti ar gręžti dailidės įrankius. Naudoti 
pjūklus smulkiais dantimis: mechaninių apdirbimo įrankių sūkių skaičius turi būti toks pat kaip apdirbant medieną arba 
didesnis.
1.8. Nekeisti gaminio apdirbant jo paviršių ar padengiant jį kitos medžiagos sluoksniu.
1.9. Būtina laikytis visų montavimo ir eksploatavimo instrukcijoje nurodytų taisyklių.

2. MONTAVIMAS
2.1. Laikančiosios konstrukcijos paruošimas
Laikančioji konstrukcija įrengiama iš prie sienos tvi�inamų medinių tašelių tiesiogiai ar naudojant metalinius l
aikiklius . SVARBU: visi tašeliai turi būti išlyginti gulsčiuku taip, kad sudarytų lygią plokštumą; prireikus išlyginti tašelius 
naudojant kaiščius.
Reikalavimai mediniams tašeliams:
- turi būti pagaminti iš geros kokybės 15–18 % drėgnio tinkamai impregnuotos medienos be šakų;
- turi būti patikimai ir stipriai pritvi�inti prie sienos varžtais ar kitais pagrindo tipui tinkamais tvi�inimo elementais;
- atstumas tarp tiesiogiai po fasado apdaila esančių tašelių (jų simetrijos ašių) neturi būti didesnis kaip 40 cm (ne daugiau 
kaip 60 cm montuojant šių spalvų plokštes: balta, kreminė, gelsvai ruda, claystone, šviesiai pilka, smėlio);
- sienų kampuose ir po jungiamuoju profiliu būtina naudoti dvigubo pločio tašelius;
-  įrengiant tiesiogiai po fasado apdaila esančius tašelius, visada būtina už plokščių palikti vėdinimo tarpą:
a) ne mažiau kaip 20 mm montuojant šių spalvų plokštes (balta, kreminė, gelsvai ruda, claystone, šviesiai pilka, smėlio),
b) ne mažiau kaip 40 mm montuojant visų kitų spalvų plokštes;
- tašelių storis priklauso nuo pagrindo, ant kurio jie montuojami, tipo (mūro siena, karkasinė konstrukcija, kita).

