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 Rėmai i� u�darų tu�èiavidurių plieninių profilių, 

padengtų KTL/ACC bei auk�toje temperatūroje sufor-

muota polimerine � lakine danga. Į MEVA funkcines 

pasparas yra įvirintos ver�lės su vidiniu sriegiu, tai 

leid�ia labai greitai ir lengvai pritvirtinti papildomus 

elementus. 

Klojiniai, labiausiai tinkan-
tys individualiai statybai
EcoAs � tai visapusi�ka, kompakti�ka, 
pritaikyta darbui be krano rėminių 
klojinių sistema, skirta formuoti

 pamatus
 �viesos �achtas
 sienų pertvaras 
 �laitų sutvirtinimus 
 laiptus
 sodo tvoras
 kanalizacijos �achtas

 Betoninis statinys, skirtas specializuoto prekybos 

centro pamatams Mistelbacho mieste / Austrijoje

 Tilto modernizavimas autostradoje A81, netoli Beihingen / Vokietija

Polimerinė plok�tė alkus
MEVA - pirmasis klojinių 
gamintojas, kuris naująją 
polimerinê plok�tê �alkus� 
pritaikė visoms serijinės gamy-
bos sistemoms. Tai garantuoja, jog naudojant MEVA 
klojinių sistemas, u�tikrinama labai auk�ta betoninio 
pavir�iaus kokybė. 

Konstrukcija yra kompakti�ka ir lengva, 
todėl visus elementus nesunkiai galima 
statyti rankomis. Kai klojiniai naudo-
jami pamatams, ypaè pasiteisina pato-
gus įtempimo ta�kų i�dėstymas, netgi 
naudojant pamatų juostą arba esant i� 
anksto paruo�tam �padui�.
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SAVYBĖS PRIVALUMAI
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 Elementų auk�tis nuo 80 iki 240 cm, elementų plotis 
nuo 25 iki 80 cm; montuojami horizontaliai ir vertika-
liai

 Klojinių i�siki�imai niekada nevir�ija 40 cm
 Minimalus kiekis papildomų detalių
 Greitas pritaikymas prie statybų plano geometrijos 

 90° vidiniai ir i�oriniai kampai, bei reguliuojami 
�arnyriniai kampai, kurių diapazonas 60°�180°

 Serijinės gamybos klojiniai įgalina bet kokių kampų formavimą

 Elementas 120/80 su �alkus� plok�te sveria tik 33 kg  Montavimas be krano
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  Leistinas �vie�io betono slėgis (DIN 18218) visu 

pavir�iumi 50 kN/m�
 Įgalina betonavimą, atitinkamą elementų auk�èiui, nepri-
klausomai nuo meteorologinių sąlygų, betono receptūros ir 
konsistencijos, bei nepaisant betono u�pylimo greièio.
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 Rėmai i� labai tvirtų, u�darų, tu�èiavidurių plieninių 
profilių

 Didelis atsparumas lenkimui, ilgas eksploatacijos laikas.

 Autoforetinis cheminis (ACC) arba katodinis (KTL)* 
pavir�iaus dengimo metodas u�baigiamas auk�toje 
temperatūroje suformuota polimerine � lakine 
danga.

 Auk�ta apsauga nuo korozijos
 Nedidelės valymo sąnaudos dėl betonui prilipti neleid�ianèios 
polimerinės dangos. 
 Ilgas eksploatacijos laikas 
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s  Prakti�ka MEVA funkcinė paspara su įvirintomis 
ver�lėmis (su vidiniu DYWIDAG tipo sriegiu)

 Paprastas papildomų dalių (i�lyginimo balkių, atramų, darbo 
aik�telių konsolių ir t.t) pritvirtinimas 
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 Įtempimo ta�kai su kūgio formos plieninėmis 
įvorėmis, privirintomis i� abiejų pusių. 

 Paprastas templių DW 15 naudojimas
 Ilgas eksploatacijos laikas 
 Įgalinamas įtempimas esant nuolyd�iui

 Įtempimo ta�kų i�dėstymas: 3 ta�kai, kai elementų 
auk�tis 240 cm, po 2 ta�kus, kai auk�tis 160 ir 120 cm. 
Kai elementai montuojami horizontaliai, įtempimo 
ta�kai yra viduryje.

 Greitas pamatų pastatymas 
 Patogus įtempimo ta�kų i�dėstymas, netgi kai įmontuota san-
darinimo juosta. 

 Tempimo-spaudimo spyna tvirtinama vir� elementų 
sandūros, kad kai formuojami pamatai, stabilizuotų 
elementus tempimui ir gniu�dymui.

