INSTRUKCJA MONTAśU
BLACHODACHÓWKI

1. Blachy naleŜy przechowywać w miejscu suchym, wolnym od kurzu i brudu, z dala od
czynników Ŝrących i działających korodująco w temperaturze powyŜej 00 C.
2. Konstrukcja budowli powinna zapewniać swobodny odpływ wody. MontaŜ blach
musi nastąpić nie później niŜ w okresie 3 miesięcy od daty zakupu z uwzględnieniem
odpowiednich warunków przechowywania
3. Przy pokryciu dachu blachodachówką, dach powinien mieć nachylenie min. 14o.
4. Arkusze powinny być kładzione na łatach drewnianych, odległości między łatami
muszą wynosić 350 mm.
5. MontaŜ blachodachówki rozpoczynamy od wybrania kierunku montaŜu, moŜe on być
dowolny, jednak praktyczniej jest prowadzić montaŜ z lewej strony ku prawej.
6. Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy. Arkusze powinny być
układane pod kątem prostym do krokwi. Bardzo waŜne jest, aby pierwszy szereg
arkuszy był kładziony pod dobrym kątem do okapu.
7. Po wstępnym zamontowaniu pierwszego arkusza, następny podkłada się pod
poprzedni i sprawdzamy ułoŜenie blach względem okapu. NaleŜy zwrócić szczególną
uwagę na idealne połączenie blach na zakładzie wzdłuŜnym i przetłoczeniach
dachówki. Blachy na ściany zaleca się montować od dołu do góry.
8. MontaŜ blachodachówki, akcesoriów dachowych wykonać naleŜy zgodnie z
dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu z uwzględnieniem
przepisów techniczno-prawnych szczególnie wynikających z Rozporządzenia Rady
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 ( Dział VIII Rozdz. 4 § 315
÷ § 319).
9. Do mocowania blachodachówki słuŜą wkręty samowiercące o wymiarach 4,8 x 35
mm lub 4,8 x 19 z uszczelką EPDM, która jest odporna na zmiany temperatury i
promieniowanie UV. Do przykręcania wkrętów uŜywamy wkrętarki z płynną regulacją
mocy. Wkręt umiejscawiamy w najniŜszym miejscu fali blachodachówki. ZuŜycie
wkrętów wynosi ok. 7-8szt /m2 blachy. Wkręty rozmieszczamy w co drugiej fali.
10. Arkusz blachy przykręcamy na kaŜdej fali w miejscach takich jak: okap, gąsior,
wiatrownica, rynna koszowa oraz w kaŜdym szeregu dachówek na bocznej
nakładającej się krawędzi. Zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuŜ całej kalenicy
i okapu. Podczas zakupu blachodachówek naleŜy zwrócić uwagę, aby w miejscach
kominów i okien dachowych wydłuŜyć blachę o wielkość jednego przetłoczenia.
Wszelkie mechaniczne uszkodzenia powłoki zabezpieczamy lakierem wyprawowym.
11. Do cięcia blachy lakierowanej i ocynkowanej nie wolno uŜywać szlifierek kątowych,
poniewaŜ rozgrzane opiłki spalają lakier co jest powodem powstawania korozji. Po
zakończeniu prac dekarskich naleŜy oczyścić dach i usunąć wszystkie odpady
metalowe w celu uniknięcia uszkodzeń pokrycia.
12. Bezpośrednio po montaŜu naleŜy zerwać folię ochronną.
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