Postup p i montá i polykarbonátových desek:
- sklon st echy výrobce doporu uje minimáln 9 cm / m, aby byl zaji n odtok de ové vody, spolehlivost t sn ní v etn
samo isticího efektu de ovou vodou a odv trávání komdenzované vody v kom rkách.
- maximální rozte nosných trámk (krokví) je podle síly desek (viz tabulka a obr. 1), e trámk musí být minimáln 6
cm pro upevn ní desek spojovacími li tami (obr.2) nebo ter íky.
- u obloukových st ech nesmíme p ekro it minimální polom r ohybu (viz tabulka), jinak vzniká nebezpe í deformace
kom rek a po kození desek.
- nosnou konstrukci nat eme nejlépe sv tlou nebo bílou barvou (kovové konstrukce), aby nedocházelo k velkému pnutí a
nalepíme spodní t snící pry .
- desky eme kotou ovou pilkou se zuby z tvrdokovu, p ímo arou pilou, ru ní pilou s jemnými zuby, nebo no em na
koberce (do síly 10 mm).
- dutinky desek vyfoukáme stla eným vzduchem (výfuková strana vysava e, kompresor ).
- horní hranu ut sníme uzavírací AL páskou (pod plechem, k idlicí) nebo nalepením U-profilu, spodní hranu protipra nou
páskou a nalepením U-profilu speciálním silikonovým tmelem na polykarbonát a ut sníme náb nou hranu U-profilu.
- desky jsou pochozí pouze s pou itím polo eného prkna, které roznese tlak!
- desku p ipevníme li tou s t sn ním se rouby ve vzdálenosti maximáln :
OBLÁ: 20 a 25 cm, MAKROTHERM: 30 a 35 cm.
- p ipevníme p ítla nými ter íky (ve vzdálenosti 50 a 75 cm podle pov trnostních podmínek).
- p ipevníme oplechování ke st
a u li t nast ihneme, aby se zmen ila mezera mezi plechem a PC deskou.
- po ukon ení montá e odstraníme ochrannou folii a p ípadné mezery kolem oplechování ut sníme silikonovým tmelem na
polykarbonát.
síla desky ( mm )
A-rozte nosných trámk (mm)
minimální polom r ohybu (mm)

4
300
700

6
500
900

8
600
1200

10
700
1500

16
1050
2400

25
1250
4400

