INSTRUKCJA MONTAŻU

iPanel, iSlate, iWood

PRZYGOTOWANIE

PODKONSTRUKCJA

Pokrycie na dachach izolowanych
należy układać na podkonstrukcji
z desek/łat i kontrłat.W przypadku
montażu na dachu bez izolacji
dopuszczalny jest montaż
bezpośrednio na podłożu z desek i
papy lub folii.
Sugerowane to deski 10,0cm x
2,5cm (lub łaty 4,0cm x 5,0cm), a
kontrłaty to 2,5cm x 5,0cm.
W przypadku montażu na
istniejącym pokryciu z gontów
bitumicznych, należy pod
podkonstrukcją ułożyć warstwę z
folii dachowej.
Odległość między osiami łaty
okapowej i kolejnej łaty powinna
wynosić 32,0cm. Kolejne łaty
należy rozbijać co 37,0cm osiowo.

UKŁADANIE PANELI

ZASADY

Montaż paneli należy rozpocząć od
prawego dolnego narożnika połaci
dachowej.
Pierwszy rząd paneli należy zahaczyć
o wcześniej zamontowany proﬁl
startowy, podciągnąć do oporu do
góry i przykręcić lub przybić w tylne
rozwinięcie (za przetłoczeniem o
które będzie haczył kolejny rząd
paneli).
Panele należy docinać do szerokości
dachu, tak aby kończyły się w
połowie szerokości ukrytej rynnny
wiatrownicy.
W przypadku montażu paneli “na
mijankę”, należy w co drugim
rzędzie, pierwszy panel przyciąć w
połowie pierwszego przetłoczenia
dachówki.
Montaż paneli w kolejnych rzędach
polega zahaczeniu górnego panela

o wywinięcie na panelu poniżej i
podciągnięciu do oporu do góry, i
przykręceniu lub przybiciu w tylne
rozwinięcie.

OKAP

SZCZEGÓŁY

Montaż pokrycia należy rozpocząć od
przybicia pasa nadrynnowego do łaty
okapowej. Wysunięcie pasa dobrać
indywidualnie do sytuacji na dachu,
tak by gwarantowało skuteczny spływ
wody deszczowej do rynny.
W dalszej kolejności montowany jest
proﬁl startowy służący do zahaczenia
pierwszego rzędu paneli połaciowych.
Ostatnim krokiem na tym etapie
budowy jest montaż ukrytych rynien
wzdłuż szczytów dachu, ścian i
gradów.

Długość
Długość efektywna
Szerokość
Grubość
Waga
Powiązane akcesoria

Pas nadrynnowy
Proﬁl startowy

1350 mm
1250 mm
0,45 mm
1.63 kg

PROFIL STARTOWY I
UKRYTA RYNNA

Przygotowane podłoże pod montaż
paneli połaciowych; zamontowane
okap, pas startowy i ukryta rynna.
Elementy ukrytej rynny należy
montować w kierunku od okapu do
kalenicy; miejsce 10cm zakładu
powinno być uszczelnione silikonem
dekarskim.
Panele połaciowe podczas montażu
dociskają ukrytą rynnę do desek/łat.
Ważne: nie wolno podcinać ukrytej
rynny!

Długość
Długość efektywna
Szerokość
Grubość
Waga
Powiązane akcesoria

Proﬁl startowy
Ukryta rynna

1350 mm
1350 mm
160 mm
0,6 mm
0.68 kg

WIATROWNICA

MONTAŻ

Montaż ukrytej rynny powinien
nastąpić na poczatkowym etapie
układania pokrycia; bezpośrednio
po przygotowaniu podłoża (rozbiciu
łat) i po zamontowaniu pasa
startowego, a przed montażem
paneli połaciowych.
Przed zamontowaniem ukrytej rynny
należy pamietac o odpowiednim
wywinięciu folii dachowej.
Ukryta rynna powinna leżeć na pasie
startowym i nieco wystawać poza
jego koniec.
Panele dochodzące do wiatrownicy
należy odpowiednio dociąć, tak aby
zachodziły na ukrytą rynnę, a ich
krawędź kończyła się w osi ukrytej
rynny.
Tak przygotowaną obróbkę należy
zamnąć od góry elementem
wiatrownicy, elementy mocujące

Długość
Długość efektywna
Szerokość
Grubość
Waga
Powiązane akcesoria

1350 mm
1250 mm
42 mm
0,45 mm
0.812 kg

Wiatrownica
Ukryta rynna

powinny być rozmieszczone max co
30cm jeden od drugiego.

