ПЕРЕВАГИ

ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

Висока ударна
міцність



Монтаж листів проводиться текстурованою
стороною донизу на обрешетування покрівлі, яка
може бути дерев’яною або металевою.
Металеву поверхню рекомендовано попередньо
пофарбувати у білий колір або обгорнути
алюмінієвою фольгою.



Рекомендований крок обрешетування – 40 см
(лист 0,5 мм) та 85 см (лист 0,8 мм).



Листи застосовуються на дахах з min. кутом
нахилу скату 5°. Більший кут забезпечує краще
самоочищення даху дощовою водою.

УФ-стабільність
Стійкість до граду (Ø до 30 мм)
та механічних пошкоджень
Легка обробка,
простий монтаж



Ефект
самоочищення

Min. поперечний нахлест листів – 200 мм для даху
5°–15°, 150 мм для даху >15°, а також 100 мм –
для монтажу на вертикальній стіні.



Уникати накладання 4-х листів, у такому випадку
потрібно обрізати кути на листах й залишати
зазор у 5–10 мм.



На дах листи кріпляться «у вершину» хвилі, на
стіну – «у впадину», використуючи гвинти (4.5 х
45÷50 мм) з уплотнюючими шайбами з
прокладками знизу. Також рекомендується
використовувати елементи кріплення DrehQuick.
Отвори для кріплення повинні бути у 2÷2,5 рази
більше діаметру гвинта.



При нарізці листів пиляти циркулярною пилою
(>4000 об/хв) з використання карборундових
дисків, притримуючи біля місця розрізу, уникаючи
вібрації і тиску.



Забороняється безпосередньо ходити по листам.
Для цього необхідно застосувати дерев’яну дошку
шириною 20÷25 см і довжиною до 3 м.
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ПОЛІКАРБОНАТНИЙ
ШИФЕР
Made in
Germany

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
ДАХИ ТЕРАС

ЗАХИСТ ВІД ВІТРУ, ПЕРЕГОРОДКИ

НАВІСИ

ПЕРГОЛИ
АЛЬТАНКИ

ДАХИ БУДІВЕЛЬ НА ПОДВІР’Ї
ЗИМОВІ САДИ

ДАХИ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
БАЛКОНИ, КОЗИРКИ
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Лист прозорий
текстурований 0,8 мм
75-80% світлопропускання
Лист прозорий
текстурований 0,8 мм
75-80% світлопропускання

Лист бронзовий
текстурований 0,8 мм
55-60% світлопропускання

Лист прозорий
гладкий 0,5 мм
90% світлопропускання