2.2. Apdailos profilių montavimas
Palei sienų, kuriose įrengiama apdaila, apatinį kraštą pritvi�inti vėdinimo profilius, o paskui pradinius profilius. SVARBU: 
norinti užtikrinti tinkamą visiškai horizontalų fasado plokščių išdėstymą, pradiniai profiliai turi būti sumontuoti tiksliai 
horizontaliai. Tarp gretimų pradinių profilių galų turi būti paliktas ne mažesnis kaip 5 mm kompensacinis tarpas, kad būtų 
erdvės galimam plėtimuisi nuo šilumos. Pritvi�inti apdailos profilių vidines dalis ant atitinkamų tašelių ir palei viršutinį 
sienos kraštą; pritvi�inti ve�ikalius profilius naudojant specifikacijoje nurodytus varžtus rekomenduojamais 30 cm 
intervalais. Netvi�inti 2 dalių profilių išorinių dalių, kai dar nebaigtas plokščių montavimas. Išorinės profilių dalys turi būti 
laikomos iki jų naudojimo vietoje, kur užtikrinta jų apsauga nuo pažeidimų.
2.3. Fasado plokščių montavimas
Sienoje pažymėti išilginio plokščių sujungimo vietas. Jei sujungimui bus naudojamas jungiamasis profilis, jis turi būti 
pritvi�intas prie bent tokio paties pločio ve�ikalaus tašelio. Jei sujungimui bus naudojamos uždedamosios jungiamosios 
detalės, reikia pažymėti jų tolygaus išdėstymo vietas ant sienos ir pagal tai išpjauti atitinkamo ilgio plokštes. Pirmąją 
plokštę apačioje pritvi�inti prie pradinio profilio taip, kad plokštės galinėje sienelėje esantis užraktas tolygiai įeitų į pradinio 
profilio tarpą. Plokštės prisukimą prie tašelių pradėti jos viduryje ilgio atžvilgiu, plokštėje esančios montavimo skylės / 
įdubos vietoje, pakaitomis a�ėjant link abiejų galų. Varžtus reikia tvi�inti montavimo skylių centre. Jei montavimo skylė 
nesutampa su tašeliu, reikia išpjauti tašelio gabaliuką ir jį pritvi�inti prie sienos po atitinkama montavimo skyle, paskui 
įsukant varžtą montavimo skylės centre prie tašelio gabaliuko priveržti plokštę. Visada reikia įsitikinti, kad kiekvienos 
plokštės galas yra prisuktas prie tašelio.
SVARBU: niekada nesukti varžto iki galo, t. y. galvutė neturi tiesiogiai liesti plokštės paviršiaus – tai gali riboti plokštės 
išsiplėtimo / susitraukimo galimybę. Palikti nedidelį tarpą (< 1 mm) tarp plokštės paviršiaus ir varžto galvutės apatinės 
plokštumos, kad prisuktą prie tašelių plokštę būtų galima paslinkti horizontalioje plokštumoje. Tęsti plokščių montavimą į 
viršų, tikrinant, ar plokštės tinkamai sujungiamos įlaido-griovelio tipo užraktais. Gulsčiuku tikrinti kas antros plokščių eilės 
horizontalumą. SVARBU: palikti kompensacinius tarpus tarp plokštės galų ir apdailos profilių vidinių dalių, kaip aprašyta 1.5 
punkte. Juos uždengs apdailos profilių išorinės dalys. Visos uždedamosios jungiamosios detalės (J-201/J-202/J-302) ir 
ve�ikalūs apdailos profiliai turi būti tiesiogiai montuojami prie atraminių tašelių. Uždedamosios jungiamosios detalės turi 
būti stipriai pritvi�intos jungiamų plokščių galuose – jų atskiriančios iškyšos užtikrins tinkamus kompensacinius tarpus tarp 
jungiamų plokščių. Uždedamosios jungiamosios detalės negali būti montuojamos tiesiogiai viena ant kitos. Vienoje 
ve�ikalioje linijoje išdėstytos uždedamosios jungiamosios detalės turi būti atski�os ne mažiau kaip dviem plokščių 
eilėmis. Reikia užtikrinti, kad išilgai išpjautos plokštės remtųsi į pagrindą; kaip tarpikliai gali būti naudojami nupjauti 
plokštės fragmentai.
2.4. Visų 2 dalių profilių išorinių dalių įkišimas
Tam nereikalingi jokie papildomi tvi�inimai.

3. EKSPLOATAVIMO INFORMACIJA
Eksploatuojant vidutinio klimato sąlygomis, kai oro temperatūra neviršija  +40 °C, ir iki 1800 m virš jūros lygio aukštyje, dėl 
saulės spindulių poveikio atsiradę galimi spalvos pokyčiai turi būti vienodos struktūros ir ne didesni kaip 3 pilkosios skalės 
laipsnio (EN 20105-A02).

4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
PVC putų fasado plokštės yra nereikalaujantys dažymo ir priežiūros baigti gaminiai. Siekiant išsaugoti estetinį vaizdą, 
fasadus reikia valyti ne rečiau kaip ka�ą per metus arba priklausomai nuo nešvarumo laipsnio. Naudoti švelnias valymo 
priemones. Nenaudoti aukštesnės kaip + 40 °C temperatūros vandens, stiprių valiklių, baliklių, tirpiklių, stiprių rūgščių ir 
šarmų bei švitrinių medžiagų.
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FS-201 Vienguba plokštė: 6 m, 2,95 m CONNEX

Dengiamas plotis: 180 mm 
Montavimas: horizontalusis

FS-202  Dviguba plokštė: 6 m

Dengiamas plotis: 332 mm 
Montavimas: horizontalusis / ve�ikalusis

FS-301  Vienguba plokštė: 6 m, 2,95 m C0NNEX

Dengiamas plotis: 320 mm 
Montavimas: horizontalusis / ve�ikalusis

FS-302 Dviguba plokštė: 6 m, 2,95 m C0NNEX

Dengiamas plotis: 332 mm
Montavimas: horizontalusis / ve�ikalusis

18

372

332
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PLOKŠTĖS TIPAS TIPAS/ILGIS KOLEKCIJA SPALVA VĖDINIMAS ATSTUMAS TARP TAŠELIŲ

