PVC lokšņu ONDEX lietošanas instrukcija
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Pamatinformācija
Loksnes nedrīkst lietot jumta segumiem ar jumta slīpumu, kas mazāks par 6 grādiem (ieteicamais slīpums ir 10 grādi).
Loksnes drīkst lietot vietās, kur tās nevar sakarst vairāk par +60°C.
Nedrīkst lietot siltuma izolāciju zem vai virs ONDEX loksnēm.
Transportēšana un uzglabāšana
Loksnes kaudzē jāuzgalbā uz līdzenas horizontālas virsmas.
Neatstāt loksnes uzglabāšanai uz sakarsušām virsmām (asfalts, betons, auto kravas nodalījums utt.) pat uz īsu laiku!
Neatstāt loksnes vietās, zem tiešo saules staru iedarbības.
Neuzglabāt kaudzē mitras loksnes.
Loksnes kaudzē jāuzglabā uz līdzenas virsmas un jāpārklāj ar gaišas krāsas pārklāju, kas aizsargā pret UV stariem. Kaudzi
jāpasargā no tiešiem saules stariem un mitruma.
Kaudzes maksimālais augstums nedrīkst parsniegt 50 cm - ONDEX® HR, ECOLUX®, SOLLUX® loksnēm.

ONDEX loksnes drīkst parvadāt tikai uz līdzenas, horizoantālas virsmas. Pārvadāšanas laikā izvairīties no lokšņu salocīšanās.
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Apstāde
Apstrādes laikā loksnes jāatbalsta un jānofiksē.
Griešana
Griešanu veic ar smalku zobu zāģi un maziem apgriezieniem (metāla zāģi). Mehāniskai griešanai izmanto dimanta diskus vai
citus kvalitatīvus cietmetāla diskus.
Urbšana
Stiprinājuma vietās cauruma diametram jābūt par 3-4 mm lielākam nekā pašas skrūves diametram (kompensējot plastikāta
termisko izplešanos), izmantojot urbi, kas paredzēts plastikātam vai tipiskus metāla spirālveida urbjus.
Montāža
Neizmantojiet montāžai loksnes, kas ir bojātas (ieplaisājušas) pārvadāšanas vai montāžas rezultātā.
Montāža nav pieļaujama, ja temperatūra ir zemāka par + 5°C.
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Lai izvairītos no lokšņu pārkaršanas, noteikti jānodrošina konstrukcijas ventilācija.
Loksnes montē ar UV aisardzības slāņa pusi uz augšu (montāžas pusē atrodas uzlīme ar norādi ).
Karkasam, uz kura tiek montētas PVC losknes , jābūt gaišā krāsā – vietas, kurās tiks stiprinātas PVC loksnes – jānokrāso baltā
krāsā.
Loksnes tiek montētas pretējā virzienā pret valdošiem vējiem un no apakšas uz augšu.
Nākamās rindas tiek nobīdītas par ½ loksnes platuma.
Montējot loksnes uz sienām (fasādei), tās tiek stiprinātas loksnes viļņa apakšējā daļā, bet loksnes jumtam – viļņa augšējā daļā
– izmantojot speciālus ONDEX distances stiprinājumus.

Garumā loksnes savstarpēji pārsedzas (viena uz otras) par – 200 mm.
9. Dzegas malu un loksņu savienojumiem (gareniskie laidumi) jābūt piestiprinātiem pie latas pie katra viļņa (mazāku lokšņu
gadījumā – pie katra otrā viļņa) un loksnes centrā – pie katra otrā vai trešā viļņa.
10. Loksnes pārkare drīkst būt ne vairāk kā 50mm no jumta dzegas latas, bet attālums līdz stiprinājuma vietai nedrīkst pārsniegt
200mm.
11. Loksņu savienojuma vietas jāaizpilda, izmantojot silikonu vai blīvējamo lenti. Dzegas malas vai jumta kores blīvējumam izmanto
PUR vai PE blīvētājus. Ieteicama apdare, kas hermetizē un nosedz jumta malas.
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SVARĪGI!
Pie preces saņemšanas – to noteikti ir rūpīgi jāparbauda. Ja rodas aizdomas par materiāla kvalitāti – par to nekavejoties
jāziņo preces pārdevējam/pārvadātājam. Bojātu preci speciāli jāatzīmē un jāsastāda akts, kuru paraksta abas puses –
pārdevējs/piegadātājs un pircējs! Sūdzības par preces kvalitāti, kas tiks izvirzītas vēlāk – netiks pieņemtas. Bojātu materiālu
nedrīkst izmantot montāžai.
Sānu stiprinājumu profila izvēle. Profila un sānu seguma izvele ir atkarīga no jumta slīpuma, attāluma starp stutēm un
pārseguma izmantošanas. Ņemot vērā šos parametrus, loksnes viļņojumu izvēlas pēc sekojoša principa: loknes viļņojumam
jānodrošina pietiekama lietus ūdeņa drenāža, izvairoties no situācijas, kad stipra lietus laikā ūdens tek pāri viļņojuma gropēm
nepietiekama jumta slīpuma gadījumos ! Aizsardzība: sānu stiprinājumam izmanto loksni 1 ½ vai 2 viļņu platumā, atkarībā no
profila. Jumtiem ar lielām platībām un prasībām – rekomendējam izmantot profilu 177/51. Estētiski un optiski iemesli nedrīkst
ietekmēt profila izvēli.
Viļņotās loksnes vienmēŗ montē virzienā, kas ir pretējs valdošo vēju virzienam konkrētā objektā ar UV aizsardzības pārklājuma
loksnes pusi uz augšu (atzīmēta ar uzlīmi)! UZLĪMĒ norādīts “Sonnenseite = saules puse” vai uzraksts PA 111-2.365.

Ja rodas kādi papildus jautājumi par PVC lokšņu uzglabāšanu, transportēšanu vai montāžu –
iesakām konsultēties ar SIA Plastics Latvia pārstāvi!
Kontakti – info@plasticsgroup.lv vai +371 67969568
www.plasticsgroup.lv

