INSTRUKCJA MONTAŻU
PANELI DACHOWYCH CLICK CONNECTION
Przedstawiamy innowacyjną technologię Click Connection, która jest stosowana w
systemach paneli dachowych.
Produkty z serii Click Connection, redukują o 60% czas montażu, jednocześnie znacząco
ograniczając koszty.

Panele dachowe Click Connection
to wysokiej jakości panel pokrycia dachowego o unikalnym wyglądzie.
Minimalistyczny, lecz gustowny i ponadczasowy wybór, odpowiedni dla różnych stylów
architektonicznych. Montaż odbywa się w łatwy i szybki sposób bez potrzeby użycia
drogich i specjalistycznych narzędzi.

Panele dachowe Click Connection Plus
to specjalnie wzmocniony rodzaj panelu dachowego z linii Click, który dzięki dwóm
wzdłużnym przetłoczeniom w kształcie trapezu wzmacnia budowę
i sztywność blachy.

Panele dachowe Click Connection Mikrofala
to jakościowo produkt z najwyższej półki z linii Click. Dzięki zastosowaniu wysoko
technologicznej produkcji, otrzymujemy panel z wytłoczeniami prążkowymi.
Przez to panele dachowe stają się wytrzymałe i odporne na jakiekolwiek falowania.

Panele o szerokości 520 mm

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Szerokość użytkowa

520 mm

Wysokość rąbka

25 mm

Materiał

S 250 GD + Z 275

Max. zalecana
długość arkusza

7 mb

Min. długość arkusza

0.8 mb

Grubość

0,50 mm
Panel Click Connection dostępny również w grubości 0,7 mm

Powłoka

Poliester połysk, poliester mat gruboziarnisty, PURLAK, PURMAT,
PURMAX

Akcesoria

Wkręty, taśmy wygłuszające

Zastosowanie

Pokrycia dachów o min spadku 12° (21%)

1. Ogólne zasady postępowania z blachą:
- Do cięcia blach należy używać przystosowanych do tego narzędzi.
- Zabrania się cięcia blach szlifierką kątową. Cięcie tym narzędziem powoduje
nagrzewanie się blachy co skutkuje uszkodzeniem powłoki cynkowej i lakierniczej.
Opiłki, odpryski powstające podczas cięcia mogą spowodować korozję na ciętym
elemencie oraz innych elementach.
- Opiłki oraz ścinki blach, które powstają po cięciu i wierceniu należy usuwać, ponieważ
pozostawione powodują korodowanie w miejscach styku z blachą.
- Zanieczyszczenia powstające w trakcie prac montażowych powinny być usuwane
na bieżąco.
- Do chodzenia po dachu należy używać miękkiego obuwia niepowodującego uszkodzeń
powłoki lakierniczej. Chodząc należy stawiać stopy w środkowej części arkuszy
w miejscach podpartych łatą.
- Podczas pracy należy stosować się przepisów BHP.
- Należy stosować uszczelniacze, taśmy zgodne materiałowo.
- Wkręty należy wkręcać używając wkrętarki z możliwością regulacji maksymalnego
momentu obrotowego dokręcania, ponieważ w przeciwnym razie można doprowadzić
do uszkodzenia struktury drewna, osłabienia siły docisku wkrętu lub zagniecenia leżni
pod wkrętem. Zagniecenie leżni spowoduje zablokowanie ruchów panelu wywołanych
rozszerzalnością termiczną stali.

