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Niemieckie systemy rynnowe (Marley  Deutschland)

Wylot nale˝y za∏o˝yç na rynn´
we w∏aÊciwym miejscu i odry-
sowaç. Wylot nie jest elemen-
tem ∏àczàcym rynny!

W rynnie wyciàç pi∏kà otwór,
którym b´dzie odprowadzana
woda do rury spustowej.

Za∏o˝yç wylot na rynn´.

Niemieckie systemy rynnowe (Marley  Deutschland)

Monta˝ rynien Continental
Rynny posiadajà klasyczne wywini´cie od strony frontowej. Spe∏nia ono funkcj´ zatrzasku
i umo˝liwia trwa∏e zamocowanie rynny na hakach oraz jej po∏àczenie ze wszystkimi kszta∏tkami.
Do systemów rynnowych Continental stosuje si´ rury spustowe o przekroju okràg∏ym 53
(Continental 75), 75 mm (Continental 100 i 125), 90 mm (Continental 100 i 125 w kolorach: mie-
dzianym, czerwonym, srebrnym, niebieskim i zielonym oraz Continental 150 w kolorze miedzia-
nym), 105 mm (Continental 125 i 150) oraz 125 mm (Continental 150). 

Przed monta˝em nale˝y przyciàç rynny na odcinki o odpowiedniej d∏ugoÊci.

Haki PCV lub rynajzy metalo-
we mocuje si´ maksymalnie
co 70 cm. Nale˝y zachowaç
spadek 2-3 cm na 10 m insta-
lacji.

Rynny najlepiej ciàç pi∏kà do
metalu. Oryginalne rynny ma-
jà wyci´cia, w które wchodzà
wypustki znajdujàce si´ na
kszta∏tkach ∏àczàcych (∏ukach
i ∏àcznikach). W przypadku ∏à-
czenia uci´tej rynny nale˝y
zrobiç odpowiednie wyci´cia.

¸àcznik nale˝y za∏o˝yç na ryn-
ny od strony budynku, a na-
st´pnie zacisnàç od strony
frontowej. Nale˝y upewniç
si´, ˝e wypustki ∏àcznika zna-
laz∏y si´ w wyci´ciach na koƒ-
cach rynien. Haki powinny
znajdowaç si´ po obu stro-
nach ∏àcznika w odleg∏oÊci
nie wi´kszej ni˝ 15 cm.
Uwaga: Nie nale˝y wsuwaç
rynny do ∏àcznika.

deska
czo∏owa

po∏aç dachowa

rynna

1/3 1/2 2/3
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2. Rynny powinny wystawaç poza zakoƒczenie

po∏aci dachowej co najmniej po∏owà swojej

szerokoÊci, tak aby sp∏ywajàca woda zawsze

trafia∏a do rynny.

3. Zarówno podczas wyboru systemu jak

i monta˝u, nale˝y zwróciç uwag´ na to jaki

jest przewa˝ajàcy kierunek wiatrów na da-

nym terenie (szczególnie w przypadku da-

chów spadzistych). Nale˝y pami´taç, ˝e na

po∏aç dachu od strony nawietrznej pada za-

wsze wi´cej deszczu.

4. Nie zaleca si´ monta˝u rynien plastikowych

bezpoÊrednio na obróbkach z niemalowa-

nej blachy metalowej. Nie jest wskazane

u˝ywanie fartuchów wykonanych z tego

materia∏u, wchodzàcych do rynny lub

majàcych z nià bezpoÊredni kontakt.

5. Nale˝y przestrzegaç zasad instalacji zawar-

tych w instrukcji producenta.

