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Instrukcja monta¿u
Zapoznanie siê instrukcj¹ bêdzie pomocne w monta¿u dachu Global.
Wszystkie dachy s¹ indywidualnie projektowane do wymiarów i
specyfikacji zamówienia.

1. Przed rozpoczêciem monta¿u
Dach bêdzie dostarczony jako zestaw czêœci, z³o¿ony z kilku paczek
w których bêdzie, szkielet aluminiowy, nak³adki/pokrycia z PCV.
Mniejsze elementy bêd¹ zapakowane w kartonie, te¿ bêdzie uk³ad
rozplanowania dachu i instrukcja monta¿u.

Lista dostawcza na której
jest wyszczególniona
zawartoœæ zamówienia

Ten dach ma 17 paczek

Ka¿da zapakowana paczka
ma swoj¹ etykietkê z opisem

Plan rozplanowania dachu
Koniecznoœci¹ jest rozplanowanie dachu, pokazane s¹ wymiary dachu oraz
pozycje ka¿dego wa¿nego komponentu. SprawdŸ ¿e ka¿dy element
zosta³ dostarczony.
Ka¿da sztuka elementu bêdzie mia³a numer który bêdzie zgadza³ siê z
odpowiednim numerem na rysunku rozplanowania.
Na przyk³ad, profil mur³aty który ma numer P17 na rysunku, profil aluminiowy,
rynny, i nak³adki bêd¹ mia³y numer P17. U³atwia to rozpoznanie ka¿dego elementu.

Ochrona produktów przy monta¿u.
Konstrukcja dachu jest solidna ale kilka uwag nale¿y zachowaæ przy transporcie, magazynowaniu
i monta¿u dachu.
Przy odpakowaniu paczek trzeba uwa¿aæ ¿eby nie uszkodziæ elementów no¿em.
Nie mo¿na zostawiaæ elementy z PCV na zewn¹trz w mroŸnych warunkach atmosferycznych i
nagle zacz¹æ je stukaæ.
Nie zostawiaj br¹zowych elementów w swoich paczkach w mocnym s³oñcu, oraz kiedy jest
wysoka temperatura.
Panele dachowe z poliwêglanu powinny byæ przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu
do momentu monta¿u.

Uszczelnianie
Dach wymaga uszczelnienia przy wa¿nych miejscach ³¹czeñ.
Konieczne jest, u¿ycie œrodka uszczelnienia z nisk¹ zawartoœci¹ wspó³czynnika
sprê¿ystoœci i obojêtnym utwardzeniu. Samo czyszcz¹j¹ce szk³o mo¿e byæ nie
kompatybilne z niektórymi typami œrodków silikonowych.
Proszê upewniæ siê z producentem szk³a.

Otwierane okna w dachu
Dach mo¿e byæ dostarczony z otwieranymi okienkami.
Zapoznaj siê z instrukcj¹ monta¿u dachu oraz
wentylacji okiennej która znajduje siê w opakowaniu.

Narzêdzia potrzebne do monta¿u dachu
Nastêpuj¹ce narzêdzia potrzebne s¹ do monta¿u dachu:
13mm klucz nasadowy
17mm klucz p³aski
Wiertarka i wiert³a
D³ugie szczypce

M³otek miêkki z bia³ej gumy
No¿yk ostry
Taœma miernicza
Wiert³o do dziur 45mm

Przyrz¹d do nak³adania silikonu
Poziomica
Pi³a
Narzêdzie wydaj¹cy gor¹ce powietrze

13mm klucz p³aski
Trójk¹t wymiarowy
Œrubokrêt (elektryczny bez przewodowy) i koñcówki
Wiert³o do dziur 60mm
Rolka nylonowa

2.1 Instrukcja zak³adania i uszczelniania kosza spustowego

Do kosza spustowego potrzebny jest ³¹cznik,
¿eby po³¹czyæ do rynny plastikowej. Wciœnij dwie
linie silikonu do miejsca po³¹czenia, nastêpnie
za³ó¿ ³¹cznik. Jest to zalecane ¿eby wype³niæ
pust¹ przestrzeñ.

Przed na³o¿eniem specjalistycznej taœmy
aluminiowej proszê upewniæ siê, ¿e jest
sucha, czysta i odt³uszczona. Nagrzej taœmê
gor¹cym powietrzem na³ó¿ taœmê na œrodku
tego po³¹czenia.

Powy¿szy przyk³ad pokazuje konstrukcjê
kosza spustowego. Specjalna nadbudowa
na koszu spustowym, powinna byæ
zmodyfikowana przy monta¿u.

Nadbudowa kosza spustowego przyspawana
jest do kosza. Uszczelnij linie spawu bardzo
dok³adnie silikonem, ¿eby by³y wodoszczelne.

Rynna musi byæ za³o¿ona prosto i
poziomowo podtrzymywana na dwóch
koñcach. D³u¿sze rynny musz¹ byæ
podtrzymane jeszcze dodatkowo na
œrodkowej czêœci.

Kosz spustowy mo¿e byæ zamontowany
bez stosowania profilu mocuj¹cego do œciany.
Powy¿szy przyk³ad pokazuje sposób
monta¿u, w miejscu gdzie œrubokrêt jest
w³o¿ony przez otwór, przewieræ przez
œciankê ramy.

Profil do zamontowania
rynny skrzynkowej

Kosz spustowy

Kiedy po³¹czenie jest nagrzane, u¿yj ma³y
wa³ek ¿eby dok³adnie u³o¿yæ po³¹czenie.
Zwróæ uwagê ¿eby nie zostawiæ pêcherzów
powietrznych ani szpar przy ³¹czeniu
taœmy aluminiowej.

Kosz spustowy dostarczony jest z
profilem do zamocowania do œciany.
Ten profil musi byæ zamocowany najpierw
do œciany, nastêpnie rynna jest w³o¿ona
do listwy. Proszê zwróciæ uwagê ¿eby ta
listwa by³a umocowana dok³adnie poziomo
i pionowo przed jej w³o¿eniem.

Zwróæ uwagê na pozycje po³¹czenia rynny
szczytowej z mur³at¹, przedtem co siê
przymocuje rynnê do budynku.
Po³¹czenie k¹towe musi byæ szczelne
zamocowane ze wspornikiem jak pokazano
powy¿ej.

Aluminiowy kosz spustowy s³u¿y do odwodnienia oraz
przep³ywu wody z dachu do rynien plastykowych. Równie¿
Listwa podtrzymuj¹ca s³u¿y jako mur³ata która podtrzymuje ciê¿ar krokiew i
oszklenie
oszklenie dachowe. Rynna skrzynkowa musi byæ podparta na
dwóch koñcach oraz œrodkowej czêœci je¿eli jest to
wymagane.
T¹ czêœæ mur³aty trzeba odci¹æ ¿eby by³o mo¿liwe
wsuniêcie ³¹cznika do rynien plastikowych

Pianka izolacyjna

Dolna koszulka rynny Pozycja ³¹cznika jest uzale¿niona od typu
³¹cznika. Uchwyt do przekrêcenia nale¿y
Wspornik kosza spustowego (zamocowany do
usun¹æ jak pokazane na przyk³adzie pod
spodu rynny u¿ywaj¹c 4 œruby 25mm)
czêœci¹ 10.2

4

Podwy¿szony kosz
spustowy

2.2

Wsuñ aluminiowy ³¹cznik do po³owy jednej
ze stron kosza spustowego.

W pude³ku z czêœciami znajdziesz
plastykowy ³¹cznik. Wyg³adŸ dó³ tego
³¹cznika pilnikiem..