 Vir�utinės dalies įtempimo ta�kai betone nereikalingi

 Elementai sujungiami su firmos MEVA sukurta spyna: 
vienintele detale, sverianèia tik 1,5 kg.

 Laiko taupymas montuojant: bepakopis elementų sujungimas, 
veikiamas spynos suspaudimo jėgų u�tikrina, jog elementas 
nepasislinks, ir tai padaroma tik keliais plaktuko smūgiais. 
 Nėra greitai pasimetanèių atskirų detalių.

P
o

li
m

e
ri

n
ė
 p

lo
k
�t

ė
 

a
lk

u
s

 Drėgmei atspari plok�tė, nebringsta ir neperd�iūsta  Matmenys dėl drėgmės poveikio nekinta, plok�tė nepūva ir 
nepelyja; ilgas eksploatacijos laikas. 
 Tikslus įmontavimas į elementų rėmus sąlygoja geresnê ir 
tolygią betono pavir�iaus plok�tumą visos eksploatacijos metu. 

 Paprastas mechaninių pa�eidimų, pvz. įbrė�imų, 
grê�tinių skylių ir pan., remontas su plok�tei identi�ka 
med�iaga statybų aik�telėje. 

 Neprarandamas laikas dėl remonto darbų
 Nuolatinis disponavimas elementais.

 Sukant var�tus ar kalant vinis dengiamasis sluoksnis 
neat�oka ir nesilupa

 Paprastas naudojimas

 �alkus� plok�tė laiko taip pat ilgai kaip ir rėmai  Nereikia keisti klojinių plok�tės, todėl nesutrikdomas statybų 
procesas dėl sugai�tamo laiko remontui.

* auk�èiausi kokybės standartai, remiantis automobilių pramonės apsauga nuo korozijos. 



Auk�tis 240 cm

80 55 50 45 40 25

Auk�tis 160 cm

80 55 50 45 40 25

Auk�tis 120 cm

80 55 50 45 40 30 25



EcoAs

Elementas EA
Konstrukcinis elemento auk�tis 10 
cm, rėmo profilio storis 23 mm. 
Įtempimo ta�kų i�dėstymas: 3, kai 
elemento auk�tis 240 cm, po 2, kai 
auk�tis 160 cm ir 120 cm, vidurinis 
galinis įtempimo ta�kas naudojamas, 
kai elementai montuojami horizon-
taliai. EA-elementų rėmai sudaryti i� 
u�daro plieninio profilio, todėl yra 
atsparūs lenkimui. Kadangi padengti 
specialia danga(KTL/ACC) ir auk�toje 
temperatūroje suformuota polimerine 
- lakine danga,  rėmai yra apsaugoti 
nuo korozijos ir lengvai valomi. EA 
elementai pagal serijinê gamybą yra 
su polimerine plok�te alkus AL 17. EA-
spynos ir aplink rėmą einantis griovelis 
u�tikrina bepakopį, nepasislenkantį, 
jėgų veikiamą sujungimą. Kūgio 
formos įtempimo įvorės yra privirintos 
prie rėmų. Funkcinės pasparos įgalina 
paprastą, greitą ir saugų papildomų 
elementų prijungimą. 