Podstawowe zasady
monta˝u rynien
1. Wszystkie rodzaje rynien, w tym równie˝

rynny Marley, powinny byç zainstalowane

na odpowiedniej wysokoÊci w stosunku do

po∏aci dachowej. Szczególnie niew∏aÊciwa

jest zbyt wysoka instalacja na dachach spa-

dzistych, w rejonach o du˝ych opadach

Êniegu. Rynny nie mogà wystawaç poza

p∏aszczyzn´ b´dàcà przed∏u˝eniem dachu,

aby nie by∏y one jedynym oparciem dla za-

legajàcego na dachu Êniegu. W przypadku

braku mo˝liwoÊci ni˝szego zawieszenia ry-

nien nale˝y koniecznie stosowaç p∏otki

przeciwÊniegowe, zw∏aszcza na Êliskich da-

chach od strony po∏udniowej.

Prawid∏owe u∏o˝enie rynny w stosunku
do po∏aci dachowej.
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Niemieckie systemy rynnowe (Marley  Deutschland)
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Niemieckie systemy rynnowe (Marley  Deutschland)

Monta˝ rur spustowych 53, 75, 90, 105 i 125 mm
Przed monta˝em nale˝y przyciàç rury na odcinki o odpowiedniej d∏ugoÊci.

1.Do wykonania odsadzki po-
trzebne sà dwa kolana 45°,
67º lub 87º oraz krótki odci-
nek rury.

Rury spustowe nale˝y umoco-
waç do Êciany u˝ywajàc
obejm. Obejmy mocowane sà
za pomocà Êrub wkr´canych
w ko∏ki rozporowe. Odleg∏oÊç
mi´dzy obejmami nie mo˝e
przekraczaç 200 cm.

Odcinki rur bez kielichów ∏à-
czone sà mufami lub kolana-
mi.

Rzygacze oraz kolana u˝ywane jako wylot rury najlepiej zamocowaç przy pomocy kleju.

Podstawowe elementy systemu rynnowego Continental

Prawid∏owà instalacj´ systemów rynnowych firmy Marley zapewni:
• U˝ycie wy∏àcznie elementów systemów rynnowych i akcesoriów

firmy Marley
• Zastosowanie si´ do zasad monta˝u zawartych w niniejszej ulotce.

ZaÊlepka

Wylot otwarty

Kolano 45º

¸uk 90º
zewn´trzny

Hak

Klapa
odp∏ywowa

Mufa

¸uk 90º
wewn´trzny

Rynna

Kolano 67º

¸àcznik rynny

Obejma

Rura spustowa

Trójnik

Monta˝ rynien Duplex i Simplex
Do systemów Duplex i Simplex stosuje si´ rur´
spustowà o przekroju okràg∏ym 53 mm. Rynny sà
∏àczone z ∏àcznikami, naro˝nikami i zaÊlepkami
przy u˝yciu kleju.

1. Przed monta˝em nale˝y przyciàç rynny na
odcinki o odpowiedniej d∏ugoÊci.

2. Zamontowaç haki w odst´pach 50 cm, ze
spadkiem oko∏o 2 cm na 10 m instalacji. Dzi´-
ki specjalnym uchwytom i p∏askownikom ha-
ki mo˝na montowaç nie tylko do deski czo∏o-
wej, ale równie˝ do powierzchni dachu.

3. Zawiesiç na hakach odpowiedni odcinek ryn-
ny.

4. Nasunàç wylot na rynn´, zaznaczyç o∏ówkiem
otwór spustowy i wyciàç go pi∏kà do metalu.
Nale˝y pami´taç, by wylot by∏ umieszczony
dok∏adnie nad rurà spustowà.

Uwaga: Wylot nigdy nie mo˝e byç elementem
∏àczàcym dwa odcinki rynien.

5. Po∏àczyç odcinki rynien ∏àcznikami i naro˝-
nikami.

6. Zamontowaç zaÊlepki. 

Uwaga: D∏ugoÊç jednej instalacji systemów
Simplex i Duplex nie mo˝e przekraczaç 6 mb.

