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ACO Qmax®

Latako montavimas

Latakai ACO Qmax® 225 ir 350

Asfalto danga Betono danga Trinkelių danga

X

Z

Žr. 7.0 pastabą

Jeigu reikia, 
armuokite 
Žr. 3.0 pastabą

Betono 
klasę žr. 
pastabose 
4.0 ir 8.0

Y2
A detalė

MDPE saugantis
betoninis pagrindas

Y1

Variantas 1
A15–F900

Variantas 2
A15–D400

Betono 
klasę žr. 
pastabose 
4.0 ir 8.0

Pastaba: temperatūrinė siūlė;
detales derinti su inžinieriais

X

Z

Jeigu reikia, 
armuokite
Žr. 3.0 pastabąB detalė

Betono 
plokštė

Betono 
plokštė

Betono 
klasę žr. 
pastabose 
4.0 ir 8.0

X

Z

C detalė
1 variantas

Trinkelė

2 variantas

Žr. 7.0 
pastabą

1.0 Grunto sąlygos

Klientas turi užtikrinti, kad grunto s lygos yra 

tinkamos montavimui pagal nurodytus 

matmenys.

Gali prireikti inžinieriaus patarimo.

2.0 Briaunos apsauga

Kol visiškai nebaigta rengti paviršiaus 

danga, virš latak  važin ti negalima. Po to 

latak  reikia saugoti nuo purvo ir akmen . 

Kad, atliekant statybos darbus,  latak  

nepatekt  nuolaužos, ži r kite, kad darb  

metu neb t  pažeista ir nenuslinkt  

plastikin  apsaugin  juosta (pateikiama kar tu 

su cinkuoto plieno briaunomis) arba kaliojo 

ketaus briaunos apsaugin  juosta 

(pateikiama atskirai).

3.0 Armavimas

Armavimas priklauso nuo montavimo tipo 

(apkrovos klas s) ir latako dydžio. D 400 

apkrovos klas s atveju dažniausia užtenka 

plokšt s armavimo (jeigu jo reikia iš viso) 

per Qmax® ark  po plyšiu. F 900 apkrovos 

klas s atveju reikalinga armuoti virš latako, 

po juo ir iš šon  (kaip pavaizduota). 

Patarimo reikia kreiptis  inžinieri . 

4.0 Betono pamatas

Mažiausia betono klas  nurodyta 8.0 

lentel je; ji priklauso nuo latako dydžio ir 

apkrovos klas s ir turi atitikti statybviet s 

inžinieriaus specifikacijas. Užtikrinkite, kad 

pilant beton  latakai nepakilt . Kad, 

naudodami labai tak  beton , išvengtum te 

latak  ACO Qmax® 550, 700 ir 900 

pl duriavimo ir išsikraipymo, beton  pilkite 

per kelis kar tus, pvz., 1 kar t  iki esan ios 

ant latako šono linijos, 2 – iki latako viršaus, 

3 – iki galutini  lygi .

5.0 Siūlės

Si li  detales turi apibr žti inžinierius, 

detalizuodamas dang . Kaip parodyta 

paveiksl lyje, abiejose betono apvalkalo 

pus se dažniausiai suformuojama išilgin  

temperat rin  si l . Skersin  deformacin  

si l  dažniausiai daroma ties kiekviena 

latako sekcijos mova (pvz., padarant 

100 mm gylio pjov  arba panaudojant 

75 mm gylio plastikin  si l s element )

6.0 Sandarumas

Kai latakai ACO Qmax® turi b ti montuojami 

naudojant sandarias jungtis, reikia patikrinti 

tarp latak  dedam  sandarikli  švarum  ir 

juos sutepti.

ACO Qmax® atitiktis EN 1433 reikalavimams 

d l sandarumo yra išbandyta, latako ang  iki 

viršaus (žemiau tek jimo ark ) užpildžius 

vandeniu. Montuoti reikia, atsižvelgiant  ACO 

rekomendacijas ir movoms skir to tepalo 

gamintojo rekomendacijas. Reikia sudaryti 

tokias s lygas, kad latak  jungtys nejud t , 

nes d l bet kokio jungties pajud jimo galima 

prarasti sandarum .

