
ACO lauko sistemos

Saugumas ir tvirtumas rytdienos infrastruktūrai 

ACO ketiniai šulinių liukai 

Apkrovų klasė D400 pagal EN 124

Šulinių liukai
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ACO yra ser tifikuota pagal EN ISO 
9001:2000 reikalavimus, gamyklose 
atliekamas su gamintoju susijęs gaminio 
savybių įver tinimas. Be to, įmonių viduje 
vykdomas stebėjimas užtikrina, kad būtų 
laikomasi taisyklių, reikalingų EN 124 
reikalavimų vykdymui.

ACO gaminiai yra sertifikuoti ir  

atitinka EN 124 standarto reikalavimus

Gaminių standar tai yra bendras pagrindas 
visoms keturioms susijusioms šalims:

  gamintojui,
  nepriklausomai ser tifikavimo įstaigai,
  projektuotojui/architektui,
  užsakovui/naudotojui.

EN 124:1994 yra Europos standar tas, 
skir tas „kelių kanalizacijos lietaus trapams ir 
apžiūros šulinių liukams“. Šis standar tas 
taikomas lietaus trapams ir apžiūros šulinių 
liukams su rėmo angos pločiu iki 1000 mm.

Lietaus trapams ir šulinių liukams šis 
standar tas nustato:

  apibrėžimus,
  klases,
  medžiagas,
  konstrukcinius reikalavimus,
  bandymų reikalavimus,
  atitikties įver tinimą,
  ženklinimą,
  kokybės kontrolę.

Daugelyje Europos šalių egzistuoja 
papildomi reikalavimai apžiūros šulinių 
liukams ir lietaus trapams ir Vokietijoje jie 
pateikti standar te DIN 1229. Todėl, nurodant 
standar tą DIN EN 124, turimi abiejuose 
standar tuose – EN 124 ir DIN 1229 – 
pateikti reikalavimai.

Kad būtų pasiekta atitiktis standar tui 
DIN EN 124, gamintojas privalo užtikrinti 
visas gaminio charakteristikas ir įvykdyti 
konstrukcinius reikalavimus ir visa tai turi 
patvir tinti bei ser tifikuoti pripažinta 
nepriklausoma ser tifikavimo įstaiga.

Pradinis atskiras bandymas neužtikrina, kad 
bus nuolat išlaikomas gaminio kokybės 
lygis. Gamintojo pareiga yra užtikrinti 
nuolatinę kokybės kontrolę ir tai, kad ją 
reguliariai patikrintų bei išbandytų pripažinta 
nepriklausoma ser tifikavimo įstaiga.

Projektuotojas, architektas ir naudotojas 
privalo patikrinti, ar gaminiai atitinka 
standar tą bei gamintojų ir jų kokybės 
kontrolės patikimumą. Užsakovas ir 
naudotojas atsako už tai, kad reikalavimus 
gaminiams nustatytų taip, kad jie visiškai 
atitiktų standar to reikalavimus ir taip būtų 
užtikrintas patikimumas, eismo ir 
eksploatacijos sauga, apsauga bei 
ilgaamžiškumas.

EN 124 reikalavimus atitinkantys gaminiai 
turi būti pažymėti taip:
1   standar to numeris, t. y. EN 124;
2   atitinkama apkrovų klasė (pvz., D 400);
3   gamintojo ir gamyklos pavadinimas ir/

arba identifikavimo ženklas, kuris gali 
būti pateiktas kodo pavidalu;

4   ser tifikavimo įstaigos ženklas;
ir gali būti papildomai pažymėti:
5   papildomais ženklais, susijusiais su 

naudotojo numatoma panaudojimo 
sritimi;

6   gaminio identifikavimo ženklu 
(pavadinimu ir/arba katalogo numeriu).