21-700-21 Elementas EA AL 17 240/80 1,92 63,0

21-700-46 Elementas EA AL 17 240/55 1,32 52,0

21-700-51 Elementas EA AL 17 240/50 1,20 47,0

21-700-56 Elementas EA AL 17 240/45 1,08 45,0

21-700-61 Elementas EA AL 17 240/40 0,96 37,0

21-700-76 Elementas EA AL 17 240/25 0,60 30,0

21-705-21 Elementas EA AL 17 160/80 1,28 43,0

21-705-46 Elementas EA AL 17 160/55 0,88 34,0

21-705-51 Elementas EA AL 17 160/50 0,80 33,0

21-705-56 Elementas EA AL 17 160/45 0,72 32,0

21-705-61 Elementas EA AL 17 160/40 0,64 24,0

21-705-76 Elementas EA AL 17 160/25 0,40 20,0

21-710-21 Elementas EA AL 17 120/80 0,96 33,0

21-710-46 Elementas EA AL 17 120/55 0,66 28,0

21-710-51 Elementas EA AL 17 120/50 0,60 26,5

21-710-56 Elementas EA AL 17 120/45 0,54 25,0

21-710-61 Elementas EA AL 17 120/40 0,48 19,0

21-710-71 Elementas EA AL 17 120/30 0,36 17,0

21-710-76 Elementas EA AL 17 120/25 0,30 15,0

21-715-61 Elementas EA AL 17 80/40 0,32 15,0

21-725-20 Vidinis kampas EA 240/25 1,20 65,0

21-725-25 Vidinis kampas EA 160/25 0,80 45,0

21-725-30 Vidinis kampas EA 120/25 0,60 33,0

21-725-85 I�orinis kampas EA 240 Alu 0,24 13,0

21-725-90 I�orinis kampas EA 160 Alu 0,16 9,0

21-725-95 I�orinis kampas EA 120 Alu 0,12 6,5

21-726-30 Vidinis �arnyrinis kampas EA 240/30 1,44 57,0

21-726-40 Vidinis �arnyrinis kampas EA 120/30 0,72 29,0

Vidinis kampas EA
90° kampas, kampo sienelės ilgis 25 
cm. Plieninis rėmas su įtempimo ta�ku. 
Rėmas padengtas KTL/ACC su auk�toje 
temperatūroje suformuota polimerine 
- lakine danga.

I�orinis kampas EA
I� aliuminio su polimerine danga. 
Kampo plotis 5 cm į abi puses. Jungiant 
kartu su elementais EA ir spynomis EA, 
greitai gaunamas tvirtas  90° i�orinis 
kampas.

Vidinis �arnyrinis kampas EA
Plieninė konstrukcija, padengta KTL/
ACC, sienelės ilgis 30 cm. Reguliavimo 
diapazonas: vidiniams kampams 60°�
180°, i�oriniams kampams 110°�180°.

I�orinis �arnyrinis kampas EA
Plieninė konstrukcija, padengta KTL/
ACC, sienelės ilgis 7,5 cm. Reguliavimo 
diapazonas:  60°�180°.

21-726-50 I�orinis �arnyrinis  kampas EA 240 0,36 37,0

21-726-60 I�orinis �arnyrinis  kampas EA 120 0,18 18,0

21-720-51 Daugiafunkcinis elemen. EA AL 17, 120/60 0,72 30,0



29-205-50 EA-spyna   1,5

29-103-50 E-spyna   0,8

Spyna EA
Cinkuota, sujungia elementus EA 
nepasislenkanèia jėgine jungtimi. 
Suspaudimo ilgis 4,6 cm. Kiekvienai 
elementų sandūrai reikalingos 2 spynos 
EA. 

Universali spyna
cinkuota, skirta tolyd�iam likutinio 
matmens i�lyginimui. Suspaudimo ilgis 
22 arba 28 cm. 

Flan�inis var�tas
Cinkuotas, su DW tipo sriegiu  

 15, skirtu pritvirtinti papildomus 
elementus (pvz., konsoles, atramas, 
i�lyginamuosius balkius ir t.t.). Sriegio 
ilgis 18 arba 28 cm.

U�pildymo elementas EA
Aliumininis, su polimerine danga bei 
įtempimo ta�kais. Skirtas u�pildyti 
5 cm likutinį matmenį, ypaè tinka prie 
kampų. Vienam u�pildymo elemen-
tui reikalingos 2 arba 3 universalios 
spynos. 

U�pildymo plok�tė EA
Plieninė konstrukcija, dengta KTL/
ACC, skirta u�pildyti  6-20 cm likutinį 
matmenį. Tvirtinama prie elementų su 
dviem spynomis EA. Būtina sutvirtinti 
su i�lyginamaisiais balkiais. 

Pagalbinis elementas klojinių 
nuėmimui 120
10 cm ploèio ir 120 cm auk�èio. Įstri�ai 
padalintas medinis ta�as palengvina 
klojinių nuėmimą ank�tose �achtose, 
laiptinėse ir t.t. Vienam elementui reika-
lingos 2 universalios spynos. Sutvirtinimui 
reikia naudoti i�lyginamuosius balkius. 
Svoris ir tiekimas nurodytas poromis. 

I�lyginamasis balkis AS
Cinkuotas, skirtas sutvirtinti elemen-
tus, kai �ie sujungti blokais perkialiami 
kranu, kai apeinamos trukdanèios vietos, 
taip pat klojinių sutvirtinimui į ilgį esant 
liktiniui matmeniui, bei sutvirtinant 
galinê sienelê su galiniu ankeriu. Prie 
klojinių tvirtinami flan�iniais var�tais.

Galo u�baigimo apkaba
Cinkuota, skirta u�baigti betona-
vimo etapus, pritaikyta prie 23 mm 
ploèio rėmo (EcoAS, AluFix) ir 60 mm 
(Mammut, Mammut 350). Max. sienos 
storis 75 cm. 

