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I. Informacja ogólna

Płyty PREKON TERMOPLUS

Płyty warstwowe PREKON TERMOPLUS są
produkowane przez firmę ArcelorMittal Construction Polska, która powstała z połączenia
firm Prekon Sp. z o.o. oraz Haironville Sp. z o.o.
w pierwszej połowie 2006 roku i należy do
grupy ArcelorMittal.
W ofercie firmy znajdują się blachy trapezowe
i faliste, profile kasetowe, obróbki z blach
ocynkowanych i powlekanych, płyty warstwowe z pianką poliuretanową ARCTHERM oraz
płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym
PREKON TERMOPLUS.
Zakład w Starachowicach produkujący płyty
PREKON TERMOPLUS zapewnia wysoką jakość
swoich produktów oraz obsługi.

0,4; 0,5 lub 0,55 mm. Okładziny płyt warstwowych dachowych, objętych Aprobatą, wykonywane są z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej lub blachy stalowej z powłoką aluminiowo
– cynkową o grubości 0,4; 0,5 lub 0,55mm
– w przypadku okładziny wewnętrznej
i 0,5 lub 0,55 mm – w przypadku okładziny zewnętrznej. Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany ze styropianu o kodzie
EPS – EN 13163 – L1 – W1 – S1 – P4 –
BS125 – CS(10)80 – DS(N)2 – DS(70,-)1 –
TR100(EPS 80-040) wg PN-EN 13163:2004,
co najmniej klasy E wg PN-EN1501 – 1:2004
(odpowiadającej określeniu „samogasnące” wg
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r., DZ. U. nr 75, poz. 690).

Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym
PREKON TERMOPLUS to dwie lub trzy warstwy
materiału połączone w jedną całość. Warstwą
zewnętrzną płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS są okładziny z blachy stalowej. Okładziny płyt warstwowych ściennych, objętych
Aprobatą,   wykonywane są z obustronnie
ocynkowanej blachy stalowej lub blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową. Grubość
okładzin płyt warstwowych ściennych wynosi

Dostępne są płyty o grubości 60, 75, 100,
130, 150, 200, 250 mm. Standardowo płyty
PREKON TERMOPLUS są zabezpieczane folią
ochronną: od strony wewnętrznej w kolorze
niebieskim, od strony zewnętrznej folią przezroczystą. Płyty produkowane są w dwóch odmianach: ścienna i dachowa z dwustronną lub
jednostronną okładziną z blachy. W wersji podstawowej płyty posiadają dwa delikatne wzory,
profilowane wzdłuż swojej długości.

Istnieje możliwość wykonania płyty jednostronnie lub dwustronnie gładkiej. Główną zaletą płyty warstwowej PREKON TERMOPLUS,
wynikającą z jej zastosowania jest znaczne
zmniejszenie ciężaru konstrukcji nośnej, krótki
czas montażu i demontażu pyty, a co za tym
idzie – zmniejszenie kosztów inwestycji.
Ponadto płyty PREKON TERMOPLUS
charakteryzują się dobrą izolacyjnością
termiczną i akustyczną, dużą odpornością
ogniową oraz walorami estetycznymi
i łatwością konserwacji.
Płyta warstwowa PREKON TERMOPLUS
produkowana jest w długościach podanych
przez inwestora lub określonych na
podstawie wykonanej dokumentacji
montażowej. Dokumentacja montażowa sporządzona jest na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej lub obmiarów obiektów
istniejących. Produkowanie płyt na wymiar
pozwala skrócić proces montażu. Nie pozostają
również zbyt duże ilości odpadów. Ewentualne
docięcia nie są pracochłonne
i można je szybko wykonać stosując
odpowiedni sprzęt do cięcia płyt.

PIĘCIODNIOWY TERMIN PRODUKCJI PŁYT
PREKON TERMOPLUS
Firma ArcelorMittal Construction Polska
zobowiązuje się do realizacji w bardzo
szybkim, pięciodniowym terminie produkcji
zamówienia na następujące płyty warstwowe:
- dachowa PREKON TERMOPLUS PWD,
o grubości rdzenia 150 mm, okładzinach
stalowych 0,50 / 0,40 mm, w powłoce
poliestrowej 25µ i kolorze RAL 9010,
- ścienna PREKON TERMOPLUS PWS,
o grubości rdzenia 100 mm, okładzinach
stalowych  0,50/0,40 mm, w powłoce
poliestrowej 25µ i kolorze RAL 9010.
Zobowiązanie jest wiążące, jeżeli wielkość
zamówienia nie przewyższa zdolności
produkcyjnych fabryki w tak krótkim czasie
oraz jeżeli podczas realizacji zlecenia nie
zadziałają czynniki zewnętrzne, siła wyższa,
na które firma nie ma wpływu.
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Płyta ścienna PREKON TERMOPLUS