Visi ženklai turi būti aiškūs ir ilgaamžiai; kai 
įmanoma, jie turi matytis, sumontavus 
apžiūros šulinių liukus ir lietaus trapus. 
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BEGU

BEGU reiškia betono ir ketaus derinį 
dangčiuose ar rėmuose. ACO naudojamas 
betonas atitinka:

  visus medžiagai keliamus reikalavimus;
  gniuždomojo stiprio C 35/45 klasės 

reikalavimus;
  aukščiausių poveikio klasių, t. y. XC4, 

XD3, XS3, XF3, XF4 su atsparumu 
užšalimui ir atšilimui su atitirpdančiąja 
druska bei XA3 reikalavimus;

  EN 206-1 ir DIN 1045-2 reikalavimus. 

Apkrovos klasė D 400
Apžiūros šulinių liukų ir lietaus trapų 
apkrovos klasė priklauso nuo jų montavimo 
vietos. D 400 klasės apžiūros šulinių liukai 
ir lietaus trapai tinka naudoti kelių 
važiuojamojoje dalyje, įskaitant pėstiesiems 
skir tas gatves, asfaltuotus kelkraščius ir 

Atsparumas ir patikimumas

ACO Bituplan rėmas

Geriausias apkrovos paskirstymas, siekiant 
apsaugoti skiedinio pagrindą ir šachtos 
sienas

45

85 % 15 % 100 %

Nauja: 
CytiTop

Apžiūros šulinio 
liukas DIN 19584

Dažymas ir aplinkos apsauga

Iš ketaus pagaminti apžiūros šulinių liukai 
gali būti padengti danga arba be dangos. 
Dangos paskir tis yra tik estetinė ir ji 
neatlieka apsaugos nuo korozijos funkcijos. 
Ketus savaime yra labai atsparus korozijai, 
nes ant ketaus lydinių dėl oksidacijos 
susidaro natūrali danga (patina). Priešingai 
plienui, ketus nekoroduoja gilyn į medžiagą. 

Class A 15 Class B 125 Class C 250 Class E 600 Class F 900Class D 400

visų rūšių kelių transpor to priemonėms 
skir tas stovėjimo aikšteles. Už tinkamos 
klasės parinkimą yra atsakingas 
projektuotojas.

Visi šioje brošiūroje aprašomi ACO šulinių 
liukai atitinka D 400 apkrovos klasę. 

Jeigu reikia, ACO pateikia produktus, kurie 
yra padengti supančiai aplinkai 
nekenksmingais vandeniniais dažais, 
kuriuose yra ne daugiau kaip 5 % tirpiklių. 
Sveikatos ir aplinkos apsaugos sumetimais 
nenaudojamos jokios bitumo ar PAA 
(policiklinių aromatinių angliavandenilių) 
turinčios medžiagos.
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ACO ClassicTop dangčiai su BEGU 
maksimaliai užtikrina eismo saugą dėl savo 
didžiulės masės ploto vienetui. Europos 
šalyse D 400 klasės atveju minimalią masę 
ploto vienetui apibrėžia tokios reikšmės: 

  Nyderlanduose, Belgijoje – 200 kg/m²;
  Austrijoje – 275 kg/m²;
  Vokietijoje – 300 kg/m².

Pakankamai didelis dangčio svoris dangtį 
laiko rėme, bet, norint dangtį išimti iš rėmo, 
reikia tik dalį svorio atitinkančios jėgos. 
ACO ClassicTop dangčiai atitinka 
aukščiausią ploto vienetui tenkančios masės 
(300 kg/m²) reikalavimą Europoje, kurį 
nustato DIN 1229. 

Papildomai prie standar tinių reikalavimų, 
siekiant apsaugoti nuo vagystės 
ACO CityTop dangčius, galima įrengti 
paprastą, bet patikimą apsaugą su dviem 
nuo vagystės apsaugančiais įtaisais. Ji gali 
būti sumontuota iš pat pradžių arba ją 
galima įsigyti kaip modernizavimo 
komplektą, kurį bet kada galima 
nesudėtingai įmontuoti dangtyje.