W³ó¿ ³¹cznik do kosza spustowego zacznij od
tylnej œcianki, przekrêæ do pozycji która pozwoli
na w³o¿enie do rowka przedniej czêœci œcianki
rynny. Oczyœæ z boków nadmiar silikonu.

£¹czenie kosza spustowego

Przekrêæ kosz spustowy i zabezpiecz
u¿ywaj¹c 6 sztuk WM48 -13 wkrêty
samogwintuj¹ce.

Jeden brzeg plastykowego ³¹cznika
wymaga dociêcia ¿eby dok³adnie umieœciæ
w wyprofilowanej czêœci z rowkiem na
dwóch stronach kosza spustowego.

Zu¿yj dostarczon¹ taœmê ¿eby uszczelniæ
³¹cze plastyku z aluminium. Kosz spustowy
powinien byæ czysty, suchy i ciep³y.
Bardzo wa¿ne jest ¿eby wypchaæ wszystkie
pêcherze.

Wsuñ nastêpny kosz spustowy na ³¹cznik i
przekrêæ jak poprzednio.

Wciœnij linie silikonu po dwóch stronach
powy¿ej miejsca gdzie bêdzie umieszczony
³¹cznik.

Powtórz czynnoœci po drugiej stronie
po³¹czenia.

Czêœci kosza spustowego i jego kody

Koniecznoœci¹ jest ¿eby kosz spustowy by³
podparty pod ³¹czeniem. Do podparcia u¿yj
wspornik lub coœ podobnego.

3.1 Zak³adanie mur³aty

Profil
mar³aty

Przed za³o¿eniem dachu sprawdŸ czy
wszystkie boki s¹ prawid³owo ustawione,
pionowo i poziomowo, wymiary s¹ zgodne z
wymiarami planu dachu. Polecamy
uszczelnienie silikonem pomiêdzy gór¹
bocznych œcian i do³em mur³aty dachu.
UWAGA: Nie wciskaj silikon na zewnêtrznej
stronie murlaty bo bêdzie przeszkadza³o w
monta¿u rynny do odwodnienia.

Za³ó¿ wspornik z stali kwasoodpornej na
zewnêtrzny naro¿nik gdzie ³¹cz¹ siê
mur³aty. Zabezpiecz wspornik u¿ywaj¹c
wkrêty samogwintuj¹ce które s¹
dostarczone (XM48 - 13).

Za³ó¿ ka¿d¹ mur³atê na górn¹ czêœæ
bocznych œcian. Zwróæ uwagê ¿e ka¿da
mur³ata jest umieszczona minimalnie
(ok. 2mm) do wewnêtrznej strony bocznych
œcian. Przymocuj mur³aty do œcian za
pomoc¹ wkrêtów od do³u.

Naro¿nik wewnêtrzny wiêkszy, który jest
dostarczony przykrêæ, wspornik aluminiowy.
Na tym obrazku pokazane jest jaka powinna
byæ szpara poni¿ej wspornika poniewa¿ na
koñcu monta¿u bêdzie za³o¿ona os³ona w to
miejsce.

Jak jesteœ zadowolony z ustawienia
wszystkich mur³at, przekrêæ ich do
bocznych œcian od do³u zwracaj¹c uwagê
¿e s¹ dok³adnie razem mocno z krêcone.

Wspornik jest zabezpieczony u¿ywaj¹c
dostarczone wkrêty samogwintuj¹ce
(XM48 - 13)

3.2 Zak³adanie podstawy do dachu szczytowego

Kiedy ma byæ u¿ywany system do dachu
szczytowego, osobny profil dostarczony jest
który siê ³¹czy z profilem mur³aty w taki
sposób tworzy siê podstawê. Czasem jest
to konieczne z³o¿yæ na miejscu podczas
monta¿u.

W³ó¿ profil do podstawy na profil murlaty.
Upewnij siê ¿e jest na œrodku.

Zabezpiecz podstawê do profilu mur³aty
wkrêcaj¹c 20mm wkrêt samogwintuj¹cy (nie
jest dostarczony).

3.3 Po³¹czenie profilu mur³aty

ZnajdŸ i zaznacz œrodek ³¹cznika profilu
mur³aty i w³ó¿ ³¹cznik do œrodkowego
punktu.

Zabezpiecz ³¹cznik profilu mur³aty
u¿ywaj¹c dostarczone wkrêty
samogwintuj¹ce (XM48 - 13)

W³ó¿ nastêpn¹ czêœæ profilu mur³aty a¿
z³¹cz¹ siê razem.

Zabezpiecz przykrêcaj¹c 13mm wkrêty
samogwintuj¹ce (XM48 - 13)

Mur³ata jest gotowa do monta¿u.

Do po³¹czenia profilu mur³aty do kosza
spustowego zastosuj gruby aluminiowy
kontownik. Wywieræ 4mm otwory oby
umo¿liwiæ monta¿ przykrêæ wkrêty XM48 - 13

Profil mur³aty z podstaw¹ do
dachu szczytowego

Ró¿ne profile mur³atowe
Profil podszybowy

Os³ona

Profil mur³aty przekrêcony
wkrêtami w odleg³oœci
450mm max. i max. 150mm
od ka¿dego koñca

L¿ejszy profil murlatowy
u¿ywany na dachach do
maksymalnych wymiarów
3848 x 3848mm

L¿ejsza konstrukcja

4.1 Kalenica dachu i krokwie promieniowe

Przed monta¿em krokwi musz¹ byæ
za³o¿one ³¹czniki, które wype³niaj¹
szparê pomiêdzy listw¹ przyszybow¹ a
os³on¹ wewnêtrzn¹ krokwi.

£¹czniki s¹ w dwóch rozmiarach,
wiêksze do krokiew naro¿nych i mniejsze
do krokiew pozosta³ych.

Ustaw kalenicê w pozycji i przytrzymaj w tej
pozycji. Nastêpnie ustaw krokwie w swoje
miejsca tak jak pokazano na rysunku.
Ka¿da krokwia trzyma siê w swojej pozycji
za pomoc¹ ju¿ przygotowanych otworów i
zamontowanych wkrêtach w krokwie.
UWAGA: Je¿eli wkrêt z gniazdkiem
szeœciok¹tnym jest zastosowany, trzeba go
mocno przykrêciæ u¿ywaj¹c klucz 4mm.

Upewnij siê ¿e kalenica jest równo w
odpowiedniej pozycji, wtedy za³ó¿
nakrêtkê na wkrêt M8.
Dokrêæ u¿ywaj¹c klucz 13mm.

Krokwie które s¹ przykrêcone do œciany
budynku trzeba przykrêciæ odpowiednimi
wkrêtami nie mniej jak w odleg³oœciach
600mm i nie wiêcej jak 150mm od
ka¿dego koñca.

Niektóre krokwie promieniowe mog¹ byæ
dostarczone z plastykow¹ os³on¹ na
koñcach grzbietu. Ta os³ona musi
zachodziæ na wierzch os³ony dolnej
krokwi, przed monta¿em.

UWAGA: Je¿eli za³o¿enie krokwi jest utrudnione,
i nie mo¿na za³o¿yæ nakrêtek mo¿na post¹piæ w
nastêpuj¹cy sposób.
Wyj¹æ nakrêtki z gniazdek szeœciok¹tnych zastosuj
(4mm klucz) wtedy za³ó¿ nakrêtki w odpowiednie
otwory w profilu mur³aty i kaletnicy.
Za³ó¿ krokwie na wkrêty nastêpnie dokrêæ.