Płyta dachowa PREKON TERMOPLUS
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III. Dane techniczne

Płyty PREKON TERMOPLUS

Zastosowanie

Odporność korozyjna

Ściany osłonowe, ściany działowe, dachy,
stropodachy, sufity podwieszone, ocieplenie
istniejących ścian i dachów w obiektach
o dowolnych wymiarach i przeznaczeniu.
Do budowy obiektów o niewielkich wymiarach
i rozpiętości dopuszczalne jest stosowanie
płyt bez konstrukcji jako elementy
samonośne.

Płyty warstwowe PREKON TERMOPLUS
w okładzinach:
• z blachy stalowej ocynkowanej (powłoka
   cynkowa Z275) z powłokami organicznymi:
   poliestrową SP25, polifluorowinylidenową
   PVDF25, z polichlorku winylu (Plastizol)
   PVC(P) 200,  GRANITE (PUR) 60, z blachy
   stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową
   AZ185,
mogą być stosowane w środowiskach
o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2
i C3 według PN-EN ISO 12944-2:2001.

Materiały
Okładziny
Okładziny płyt warstwowych PREKON
TERMOPLUS powinny być wykonywane z:
• obustronnie ocynkowanej blachy stalowej
   gatunku S280GD lub S320GD według
   PN-EN 10326:2005, powlekanej
   powłokami organicznymi;
• obustronnie ocynkowanej blachy stalowej
   gatunku DX51D wg PN-EN 10327:2005
   o granicy plastyczności Re nie mniejszej niż   
   250 MPa i wytrzymałości na rozciąganie Rm
nie mniejszej niż 330 MPa, powlekanej
   powłokami organicznymi;
• lub blachy stalowej z powłoką
   aluminiowo-cynkową gatunku S250GD
   lub S280GD według PN-EN 10326:2005.
Powierzchnie licowe okładzin z ocynkowanej
blachy stalowej pokryte są jedną
z następujących powłok:
• poliestrową (SP), grubości 12, 15 lub 25 µm
• polifluorowinylidenową (PVDF), grubości    
   25 µm
• z polichlorku winylu (Plastizol)  PVC(P),
   grubości 200 m;
• GRANITE (PUR), grubości 60 µm.
Klej
Klej łączący okładzinę z rdzeniem jest
poliuretanowy, dwuskładnikowy.
Rdzeń
Rdzeń płyt warstwowych PREKON
TERMOPLUS powinien być wykonywany
z płyt styropianowych o kodzie EPS - EN
13163 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS125 CS(10)80 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR100
wg PN-EN 13163:2004, co najmniej klasy
E wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadającej
określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., Dz. U. nr 75, poz. 690).
Standardowa kolorystyka płyt
PREKON TERMOPLUS
RAL 9010
RAL 9006
RAL 3000
RAL 6011
RAL 9002
RAL 1021
RAL 5010
RAL 7035

Płyty warstwowe PREKON TERMOPLUS
w okładzinach:
• z blachy stalowej ocynkowanej (powłoka
   cynkowa Z275) z powłoką poliestrową SP12
   lub SP15, z blachy stalowej z powłoką
   aluminiowo-cynkową AZ150,
mogą być stosowane w środowiskach
o katergorii korozyjności atmosfery C1
i C2 według PN-EN ISO 12944-2:2001.
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IV. Tablice obciążeń
I- IX
X - XII
XII