¸uk nale˝y za∏o˝yç na rynny
od strony budynku, a nast´p-
nie  zacisnàç od strony fronto-
wej. Nale˝y upewniç si´,
˝e wypustki ∏uku znalaz∏y si´
w wyci´ciach na koƒcach ry-
nien. Haki powinny znajdo-
waç si´ po obu stronach ∏uku
w odleg∏oÊci 10-15 cm.
Uwaga: Nie nale˝y wsuwaç
rynny do ∏uku.

ZaÊlepk´ zewn´trznà (dost´p-
nà w kolorach: miedzianym,
czerwonym, srebrnym, nie-
bieskim lub zielonym) nale˝y
z boku docisnàç do koƒca
rynny.

ZaÊlepk´ wewn´trznà (do-
st´pnà w kolorach: bràzo-
wym, bia∏ym, szarym lub gra-
fitowym) nale˝y najpierw za-
czepiç za frontowe wywini´-
cie rynny, a nast´pnie z góry
docisnàç tak, aby „wskoczy∏a"
do rynny. ZaÊlepki nie mo˝na
zamocowaç bezpoÊrednio do
wylotu.
Uwaga: Nie nale˝y wsuwaç
zaÊlepki do rynny.

Fartuch okapowy na dach
skoÊny nale˝y zaczepiç o we-
wn´trzne wywini´cie rynny
i przymocowaç do po∏aci da-
chowej.

Fartuch okapowy na dach
p∏aski nale˝y zaczepiç o we-
wn´trzne wywini´cie rynny
i przymocowaç do po∏aci da-
chowej.

Siatk´ zabezpieczajàcà przed
zanieczyszczeniami nale˝y
wsunàç do rynny.

Miejsca ∏àczeƒ wszystkich elementów nale˝y oczyÊciç
zmywaczem, a nast´pnie skleiç klejem firmy Marley.
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Angielskie systemy rynnowe (Marley Plumbing & Drainage)

Monta˝ rynien
1. OczyÊciç i przygotowaç desk´ czo∏owà lub

krokwie (w zale˝noÊci od sposobu monta-
˝u), na których b´dà mocowane rynny. 

2. Ustaliç pozycj´ wylotu rynny (sztucera) –
powinno to byç najni˝sze miejsce ca∏ej in-
stalacji. 

3. Na obu koƒcach deski czo∏owej zamoco-
waç haki. Mi´dzy skrajnymi hakami powi-
nien byç zachowany spadek 1/600 (1 cm na
6 m instalacji). Spadek najprecyzyjniej wy-
znacza si´ przy u˝yciu poziomicy wodnej
(szlauchwagi).

Uwaga: Rynny Classic instaluje si´ wy∏àcz-
nie poziomo. 

4. Wzd∏u˝ linii sznurka nale˝y przymocowaç
pozosta∏e haki pami´tajàc, aby odleg∏oÊç
mi´dzy nimi nie przekracza∏a 1 m. Nale˝y
zadbaç, aby haki znajdowa∏y si´ po obu
stronach wylotu otwartego, ∏àcznika i ∏uku
(naro˝nika), w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
15 cm. Jeden hak musi znajdowaç si´ w od-
leg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 15 cm od wylotu
zamkni´tego i zaÊlepki. 

5. Osadziç rynn´ na hakach. Monta˝ nale˝y
rozpoczàç od strony wylotu. W przypadku
systemów Deepflow i Industrial za∏o˝yç za-
trzask wylotu na rynn´ od strony deski czo-
∏owej. A potem, dociskajàc uszczelk´, za∏o-
˝yç zatrzask zewn´trzny. Wyloty systemów
Classic i Miniline zak∏ada si´ na rynn´ rów-
nie˝ od strony Êciany, dociska uszczelk´
i zak∏ada klips. Nale˝y zwróciç uwag´, aby
koniec rynny znajdowa∏ si´ dok∏adnie na li-
nii „insertion depth“, znajdujàcej si´ we-
wnàtrz wylotu. 

6. ¸àcznik za∏o˝yç z drugiej strony rynny w ta-
ki sam sposób jak wylot i po∏àczyç z kolej-
nym odcinkiem rynny. 