Vienguba plokštė

Vienguba plokštė

Dviguba plokštė

FS-201 - 6 m

FS-201 CONNEX - 2,95 m

FS-202 - 6 m

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

40 cm

40 cm

40 cm (60 cm  didžiausias )

40 cm

4 cm

4 cm

2 cm

2 cm

4 cm

Balta (WH)
Kreminė (CR)
Gelsvai ruda (BE)
Claystone (CS)
Šviesiai pilka (LG)

Pilka (GR)
Pilka kvarco (QG)
Žalsvai ruda (OL)
Antracito (AN)

Balta (WH)
Kreminė (CR)
Gelsvai ruda (BE)
Claystone (CS)
Šviesiai pilka (LG)

Pilka (GR)
Pilka kvarco (QG)
Žalsvai ruda (OL)
Antracito (AN)

Balta (WH)
Kreminė (CR)
Gelsvai ruda (BE)
Claystone (CS)
Šviesiai pilka (LG)

Pilka (GR)
Pilka kvarco (QG)
Žalsvai ruda (OL)
Antracito (AN)

40 cm (60 cm  didžiausias )2 cm

BENDROSIOS MONTAVIMO TAISYKLĖS

T-REX

40 cm (60 cm  didžiausias )

Dviguba plokštė FS -202 - 6 m
40 cm2 cm

4 cm

Kreminė (CR)
Gelsvai ruda (BE)
Smėlio (SA)

Mėlyna (BL)
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Dviguba plokštė FS-302 CONNEX - 2,95 m
MODERN WOOD
WOOD EFFECT 40 cm

40 cm4 cm

2 cm

4 cm

Pilka kvarco (QG)
Antracito (AN)
Light grey pine (LGP)
Dark grey pine (DGP)
Douglas (DO)
Teak (TE)
Light oak (LO)
Red cedar (RC)

Balta (WH)
Ivory (IV)
Claystone (CS)
Gelsvai ruda (BE)
Pearl grey (PG)

Pilka kvarco (QG)
Antracito (AN)
Light grey pine (LGP)
Dark grey pine (DGP)
Douglas (DO)
Teak (TE)
Light oak (LO)
Red cedar (RC)

FS-201 CONNEX - 2,95 m

WOOD DESIGN

Vienguba plokštė

Vienguba plokštė

FS-301 - 6m

FS-301 CONNEX - 2,95 m

FS-201 - 6m

TREND 40 cm

40 cm

4 cm

4 cm

Ivory (IV)
Ivory stone (IVS)
Mastic (MA)
Mastic stone (MAS)
Pearl grey (PG)
Pearl grey stone (GPS)
Anthracite (AN)
Anthracite stone (ANS)

Auksinė ąžuolo (GO)
Sidabro pilka (SG)
Grafito (GP)

BENDROSIOS MONTAVIMO TAISYKLĖS

40 cm (60 cm  didžiausias )
2 cm

Balta (WH)
Ivory (IV)
Claystone (CS)
Gelsvai ruda (BE)
Pearl grey (PG)

Dviguba plokštė FS-302 - 6 m MODERN WOOD
WOOD EFFECT

PLOKŠTĖS TIPAS TIPAS/ILGIS KOLEKCIJA SPALVA VĖDINIMAS ATSTUMAS TARP TAŠELIŲ



- 7 -

VĖDINIMAS

15 mm

VĖDINIMAS

Kad fasadas būtų tinkamai vėdinamas, reikia užtikrinti laisvą oro cirkuliaciją apdailos apačioje ir viršuje.

