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Poliwęglanowe zadaszenie płaskie - wykaz podstawowych materiałów
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Wykaz zalecanych narzędzi: Wkrętarka , Szlifierka kątowa , Wyrzynarka , Wiertarka (opcjonalnie), Klucz oczkowy powyżej 19.
Instrukcja przedstawia sposób montażu profili aluminiowych poliwęglanu oraz oraz pozostałych akcesoriów. Instrukcja nie opisuje
oraz nie wyjaśnia sposobu wykonania konstrukcji nośnej zadaszenia, pozostawiając wykonanie konstrukcji w gestii zamawiającego.

Instrukcja montażu poliwęglanowego zadaszenia płaskiego Eskade-System s.2

1. Po sprawdzeniu dokładności wykonania konstrukcji zadaszenia a także przekątnych
szczególnie spadków /min 15stopni, przystępujemy do montażu profilu przyściennego E-2126
Konstrukcja drewniana powinna być przed montażem odpowiednio wysuszona, w przeciwnym
wypadku może doprowadzić do deformacji i w konsekwencji do zniszczenia zadaszenia.

2. Montaż profili aluminiowych dolnych E-2087 najlepiej wykonać za pomocą wkrętów
farmerskich lub innych samowiertnych lub samogwintujących. Profile te nie muszą być
montowane z jednej części, dopuszcza się składanie z kilku odcinków. Profili E-2087 nie
mocujemy do elewacji tylko do konstrukcji zadaszenia.

Instrukcja montażu poliwęglanowego zadaszenia płaskiego Eskade-System s.3

3. Montaż obróbki przyściennej. Wysokość obróbki uzależniamy od kąta pochylenia zadaszenia.
Ponieważ obróbki wykonujemy najczęściej z kawałków dlatego pamiętać należy o stosownych
zakładkach szczególnie tam gdzie obróbka przykrywa łączenie profilu przyściennego E-2126

4. Ponieważ zadaszenia montujemy o różnych porach roku to podczas osadzania poliwęglanu
powinniśmy uwzględnić odpowiedni luz. Podczas upalnych dni pozostawiamy po bokach po
około 5mm z każdej strony, podobnie też u góry i na dole. Podczas montażu w zimne i mroźne
dni luz ten powinien odpowiednio większy na dole i na górze. Przed założeniem płyt
zabezpieczamy komory za pomocą taśm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych. W
przeciwnym wypadku poliwęglan będzie gromadził w komorach zanieczyszczenia, owady oraz
wodę.
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5. Poliwęglan pokryty jest folią ochronną, którą w trakcie trwania montażu trzeba podwinąć na
całym obwodzie zarówno z góry jak i z dołu. Zwracamy baczną uwagę aby płyty były
skierowane odpowiednią stroną w kierunku słońca. Poliwęglan niezabezpieczony przed
promieniowaniem UV ulegnie przyspieszonemu /przedwczesnemu/ zniszczeniu. Po wsunięciu
płyty do profilu bocznego E-2126 zakładamy uszczelkę typu „A” na całej krawędzi, nie
obcinając jej na końcu, co umożliwi założenie uszczelki również w kolejnych polach
zadaszenia.

6. Profil E-2135 wykańczający krawędź zadaszenia sprawia że płyta ma równomierny stabilny
docisk, front zadaszenia posiada dzięki temu równomierne lico. Profil E-2135 mocowany jest
przez docisk listwy E-2088. W miejscach styku z innymi profilami profil ten docinamy oraz w
razie potrzeby także fazujemy podczas prac montażowych.
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7. W listwach E-2088 zakładamy uszczelki typu „B”, następnie wykonujemy otwory
montażowe oraz łączymy z profilem dolnym za pomocą specjalnie do tego celu opracowanych
śrub spinających – w przypadku gdy stosujemy poliwęglan gr. 16mm stosujemy śruby „Y”,
a w przypadku płyt gr. 10mm śruby o symbolu „X”. Uwaga: nie dokręcamy jeszcze dwóch do
trzech dolnych śrub, co ułatwi późniejsze wsunięcie i montaż profilu dolnego E-3127.

