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Przygotowanie do montażu
Należy upewnić się, że konstrukcja dachu 
jest wykonana właściwie:

● powierzchnia powinna być wykonana w 
sposób dokładny

● łaty i kontrłaty powinny tworzyć idealnie 
równą konstrukcję. Wszelkie wypukłości lub 
wklęśnięcia drewna mogą przysporzyć pro-
blemów podczas montażu

Przygotowanie więźby dachowej
Odległość między łatami powinna odpowiadać długości 
modułu 350 mm
Wymiary łat 30 x 85 lub 40 x 85 mm 
Podczas montażu łat  należy pamiętać by zwrócić uwagę na odpo-
wiednie przygotowanie okapu - szerokość okapu powinna umożli-
wić zamontowanie listwy startowej i powinna wynościc ok. 25 mm.

UWAGA !
Moduły wzdłuż okapu mogą być również montowane w sposób tradycyjny – za pomocą wkrętów. Wkręty te pozostaną jednak widoczne.

Montaż listew startowych
Listwy startowe należy montować w sposób dokładny, tak by 
po przymocowaniu tworzyły idealną linię prostą i były tej samej 
wysokości. Na każdy arkusz przypada jedna listwa startowa.

Arkusze blachodachówki należy montować na listwie startowej 
„na zakładkę” i przymocowywać zgodnie z dalszymi wskazów-
kami z instrukcji.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu 
pierwszego arkusza, który mocowany jest w rogu, powinien 
być idealnie równoległy do linii okapu.
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UWAGA!
Podczas instalacji należy regularnie spraw-
dzać oraz mierzyć:

● czy złącza zakładkowe idealnie na siebie 
zachodzą

● czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi

● czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i 
nie powodują deformacji pokrycia.

Kolejność montażu arkuszy (opcja A)
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UWAGA!
Podczas instalacji należy regularnie spraw-
dzać oraz mierzyć:

● czy złącza zakładkowe idealnie na siebie 
zachodzą

● czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi

● czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i 
nie powodują deformacji pokrycia.

Kolejność montażu arkuszy (opcja B)
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UWAGA!
Podczas instalacji należy regularnie spraw-
dzać oraz mierzyć:

● czy złącza zakładkowe idealnie na siebie 
zachodzą

● czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi

● czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i 
nie powodują deformacji pokrycia.

Kolejność montażu arkuszy (opcja C)
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Dopasuj kolejny panel
Ułóż arkusz dokładnie na poprzednim.
Zwróć uwagę czy przetłoczenia idealnie na siebie 
nachodzą oraz czy arkusze znajdują się wobec 
siebie w idealnej linii poziomej i pionowej.

Dociśnij akusze do siebie 
Dociśnij arkusz w ten sposób by złącza zakładko-
we idealnie do siebie przylegały. 
Zwróć szczególną uwagę by łączenia były dokład-
ne oraz by nie powodowały deformacji materiału. 
Należy o tym pamiętać podczas całego procesu 
instalacji.

Przymocuj arkusz wkrętami 
● przewierć wkręt przez gotowy otwór (krok 1) 

● przyłóż zamek z wkrętem do powierzchni (krok 2)
 
● przykręć zamek do łaty (krok 3).

Pamiętaj!
Mocuj wkręt pod odpowiednim kątem. Unikaj defor-
macji materiału podczas przykręcania 
wkrętów.

krok 1

krok 2

krok 3
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Sugerowana kolejność 
montażu wkrętów 
● Przykręcanie wkrętów należy zacząć od otworów znajdują-
cych się na środku arkusza. 

● Należy przy tym obserwować czy podczas przykręcania nie 
dochodzi do deformacji arkusza.

213 45

Podsumowanie
W przypadku metody układania w „linii” – opcja A:

● Podczas instalacji pierwszych paneli przy okapie należy 
regularnie sprawdzać oraz mierzyć czy linia montażu jest 
idealnie prosta oraz czy złącza zakładkowe idealnie na siebie 
zachodzą.

● W pierwszej kolejności przykręcamy arkusze w punktach A 
(patrz ilustracja). Szczególną uwagę należy zwrócić na piono-
we złącza zakładkowe między arkuszami – powinny ściśle do 
siebie przylegać. Wkrętów nie należy przykręcać do końca.

● Sprawdź i zmierz ponownie czy arkusze znajdują się w 
idealnej linii prostej.

● Przykręć do końca wkręty w punktach A, następnie zamocuj 
resztę wkrętów.

A A A A
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