   Didžiausia masė ploto vienetui

Privalumai
  didžiausia ploto vienetui tenkanti masė – 

300 kg/m². Pvz., 600 mm rėmo angai 
skir tas 85 kg svorio dangtis (atitinka 
didesnę nei 832 N priešingąją jėgą, 
veikiančią prieš ver tikalią išstūmimo 
jėgą);

  nėra tvir tinimo priemonių, kurias būtų 
galima sugadinti;

  atsparus vandalams, sudėtinga pavogti. 

   Nuo vagystės apsaugantis įtaisas

Ilgaamžiškumas ir saugumas

Nusidėvėjimo pasekmės
  dangčio nestabilumas;
  dangtis „barška“ ir kelia triukšmą;
  netinkamai pritvir tintas dangtis gali būti 

išstumtas;
  dėl stipresnių smūgių pažeidžiamas skiedinio 

pagrindas ir/arba šachtos korpusas;
  tenka pakeisti rėmą;
  aukšta taisymo kaina;
  keičiant rėmą, ilgiau trukdomas eismas. 

   Amortizuojančioji tarpinė

nusidėvė-
jimas

Kairėje pateiktas naujo rėmo pjūvis.
Dešinėje pateiktas identiško rėmo pjūvis po kelių 
naudojimo metų. 

Privalumai
  ilgesnis šulinių liukų tarnavimo laikas;
  mažiau triukšmo, dangtis „nebarška“;
  dėvisi amor tizuojančioji tarpinė arba 

dangtis, o ne rėmas;
  prireikus, galima lengvai ir nebrangiai 

pakeisti amor tizuojančiąją tarpinę;
  labai stora ir didelė PEWEPREN amor ti-

zuojančioji tarpinė pagaminta iš palygin-
ti kietos medžiagos, kad gautųsi dides-
nis atsparumas ir geresnis stabilumas. 

Šulinių liukų rėmuose esančios briaunos yra 
pagamintos taip, kad užtikrintų stabilumą ir 
apsaugotų nuo triukšmo. Kadangi 
dėvėjimosi visiškai išvengti neįmanoma, 
reikia jį sumažinti ir padidinti šulinių liukų 
tarnavimo laiką. Dėl šios priežasties 
amor tizuojančioji tarpinė yra dedama į visų 
ACO šulinių liukų rėmus, o ne į dangčius. 
Dėvisi tik amor tizuojančioji tarpinė, kurią 
pakeisti lengviau ir pigiau nei rėmą.
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ACO CityTop dangčiams skirto nuo vagystės saugančio užrakto montavimo instrukcija

1. Ant varžto užmaukite poveržlę ir varžtą įstatykite į kiaurymę.

2. Iš apatinės dangčio pusės ant varžto užsukite tvir tinimo apkabą.

3. Priveržkite varžtą. Tai darydami, žiūrėkite, kad tvir tinimo apkabos padėtis būtų tokia, kaip 
parodyta paveikslėlyje.

4.  Kad užfiksuotumėte tvir tinimo apkabą, į varžto angą įkalkite kniedę.  
1–4 žingsnius pakar tokite su antrąja anga.  
Pastaba: kad būtų galima įkalti kniedę, varžto anga turi būti lygiagreti tvir tinimo apkabos 
nugarėlei. 

5.  Atlaisvinkite abu varžtus ir dangtį įstatykite į rėmą. Iš viršaus priverždami varžtus, 
užfiksuokite tvir tinimo apkabą. Dabar nuo vagystės saugantis užraktas yra sumontuotas ir 
apžiūros šulinio dangtis yra apsaugotas nuo vagystės.

dangčio ašis
tvir tinimo apkabos ašis
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Norėdami užfiksuoti dangtį, į išlendančią iš rėmo 
dangčio dalį ver tikaliai trinktelėkite.

Tada įrankį dangčiui atidaryti įkiškite į kėlimo 
angas ir ištraukite dangtį.

Į rėme esančias angas įstatykite įrankį dangčiui 
atidaryti ir, į išorę atlikdami sver to veiksmą, 
patraukite dangtį.