7. Z∏o˝yç ca∏y system stosujàc odpowiednie
kszta∏tki i odcinki rynien. W przypadku ko-
niecznoÊci obci´cia rynny systemu Deep-
flow lub Industrial nale˝y na jej koƒcu wy-
ciàç rowki pod zatrzaski kszta∏tek. Mo˝na
to zrobiç u˝ywajàc no˝yc Marley lub zwyk∏e-
go pilnika. Nale˝y jednak zwróciç szczegól-
nà uwag´, aby wyci´te rowki mia∏y takà sa-
mà szerokoÊç i g∏´bokoÊç jak rowki wyci´te
fabrycznie. Zatrzaski powinny byç umiesz-
czone w rowku rynny centralnie. Podczas in-
stalacji w czasie mrozów zatrzaski powinny
byç umieszczone w rowku jak najbli˝ej koƒ-
ców rynny, natomiast jak najdalej od nich
w czasie monta˝u podczas upa∏ów. Kszta∏t-
ki systemów Classic i Miniline posiadajà we-
wnàtrz linie, na których musi znajdowaç si´
koniec rynny. Poza tym kszta∏tki posiadajà
otwory, przez które przykr´cane sà do deski
czo∏owej. 

Uwaga: ¸àczników, naro˝ników i wylotów
nie wolno umieszczaç na hakach, poniewa˝
haki s∏u˝à tylko do podpierania rynien.
System zamontowany prawid∏owo, tzn.
zgodnie z instrukcjà, musi mieç mo˝liwoÊç
ruchu na hakach, co zapobiega jego ewen-
tualnym odkszta∏ceniom przy zmianach
temperatury. 
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1 m max.

1 m max.
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1,8 m max

kolanko 67,5°

kolanko 67,5°

∏àcznik rynny

rynna

wylot rury

wylot otwarty
(sztucer)

hak PCV

zaÊlepka

obejma rury

obejma kielicha

wspornik
obejmy

rura
spustowa

1,8 m max

150 mm
max

150
mm 150

mm
150
mm

Angielskie systemy rynnowe (Marley Plumbing & Drainage)

wypustka

∏àcznik

klips

linia „insertion
depth”

• Deepflow, Industrial –
∏àczenie na zatrzaski
Na koƒcach rynien znajdujà si´ wyci´te
rowki, w które wchodzà wypustki znajdujà-
ce si´ na kszta∏tkach (∏àcznikach, wylotach,
naro˝nikach i zaÊlepkach). Stosuje si´ rury
spustowe o przekroju okràg∏ym: 68 mm
(Deepflow) i 110 mm (Industrial).

• Classic, Miniline – ∏àczenie przy
pomocy klipsów
Rynny nie majà wyci´tych rowków, ale
kszta∏tki posiadajà klipsy, które obejmujàc
rynn´ zapewniajà trwa∏e po∏àczenie obu
elementów. Stosuje si´ rury spustowe
o przekroju okràg∏ym 68 mm (Classic),
51 mm (Miniline) lub kwadratowym 65 mm
(Classic).

Angielskie systemy rynnowe (Marley Plumbing & Drainage)

Instalacja angielskich systemów rynno-
wych wymaga zachowania takich odle-
g∏oÊci pomi´dzy elementami systemu, jak
pokazano na rysunku obok.

Po∏àczenie Classic, Miniline.

Po∏àczenie Deepflow i Industrial.
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Deski czo∏owe i podbitki

Monta˝ desek czo∏owych i podbitek jest
bardzo ∏atwy i nie wymaga u˝ywania innych
narz´dzi ni˝ te, których u˝ywa si´ do pracy
z drewnem. Deski czo∏owe ∏atwo dajà si´
ciàç pi∏à, mo˝na wbijaç w nie gwoêdzie oraz
wkr´caç Êruby. Pe∏na oferta zawiera ele-
menty niezb´dne do ca∏kowitego wykoƒcze-
nia dachu.

