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ИЗОЛАЦИОННА ПЛОСКОСТ MEAFIX AQUA    
УПЛЪТНЕНИЕ СРЕЩУ ВЪНШНА ВОДА ПОД НАПОР (DIN 18195-6)  

С WEBER.TEC SUPERFLEX D24 – ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ НА 
ХОРА И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ   

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ   
 

Общи указания  

 
 Бетонни и зидани стени (силикатен кирпич, порест бетон, тухли) 

трябва да бъдат сухи до матово-влажни и почистени от прах и 

мазнини. 

 Повърхността да бъде почистена от битум! 

 Температура на обработване на монтажното лепило:   

+5 °C до +40 °C. 

 Да се съблюдава Информационен лист за безопасност на 

монтажно лепило MEAFIX (Download unter www.mea-

group.com/bauprodukte). 

 При необходимост скъсявайте от горна страна 

изолационните плоскости. 

 Фугирайте трайно горната фуга между мазилката и 

плоскостта MEAFIX.  

Указания за употреба  

 
 Почистете стената от всякакви замърсявания (прах, 
циментов шлам, мръсотия, антиадхезиви, мазнини, масла 
и др.).  

 Основата трябва да е чиста и с достатъчна 
товароносимост.  

 Да се съблюдават указанията за използване на 
продуктите на  Weber-Deitermann (www.sg-weber.de). 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ  M E A F I X   A Q U A – 

УПЛЪТНЕНИЕ СРЕЩУ ВЪНШНА ВОДА ПОД НАПОР  (D I N  1 8 19 5 - 6) С  WEBER.TEC SUPERFLEX D24,  ПОЗВОЛЯВАЩО 

ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ  
 

1. a)     Места за фиксиране на 

светлинни шахти тип  

MEAMULTINORM, широчина 80 и  

100 cm. 

1. b)   Места за закрепване на светлинни 

шахти тип MEAMAX, широчина 80 и 

100 cm. 

1. c)  Места за закрепване на светлинни 
шахти тип MEAMULTINORM и  

MEAMAX с  широчина 125 cm. 

2. Грундирайте зиданата  стена и 

фиброциментната плоча  (weber.prim 

801). Време на съхнене – около 30 

min. С помощта на винтове  с 

шестостенна глава M8x30  и в 

зависимост от типа и размера на 

светлинната шахта монтирайте 

дюбели за изолационни плоскости, 

след което завийте винтовете. 

1. a) 1. b) 

1. c) 2. 
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3. + 4. Разбъркайте дебелослойно покритие 
weber.tec Superflex D24, нанесете върху 
стената и обратната стена на плоскостта 
MEAFIX, притиснете силно плоскостта към 
стената и я осигурете срещу провисване.   

5. С помощта на нивелир подравнете  

изолационната плоскост спрямо касата   

на прозореца. При необходимост 

използвайте за точност на позициониране 

обиколна рамка. Накрая осигурете 

светлинната шахта срещу провисване.   

6. Уплътнете двуслойно изолационната 
плоскост MEAFIX  с weber.tec Superflex 
D24, като разположите стъклотъкан между 
двата слоя. Минимална дебелина на 
сухия слой – 4 мм. Окръглете 
вътрешните ъгли с радиус около 2 см.  

7. Нанесете отвън и равномерно  по 

цялата обиколка на рамката монтажно 

лепило MEA Bond Weiß. Уплътнете добре 

по цялата дължина ръба на рамката (вж. 

Инструкция за монтаж на обиколна рамка 

MEALUXIT). 

8. След 24 часа пристъпете към монтажа 

на AQUA-светлинната шахта.  

> Използване на AQUA-монтажен 
комплект.  

Награпавете с шкурка и почистете 

основно фланеца на светлинната 

шахта.  Почистете от прах и мазнини 

контактната повърхност. Нанесете 

лепило MEA AQUA равномерно върху 

фланеца на светлинната шахта, след 

което уплътнете монтажните отвори с 

лепило MEA AQUA, като подложите  

дистанционни шайби Ø 40 x 4 mm. При  

AQUA-светлинна шахта (100 x 130 x 40, 

125 x 100 x 40 и 125 x 130 x 60) 

изразходвайте 3 туби лепило MEA 

AQUA.  

8. 

6. 

7
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9. MEAMULTINORM AQUA: Завийте винт  

10x90 в горната част, след което 

поставете решетката, окачете светлинната 

шахта и завийте винтовете: долните 

винтове – с кръгли, а горните – с U-

образни шайби.  
MEAMAX AQUA (липсва на 

изображенията): завийте долу винт  

10x90. Поставете решетката, окачете 

шахтата и завийте винтовете:  

Горните винтови -  с фиксиращ елемент и 
шайба, а долните – с  U-образни шайби.  

> Указание: Моля съблюдавайте минимална 

фуга на залепване от 2 – 3 mm.  След 24 

часа пристъпете към послойно полагане и 

уплътнение на светлинната шахта, след 

което е допустимо движение на хора върху 

нея (1,5kN). 
10. При различна дебелина на изолацията 

или в областта на терасната врата 

монтирайте облицовъчен профил  MEAFIX 

с монтажно лепило MEAFIX.  

11. Констр. изпълнение, позволяващо 
движение на леки автомобили  

(до 16 cm дебелина, 9 kN колесен 
товар): 

Фиксирайте светлинната шахта към 

бетонната, респ. зиданата стена с 

допълнителни 4 дюбела (виж 

Инструкция за монтаж при стени с 

изолация отвън по периметъра). 

Разположете по цялата обиколка на 

светлинната шахта бетонен пояс с 

достатъчна товароносимост  

9. 10. 

11. 

Бетонов 
пояс  
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