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Izolace  

s dřevovláknitými deskami 

Pro upevnění izolačních dřevovláknitých desek k podkladům dřevěným a k podkladům na bázi 
dřeva jsou s výhodou používány sponkovačky značky KMR, k dispozici jsou dva typy 
sponkovaček. Plynová sponkovačka je primárně určena pro montážní práce v exteriérech. 
Používané průmyslové spony typu BS jsou dodávány v provedení z nerezového drátu, upevněné 
izolační desky tak mohou být následně opatřeny vrstvou omítky. Zlepšenou pevnost vytvořeného 
spoje zajišťuje adhezní hmota, která je nanesena na povrch nožiček spony. Pro průmyslové spony 
v tomto provedení je vydáno Prohlášení i vlastnostech.  
 

Při volbě odpovídající délky spony pro konkrétní typ a tloušťku desek STEICO použijte továrních 
podkladů výrobce desek. Zde najdete také doporučení k roztečím mezi sponami, jejich okrajových 
vzdálenostech od hrany připevňované desky, potřebném množství spon na konkrétní rozměr a 
umístnění desky a také další podklady. Pro základní orientaci při výběru vhodné délky spon slouží 
následující tabulka: 
 

Tloušťka desky 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 
Délka spony (L) 75 mm 100 mm 110 mm 130 mm 

 

Pneumatická sponkovačka KMR, typ 3474, 
pro spony typu BS v délkách 65 – 130 mm. 

Je vybavena stavitelnou kontaktní pojistkou, která umožňuje nastavit 
optimální zapuštění hřbetu spony do materiálu. Pro snazší ovládání je 
sponkovačka doplněna pomocnou rukojetí, s možností jejího 
našroubování na tři různé pozice.  
Spotřeba vzduchu 2,9 litru na jedno nastřelení spony. 
 

 
 

Plynová sponkovačka KMR, typ 3875, 
pro spony typu BS v délkách 75 – 100 mm. 

Stavitelná kontaktní pojistka pomáhá s optimálním 
zapuštěním hřbetu spony do povrchu připevňované 
desky. Pomocná rukojeť a háček pro zavěšení na 
opasek přispívají ke snadné obsluze sponkovačky.  
Plynová sponkovačka je poháněna spalováním 
hořlavého plynu propan-butan. Zápalnou směs 
připravuje ventilátor, její zapálení je elektrickou 
jiskrou. Napájení elektrické části sponkovačky 
zajišťuje akumulátor.  
Kapacita nádobky s plynem je cca 1000 nastřelení. 
Kapacita akumulátoru je cca 4500 nastřelení. 
Spony v délce 100 mm jsou dodávány v plastovém 
kyblíku, jako kombinované balení s jednou nádobkou 
plynu. 
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Průmyslové spony KMR, typ BS, 
pro připevňování dřevovláknitých desek pro izolace. 

 

Průmyslové spony typu BS jsou vyráběny z nerezového drátu. Pro zvýšení 
pevnosti vytvořeného spoje je na povrch jejich nožiček nanesena vrstva adhezní 
hmoty. Průmyslové spony absolvovaly potřebná měření ve zkušebně a je pro ně 
vydáno Prohlášení o vlastnostech. Průmyslovým sponám z nerezového drátu 
byla přiřazena třída provozu 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry průmyslové spony typu BS 