7.0 Danga

Bendras asfalto dangos storis turi neviršyti 

8.0 lentel je nurodyt  matmen  Y1 ir Y2. 

Užtikrinkite, kad briaunos arkos b t  gerai 

leistos  beton .

Kai sumontavote ACO Qmax® su Q-Slot 

briauna, ir klojate trinkeles, siekiant užtikrinti, 

kad plyšys b t  nesuspaustas ir trinkel s 

b t  apsaugotos nuo pajud jimo, pirm j  

trinkeli  eil  reikia pakloti  epoksido skiedin .

Elektronin  ACO Qmax® montavimo detali  versij  galite gauti iš ACO.
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Latakai ACO Qmax® 550, 700 ir 900

Asfalto danga Betono danga Trinkelių danga

MDPE saugantis
betoninis pagrindas

Žr. 7.0 pastabą

Y1Y2A detalė

Betono klasę 
žr. pastabose 
4.0 ir 8.0

Jeigu reikia, 
armuokite
Žr. 3.0 pastabą
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Variantas 1
A15–F900

Variantas 2
A15–D400
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Temperatūrinė siūlė
Žr. 5.0 pastabą B detalė

Betono klasę 
žr. pastabose 
4.0 ir 8.0
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sustiprinkite
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Trinkelė

Žr. 7.0 pastabą

Betono klasę 
žr. pastabose 4.0 ir 8.0

Z

X

Jeigu reikia, 
armuokite
Žr. 3.0 pastabą

C detalė
1 variantas 2 variantas
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Žr. 4.0 it 7.0 pastabas

3–5 mm virš 
latako briaunos

Y2

3–5 mm virš 
latako briaunos

Trinkelė

Į epoksido 
skiedinį paklota 
trinkelė

Danga arba betono pamatas
(priklauso nuo konstrukcijos)

3–5 mm virš 
latako briaunos, arba lygu

Betono 
pagrindas

8.0 Nuo apkrovos klasės priklausantys betonui keliami reikalavimai

Latako dydis C 250 D 400 E 600 F 900

Qmax* 225 C20/25 C20/25 C32/40 arba EU 30/37 C32/40 arba EU 30/37

X 150 150 150 200

Z 150 150 150 200

Y1 maks. 110 maks. 110 maks. 110 maks. 110

Y2 maks. 50 maks. 50 maks. 50 maks. 50

Armavimas Ne Ne Ne Taip

Latako dydis C 250 D 400 E 600 F 900

Qmax* 350 C20/25 C20/25 C32/40 arba EU 30/37 C32/40 arba EU 30/37

X 150 150 150 200

Z 150 150 150 200

Y1 maks. 110 maks. 110 maks. 110 maks. 110

Y2 maks. 50 maks. 50 maks. 50 maks. 50

Armavimas Ne Ne Ne Taip

Latako dydis C 250 D 400 E 600 F 900

Qmax* 550 C20/25 C20/25 C20/25 C32/40 arba EU 30/37

X 150 150 200 200

Z 150 150 200 200

Y1 maks. 110 maks. 110 maks. 110 maks. 110

Y2 maks. 50 maks. 50 maks. 50 maks. 50

Armavimas Ne Ne Ne Taip

Latako dydis C 250 D 400 E 600 F 900

Qmax* 700 C20/25 C20/25 C32/40 arba EU 30/37 C32/40 arba EU 30/37

X 150 150 200 200

Z 150 150 200 200

Y1 maks. 110 maks. 110 maks. 110 maks. 110

Y2 maks. 50 maks. 50 maks. 50 maks. 50

Armavimas Ne Ne Taip Taip

D matmuo 315 315 315 315

Latako dydis C 250 D 400 E 600 F 900

Qmax* 700 C20/25 C32/40 arba EU 30/37 C32/40 arba EU 30/37 C32/40 arba EU 30/37

X 200 200 200 200

Z 200 200 200 200

Y1 maks. 110 maks. 110 maks. 110 maks. 110

Y2 maks. 50 maks. 50 maks. 50 maks. 50

Armavimas Ne Taip Taip Taip

D matmuo 315 315 315 315

A detalė

B detalė

C detalė
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ACO Qmax® 225 ir 350 valymo 