Płyty PREKON TERMOPLUS

Maksymalne obciążenia płyt warstwowych ściennych PREKON TERMOPLUS
Maksymalne obciążenia płyt warstwowych dachowych PREKON TERMOPLUS
Maksymalne obciążenia przypadające na jeden łącznik
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IV. Tablice obciążeń
Uwagi do tablic
Na podstawie wyników badań oraz obliczeń
opracowane zostały tablice obciążeń i rozpiętości płyt warstwowych PREKON TERMOPLUS
z rdzeniem ze styropianu.
Przy opracowywaniu tablic przyjęto następujące założenia:
1. Na płyty ścienne i dachowe działa obciąże    nie rozłożone oraz obciążenie termiczne;
    płyty dachowe poddawane są również
    obciążeniu długotrwałemu;
2. Obciążenie termiczne wywołane jest różni    cą temperatur między okładziną zewnętrz-  
    ną i wewnętrzną;
3. Koniunkcję obciążeń przyjęto na podstawie
    PN-84/B-03230;
4. Ugięcia płyt ściennych i dachowych nie po    winny przekraczać 1/200 rozpiętości
    przęsła;
5. Ugięcia płyt dachowych pod obciążeniem
    długotrwałym nie powinny przekraczać
    1/100 rozpiętości przęsła;
6. Naprężenia normalne w okładzinach ści    skanych nie powinny być większe od naprę    żeń krytycznych;
7. Naprężenia ścinające w rdzeniu nie powinny
    być większe od wytrzymałości rdzenia na
    ścinanie;
8. Jako obciążenie dopuszczalne przyjęto
    najbardziej niekorzystną wartość uzyskaną
    na podstawie obliczeń.
Informacje projektowe
1. Określony w powyższych tabelach zakres
    stosowania wynika z właściwości materia    łowych i wytrzymałościowych płyt war    stwowych PREKON TERMOPLUS przeba    danych przez Instytut Techniki Budowlanej.
2. Obciążenia i rozpiętości podane w tabli    cach przyjmuje się dla układów jedno- i
    wieloprzęsłowych.
3. Standardowy układ płyt ściennych to
     układ pionowy , dopuszcza się również
     układ poziomy płyt.
4. Podane obciążenia w tabelach są obciąże     niami charakterystycznymi.
5. Przy zastosowaniu płyt w kolorach ciem    nych niezbędne jest wykonanie obliczeń
    statycznych – obciążenie tempereturą.
6. Minimalny spadek połaci dachowych wy    nosi 5%. Dla płyt łączonych po długości
   wynosi 9%.
7. Istnieje możliwość stosowania obróbek    
     blacharskich indywidualnych.

V. Informacje montażowe
8. Kombinacje rodzajów przeprofilowań płyt
    TERMOPLUS

*     Kombinacja standardowa dla płyt
       z okładziną zewnętrzną z I grupy  
       kolorystycznej
**   Kombinacja standardowa dla płyt
       z okładziną zewnętrzną z II oraz III grupy  
       kolorystycznej
*** Kombinacja zalecana do rozwiązań
      chłodniczych. Nie dotyczy płyt dachowych.
Zastosowanie innego typu profilowania niż
standardowy wykonywane jest na wyraźne życzenie Zamawiającego i musi być konsultowane
z Działem Sprzedaży lub Regionalnym Kierownikem Sprzedaży.

Informacje montażowe
1. Przed przystąpieniem do obudowy z płyt
    PREKON TERMOPLUS sprawdzić popraw
    ność wykonania konstrukcji.
2  Standardowy sposób montażu płyt
     przedstawiają rysunki w katalogu
     rozwiązań technicznych.
3. Zaleca się stosowanie obróbek, łączników i
     uszczelniaczy dostarczanych razem
     z płytą.
4. Transport pionowy płyt wykonywać przy
     pomocy odpowiednio przystosowanego
     zawiesia.
5. Do montażu używać następujących
    narzędzi takich jak:
- nożyce elektryczne
- przyrząd do dociskania płyt (ewentualnie   
   pasy transportowe)
- nożyce ręczne blacharskie
- brzeszczot
- wiertarka
- wkrętarka
- nitownica
- wyciskacze do uszczelniaczy

Uwaga: Nie używać do montażu sprzętu wytwarzającego opiłki i wysoką temperaturę.
Bezpośrednio po zakończonym montażu powierzchnię płyt dokładnie oczyścić oraz usunąć folię ochronną w terminie 30 dni od daty
produkcji.

Arclad
VI. Zalecenia transportowe
Zalecenia transportowe
Producent płyt PREKON zaleca, aby transport
płyt odbywał się przystosowanymi do tych
celów samochodami z zachowaniem następujących warunków:
1. Ładowność samochodu większa od cięża    ru  ładunku.
2. Szerokość powierzchni załadunku musi  
    wynosić minimum 2400 mm.
3. Długość skrzyni uzależniona od długości
    przewożonych płyt warstwowych
   – wszystkie słupki ułożonych płyt muszą
    całą swoją długością leżeć na platformie
    i nie stykać się ze skrzynią, z pasami trans-   
    portowymi oraz między sobą.
4. Samochód musi być wyposażony w pasy
    transportowe dla zabezpieczenia ładunku
    przed przemieszczeniem się w czasie jaz    dy. Każdy słupek mocowany minimum
    dwoma   pasami w odległości między nimi
    nie mniejszej niż 3 m i nie może się się
    stykać z sąsiednimi słupkami lub skrzynią  
    samochodu. Pod pasy mocujące podłożyć
    należy przekładki styropianowe. Naciąg
    pasów nie może powodować odkształce    nia płyt.

