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Стъпка 1: Маркиране на мястото, където
ще се пробива отвор

Правилно пробиване на
отвори в 7 стъпки
• Преди да започнете пробиването в стена е добре да
проверите къде се намират тръбопроводите или
електрическите кабели. За тази цел проверете с детектор
мястото, където ще пробивате отвора, за метал и кабели.
По правило електрическите кабели преминават вертикално
и хоризонтално през т.нар. инсталационни зони. Трябва
да се внимава особено много в хоризонтална и вертикална
посока около контакти и ключове на височина от 15 до 45 см
от пода и тавана, на разстояние от 10 до 30 см от касите на
врати и прозорци, както и от ъглите на помещенията.

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.
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Стъпка 2: Избор на бормашина, дюбел и
свредло

В зависимост от материала, в който ще се прави отвора,
е необходима подходяща бормашина. Обикновена
бормашина без ударна функция се използва за пробиване
на гипсокартон, газобетон или дърво. Ударната бормашина
е подходяща за камък и тухла. Ако трябва да пробивате
отвори в твърд бетон, ще ви е необходим перфоратор.
Акумулаторните бормашини са приложими навсякъде,
дори и в близост да няма контакт, а при бормашините с
кабел няма да трябва да изчаквате, докато батерията се
зареди отново. Изборът на свредло зависи от материала
или мястото, на което ще се пробива - дърво, метал, зидария,
бетон и др. При пробиване на стени е важно да се знае
какъв дюбел да се ползва. За гипсокартон, гипсофазер
и аквапанели се използват дюбели за гипсокартон или
дюбели за плоскости, за газобетон се използват дюбели
за газобетон, за зидарии от камък и бетон се използват
шпрайц дюбели, а за всички останали стени могат да
бъдат използвани обикновени дюбели.
Изберете сечението на свредлото в зависимост от
диаметъра на дюбела. При ронливи стени използвайте
по-малко свредло, за да избегнете нежелано разширяване
на отвора. Поставете свредлото в патронника и го затегнете
с механизма за затягане.

Съвет: При пробиване на стена проверете
характеристиките на стената като почукате
по нея: “кухите” звуци означават лесно пробиваем
гипсокартон или тухла. “Тъпите” звуци означават
масивна стена от камък или бетон. Ако не сте
сигурни, направете пробен отвор с тънко свредло
на скрито място.
Стъпка 3: Маркиране на дълбочината на
отвора преди пробиването

За да достигнете точната желана дълбочина, маркирайте
свредлото с цветна самозалепваща лента. Някои
бормашини се предлагат заедно с регулируемо
приспособление за маркиране на дълбочината на
пробиване. При пробиване на стени дълбочината на
отвора трябва да надвишава с малко дължината на
дюбела. Важно е ръбът на дюбела да е на едно ниво с
пробиваната повърхност, а не да стърчи от отвора или пък
да потъне изцяло.

Стъпка 4: Избор на сигурна позиция
на тялото

„потопените“ глави могат да се затварят с кит или да се
използват декоративни винтове, които разкрасяват
работния елемент. Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли, често
при месингови елементи или в полиран вид.
При пробиването е важно да се работи с правилна
друга
стойка на тялото. Застанете с бормашинатаОт
в ръка
предстрана, съществуват и практически причини,
които
създават необходимостта за различните форми
стената и направете крачка напред. Хората,
ползващи
предимно дясната си ръка, правят стъпкана
с левия
крак, на винтовете. Така например самонарезната
главите
а тези, които ползват лявата си ръка, правят стъпка с
глава на винта си пробива самостоятелно пътя в дървото
десния крак. Ако използвате стълба, е препоръчително
да имате помощник, който да я придържа.с помощта на фрезовъчни резки. Четиристенът под главата
на болта предотвратява развиването му при затягане на
Стъпка 5: Пробиване на отвора гайката. По такъв начин болтът може да бъде разхлабен
само от страната на гайката.
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Отстранете
излишната
винтът за тераси,
който има съвсем малка глава, за да
шпакловъчна смес и изчакайте два часа преди да завиете
не може дъждовната
вода да се събира в нея.
винта.
При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
живота на Вашата
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Вашия Практикер.
ТеУдължете
с удоволствие
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като
почиствате
свредлата
и
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пробиваната повърхност. При пробиване в метал и дърво
се използва пробивната функция на бормашината, като
не се оказва прекалено голям натиск. При пробиване на
стени се използва пробивната функция докато свредлото
премине мазилката, след това трябва да се превключи на
ударна функция докато не се достигне желаната
дълбочина. След това изключете бормашината и я
издърпайте. При възможност използвайте функцията
за обратно въртене.

всяко ползване.

Съвет: За да не пада прахът на пода, можете да
прикрепите отворен пощенски плик под мястото на
пробиване с помощта на двойнозалепваща лента или
помолете някого да събира праха с прахосмукачка по
време на пробиване.
Стъпка 6: Почистване на отвора след
пробиване
С цел правилно и добро захващане на дюбела и
винта отворът трябва да бъде почистен от прах.
За да отстраните остатъците от пробиването, почистете
отвора с прахосмукачка или малка четка.

www.praktiker.bg

Купи и онлайн на
www.praktiker.bg