šulinys su plyšiniu dangčiu ir 

rėmu

ACO Qmax® 225 ir 350 valymo, 

ištekėjimo/įtekėjimo šulinys su 
plyšiniu dangčiu ir rėmu

ACO Qmax® 225 ir 350 valymo, 
ištekėjimo/įtekėjimo ir nuosėdų 
šulinys su plyšiniu dangčiu ir 
rėmu

Šulinio montavimas

Temperatūrinė siūlė
Žr. 7.0 pastabą

A detalė Betonas

X

Z

A detalė

X

Temperatūrinė siūlė
Žr. 7.0 pastabą

Z

Betonas A detalė

Temperatūrinė siūlė
Žr. 7.0 pastabą

Z

Betonas

Prieš montuodami, 
šiame lygyje nuimkite 
pagrindo ir viršutinius 
skydus

1.0 Šulinio paruošimas

Pasinaudodami rankiniu pj kleliu arba 

panašia priemone, pašalinkite atitinkam  

šulinio apskrit  jungiam j  skyd  (-us).

Valymo, tek jimo/ištek jimo, nuos d  

šulini  atveju išpjaukite viršutinio elemento 

apa i  ir apatinio elemento virš . 

2.0 Kasimo darbai

Apie kasimo darbus, skaitant reikalingus 

betono pagrindui ir apvalkalui, žr. 5.0 
pastab . Numatykite valymo šuliniui, 
dang iui ir r mui reikaling  viet .

3.0 Betono pamatas

Kad šulinys b t  užfiksuotas jam skir toje 
vietoje, ACO Qmax® šulin  apipilkite betonu; 
jo klas  žr. 51 psl. lentel je. Pasir pinkite, 
kad šulinys skystame betone nepakilt   
virš .

4.0 Latako prijungimas

Prijunkite latakus: ACO Qmax® 225 ir 350 
per movas. Juos jungiant prie ACO Qmax® 
šulinio, reikia nuimti sandarikl . Movinio tipo 
latakus galima jungti tiesiogiai. Latakus 
ACO Qmax® 550, 700 ir 900 jungiant prie 
ACO Qmax® šulini , reikia naudoti šulinio 
jungt . Kad b t  galima prijungti prie 
ACO Qmax® šulinio, reikia nupjauti 
ACO Qmax® šulinio jungt  ir nuimti vamzdžio 
jungiam j  detal .

5.0 Betono pagrindo įrengimas

Šulin  ir latakus sumontuokite ir užpilkite, 
laikydamiesi ACO montavimo rekomendacij . 
Prieš montuodami ketin  r m  ir dangt , 
nuimkite ACO Qmax® šulinio viršutin  skyd .

Minimali betono klas  nurodyta 8.0 lentel je; 
ji priklauso nuo prie šulinio jungiamo latako 
dydžio ir apkrovos klas s ir turi atitikti kliento 
inžinieriaus specifikacijas.

6.0 Šulinio konstrukcija ir 
sustiprinimas

Klientas turi užtikrinti, kad nurodyti 
minimal s matmenys tikt  esamoms grunto 
s lygoms. Betono pagrindo konstrukcijos 
paskai iavim /sustiprinim  turi nustatyti 
klientas. Gali prireikti inžinieriaus patarimo.

Šulinio konstrukcijai reikalingas 
sustiprinimas kinta priklausomai nuo 
apkrovos klas s. Reikia pasikonsultuoti su 
inžinieriumi.

