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Суровински плочи

Betonyp
ПРОИЗВОДИТЕЛ

ОПИС
Плоча изработена од борови дрвни струготини и 
Портланд цемент сврзани со специјална смола под 
висок притисок и топлина.

СТАНДАРД НА ПРОИЗВОДОТ
Производот ги исполнува барањата на стандардите:

en 634-2,

b-s1, d0.

ПРИМЕНА
 L Обложување на надворешна фасада,
 L За оформување на плафони и подови,
 L Одвојување на внатрешен простор,
 L За шалување,
 L За употреба во лесните и традиционалните градеж-
ни системи.

ОСОБИНИ
 L Висока отпорност на абразија и удари,
 L Отпорност на влага и подмрзнување,
 L Отпорност на габи, мувла и инсекти,
 L Огно-отпорен материјал,
 L Има звучна и топлотна изолација,
 L Не содржи формалдехид и азбест,
 L Лесни обработливи способности,
 L Издржлив, и
 L Еколошки материјал (може да се рециклира).

Искривување и извиткување на плочите 
Betonyp е отпорен на временски влијанија. Содржината за 
израмнување на влагата на плочите се менува во зави-
сност од временските услови, а ова може да доведе до 
искривување на плочите и промена на нивната димензија. 
Различните климатски услови на горната и долната повр-
шина на плочата може да резултира со извиткување. 
Штом се отвори палетата или плочите се постават на вис-
тинското место, мораат веднаш да се фиксираат. 
Веќе отворените палети мора повторно да се зацврстат 
(затворат), или врз нив да се постави уште една палета.

Подна примена 
Небрусените Betonyp плочи имаат висока разлика на 
нивната дебелина (± 0,7 ~ ±1,5мм), за подно поставување се 
препорачува да се употребат брусените плочи со жлеб и 
јазиче. Додека се растовара палетата мора да се води смет-
ка долната површина да се постави како горна површина. 
Поради димензиско движење на плочите, потребно е да 
се постават и тампон врски (помеѓу ѕидот и плочите, во 
поголеми простории се препорачува да се постават тампон 
врски на секои 20-30м²). 
Штом се отвори палетата или плочите се постават на вис-
тинското место, мораат веднаш да се фиксираат.

Поставување на плочки 
Ќерамички плочки не можат да се постават директно на 
Betonyp плочите. Конструкцијата што ги држи плочите 
мора да биде многу стабилна и мора да се постават довол-
но тампон врски. Помеѓу Betonyp плочите и ќерамичките 
плочки мора да се постави еластичен материјал. (пример X 
P S, Импрегнирани гипсени плочи, и друго).

Челична конструкција 
Промена на климатските услови може да доведе до искри-
вување и на Betonyp плочите и на челичната конструкција. 
Од несоодветна конструкција можни се искршувања и 
напукнувања.
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ОБРАБОТКА, ФИКСИРАЊЕ, И ФАРБАЊЕ НА BETONYP ГРАДЕЖНИТЕ ПЛОЧИ

ОБРАБОТКА НА BETONYP ГРАДЕЖНИТЕ ПЛОЧИ 

Основни принципи на обработка (бушење, сечење)

Сечењето на Бетонип градежните плочи се извршува со алат со карбитен врв. И традиционалните (железни, 
хром-ванадиум) рачни алати може да се употребат за обработка, но во овој случај побрзо ќе иступат и ќе станат 
неупотребливи. При обработката може да се употребат и металуршки алати, како пили и бушалици. При сечење и 
бушење на Бетонип плочите потребно е да се обезбеди соодветна аспирација со минимална брзина на вшмукување 
од 30 м/с.

Препораки за поголемите операции со употреба на рачни електрични и пневматски машини

Сечење на плочите по димензија

За квалитетно сечење на плочите се препорачува употреба на пили со карбидни запци. На слика 1 претставена е 
пила со наизменични запци, прави и трапезни. Потребно е длабочината на сечење да се прилагоди со тоа што пила-
та само малку ќе ја пробие плочата (околу 3 до 8 мм). Покрај пилата со карбидни запци може се употреби и друг тип 
на пила со различна форма. Во овој случај ќе се намали квалитетот на сечењето и пилата побрзо ќе иступи.

Бушење

За бушење се препорачува челична бушалица со висок број на вртежи со што се обезбедува чисто бушење. Под 
плочата што се буши потребно е да се постави парче тврдо дрво.

