Tárolási - rakodási - felszerelési utasítások
A WETTERBEST fém tetőburkolat-rendszerek alkotóelemeit a biztonságos célba juttatás
érdekében raklapokon szállítjuk ki. A megfelelő tárolási körülmények érdekében válasszon
száraz, jól szellőző helyiséget, ahol az elemek nincsenek kitéve közvetlen napsütés és
nedvesség hatásának, illetve nem érintkezhetnek potenciálisan agresszív anyagokkal
(habarcs, savak, föld, stb.).
A fém tetőcserép és a hullámlemezek tárolása fedett fa raklapokon történik a megfelelő
szellőzés biztosítása, valamint a páraképződés megelőzése érdekében.
A tetőburkolatok tárolása a víz lefolyási irányában megdőlve történjen.
A belső terekben történő tárolás a festékréteggel bevont termékek esetében ne haladja meg a
3 hónapos időtartamot, míg a cink bevonatú termékek esetében a 2 hetet (A
Garanciaigazolásnak megfelelően).
A szabadban történő tárolás a festékréteggel bevont termékek esetében ne haladja meg a 2
hetes időtartamot, míg a cink bevonatú termékek esetében a 4 napot (A Garanciaigazolásnak
megfelelően).
A kézzel történő rakodás során javasoljuk, hogy a fém héjazat, valamint hullámlemezek
emelése oldalról, szállításuk pedig darabonként történjen, az alakváltozás megelőzése
érdekében.
A fém héjazat, a hullámlemez és a hajtogatott illesztésű panelek tetőre történő felszerelése az
esővíz lefolyását biztosító rendszer után, annak megfelelően történik (esővízcsatorna).
Ezek felszerelése általában jobbról balra és alulról felfelé történik.
A tetőszerkezet minimális dőlésszöge 14°.
A fém tetőcserepek felhelyezése a függőleges és vízszintes irányban elhelyezett lécezetre
történik, ez biztosítja a tetőcserepek alatti helyiség megfelelő szellőzését.
A tetőburkolat-rendszer elemeinek rögzítése (4,8 x 35 mm), illetve (4,8 x 20 mm) méretű
önfúró csavarokkal történik. A csavarokhoz gumis (EPDM) alátétek tartoznak, melyek színe
(RAL) megegyezik a tetőburkolatéval. A tetőcserép panelek rögzítő csavarjait a profilok
homorú részeire és minden egyes modul szélső részei alá kell felszerelni. A lécezetre történő
felhelyezés érdekében használjon minden négyzetméter esetén 6 db. (4,8 x 35 mm) méretű és
3 db. (4,8 x 20 mm) méretű csavart a fém tetőcserepek és a fém elemek hosszanti találkozási
pontjainál.
Tilos az acél elemek kisebb darabokra vágása sarokcsiszoló segítségével. Az elem kisebb
méretre történő vágása érdekében használjon kézi működtetésű ollót és/vagy elektromos
ollót.
A javító festék csak a véletlen karcolások eltüntetésére és a levágott éleken védőbevonat
képzésére használható. Ne használja a festéket nagy felületeken, illetve festékszóróból, mivel
az eredeti festés és a javító festék között árnyalatbeli különbségek lépnek fel.
Alapvető fontosságú, hogy a tetőn végzett munkálatok végeztével a tetőburkolatot
mindenféle fém maradványtól és egyéb építőanyag maradéktól is tisztítsa meg.
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