Standardowa Wiktoriañska 3 fasetowa krokwia

Standardowa Wiktoriañska 3 fasetowa
ze œrodkow¹ krokwi¹

Standardowy Gregoriañski
bez œrodkowej krokwi

Standardowa Gregoriañska
ze œrodkow¹ krokwi¹

Standardowy Koniec Promienia: Montuj¹c
standardow¹ koñcówkê promienn¹, u¿yj tabele obok
która pokazuje pozycje monta¿u. Wa¿ne jest ¿eby
ka¿da krokwia by³a prawid³owo ustawiona. W wypadku
nieprawid³owego monta¿u wyst¹pi¹ problemy z oszkleniem
i dalszym monta¿em.
Standardowa Wiktoriañska 5 fasetowa

Krokwie oraz krokwie promieniowe

W dachu Gregoriañskim, czasami mog¹
wyst¹piæ trudnoœci dostania siê do wkrêtu
³¹cz¹cego krokwie naro¿n¹ do profilu
mar³aty. U³atwiæ dan¹ czynnoœæ mo¿na
podnieœæ tyln¹ czêœæ krokwi, tak jak
pokazane na zdjêciu.

Dostarczona jest niestandardowa koñcówka
promieniowa (XRE4) z otworami do ka¿dej
krokwi, zacisk i wkrêt do na³o¿enia elementu
zak³adkowego.

Za³ó¿ wewnêtrzny kwasoodporny wspornik
(XSC2) na wkrêt i za³ó¿ nakrêtkê.Wywieræ
4 otwory 4mm w profilu mur³atowym.
Dopasuj istniej¹ce 4 otwory wspornika i
skrêæ z profilem mur³atowym

Na niektórych krokwiach bêdzie za³o¿ona
aluminiowa podk³adka, która
mieœci siê
.
pomiêdzy krokwi¹ i koñcówk¹ promieniow¹
jak pokazano na zdjêciu.
Krokwia zabezpieczona jest nakrêtk¹ pod
koñcówk¹ promieniow¹.

Zastosuj cztery wkrêty 10mm (XM48-10)
do tego wspornika.
UWAGA: Wewnêtrzny wspornik (XSC2)
nale¿y za³o¿yæ do ka¿dej krokwi naro¿nej.

Podk³adka s³u¿y do podwy¿szenia wysokoœci
krokwi. Wszystkie wewnêtrzne uszczelnienia
musz¹ byæ na równym poziomie przy szkleniu.

4.2 Po³¹czenie krokiewek

Krokiewki po³¹czone s¹ do krokwi naro¿nej.
U¿ywaj¹c szczypce, zahacz otwór sprê¿yny
Sprê¿yna jest zamocowana na krokwie
na haczyk z boku ( nie zahacz sprê¿yny pod
naro¿nej która zachodzi haczykiem na krokiewce. haczykiem)
Trzeba podnieœæ krokiewkê za³o¿yæ tak ¿e
haczyk jest nad uszczelk¹ krokwi naro¿nej.
UWAGA: SprawdŸ haczyk na krokiewce,
Kiedy krokiewka jest w prawid³owej pozycji,
czy nie przeszkadza z rowkiem na krokwie
w³ó¿ wkrêt do odpowiedniego otworu na profilu
naro¿nej. Niedok³adnie z³o¿one spowoduje
mur³atowym (nie dokrêcaj nakrêtki).
szparê pomiêdzy nak³adkami wewnêtrznymi
tych krokwi.

Podci¹g dó³ wewnêtrznej nak³adki krokiewki
a¿ dojdzie jedna nak³adka do drugiej.
Je¿eli zostaje szpara, mo¿na w nak³adce
krokiewki wewnêtrznej przed³u¿yæ otwór przy
dolnym wkrêcie.
UWAGA: Szpara mo¿e znów siê pokazaæ
przy szkleniu. U¿yj miêkki m³otek oby
przesun¹æ krokiewkê z powrotem
na swoje miejsce.

4.3 Koñcowa krokwia na dachu szczytowym.
Wytnij t¹ czêœæ profilu mur³aty ¿eby
umieœciæ ³¹cznik.

£¹cznik
Na³ó¿ ³¹cznik (XGFP1) do otworu z boku profilu
mur³aty i zabezpiecz u¿ywaj¹c wkrêty 10mm.
(XM48-10). Za³ó¿ ³¹cznik tak, ¿eby œrodek otworu
10mm by³ na ³¹czniku 31mm od œrodkowej linii
rowka na przednim profilu mur³aty.

Zamontuj ramê dachu szczytowego oraz
wype³nienia tak jak opisane w czêœci instrukcji
nr. 4.6

Za³ó¿ ³¹cznik (PCO1) na ramê i dopasuj do
kalenicy. Zaznacz i utnij ³¹cznik ¿eby siê
zakoñczy³ przy koñcu wype³nienia.

W przypadku
Pulpitowego dachu
patrz na instrukcje.
czêœæ 5.2

Krokwia szklenia

Krokwia szklenia

Za³ó¿ koñcow¹ krokwie ¿eby górny wkrêt
pasowa³ do otworu profilu kalenicy, a dolny
wkrêt przez otwór ³¹cznika XGFP1.
Przymocuj krokwie do ramy wkrêcaj¹c
wkrêt przez ramê od zewnêtrznej strony.

Oszklij dach jak opisano w czêœci 7.1.
Element nak³adkowy z boku krokwi jest
za³o¿ony nad górn¹ nak³adk¹ krokwi
jak pokazano powy¿ej.

Naro¿nik dachu
szczytowego tutaj
wymaga wyciêcia

Dolne wkrêty do koñcowej
krokwi nie s¹ u¿ywane
przy dachu pulpitowym

4.4 Standardowa krokwia koszykowa

Wa¿ne jest, uszczelniæ ³¹czenie pomiêdzy
dwoma profilami.
UWAGA: Ustaw wiêksz¹ czêœæ dachu przed
za³o¿eniem krokwy koszowej. SprawdŸ czy
kalenica, namurnica i profile mur³atowe s¹
poziomowe, prostok¹tne zgodne z wymiarami
dachu, wed³ug planu.

Dach z koszem by³ ju¿ ustawiony w fabryce.
Trzy elementy aluminiowe bêd¹ dostarczone
ze strza³k¹ do góry to znaczy taki jest
kierunek monta¿u. Krokwie koszowe bêd¹
mia³y otwory ju¿ wywiercone do ³¹czenia
kokiewek.

Uszczelnij trzy komponenty krokwi koszowej,
³¹cza profilów, namurnicy i kalenicy.

Krokiewki powinny byæ zamontowane
u¿ywaj¹c wkrêty przez otwory w krokwiach
koszowych, kalenicy i namurnicy.

Za³ó¿ krokwie koszow¹ tak ¿e otwory pasuj¹
do otworów w kalenicy, namurnicy i
profilu mur³atowym. Mo¿na teraz dokrêciæ
krokwie koszow¹ w pozycji.

Na koñcu zamontuj listwê podszkleñow¹
która ju¿ bêdzie wyciête ¿eby siê u³o¿y³a
nad wkrêtem do krokwi koszowej.

4.5 Obni¿ona krokwia koszowa

Ustaw namurnicê w odpowiedniej pozycji,
przymocuj do œciany upewniaj¹c siê ¿e
jest w poziomie. Namurnica powinna byæ
zamocowana przy ka¿dej krokwie
(patrz rysunek czêœæ 9.1)

Uszczelnij elementy krokwi koszowej oraz
namurnicê i ³¹cza.

Ustaw krokwie koszow¹ w prawid³owej pozycji
¿eby otwory pasowa³y do otworów w profilu
mur³aty i tak¿e z namurnic¹

Krokwia koszowa jest wyprojektowana ¿eby
dochodzi³a do œciany domu.
UWAGA: W zale¿noœci od projektu ca³y dach
koszowy mo¿e dochodziæ do œciany budynku.