8. W analogiczny sposób (powtarzając kroki 4 do 7) montujemy płyty i profile w kolejnych
polach zadaszenia, jednocześnie zakładając uszczelkę typu „A” w profilu bocznym E-2126 na
całej jego długości. Warto sprawdzić równomierność rozłożenia poliwęglanu, a także upewnić
się czy wszystkie płyty zostały założone założone odpowiednią stroną w kierunku
promieniowania UV.
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9. Profil E-3127 wsuwamy pod listwę w ten sposób by obejmował płytę poliwęglanową a okap
profilu był skierowany w dół. Ważne jest zarówno ze względów estetycznych jak i
wytrzymałościowych żeby profil E-3127 licowany był z profilem górnym tj. z E-2088

10. Jeżeli mamy pewność że na tym etapie montażu nie będziemy już musieli poruszać się w
obrębie płyt poliwęglanowych to następnym krokiem może być zdjęcie wierzchniej folii
ochronnej, po czym osadzamy uszczelkę „A” Staramy się uszczelkę stosować w jednym
odcinku „bez łączeń” podczas wkładania uszczelki warto skorzystać z klucza oczkowego,
którym dużo łatwiej i wygodniej będzie nam wsunąć ją w gniazdo. Podczas wkładania uszczelki
nie powinno się jej naprężać, ponieważ po czasie może się ona samoczynnie powrócić do stanu
pierwotnego, spowoduje to szczeliny pozwalając wodzie przedostawać się do wnętrza profili.

Instrukcja montażu poliwęglanowego zadaszenia płaskiego Eskade-System s.7

11. Następnie dokręcamy pozostałe śruby (wcześniej ominięte) listwy dociskowej E-2088
dbając by listwa dociskowa była równo połączona z licem profilu E-3127. Do tak wykonanego
spodu zadaszenia możemy podwiesić i zamocować rynny.

12. Po zakończeniu prac montażowych warto sprawdzić czy wszystkie elementy zadaszenia są
odpowiednio dokręcone, oraz czy cała konstrukcja ma wystarczającą sztywność. Sprawdzamy
czy na powierzchni płyt nie pozostała folia ochronna, jej zbyt długie pozostawienie spowoduje
przywarcie i zwulkanizowanie się z powierzchnią poliwęglanu. Elementy drewniane można
dodatkowo zaimpregnować lub pomalować. Pozostałe po zakończeniu prac materiały oraz
odpady segregujemy i przekazujemy do utylizacji. Wykonana konstrukcja może stanowić
carport – czyli zadaszenie na samochody, zadaszenie tarasu, zadaszenie wejścia a także
zadaszenie basenu. W niektórych wariantach przeszklimy tylko część zadaszenia uzyskując
przez to świetliki dachowe.
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13. Nie powinno się pod żadnym pozorem dopuszczać do upadku na zadaszenie zarówno
śniegu, lodu, sopli oraz innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić lub
przebić płyty poliwęglanowe a także nadwyrężyć lub złamać konstrukcję nośną zadaszenia.

