
STOGO PANELĖS 
SU FIKSUOJANČIUOJU GRIOVELIU 

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Stogo priedų montavimas ir apdirbimas
Kraigo čerpė (kraigo apdirbimas)
Prieš montuodami kraigo čerpę būtina pritvirtinti ant panelių tarp griovelių kraigo lentjuostę. 
Kraigo lentjuostė užtikrina tinkamą stogo ventiliaciją ir leidžia pritvirtinti kraigo čerpes. Kraigo 
čerpes prisukame prie lentjuostės naudodami 4,8 x 20 mm savisriegius su EPDM poveržlėmis.

Lietaus nuvedimo sistemos ir kiti stogo apdirbimo darbai
Lietaus nuvedimo sistemos ir kiti stogo apdirbimo darbai atliekami pagal tradicinio fiksuojančiuojo 
griovelio falcinio profilio surinkimo būdą. Išsamias apdirbimų instrukcijas rasite mūsų panelių su 
fiksuojančiuoju grioveliu montavimo instrukcijoje.

Galutinės pastabos
Užbaigus stogo dengimo darbus būtina nuvalyti stogą nuo visų drožlių ir metalo likučių. Paliekant metalinius elementus, tokiose vietose gali atsirasti 
korozija. Geriausiai tam tikslui tinka minkštas nepaliekantis įbrėžimų šepetys. Ant stogo galima vaikščioti apatinėse bangos vietose batais su 
minkštais padais. Pjaustymų ir įbrėžimų vietose lakštai turi būti apsaugoti tam skirtais dažais, anksčiau pašalinant riebalus. Nenaudokite purškiamų 
dažų.

Pasirenkant dangą su fiksuojančiuoju grioveliu būtina atsiminti, kad išgaubimo (bangavimo) efektas ant sumontuotų stogo panelių, tai natūralus plokščių dangų reiškinys, esant tam tikroms oro ir atmosferos sąlygoms 
(įskaitant vėjuotas sąlygas), ir gali pasireikšti girdimu lakšto paviršiaus bangavimo garsu. Nepaisant to, tai neturi įtakos produkto vertei ir priklauso nuo paties profilio ypatybių ir fiksuojančiojo griovelio jungimo būdo.

Priežiūra
Normaliomis sąlygomis stogo dangą būtina peržiūrėti bent kartą per metus. Pašalinkite bet kokius nešvarumus, kurie laiko drėgmę, pvz., purvą, 
lapus ir pan.  Visus sugadinimus būtina apsaugoti atitinkamais dažais. Tinkamo eksploatavimo taisyklės pateikiamos svetainėje www.bratex.pl.
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Stogo panelės su fiksuojančiuoju grioveliu montavimo instrukcija

Parengiamieji darbai
Stogo konstrukcijos parametrų tikrinimas
Patikrinkite stogo geometriją, matuodami įstrižainių ilgį. Jei jos nėra vienodos, tai reiškia, kad 
stogas yra iškreiptas. Šiuo atveju nedideli skirtumai (20 - 30 mm) gali būti pašalinti vėjalentės ar 
stogo apdailos elementų dėka. Didesni skirtumai turėtų būti ištaisyti prieš pradedant grebėstų 
tvirtinimą. Minimalus stogo nuolydis turėtų būti 8°. Norėdami tai patikrinti, išmatuokite B atkarpą, 
kuri turėtų būti bent 1/7 A atkarpos ilgio.

Reikalingi įrankiai
Prieš pradėdami stogo montavimą, paruoškite tinkamus įrankius: matuoklis, pjūklas (tik rankinis), 
rankinės žirklės, skardos žirklės (nibbler), suktuvas su sklandžiu greičio reguliavimu, plaktukas, 
saugos diržai, tinkama avalynė su guminiais padais.
Nenaudokite šlifavimo įrankių (pvz., kampinio šlifavimo įrankio).

Grebėstų montavimas
Galimas panelių montavimas ant konstrukcijos, pagamintos iš grebėstų ir išilginių grebėstų. Tokiu 
atveju pirmiausiai turi būti užtraukta garams laidi membrana, kuri yra dedama ant gegnių ir 
pritvirtinama išilginiais 22x40 mm arba 25x60 mm grebėstais. Toliau prie išilginių grebėstų 
tvirtinami grebėstai išlaikant tarp jų 11 cm pločio tarpus. Paprastai naudojami 11 cm 32x70 mm 
matmenų grebėstai.

Sekančių lakštų tvirtinimas
Kiti lakštai tvirtinami prie ankstesniųjų, naudojant fiksuojančiąją spyną. Uždėkite 
sekantį lakštą ant ankstesniojo ir stipriai paspauskite. Fiksatorių uždarome iš apačios į 
viršų, prisimindami, kad nuo laštakio apdirbimo išlaikomas 10 mm tarpas. Nustačius 
lakštą, prisukite jį pažymėtose vietose integruotame laikiklyje. Taisyklė yra tokia, kad 
kiti lakštai turėtų būti nustatomi statmenai laštakio linijai. 

Skersinis jungimas
Ilgose plokštumose būtina atlikti skersinį lakštų jungimą. Reikėtų atminti, kad lakštų 
sujungimas negali vykti vienoje linijoje, turi būti atliekama pakaitomis. Tokiu atveju 
naudojame du lakštų ilgius, pakaitomis juos tvirtinant sekančiose eilėse.
Lakštus klojame taip, kad viršutinis lakštas dengtų apatinį nuo 20 iki 40 cm 
priklausomai nuo stogo nuolydžio kampo. Norint atlikti skersinį sujungimą, būtina 
apatiniame lakšte pašalinti iš abiejų pusių fiksatoriaus spyną užleidimo lygyje.