Vėdinimas apačioje Langų / durų rėmai

31C 1A

1B

2

3

3

2 3

1

1A 1B 1C

150 mm

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

150 mm

FS-262

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS 150 mm

FS-262

VĖDINIMAS 150 mm

FS-262

VĖDINIMAS

15 mm

Sąrama

VĖDINIMAS

Palangė

Vėdinimas viršuje

Vėdinimas po karnizu Vėdinimas po apskardinimu Vėdinimas po stogo pakalimu

MASKAVIMO PROFILIS

ŽEMĖS LYGIS



~10 mm

~10 m
m

10 mm
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A KOMPENSACINIS TARPAS

1 1

4

2

1

~10 mm

~10 m
m

~10 mm~10 mm

1

2 3 4

Tinkamas plėtimosi kompensavimas užtikrinamas:

• paliekant atitinkamus kompensacinius

  tarpus plokščių galuose 

• prisukant plokštes taip, kad galėtų judėti 

• įsukant varžtus montavimo skylių centre,

  mažiausiai 1 cm atstumu nuo jų kraštų

~10 mm

KOMPENSACINIS TARPAS 9 mm

KOMPENSACINIS TARPAS

9 mm

1 3

FS-222 išorinis kampas FS-222 vidinis kampas

FS-282 jungiamoji detalė FS-252 apvadinis profilis J-201/J-202/J-302 jungiamoji detalė

PRIEKIS GALAS
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FS-201/FS-202/FS-302 HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS. BENDROSIOS TAISYKLĖS – VĖDINIMO TARPAS 20 MM, žr. 5 psl.

1 brėž. KERRAFRONT FS-201 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė/ FS-302 dviguba plokštė – bendroji schema

Tašelių storis priklauso nuo pagrindo, prie kurio jie montuojami:
- karkasinė konstrukcija: tašelio storis 22 mm,
- mūro siena (išorinė izoliacija): tašelio storis ne mažesnis kaip 30 mm.

2 brėž. KERRAFRONT CONNEX FS-201 vienguba plokštė / FS-302 dviguba plokštė – bendra schema

6 m plokštė, sujungimas J jungiamąja detale

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

VĖDINIMASVĖDINIMAS

400 mm

 max 600 mm

VĖDINIMAS: ne mažiau kaip 20 mm

FS-262

15 - 20 mm

39 mm

STOGAS

ne daugiau kaip 18 m

FS-201/ FS-202/ FS-302

J-201/ J-202/ J-302

VĖDINIMAS

400 mm

FS-262

VĖDINIMAS

2,95 m plokštė, CONNEX sistema

FS-201/ FS-302

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

VĖDINIMAS: ne mažiau kaip 20 mm

ne daugiau kaip 18 m

STOGAS

15 - 20 mm
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FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS. BENDROSIOS TAISYKLĖS – VĖDINIMO TARPAS 40 MM, žr. 5 psl.

3 brėž. KERRAFRONT FS-201 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė/ FS-302 dviguba plokštė – bendroji schema 4 brėž. KERRAFRONT CONNEX FS-201, FS-301 vienguba plokštė / FS-302 dviguba plokštė – bendra schema

STOGAS

FS-262

FS-201/ FS-301/ 
FS-302

400 mm

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

15-20 mm

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS: 40 mm

VĖDINIMAS

ne daugiau kaip 10 m

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

VĖDINIMASVĖDINIMAS

400 mm

VĖDINIMAS: ne mažiau kaip 40 mm

FS-262

15 - 20 mm

39 mm

STOGAS

ne daugiau kaip 18 m

FS-201/ FS-202/ FS-302

J-201/ J-202/ J-302

2,95 m plokštė, CONNEX sistema6 m plokštė, sujungimas J jungiamąja detale



FS-262  Vėdinimo profilis, 2 dalių

Montuojamas išilgai viršutinio krašto, 
ski�as tinkamam vėdinimui užtikrinti.

60 50

21

FS-222  Universalus kampas, 2 dalių

Montuojamas palei sienos viršutinį
arba šoninį kraštą.

APDAILOS PROFILIAI IR PRIEDAI

FS-211  Pradinis profilis FS-252  Apvadinis profilis, 2 dalių

FS-251  Universalus profilis

J-201  FS-201 jungiamoji detalė

J-202  FS-202 jungiamoji detalė J-302  FS-302 jungiamoji detalė

INOX-UP3.5X35-TX15-A2   Tvi�inimo varžtas

Montuojamas ve�ikaliai palei šoninį sienos 
kraštą arba palei įstrižos sienos viršutinį kraštą; 
tokiais atvejais gali būti naudojamas kaip 
FS-252 profilio alternatyva.

