Katuse kinnitamine

Kinnitamine
Katus: iga teine või kolmas laine jääb
peale. Sein: iga teine või kolmas laine
kõige madalamas kohas. Kinnita
iga laine ülekattumiskohas. Katuse
kinnitus puidust alusele teostatakse,
kasutades eraldajaid ja originaalseid
Guttagliss’i 4,5 × 45 mm katusekruvisid
koos tihendiga või 4,5 × 45 mm
V2A-kruvisid koos neopreenist
tihendusseibidega.

Ligipääs
Nende peal võib kõndida ainult kaalu jaotavaid ligipääsuplaate
kasutades. Aseta ligipääsuplaadid elastsele
alusele!
Tagumine ventilatsioon
Tuleb tagada adekvaatne tagumine ventilatsioon vastavalt
standardile DIN 4108. Mingeid spetsiaalseid ehituslikke
meetmeid autovarjualuste, lehtlate ja muu taolise jaoks ei
ole vaja.

guttagliss pvc
lainelised pvc-lehed

Kinnita küljed ja ääred nii, nagu
kohalikud tuuleolud nõuavad.
Seina kinnitamine

Seinte jaoks kasuta 5 × 25 mm
kruvisid tihendusseibide ja kinnitatud
„mütsikestega“. Katusepanekul
metallalusele on meil olemas ka
sobivad torustiku kinnituskonksud
tihendusseibide ja tihendusmütsikestega.

Külgmine ülekattumine
Esimene laine. Seal, kus
meteoroloogilised
tingimused/koormamine
nõuavad, on vaja lisaks kahte
lainestust iga katuseplaadi alla.
Vertikaalne ülekattumine
Vähemalt 15 cm. 20 cm katuseplaadi
alla, kusjuures me soovitame,
et ülekattumistel oleksid ka
vertikaalsed ülekattumised tihendatud
pvc-ga sobiva silikooniga.
Puhastamine
Kasuta ainult svammi maheda
seebi ja rohke veega.

Tehnilised andmed

Sektsioonid:

Sinus clear 76/18
Trapez clear 70/18
Micro-Sinus* 32/8

Värvid:

selge, pronks

Pikkused:

2000 mm, 3000 mm

Laiused:

Sinus 900 mm
Trapez 900 mm
Micro-Sinus* 750 mm

Tuleohutusklass:

DIN 4102 B1

*mitte katusepanekuks

Normaalses ulatuses võib esineda kõrvalekaldeid värvis,
suuruses jms. Palun jälgige kohalikke ehitusseadusi ja
regulatsioone. Meie soovitused ei vabasta kedagi kohustusest
kasutada meie tooteid vastutustundlikult ja sobival viisil.
Kahtluse korral palun küsige meilt spetsiaalseid nõuandeid.
Kõik andmed ja diagrammid põhinevad tootja poolt antud
informatsioonil.

ökonoomsed ja põhjalikult
testitud lainelised
läbipaistvad pvc-lehed

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistel põhjustel.

- gutta-grupi toode -

- gutta-grupi toode -

- gutta-grupi toode -

ökonoomsed ja põhjalikult
testitud lainelised
läbipaistvad pvc-lehed

Materjal
gutagliss’i lainelised PVC-lehed on õige valik, kui otsid
järeleproovitud ja ökonoomseid vahendeid oma lehtlale
seinte tegemiseks, rõdule äärte ehitamiseks või lihtsalt
kaitset tuule ja uudishimulike pilkude eest.

500 mm

guttagliss pvc
lainelised pvc-lehed

Tugilaudade intervallid
0,9 mm paksusega paneelile laudade
vahed maksimaalselt 50 cm sõltuvalt
kohalikest ilmastikutingimustest.
Vähenda vahesid kohtades, kus on
katusele oodata näiteks suuri lumehangi.

Need lehed on pressitud ja neil on hea ilmastikukaitse,
head termilised omadused ja pooridevaba sile pind.
gutagliss’i lainelised PVC-lehed on ka optiliselt väga
selged ja läbipaistvad.
Ettevalmistus
Temperatuuritaluvus
Taluvad kuumust kuni + 60° C.

Mõõtu sobitamine
gutagliss’i polüestrirulle ja -paneele
saab kergesti mõõtu lõigata, kasutades
suure kiirusega peeneteralisi
manuaalseid või elektrilisi sirgete
metallteradega ketassaage.
Hoolitse selle eest, et toestus oleks
hea ja kasuta pidureid vältimaks
ebakorrapäraste nurkade lõikamist.

Palun järgige alati käesolevas juhendis toodud
paigaldusinstruktsioone,et säilitada toote pikk eluiga.
Paigaldustarvikud
Me pakume suures valikus spetsiaalseid paigaldustarvikuid
oma toodetele, näiteks kruvid, eraldajad, tihendid jms.
Terrasside katustele

Kasvuhoonete seinteks ja katusteks

Säilitamine
Ärge hoiustage otsese päikesevalguse
käes, hunnikusse ladumisel
on oht, et paneelid deformeeruvad.
Hoiusta paneele horisontaalasendis
(mitte serva peal!), kaitse neid
mustuse ning mehhaanilise koormamise
eest. Kata paneelid näiteks
valge kile või paksu papiga.
Lehtlad

Trell
Kui võimalik, kasuta otsast teravnevaid,
aste- või HSS-trelle 60-90-kraadise
käiaga. Puuri katseauk. Kui augu ääred
ei ole puhtad, siis vaheta tera. Pinnale
tekkinud praod võivad hiljem põhjustada
purunemist.
TÄHELEPANU! Trell peab olema
umbes 4 mm suurem kui kruvi telg,
jätmaks tootele paisumisruumi.

Auto varjualuste katused

Tingimused
Eelised

Rakendusalad

• Ökonoomne

• Terrassid

• Krobeline

• Lehtlad

• Tuleohutusklass B 1

• Autode varjualused

• Head termilised omadused

• Seinakatted

• Kõrge läbipaistvusaste
• Kerge paigaldada

• Talveaiad
• Väikesed kasvuhooned
• ...ja su enda ideed

Katusenurk
Alates 10 kraadist ülespoole (vähemalt 7 kraadi).
Aluskonstruktsioon
Peaksid olema 4 × 6 puitlauad. Aktsepteeritav on ka metall.
Laud- või metallpinnad peavad olema püsivalt valgeks värvitud
või kaetud peegeldava alumiiniumteibiga, et vältida soojuse
kogunemist, mis võib põhjustada paneelide väändumist
ja pragunemist. Lase puidu immutus- või kaitsevahendil
korralikult kuivada ja hoolitse selle eest, et aluskonstruktsioon
on põhjalikult tuuldunud, et vältida värvimuutuste teket.

Paigaldus
Paigaldus teostatakse vastu üldist
tuule suunda, suunaga räästast
harjani. Vältimaks nurki ja neljakordseid
ülekattumisi, aseta lehed soovi korral
nihutatult. Alusta esimesest reast terve
lehega ja teisest reast poole lehega.
Seda meetodit korratakse seejärel
järgmistel ridadel.

