BENDERS I KATUSED

HINGAVA ALUSKATTE PAIGALDUSJUHEND
(TOPROLL, VIKINGROLL, VIKINGROLL PREMIUM)
Katuse aluskatte paigaldamise viis sõltub katusekaldest ja
katuse pealiskattematerjalist. Eriti tähelepanelik tuleb olla väga
madala või vastupidi kõrge kaldenurgaga katuse ehituse juures.
1. Katuse aluskatte paigaldamist tuleb alustada katuseräästast, aluskate tuleb rullida räästaga paralleelselt lahti, toote märgisusega pind
ülespoole. Hingav aluskate paigaldatakse otse sarikate peale (1A) või
katuselaudisele (1B). Veendu, et aluskate oleks paigaldatud pingule.
2. Aluskate tuleb räästa kohas kinnitada tuulutuslattide alla ja räästaplekkide peal olevate räästalattide alla (2A) või üle vihmaveerenni
profiilplekile kinnitatud räästalati (2B). Tuleb jälgida, et ei tekiks vee
kogunemise kohti ja vastukaldeid.
3. Kinnitage aluskate sarikate peale naelte või klambritega.
4. Sarikatega liitumise kohtade tihendamiseks ja vee läbitungimise
vältimiseks soovitatakse tuulutuslati selle külje alla, mis surub aluskatet
vastu sarikaid, paigaldada tihendusteip.
5. Pärast aluskatte laialilaotamist naelutage sellele tuulutuslatid ja
roovlatid. Tuulutuslatid jätavad aluskatte ja roovlattide vahele pilu.
Roovlati ja tuulutuslati summaarne kõrgus peab jääma vahemikku
7–10 cm. Veenduge, et kohtades, kus naelad või klambrid läbistavad
aluskatte, on tuulutuslati alla paigaldatud tihendusteip.
6. Järgmine aluskatte paan tuleb paigaldada ülekattega 10–15 cm
(kui katusekalle on vähem kui 22 kraadi, siis peab ülekate olema 20
cm). Aluskatte nõuetekohaseks toimimiseks ja ülekatte veetiheduse
tagamiseks kasutage ühepoolset teipi, kahepoolset teipi, kui ühendate
paane omavahel, või teipe, mis on aluskatte küljes.
7. Mittetuulutatava katuse puhul tuleb aluskate paigaldada üle harja, et
hari oleks lume- ja vihmakindel (7A). Tuulutatava katuse puhul peab
aluskate lõppema ligikaudu 5 cm kaugusel harja kõrgeimast punktist
(7B). See tuulutusavaus peab olema täiendavalt kaetud aluskatte ribaga,
mis on kinnitatud tuulutusliistude peale, nii et see kataks üle katuse
aluskatet 20 cm ulatuses.
8. Kui katust läbistavad korstnad või katuseaknad, tuleb aluskate lahti
lõigata ja suunata üles ning kinnitada butüülteibiga. Katusest väljaulatuva ehitisosa ümber tuleb paigaldada täiendav aluskate, mida mööda
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vesi saab ära voolata. Paigaldage aluskatte tükk lähima aluskatte ülekatte
koha alla aluskatte paanide vahele. Keerake alumine serv üles ja naelutage see roovlati külge ülevalpool takistavat osa. Vormige takistavast
osast kaugemal olevas kohas ülekattest väike vee äravoolurenn.
9. Kui katust läbivad väikesed ehitisosad, nagu õhutustorud (näiteks
ventilatsioonitorud), tuleb aluskate lahti lõigata, rullida see mööda
toru üles ja tihendada liitekohad teibiga. Avatud difusiooniga (veeauru läbilaskev) e hingav katuse aluskate on ette nähtud kasutamiseks ehituses viilkatuste katmiseks. Hingav aluskate laseb läbi
veeauru ja selle võib paigaldada otse soojustusele, seega aluskatte ja
soojusisolatsiooni vahele pole vaja tuulutuspilu jätta. Tootele kehtib
garantii ainult siis, kui paigaldusjuhendi nõudeid on täpselt järgitud. Tootja jätab endale õiguse kaebus tagasi lükata juhul, kui
paigaldusjuhendi nõudeid pole täpselt järgitud. Hoidke rullil olev
silt või kleebis alles. Seda võib teil vaja minna kaebuse esitamisel.
Oluline lisainfo aluskatete kohta
Aluskattel on eriline materjalikiht, mis ei lase veel läbi tungida.
Hoiustage rulle katuse all kuivas kohas, mis on kaitstud UV-kiirguse
eest. Transpordil kasutage vaid kinniseid autosid, võtke kasutusel
kõik meetmed, et materjali mitte vigastada. Aluskatet tuleb kaitsta
keemiliste ainete mõju eest, eriti lahustipõhiste ainete eest, sest need
halvendavad toote tehnilisi omadusi või põhjustavad sellele pöördumatuid kahjustusi. Selle kasutusjuhendi soovitused ja juhised on
esitatud heas usus meie praeguste parimate teadmiste, uurimistööde ja
kogemuste põhjal. Tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, mis
on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest või mistahes muu tekkida
võiva kahju eest, sh hoone või selle osade kahjustumise eest ega ostja
saamata jäänud tulu eest.
NB!
Katuse pealiskattematerjal peab olema paigaldatud 6 nädala jooksul
pärast aluskatte paigaldamist. Soojusisolatsioon peab olema paigaldatud ja pööning suletud 12 nädala jooksul pärast aluskatte paigaldamist. Antud nõude eiramisel tehasegarantii ei kehti!
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Rohkem Bendersist
www.benders.ee