Uszczelnij krokwie koszow¹ ze œcian¹ domu. Zamontuj koñcow¹ krokwie pomiêdzy krokwi¹
koszow¹ i kalenic¹ wtedy przymocuj do œciany
budynku.
UWAGA: Zwróæ uwagê ¿e otwory do przymocowania
s¹ na dolnej czêœæ profilu, bo w tym miejscu
bêdzie woda. Prawid³owe miejsce wiercenia jest na
linii widocznej na krokwie.

Uszczelnij przy namurnicy i te¿ na jej koñcach
tak¿e uszczelnij nad krokwi¹.

Oszklij kosz dachowy prawid³owo jak jest
opisane w czêœci 7.1 i 7.2. Za³ó¿ element
nadk³adowy na krokwi nastêpnie uszczelnij
koniec do namurnicy.

Zaznacz i dotnij element nadk³adowy do
krokwi koszowej. Dana czêœæ powinna jeszcze
byæ pokryta kiedy robi siê obróbkê blacharsk¹.

Zdjêcie pokazuje prawid³owo zrobione nak³dki
kosza.

Za³ó¿ element nadk³adowy na namurnicê.
To bêdzie nadchodzi³o na nak³adka krokwi.

4.6 Kosz dachowy na podparciu dachu szczytowego

Zamontuj podparcie dachu szczytowego jak
pokazane w czêœci 3.2. Za³ó¿ zewnêtrzny
element nadk³adowy (XEB5) na podparcie
dachu szczytowego.

Wkrêt blokuj¹cy

Prawid³owo wype³nienie jest zamontowane,
powinno byæ w równej linii z ram¹ dachu
szczytowego

Za³ó¿ ramê dachu szczytowego na podparciu.
Jak jest w prawid³owej pozycji i równo z
bocznymi œcianami, przytrzymaj w tej pozycji
wtedy przymocuj do podparcia.
UWAGA: W zale¿noœci od profilu z którego s¹
zrobione boczne œciany ogrodu zimowego.
Podparcie czasem wymaga usuniêcie dolnych
nó¿ek wewnêtrznych ¿eby uzyskaæ szczelne
po³¹czenie.

Zamontuj górn¹ czêœæ kosza dachowego
jak opisano w czêœci 4.4

UWAGA: Dachy szczytowe odwodnione s¹
powierzchniowo.

SprawdŸ ¿e wewnêtrzna nak³adka krokwi nie
Zaznacz i zetnij nak³adkê która ³¹czy ramê do
le¿y na wype³nieniu dachu szczytowego.
krokwi koszowej (PCO1) ¿eby dochodzi³a do
Ta wysokoœæ nie bêdzie pasowa³a do ogrodu
krokwi koszowej.
zimowego. T¹ nak³adkê mo¿na usun¹æ u¿ywaj¹c
szlifierkê lub pi³ê nale¿y œci¹æ do linii w œrodku
ramy dachu szczytowego.
Pozycja wkrêtu

Zewn¹trz

Wype³nienie do koñcówek ramek dachów
szczytowych s¹ projektowane do spadu
dachu od 25º do 35º. Je¿eli spadek dachu
jest wiêkszy jak 25º to wype³nienie bêdzie
musia³o byæ œciête do innego k¹ta spadu.
Linie s¹ w wewn¹trz tych wk³adek ¿eby
u³atwiæ dan¹ czynnoœæ.
Przyklej dwie strony razem i w³ó¿
wype³nienie przed monta¿em.

Dó³ kosza jest ustawiony, ¿e otwór w krokwie
koszowej jest dopasowany do otworu w profilu
mur³atowym. Po za³o¿eniu krokwi koszowej
zamontuj profil przyszybowy (XPS1).

Kulawki koszowe mo¿na zamontowaæ do
krokwi koszowej.
UWAGA: Wkrêty w koñcowych krokwiach s¹
tylko na to ¿eby z³apaæ odpowiedni¹ pozycjê
krokwi. Koñcowa krokwia jest przymocowana
wkrêtami które s¹ od zewn¹trz wkrêcane do
ramy dachu szczytowego w odleg³oœciach
300mm.

5.1 £¹czenie kalenic

W³ó¿ aluminiowy ³¹cznik do po³owy jednej
kalenicy.

Za³ó¿ drug¹ stronê kalenicy na ³¹czniki
i zabezpiecz jak poprzednio.

Zaczep i zabezpiecz ³¹cznik do dolnej czêœci
Zabezpiecz ³¹cznik u¿ywaj¹c 4 sztuki œrub
nr. XM48-13 wkrêæ po dwóch stronach kalenicy. kalenicy u¿ywaj¹c 4 wkrêty nr XM48-13 po
dwóch stronach.

Widok dolnej czêœci kalenicy ³¹czonej u¿ywaj¹c
8 sztuk œrub nr XM48-13.
XRJF1 ³¹cznik sta³ego
spadku kalenicy

XRJV1 ³¹cznik konta
zmiennego spadku kalenicy

XM48-13 wkrêty

XR3 £¹cznik dolnej czêœci kalenicy

Œruby

Opcja 1

Opcja 2

5.2 Namurnica do pulpitowego dachu

Naro¿nik okna w dachu
szczytowym, wymaga wyciêcia
tutaj.

Namurnica jest wyciêta ¿eby j¹ dopasowaæ do Kiedy rama okna szczytowego jest
ramy okna dachu szczytowego. Rama jest
zamontowana, koñcowa krokwia jest
bezpoœrednio zamocowana do œciany budynku. przymocowana wkrêtami, które s¹ wkrêcane
od zewn¹trz do ramy dachu szczytowego
UWAGA: Namurnica powinna byæ zamontowana do œciany budynku przy ka¿dej krokwie
o odleg³oœciach 300mm.
u¿ywaj¹c odpowiednie wkrêty do zamocowania.
Namurnica jest oparta na s³upku naro¿nym
który jest zamontowany pomiêdzy œcian¹
budynku i ram¹ okna dachu szczytowego.

6.1 3 & 5 Prêty œci¹gaj¹ce kierunkowe

Za³ó¿ wspornik prêta œci¹gaj¹cego na wkrêty
ju¿ istniej¹ce w krokwiach, zakrêæ u¿ywaj¹c
nakrêtki 13mm.
UWAGA: Je¿eli ³¹cznik jest dopasowany mocno
na wkrêtach to rozluŸnij wkrêty gniazdka
szeœciok¹tnego 4mm kluczem, za³ó¿ ³¹cznik
i dokrêæ ponownie wkrêty.

Za³ó¿ wspornik prêta œci¹gaj¹cego na œrodku
kalenicy w linii ze wspornikami na krokwiach.
Wywieræ cztery 5mm otwory i przykrêæ
u¿ywaj¹c cztery wkrêty które zosta³y
dostarczone z kompletem prêtów œci¹gaj¹cych.
Przykryj wkrêty zaœlepkami.

Wciœnij element ³¹cz¹cy (XR3) pod
spodem kalenicy w pozycji równo ze
wspornikami oraz prêtami œci¹gaj¹cymi.
Zabezpiecz u¿ywaj¹c wkrêty 13mm. oraz
wkrêty (XM48-13) samogwintuj¹ce.

Za³ó¿ strzemi¹czko do wspornika u¿ywaj¹c
wkrêt i nakrêtkê 17mm. Œci¹ganie 3 prêtowe,
potrzebne jest na trzy strzemi¹czka na ka¿d¹ z
krokiew i jedn¹ na kalenicê

Podci¹gnij trzy nakrêtki w centralnym
Zastosuj taœmê dwustronn¹ ¿eby za³o¿yæ
elemencie ³¹cz¹cym u¿ywaj¹c klucz 17mm.
nak³adki na elemencie ³¹cz¹cym.
a¿ wszystkie œciany s¹ pionowe i wewnêtrzne
rozmiary dachu s¹ prawid³owe.
Prêty œci¹gaj¹ce maj¹ byæ równe oraz w poziomie.