35

13

50

21

48

Varžtų kiekis 1 m2 :
FS-201 vienguba plokštė: 15 varžtų
FS-301 vienguba plokštė: 9 varžtai 
FS-202 dviguba plokštė: 9 varžtai 
FS-302 dviguba 
plokštė: 9 varžtai

25

35

8 3,5

55

17 40

Montuojama tarp dviejų gretimų FS-201 
plokščių, sujungiant jas pagal ilgį, visada 
tašelio aukštyje.

Montuojama tarp dviejų gretimų 
FS-302 plokščių, sujungiant jas pagal 
ilgį, visada tašelio aukštyje.

Montuojama tarp dviejų gretimų 
FS-202 plokščių, sujungiant jas 
pagal ilgį, visada tašelio aukštyje.

Montuojamas palei apatinį sienos kraštą ant 
vėdinimo profilio. Ski�as pritvi�inti pirmajai 
fasado plokštei, nematomas po montavimo.

Montuojamas sienų kampuose,
gali būti naudojamas kaip išorinis arba
vidinis kampas.

- 11 -

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

90°

Montuojamas ve�ikaliai, ski�as sujungti 
plokštėms pagal sienos ilgį

FS-261  Pe�oruotas profilis FS-282  Jungiamasis profilis, 2 dalių

~10 mm

10 mm10 mm

21

60

5 
m

m

24

19

38

10
 m

m

5 mm

24

19

38

18
1

35

33
2

35

33
2

35
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VARŽTŲ TVIRTINIMO MONTAVIMO SKYLĖSE TAISYKLĖS

min. 10 mm

ŁĄCZNIK J-201

9/ 15 mm



5 brėž. Fasado plokščių (FS-201/FS-202/FS-302) jungimo pagal ilgį naudojant jungiamąsias detales (J-201/J-202/J-302) taisyklės

min. 400 mm

ne daugiau kaip 18 m

J-201 / J-202 / J-302

FS-201 / FS-202/ FS-302

FS-262

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

STOGAS

15 – 20 mm

400 mm (ne daugiau kaip 600 mm)*

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – BENDROSIOS TAISYKLĖS

* žr. 5 psl.
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HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – BENDROSIOS TAISYKLĖS

6 brėž. Fasado plokščių (FS-201/FS-202/FS-301/FS-302) jungimo pagal ilgį naudojant FS-282 profilį taisyklės

ne daugiau kaip 6 m

FS-222

FS-262

FS-282

150 mm

ŽEMĖS LYGIS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

STOGAS

15 – 20 mm

400 mm (max 600 mm)*

FS-282

FS-222

10
/1

5 
m

m

10/15 mm

10/15 mm 10/15 mm
<90°

* žr. 5 psl.
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HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – „CONNEX“ SISTEMA

7 brėž. FS-201/FS-301/FS-302 fasado plokščių jungimo taisyklės – CONNEX sistema 2,95 m

VĖDINIMAS

A B1

B2
C

ŽEMĖS LYGIS

FS-222

10
/1

5 
m

m

10/15 mm

FS-201/ FS-301/
FS-302

STOGAS400 mm

150 mm

20-25 mm

25

35

 8 3.5

~20 mm

~10 cm

3–5 cm

x

min. 1 cm

ne mažiau kaip 1 cm
x - vėdinimo tarpas, 
žr. 5 psl.

MONTAVIMO KRYPTIS
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HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – „CONNEX“ SISTEMA

8 brėž. FS-201/FS-301/FS-302 fasado plokščių jungimo taisyklės – CONNEX sistema 2,95 m

FS-282

10/15 mm 10/15 mm

min. 400 mm

ne daugiau kaip 10 m

150 mm

15 – 20 mm

FS-222

10
/1

5 
m

m

10/15 mm

<90°

ŽEMĖS LYGIS

STOGAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS

VĖDINIMAS
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HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS, KARKASINĖ KONSTRUKCIJA

9 brėž. KERRAFRONT vienguba plokštė / dviguba plokštė, montavimas prie sienos naudojant 
   karkasinę konstrukciją – ve�ikalus pjūvis

10 brėž. Vėdinimo tarpas ne mažiau kaip 20 mm – horizontalus pjūvis, žr. 5 psl.