DESKI CZO¸OWE

Mocowanie deski czo∏owej
Deska czo∏owa (EOF) musi byç przytwier-
dzona do deski drewnianej o wymiarach mi-
nimum 100 (szerokoÊç) x 22 (gruboÊç) mm,
zamocowanej do krokwi. Deska drewniana
umo˝liwia w∏aÊciwe i trwa∏e przymocowa-
nie haków rynnowych wkr´tami.
Desk´ czo∏owà mocujemy do deski drew-
nianej na obu koƒcach oraz pomi´dzy nimi
w odst´pach nie przekraczajàcych 60 cm.
W tym celu u˝ywamy ˝ebrowanych gwoêdzi
(z plastikowymi ∏ebkami w kolorze deski –
EPN), które powinny byç wbijane w dwóch
rz´dach.

¸àczenie desek
Do estetycznego ∏àczenia desek czo∏o-
wych s∏u˝à ∏àczniki (EOJ) oraz naro˝niki
(EOA). Aby umo˝liwiç „prac´“ systemu
powodowanà zmianami temperatur, nale-
˝y pomi´dzy kolejnymi deskami zachowaç
odst´p 6 mm. Odst´p zostanie zas∏oni´ty
przez ∏àcznik bàdê naro˝nik. Aby zapobiec
wnikaniu wilgoci wewn´trznà cz´Êç ∏àczni-
ków i naro˝ników nale˝y posmarowaç sili-
konem (ES). W ofercie dost´pne sà na-
ro˝niki wewn´trzne i zewn´trzne.
Niekiedy zachodzi potrzeba u˝ycia naro˝ni-
ków o nietypowych kàtach, ró˝nych od 90
stopni. Do estetycznego zas∏oni´cia takich
po∏àczeƒ desek czo∏owych s∏u˝y listwa ze-
wn´trzna (EFT).

Gdy zachodzi koniecznoÊç wzd∏u˝nego po-
∏àczenia ze sobà dwóch desek czo∏owych
lub po∏àczenia deski z p∏ytà szczytowà
(EOB), nale˝y u˝yç kleju (EA). Po skleje-
niu zanieczyszczone miejsca nale˝y prze-
myç zmywaczem (ESC).
Deski czo∏owe wykonane sà ze spienionego
PCV. Mo˝na je stosowaç zarówno do zwi´k-
szenia walorów estetycznych nowych bu-
dynków, jak i do renowacji starych. ˚ebro-
wanie znajdujàce si´ na wewn´trznej stro-
nie deski wzmacnia jà oraz umo˝liwia  swo-
bodny przep∏yw powietrza, zapobiegajàc
tym samym jej zawilgoceniu.

P∏yty szczytowe
P∏yty szczytowe (EOB) wykonane sà z tego
samego materia∏u co deski czo∏owe. Posia-
dajà one gzymsowe wykoƒczenie na dwóch
kraw´dziach. S∏u˝à do zas∏oni´cia cz´Êci
konstrukcji dachu na Êcianie szczytowej,
znajdujàcej si´ najbli˝ej deski czo∏owej. Do-
st´pne sà w dwóch rodzajach: lewa i prawa.

LISTWY WENTYLACYJNE
Listwy wentylacyjne (EV) zapewniajà prze-
p∏yw powietrza pomi´dzy dachem a podbit-
kà, co uniemo˝liwia zbieranie si´ wilgoci.
Wzd∏u˝ listwy, z obu jej stron, znajdujà si´
wyci´cia, dzi´ki którym mo˝na jà ∏atwo po-
∏àczyç z deskà czo∏owà i z panelem ustawio-
nym w poprzek. W przypadku ∏àczenia list-
wy wentylacyjnej z panelem wzd∏u˝ jego
d∏ugiej kraw´dzi konieczne jest obci´cie
fragmentu panela s∏u˝àcego do jego po∏à-
czenia z kolejnym panelem.
Listwy wentylacyjne mogà byç instalowane
równolegle lub prostopadle do Êciany bu-
dynku. Zaleca si´ monta˝ listew prostopa-
dle do Êcian budynku. Wymaga to co praw-
da ci´cia listwy na odcinki równe szerokoÊci
podbitki, ale zapewnia stabilne po∏àczenie.
Wówczas listwy b´dà ∏àczone z obu stron
z panelami. Nie jest wtedy konieczne do-