Za³ó¿ nak³adkê z PCV pod kalenic¹ i
zaciskaj na miejsce, uderzaj¹c lekko
miêkkim m³otkiem.

Wymierz i dotnij do odpowiedniego rozmiaru
3 sztuki prêta gwintowanego oraz rurki
nadk³adowej. Wkrêæ przynajmniej 20mm
prêta do ka¿dego strzemi¹czka. Za³ó¿ rurki
nak³adowe i w³ó¿ drugie koñce prêtów do
centralnego elementu ³¹cz¹cego.

Przykryj wszystkie nakrêtki i wkrêty
œlepkami które zosta³y dostarczone.

¯eby ustaliæ d³ugoœci rurek nadk³adowych,
najpierw zamontuj prêty œci¹gaj¹ce z
samymi prêtami, wtedy wymierz jakie
maj¹ byæ d³ugie rurki. Rozmontuj i ponownie
zamontuj tym razem z rurkami œci¹gaj¹cymi.

5-kierunkowe prêty œci¹gaj¹ce
S¹ przewa¿nie stosowane w ogrodach
zimowych o kszta³cie P.
W zale¿noœci od uk³adu dachu mog¹
byæ 5-kierunkowe lub 3- kierunkowe
jak pokazano na rysunku obok.

3-kierunkowe
5-kierunkowe

6.2 Rzêdowy prêt œci¹gaj¹cy

Ta opcja jest stosowana kiedy œrodek
œci¹ganych krokwi jest w tej samej
linii jak koniec kalenicy.

W tym przypadku, œci¹gane krokwie
Wykrêæ dwa wkrêty elementu ³¹cz¹cego (XRE1)
bêd¹ po³¹czone z koñcówk¹ promieniow¹, który przytrzymuje koñcówkê promieniow¹ do
która jest niestandardowa XRE4.
kalenicy. Za³ó¿ wspornik prêta œci¹gaj¹cego
(XTBRC1) nad otworami i za³ó¿ ponownie element
³¹cz¹cy XRE1 u¿ywaj¹c te same dwa wkrêty.
UWAGA: Koñcówka promieniowa (XRE4) jest
zdjêta tylko ¿eby zrobiæ zdjêcie

Zdjêcie pokazuje pozycje wspornika
prêta œci¹gaj¹cego po monta¿u.

Za³ó¿ nak³adkê (XREC2) na koñcówkê
promieniow¹, ta nak³adka ma otwór 10mm.
W³ó¿ prêt œci¹gaj¹cy przez ten otwór i
przez wspornik, wtedy za³ó¿ nakrêtkê 17mm
na koñcu prêta.

Za³ó¿ wspornik i strzemi¹czko na dwóch
krokwiach jak opisano w czêœci 6.1.
Wymierz i dotnij do odpowiedniego
rozmiaru 2 sztuki prêta gwintowanego
(poziomowo) oraz rurki nadk³adowej
w³ó¿ koñcówki prêtów do strzemi¹czek.

W³ó¿ prêty do centralnego elementu
³¹cz¹cego, sprawdŸ ¿e s¹ w poziomie.
Wymierz i dotnij prêt pionowy sprawdzaj¹c
¿e pasuje do górnego wspornika.

Za³ó¿ rurki nak³adkowe i podci¹g przykrêcaj¹c
nakrêtki w centralnym elemencie
³¹cz¹cym do momentu jak ramy s¹ równe
oraz w pionie.

Dostarczonymi œlepkami przykryj wszystkie
wkrêty i nakrêtki.
.

Rzêdowy prêt ³¹cz¹cy, ³¹czeniem
ze wspornikiem XTBRC1 na
koñcu kalenicy.

Za³ó¿ dwie os³ony ³¹cz¹ce centralny element
u¿ywaj¹c dwustronn¹ taœmê która zosta³a
dostarczona.

7.1 Zak³adanie p³yt dachowych
Dok³adnie zaplanuj w jakiej kolejnoœci bêdzie siê szkli³o dach. WeŸ pod uwagê:
- organizuj szklenie tak, ¿e jest dojœcie do uszczelnienia w krytycznych miejscach na kalenicy
- jeœli szklisz szk³em to ustaw szklenie bardzo dobrze, bior¹c pod uwagê ciê¿ar szk³a.
Trzeba szkliæ tak ¿e ciê¿ar szk³a jest równo wybalansowany.
- zostaw dojœcie do zak³adania koñcówki do krokwi nad koszem spustowym.

Linia silikonu
P³yta poliwêglanowa

Taœma odpowietrzana
Pod³o¿e silikonowe

Zamkniêcia p³yty

Wymierz i przytnij element zamkniêcia p³yty
zgodnie z doln¹ jej szerokoœci¹.
Usuñ 20mm odwodnienia z ka¿dego koñca.
WœliŸnij zamkniêcie na koniec p³yty.
W³ó¿ dysze silikonu do brzegu zamkniêcia
i wciœnij ci¹g³¹ linie tworz¹c dok³adne uszczelnienie
p³yty dachowej.

Zak³adaj panele w swoje pozycje tak ¿eby
by³y na œrodku pomiêdzy krokwiami.

Uszczelnij te¿ zamkniêcie na dolnej stronie i te¿
dwie otwarte koñcówki. Oczyœæ nadmiar silikonu.
Upewnij siê ¿e zamkniêcie jest uszczelnione do
p³yty dachowej a nie do taœmy odpowietrzania!

Kiedy panela jest ju¿ w dobrej pozycji, œci¹gnij
taœmê z listwy przyszybowej i przyciœnij panele
do do³u. Je¿eli dach jest z spadem 10 ° lub
mniej, uszczelnij panele lin¹ silikonu pomiêdzy
panel¹ i listw¹ przyszybow¹.

Nak³adki do krokiewek s¹ dostarczone
Uszczelnij pomiêdzy nak³adk¹ krokwi i kalenic¹.
wiêksze trzeba doci¹æ przy monta¿u.
Foliowane aluminiowe nak³adki s¹ dostarczone
z uszczelkami d³u¿sze, które trzeba œci¹æ.

Zacznij œci¹ganie taœmy z listwy
przyszybowejna to by mo¿na by³o j¹
œci¹gn¹æ od wewn¹trzpo za³o¿eniu paneli.
Nastêpnie za³ó¿ panele w odpowiednie
pozycje. Œci¹gnij taœmê listwy przyszybowej.

Kiedy ju¿ panela jest po dwóch stronach
krokwi, za³ó¿ nak³adkê na krokwie
u¿ywaj¹c miêkki m³otek.
Je¿eli nak³adki s¹ aluminiowe w
przypadku kolorowych nak³adek, u¿yj
drewnian¹ belkê oby nie uszkodziæ
powierzchni.

Uszczelnij pomiêdzy nak³adk¹ krokiewk¹
i krokwi¹ naro¿n¹.

7.2 Szklenie kosza dachu

Przy u³o¿eniu paneli dachowych na górze dachu
mo¿liwoœæ jest ¿e bêdzie potrzeba obluzowania
krokiewki ¿eby ustawiæ panele. Najlepiej zrobiæ
jest to bez zak³adania elementu zamkniêcia p³yty.

Œci¹gnij taœmê z listwy przyszybowej i
dociœnij panele na miejsce. Za³ó¿ krokiewkê
z powrotem wtedy za³ó¿ element zamkniêcia
na panele jak pokazano.

W³ó¿ dysze silikonu pod brzeg elementu
zamkniêcia i uszczelnij ci¹g³¹ lini¹ tworz¹c
uszczelkê.