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302
400 mm

Min. 40 mm

FS-201/ FS-202/ FS-302

400 mm
(max 600 mm)

Min. 20 mm

11 brėž. Vėdinimo tarpas ne mažiau kaip 40 mm – horizontalus pjūvis, žr. 5 psl.

150 mm

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

ŽEMĖS LYGIS

FS-211

OSB PLOKŠTĖ

MEDINIS TAŠELIS

VĖDINIMO PROFILIS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

VĖJO IZOLIACIJA

VĖDINIMO TARPAS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

OSB PLOKŠTĖ

VĖJO IZOLIACIJA

INOX TVIRTINIMO VARŽTAS ø 3,5x35

MEDINIS TAŠELIS 22x45 mm

VIDINĖ SIENA

VIDINĖ SIENA

ŠILUMOS IZOLIACIJA

OSB PLOKŠTĖ

VĖJO IZOLIACIJA

INOX TVIRTINIMO VARŽTAS ø 3,5x35

VĖDINIMO TARPAS

2x MEDINIS TAŠELIS 22x45 mm
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MONTAVIMAS APLINK LANGUS, KARKASINĖ KONSTRUKCIJA

12 brėž. KERRAFRONT Montavimo šalia langų ir durų rėmų naudojant karkasinę konstrukciją 
     detalus brėžinys – ve�ikalus pjūvis

13 brėž. Kampo montavimo šalia langų ir durų rėmų naudojant karkasinę konstrukciją 
     detalus brėžinys – horizontalus pjūvis

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

10
/1

5 
m

m

10/15 mm

FS-251
 

FS-222 

OSB PLOKŠTĖ

VĖJO IZOLIACIJA

ŠILUMOS IZOLIACIJA

MEDINIS TAŠELIS

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

15 mm

15 mm

VĖDINIMAS

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-211

OSB PLOKŠTĖ

MEDINIS TAŠELIS

VĖDINIMO PROFILIS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

VĖJO IZOLIACIJA

OSB PLOKŠTĖ
MEDINIS TAŠELIS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

VĖJO IZOLIACIJA

TARPIKLIS 
(PVZ., ATPJAUTAS 

PLOKŠTĖS FRAGMENTAS

5 
m

m
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HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS PRIE MŪRO SIENOS

14 brėž. KERRAFRONT vienguba plokštė / dviguba plokštė, montavimas prie mūro sienos – ve�ikalus pjūvis 15 brėž. Vėdinimo tarpas, montavimas prie mūro sienos – horizontalus pjūvis

16 brėž. Montuojant prie mūro sienos su izoliacija būtinas vėdinimo tarpas tarp tašelių – horizontalus pjūvis

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

400 mm (max 600 mm)*

Min. 30 mm

400 mm (max 600 mm)*

* žr. 5 psl.

* žr. 5 psl.

    

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

min 30 mm

150 mm

FS-211

ŽEMĖS LYGIS

MEDINIS TAŠELIS

SIENA

INOX TVIRTINIMO VARŽTAS ø 3,5x35

VĖDINIMO TARPAS

MEDINIS TAŠELIS

INOX TVIRTINIMO VARŽTAS ø 3,5x35

VĖDINIMO TARPAS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

SIENA

MEDINIS TAŠELIS

VĖDINIMO PROFILIS
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MONTAVIMAS PRIE MŪRO SIENOS NAUDOJANT METALINIUS LAIKIKLIUS

17 brėž. KERRAFRONT vienguba plokštė / dviguba plokštė, montavimas prie mūro sienos 
     su izoliacija ir laikikliais – ve�ikalus pjūvis

18 brėž. Montuojant prie mūro sienos su izoliacija ir laikikliais būtinas vėdinimo tarpas – horizontalus pjūvis

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302 400 mm (max 600 mm)*

Min. 40 mm

* žr. 5 psl.