Deski czo∏owe i podbitki
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Angielskie systemy rynnowe (Marley Plumbing & Drainage)

Monta˝ rur spustowych
1. Instalacj´ rur spustowych nale˝y przepro-

wadzaç od góry, rozpoczynajàc monta˝ od
obci´tego kawa∏ka rury bez kielicha. Dzi´-
ki temu, jeÊli oka˝e si´, ˝e pion nie jest wie-
lokrotnoÊcià 3 metrów, eliminuje si´ ko-
niecznoÊç u˝ycia dodatkowej mufy. 

2. JeÊli dach wystaje poza Êcian´ nale˝y wyko-
naç odpowiedniej d∏ugoÊci odsadzk´ sk∏a-
dajàcà si´ z dwóch kolanek 45°; 67,5° lub
90° oraz kawa∏ka rury spustowej. 

3. Rury spustowe o przekrojach okràg∏ych (51,
68 i 110 mm) ∏àczymy wk∏adajàc koniec wy-
lotu lub w´˝szy koniec górnej rury w kielich
kolejnej rury spustowej. W przypadku u˝y-
wania poci´tych rur (bez kielichów) ∏àczy si´
je przy pomocy mufy. Rury 65 mm o prze-
kroju kwadratowym nie posiadajà kielicha
i ∏àczone sà za pomocà muf.

4. Kielichy rur spustowych 68 mm, mufy i ko-
lanka mocuje si´ do Êciany przy pomocy
obejm kielicha i wsporników. Natomiast
rury mocowane sà przy u˝yciu obejm rur
i wsporników. Mo˝na stosowaç uniwersal-
ne obejmy typu Omega.

Rury spustowe 110 mm mocowane sà wy-
∏àcznie za pomocà obejm typu Omega. 

Rura 51 mm mocowana jest do Êciany przy
pomocy obejmy rury i wspornika.

Rur´ spustowà 65 mm mo˝na mocowaç
u˝ywajàc obejmy rury i wspornika lub obej-
my typu Omega. Obejmy mocowane sà na
przykr´conych do Êciany wspornikach. Od-
leg∏oÊç pomi´dzy obejmami nie mo˝e prze-
kraczaç 180 cm. 

5. Na koƒcu rury spustowej mocuje si´ wylot
rury bàdê kolanko. Mo˝na równie˝ odpro-
wadziç wod´ deszczowà bezpoÊrednio do
kanalizacji. Zaleca si´ wówczas zastosowa-
nie dost´pnego w ofercie osadnika.

Prawid∏owà instalacj´ systemów rynnowych firmy Marley zapewni:
• U˝ycie wy∏àcznie elementów systemów rynnowych i akcesoriów

firmy Marley
• Zastosowanie si´ do zasad monta˝u zawartych w niniejszej ulotce.
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POZOSTA¸E AKCESORIA

Profil „H“ (EHS)
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch desek czo∏owych
wzd∏u˝. Stosowany jest w wypadkach, kiedy
zachodzi koniecznoÊç zakrycia deskà po-
wierzchni szerszej ni˝ 40 cm.

Profil naro˝nikowy (ESA)
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch paneli stykajàcych si´
w ró˝nych p∏aszczyznach, na przyk∏ad na
szczytach budynku.

Profil podwójny (EDC)
S∏u˝y do ∏àczenia dwóch paneli stykajàcych si´
w tej samej p∏aszczyênie, na przyk∏ad na na-
ro˝nikach budynków.

