Dach na ràbek stojàcy
Classic SR35-475B

Instrukcja monta˝u - obróbka komina

Pokrycie dachowe Classic SR35-475B to prosty w formie, uniwersalny a zarazem najbardziej
tradycyjny i ponadczasowy produkt w ofercie Ruukki. Ze wzgl´du na klasyczny kształt, Classic
jest stosowany podczas remontów dachów obiektów zabytkowych czy realizacji projektów
sakralnych. Prosta linia, niebanalna forma, ciekawy wizualnie efekt koƒcowy, to z kolei cechy
wykorzystywane przez projektantów nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

Zastosowanie
• domy wolno stojàce
• domy szeregowe
• wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
• budynki rekreacyjne
• szkoły, domy opieki i inne budynki u˝ytecznoÊci publicznej

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo˝esz polegaç, kiedy potrzebujesz
zastosowaç materia∏y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle
rozwijamy nasze dzia∏ania i ofert´ produktów, aby byç bli˝ej Twoich potrzeb.
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Zamocuj arkusze Classica do miejsca, gdzie wyst´puje
komin. Wykonaj naci´cie w kominie na gł´bokoÊç 2 cm
(zaznaczone linià przerywanà) w odległoÊci około 15 cm
od górnej powierzchni łat.
Je˝eli zaistnieje taka koniecznoÊç, nabij dodatkowe łaty.

Zamocuj arkusze Classic poni˝ej komina tak, aby
si´gały ok. 1 cm od dolnej kraw´dzi.
Przygotuj ràbki po bokach okna do połàczenia
poprzecznego wg zaleceƒ na str. 17 w Instrukcji
monta˝u.

Zamocuj po bokach arkusze o długoÊci = długoÊç
komina + 2 x długoÊç zakładu (według zaleceƒ na
str. 17 w Instrukcji monta˝u). Arkusze zagnij tak, aby
zachodziły na komin około 10 cm. Arkusz przymocuj do
łat – nie mocuj arkusza do Êciany komina!
Ràbki na górze arkusza nale˝y przygotowaç do
połàczenia poprzecznego wg zaleceƒ na str. 17
w Instrukcji monta˝u.
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Poni˝ej okna zamocuj listwy podgàsiorowe, a do nich
obróbk´ si´gajàcà do górnej kraw´dzi obróbek bocznych. Obróbki połàcz metodà na ràbek.
Z tyłu komina zamocuj obróbk´ blacharskà si´gajàcà
ràbków arkuszy po bokach komina (odgi´ta, by połàczyç
z ràbkami). Obróbka powinna si´gaç górnej kraw´dzi
obróbek bocznych. Jej szerokoÊç powinna zapewniç
mo˝liwoÊç połàczenia na zakład z arkuszami Classica
wg zaleceƒ na str. 17 w Instrukcji monta˝u.

Zamocuj arkusze Classica nad kominem. Uszczelnij
miejsca połàczeƒ uszczelniaczem dekarskim.
Zamaluj miejsca, gdzie widoczna jest spodnia powłoka
ochronna.

Zamocuj obróbki (kàtowniki) tak, aby zachodziły na
ju˝ zamocowane obróbki ok. 5 cm. Kàtowniki mocuj
do Êciany komina kołkami rozporowymi (kołki nale˝y
umieszczaç tak, aby mocowały tylko kàtownik).
Kontynuuj układanie arkuszy Classica.
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Nasi doradcy handlowi z przyjemnoÊcià udzielà Paƒstwu dodatkowych informacji.
Szczecin
Wrocław
Łódê
Gdaƒsk
Poznaƒ
Rzeszów
Białystok
Warszawa
Olsztyn
Kielce
Kraków

tel. +48 502 190 873
tel. +48 504 075 448
tel. +48 502 190 869
tel. +48 504 075 452
tel. +48 502 190 872
tel. +48 502 190 908
tel. +48 504 075 451
tel. +48 516 149 490
tel. +48 504 075 449
tel. +48 502 190 870
tel. +48 502 190 889

Dział Obsługi Klienta

tel. +48 46 858 16 00, fax +48 46 858 18 09

Ruukki Polska Sp. z o.o., Jaktorowska 13, 96-300 ˚yrardów, www.ruukki.com/pl
W zwiàzku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu,
Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treÊci zawartej w powy˝szym
opracowaniu bez wczeÊniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.
Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrze˝one. Ruukki, More With Metals sà markami
Rautaruukki Corporation. Rautaruukki jest zarejestrowanà nazwà Rautaruukki Corporation.
Classic jest zarejestrowanà nazwà Rautaruukki Corporation.
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