
Detail 1.: Prekrytie spodného
panelu a zasunutie vrchného panelu

Detail 2.: Bočné prekrytie pravého
panelu ľavým, nie naopak

Detail 3.: Detail umiestnenia nastreľovacích klincov,
alebo skrutiek do pásnice sedla panelu

Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.

Schéma 2.: Nezúžitkovateľná šírka (odpad).
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Schéma 3.: Nevhodné ukladanie panelov v radoch pod sebou.

mRock - ukladanie krytiny a umiestňovanie kotvenia

Výrobca: Metrotile Europe, n.v. Belgicko

Výhradný dovozca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko

Výkres č.: M 059.4

Aktualizácia: 14.02.2017

Mierka: nie je dodržaná

smer pokládky len sprava doľava a zdola hore

1. Pre namontovanie týchto panelov nie je bezpodmienečne nutné vodorovné latovanie. V prípade jeho použitia vzdialenosť vodorovných lát je 372 mm.
2. Použiť nosné laty 100 x 25 mm, podperné laty medzi nosné laty 50 x 25 mm a kontralaty minimálne 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy 
     zdola hore, tzn. od odkvapovej  hrany ku hrebeňu.
3. Ukladanie krytiny vykonať rovnako, od odkvapovej hrany ku hrebeňu a sprava doľava. Prvú radu upevniť do štartovacej lišty a ukotviť. Čelo vrchného 
     panelu zasunúť odspodu do sedla spodného panelu.
4. Bočné prekrytie vykonať len na vyznačených miestach. Pravý panel prekryť ľavým. Nikdy nie naopak, a to aj v prípade odstrihnutého panelu - detail 2.
5. Panely umiestniť v jednotlivých radoch šachovnicovo posunutím minimálne o dve panvy a dodržiavať rovnaký posun na celej streche - schéma 1.
6. Montážne klince, alebo skrutky pribiť, resp. priskrutkovať minimálne na štyroch miestach pásnice sedla panelu.
    Potreba klincov alebo skrutiek minimálne 9 ks/m2.
7. Krytina je určená pre sklon krovu 10°- 90° pri dodržaní doplnkových opatrení. Pozri časť „sklony“.
8. Nezúžitkovateľná šírka - odpad je 0 mm (schéma 2.). To znamená, že okrem odrezov do úžľabia, nárožia a hrebeňa je panel StK zúžitkovateľný v celej 
     skladobnej šírke 1235 mm.

105

smer zasunutia
vrchného panelu

spád vody

smer zasunutia panelu

Kontrolné miesta zapadnu�a

Dôležité upozornenia:

M 059.4 - mRock - ukladanie krytiny
a umiestňovanie kotvenia

mRock