2. Transport i rozładunek
- Panele transportowane są w przystosowanych do tego opakowaniach.
- Środek transportu, w którym przewożone są panele, powinien być do tego odpowiednio
przystosowany, aby zapewnić bezpieczne przewożenie towaru.
- Dostarczony towar należy dokładnie sprawdzić, a w przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzeń lub braków, należy je dokładnie opisać w protokole lub liście przewozowym
oraz potwierdzić podpisem przewoźnika.
- Rozładunek paneli przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego może odbywać się tylko
na oryginalnie zapakowanej palecie.
- Do rozładunku zaleca się użycie zawiesi pasowych lub wózka widłowego o odpowiednim
rozstawie wideł zabezpieczonych przed uszkodzeniem arkuszy.
- Podczas ręcznego rozładunku panel musi być chwytany przez jedną osobę nie rzadziej
niż co 2 metry.
- Panele powinny być przenoszone w położeniu pionowym względem krótszej
krawędzi panelu.
3. Przechowywanie paneli dachowych
- Panele powinny być przechowywane na palecie dostarczonej przez producenta.
- Jeżeli przechowywanie na palecie producenta nie jest możliwe, panele należy ułożyć
na płaskiej platformie umieszczonej na podkładach o wysokości min. 20 cm lub po dwa
skierowane rąbkami do siebie oraz w pozycji pionowej względem krótszej krawędzi.
- Maksymalny czas przechowywania blach nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące
od daty produkcji.
- W przypadku przechowywania blach w okresie dłuższym niż 2 tygodnie, należy usunąć
opakowanie foliowe i zapewnić swobodną cyrkulację powietrza między arkuszami
poprzez zastosowanie przekładek.
- Przechowując panele w krótkim okresie (do około 2 tygodni przed montażem) należy
osłonić panele przed opadami atmosferycznymi oraz kontrolować stan zawilgocenia.
- Nie zaleca się wystawiania produktów z folią ochronną na bezpośrednie działania
promieniowania słonecznego oraz wilgoci, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Folię
ochronną należy usunąć najpóźniej tuż przed montażem lub w terminie nie dłuższym
niż 2 tygodnie od daty produkcji.
- Przechowywane blachy nie mogą być składowane bezpośrednio na gruncie.
Należy zabezpieczyć je od spodu.
- Panele należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

- Blachy nie mogą być przechowywane w pomieszczeniach o dużej wilgotności
i zmienności temperaturowej, gdyż może to spowodować kondensację pary wodnej.
Zjawisko to może spowodować uszkodzenie powłoki dekoracyjnej, spodniej oraz korozję
na krawędziach ciętych.
- W przypadku zamoknięcia arkuszy należy je rozdzielić i jak najszybciej wysuszyć.
4. Narzędzia oraz akcesoria potrzebne do zamontowania paneli - wkrętarka z końcówką
krzyżakową i nakładką do wkrętów samowiercących. Wkrętarka powinna posiadać
możliwość regulacji siły dokręcania. - nożyce ręczne lub skokowe (do docinania arkuszy)
- wkręty z łbem talerzykowym.

PODKONSTRUKCJA
– PEŁNE DESKOWANIE

• Pełne deskowanie jest rekomendowanym podłożem pod montaż paneli –
• Drewno używane do budowy podkonstrukcji powinno być wysuszone i sezonowane.
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%.
• Należy zastosować drewno odpowiednio zaimpregnowane min. kl. II.
• Deskowanie powinno być wykonane z desek heblowanych i fazowanych.
• Każda deska powinna być przybita dwoma gwoździami do każdej krokwi,
z którą się styka.
• Zalecana szerokość desek to 10 cm.
• Maksymalna szerokość desek powinna wynosić 15 cm.
• Deski należy układać „ na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami
nie powinny być większe niż 2 mm.
• Zamiast desek można użyć płyt MPF lub płyt OSB.
• W przypadku pełnego deskowania zamiast membrany należy zastosować matę
strukturalną. Mata zapewnia szczelinę między panelami a deskami.
• Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m, był nie większy
niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku
równoległym do spadku.
• Przekątne połaci prostokątnych powinny być równe.
• Pochylenie płaszczyzn połaci powinno wynosić minimum 12°.