7.3 Dachy szklane

Zabezpiecz ka¿dy element przytrzymuj¹cy
szk³a dwoma œrubkami które s¹ dostarczone.
Elementy przytrzymuj¹ce szk³a przy krokwiach
powinny zakoñczyæ siê równolegle z koñcówk¹
krokwi.
Uwaga: Wype³niacz XGS6 w³o¿ony jest do
elementu zamkniêcie p³yty dachowej.

Zwróæ uwagê na element przytrzymuj¹cy
szk³a w krokwiach naro¿nych, musi byæ
wewn¹trz koñcówki krokwi.

Podk³adki klinowe powinny byæ stosowane
do wype³nienia szk³a pomiêdzy krokwiami.

Wiêksze dachy mog¹ byæ dostarczone
z ³¹cznikiem ¿eby po³¹czyæ p³yty szklane.
U¿ywaj¹c ³¹cznik szk³a za³ó¿ p³yty razem.

2. Na próbê, z³ó¿ ³¹cznik
i p³yty szybowe bez sklejania

XGS5
podk³adka klinowa

3. W³ó¿ dysze silikonu pod brzeg
³¹cznika i wciœnij ci¹g³¹ linie silikonu
tworz¹c uszczelkê.
Powtórz to przy nastêpnych trzech
brzegach, oczyœæ nadwy¿kê silikonu.

XGS123R element
przytrzymuj¹cy
szk³o prawostronny
XGS4L element
przytrzymuj¹cy
szk³a lewa strona
XGS4R element
przytrzymuj¹cy szk³a
prawa strona.

XGS123R element
przytrzymuj¹cy
szk³o lewostronny

Za³ó¿ podk³adkê wype³niaj¹c¹
(XGS6) do dwóch koñców
elementu zamkniêcia p³yty

UWAGA: Przy d³u¿nych krokwiach u¿ywane
Szklane dachy dostarczone s¹ z odpowiednimi
s¹ cieñsze elementy przytrzymuj¹ce szk³a.
elementami. Za³ó¿ szk³o, w³ó¿ element
Nie u¿ywa siê klinowych podk³adek wype³niaj¹cych. przytrzymuj¹cy szk³o do elementu zamkniêcia
szk³a które jest ju¿ zamontowane do p³yty.
Przykrêæ krokwie u¿ywaj¹c œrubki XM425
które s¹ dostarczone. Zablokuj szk³o do elementu
przytrzymuj¹cego szk³a u¿ywaj¹c podk³adki klinowe.

Zabezpiecz ka¿dy element
przytrzymuj¹cy szk³a u¿ywaj¹c
œrubki XM425.

8.1 Monta¿ piankowego wype³niacza

Ca³kowicie oszklij stronê koñca promieniowego
za³ó¿ wszystkie nak³adki krokwi w tym miejscu.

U¿yj pi³ê podocinaj wysokoœæ i
szerokoœæ wype³niacza piankowego ¿eby
umieœci³ siê pomiêdzy krokwiami.
Musi zakoñczyæ siê równo z kalenic¹.

Wyjmij wype³niacz, uszczelnij naoko³o
profilu kalenicy upewniaj¹c ¿e silikon jest
ci¹g³y do poziomu szklenia po dwóch
stronach.

W³ó¿ œciêty wype³niacz piankowy i
dok³adnie wciœnij do uszczelnieñ silikonowych.

Zrób przymiarkê pó³ okr¹g³ego wype³niacza,
œciêta strona ma byæ do do³u.

Je¿eli wype³niacz jest za du¿y do otworu,
wytnij dwa wciêcia w kszta³cie litery V
u¿ywaj¹c pi³ê.

Dopasuj wielkoœæ wciêcia w zale¿noœci
od wielkoœæ otworu.

W³ó¿ wype³niacz piankowy ¿eby zakoñczy³
siê trochê wy¿ej jak krokwie.

Uszczelnij silikonem pomiêdzy dwoma
wype³niaczami i te¿ pomiêdzy wciêciami
V które by³y zrobione.

Na koñcu uszczelnij ci¹g³¹ lini¹ naoko³o ca³ego
wype³nienia uszczelnij bardzo dok³adnie
pomiêdzy szkleniem jak równie¿ nak³adkami
krokwi.

8. 2 £¹czenie naro¿nika kalenicy

Niektóre naro¿niki kalenicy s¹ zakoñczone
koñcówk¹ promieniow¹. Powycinaj wype³nienie
piankowe ¿eby dopasowaæ do pustki.

Uszczelnij ci¹g³¹ lini¹ naoko³o ca³ego
wype³nienia ¿eby by³o dok³adnie uszczelnione
pomiêdzy szkleniem jak równie¿ nak³adkami
krokwi. Uszczelnij pomiêdzy wype³niaczem i
koñcówk¹ kalenicy.

Za³ó¿ nak³adki kalenicy jak pokazano na
zdjêciu. Zwróæ uwagê na usuniêcie rowka
który s³u¿y do kalenicy ozdobnej.

Przy³ó¿ nak³adkê do naro¿nika kalenicy
XPT90 i wywieræ 2 otwory nr. 5mm
po ka¿dej stronie ( razem 8).

Na wierzchu kalenicy wciœnij silikon poni¿ej
nak³adki XPT90.

Za³ó¿ nak³adkê XPT90 u¿ywaj¹c 8
plastykowych nitów (XREC3) które s¹
dostarczone. Oczyœæ nadmiar silikonu.

8.3 Kalenica w kszta³cie litery T

Za³ó¿ trzy osobne nak³adki kalenic, które
powinny byæ dok³adnie dopasowane.
Œci¹gnij pokrycie ochronne i na³ó¿ ci¹g³e
linii silikonu jak pokazano na zdjêciu.
Zaznaczone s¹ czerwon¹ lini¹.Rowki do
kalenicy ozdobnej powinny byæ usuniête.

Za³ó¿ nak³adki nad ³¹czeniem na liniach
silikonu. Zaciœnij ³¹czenie i zanituj w 6
miejscach jak pokazane. U¿yj plastikowe
nity które s¹ dostarczone przez 5mm otwory.

Uszczelnij i nituj tyln¹ nak³adkê to jest
sposób zakoñczenia ³¹czenia.
Usuñ nadmiar silikonu upewniaj¹c siê ¿e
wszystko jest dok³adnie uszczelnione.

Za³ó¿ ozdobn¹ kalenicê, tak¿e na ³¹czeniu.
Musi byæ usuniêta dolna nó¿ka kalenicy
ozdobnej ¿eby dok³adnie j¹ w³o¿yæ.

Za³ó¿ pozosta³e czêœci kalenicy ozdobnej.

Zakoñczone ³¹czenie.

9.1 Nak³adka kalenicy i namurnicy

Zaczynaj¹c od jednej strony, postukaj nak³adkê
w swoje miejsce u¿ywaj¹c miêkki m³otek.

Wyœrodkuj dwa naczepy na nak³adce
kalenicy z dwoma r¹bkami na kalenicy

Nak³adka jest w prawid³owej pozycji kiedy
skrzyd³a nak³adki s¹ w kontakcie ze
skrzyd³ami kalenicy.

Patrz na czêœæ 9.2 zak³adanie aluminiowej nak³adki kalenicy.

W to miejsce
uderz lekko m³otkiem

Upewnij ¿e siê uderzasz w prawid³owe
miejsca kiedy stukasz w nak³adki.
Jak jest zimna pogoda to mo¿na
uderzaæ poprzez kawa³ek drewna ¿eby
rozszerzyæ zderzenia nak³adki PCV.

Nak³adka PCV do namurnicy jest dok³adnie
jedna po³owa nak³adki kalenicy i jest za³o¿ona
w taki samych sposób.