KALENICA

MONTAŻ

Panele w ostatnim rzędzie należy
przyciąć z naddatkiem 4cm, tak by
dolegały do łaty kalenicowej lub do
osi dachu i podgiąć je na 4cm do
pionu.
W przypadku montażu jak na rysunku obok, t.j. bez podgięcia do
pionu, zaleca się stosowanie dodatkowych taśm uszczelniających pod
kalenicę, lub też taśm butylowych w
miejscach styku elementów systemu
i łat drewnianych.
Kalenicę należy zamocować
gwoździami lub wkrętami do łaty
drewnianej w odległości co 30cm
między zamocowaniami.

Długość
Długość efektywna
Szerokość
Grubość
Wagat
Powiązane akcesoria

Kalenica AR.130

1350 mm
1250 mm
230 mm
0,45 mm
2.11 kg

GRADY

MONTAŻ

Obróbkę gradu należy rozpocząć od
zamontowania ukrytej rynny wzdłuż
łaty gradowej.
Panele przy gradzie należy dociąć
tak, aby zachodziły na ukrytą rynnę,
a ich krawędź kończyła się w osi
ukrytej rynny. Paneli nie należy
podginać do góry.
Tak przygotowaną obróbkę należy
zamknąć od góry elementem
kalenicy, elementy mocujące
powinny być rozmieszczone max co
30cm jeden od drugiego.
W miejscu styku/rozgałęzienia
kalenic należy je dociąć jak na
rysunku, a miejsce styku uszczelnić
silikonem dekarskim.

Długość
Długość efektywna
Szerokość
Grubość
Waga
Powiązane akcesoria

Kalenica AR.130
Ukryta rynna

1350 mm
1250 mm
230 mm
0,45 mm
2.22 kg

KOSZ

MONTAŻ

Prace należy rozpocząć od
przybicia - wzdłuż kosza - dwóch
równoległych symetrycznie
ułożonych łat, każda odległa 18cm
od osi kosza. Kosz należy umieścić
w przestrzeni pomiędzy tymi łatami i
przybić (przykręcić) go przez górne
podgięcie w odstępie co 50cm. Kosz
powinien być wysunięty o minimum
2,5cm poza obrys okapu.
W rejonach narażonych na
oblodzenia i duże opady śniegu
należy w okapie od spodu
dodatkowo uszczelnić styk kosza.
Kolejne elementy koszy powinny być
montowane z zakładem min 15cm, a
styk pomiędzy nimi uszczelniony.
W miejscach początku/rozwidlenia
kosza na wykuszu, rynny koszowe
powinny być docięte, założone
jedna na drugą i uszczelnione.
W przypadku koszy, które

Długość
Długość efektywna
Szerokość
Grubość
Waga

1350 mm
1250 mm
340mm
0,45 mm
2.06 kg

Kosz

rozpoczynają się pionową ścianą,
należy wykonać w ścianie bruzdę
głęboką na minimum 5 cm, w którą
następnie należy wsunąć element
rynny koszowej i uszczelnić silikonem
dekarskim.

KOMIN

OBRÓBKA

Obróbkę komina należy rozpocząć
od odpowiedniego wywinięcia folii
dachowej i montażu ukrytej rynny
po bokach komina. Panele na bokach komina należy dociąć tak, aby
zachodziły na ukrytą rynnę, a ich
krawędź kończyła się w osi ukrytej
rynny. Paneli nie należy podginać do
góry.
Na obróbkę tyłu komina można użyć
blachę płaską lub odpowiednio docięty
panel. Zamontowany element musi
być podgięty na min 4cm do góry.
Należy pamiętać by obróbki zawsze
były dłuższe niż ścianka komina, do
której przylegają. W trakcie montażu
należy je dogiąć w kierunku zgodnym ze spływem wody, a na końcu
uszczelnić silikonem dekarskim.

OKNO DACHOWE

MONTAŻ

Dokładny sposób montażu okna
dachowego zależy od wytycznych
jego producenta i zastosowanego
kołnierza uszczelniającego.