PODKONSTRUKCJA
– KRATOWNICA Z KONTRŁAT I ŁAT/DESEK

• Panele można montować również na kratownicy z kontrłat i łat/desek.
• Zalecane wymiary kontrłat to 25x40 mm.
• Zalecane wymiary łat to 40x60 mm.
• Zalecane wymiary desek to 25x100 mm.
• Maksymalna szerokość deski to 15 cm.
• Każda deska powinna być przybita dwoma gwoździami do każdej kontrłaty,
z którą się styka.
• Drewno używane do budowy podkonstrukcji powinno być wysuszone i sezonowane.
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%.
• Należy zastosować drewno odpowiednio zaimpregnowane min. kl. II.
• Maksymalny rozstaw łat/desek w osi powinien wynosić 25 cm.
• Podczas montażu łat lub desek należy zwrócić szczególną uwagę na wyrównanie
płaszczyzny połaci. Prześwit pomiędzy powierzchnią płaszczyzny łat/desek,
a łatą kontrolną o długości 3 m powinien być nie większy niż 5 mm.
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym
do spadku.
• W przypadku zastosowania podkonstrukcji kratownicy z kontrłat oraz łat/desek,
należy zastosować membranę dachową.
• Minimalne nachylenie płaszczyzn połaci powinno wynosić minimum 12°.

OKAP DACHU
Przygotowanie okapu do montażu paneli na kratownicy z kontrłat oraz łat/desek
• Zamontuj pas okapowy PN 120 na krokwiach.
• Nałóż folię na pas okapowy i przyklej do pasa. Jeżeli folia nie jest wyposażona
w pasek klejący, użyj taśmy klejącej o odpowiednich parametrach.
• Zamontuj kontrłaty – powinny pokrywać się z krokwiami.
• Zamontuj łaty.
• Na pierwszej łacie/desce okapowej zamontuj listwę startową/pas nadrynnowy.

SZCZYT DACHU
• W przypadku gdy połać ma inną szerokość niż wielokrotność paneli, musimy podjąć
decyzję czy skrajne panele mają być symetryczne. Wówczas szerokość niepełnego panelu
dzielimy na dwa skrajne panele i przygotowujemy je do montażu poprzez docięcie.
• Równie często stosowanym zakończeniem połaci jest docięcie tylko ostatniego arkusza.

Docinanie skrajnych arkuszy
• Zmierz szerokość od rąbka ostatniego panelu do krawędzi listwy szczytowej.
• Do wyniku z pomiaru dodaj 30 mm.
• Uzyskaną wartość odmierz na panelu i narysuj linię na całej długości panelu.
• Przetnij arkusz w miejscu linii.
• Od ciętej krawędzi arkusza odmierz 30 mm i zagnij do góry pod kątem 90°.

• Połącz wiatrownice na wsuwkę poprzez nasunięcie montowanej wiatrownicy
na już zamontowaną.

• Jeśli ostatnia wiatrownica jest ucięta, przykręć ją dodatkowym wkrętem 4,8x35.

• Zamontuj wiatrownicę nakładkową.
• Pierwszą wiatrownicę przykręć dodatkowym wkrętem 4,8x35.

• Połącz wiatrownice na wsuwkę poprzez nasunięcie montowanej wiatrownicy
na już zamontowaną.

KOSZ DACHU

• Obróbki rynny koszowej montuj od okapu w stronę kalenicy.
• Dotnij i dopasuj rynnę przyokapową.
• Do montażu obróbek zastosuj spinki. Rozwiązanie to eliminuje robienie otworów
w płaszczyźnie odprowadzającej wodę.
• Do montażu spinek należy użyć wkrętów samowiercących do drewna 4,2x32 mm.
• Na łączeniach zastosuj zakład 10 cm.

KALENICA DACHU

• Jeżeli panele posiadają wypustki zagnij je do góry.
• Końce paneli powinny wystawać poza ostatnie łaty.

• Przed montażem przetnij listwę wentylacyjną w miejscach szczelin. Rozstaw szczelin
jest dopasowany do szerokości paneli.

