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Forband DH elementa novietošana
uz iepriekš izrullētas PVC lentas.

Izrullēt ārējo PVC lentu 
tips AD uz betona 
sagatves slāņa

Elementa instalēšana uz grīdas 
nostiprinot ar naglām.

Atritināt PVC lentu tips D un novietot
to uz DHI struktūras augšējās daļas. 

Forband DHI novietošana 
uz betona sagataves slāņa. 
Nostiprināšana ar naglām.

Augšējā Forband DHI novietošana uz 
apakšējās daļas. Abu elementu savienošana 
ar stieples palīdzību.

lentas novietošana
uz betona sagataves slāņa

betona sagataves slānis putupolistirola, poliuretāna
putas vai korķis

augstumam H > 40 cm DH elements
ir pašnesošs

Forband DH nav nepieciešama
papildus stiprināšana
augstumā līdz 75 cm

virs 25 m garumā lentas secīgās 
daļas pirms uzstādīšanas ir jāsakausē

deformācijas šuves iekšējā
PVC lenta D tips

Forband DHI nav nepieciešama papildus 
stiprināšana augstumā līdz 75 cm

lente 15o leņķī, garantē ļoti labu 
betona vibrāciju

cinkota tērauda loksne 0,7 mm

savienojuma
loksne

Vispārējas rekomendācijas:

• Iestrādes laikā ievērot obligātos drošības standartus - valkāt aizsargcimdus un darba apģērbu ar 
garām piedurknēm. 

• Transportēšanas un uzglabāšanas laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem.
• Pirms Forband iestrādes PVC lentas ir jāsakausē.
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