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Proces nale¿y rozpocz¹æ od instalacji membrany paroprzepuszczalnej, któr¹ k³adzie siê na
krokwiach oraz przymocowuje kontr³atami. Kontr³aty k³adzie siê wzd³u¿ krokwi. Ich 
podstawow¹ rol¹ jest zapewnienie pustki wentylacyjnej miêdzy membran¹ a pod³o¿em 
pokrycia dachowego z blachy. Dla po³aci dachowych o d³ugoœci mniejszej ni¿ 12 m, wysokoœæ 
pustki wynosi min. 40 mm, a dla po³aci dachowych d³u¿szych od 12 m, minimalna wysokoœæ 
wynosi 60 mm Nastêpnie do kontr³at przytwierdza siê deski, które pos³u¿¹ za pod³o¿e pod 
r¹bek stoj¹cy. Deskowanie mocujemy na kontr³atach z dopuszczalnymi odstêpami od 5 do 10 
mm. Odstêpy  umo¿liwiaj¹ przep³yw powietrza.

Deski do kontr³at przymocowujemy na dwa gwoŸdzie lub wkrêty. Powinniœmy je dobijaæ tak, 
aby ³ebki znajdowa³y siê nieco poni¿ej powierzchni deskowania.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to aby powierzchnia po³aci przykrytej deskami by³a 
prosta, poniewa¿ wszelkie niedoskona³oœci przenios¹ siê na zewnêtrzn¹ estetykê po instalacji 
blachy.

Zalecamy zastosowanie pe³nego deskowani jako pod³o¿e RD 507

Monta¿ r¹bka stoj¹cego zalecamy:



Dopuszcza siê tak¿e instalacjê maty strukturalnej, która wspomaga t³umienie odg³osu blachy 
podczas wietrznych dni.

Je¿eli pod³o¿e wykonujemy z materia³u, które nie ch³onie wilgoci np. p³yta osb lub sklejka, 
zaleca stosowanie siê warstwy przek³adkowej w postaci maty strukturalnej wraz z warstw¹ 
folii paroprzepuszczalnej.

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zyskujemy odprowadzenie ewentualnych skroplin, eliminuj¹c ich 
przedostawanie siê zarówno w konstrukcjê jak i ocieplenie dachu.

 W takim przypadku niezbêdne staje siê zastosowanie 
maty strukturalnej jako elementu separacyjnego.

Paneli z blachy nie wolno uk³adaæ bezpoœrednio na impregnowanych œrodkami 
chemicznymi deskach lub papie.



W przypadku monta¿u r¹bka na konstrukcji z ³at nale¿y najpierw u³o¿yæ membranê 
paroprzepuszczaln¹ na krokwiach oraz przymocowaæ j¹ za pomoc¹ kontr³at.
Nastêpnie do kontr³at przytwierdzamy ³aty zachowuj¹c miêdzy nimi szczeliny o szerokoœci 10-15 cm. 
Standardowo stosuje siê ³aty o szerokoœci 100 mm (wilgotnoœæ drewna u¿ywanego do budowy 
podkonstrukcji powinna byæ nie wiêksza ni¿ 21%. Ma to na celu unikniêcie jego krzywienia w procesie 
schniêcia).
Podczas monta¿u ³at nale¿y bezwzglêdnie pamiêtaæ o wyrównaniu po³aci. W przypadku monta¿u RD 
507 na pokrzywionej po³aci mog¹ wyst¹piæ falowania na powierzchni blachy oraz wypinanie siê panela.

Przy wyborze pokrycia na r¹bek stoj¹cy nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e efekt uwypuklenia blachy na 
zainstalowanym na dachu r¹bku stoj¹cym jest zjawiskiem naturalnym i w pewnych warunkach 
pogodowo-atmosferycznych (m.in. wietrznych) mo¿e objawiaæ siê s³yszalnym falowaniem powierzchni 
blachy, co jest zjawiskiem takich paneli jest zjawiskiem naturalnym i czêsto wystêpuj¹cym. Normy 
okreœlaj¹ zjawisko falowania jako tolerancjê p³askoœci, która mo¿e polegaæ na wygiêciu wzd³u¿nym, 
poprzecznym, wybrzuszeniu i falistoœci brzegowej. Tolerancjê p³askoœci dla blach stalowych okreœla 
norma PN-EN 10143. Przyk³ad dla blach o gruboœci 0,50 mm maksymalna odchy³ka p³askoœci mo¿e 
wynosiæ do 13 mm. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e na stopieñ falowania blachy maj¹ wp³yw: 
jakoœæ i kszta³t pod³o¿a, naprê¿enia monta¿owe oraz naprê¿enia wynikaj¹ce z liniowej rozszerzalnoœci 
termicznej.Nie mniej jednak nie wp³ywa to na obni¿enie wartoœci produktu i wynika z cech samego 
profilu jak i metody krycia.

Podczas chodzenia po arkuszach blachy nale¿y st¹paæ wy³¹cznie po wg³êbieniach. Nie st¹paæ po 
profilowanych miejscach! Chodz¹c po blachach nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie miêkkiego obuwia, które 
powinno siê wycieraæ ka¿dorazowo przed wyjœciem na blachê (szczególnie z opi³ków metalu). Monta¿ 
nale¿y zorganizowaæ tak, aby jak najmniej chodziæ po r¹bku stojcym.

Blachy na r¹bek stoj¹cy w zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ powierzchni p³askich s¹ bardzo podatne na 
odkszta³cenia termiczne. Wa¿ne jest, aby na etapie monta¿u wzi¹æ ten fakt pod uwagê i zapewniæ 
pokryciu mo¿liwoœæ kompensacji naprê¿eñ. Niezastosowanie siê do powy¿szych zasad skutkowaæ 
bêdzie pojawianiem siê na powierzchni dachu widocznych pofalowañ. Fundamentaln¹ zasad¹ jest 
mocowanie wkrêtów dok³adnie po œrodku otworu monta¿owego. Przyjmuje siê, ¿e wkrêt wkrêca siê do 
oporu, a nastêpnie odkrêca siê go o pó³ obrotu. Przy monta¿u kalenicy nale¿y uwa¿aæ aby nie po³¹czyæ 
jej z ostatni¹ ³at¹.

Do ciêcia blach nale¿y stosowaæ elektryczne no¿yce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz no¿yce 
rêczne. Zabrania siê u¿ywania narzêdzi powoduj¹cych przy ciêciu uszkodzenie pow³oki lakierowanej i 
cynkowej na skutek wydzielania siê ciep³a, tj. szlifierek k¹towych. 
Drobne uszkodzenia pow³oki podczas monta¿u mo¿na zamalowaæ farb¹ do zaprawek. Powierzchnia 
musi byæ oczyszczona z brudu i t³uszczu. Stalowe wióry pozosta³e po ciêciu i wierceniu musz¹ byæ 
usuniête za pomoc¹ miêkkiej zmiotki, gdy¿ rdzewiej¹c powoduj¹ uszkodzenia powierzchni blach. Brud, 
który powstaje w czasie pracy monta¿ystów oraz w okresie eksploatacji powinien byæ usuniêty za 
pomoc¹ normalnych œrodków myj¹cych.

Monta¿ paneli na konstrukcji 
wykonanej z ³at i kontr³at.
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