VII. Uwagi ogólne
Uwagi ogólne

5. Ładunek na samochodzie musi być zabez    pieczony folią przed warunkami atmosfe-  
    rycznymi.
6. Samochód powinien mieć możliwość swo    bodnego dostępu z bocznych stron nacze    py na całej jej długości.
7. W czasie transportu ugięcie nie powinno
    być większe niż 1/240.
8. Ze względu na zabezpieczenie płyt war    stwowych przed uszkodzeniem w czasie
    transportu ArcelorMittal Construction
    Polska Sp. z o.o. ustala limity maksymalnej
    ilości płyt ułożonych w jednym słupku na
    środku transportowym.

1. Producent zastrzega sobie prawo zmian
    wymiarów i wag produktów bez wcze    śniej szego powiadomienia.
2. Dopuszczalna różnica w wagach jednost     kowych złącz budowlanych wynosi 10%.
3. Zabrania się używania do cięcia płyt
     szlifierki tarczowej oraz wszystkich innych
     narzędzi nie polecanych przez producen     ta, pod rygorem utraty gwarancji!!!
4. Folię ochronną należy niezwłoczne usunąć
     z powierzchni płyt po zakończeniu
     montażu.
5. Do silikonowania używać wyłącznie kitu
     silikonowego o odczynie obojętnym.
6. Producent nie udziela gwarancji na płyty
     w kolorach ciemnych (grupa kolorów II
     i III) o długościach określonych przez
     zamawiającego bez porozumienia
     z producentem.
7. Katalog rozwiązań technicznych nie jest
     dokumentacją techniczną montażu,
     o sposobach i rodzajach zastosowanych
     połączeń decyduje projektant.
8. Katalog rozwiązań technicznych nie jest
     podstawą do wnoszenia reklamacji
     w stosunku do wymagań jakościowych
     oferowanych wyrobów.
9. Do uszczelniania obróbek blacharskich  
    dachowych zaleca się stosować uszczel    niacze poliuretanowe, np. firmy Soudal.
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IX. Obróbki blacharskie
Dla płyt PREKON TERMOPLUS zaprojektowano grupę obróbek systemowych (z blachy
powlekanej o grubości 0,50mm oraz długości
3000mm i 6000mm), stosowanych w typowych rozwiązaniach szczegółów montażowych
dla płyt ściennych i dachowych.
Firma ArcelorMittal Construction Polska oferuje również obróbki nietypowe z blach powlekanych i ocynkowanych wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta. Zakres obróbek
nietypowych obejmuje następujące grubości:
- dla blach powlekanych
   od 0,40mm do 1,25mm
- dla blach ocynkowanych
   od 0,50mm do 3,00mm
UWAGA
Szerokość w rozwinięciu obróbek nietypowych
(indywidualnych) może wynosić wyłącznie:
- 79 mm
- 237 mm
- 247 mm
- 84 mm
- 296 mm
- 91 mm
- 98 mm
- 316 mm
- 107 mm
- 355 mm
- 118 mm
- 395 mm
- 445 mm
- 131 mm
- 148 mm
- 474 mm
- 169 mm
- 592 mm
- 197 mm

