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Instrukcja montażu dachów

1
Ułożyć TopSafe około 15 cm nad kalenicą po przeciwnej stronie.
Wyrównaj rolkę i przymocuj gwoździami dekarskimi tak, aby
rolka się nie skręcała, patrz rys. 3. Krawędź klejąca od spodu musi
znajdować się nad listwą trójkątną. Dopasuj długość tak, aby kilka
centymetrów wystawało poza okap. Dopasuj rolkę wzdłuż trójkątnej listwy i podpory.

3
Odrywana taśma jest perforowana w zygzakowaty wzór co 60 mm.
Na perforacjach użyj ocynkowanych gwoździ dekarskich 2,8/25.
Dopasuj i przybij nad kalenicą, naciągając materiał. Zacznij mocować materiał od góry do dołu. Jeśli masz wentylację na kalenicy
dachu, patrz rys. 14.

5

Oderwij oba paski od środka w górę, nadepnij na połączenie, a następnie odciągnij paski w dół w kierunku okapu.
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Nałóż trzy grube linie kleju Icopal Roof Glue na trójkątną łatę i
deskę okapową. Zdejmij odrywany pasek od spodu. Rozprowadź
TopSafe na listwie i podporze. Przybij do listwy. Przytnij materiał
w sposób dopasowany do okapu. Oczyść cięcie i sprawdź, czy klej
wycieka przy dopasowaniu okapu.

4
Rozwiń następną rolkę, prosto na pasek oderwany z poprzedniej
rolki. Dopasuj i zamocuj na kalenicy.

6

....i dobrze udepcz materiał na styku produktów.
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7
Nałóż klej na kształtkę okapową i Dociśnij. Wykonaj cięcie ukośne,
aby pozostawić równie staranne wykończenie, jak w przypadku
poprzedniej rolki. Nałóż dużo kleju na cięcie.

9
Zostaw zakładkę na końcach co najmniej 150 mm. Przybij zygzakiem, przytnij i nałóż obficie klej na zakładkę końcową i skośne
przycięcie. Dociśnij górną część – NIE przybijaj gwoździami. Klej
powinien wypłynąć jako uszczelnienie.

11

Po przeciwnej stronie dachu połóż 150 mm materiału na kalenicy.
Nałóż klej obficie. Dobrze dociśnij, aby z boku widać było wyciek
kleju. Zrób podział w miejscu w którym kalenica styka się z listwą.
Przykryj szczelinę przy listwie kawałkiem TopSafe. Przytnij materiał tak, aby w gotowym pokryciu dachowym nie było widocznych
gwoździ.

10
Dojedź do komina i co najmniej 50 mm więcej z każdej strony.
Dopasuj. Dla pewności należy nałożyć 3 linie kleju pod materiałem
pod kominem. Ułożyć TopSafe do górnej krawędzi komina i w dół
wzdłuż dopasowania, aż do komina i ok. 50 mm poniżej. Nanieś
klej Icopal Roof Glue na połączenie i zakładki końcowe. Dociśnij.

12
Nałóż rolkę TopSafe na kosz połaciowy. Zszyj zewnętrzne krawędzie materiału po obu stronach. Zaznacz szerokość kosza 200 mm
z każdej strony i nałóż 3 linie kleju Icopal Roof Glue. Nałóż paski
TopSafe z każdej strony w dół do kosza połaciowego. Klej powinien
wypłynąć jako uszczelnienie.
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Okap wentylacyjny Icopal z kołnierzem jest montowany w tym samym czasie co reszta pokrycia. Rura wentylacyjna posiada kielich
z przyłączami Ø 110, 125 i 160 mm. Patrz rys. 10 dot. montażu
okapu wentylacyjnego. Klej powinien wypłynąć jako uszczelnienie.
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13

Podczas montażu drabin, płotków przeciwśniegowych itp.
ważne jest, aby uszczelnić wkręty pod wspornikiem montażowym klejem do dachów Icopal, aby zapobiec przeciekom.
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14

Szczelina wentylacyjna w kalenicy musi być zakryta w
odległości ok. 250 mm od ściany zewnętrznej i po 400 mm
z każdej strony w przypadku kalenicy typu T. Nałożyć grubą
linię kleju na każdą stronę pod wentylacją kalenicy. Przymocuj profil za pomocą 6 wkrętów. W miejscach narażonych
na trudne warunki atmosferyczne, należy nad szczeliną
ułożyć włókninę, aby zapobiec ewentualnemu przeciekowi.
Odstęp musi wynosić 50-70 mm.

Instrukcja montażu dla tarasów
Icopal TopSafe można układać na tarasach, pod którymi
są niezamieszkane pomieszczenia. Minimalny zalecany
spadek wynosi 1,5°. Rozwijać materiał w kierunku spadku.
Odmierzyć ok. 150 mm od krawędzi materiału.
Krawędź z klejem samoprzylepnym na górnej stronie tworzy zakładkę z następną rolką. Przymocować gwoździami
dekarskimi zgodnie z zygzakowatą perforacją na pasku. Nie
ma potrzeby stosowania gwoździ dachowych, jeśli pokrycie będzie pod przykryciem, np. listwami drewnianymi lub
płytami betonowymi na klockach dystansowych.
Rozwiń następną rolkę i dopasuj. Zwiń materiał z powrotem

A

Zmierz zakładkę końcową wynoszącą 150 mm. Jeśli spadek
wynosi <3°, zwiększ zakładkę do 200 mm. Nałóż obficie klej
na zakładkę końcową i obszar przycięcia. Nałożona część
powinna być dociśnięta, a nie przybita gwoździami. Klej
powinien wypłynąć jako uszczelnienie.

ok. 0,5 m od górnej krawędzi.
Zdejmij folię i przyklej pokrycie za pomocą gorącego powietrza.
Dokładnie dociśnij. Następnie odwiń TopSafe od dołu do
góry do miejsca sklejenia. Usuń resztę paska z rolki.
Odwijaj, usuwając pasek i „podgrzewając”, dociśnij. Kontynuuj w ten sam sposób. Ważne jest, aby zachować
szczególną ostrożność przy materiałach i detalach wokół przelotek, obrzeży i tym podobnych. Na nierównych
powierzchniach, np. na betonie, tarasach itp. może być
wskazane użycie włókniny podczas nakładania.

B

Materiał należy nakładać za okładziną na ścianach działowych, min. 150 mm. UWAGA: Należy sprawdzić, czy materiał jest dostatecznie przyklejony na styku podłóg i ścian. W
razie potrzeby zastosować klej Icopal Roof Glue.

C
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Wykończenie na przedniej krawędzi pokrycia. Do uszczelnienia mocowania należy użyć kleju Icopal Roof Glue.
Przytnij materiał w miejscu mocowania, patrz rys. 2 i 7.
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