Foliowane aluminiowe nak³adki namurnicy
s¹ zabezpieczone do namurnicy u¿ywaj¹c
wkrêty.

wkrêt mocuj¹cy nak³adkê
namurnicy

Wyt³oczona jest linia wzd³u¿ tylnej œcianki
aluminiowej nak³adki namurnicy. To jest linia
w której zak³ada siê wkrêty do mocowania.

Na obrazku pokazane jest miejsce mocowania
namurnicy i tak¿e nak³adka namurnicy.

Dachy pulpitowe zakoñczone czêœci¹
promieniow¹ maj¹ za³o¿one na koñcu
nak³adkê promieniow¹. Ta nak³adka
powinna byæ uszczelniona i przymocowana
do nak³adki namurnicy za pomoc¹
plastykowych nitów, które s¹ dostarczone.

9.2 Obróbka kalenicy od œciany

Foliowane aluminiowe nak³adki za³o¿one s¹
na nak³adce kalenicy u¿ywaj¹c naczepki
(Xr4), które s¹ za³o¿one przy produkcji.

Wciœnij dwie ci¹g³e linie silikonu na
wierzchu nak³adki w miejscu gdzie by³
usuniêty rowek

Najpierw przygotuj nak³adkê kalenicy
do zak³adania nak³adki XFT1. Przy³ó¿
nak³adkê na wierzchu kalenicy od strony
œciany. Zaznacz zakoñczenie zak³adki.

U¿ywaj¹c pi³kê i zetnij rowek w którym
mieœci siê kalenica ozdobna do oznaczonego
miejsca. Rowek musi byæ œciêty równo z
doln¹ powierzchni¹ nak³adki kalenicy.

Za³ó¿ nak³adkê XFT1 i zabezpiecz u¿ywaj¹c
nity dostarczone poprzez 5mm otwory.

WœliŸnij nak³adkê na kalenice.
Uwaga: Za³ó¿ nak³adkê kalenicy przed
za³o¿eniem nak³adki krokwi naro¿nych.
Zawsze sprawdŸ ¿e mo¿na za³o¿yæ
nak³adkê bez problemów.

9.3 Nak³adka koñcówki promieniowej.

Nak³adka kalenicy z dwóch stron koñcówki
promieniowej jest wciêta przy produkcji.
Trzeba œci¹æ rowek, który jest przeznaczony
do kalenicy ozdobnej. Prawid³owe miejsce
wypi³owaæ ¿eby by³a równa powierzchnia.

Wciœnij dwie ci¹g³e linie silikonu na
nak³adkê kalenicy.
Uwaga: Wype³niacz piankowy musi byæ
za³o¿ony przed na³o¿eniem zewnêtrznej
nak³adki koñcówki promieniowej.

Za³ó¿ nak³adkê promieniowej koñcówki i
zabezpiecz u¿ywaj¹c nity w 5mm otworach.
XRECG1 niska os³ona XRECG2 wysoka os³ona
niska os³ona
wysoka os³ona
Niektóre dachy s¹ dostarczone
Je¿eli jest taka potrzeba,
z nak³adk¹ bez wyciêæ które
wersje bez os³ony mo¿na
wymagaj¹ wyciêcia przy krokwiach. zamówiæ.

Niektóre dachy bêd¹ ju¿ mia³y nak³adkê wyciêt¹.

W³ó¿ kalenice ozdobn¹ przez nak³adkê
Na koñcu za³ó¿ zwieñczenie elementu
koñcow¹ promieniow¹ i wsuñ do rowka w
architektonicznego wkrêcaj¹c go do otworu
nak³adce kalenicy. D³ugoœæ kalenicy ozdobnej w nak³adce koñcówki promieniowej.
mo¿e bêdzie wymaga³a skrócenie ¿eby siê
umieœci³a na zwieñczeniu elementu
architektonicznego.

Dostarczone, kiedy nie ma
œrodkowej krokwi i spadek
dachu jest 25° na wszystkich
stronach.

Dostarczone, kiedy jest
œrodkowa krokwia i spadek
dachu jest 25° na wszystkich
stronach

9.4 Nak³adka do koñcówki dachu szczytowego

Za³ó¿ nak³adkê kalenicy tak ¿eby rowek
przeznaczony do kalenicy ozdobnej
koñczy³ siê 50mm od pocz¹tku kalenicy.

Za³ó¿ nak³adkê koñcow¹ dachu szczytowego.
Wywieræ otwory 5mm przez te dwie nak³adki i
zabezpiecz u¿ywaj¹c nity które zosta³y
dostarczone.

Œci¹gnij pierwsz¹ czêœæ rowka i wciœnij
dwie ci¹g³e linie silikonu na koñcu nak³adki
kalenicy.

Uwaga: Nie u¿ywaj œrubki do zabezpieczenia
nak³adki, u¿yj nity.

Ostatnia czêœæ kalenicy ozdobnej mo¿e
bêdzie musia³a byæ skrócona ¿eby siê
mieœci³a na zwieñczeniu elementu
architektonicznego. WœliŸnij kalenice
ozdobn¹ przez nak³adkê koñcow¹ do rowka.

Wkrêæ zwieñczenie elementu
architektonicznego do nak³adki koñcowej.

9.5 £¹czenie nak³adki kalenicy

Nak³adki kalenicy s¹ ³¹czone u¿ywaj¹c
plastykowy ³¹cznik. Przymierz ³¹cznik
nad ³¹czeniem i zaznacz rowek po dwóch
stronach który jest przeznaczony
do kalenicy ozdobnej.

Wytnij rowek i wypi³uj równo powierzchnie
w tym miejscu, jak widoczne jest na obrazku.

Uszczelnij ³¹czenie silikonem na powierzchni
pod ³¹cznikiem.

Wywieræ 2 otwory nr. 5mm po jednej i drugiej
stronie ³¹cznika i za³ó¿ nity które zosta³y
dostarczone.

Powtórz czynnoœci po drugiej stronie ³¹cznika.

.

Za³ó¿ ³¹cznik nad ³¹czeniem i wœliŸnij
kalenice ozdobn¹ z powrotem na miejsce.

10.1 Rynny - odwodnienie

W³ó¿ wspornik rynny (XGC4) pod zaczep¹
na profilu mur³aty. Przekrêæ wspornik
do do³u a¿ zajdzie dó³ i zaczepi siê do
profilu mur³aty. Mo¿na u¿yæ m³otek
miêkki je¿eli jest taka potrzeba.

Podci¹g w górê wspornik i zaczep pod
naczepê na przedniej stronie rynny.

Nak³adka przykrywaj¹ca wiêksza jest
dostarczona. Trzeba zaznaczyæ jaka ma byæ
d³uga, przyci¹æ ¿eby dok³adnie mieœci³a siê
pomiêdzy koñcówkami.

Jeœli koñcówka wskazuj¹ca koniec rynny jest
u¿ywana, nak³adka specjalna (XUGT180)
bêdzie dostarczona. Trzeba j¹ zaznaczyæ i
doci¹æ do odpowiedniej d³ugoœci.

Za³ó¿ prawid³owo wspornik.
Maksymalna odleg³oœæ od siebie powinna
byæ 600mm i nie wiêcej jak 150mm od
koñcówek profilu mur³aty.

Za³ó¿ rynnê ¿eby naczepa by³a po jej
zewnêtrznej stronie. W³ó¿ tyln¹ czêœæ
rynny (XYGUT2) ¿eby mieœci³a siê do
wspornika (XGC4). Powtórz dan¹
czynnoœæ a¿ ca³a tylna czêœæ rynny
umieszczona jest do wsporników.