Inne szerokości i długości obróbek nietypowych
(indywidualnych) są dopuszczalne wyłącznie
po uprzednim uzgodnieniu z Działem Obróbek
Blacharskich.
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X. Świetliki
Na dachach z płyt warstwowych PREKON
TERMOPLUS można montować szeroką gamę
świetlików.
1. Danpalon® - panelowy system poliwęglanu
komorowego i litego stosowany do realizacji
świetlików dachowych i sciennych;
2. Świetliki łukowe CINTRALUX® składają się
z szergu samonośnych płyt poliestrowych
jednowarstwowych lub dwuwarswowych;
3. Świetliki kopułkowe SKYLUX
Danpalon®
Aprobata techniczna ITB AT-15-4669/2000;
system bezuszczelkowy - panel (8-10-16mm)
+ profil zaciskowy + mocowanie zapewnia
szczelność bez mostków termicznych;
system ma bardzo dobrą izolacyjność
termiczną; współczynnik przenikania ciepła
U=1,53W/(m²K) (pojedyncza płyta gr.16mm);
wielokomorowa struktura panelu pozwala
na wprowadzanie do wnętrza rozproszonego
światła.
- Panelowy system poliwęglanu komorowego
   i litego;
- Szerokość paneli 0,60mm, długość
   do 12,00m
- Grubość:
        - 10 mm - 2 i 3 komorowy
            U = 2,86 W/(m²K)  i 2,11 W/(m²K)
        - 16 mm 5-cio komorowy
            U = 1,53 W/(m²K)
        - możliwe kombinacje dwupowłokowe
            U < 1,00 W/(m²K)
- Samonośność 10mm - 1,60m,
   16mm - 2,90m przy wzmocnieniu
    wstawką aluminiową w listwie
    zatrzaskowej.
- Minimalny promień gięcia płyt
   10mm - 2,5m 16mm - 3,0m.
- Prosty bezuszczelkowy montaż zapewnia
   100% gwarancji szczelności.

Płyty PREKON TERMOPLUS

CINTRALUX®
Świetliki CINTRALUX® składają się z szergu
samonośnych płyt poliestrowych odpornych
na promieniowanie UV. Dodatek metakrylatu
metylu gwarantuje maksymalną
przeźroczystość. Folia Melinex na warstwach
wewnętrznych i zewnętrznych zapewnia
całości wieloletnią trwałość.
Wyprofilowane płyty mają szerokość użytkową
1020mm i promień gięcia 3150mm. Podstawa
jest ścięta skośnie według instrukcji
producenta. (Kąt nachylenia podstaw zależy od
rozpiętosci świetlika). Płyty są mocowane za
pomocą zamocowań nierdzewnych
w miejscach obniżenia profili. Aby zapewnić
optymalną ochronę zamocowań (różnych
w zależności od rodzaju podstawy - metalowej lub drewnianej) i aby zapewnić doskonałe
uszczelnienie - wszystkie śruby zaopatrzone są
w podkładki z neoprenu.

SKYLUX®
Świetliki SKYLUX® :
- ponad 100 wymiarów;
- kopuły i piramidy;
- akrylowe i poliwęglanowe;
- otwierane i stałe;
- podstawowe PCV, poliestrowe, metalowe.

ArcelorMittal Construction Polska wraz z firmą
LUMITERM zapewnia fachowe doradztwo
w zakresie montażu świetlików na płycie
warstwowej PREKON TERMOPLUS.
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Płyty PREKON TERMOPLUS

PO£¥CZENIE ŒWIETLIKA DANPALON
Z P£YT¥ DACHOW¥ - przekrój poprzeczny

1-P³yta dachowa PREKON TERMOPLUS
2-Uszczelka PES
3-Kszta³townik zimnogiêty ze stali gr.1,5 mm
4-Wk³adka styropianowa
5-Œwietlik DANPALON
6-Obróbka blacharska AP06S
7-Obróbka blacharska AP11
8-Nit szczelny
X-60,75,100,130,150,200,250 mm
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Płyty PREKON TERMOPLUS

PO£¥CZENIE ŒWIETLIKA DANPALON
Z P£YT¥ DACHOW¥ - przekrój poprzeczny
( szczegó³ okapu)

1-P³yta ścienna PREKON TERMOPLUS
2-P³yta dachowa PREKON TERMOPLUS
3-Nit zrywalny
4-Obróbka blacharska AP22
5-Pianka poliuretanowa

6-Obróbka blacharska AP11
7-Œwietlik DANPALON
8-Obróbka blacharska AP27
9-Orynnowanie
X-60,75,100,130,150,200,250 mm

PO£¥CZENIE ŒWIETLIKA DANPALON
Z P£YT¥ DACHOW¥ - przekrój poprzeczny
( szczegó³ kalenicy )

1-P³yta dachowa PREKON TERMOPLUS
2-P³atew dachowa
3-Konstrukcja wsporcza œwietlika
4-Œwietlik DANPALON
5-£¹cznik samowierc¹cy
6-Obróbka blacharska AP14S
7-Nit szczelny
8-Uszczelniacz
9-Obróbka blacharska AP15
10-Obróbka blacharska AP11
X-60,75,100,130,150,200,250 mm
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Płyty PREKON TERMOPLUS

