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Świetlik dachowy
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Wykaz zalecanych narzędzi: Wkrętarka , Szlifierka kątowa , Wyrzynarka , Wiertarka (opcjonalnie), Klucz oczkowy powyżej od 19

Montaż świetlika rozpoczynamy od zamontowania podstawy z blachy ocynkowanej – podstawa
świetlika musi być przytwierdzona do konstrukcji nośnej dachu. Podstawa nie jest elementem
samonośnym dlatego nie wolno dopuszczać do jej nadmiernego ugięcia. W razie pojawienia się
zbytniej wiotkości należy podstawę dodatkowo podeprzeć liniowo. Na etapie montażu podstawy
warto zwrócić na przekątne, jeżeli będą nierówne utrudnią nam montaż świetlika.

Narożniki wewnętrznej części podstawy wzmacniamy blaszanymi kątownikami. Ułatwiają nam
też sprawdzić czy podstawa ustawiona jest pionowo by w razie potrzeby dokonać korekty.
Narożniki podstawy świetlika wzmacniamy wkrętami samogwintujacymi lub blachowkrętami.
Posługując się wkrętarkami należy dokładnie dopasować siłę dokręcania śrub nie pozwalając na
zerwanie gwintu jak i na zbyt słaby docisk łączonych elementów

W razie konieczności jako opcję można zastosować rozpórki w podstawie świetlików. Dotyczy
to zwłaszcza podstaw wysokich jak i takich które mają tendencję do wyboczenia. Wspomniane
rozpórki stosujemy także w obiektach gdzie mogą następować gwałtowne skoki ciśnienia.
Rozpory mocowane powinny być śrubami maszynowymi z nakrętką (14).
Zalecamy żeby podstawa świetlika dachowego wystawała min. 15 cm ponad połać dachu, w
przypadku większych rozpiętości podstawa świetlika powinna wystawać więcej. Zbyt niska
podstawa może powodować przecieki

Podstawę świetlika najlepiej docieplić za pomocą styropianu lub za pomocą twardej wełny
mineralnej. Powstałe szczeliny wypełniamy pianką poliuretanową, Nie powinno docieplać się
podstaw miękką wełną mineralną ponieważ po upływie czasu wełna ta może mieć tendencję do
zsuwania się. Skutkować to może powstawaniu mostków termicznych, zaś wilgoć może się
skroplić powodując przecieki. Zastosowanie twardego styropianu o usztywni podstawę świetlika

Zamocowaną oraz docieploną podstawę zamykamy i uszczelniamy od zewnątrz obróbkami
blacharskimi lub obrabiamy papą. Pamiętać należy przy prowadzeniu prac dekarskich o
odpowiednich zakładkach blachy podobnie jak i przy kryciu papą lub membraną. Warto w celu
podniesienia żywotności podstawy świetlika zastosować obróbki z blachy powlekanej,
aluminiowej lub tytanowo-cynkowej.

Wierzchnią część podstawy która najczęściej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej
odizolować i dodatkowo uszczelnić przed założeniem świetlika. Zastosowany elastyczny
materiał powinien mieć dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli obróbki blacharskie wykonano z
bardzo trwałych materiałów jak blacha tytanowo-cynkowe lub aluminiowe to można użyć kleju
dekarskiego

Boczne profile – obwiednie mocujemy do podstawy świetlika wkrętami samowiertnymi
używając kluczyka „8” Zalecamy optymalne ustawienie momentu obrotowego czyli takiej siły
docisku wkrętarki która dociśnie śruby z taką siłą która zapewni odpowiedni docisk, nie
powodując zarazem zerwania gwintu – osłabiając przez to połączenie.

Montaż kątownika służącego jako oparcie ścianki czołowej świetlika. Widoczny kątownik może
być zastosowany jako ciągły lub w niektórych przypadkach także jako jako punktowy punkt
podparcia. Montaż widocznego kątownika za pomocą wkrętów samowiertnych. Do wkręcania
widocznych śrub „11” używamy najczęściej klucza „8”.