MEDINIS TAŠELIS

SIENA

ŠILUMOS IZOLIACIJA

LAIKIKLIS

INOX TVIRTINIMO VARŽTAS 3,5X35Ø 

VĖDINIMO TARPAS

MEDINIS TAŠELIS 50x50 mm

TARPIKLIS 
(PVZ., ATPJAUTAS 

PLOKŠTĖS GABALIUKAS)

LAIKIKLIS

LAIKIKLIS

FS-211

VĖDINIMO PROFILIS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

ŽEMĖS LYGIS

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

15 - 20 mm

FS-262 

150 mm



FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

VĖDINIMAS

FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302

20 brėž. KERRAFRONT Kampo montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus 
      brėžinys – horizontalus 
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MONTAVIMAS APLINK LANGUS NAUDOJANT METALINIUS LAIKIKLIUS

19 brėž. KERRAFRONT Montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus 
     brėžinys – ve�ikalus pjū

15 mm

VĖ
DI

NI
MA

S

5 
m

m

FS-201/ FS-301/
FS-202/ FS-302 

FS-201/ FS-301/ 
FS-202/ FS-302

FS-222 

FS-251

FS-211

ALIUMINIO PROFILIS SU 
VĖDINIMO TARPU

MEDINIS TAŠELIS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

LAIKIKLIS

MEDINIS TAŠELIS 50X50

ŠILUMOS IZOLIACIJA

LAIKIKLIS

ŠILUMOS  IZOLIACIJA

MEDINIS TAŠELIS

LAIKIKLIS

MEDINIS TAŠELIS 50X50

10
/1

5 
m

m

10/15 mm
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FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKALUSIS MONTAVIMAS

21 brėž. KERRAFRONT FS-301 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė/ FS-302 dviguba plokštė – ve�ikalaus montavimo taisyklės

± 0,0

STOGAS

20 - 25 mm

FS-301 m
ax 6 m

, FS-202 m
ax 6 m

, FS-302 m
ax 6 m

FS-261

FS-262

150 mm

600 mm

400 mm

A

A

ŽEMĖS LYGISLINIJINIS ŠILUMINIS
PLĖTIMASIS

25 mm

35 mm

 8 mm 3.5 mm

INOX TVIRTINIMO VARŽTAS ø3,5x35

HORIZONTALUS TAŠELIS
45x28 mm

VERTIKALUS TAŠELIS
60x40 mm
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FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKALUSIS MONTAVIMAS, KARNIZINIS PROFILIS

22 brėž. KERRAFRONT FS-301 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė / FS-302 dviguba plokštė, pjūvis A-A 23 brėž. „KERRAFRONT“ KARNIZINIS PROFILIS, nupjautas

FS-261

FS-301/ FS-302
2,95 m

FS-202/ FS-302
6 m

KARNIZINIS PROFILIS

KARNIZINIS 
PROFILIS

KARNIZINIS 
PROFILIS

400 mm

FS-262

FS-261

150 mm

~5 mm

ŠILUMOS IZOLIACIJA

VĖJO IZOLIACIJA

OSB PLOKŠTĖ

MEDINIS TAŠELIS  60 vu x 40 ep 

VĖDINIMO PROFILIS
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FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKALUSIS MONTAVIMAS

24 brėž. KERRAFRONT Montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus 
      brėžinys – ve�ikalus pjūvis 

25 brėž. KERRAFRONT Kampo montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus 
      brėžinys – horizontalus 

FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-261

FS-251

FS-222 

OSB PLOKŠTĖ

VĖJO IZOLIACIJA

ŠILUMOS IZOLIACIJA

FS-261

~5 mm

20 - 25 mm

FS-301/ FS-202/ FS-302

FS-301/ FS-202/ FS-302

VĖDINIMO PROFILIS

ŠILUMOS IZOLIACIJA

ŠILUMOS IZOLIACIJA

MEDINIS TAŠELIS storis ne mažiau kaip 40 mm

LAIKIKLIS

LAIKIKLIS



* Atskirų plokščių raštų pasika�ojimas pakuotėje yra atsitiktinis. Tai numatytas efektas, kurio tikslas – suteikti fasadui tikroviškesnį vaizdą. Kaip ir natūralios medienos atveju, spalva ir atspalviai nėra visiškai vienodi.
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KERRAFRONT

