
Instrukcja montażu blachodachówki modułowej KIARRA

1. Pobranie arkusza z opakowania
Aby uniknąć uszkodzenia powłoki arkusza blachodachówki modułowej KIARRA,
nie wolno pobierać go bezpośrednio przez uniesienie – każdy pobierany arkusz
należy najpierw lekko przesunąć poziomo do przodu i dopiero unieść w górę.
Do przenoszenia arkuszy każdorazowo używać rękawic ochronnych.

2. Transport poziomy na budowie
Arkusze  blachodachówki  modułowej  KIARRA  należy  przenosić  w  pozycji
pionowej  trzymając arkusz  w strefie górnej i  ewentualnie dolnej.  Nie wolno
trzymać arkusza wzdłuż pionowych krawędzi, ponieważ może to spowodować
zmianę kształtu arkusza.



3. Rozmieszczenie łat na połaci
Łata startowa (pierwsza)  powinna być  zamontowana wyżej  od pozostałych  
o ok. 30 mm. Rozstaw osiowy pomiędzy łatą startową, a kolejną łatą powinien
wynosić od 270 mm do 300 mm. Rozstaw osiowy między następnymi łatami
powinien  wynosić  350  mm  -  jest  to  odległość  między  przetłoczeniami
blachodachówki modułowej KIARRA).

4. Mocowanie arkusza do łat
Arkusze  blachodachówki  modułowej  KIARRA  należy  mocować  do  łat
specjalistycznymi wkrętami do drewna 4,8 x 35 mm, tzw. farmerami. Średnia
ilość wkrętów na 1 m2 wynosi 8 szt, w warunkach szczególnych ich ilość należy
zwiększyć do 30%. Poniższy rysunek przedstawia sugerowane rozmieszczenie
wkrętów: co drugie przetłoczenie należy połączyć arkusze ze sobą za pomocą
wkrętów z podkładką samowulkanizującą. Kolorem żółtym oznaczono wkręty
mocujące  arkusze  blachodachówki  modułowej  KIARRA  do  łat,  kolorem
niebieskim oznaczono wkręty mocujące arkusze między sobą.



5. Montaż arkuszy
Z  uwagi  na  swój  uniwersalny  kształt,  blachodachówkę  modułową  KIARRA
można układać zaczynając zarówno od lewej, jak i od prawej strony. 

6. Przemieszczanie się po zamontowanych arkuszach blachodachówki
Prace  montażowe  należy  zorganizować  tak,  aby  do  minimum  ograniczyć
konieczność  chodzenia  po  zamontowanych  arkuszach  blachodachówki,  gdyż
wszelkie  zanieczyszczenia  znajdujące  się  na  podeszwach  obuwia,  mogą
uszkodzić  wierzchnią  powłokę  blachodachówki.  Jeśli  już  dojdzie  do  takiej
konieczności należy upewnić się, że podeszwy obuwia są czyste oraz stawiać
stopy w „dnie fali” w celu uniknięcia załamania blachy.

7. Narzędzia do cięcia arkuszy
Nie wolno używać do cięcia arkuszy blachodachówki narzędzi  wywołujących
nagrzewanie  się  ciętego  materiału  –  w  szczególności  szlifierek  kątowych.
Narzędziami  dedykowanymi  do  cięcia  arkuszy  blachodachówki  są  nożyce
wibracyjne, nożyce typu nibler,  narzędzia ręczne. Nie wolno docinać blachy  
na  połaci  dachowej:  opiłki  powstałe  podczas  cięcia  lub  montażu  arkuszy
blachodachówki powodują powstawanie zewnętrznych ognisk korozji skracając
trwałość pokrycia oraz utratę gwarancji.

Producent blachodachówki modułowej KIARRA nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższej instrukcji podczas
montażu.

 