Przed montażem elementów łączących dolnych należy dokładnie zaznaczyć ich rozmieszczenie
dopasowując do płyt poliwęglanowych. W przeciwnym wypadku będziemy musieli docinać
każdą płytę na wymiar co niepotrzebnie wydłuży oraz utrudni nam montaż. Może też
spowodować że płyt tych nam po prostu zabraknie. Do wkręcania śrub używamy najczęściej
kluczyka „8” http://www.eskade.pl/forum,wady_konstrukcyjne_montazu_swietlikow_.html

Sposób mocowania profili tworzących podstawę ścianki czołowej świetlika. Pamiętać musimy
o wykonaniu w dolnej części otworów odwadniających. Stosowane wkręty nie powinny mieć
grubszego łba śruby wraz z podkładką niż 10mm. Do wkręcania śrub 11 używamy klucza „8”

Montaż płyt poliwęglanowych należy zacząć od sprawdzenia która ze stron może być
wystawiona na działanie słońca. Na całym obwodzie płyty zarówno z góry jak i z dołu możemy
podwinąć folię ochronną po około 10cm – żeby nie dostała się pod profile lub pod listwy
dociskowe. Pod żadnym pozorem nie zdejmujemy jeszcze folii zabezpieczającej płyty
poliwęglanowe. http://www.eskade.pl/forum,uszkodzony_swietlik.html

Wsuwanie uszczelki A po obwodzie świetlika. Nasze uszczelki pokryte są specjalną substancją
ułatwiającą ich zakładanie. Bardzo pomocnym narzędziem będzie zwykły klucz oczkowy.
Uszczelki wciskamy z taką siłą żeby wypust pokrywał się z zaczepami z profilach
aluminiowych. Oczywiście przed założeniem uszczelki odginamy folię ochronną na około 10cm

Przeszklenie ścianki czołowej świetlika łukowego w jednym kawałku, bez podziału pionowego.
Najczęściej stosowane rozwiązanie przy rozpiętości do 210cm, chociaż w niektórych
przypadkach ze względu na rozkrój materiału lub ze względów statycznych słupki mogą być
zastosowane.

Montaż przeszklenia pionowego z podziałem pionowym – występuję zazwyczaj przy
rozpiętości świetlika powyżej 210cm. W niektórych przypadkach wynikających głównie z
rozkroju poliwęglanu także przy mniejszych rozpiętościach.

Zamykanie ścianki czołowej za pomocą profilu E-2136, jeden profil łączy nam ściankę
czołową uszczelniając oraz stabilizując przeszklenie poliwęglanowe zarówno pionowe jak i
poziome. Jest to profil uniwersalny naszego autorstwa pasujący zarówno gdy chcemy
zastosować poliwęglan grubości 10mm lub 16mm

Mocowanie listew dociskowych za pomocą śrub w zależności od grubości płyt śrubami „X” do
poliwęglanu 10mm lub „Y” do poliwęglanu gr 16mm w opisie instrukcji 9. Na samym końcu w
celu stabilizacji oraz dodatkowego uszczelnienia stosujemy krótkie wkręty samowiertne o
symbolu według instrukcji „10” Listwa dociskowa 4 jest zaopatrzona w kryzę ułatwiająca
prowadzenie wkrętów. Wszystkie nasze wkręty zostały zaprojektowane w ten sposób by siła ich
docisku zapewniała szczelność, umożliwiając pracę poliwęglanu przy różnicach temperatury nie
powodując zarazem zgniecenia materiału

Na sam koniec montażu świetlika ściągamy folie ochronne z płyt poliwęglanowych. Jednak
przed samym zdjęciem folii możemy jeszcze raz sprawdzić czy wszystkie płyty zostały
założone prawidłowo. Sprawdzamy płyty wygięte w łuk jak i płyty w ściankach czołowych
Jeżeli któreś płyty zostały założone odwrotnie to mamy jeszcze możliwość naprawienia błędu.
Po zdjęciu folii będzie za późno. Upewnić się należy także czy wszystkie uszczelki ułożone są
prawidłowo, podobnie jak i czy wszystkie śruby czy są przykręcone pionowo w stosunku do
płaszczyzny listew. Po zakończeniu montażu sprzątamy połać dachu z resztek materiału które
powstały przy wykonywaniu świetlika. Jakiekolwiek pozostawione skrawki materiałów, ścinki,
wióry mogą uszkodzić połać dachu, a także podobnie jak pozostawione folie mogą zapchać
rynny oraz rury spustowe a także stanowić poważne zagrożenie dla osób znajdujących się w
okolicach obiektu. Montaż świetlików jest zawsze okazją do kontroli dachu, sprawdzenia stanu
poszczególnych elementów takich jak stan pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, stan
kominów, obróbek blacharskich jak i okazja do sprawdzenia a w razie konieczności udrożnienia
zapchanych rynien i rur spustowych.