Nastêpnie za³ó¿ naro¿niki rynny, jest
³atwiej wykonaæ dan¹ czynnoœæ jak podniesiesz
przedni¹ czêœæ rynny.

Szpara pomiêdzy spodem rynny i
górn¹ czêœci¹ œcian bocznych jest
uzupe³niona nak³adk¹ przykrywaj¹c¹
(XYG1T2).

Przygotowana nak³adka jest dostarczona
¿eby siê mieœci³a pod naro¿nikami rynny.
To s¹ ³¹cze jest pod k¹tem 90° i 135°.

Nak³adki s¹ zainstalowane przez
popchniêcie na miejsce pod rynn¹.

10.2 Po³¹czenie rynny do kosza spustowego

Zdejmij ³apê przeznaczon¹ do œrubki z koñca
ka¿dego ³¹cznika który bêdzie u¿ywany do
³¹czenie kosza sp³ywowego.

Na prostych ³¹czach trzeba zdj¹æ czêœci
które podtrzymuj¹ ³¹cznik na tylnej czêœci
i dolne boki.

Os³ona kosza sp³ywowego mo¿e byæ za³o¿ona.
Na niektórych dachach, trzeba t¹ os³onê doci¹æ
do odpowiedniego rozmiaru.

Za³ó¿ os³onê wpychaj¹c j¹ na koniec
kosza sp³ywowego.

WœliŸnij z³¹cze na ³¹czniku i upewnij siê
¿e uszczelka zosta³a na swoim miejscu.

Zakoñcz zak³adaj¹c nak³adki pod rynn¹.

11.1 Nak³adka na profilu mur³aty.

Profil mur³atowy:
Uszczelnij wszystkie ³¹czenia naro¿ne

Za³ó¿ naro¿nik i listwê wykoñczeniow¹
do profilu mur³¹ty. Do tej czynnoœci mo¿esz
u¿yæ miêkki m³otek.

WœliŸnij nastêpn¹ czêœæ nak³adki
profilu mur³atowego do naro¿nej
nak³adki stuknij miêkkim m³otkiem.
Powtórz a¿ wszystkie nak³adki s¹
dok³adnie zainstalowane.

11.2 Nak³adka kalenicy

Kalenica: Przed za³o¿eniem, sprawdŸ
d³ugoœæ nak³adki mierz¹c do rozmiarów
nak³adki koñcówki promieniowej (nak³adka
koñcówki promieniowej mo¿e byæ najpierw
za³o¿ona). Za³ó¿ nak³adkê kalenicy
u¿ywaj¹c miêkki m³otek.

Nak³adka koñcówki promieniowej jest
za³o¿ona za pomoc¹ zaczepek lub
wkrêtem i nakrêtk¹ w zale¿noœci jaka koñcówka
naro¿na jest u¿ywana. Wtedy kiedy koñcówka
promieniowa jest wiêksza jest za³o¿ona za
pomoc¹ wkrêtek z nakrêtk¹.

Wtedy kiedy koñcówka promieniowa
jest ¼ ko³a wtedy jest za³o¿ona za
pomoc¹ wkrêtu i nakrêtki.i

Na obrazku pokazane jest ³¹czenie paru kalenic.
Odpowiednie nak³adki uciête s¹ przy produkcji.

11.3 Nak³adki wewnêtrzne kosza dachu.

Kosz: Za³ó¿ nak³adki i naro¿nik na profil
mur³atowy.

Za³ó¿ nak³adki na kalenice. Ka¿da z nak³adek
krokwi koszowej jest dostarczony za d³uga,
wymaga dociêcia do odpowiedniego rozmiaru.
Za³ó¿ górê nak³adki do nak³adki kalenicy.

Powtórz czynnoœæ przy drugiej czêœci
nak³adki krokwi koszowej.

Obraz pokazuje jak zakoñczona jest
krokwia koszowa w przypadku rzêdowym
dachu szczytowego. Nak³adki krokwi
koszowej musz¹ byæ dociête i dopasowane.

Dopasuj dó³ nak³adki do nak³adki profilu
mur³atowego. Za³ó¿ nak³adkê krokwi
koszowej w taki sam sposób jak nak³adki
profilu mur³atowego.

11.4 Nak³adka do koszu sp³ywowego

Kosz sp³ywowy: Za³ó¿ nak³adkê doln¹
w odpowiedni¹ pozycje i stuknij na
miejsce u¿ywaj¹c miêkki m³otek.

Podwy¿szony kosz sp³ywowy:
Za³ó¿ wszystkie nak³adki które s¹ standardowe.

Za³ó¿ nak³adki boczne w takich sam
sposób jak wewnêtrzne nak³adki profilu
mur³atowego.

Widok kosza sp³ywowego tak wygl¹da po
za³o¿eniu wszystkich nak³adek.

Dodatkowe nak³adki s¹ dostarczone ¿eby
os³oniæ pozosta³¹ czêœci kosza sp³ywowego.

Wymierz i potnij ka¿d¹ indywidualn¹
czêœæ nak³adki, która po³¹czy siê z
nak³adk¹ ju¿ za³o¿on¹. Góra tej nak³adki
powinna byæ zabezpieczona u¿ywaj¹c
dwustronn¹ taœmê lub klej (nie dostarczona).

Naro¿nik nak³adki jest dostarczony do
przykrycia ³¹czenie naro¿nego. To trzeba
zabezpieczyæ u¿ywaj¹c dwustronn¹ taœmê
(nie jest dostarczona).

11.5 Nak³adka wewnêtrzna namurnicy.

Nak³adka namurnicy: Za³ó¿ nak³adkê
w odpowiedni¹ pozycje nad namurnic¹.
Naczepy namurnicy dok³adnie pasuj¹ do
naczep nak³adki. Stuknij nak³adkê
na swoje miejsce u¿ywaj¹c miêkki m³otek.

Wewnêtrzna nak³adka koñcówki
promieniowej jest za³o¿ona u¿ywaj¹c
wkrêt i nakrêtkê, zaœlepion¹ œlepkiem
która jest dostarczona.

Nak³adka koñcówki promieniowej
powinna byæ zaznaczona i podciêta ¿eby
dok³adnie mieœci³a siê naoko³o namurnicy.

Lista monta¿u

12 U¿yteczna informacja

k¹t spa

du

(wylicz z tabeli)

Wysokoœæ dachu (z tabeli)

Wysokoœæ kalenicy
(z tabeli)

Wymiar X

Rzut dachu (lub po³owa szerokoœci dachu)
Spadek dachu Wysokoœæ dachu
wym. X pomno¿ony
(stopnie)
przez :

Wysokoœæ
kalenicy (mm)

Spadek dachu
(stopnie)

Wysokoœæ dachu

wym. X pomno¿ony
przez

Wysokoœæ
kalenicy (mm)

25 mm gruboœæ szklenia

XER1
krokwia koñcowa
XJR1 krokwiewka
Krokwia koñcowa
XERC25 nak³adka górna
XJC25 nak³adka górna
Nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna
XBC1* nak³adka dolna
XERC1 nak³adka boczna

XT1
krokwia
XRC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

XER3 krokwia nad murem
XERC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

XVH1 wiktoriañska krokwia naro¿na
XRC25* nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

XGH1 gregoriañska krokwia naro¿na
XGC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

Nak³adka boczna

35 mm gruboœæ szklenia

X35ER1 krokwia koñcowa
XERC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna
XERC2 nak³adka boczna

XT1
krokwiewka
XJC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

X35T1 krokwia
XRC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

X35ER3 krokwia nad murem X35VH wiktoriañska krokwia naro¿na
XRC25* nak³adka górna
XERC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna
XBC1* nak³adka dolna

X35GH1 gregoriañska krokwia naro¿na
XGC25 nak³adka górna
XBC1* nak³adka dolna