Varžtų išdėstymas
Varžtai visada prisukami per laikiklyje pažymėtų skylių vidurį. Reikėtų nepamiršti apie tarpą, 
leidžiantį lakštams judėti, atsižvelgiant į varžtus. Tai yra labai svarbu nes metalinė stogo danga yra 
susijusi su šiluminio plėtimosi procesu. Per smarkus lakštų prisukimas gali sukelti stogo dangos 
nesandarumą. Teisingą fiksavimą galima pasiekti atsukdami užfiksuotą varžtą apie pusę 
apsisukimo.

Kraštutiniai lakštai prisukami prie pagrindo kas 25 cm arba prie kiekvieno grebėsto. Viduriniai 
lakštai tvirtinami kas 50 cm arba pakaitomis prisukami prie kiekvieno antrojo grebėsto. Papildomai 
visus lakštus būtina prisukti prie pirmųjų trijų grebėstų nuo apačios ir prie paskutinio grebėsto 
viršuje. Pilno grebėstavimo atveju tvirtinimą apatinėje ir viršutinėje dalyje atliekame tokiu pačiu 
atstumu kaip prie grebėstų. 

Stogo grebėstų ir membranos montavimas
Apgyvendintų palėpių atveju turėtų būti naudojama garams laidi membrana, kurios užduotis yra 
užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją ir leisti vandeniui nutekėti į lataką. Tinkamai sumontuotos stogo 
membranos garantuoja, kad palėpėje neatsiras drėgmė.
Membranos dedamos horizontaliomis juostomis užleidžiant apie 10 cm arba pagal gamintojo 
instrukcijas. Pradedame nuo stogo apačios.

Garams laidžios membranos nėra atsparios ultravioletiniams spinduliams ir cheminėms medžiagoms, tokioms kaip grandininio pjūklo aliejus. 
Paprastai jie gali gulėti ant stogo be dengimo keletą mėnesių. Priklausomai nuo gamintojo ir membranos tipo šis laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 4 
mėnesiai nuo paklojimo ant stogo!

Full formwork of the roof structure (recommended)
It is recommended to perform the installation of the panels onto full formwork.
The process should begin with the installation of vapour-permeable membrane, which is placed on 
the rafters and fastened with counter battens with dimensions of 22x40 mm or 25x60 mm. Then 
boards are fixed to counter battens, which will serve as a bedding for standing seam panels. Gaps 
allowing air flow should be retained between the boards.
Pay special attention to the fact that the surface of the slope covered with boards must be 
straight, because any imperfections will transfer onto external aesthetics after installation of 
sheet metal. It is also admissible to install structured underlayment, which supports damping of 
the sheet noise during windy days. Underlayment should have an integrated structural vapour-
permeable membrane, which does not need to be installed on the rafters.Panels of metal sheet 
must not be placed on asphalt roofing, whose chemical compounds cause damage to the 
paintwork. Metal sheet panels must not be laid directly onto the boards impregnated with 
chemicals or on roofing felt. In this case, it becomes necessary to use structured underlayment as 
a separating element.

Lakštų negalima montuoti ant ruberoido, kurio cheminiai junginiai gali sugadinti lakštų dangą.

Rekomenduojame pavesti panelių su fiksuojančiuoju grioveliu montavimo darbus tik kvalifikuotoms specialistų komandoms, turinčioms 
patirties klojant tokio tipo stogo dangą

fiksuojančiojo griovelio panelė 

 išlaikyti atstumą 
nuo apdirbimo

mažiausiai 10 mm
laštakio lentos 

falcuojame
40 mm

apdirbimas latakas

Neprisukite varžtų ant išorinio panelės paviršiaus, nes linijinis šiluminis plėtimasis sukels techninį ir estetinį defektą.

Lakštų montavimas

Prie stoglangių ir kaminų būtina išsaugoti mažiausiai 400 mm rezervą lakšto ilgyje (priklausomai nuo naudojamo užleidimo). Tokiais atvejais 
lakštai yra perpjaunami per plotį, kad jie atitiktų kamino apdailą ar stogo lango flanšą.

Paruošimas darbui
Prieš pradėdami darbą patikrinkite stogo geometriją (aprašyta anksčiau).
Visų pirmą atliekame lietaus nuvedimo sistemos ir laštakių apdirbimą. Latako juosta 
turėtų būti pritvirtinta prie lentos arba pirmojo grebėsto naudojant savisriegius su 
plokščia galvute. Toliau būtina taip suplanuoti lakštų išdėstymą plokštumoje, kad 
sumontuoti kraštiniai lakštai turėtų tą patį plotį.

Pirmojo lakšto tvirtinimas
Skardos lakštų montavimą galima pradėti tiek iš dešinės, tiek iš kairės pusės. Labai 
svarbu, kad pirmas lakštas būtų pritvirtintas atitinkamu kampu nuo laštakio.  
Susukimas yra sunkiai ištaisomas. Pirmąjį lakštą pritvirtiname prisukdami jį prie 
pagrindo, įsukant varžtą į pirmąją skylę laikiklyje iš apačios. Tada nustatykite jį tiksliai 
prie laštakio ir pritvirtinkite likusiais varžtais.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia fiksuojančiuojo grovelio 
montavimo instrukcijos versija esančia tinklapyje www.bratex.pl.
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