Instrukcja montażu świetlików dachowych oraz pasm świetlnych Firmy Eskade-System
Ogólne informacje
Przedstawiona w formie rysunkowej jak i w postaci filmów: instrukcja montażu świetlików
dachowych firmy Eskade-System jest informacją techniczną pozwalającą zrozumieć sposób
montażu łukowych przeszkleń takich takich jak łukowe świetliki dachowe oraz łukowe pasma
świetlne z poliwęglanu, a w niektórych przypadkach także zadaszenia łukowe.
Wykonywane przez Firmę Eskade-System elementy są wykonywane z naddatkiem dlatego
Należy się liczyć z koniecznością docięcia na budowie zarówno płyt poliwęglanowych jak i
profili aluminiowych. Konieczność docinania tych materiałów na budowie wynika z różnych
współczynników rozszerzalności liniowej poszczególnych materiałów. Szczególnie podczas
montażu poliwęglanu należy pozostawiać odpowiednie luzy technologiczne mniejsze w okresie
letnim,
natomiast
większe
przy
niższej
temperaturze
czyli
zimą.
http://www.eskade.pl/poliweglan,parametry_poliweglanu.html

Instrukcja została opracowana z myślą o montażu świetlików wraz z podstawami z blachy
stalowej, ponieważ taki rodzaj świetlików jest najczęściej sprzedawany.
Wobec olbrzymiej różnorodności rozwiązań stosowanych w budownictwie przedstawione w
instrukcji świetliki dachowe mogą być montowane także do innych podstaw niż do tych
przedstawionych w instrukcji; takich jak z drewna, stali, betonu oraz innych materiałów, jak
również kombinację tych materiałów. Instrukcja opracowana została opracowana dla dwóch
rodzajów wypełnień czyli poliwęglanem gr 10mm w zakresie od 140cm do 360cm
oraz poliwęglanem gr 16mm w zakresie od 180cm do 380cm. Przyjęto także że podstawa
wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,5mm, widoczne zaś rozpory
stabilizujące sztywność świetlika umieszczono w odstępach co 300cm.
Stolarka aluminiowa w świetlikach w standardzie wykonana jest z surowego aluminium, jako
opcja profile mogą być za dopłatą malowane w/g palety RAL
Ponieważ każdy obiekt, a co za tym idzie i świetlik jest poddawany innym obciążeniom dlatego
przed zastosowaniem świetlików lub zadaszeń należy zaczerpnąć opinii uprawnionego
konstruktora lub projektanta, który w razie potrzeby powinien rozwiązanie dopuścić lub
indywidualnie dopasować do danego obiektu poprzez odpowiednie zmiany. Dostosować też
należy wytrzymałość świetlików jak i zadaszeń do obciążeń śniegiem oraz wiatrem
występującym w danym rejonie. Należy nie dopuszczać do zbytniego zalegania śniegu na tych
konstrukcjach. Jeżeli prawo tego wymaga to przed zamontowaniem świetlików lub innych
przeszkleń należy uzyskać we właściwych urzędach odpowiednie pozwolenia oraz zgody.

W celu łatwiejszego zrozumienia zasad montażu poliwęglanu w poniższych linkach
umieściliśmy wiele bardzo przydatnych wiadomości które ułatwią Państwu montaż.
Przedstawiamy także i przytaczamy równie pomocne informacje z naszego forum które
przedstawiają skutki nieprawidłowego montażu świetlików oraz zadaszeń. Zamieszczone tam
fotografie najdobitniej obrazują skutki stosowania nieodpowiednich materiałów, jak i
przestrzegają przed najczęściej popełnianymi błędami
Animacja komputerowa przedstawiająca etapy montaż świetlika łukowego Eskade:
https://www.youtube.com/watch?v=mtPwwDMr2ZQ

filmy przedstawiające montaż najczęściej stosowanych świetlików
Montaż świetlika łukowego na podstawie z blachy stalowej
https://www.youtube.com/watch?v=lD82RWG08TQ
https://www.youtube.com/watch?v=xkhtJe-iTcU
Wymiana świetlików szklanych na świetliki łukowe z poliwęglanu
https://www.youtube.com/watch?v=hvj7et8PNYI
https://www.youtube.com/watch?v=wkn5xH7peno
Prawidłowy montaż poliwęglanu
https://www.youtube.com/watch?v=5mV4ZjrbB6s
Montaż świetlika łukowego Eskade na podstawie z drewna
https://www.youtube.com/watch?v=udYuQfbPChE
Cięcie i docinanie profili aluminiowych piłką ręczną i szlifierką kątową
https://www.youtube.com/watch?v=nSv5qV15jPc
Cięcie poliwęglanu pilarką
https://www.youtube.com/watch?v=14w7Y-NEHIM
Zabezpieczanie komór poliwęglanowych
https://www.youtube.com/watch?v=RM8iapTqi_k
Mycie płyt poliwęglanowych
https://www.youtube.com/watch?v=6KMOs7WU5UE

