Stru né pokyny pro montá trapézových desek:
- minimální doporu ený sklon st echy je 7% (7 cm/m), p i sklonu nad 15 % je zaji n
samo isticí efekt p i de ti.
- maximální doporu ená rozte vodorovných podp r (st ních latí) je 70 cm.
- spoje p ekrýváme na ku o jednu celou vlnu, proto po ítáme 1x celou ku desky a na
ka dou dal í desku v dy o 6 cm (desky WT), 8 cm (desky iroké 1,06 m) nebo 7,5 cm (vlna
DAIMOND) mén z její e (viz obr.1). Na délku p ekrýváme desky jen v nejnutn ích
ípedech a to do spádu 25% o 20 - 25 cm, nad 25% o 10 - 15 cm (viz rozm r A obr. 2).
- ezání desek doporu ujeme ru ní pilkou s jemnými zuby, úhlovou bruskou, nebo st íhat
kami na plech. Deska musí být p i ezání podlo ena a upevn na proti pohybu (nap . pomocí
ev né lat ).
- vzhledem k tepelné dilataci desek (a 3mm na 1m délky) je nutné zachovávat dilata ní
mezery v míst zakon ení desek u zdi (a 10 mm).

- desky jsou pochozí pouze s pou itím polo eného prkna, které roznese tlak!
- desky p ipev ujeme rouby se speciálními epi kami a kalotami v ka dé tvrté a páté vln ,
nebo distan ními podlo kami v ka dé druhé nebo t etí vln (cca 12 ks/m2). Je mo né oba tyto
zp soby upevn ní kombinovat. Otvory vrtáme o 3 mm v í, ne pr
r roubu a ne blí e, ne 50
mm od okraje desky, nejlépe p ed ezávacím vrtákem do d eva.
- rouby p itahujeme tak, aby nezatékalo pod epi ku (aby nebyla volná) a p itom nedo lo k
deformaci vlny nebo epi ky.
- spoje doporu ujeme po upevn ní podlepit silikonovým tmelem (aby se zabránilo vzlínání
vody s ne istotou - viz obr.1).
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