ZAMONTOWANIE ŒWIETLIKA £UPINOWEGO W KALENICY
NA DACHU Z P£YT PREKON TERMOPLUS

1-£upina œwietlika  
2-Profil k¹towy œwietlika
3-Polietylenowy profil dystansowy
     œwietlika
4-Profil dystansowy œwietlika
5-Blachowkrêt z podk³adk¹ EPDM
6-Taœma uszczelniaj¹ca PES

7  -Ocieplenie (styropian 8 cm)
8  -Nit szczelny
9  -Obróbka blacharska indywidualna
10-Z³¹cze budowlane AP06
11-Uszczelniacz
12-Podstawa œwietlika
      (blacha gr.1,5 mm)
13-Z³¹cze budowlane AP14
14-£¹cznik co ok. 57 cm
X-60,75,100,130,150,200,250 mm
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Płyty PREKON TERMOPLUS

ZAMONTOWANIE ŒWIETLIKA £UPINOWEGO
(wzdłuż płyty)
NA DACHU Z P£YT PREKON TERMOPLUS

1-£upina œwietlika  
2-Profil k¹towy œwietlika
3-Polietylenowy profil dystansowy
     œwietlika
4-Profil dystansowy œwietlika
5-Blachowkrêt z podk³adk¹ EPDM
6-Taœma uszczelniaj¹ca PES

7  -Ocieplenie (styropian 8 cm)
8  -Nit szczelny
9  -Obróbka blacharska indywidualna
10- Uszczelniacz
11-Podstawa œwietlika
      (blacha gr.1,5 mm)
12-£¹cznik
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Płyty PREKON TERMOPLUS

ZAMONTOWANIE ŒWIETLIKA KOPU£OWEGO W PO£ACI
DACHOWEJ Z P£YT PREKON TERMOPLUS
- przekrój poprzeczny
1

2
3

4

3

5

10
6

ok.200

11

7

X

9

8

1-Œwietlik kopu³owy
2-£¹cznik samowierc¹cy
3-Uszczelka PES
4-Rama œwietlika  (w przypadku œwietlika
otwieralnego)
5-Obróbka blacharska indywidualna
    (blacha zakoñczona w kalenicy)
6-Nit szczelny

7-Uszczelniacz
8 - P³atew dachowa
9 - P³yta dachowa PREKON TERMOPLUS
10-Wype³nienie styropianem
11-Podstawa œwietlika z blachy
       gr.1,5 mm
X-60,75,100,130,150,200,250 mm
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Płyty PREKON TERMOPLUS

ZAMONTOWANIE ŒWIETLIKA KOPU£OWEGO W PO£ACI
DACHOWEJ Z P£YT PREKON TERMOPLUS
- przekrój podłużny

7 - Wype³nienie styropianem lub we³n¹
       mineraln¹
1-Œwietlik kopu³owy
8 - P³atew dachowa
2-£¹cznik samowierc¹cy
9 - P³yta dachowa PREKON TERMOPLUS
3-Uszczelka PES
4-Rama œwietlika (w przypadku œwietlika      10-Wype³nienie styropianem
11-Podstawa œwietlika z blachy
     otwieralnego)
       gr.1,5 mm
5-Obróbka blacharska indywidualna
    (blacha zakoñczona w kalenicy)
X-60,75,100,130,150,200,250 mm
6-Obróbka blacharska AP14
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Płyty PREKON TERMOPLUS

ZAMONTOWANIE ŒWIETLIKA KOPU£OWEGO W PO£ACI
DACHOWEJ Z P£YT PREKON TERMOPLUS

1-Œwietlik kopu³owy
2-Obróbka blacharska indywidualna
    (blacha zakoñczona w kalenicy)
3-Obróbka blacharska indywidualna
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Płyty PREKON TERMOPLUS

OBRÓBKA BLACHARSKA AP06S

OBRÓBKA BLACHARSKA AP14S
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Kontakt

Zakład Produkcyjny
ul. Składowa 33
27-200 Starachowice
T +48 41 273 58 12 do 15
F +48 41 273 58 11

Niniejszy katalog nie jest dokumentem
kontraktowym.
Zamieszczone w nim informacje techniczne
są podane wyłącznie celem objaśnienia.
W żadnym wypadku nie ponosimy
odpowiedzialności za zamieszczone treści.
W przypadku pojawienia się treści sprzecznych
z nowymi oficjalnymi materiałami,
aktualne stają się nowe materiały.

Wersja 2008-1

ul. Metalowców 1
41-600 Świętochłowice
T +48 32 770 65 55
F +48 32 245 45 21

