Weinberg (metalinė rombo formos) stogo dangos montavimo
instrukcija
Weinberg (castle top) yra rombo formos plokčšios metalinės čerpelės. Šios čerpelės turi
unikalią užrakinimo ypatybę, kuri yra lengvai montuojama. Persiklojančios čerpelės turi būti
pasuktos (paslenktos) žemyn ant apatinio priekinio krašto ir pakeltos aukštyn ant viršutinio
priekinio krašto. Plokštelė yra 270 mm x 270 pločio. Apytiksliai 78 čerpelės įeina į 100 m2.
Vienoje dėžėje yra supakuotos 39 čerpelės, kurios atitinka maždaug pusę kvadrato.

1 pav.

Čerpelių išdėstymas
Rekomenduojama taikyti vandeniui nepralaidžias membranas, t.y antikondencasinę
plėvelę. Plokštę dėkite po kampu į lataką. Naujo stogo įrengimui, pašalinkite nusitęsusias,
senas stogo medžiagas ir senus laštakius (kampus į lataką). Po to kai pirminis laštakis
sumontuojamas (žr. 3 pav.), pridėkite (pagal lygmenį) horizontalią liniją po suvedimo iki
kampo į latako krašto. Taip pat suveskite vertikalias linijas. Sulygiuokite čerpelių kampus su
žymėjimo linija, kad būtų užtikrintas kvadratinių čerpelių lygmuo. Kad būtų lengviau
sulygiuoti čerpeles, įsitikinkite, kad išlygiavimo taškai pagal lyginimo žymę yra aptinėje
linijoje. Čerpelės pritvirtinamos su trimis sraigtais vienai čerpelei. Pateikti plokštelės pločio
matmenys turi būti laikomi nominaliais matmenimis. Bendri plokštelės pločio matmenys
gali skirtis montavimo metu. Pagal stogo sąlygas gali būti taikomi koregavimai.

2 pav.
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Kampo į lataką montavimas
1. Montuojant šią stogo dangą, pjauti esamas čerpeles taip, kad kampas į lataką sutaptų
su karnizo ir kraigo linija.
2. Sumontuokite kampą į lataką. Pradinę apdailos detalę dėkite ant centro čerpelių, kad
būtų paslėptos siūlės. Tvirtinimo detalės turėtų būti tvirtinimos pagal kiekvienos
čerpelės centrą.
3. Visą stogą uždenkite plokštėmis.
4. Prieš dedant pirmąją eilę čerpelių, nuimkite plėvelę.
5. Nuo čerpelės iškirpkite apatinės dalies fiksavimo kraštą. Sulenkite likusį skirtuko vidų
pagal kampo į lataką kraštą, kad išvengtumėte vėjo pakelimo.

3 pav.

Stogo vėjalentės montavimas
1. Skardos lankstinį sumontuokite ant kraigo krašto, pritvirtinant jį prie pamato.
2. Nupjautą čerpelės kraštą dėkite prie sumontuoto skardos lankstinio.
3. Vėjalentę užkabinkite už skardos lankstinio, pritvirtinant tvirtinimo elementais.

4 pav.

Apatinės sąlajos montavimas
1. Plėvelę denkite iš abiejų pusių pagal apatinę sąlaja.
2. Apatinę sąlają montuokite laikikliais išlainkant atstumą nuo apatinės sąlajos centro.
Tarp laikiklio ir apatinės sąlajos dėkite tarpinę
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3. Apatinę sąlaja montuokite nemažesnę nei 15 cm. Tarpines naudokite tarp visų
apatinių sąlajų.
4. Čerpeles kabinkite ant laikiklių ir dėkite ant sąlajos bei pritvirtinkite. Išlaikykite
čerpelių liniją.

5 pav.

Kraigo montavimas
1. Čerpeles sumontavus, dėkite kraigą.
2. Kraigo dangtelį dedant naudojama sandarinimo juosta. Ją dėkite iš karto po kraigo
dangteliu.
3. Kraigą tvirtinkite tvirtinimo elementais. Įsitikinkite, kad tvirtinimo elementai tvirtai
susukti tarp metalinių detalių.

6 pav.

Kampo prie sienos jungties montavimas
Čerpeles sumontuokite prie sienos.
Priklausomai nuo sienos apdirbimo, įpjaukite įpjovą į sieną.
Tarp skardos lankstinio ir čerpelės dėkite tarpinę.
Virš čerpelių dėkite skardos lankstinį, užtikrinant, kad statmena dalis yra viename
lygyje prie sienos.
5. Kampą prie sienos tvirtinkite tvirtinimo elementais. Įsitikinkite, kad tvirtinimo
elementai tvirtai susukti tarp metalinių detalių.
1.
2.
3.
4.
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7 pav.

Vienšlaičio stogo kraigo montavimas
1. Čerpeles sumontuokite iki stogo viršūnės.
2. Tarp kraigo ir čerpeles dėkite tarpines.
3. Kraigo apdailinę detalę montuokite virš čerpelių, įsitikinant, kad detalė tvirtai priglus
prie viršūnės.
4. Kraigą tvirtinkite tvirtinimo elementais.

8 pav.

Kampo prie sienos jungties montavimas
1.
2.
3.
4.

Išilgai stogo plokštumos iki šoninės sienos denkite plėvelę.
Sumontuokite skardos lankstinį.
Sumontuokite šoninės sienos skardos lankstinį. Tvirtinkite prie išorinės sienos.
Sumonktuokite sieninį profilį.
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9 pav.

Naudojami įrankiai
Pagrindiniai reikalingi įrankiai:
Tvirtinimo virvės, saugos diržai, kopėčios, pastoliai, ilgikliai su antžeminiais kištukais.
Papildomi įrankiai:
Metalo lankstymo įrankis, plaktukas, žymėjimo linja, matavimo juostos, metaliniai pjovimo
įrankiai – vibraciniai, grąžtai, metalo pjūklas, peilis, silikono pistoletas, sandarinimo įrankiai,
skardos kirpimo žirklės, elektrinė drėlė.
Taisyklės
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nenaudoti abrazyvinių įrankių.
Pašalinti visas mažas atplaišas paliktas pjovimo, sriegimo ar gręžimo metu.
Nuimkite apsauginę plėvelę iš karto po apdailos elementų ir plokštės sumontavimo.
Naudokite tinkamus varžtus stogui tvirtinti.
Medžiagos turi būti sausai laikomos.
Taikykite tinkamas sandarinimo medžiagas tarp persidengančių apdailų.
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