29-400-85 Universali spyna 22   3,6

29-400-90 Universali spyna 28   3,9

29-401-10 Flan�inis var�tas 18   1,1

29-401-12 Flan�inis var�tas 28   1,2

21-726-00 U�pildymo elementas EA 240/5 0,12 13,0

21-726-10 U�pildymo elementas EA 120/5 0,06 6,5

21-726-20 U�pildymo plok�tė EA 120/20 0,24 10,2

29-306-20 Pagalbinis elementas klojinių nuėmimui 120  3,6

29-201-73 I�lyginamasis balkis AS 50, cink.  4,0

29-201-75 I�lyginamasis balkis AS 125, cink.  10,5

29-201-80 I�lyginamasis balkis AS 200, cink.  16,0

29-105-60 Galo u�baigimo apkaba 2,5� - 60/23  20,0



Galinis ankeris 23/40
Geltonos spalvos, chromuotas, skirtas 
pritvirtinti i�lyginamuosius balkius prie 
galinės sienelės, bei sujungti daugiafunk-
cinius elementus (EcoAs, StarTec), kai 
formuojamas i�orinis kampas ar kolona. 
Galinis ankeris tinka EcoAs rėmo profiliui 
(23mm) ir AluStar/StarTec (40 mm). Papil-
domai reikalinga flan�inė ver�lė 100 arba 
�arnyrinė - flan�inė ver�lė 15/120. 

29-402-85 Galinis ankeris 23/40, geltonas  3,0

29-105-90 Laikiklis ta�ui   1,5

29-902-63 Kam�telis D20, raudonas   

29-900-10 �arnyrinė - flan�inė ver�lė 15/120 (SW 27)  1,8

Kam�telis D20, raudonas
Raudonos spalvos, skirtas u�kim�ti 
nenaudojamus įtempimo ta�kus EcoAS, 
AluFix, AluStar ir StarTec sistemoms. 

29-900-20 Flan�inė ver�lė 100 (SW 27, kaltinė)  0,7

29-900-23 Ver�lė 60   0,5

�arnyrinė-flan�inė ver�lė 15/120
Kaltinė, cinkuota, DIN 18216, su DW 
sriegiu  15, disko skersmuo 120 mm, 
max. nuolydis 10°, rakto dydis 27. Leis-
tina apkrova 90 kN. Apsaugo elementų 
dengiamąjį sluoksnį.

Flan�inė ver�lė 100
Kaltinė, cinkuota, DIN 18216, su DW 
sriegiu  15, disko skersmuo 100 mm, 
max. nuolydis 10°, rakto dydis 27. Leis-
tina apkrova 90 kN. 

Ver�lė 60
Cinkuota, DIN 18216, su DW sriegiu 

 15, disko skersmuo 60 mm. Leistina 
laikanèioji jėga 90 kN. Skirta įtempimo 
ta�kų fiksavimui prie pat �emės arba 
sienų sandūros.

Templė DW 15/90
Neaprobuota, su DW sriegiu   15, 
suvirinimui nepritaikyta, DIN 18216, 
skirta įtempti elemetus, kai �ie statomi 
i� dviejų pusių. Leistina apkrova  90 kN.

29-900-80 Templė DW 15/90   1,3

Flan�inių ver�lių u�ver�imo raktas 
SW 27
Geltonos spalvos, chromuotas, rakto 
dydis 27 mm, skirtas priver�ti ir atleisti 
flan�ines ver�les 100, �arnyrines 
- flan�ines ver�les 15/120 ir flan�inius 
var�tus.  

29-800-10 Flan�inių ver�lių u�ver�imo raktas SW 27  1,8

Laikiklis ta�ui
Cinkuotas, skirtas apkabinti 10 - 12 cm ploèio 
ta�ui, kai jie naudojami elementų jungèių 
sutvirtinimui, kai kranu perkeliami dideli 
gabaritai, arba kai apeinamos trukdanèios 
vietos. 



Įtempimo elementas 23
Cinkuotas, skirtas įtempti  �alia arba 
vienas vir� kito esanèius  EcoAs- ir AluFix- 
elementus. Kartu naudojama templė DW 
15 ir flan�inė ver�lė 100. 

Tempimo - spaudimo spyna
Cinkuota, tvirtinama vir� elementų 
sandūros, tempimui - spaudimui sut-
virtina gulinèius, per vidurį įtemptus 
EA-elementus. Naudojamas iki 70 cm 
sienos (pamato) storio. 

