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Przechowywanie płyt

• Płyty należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed 
bezpośrednim działaniem słonecznym.

• Płyty muszą pozostać suche w czasie montażu.
• Jeżeli okładzina na płytach zawilgotnieje traci swoją 

wytrzymałość i nie można zapobiec wypaczeniu/kurczeniu się 
płyt



Wytyczne montażu płyt– Układ klejony

2

• Wzór ułożenia kleju wskazuje producent kleju. Zależy od:
• Rodzaju kleju (bitumiczny, syntetyczny, płynny, piankowy, masa klejąca...)
• Ssania wiatru

• Ilość kleju: określana jest przez producenta kleju.
• Rodzaju podłoża

• Blacha trapezowa: klejenie na górnych półkach
• Podłoże drewniane/betonowe: placki lub paski / Ciągłe pasma / Klejenie na 

całej powierzchni
Zaleca się rozpoczęcie wzoru kilka cm od krawędzi, aby objąć cały 
kontur płyty.

• Montaż płyt możliwy jedynie przy odpowiednich warunkach pogodowych!
• Temperatura (>5°C)
• Wilgotność powietrza
Paneli nie można przyklejać w wilgotnych warunkach, co oznacza, że powierzchnie 
podłoża (warstwa paroizolacji) i panele izolacyjne muszą być zawsze suche. Wilgotność 
/zawilgocenie może wpływać na reakcję / utwardzanie kleju oraz wytrzymałość i 
parametry adhezyjne okładziny.

• Aplikacja kleju
• Należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących warunków 

klejenia (minimalna temperatura zewnętrzna, wilgotność, czas 
otwarcia kleju itp.).

Szczegółowe wytyczne zgodnie 
z instrukcją producenta kleju
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Układ płyt

• Do układów klejonych można stosować tylko wyroby przeznaczone 
do tego zastosowania (informacje w kartach technicznych)

• Do montażu płyt w układzie klejonym należy stosować tylko małe 
płyty: 600 x 1200 mm.

• Połączenia płyt muszą być wykonane zawsze w układzie 
przestawnym (mijankowym)

• Pomiędzy płytami w jednej warstwie
• Pomiędzy płytami układanych w kilku warstwach 
• Idealne połączenia uzyskuje się przy przesunięciu o pół płyty

• Jeżeli to niemożliwe, połączenia należy przesunąć co 
najmniej o 200 mm
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Panele brzegowe należy 
dociąć, aby utworzyć układ 
przestawny płyt

Przestawny układ płyt
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Panele brzegowe należy 
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przestawny płyt

Przestawny układ płyt