   Lengvas atidarymas ir uždarymas

Dėl nedidelio dangčio svorio ir varžtų 
neturinčio fiksavimo įtaiso, CityTop galima 
lengvai pakelti, panaudojant įprastinę kėlimo 
priemonę.

   Priežiūros nereikalaujantis fiksavimo įtaisas

Angos, skir tos dangčio atidarymo įrankiui įstatyti.Į dangtį įmontuotą fiksavimo įtaisą saugo 
specialios briaunos.

CityTop dangčiai pritvir tinami, panaudojant 
priežiūros nereikalaujantį fiksavimo įtaisą, kuris 
pagamintas iš dėvėjimui labai atsparaus plastiko.

Patogu ir saugu eksploatuoti
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   Individualus dizainas

ACO šulinių liukai su įvairaus dizaino dangčiais

ACO siūlo išbaigtus sprendimus gatvių 
infrastruktūrai vandens drenažo ir ketaus 
srityse. Galimi įvairūs tiek kvadratinio tiek 
apvalaus tipo liukai. 

Herbas
Šulinio dangtyje galima įkomponuoti 
tradicinius herbus. Tokie liukų dangčiai 
papuošia miestą ir pagerina gatvių išvaizdą.

Įvairus paviršius
ACO dangčius galima užpildyti 
besiribojančio paviršiaus danga ir šitaip juos 
integruoti į aplinką. Tokie liukai suteikia 
dizaineriams ir architektams papildomas 
saviraiškos galimybes.

ACO MultiTop su miesto herbu

Liukas su grindinio užpildu

ACO MultiTop dangtis su miesto herbu ir apvaliu 
ketiniu rėmu

ACO MultiTop dangtis su miesto herbu bei 
kvadratiniu BEGU rėmu

Individualus ženklas
Tiek apvalūs tiek ir kvadratiniai liukai gali 
būti pagaminti su personaliniu ženklu ar 
įmonės logotipu ir šitaip tapti papildoma 
Jūsų privačios ar viešosios teritorijos 
dekoravimo priemone.
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Rėmai

ACO šulinių liukų matrica

Fix

Lift

Bituplan

Dangtis

   CityTopVisus ACO CityTop, ClassicTop ir MultiTop 
šulinių liukų dangčius galima kombinuoti su 
visais Fix, Lift ir Bituplan tipo rėmais ir 
išnaudoti individualias gaminių savybes bei 
privalumus. Rezultate šulinių liukų matrica 
leidžia pasiekti unikalų sukeičiamumą, 
geriausią techninį ir ekonominį sprendimą. 

Fix
Šulinio liuko rėmas su flanšu, veikiančiu kaip 
atraminis rėmo paviršius ir skir tu nejudamai 
montuoti į skiedinio pagrindą ar betono plokštes.

Lift
Šulinio liuko rėmas, pagamintas iš ketaus su 
betonu su plokščiu išoriniu paviršiumi. Dėl to Lift 
rėmus galima pakelti, kai prireikia pareguliuoti 
aukštį ir šulinio liuką sumontuoti viename lygyje su 
kelio paviršiumi.

Bituplan
Šulinio liuko rėmas, skir tas montuoti 
plaukiojančiuoju būdu viename lygyje su bitumine 
kelio danga. Bituplan rėmas yra atjungtas nuo 
šulinio šachtos, todėl iki 85 % jėgos perduoda ne į 
šachtos korpusą.

CityTop Fix

CityTop Lift

CityTop Bituplan
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   ClassicTop    MultiTop

CityTop
Sumažinto svorio šulinio liuko dangtis, pritvir tintas, 
panaudojant varžtų neturinčią ir nevientisai išlietą 
tvir tinimo priemonę. Komplektuojamas be vyrio, 
kad būtų užtikrintos geriausios eismo saugumo ir 
priežiūros sąlygos. Papildomai montuojama nuo 
vagystės apsauganti priemonė.

ClassicTop
Apžiūros šulinio liuko dangtis, pagamintas iš ketaus 
ir betono (BEGU), tvir tinamas, panaudojant didžiau-
sią ploto vienetui tenkančią masę (300 kg/m²) 
pagal EN 124 bei DIN 1229 reikalavimus. Komplek-
tuojamas be vyrio, kad būtų užtikrintos geriausios 
eismo saugumo ir priežiūros sąlygos.