29-901-44 Įtempimo elementas 23   0,2

29-105-70 Tempimo - spaudimo spyna  6,6

29-305-10 Transportavimo stovas 10  16,0

29-305-15 Transportavimo stovas 10, standus  10,4

Krano kablys
Da�ytas, skirtas perkelti AluFix ir 
EcoAs elementus, automati�kai 
u�sifiksuojantis. Keliamoji galia: 6 kN 
(600 kg). Visuomet perkeliant reika-
lingi 2 vnt. Apie naudojimo ir saugos 
reikalavimus �r. Naudojimo instrukciją.

Transportavimo stovas
Skirtas EcoAs ir AluFix elementų krovi-
mui ir transportavimui. Atstumas tarp 
skylių 10 cm. Naudojant �į stovą galima 
perkelti nuo 5 iki  12 elementų. Geriau-
sias sprendimas:  kai vienai rietuvei 
naudojami 2 standūs ir 2 atlenkiami 
stovai. Keliamoji galia: max. 10 kN 
vienam transportavimo stovui, max. 20 
kN vienai rietuvei. 

29-106-00 Darbo aik�telė 90 (geltona), cinkuota  10,0

29-106-50 Darbo aik�telė 125 (geltona), cinkuota  11,5

29-106-75 Vir�utinio auk�to vamzdis 100, cinkuotas  3,7

29-106-85 Vir�utinio auk�to vamzdis 140, cinkuotas  4,7

Darbo aik�telės konsolė
Cinkuota, geltonos spalvos, atlieka 
darbinių ir apsauginių pastolių funkciją, 
tvirtinama įki�ant į funkcinê pasparą ir 
prisukant prie �emiau esanèios pasparos 
su flan�iniu var�tu 18. Paklotus galima 
pritvirtinti prie konsolės. Darbinis plotis 
apie 90 cm arba 125 cm. Papildomai rei-
kalingi vir�utinio auk�to vamzd�iai 100 
arba 140. Konsolių atstumas priklauso 
nuo paklotų atsi�velgiant į DIN 4420, �r. 
statymo ir naudojimo instrukciją.

Vir�utinio auk�to vamzdis
Cinkuotas, įstatomas į darbo aik�telės 
konsolê.

29-103-95 Krano kablys EA/ML   5,5

29-103-85 Krano kablys AF   5,6



�oninė apsauga
Cinkuota, turėklai įstatomi į darbo 
aik�telės konsolê. 

29-108-20 �oninė apsauga 90/100, cinkuota  12,3

29-108-30 �oninė apsauga 125/100, cinkuota  13,8

Atrama 250
Cinkuota, su arba be prijungimo 
�arnyrų, skirta sutvirtinti klojinius. 
Ją sudaro atrama R 250 (190-320), 
paramstis SRL 120 (90-150) ir atramos 
padas. Prie klojinių tvirtinama nau-
dojant prijungimo �arnyrą ir flan�inį 
var�tą  18. 

Prijungimo �arnyras
Cinkuotas, įsk. galinį 16/90 ir 
spyruoklinį kai�tį 4. Skirtas, naudojant 
flan�inį var�tą 18, pritvirtinti atramas 
ir paramsèius prie funkcinių pasparų. 
Tinka atramoms/pasparoms iki 48 mm 
skersmens.  

29-109-25 Atrama 250 be jungties   27,5

29-109-20 Atrama 250 su �arnyrine jungtimi  31,5

29-804-85 �arnyrinė jungtis   1,7

Pamatų juosta
Cinkuota, atstumas tarp skylių 50 mm, 
skylės skersmuo 16 mm, ilgis 50m, 
leistina apkrova 10 kN. Kai klojiniai 
montuojami horizontaliai, kartu su 
pamatiniais įtempikliais sudaro apatinį 
įtempimo ta�ką. 

Pamatų įtempiklis EA
Cinkuotas, sujungia pamatų juostą su 
EcoAs arba AluFix elementais ir sudaro 
apatinį įtempimo ta�ką (kai klojiniai 
montuojami horizontaliai). Vienam 
įtempimo ta�kui reikalingi 2 pamatų 
įtempikliai.  

Ve�imėlis pamatų juostai
Cinkuotas, skirtas perve�ti ir supjaus-
tyti pamatų juostą, pritaikytas vienam 
rulonui, su pripuèiamu ratuku (be 
paveikslo).

29-307-50 Pamatų juosta, rulonas 50 m  20,0

29-307-75 Pamatų įtempiklis EA   1,7

29-307-55 Ve�imėlis pamatų juostai   21,8