• Ustaw listwy tak, aby krawędzie gąsiora wystawały ok 2cm poza krawędzie
listew wentylacyjnych.
• Przykręć listwę do paneli używając wkrętów samowiercących 4,8x20
typu Farmer lub Torx.
• Listwę należy przykręcić do panelu w miejscu niepodpartym łatą/deską.
Przykręcenie wkrętu do łaty/ deski zablokuje ruchy panelu wywołane rozszerzalnością
termiczną stali.
• Każdą listwę należy przykręcić dwoma wkrętami.

• Przykręć gąsior używając wkrętów samowiercących 4,2x20 typu Farmer lub Torx. Gąsior
należy przykręcić dwoma wkrętami do każdej listwy.

MONTAŻ PANELI DACHOWYCH
Montaż pierwszego arkusza:
• Montaż paneli należy zacząć od prawej strony połaci.
• Zamontuj pierwszy panel.
- panel z wywinięciem: zahacz zawinięciem panelu za listwę startową. Zostaw szczelinę
dylatacyjną ok. 1 cm pomiędzy krawędzią listwy startowej, a krawędzią panelu.
Pozwoli to uniknąć podrywania listwy startowej przez panel w czasie niskich temperatur.

• Przykręć panel wkrętem 4,2x32 do pierwszej łaty/deski od strony okapu. Wkręć wkręt
w środek otworu dylatacyjnego w panelu. Panele posiadają podłużne otwory montażowe,
umożliwiające ruch panelu spowodowany rozszerzalnością termiczną stali.
• Ustaw odpowiednią siłę docisku wkrętów!!! Ważne jest, aby wkręt dociskał leżnie,
ale nie zmiażdżył ich, gdyż zagniecenie leżni spowoduje zablokowanie ruchów
termicznych panelu.

• Ustaw panel dokładnie pod kątem prostym względem okapu:
- jednym ze sposobów ułatwiających ustawienie arkusza jest wyznaczenie trójkąta
prostokątnego o wymiarach A=3 mb, B=4mb, C=5mb, między okapem a panelem.
- wymiar A należy wyznaczyć na pasie nadrynnowym, w tym przypadku na listwie
startowej. Wymiar B należy wyznaczyć na arkuszu blachy. Odległość pomiędzy
oddalonymi od siebie końcami odcinków A i B powinna wynosić 5mb. Odległość tę należy
uzyskać poprzez przesuwanie nieprzymocowanego brzegu arkusza.
• Przykręć panel do desek/łat używając wkrętów 4,2x32 mm. Pamiętaj o odpowiedniej sile
docisku.

Wielkość stref zależy od długości krokiew. Jeżeli krokwie danej połaci mają długość
mniejszą niż 10 mb, strefa brzegowa wynosi 1 m od wszystkich zewnętrznych krawędzi
połaci. Jeśli zaś krokwie mają długość większą niż 10 mb, szerokość strefy obliczmy
mnożąc długość krokwi przez współczynnik 0,1. Np.: L =12 mb (krokwie) x 0,1, a=1,2
mb – wielkość strefy mierzona od zewnętrznych krawędzi połaci.
Maksymalna szerokość strefy brzegowej wynosi 2 mb.

Montaż kolejnych arkuszy
• Zahacz wywinięciem panelu za listwę startową i wyrównaj brzeg panelu montowanego
z brzegiem panelu poprzedzającego.
• Po właściwym ustawieniu nakładanego arkusza dociskaj zamek arkusza nakładanego
w celu zamknięcia zamka. Miejsca oznaczone na rysunku strzałkami.
• Czynność tę należy wykonywać zaczynając od okapu w stronę kalenicy.
• Przykręć arkusz do łat/desek uwzględniając strefy brzegowe i środkową połaci.
• Kontynuuj montaż paneli wg wyżej wymienionych wytycznych.

WENTYLACJA
Wentylacja połaci powinna zachodzić bez przeszkód niezależnie od tego czy pokrycie
kładziemy na dachu odeskowanym czy nieodeskowanym.