MultiTop
Sudėtingas optimalaus svorio apžiūros šulinio 
liuko dangtis, tvir tinamas, panaudojant labai 
atsparią varžtų neturinčią ir nevientisai išlietą 
tvir tinimo priemonę be vyrio, kad būtų užtikrintos 
geriausios eismo saugumo ir priežiūros sąlygos.

Dangtis Dangtis

ClassicTop Fix

ClassicTop Lift

ClassicTop Bituplan

MultiTop Fix

MultiTop Lift

MultiTop Bituplan
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  Gaminio aprašymas

  Informacija apie gaminį

ACO CityTop Bituplan – D 400, CO 605 pagal EN 124

Variantai
  su ventiliacija / be ventiliacijos – su 

nešvarumų indu / be indo;
  rėmo aukštis – 140 mm;
  juoda, vandens pagrindu pagaminta, 

danga;
  herbas, logotipas, užrašas;
  apsauga nuo vagystės.

Priedai
  apsaugos nuo vagystės komplektas, 

kodas 210248;
  atidarymo įrankiai, kodas 600643;
  amor tizuojantieji įdėklai, kodas 602320;
  montavimo klojinys (tinkamas naudoti 

pakar totinai), kodas 64476.

ACO CityTop Bituplan šulinio liukas, 
atitinkantis D 400 klasės reikalavimus pagal 
EN 124;  
skir tas plaukiojančiajam montavimui 
viename lygyje su bitumine kelio danga.
CityTop dangtis, apvalus, su dviem 
priežiūros nereikalaujančiomis, 
neturinčiomis varžtų, nevientisai išlietomis ir 
eismo atžvilgiu saugiomis tvir tinimo 
priemonėmis, pagamintomis iš labai tvir to 
plastiko;  
dangtis pagamintas iš lieto ketaus su 
sferoidiniu grafitu (GJS);
svoris – apie 39 kg;
be vyrio.
Bituplan rėmas, apvalus;
skir tas plaukiojančiajam montavimui 
viename lygyje su bitumine kelio danga;
su PEWEPREN amor tizuojančiąja tarpine;
rėmo anga – 605 mm, aukštis – 160 mm;
montavimo aukštis: min. – 170 mm, 
maks. – 230 mm;
išorinis skersmuo – ¨ 860 mm;
atraminis slėgis – 2,1 N/mm²;
su adaptavimo žiedu;
su ventiliacinėmis kiaurymėmis arba be jų; 
ventiliacinių kiaurymių skerspjūvio  
plotas – 215 cm²;
bendras svoris – apie 102 kg.

Svoris  
(kg/vnt.)

Kiekis 
pakuotėje

Ventiliacinės 
kiaurymės

Juoda danga
Apsauga nuo 

vagystės
Kodas

102 12 × – – 210313
105 1 – – – 210314
102 12 × × – 604045
105 12 – × – 604046
103 12 × – × 604074
106 12 – – × 604079
103 12 × × × 604080
106 12 – × × 604081
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  Gaminio aprašymas

  Informacija apie gaminį

ACO ClassicTop Bituplan –  

D 400, CO 605 pagal EN 124 / DIN 1229

Variantai
  su ventiliacija / be ventiliacijos – su 

nešvarumų indu / be indo;
  rėmo aukštis – 140 mm;
  herbas, logotipas, užrašas.

Priedai
  atidarymo įrankiai, kodas 600643;
  amor tizuojančiosios tarpinės, 

kodas 602320;
  montavimo klojinys (tinkamas naudoti 

pakar totinai), kodas 64476. 