Препорачани карбидни бушалици:
 L дијаметар од 1,5 до 16 мм: бушалица со спирална бургија со врв од 60 степени,
 L дијаметар од 8 до 16 мм : мортизер со водилка
 L дијаметар од 16 до 40 мм: зглобна бушалица со водилка

Брусење

Нерамнините на споевите можат да се израмнат со брусење. Препорачана големина на песокот на хартијата за 
брусење: 60 – 80. Во случај на употреба на машини за брусење потребно е да се обезбеди аспирација.

Заковување, стегање

Предвреме избушените Бетонип плочи може да се заковаат со употреба на рачни методи. Нивното фиксирање за 
природно дрвениот материјал може да се изведе со механички чукала и пневматски стегачи со автоматско полнење. 
Врската помеѓу плочата и дрвото може значително да се зајакне со употреба на спирални шајки.

Слика 1

Препорачан тип на пила со карбидни 
запци за сечење на Бетонип плочите
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Заштрафување

За заштрафување на Бетонип плочите може да се користат пневматски или 
електрични штрафалици. За подобра врска се препорачуваат двостартни 
штрафови, како на слика 2.

Фиксирање на BETONYP® градежните плочи

Бетонип плочите може да се фиксираат со употреба на рачно и пневматско 
заковување, спирално заковување, заштрафување и пневматско затегну-
вање, притоа водејќи сметка на следниве препораки:

При фиксирање на Бетонип плочите потребно е прецизно да се постават на рамката за фиксирање.
 L Слика 3 и табела 2 го покажуваат потребното растојание за фиксирање кај најчесто употребуваните дебелини. За 
да не дојде до ослабување на спојките на ќошињата потребно е да се одбере соодветното растојание за фикси-
рање.

 L За плочи со дебелина поголема од 16 мм се препорачува фиксирање со заштрафување.
 L За фиксирање се препорачува употреба на некорозивни сврзни елементи (штрафови, шајки и др.)

A 

Слика 2

Препорачан тип на крстач 
штраф со двостартен навој

Табела 2 
Потребно растојание за фиксирање кај 

најчесто употребуваните дебелини

ДЕТАЉ А

ПОСЕБЕН НАВОЈ

ДВОСТАРТЕН

Заштафување Заковување Стегање Поврзување
Претходно пребушени 
плочи.

Дијаметар на отворот: 
D=0,8 ~ 1, 1x Ds

Ds=Дијаметар на главата 
на штрафот

За плочи под 10 мм дебели-
на не е потребно претход-
но бушење. За плочи над 
оваа дебелина потребно е 
претходно пребушување.

Дијаметар на отворот: 
D=0.8 x Dn

Dn=Дијаметар на главата 
на шајката

За плочи со дебелина под 
12 мм се препорачуваат 
средни стеги и употреба 
на соодветен алат за 
стегање.

Обезбедува дополнителен 
спој за ковање и стегање. 
Се препорачува и употре-
ба на средства за алкална 
реакција.

Дебелина
на плоча (мм)

Растојание за поврзување (мм)
А В С

8, 10, 12, 14 20 200 400

16, 18, 20

22, 24, 28

40

25

25

40

300

400

600

600

800

1200

CC

BA BB B

B

C

B

A
A

B

C
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Завршен слој, Фарбање

При задавање на завршниот слој на Бетонип плочите, во предвид потребно е да се земат следниве особини:
 L Поради значителната содржина на цемент, плочите покажуваат алкална реакција (слично како кај бетонот);
 L Површината на плочите има висок степен на абсорбција;
 L Влагата во плочите да не надмине 14%.

Поради алкалноста на плочите, при финиширањето потребно е да се третираат со средство или прајмер со алкална 
отпорност.

Целата на прајмерот:
 L Да се намали алкалност на површината;
 L Да се обезбеди воедначена абосорпција;
 L Да се намали абсорбцијата на влагата.

За оваа цел можна е употребата на таканаречените „длабоки прајмери“. Побарајте и технички информации од 
Вашиот добавувач.

Поправка на мали оштетувања на плочите:

Со прајмер поминете низ оштетените делови на плочата, додека нерамнините исполнете ги со кит смеса. Откако 
плочата ќе се исуши, со брусење израмнете ја површината, т.е искитираниот дел со површината на плочата.

За фарбање на Бетонип плочите се препорачува употреба на комплетен систем за фарбање развиен од различни 
компании кои произведуваат бои и лакови.