14. Konstrukcja zadaszenia powinna być wykonana zawsze z drewna sezonowanego najwyższej
jakości. Złej jakości drewno przyczynić się może do deformacji i tym samym zniszczenia
zadaszenia. Przekroje belek jak i ich rozstaw podobnie jak i rozstaw płyt i podpór powinien
zaprojektowany i dopasowany indywidualnie do danego obiektu jak i stref opadów i wiatru.
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15. W zadaszeniach z poliwęglanu należy zawsze stosować drewno które zostało poddane
odpowiednim procesom wykluczającym jakiekolwiek jego pękanie oraz deformację.
Najmniejsza odchyłka może się przyczynić do powstawania intensywnych trzasków
spowodowanych naprężeniami przenoszącymi się z drewna na profile aluminiowe jak i sam
poliwęglan. W konsekwencji zjawiska te będą się narastały, powodując nawet wypadanie płyt
lub ich wybrzuszanie, powodując nieodwracalne zniszczenia.
Kupując tarcicę warto mieć pewność czy drewno zostało dostatecznie wysuszone, w
przeciwnym wypadku z belki przedstawionej na rys a) możemy się spodziewać już po
niedługim czasie różnych deformacji. Na pozostałych rysunkach widzimy najczęściej
występujące zniekształcenia do których należą między innymi: skrzywienie wzdłużne,
Poprzeczne typu CUP (łódkowatość) typu BOW, skręcenie, zwichrowanie typu TWIST, a takżę
pękanie. Najczęściej występują wszystkie te deformacje w różnym stopniu zaawansowania
jednocześnie. Jeżeli nie mamy pewności co do jakości tarcicy to warto zastosować dobrej klasy
drewno klejone. Jest wprawdzie droższe to jednak posiada dużo wyższą wytrzymałość i dzięki
temu w wielu przypadkach możemy zastosować cieńsze przekroje. Mamy za to pewność
że drewno klejone nie ulegnie deformacji.
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Instrukcja montażu poliwęglanu oraz profili aluminiowych
na istniejącej konstrukcji z drewna
Ogólne informacje
Przedstawiona w formie rysunkowej jak i w postaci filmów: instrukcja montażu zadaszeń z
poliwęglanu firmy Eskade-System jest informacją techniczną pozwalającą zrozumieć sposób
montażu tych przeszkleń. 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 samodzielnym montażu samego pokrycia takiego jak
poliwęglan, profile aluminiowe, uszczelki, śruby. Przyjmujemy że montaż konstrukcji nośnej
zadaszenia a w szczególności słupów, belek, płatwi, krokwi, stężeń, drabinek
przeciwśniegowych, wykonania fundamentów fundamentów leży po stronie Zamawiającego.
Elementy wspomnianej powyżej konstrukcji nie są przedmiotem oferty firmy Eskade chyba że
strony pisemnie ustaliły inaczej. Wobec wielkiego zróżnicowania rozwiązań stosowanych w
budownictwie przedstawione w instrukcji płyty poliwęglanowe, profile aluminiowe, uszczelki,
śruby mogą być stosowane także do konstrukcji zadaszenia wykonanej z innych materiałów
takich jak drewno klejone, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, jak i kombinację tych
materiałów. Instrukcja montażu została opracowana głównie z myślą o zastosowaniu
poliwęglanu gr 16mm. Istnieje możliwość zastosowania także innych grubości płyt
dostosowując do tego odpowiednie profile oraz akcesoria. Stolarka aluminiowa w zadaszeniach
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 zamiarem zastosowaniem zadaszeń należy zaczerpnąć opinii
uprawnionego konstruktora lub projektanta, który w razie potrzeby powinien rozwiązanie
dopuścić lub indywidualnie dopasować do danego obiektu poprzez wprowadzenie
odpowiednich zmian. Dostosować też należy wytrzymałość 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
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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 montaż zadaszenia tarasu
https://www.youtube.com/watch?v=nDqcyC4ZmtA
Animacja komputerowa przedstawiająca etapy montażu okna dachowego – świetlika
płaskiego jednospadowego Eskade:
https://www.youtube.com/watch?v=fxnbAazuPvI
Filmy przedstawiające montaż okien dachowych - świetlików dachowych płaskich
jednospadowych, a także elementów uchylnych, oraz działanie czujki pogodowej oraz cen
https://www.youtube.com/watch?v=braYmkbLrjA
https://www.youtube.com/watch?v=NUGzo-6fZfM
https://www.youtube.com/watch?v=x-gZuGK3CUM
https://www.youtube.com/watch?v=Y4kpgd6Eaj8
https://www.youtube.com/watch?v=4jQ6Xj4773U
https://www.youtube.com/watch?v=HECODDeIaDs
https://www.youtube.com/watch?v=XduJM3-6EaY

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
Animacja komputerowa przedstawiająca etapy montaż świetlika łukowego Eskade:
https://www.youtube.com/watch?v=mtPwwDMr2ZQ
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
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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
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Konserwacja zadaszenia
Wszystkie element zadaszenia 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.
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