FS-302 dviguba plokštė
MODERN WOOD, WOOD EFFECT

FS-302, dviguba plokštė

reljefinis medienos raštas

reljefinis medienos raštas su skaitmenine spauda*

„MODERN WOOD“ (7 SPALVOS):
Balta (WH), ivory (IV), claystone (CS), gelsvai ruda (BE)
Pearl grey (PG), kvarco pilka (QG), antracito (AN)

„WOOD EFFECT“ (6 SPALVOS): Light grey pine (LGP),
Dark grey pine (DGP), douglas (DO), teak (TE),
Light oak (LO), red cedar (RC)

PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra

372 mm

332 mm

MODERN WOOD FS-302, ilgis 6000 mm

MODERN WOOD FS-302 CONNEX, ilgis 2950 mm 

WOOD EFFECT FS-302, ilgis 6000 mm

WOOD EFFECT FS-302 CONNEX, ilgis 2950 mm

1,8 kg/ ties. m

6,5 mm

18 mm

6,5 mm

18 mm

371 mm

332 mm

6,5 mm

18 mm

359 mm

320 mm

9 mm

18 mm

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PROFILIO TIPAS

APDAILA – VIRŠUTINIS
SLUOKSNIS

MEDŽIAGA – ŠERDIS

BENDRAS PLOTIS

DENGIAMAS PLOTIS

ILGIS

VIDUTINIS SVORIS / 
TIESINIO METRO

STORIS (SIAURIAUSIAS TAŠKAS)

STORIS (PLAČIAUSIAS TAŠKAS)

FS-201 vienguba plokštė
WOOD DESIGN, CLASSIC

FS-201, vienguba plokštė

reljefinis medienos raštas

PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra

1 kg/ties. m

„CLASSIC“ (9 SPALVOS):
Balta (WH), kreminė (CR), gelsvai ruda (BE), 
claystone (CS), šviesiai pilka (LG), antracito (AN), 
žalsvai ruda (OL), Pilka (GR), kvarco pilka (QG)
„WOOD DESIGN“ (3 SPALVOS):
Grafito (GP), sidabro pilka (SG), 
auksinė ažuolo (GO)

CLASSIC FS-201, ilgis 6000 mm

CLASSIC FS-201 CONNEX, ilgis 2950 mm

WOOD DESIGN FS-201, ilgis 6000 mm

WOOD DESIGN FS-201 CONNEX, ilgis 2950 mm

219 mm

180 mm

FS-202 dviguba plokštė
CLASSIC, T-REX

FS-202, dviguba plokštė

reljefinis medienos raštas

„CLASSIC“ (9 SPALVOS):
Balta (WH), kreminė (CR), gelsvai ruda (BE), 
claystone (CS), šviesiai pilka (LG), antracito (AN), 
žalsvai ruda (OL), Pilka (GR), kvarco pilka (QG)
„T-REX“ (4 SPALVOS):
Kreminė (CR), gelsvai ruda (BE), smėlio (SA)
Mėlyna (BL)

PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra

CLASSIC FS-202, ilgis 6000 mm

T-REX FS-202, ilgis 6000 mm

1,6 kg/ ties. m

FS-301 vienguba plokštė
TREND

„TREND“ (8 SPALVOS):
Ivory (IV), ivory stone (IVS), mastic (MA),
Mastic stone (MAS), pearl grey (PG),
pearl grey stone (GPS), antracito (AN),
Anthracite stone (ANS)

FS-301, vienguba plokštė

subtili struktūra, dviejų versijų:
- vienos spalvos
- su įspaustu akmens raštu

PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra

TREND FS-301 CONNEX, ilgis 2950 mm 

leistinieji matmenų nuokrypiai: 

didžiausias 2950 mm + 9 mm

1,9 kg/ ties. m
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