7.0 Deformacinės siūlės

Si li  vietas turi apibr žti inžinierius, 
detalizuodamas dang . Abiejose betono 
apvalkalo pus se dažniausiai suformuojama 
išilgin  deformacin  si l  (kaip parodyta 
paveiksl lyje). Kai danga yra asfaltas arba 
trinkel s (be betono plokš i ), deformacini  
si li  gali nereik ti. Reikia pasikonsultuoti su 
inžinieriumi.
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ACO Qmax® 225 ir 350 apžiūros 

šulinys su plyšiniu įleistiniu 

Q-Slot dangčiu ir rėmu

ACO Qmax® 225 ir 350 apžiūros 

ir ištekėjimo/įtekėjimo šulinys 

su D400 įleistiniu ketiniu 

dangčiu ir rėmu

ACO Qmax® 225 ir 350 apžiūros 

ir ištekėjimo/įtekėjimo šulinys 

su plyšiniu įleistiniu Q-Slot 

dangčiu ir rėmu

ACO Qmax® 550, 700 ir 900 

apžiūros šulinys su D400 

plyšiniu/ištisiniu dangčiu ir 

rėmo jungiamąja ovaline–

apskrita detale

B detalėA detalė

1 variantas 2 variantas

Betonas 

X

Z

Trinkelė Trinkelė

Detalė BDetalė A

Variantas 1 Variantas 2

X

Z

Trinkelė Trinkelė

B detalėA detalė

1 variantas 2 variantas

X

Z

Betonas 

Trinkelė Trinkelė

X

Z

A detalė

3–5 mm virš 
briaunos krašto arba lygu

20 mm 
guolis

3–5 mm virš 
briaunos krašto

Pirmajai trinkelei 
įtvirtinti reikalingas 
epoksidinis ar 
polimeru 
modifikuotas 
skiedinys

A detalė

B detalė

Montavimo rekomendacijos

ACO Qmax® turi b ti sumontuota, naudojant 
priimtin  darb  kokyb  ir laikantis vietini  
statybos taisykli  (JK: BS 8000:14 
dalis:1989) ir EN 1433:2002 (Transpor to ir 
p s i j  eismo paviršiniai nuotakai) 
reikalavim .

Kiekvienoje statybos vietoje konkret s 
montavimui keliami reikalavimai ir metodikos 
yra skir tingi, nes kiekvienu atveju b na 
aspekt , kuriems reikia skir ti ypating  
d mes ; tod l iš konsultuojan iojo 
inžinieriaus ir/arba montuotojo reikia gauti 
atitinkamus patvir tinimus apie konkretaus 
montavimo b do tinkamum . 

Iškrovimo, kilnojimo ir 

sandėliavimo nurodymai

Atlikdami bet kokias operacijas, gaminio 
ned kite ant movos galo.

Latakai ACO Qmax® 225 ir 350

Latak  pad klus iš prista iusios transpor to 
priemon s iškraukite šakiniu keltuvu. 
Nem tykite. Transpor tavimo metu gaminiai 
gali b ti pasislink . Prieš nuimdami pad klo 
apvalkal , sitikinkite, kad rietuv  stabili. Kad 
išpakuojant gamin  jis nenukrist , ACO 
pataria, kad š  darb  atlikt  2 žmon s.
Rietuv  visuomet kelkite su pad klu. 
Nekelkite, pa m  už kurios nors latako dalies.

Latakai ACO Qmax® 550, 700 ir 900

Latakus iš prista iusios transpor to 
priemon s iškraukite šakiniu keltuvu su 
ilgomis šak mis arba panaudodami stropus. 
Nem tykite. Keldami kranu, nekabinkite už 
vandens tek jimo latak  – naudokite po 

tek jimo plyšiais esan ias arkas.  

ACO Qmax® galima laikyti ver tikaliai, sud jus 

po vien  ant lizdo galo, arba horizontaliai. 

Sandėliavimo nurodymai

ACO pataria gaminius palikti originalioje 

pakuot je. Latakus ACO Qmax® 225 ir 350, 

kol j  prireiks, siekiant užtikrinti j  apsaug  ir 
palengvinti perk lim  darbo vietoje, reikia 
laikyti ver tikaliai.

Jeigu prieš panaudojant gaminius, juos reikia 
laikyti išvyniotus, juos sud kite vienu 
sluoksniu horizontaliai. 


