PANEL DACHOWY
Instrukcja montażu

INSTRUKCJA MONTAŻU
BLACH TRAPEZOWYCH

Potrzebne
narzędzia

Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty.
Zniweluj różnice, jeśli występują i przystąp do montażu.

Nie wolno używać
narzędzi powodujących
efekt termiczny!!!!!!!!

A=B

odległości między kolejnymi
kontrłatami = 250 mm / 350 mm

Paneli dachowych nie wolno układać na papie!

Jeśli jednak jest taka konieczność
należy zastosować konstrukcję łat i kontrłat!

Montaż można rozpocząć od lewej lub od prawej
strony. Należy jednak pamiętać, że kierunek montażu
powinien być przeciwny do kierunku wiatru.
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KIERUNEK MONTAŻU

Najlepsze efekty dla wentylacji i trwałości dachu
daje stosowanie odpowiedniej folii paroprzepuszczalnej
pod konstrukcję łat i kontrłat!
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KIERUNEK MONTAŻU

Ukadanie pokrycia należy
rozpocząć od zamontowania
pasa nadrynnowego.
Stosujemy wkręty z łbem
płaskim, a w przypadku łat
stalowych – wkręty
samowiercące.

Folia paroprzepuszczalna
Kontrłata
Łata
Panel dachowy

Pas nadrynnowy
Rynna

Krokiew
Deska czołowa

Pas podrynnowy

Pierwszy arkusz mocujemy wkrętem płaskim, tak
aby wystawał ok. 4cm poza linię okapu, a następnie
ustawiamy go prostopadle do okapu.

Skrajne arkusze mocujemy wkrętami do każdej
łaty. Pozostałe arkusze mocujemy do trzech
pierwszych łat i ostatniej, a potem do co drugiej.

Kładąc drugi i kolejne arkusze należy pamiętać
o zatrzaśnięciu zamka łączącego arkusze.

90°
4 cm
Przy użyciu gumowego młotka należy zatrzasnąć zamek
arkusza.

4,2 ×25

Jeśli połać jest dłuższa niż najdłuższy wymiar arkusza panelu (6 mb),
będzie konieczność łączenia paneli na długości.
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W tym celu należy wyciąć zamki i zrobić zakład jak na rysunku.
Na dolnym panelu odgięty do góry na górnym pod spód i połączyć
jak na rysunku obok.
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Montujemy rynnę koszową i rysujemy linie
pomocnicze pomagające w prawidłowym
docięciu arkuszy.

h
X˚

Przy łączeniu
rynien stosuj
zakład ok.
200 mm.

200 mm.

min. 200 mm.

Narysuj linie
pomocnicze,
do których
przytniesz
arkusze.

Przycinamy kolejne arkusze
do odpowiedniej długości
i pod odpowiednim kątem,
a następnie montujemy
używając wkrętów
samowiercących.
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min. 250 mm.

min. 250 mm.

Przytnij rynnę
równolegle do
okapu.

Obróbkę komina rozpoczynamy od montażu
profili montażowych od przodu komina.

1.

Następnie docinamy panel jak na rysunku 2 i odginamy pod kątem prostym. Ważne, aby uwzględnić kąt spadu
dachu (rys. 2A). Wycięty z przodu łuk musi wystawać poza obrys komina o ok. 1 cm, a odgięty bok w niższej
części musi być wyższy niż wysokość profilu montażowego. Tylna krawędź będzie kończyła się równo z kominem,
ponieważ zamontowany od tyłu łącznik powinien wystawać nieco poza obrys komina (rys. 3A).

2.

2A.

3.

3A.

4. Od tyłu należy położyć odpowiednio
docięte panele.

(1) Na skrajnym arkuszu nakreśl dwie linie: pierwszą będącą krawędzią połaci
i drugą wysuniętą poza krawędź o ok. 30 mm. (2) Odetnij arkusz wzdłuż drugiej linii,
a następnie zagnij 30 mm blachy wzdłuż pierwszej narysowanej linii. Przykręć zagięty
arkusz wkrętami samowiercącymi do deski szczytowej. (3) Następnie zamontuj wiatrownicę.
(1)

linia cięcia wysunięta
30 mm poza krawędź połaci
linia gięcia będąca
krawędzią połaci

(3)

(2)

Wiatrownica
Deska szczytowa
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Krokiew
Przed zamontowaniem gąsiora należy przykręcić listwę podgąsiorową.
Następnie w odstępach nie większych niż 500 mm wkrętami
samowiertnymi mocujemy gąsior. Zakład kolejnych segmentów
gąsiora musi być nie mniejszy niż 10 mm.