ACO ClassicTop Bituplan šulinio liukas, 
atitinkantis D 400 klasės reikalavimus pagal 
EN 124 ir DIN 1229;
skir tas plaukiojančiajam montavimui 
viename lygyje su bitumine kelio danga.
ClassicTop šulinio dangtis, apvalus, su 
300 kg/m² mase vieneto plotui;
dangtis pagamintas iš C35/45, XF4 betono 
ir ketaus (GJS);
svoris – apie 89 kg;
be vyrio.
Bituplan rėmas, apvalus;
skir tas plaukiojančiajam montavimui 
viename lygyje su bitumine kelio danga;
su PEWEPREN amor tizuojančiąja tarpine;
rėmo anga – 605 mm, aukštis – 160 mm;
montavimo aukštis: min. – 170 mm, 
maks. – 230 mm;
išorinis skersmuo – ¨ 860 mm;
atraminis slėgis – 2,1 N/mm²;
su adaptavimo žiedu;
su ventiliacinėmis kiaurymėmis arba be jų;
ventiliacinių kiaurymių skerspjūvio  
plotas – 215 cm²;
bendras svoris – apie 161 kg. 

Svoris  
(kg/vnt.)

Kiekis 
pakuotėje

Ventiliacinės 
kiaurymės

Kodas

161 5 × 66320
169 5 – 67824
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Esant tam tikroms išskir tinėms sąlygoms 
bei atsitiktiniams įvykiams, kaip pavyzdžiui, 
dėl vandens per tekliaus susidariusiam į 
viršų nukreiptam vandens spaudimui, 
prireikia specialių liukų, kurie nepraleistų 
vandens iš paviršiaus ir atlaikytų atbulinį 
srautą. Kuriant paviršiniam vandeniui 
nelaidžius / atbuliniam srautui atsparius 
MultiTop apžiūros šulinių liukus, pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas standar tinio 
gaminio pagrindinių privalumų sujungimui 
su specialiais gaminiui keliamais 
reikalavimais.

Tvirtinimo detalė

Dangtis fiksuojamas, panaudojant specialų 
tvir tinimo įtaisą. Sumontuotas po rėmo lizdu, 
dangtyje esantį tarpiklį jis spaudžia žemyn. 
Tarpiklis yra spaudžiamas visu apskritimu ir į 
šulinį nepraleidžia vandens iš paviršiaus. Dėl 
šio specialaus fiksavimo įtaiso neapribojama 
rėmo anga ir išsaugomas laisvas patekimas į 
šulinio šachtą. 

Privalumai
 varžtų neturintis fiksavimas;
 jokių papildomų detalių angos zonoje;
 tas pats dangtis abiems atvejams. 

Specialūs ACO šulinių liukai

   Apsaugantys nuo atbulinio srauto ir nepraleidžiantys vandens iš paviršiaus
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  Gaminio aprašymas

Nuo atbulinio srauto apsaugantis hermetiškas ACO MultiTop – 

D 400, CO 620 liukas pagal EN 124 / DIN 1229

Priedai
  atidarymo įrankiai, kodas 85528.

Nuo atbulinio srauto apsaugantis ACO 
MultiTop, atitinka D 400 klasės reikalavimus 
pagal EN 124 ir DIN 1229;
MultiTop apžiūros šulinio dangtis, apvalus;
su trimis specialiais sąvaržos tipo fiksavimo 
įtaisais;
su alyvai ir degalams atspariu sandarikliu;
dangtis pagamintas iš ketaus su sferoidiniu 
grafitu (GJS);
svoris – apie 45 kg;
be vyrio.
Fix jungę turintis rėmas, apvalus;
su inkarais;
rėmo anga – 620 mm, aukštis – 125 mm;
montavimo aukštis: min. – 170 mm, 
maks. – 230 mm;
išorinis skersmuo – ¨ 835 mm;
bendras svoris – apie 92 kg.

Svoris  
(kg/vnt.)

