
MODULINĖS SKARDINĖS STOGŲ 
DANGOS MONTAVIMO INSTRUKCIJA



1. Grebėstų išdėstymas

2. Lakštų montavimas varžtais 

Lakšto prisukimas prie grebėsto – naudoti savisriegius 4,8×35 mm.
Lakštų jungimas priekyje (skardos susegimas) – naudoti skardos varžtus 4,8×20 mm. Varžtai 
prisukami specialiai tam tikslui paruoštuose tvirtinimo taškuose, kurie palaiko grąžtą ir 
palengviną gręžimą.

Modulinės skardinės stogų dangos ilgis 350 mm. Atstumas iki kito grebėsto priklauso tarp kito nuo 
stogo nuolydžio, priekinės lentos tipo, o taip pat nuo ventiliacijos būdo. Galima daryti prielaidą, kad 
daugumoje atvejų tai apie 270 mm

Lakštus jungiančius varžtus (skardos 
segimui) įsukti tik po visiško lakšto 
pritvirtinimo prie grebėsto.

Lakštą pirmiausiai prisukame prie grebėsto 
pradedant nuo varžto esančio toliausiai nuo 
užlaidos o po to įstrižai. Tai apsaugos 
lakštą nuo deformacijos. Tai padės išvengti 
„deformacijos“ sujungiant lakštus.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia modulinės skardinės stogų dangos Bratex montavimo instrukcija esančia 
tinklapyje www.bratex.pl.
Šis vadovas rodo Bratex Scandinavia modulinės skardinės stogų dangos lakštus, kurių montavimo principai yra identiški  
kaip Bratex Savanna modulinių čerpių montavimas.

3. Dviejų segmentų 
    kompensacinė kišenė 

Kompensacinės, dviejų segmentų  
kišenės sprendimas, tai patentuotas 
specialus įspaudimas ant skardos 
kairiojo bangavimo ir jo poslinkis 
likusiųjų atžvilgiu. Kompensacinė 
kišenė atlieka kelias funkcijas: slepia 
apatinį lakštą ir dėl to danga idealiai 
tinka (estetinė išvaizda), lakštus 
išsidėsto lygiai su karnizu per visą jo 
ilgį ir lygiagrečiai kito, aukščiau 
esančio, lakšto atžvilgiu.

Lakštai yra gaminami su naujovišku priekinio reljefo užbaigimu, kuris užtikrina būtiną modulinių 
produktų atveju: skersinių užlaidų ventiliavimo erdvę, lietaus vandens nesikaupimą, vandens 
nutekėjimą.

Modulio lakšto pirma banga pagaminta apie 2 mm trumpiau, bei atlenkta į priekį, kad lyjant 
vanduo lengviau ir greičiau išgaruotų. Bangos nukrypimas keliais laipsniais nuolydžio kryptimi, 
užtikrina skersinių užlaidų ventiliavimą, lietaus vandens nesikaupimą ir vandens, susikaupusio 
apatinėje lakšto pusėje dėl nuolatinio vandens garų kondensacijos proceso nutekėjimą.  Tai 
sukuria optimalias sąlygas išlaikyti lakštų būklę, per visą dangos eksploatavimo laiką.
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Modulinė, skardinė stogo danga Bratex yra dedama labiausiai efektyviu būdu – kolonomis.
Nepamirškite, kad lakštai kairėje pusėje visada dengtų lakštus esančius dešinėje pusėje. Lakštų 
dėjimas gali būti vykdomas stogdengio pasirinktu būdu (pvz. dėl šlaito formos) bet svarbiausias 
yra lakštų dėjimo sekos išsaugojimas (sluoksnių seka). 

Būtina atkreipti dėmesį jungiant vieną 
lakštą ant kito (skersai), kad jie būtų 
sujungti lygiagrečia i – viršutinis 
lakštas negali būti perstumtas apatinio 
atžvilgiu

Neuždenkite visiškai kompensacinės 
kišenės viršutiniu lakštu, nes dėl to jis 
gali persistumti sekančio lakšto 
atžvilgiu.

Dėmesio: rekomenduojamos lakštų 
klojimo sekos nesilaikymas sukels 
kompensacinės kišenės funkcijų 
netekimą bei problemas dedant skardą 
ant stogo.
                                                             

4. Lakštų montavimo seka 
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