Poradnik: - jakich błędów należy unikać podczas montażu świetlików dachowych
i zadaszeń z poliwęglanu oraz innych naświetli z wykorzystaniem poliwęglanu :
35. Zadaszenie basenu – nieszczelny poliwęglan perforacja płyt oraz nieszczelności
• 34. Zadaszenie basenu – nieszczelny poliwęglan perforacja płyt więcej ilustracji
• 33. Kłopoty ze szczelnością płaskich świetlików dachowych na hali produkcyjnej
• 32. Kłopoty ze szczelnością płaskich świetlików dachowych na hali produkcyjnej
dodatkowe ilustracje
• 31. Nieszczelne naświetla dachowe z pękającymi płytami poliwęglanowymi
• 30. Rozszczelnione pasma świetlne po wymianie szkła na poliwęglan
• 29. Odbarwienie poliwęglanu – spadek przejrzystości płyt po upływie kilku lat
• 28. Problemy związane z wymianą świetlików szklanych na łukowe poliwęglanowe
• 27. Kłopoty ze szczelnością świetlików mocowanych na dachu z blachy trapezowej
• 26. Przeciekające świetliki dachowe nad warsztatem lakierniczym. Nieudane próby
uszczelnienia
• 25. Myjnia samochodowa, problemy z parą wodną oraz woda w komorach płyt
poliwęglanowych, korozja profili
• 24. Nieskuteczne próby uszczelnienie miejsca łączenia elementów dachu z obróbkami
blacharskimi świetlika
• 23. Problemy ze świetlikami i wyłazem. Przecieki w rejonie świetlików, nieszczelności
pod wyłazem dachowym zamarzanie wody w rynnach i rurach spustowych
• 22. Osad na powierzchni zadaszenia, pękający poliwęglan, wypadające płyty, glony
wewnątrz płyt z poliwęglanu
• 21. Problemy ze szczelnością – poliwęglan mocowany na silikonie w istniejącej
konstrukcji stalowej
• 20. Wady konstrukcyjne montażu świetlików powodujące przecieki
• 19. Zadaszenia z poliwęglanu - pękanie poliwęglanu oraz nieszczelność łączenia
• 18. Woda, para wodna oraz glony w komorach poliwęglanu
• 17. Problemy z uszczelnieniem poliwęglanu w remontowanych świetlikach
• 16. Zniszczony i podziurawiony poliwęglan na przystankach autobusowych
• 15. Nieszczelności na styku drewno i poliwęglan
• 14. Nieszczelne świetliki pasmowe na dachu z płyt warstwowych
• 13. Kopułki świetlikowe zniszczone przez grad – problem ze znalezieniem
odpowiedników
• 12. Nieszczelności świetlika - przecieki trwające po ustaniu deszczu
• 11. Wypadanie poliwęglanu z profili po zimie
• 10. Pęknięcia w płytach poliwęglanowych
• 9. Niezabezpieczone płyty poliwęglanowe komorowe
• 8. Zadymione płyty poliwęglanowe komorowe
• 7. Płyty poliwęglanowe po gradobiciu
• 6. Wymiana przeszklenia ze szkła zbrojonego na poliwęglan
• 5. Niewłaściwy montaż płyt poliwęglanowych cd.
• 4. Czy świetliki dachowe zostały prawidłowo zmontowane
• 3. Folia przeciwsłoneczna na poliwęglanie
• 2. Niewłaściwy montaż świetlika i przecieki
• 1. Uszkodzony świetlik, dziurawe i pożółkłe płyty poliwęglanowe

Konserwacja świetlika

Wszystkie element świetlika należy czyścić tylko bieżącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości
detergentu. Należy unikać stosowania jakichkolwiek substancji ściernej, rozpuszczalników
środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają związki mogące wejść w reakcję
z czyszczonymi materiałami jak poliwęglan, profile aluminiowe, uszczelki EPDM. Firma
Eskade-System nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
montażem lub pielęgnacją wyrobu.
Zasady końcowe
Przedstawiona instrukcja ma charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy formułowania
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy. Zastrzegamy sobie prawo
modyfikacji i usprawnień części lub całości przedstawionych produktów. Wszelkie informacje
materiały, pliki, filmy, animacje, wizualizacje, opisy, znaki firmowe, zdjęcia itp. dostępne w tej
prezentacji nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Eskade-System
Jan Duerschlag. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz prawami patentowymi min. 65577, 64096, 64097, 65072 a także innymi prawami i nie
może być publikowany, kopiowany, oraz rozprowadzany w żadnej formie, Jakiekolwiek
kopiowanie modyfikowanie jak i przedruk tekstów zamieszczonych na łamach tej instrukcji oraz
ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest zabronione.