Kiekis 
pakuotėje

Ventiliacinės 
kiaurymės

Juoda danga Kodas

91.5 10 – – 603956

¨ 682

¨ 620

12
5

  Informacija apie gaminį
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Bituplan – CO 605 / CO 800 montavimo instrukcija

Apžiūros šulinio dangtis ir Bituplan rėmas Adaptacinis žiedas Montavimo klojinys

¨ 625*

m
in

. 1
70

m
ax

. 2
30

apie ¨ 1200*

Einbauschalung

Adapterring

Montavimo klojinys

Adaptacinis žiedas

1.1  Panaudodami įprastinius žiedus, viršutinę šulinio šachtos briauną 
pakelkite į reikiamą šulinio liuko montavimo aukštį, t.y. 160–
220 mm žemiau baigto kloti kelio lygio.

  Šulinio liuko montavimas, klojant naują kelią

* CO 605 atitinkantis matmuo

1.2  Kelio pakraštyje ar ant bordiūro pažymėkite šulinio šachtos vietą.
1.3  Šulinio šachtos angą uždenkite plienine plokšte.
1.4  Paklokite nešantįjį sluoksnį.
1.5  Paklokite jungiamąjį sluoksnį.
1.6  Paklokite viršutinę dangą.
1.7  Atidenkite šulinio šachtą, t. y. pašalinkite paklotus sluoksnius ir 

išimkite plieninę plokštę. 

¨ 625*

m
in

. 1
70

m
ax

. 2
30

apie ¨ 1200*

Einbauschalung

Adapterring

Montavimo klojinys

Adaptacinis žiedas

¨ 625*

m
in

. 1
70

m
ax

. 2
30

apie ¨ 1200*

Einbauschalung

Adapterring

Montavimo klojinys

Adaptacinis žiedas

1.10  Montavimo klojinio išorinėje pusėje esantį plyšį 40–80 mm 
storio sluoksniais užpilkite karštu bitumo mišiniu (stipriai 
tankindami/spausdami), sulyginkite su paviršiumi.

¨ 625*

m
in

. 1
70

m
ax

. 2
30

apie ¨ 1200*

Einbauschalung

Adapterring

Montavimo klojinys

Adaptacinis žiedas

1.11  Atsargiai į viršų ištraukite montavimo klojinį ir įstatykite 
liuką (rėmą su dangčiu).

60
 - 

80

apie ¨ 1200*

Binderschicht

bit. Tragschicht

Jungiamasis 
sluoksnis

Bituminis 
nešantysis 
sluoksnis

40

11
0

1.12  Panaudodami vibruojantįjį volą ir ne mažesnę kaip 20 kN 
jėgą, apžiūros šulinio dangtį įvibruokite arba įvoluokite lygiai 
su paviršiumi.  
 
Kaip alternatyvą aukščiau aprašytai montavimo sekai galima 
naudoti šulinio liuko montavimo instrukciją, skir tą atvejui, 
kai liukas montuojamas klojant viršutinę kelio dangą. 

1.8  Ant šachtos briaunos uždėkite adaptacinį žiedą. 
1.9  Į adaptacinį žiedą įstatykite montavimo klojinį. 
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Montavimo seka galioja keliams su įprastais (Vokietijoje) 
sluoksnių storiais, kurie lygūs:

  jungiamojo sluoksnio: nuo 60 iki 80 mm,
  viršutinio sluoksnio: apie 40 mm,

Jeigu viršutinis šulinio šachtos ar reguliavimo žiedo kraštas yra 
maždaug 100 mm žemiau nešančiojo sluoksnio viršutinio krašto, 
mes patariame atlikti toliau aprašytus veiksmus.

2.1  Panaudodami įprastinius reguliavimo žiedus, viršutinę šulinio 
šachtos briauną pakelkite į reikiamą šulinio liuko montavimo 
aukštį, t. y., 100 mm žemiau viršutinio nešančiojo sluoksnio 
krašto. 