Profil „Z“ (ESZ)
Najcz´Êciej stosuje si´ go do estetycznego wy-
kaƒczania otworów okiennych, w przypadku,
gdy panele u˝ywane sà jako elewacja.

Kwiaton (EF)
S∏u˝y do estetycznego wykoƒczenia szczytu
budynku.

Naro˝niki desek (EOA)

Panel podbitki (ES)

Profil pojedynczy (ESC)

Profil gzymsowy (ECC)

Profil podwójny (EDC)

Listwa wentylacyjna (EV)

Kwiaton (EF)

Profil „Z” (ESZ)

Profil naro˝nikowy (ESA)

Profil „H” (EHS)

Listwa zewn´trzna (EFT)

Deska czo∏owa (EOF) P∏yta szczytowa (EOB)

¸àcznik desek (EOJ)
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datkowe mocowanie panelu do konstrukcji
drewnianej. W przypadku monta˝u listew
równolegle do Êciany budynku panel nale˝y
przymocowaç do drewnianej konstrukcji.
Wówczas listwa b´dzie z jednej strony po∏à-
czona z panelem, a z drugiej z deskà czo∏o-
wà (rys.1).

PANELE PODBITKI
Panele (ES) mo˝na instalowaç wzd∏u˝ lub
w poprzek Êciany budynku. Zalecane jest
mocowanie w poprzek, ze wzgl´du na lep-
sze dopasowanie krótkich elementów pane-
li do cz´sto wyst´pujàcych nierównoÊci Êcia-
ny. Instalacja w poprzek Êciany wymaga po-
ci´cia panelu na odcinki o d∏ugoÊciach rów-
nych szerokoÊci podbitki.
Panele posiadajà wypustki i wci´cia, które
umo˝liwiajà ∏àczenie ich ze sobà bez dodat-
kowych elementów.

Mocowanie panelu
od strony deski czo∏owej
Panel mo˝na po∏àczyç z deskà czo∏owà
u˝ywajàc listwy wentylacyjnej (rys.1) lub
przybiç ka˝dy panel do drewnianej deski
czo∏owej gwoêdzikami, a nast´pnie zakryç
i przycisnàç deskà czo∏owà (rys.2).

Mocowanie panelu
od strony Êciany
Do Êciany nale˝y przymocowaç profil poje-
dynczy (ESC) lub profil gzymsowy (ECC)
i wsunàç w niego koniec panelu. Profile
przybijane sà do przymocowanej wczeÊniej
drewnianej listwy (rys.2).
W przypadku nowych budynków mo˝liwe
jest wmurowanie paneli, co eliminuje ko-
niecznoÊç u˝ywania profili ESC lub ECC
(rys.1).

Mocowanie panelu
wzd∏u˝ Êciany budynku
W przypadku mocowania panelu wzd∏u˝
Êciany budynku (oraz mocowania w po-
przek w przypadku, gdy szerokoÊç podbitki
przekracza 60 cm) konieczne jest wzmoc-
nienie konstrukcji: od ka˝dego koƒca kro-
kwi nale˝y poprowadziç drewnianà belk´
i umocowaç jà do Êciany. Do ka˝dej odcho-
dzàcej od krokwi listwy drewnianej nale˝y
gwoêdziami (EPP) przybiç panel w dwóch
miejscach, tak jak pokazano na rys.1.

deska czo∏owa
Eavermaster (EOF)

listwa
wentylacyjna (EV)

deska
drewniana

belka
drewniana

gwoêdzie (EPN)

gwoêdzie (EPP)

hak rynnowy

panel (ES)

krokiew deska czo∏owa
Eavermaster (EOF)

profil gzymsowy (ECC)
lub pojedynczy (ESC)

deska
drewniana

listwa
drewniana

gwoêdzie (EPN)

hak rynnowy

panel (ES)

krokiew

Rys. 1 Rys. 2