KIERUNEK MONTAŻU
W zasadzie kierunek montażu może być dowolny – od prawej do lewej strony
lub na odwrót. Poruszamy się w stronę listwy z otworami montażowymi. Zasadą,
na którą warto zwrócić uwagę jest montowanie paneli w kierunku przeciwnym
do najczęściej występujących wiatrów w okolicy.

ŁĄCZENIE PANELI NA DŁUGOŚCI
Połączenie paneli na długości może się odbywać na dwa sposoby:
- na zaciąg - na obcą listwę.
- ze względu na dylatację należy zostawić 4-5 mm luzu pomiędzy panelem a listwą.

OBRÓBKA KOMINA
Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie obróbki z podwójnym opasaniem.
Unikamy w ten sposób powstania nieszczelności wskutek pracy konstrukcji dachu
względem komina. Ważne jest, aby membranę wyprowadzić częściowo na komin.
Można ją podkleić taśmą klejącą (dwustronną), aby ułatwić pracę.
Należy pamiętać o przymocowaniu desek za kominem w takiej odległości, aby z łatwością
przymocować wykonaną obróbkę do konstrukcji. Aby zachować odpowiednią wentylację
należy zamontować listwy zaczepowe oraz wentylacyjne.
W pierwszej kolejności przygotowujemy obróbki boczne montowane do pokrycia.
Należy wymierzyć ich długość oraz odpowiednio wyciąć „łódkę” umiejscowioną
za kominem (pamiętajmy uwzględnić zagięcie, które później pomoże nam zamontować
obróbkę górną). Następnie przygotowujemy obróbkę dolną i dopasowujemy ją do obróbek
bocznych, łącząc wszystko ze sobą przez zagięcie blachy zaginarką. Do przykręcenia
stosujemy wkręty farmerskie.
Obróbkę górną montujemy jako ostatnią. Dopasowujemy ją do kształtu wyciętych obróbek
bocznych przez obijanie blachy gumowym młotkiem. Docinamy blachę tak, aby wyrównać
ją z zamontowanymi panelami. Ostatnim krokiem jest montaż opasania górnego
bezpośrednio do komina. Tym sposobem w przypadku osadzania się konstrukcji
mamy pewność, że komin pozostanie szczelny.

OBRÓBKA OGNIOMURU
Na rysunku przedstawiono rozwiązanie odnośnie obróbki przyściennej. Montaż obróbki
odbywa się na listwie pośredniej (listwie wentylacyjnej) stosowanej również
do montażu kalenicy.
UWAGA
Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachu zlokalizowane są w „pasach
krawędziowych” dachu, gdzie występują największe obciążenia spowodowane
ssaniem wiatru – stąd należy je mocować, co min. ok. 35 cm.

BARIERA ŚNIEGOWA
O zainstalowaniu barier śniegowych decydują lokalne warunki pogodowe
oraz doświadczenia z eksploatacji obiektów wybudowanych w okolicy. W zależności
od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania dachu montowane mogą
być w jednym lub kilku rzędach w odległości ok. 1 m od okapu na wysokości podpory
krokwi (murłaty). W przypadku zamontowania barier śniegowych należy liczyć
się ze zwiększonym obciążeniem połaci dachowej od 20 do 40% z powodu większej
ilości śniegu w rejonie barier.

KONSERWACJA
Dach z paneli na rąbek w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.
Niemniej jednak bez względu na lokalizacje budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku
przedwczesnego zestarzenia się, jego okładziny ścienne i dachowe podlegać muszą
regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku. Z powierzchni paneli
należy usunąć:
• liście, które gnijąc powodują odbarwienia powłoki organicznej blachy,
• warstwy pyłów przemysłowych (np. pochodzących z zakładów wapienniczych,
cementowni, hut i kopalń), które wchodząc w reakcje z wodą powodują uszkodzenie
powłoki organicznej blach. Ewentualne ubytki w powłoce należy oczyścić i zamalować
specjalnymi farbami zaprawkowymi.