60
 - 

80

apie ¨ 1200*

Binderschicht

bit. Tragschicht

Jungiamasis 
sluoksnis

Bituminis 
nešantysis 
sluoksnis

40

11
0

2.2  Ant šulinio šachtos viršaus uždėkite adaptacinį žiedą.

60
 - 

80

apie ¨ 1200*

Binderschicht

bit. Tragschicht

Jungiamasis 
sluoksnis

Bituminis 
nešantysis 
sluoksnis

40

11
0

  Šulinio liuko montavimas, naujo kelio statyboje, kai klojamas viršutinis sluoksnis

2.3  Kelio pakraštyje ar ant bordiūro pažymėkite šulinio šachtos vietą.
2.4  Šulinio šachtos angą uždenkite plienine plokšte.
2.5  Paklokite nešantįjį sluoksnį ir atidenkite ant šachtos esančią 

plieninę plokštę.
2.6  Paklokite jungiamąjį sluoksnį.  

Dėmesio! Prieš sutankindami jungiamąjį sluoksnį, atlikite šiuos 
veiksmus: 

a) Atidenkite ir nuimkite ant šachtos esančią plieninę plokštę. 
b) Uždėkite montavimo klojinį.

60
 - 

80

apie ¨ 1200*

Binderschicht

bit. Tragschicht

Jungiamasis 
sluoksnis

Bituminis 
nešantysis 
sluoksnis

40

11
0

* CO 605 atitinkantis matmuo

c)  Montavimo klojinio išorinėje pusėje esantį plyšį 40–80 mm storio 
sluoksniais užpildykite karštu bitumo mišiniu, sulyginkite su 
paviršiumi ir stipriai sutankinkite.

60
 - 

80

apie ¨ 1200*

Binderschicht

bit. Tragschicht

Jungiamasis 
sluoksnis

Bituminis 
nešantysis 
sluoksnis

40

11
0

d)  Atsargiai į viršų ištraukite montavimo klojinį ir įstatykite šulinio 
liuką (rėmą su dangčiu).

60
 - 

80

apie ¨ 1200*

Binderschicht

bit. Tragschicht

Jungiamasis 
sluoksnis

Bituminis 
nešantysis 
sluoksnis

40

11
0

e)  Šulinio liuką įvoluokite lygiai su paviršiumi.

f)  Prieš klojant viršutinį sluoksnį, patariame iš jungiamojo sluoksnio 
kir tikliu ar laužtuvu išimti rėmą.

Kad nepriliptų bitumas, prieš klojant viršutinį sluoksnį, dangčio 
paviršių plonai padenkite smėliu ar uždenkite alavuota skarda
2.7  Paklokite viršutinį sluoksnį.
2.8  Nuklokite liuką.
2.9  Patraukite liuką į viršų ir po išlindusia briauna visu paviršiumi ir 

lygiai su šalia esančios dangos paviršiumi pripikite karšto bitumo 
mišinio.

2.10  Paspauskite liuką žemyn tiek, kad apatinė išlindusios briaunos 
dalis paliestų paviršių.

2.11  Įvoluokite dangtį lygiai su paviršiumi.



ACO gaminiø asortimentas

Pastatø drenaþas

Nerûdijanèio plieno latakai ir trapai

Balkonø ir terasø drenaþas

Vonios kambario sistemos

Nerûdijanèio plieno vamzdynai

Atbuliniai voþtuvai

Pravalø ir ðachtø liukai

Riebalø atskir tuvai

Krakmolo atskir tuvai

Lauko drenaþas

Pavirðinio vandens latakai

Ketiniai ðuliniø dangèiai

Naftos atskir tuvai

Medþiø apsaugos

Statybiniai elementai

Latakai ir trapai privaèiai statybai

Batø valymosi grotelës

Rûsio langø ðviesduobës

Vejos koriai transporto parkavimui

Lietvamzdþiai

Pastaba: dël nuolatinio gaminiø 
tobulinimo ir besikeièianèiø þalia-
vø kainø ámonë pasilieka teisæ be 
atskiro perspëjimo keisti tech-
nines gaminiø charakteristikas, 
dizainà ir kainas.

ACO. Patikimas ir saugus vandens nuvedimas

ACO Nordic, UAB 

Lukiðkiø g. 5 
01108 Vilnius 
Tel. +370 5 212 4898 
Faks. +370 5 215 0964 
www.aco.lt

ACO. The future  
of drainage.
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