TAŚMY KALENICOWE - INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLLABLE RIDGE VENTS - INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Po wcześniejszym ułożeniu membrany dachowej i nabiciu kontrłat, w szczycie dachu należy zamontować wspornik łaty kalenicowej typ BL - blaszka (lub GW - gwóźdź). Wspornik typ BL należy
odpowiednio wyprofilować.

Należy zamontować łaty. Rozstaw łat uzależniony jest od zastosowanego modelu dachówki. Montaż łat rozpoczynamy od linii okapu. Łatę podkalenicową należy przymocować w odległości 3,5-4,5
cm od szczytu dachu.

After previous placement of roof underlay and counter-battens,
at the top of the roof there should be installed a BL (sheet metal)
(or GW – nail) type ridge batten grip. The BL-type grip should be
profiled accordingly.

Install the battens. The batten spacing depends on the roof tile
model applied. The installation of battens should be started from
the eaves line. The sub-ridge batten should be fixed in the distance of 3.5-4.5 cm from the roof top.
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Na wcześniej zamontowanych łatach należy ułożyć dachówkę - z
zachowaniem podstawowych zasad sztuki dekarskiej.

Na przymocowanym wsporniku należy ułożyć i przykręcić łatę kalenicową.

On the previously fixed battens there should now be placed the
roof tiles in accordance with the fundamental principles of roofing.

On the grip attached there should be placed and screwed in the
ridge batten.
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na zdjęciu dachówka Röben - MONZAplus

Po ułożeniu ostatniego rzędu dachówek, bezpośrednio na łacie
kalenicowej należy rozwinąć i przymocować (np. zszywkami - co
1 m) taśmę kalenicową. Krawędzie taśmy kalenicowej należy odpowiednio wyprofilować, a następnie szczelnie przykleić do dachówki za pomocą kleju butylowego (należy starannie oczyścić
dachówkę).
After laying the last row of roof tiles the ridge tape should be
unwound and fixed (e.g. by means of staples, with 1 m spacing)
directly onto the ridge batten. The edges of ridge tape should be
profiled properly and then glued tightly to the roof tiles by means
of butyl glue (the roof tiles should be cleaned properly).

Każdy gąsior powinien być zamontowany klamrą. Klamry przykręcamy za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.
Every ridge and hip tile should be fixed using a clamp. The clamps
should be screwed in using stainless steel screws.

Uwaga!
Minimalny zakład taśmy na dachówkę to 50 mm. W przypadku konieczności połączenia dwóch taśm kalenicowych
należy zastosować zakład min. 75 mm. Montaż taśmy kalenicowej powinien odbywać się w temperaturze otoczenia >5 st. C.

Caution!
The minimum overlap of tape and roof tiles is 50 mm.
In case it is necessary to combine two ridge tapes, there
should be applied an overlap of at least 75 mm. The installation of ridge tape should take place in the ambient
temperature of >5ºC.
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