Classic dangos montavimo instrukcija
Matavimai
Stogo lakštai tiekiami supjauti reikiamais ilgiais. Tačiau, priklausomai nuo stogo formos, gali
prireikti lakštus pjauti montavimo vietoje. Lakštai pjaustomi tik plieno lakštams pjauti
pritaikytais įrankiais, kurie neįkaista pjovimo metu.
Lakštų negalima pjauti abrazyviniais diskais. Naudojant netinkamus įrankius, netenkate
suteikiamos garantijos lakštų paviršiaus padengimams.
Saugokite stogo lakštus iki pat montavimo pradžios, kad aštrios plieno drožlės nepažeistų dangos
paviršiaus. Bet kokios pjovimo atliekos ir drožlės privalo būti kruopščiai nurinktos ir nuvalytos.
Rekomenduojame bet kokius matomus paviršiaus įbrėžimus ar įpjovimus padengti tam
pritaikytais dažais, skirtais remonto darbams.
Plėvelės klojimas
Stogo plėvelės klojimą pradėkite horizontaliai nuo karnizo, kildami aukštyn link kraigo. Stogo
plėvelė (antikondensacinė) turėtų būti išleista bent po 200 mm matuojant nuo sienos prie karnizo
ir kraigo kraštų. Pirmiausiai užtieskite plėvelę ant stogo gegnių. Galutinai plėvelė tvirtinama
sankabomis panaudojant tarpinę lystelę (ventiliacijai užtikrinti), ją prikalant gegnių kryptimi.
Klokite plėvelę leidžiant jai laisvai kaboti tarp gegnių (žemiausiai apie 40 mm ties gegnių
viduriu). Iškilus neaiškumams, kreipkitės pagalbos į projektuotojus. Minimalus plėvelės
užleidimas viena ant kitos horizontalia kryptimi yra 150 mm. Jeigu plėvelę reikia užleisti į ilgį,
užlaidos turi būti ant gegnių ir ne mažesnės kaip 100 mm. Lakšto ilgis (L).
Grebėstavimas (atstumas tarp atramų)
Pradėkite grebėstavimą nuo karnizo. Pritvirtinkite pirmą grebėstą. Kitus grebėstus
rekomenduojama tvirtinti 200- 300 mm žingsniu tarp grebėstų centrų. Viršutinį grebėstą reikėtų
tvirtinti taip, kad tvirtinimo sraigtai, tvirtinant Classic pokraiginį ventiliacinį elementą,
nepakliūtų į viršutinį grebėstą. Stogo grebėsto skersinį pjūvį reikia pasirinkti atitinkamai pagal
gegnių ir grebėstų žingsnį.

Montavimo kryptis
Classic stogo lakštų montavimą visada pradėkite iš dešinės į kairę. Priklausomai nuo stogo
matmenų ir formos, kraštinis stogo plokštumos lakštas kai kuriais atvejais gali būti labai siauras.
Tokiu atveju įsitikinkite, ar pirmas lapas buvo sumontuotas teisingai.
Stogo montavimas
Prieš montuodami pirmąjį stogo lakštą, pritvirtinkite Classic karnizo lentą. Classic karnizo lenta
montuojama ją padėjus lygiagrečiai karnizui ir pritvirtinama cinkuotais vinimis prie pirmo
grebėsto.

Pasitikrinkite karnizo lentos lygiavimą, pavyzdžiui, pažymėdami tiesią liniją išilgai karnizo
ištempiant lygiavimo virvelę. Sumontuokite garso izoliacijos tarpines po kiekvienu lapu ties jo
viduriu. Garso izoliacijos tarpinė turi prasidėti nuo antro žemiausio grebėsto ir baigtis ties antru
aukščiausiu grebėstu. Garso izoliacijos tarpinė sumažina triukšmą kurį sukelia vėjas ir lietus.
Stogo lakštai visada montuojami statmenai karnizui. Montuokite taip, kad lakštas išsikištų nuo
karnizo 30-40 mm. Pirmiausiai pritvirtinkite stogo lakštą tik vienu Classic sraigtu lakšto
apatiniame kampe. Pritvirtinkite stogo lakštą per tvirtinimo angos vidurį. Sraigtais tvirtinant
Classic dangą, kartu pritvirtinama ir karnizo lenta. Atkreipkite dėmesį į tvirtinimo stiprumą ir
sraigtų sukimo kryptį. Per tvirtai prisukti sraigtai trukdys lakštų terminiam plėtimuisi. Įstrižas
sraigtų įsukimas neleis teisingai suleisti lakštų per fiksavimo siūlę.
Būkite atidūs montuodami pirmą stogo lakštą. Pirmo lakšto teisingas padėjimas karnizo lentos
atžvilgiu, likusį stogą leis sumontuoti lengvai ir tiksliai. Teisingą 90 laipsnių kampą galite
pasižymėti naudodami tikslų kampainį, kurio šonai yra:
A = 3 metrai
B = 4 metrai
C = 5 metrai
Pažymėkite A dydį ant stogo lakšto ir B dydį ant karnizo lentos. Atidėkite dydį C pasukdami
stogo lakštą fiksavimo taške. Jei atstumas C yra tikrai 5 metrai, stogo lakštas yra teisingai
padėtas karnizo lentos atžvilgiu. Tvirtinkite stogo lakštą fiksavimo juostelėje į kiekvieną
grebėstą. Kita lakšto pusė tvirtinama vėliau, kartu su vėjalente. Užfiksuokite lakštą spausdami jį
nuo karnizo link kraigo. Kai lakštas bus užfiksuotas, nuimkite apsauginę plėvelę nuo lakštų
sudūrimo siūlės. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo jau sumontuotų lakštų sudūrimo siūlės.
Uždėkite kitą lakštą taip, kad valcas tiksliai dengtų prieš tai sumontuoto lakšto kraštą. Kai lakštas
bus tikslioje vietoje – pradėdami nuo karnizo, spauskite jį kraigo link.
Classic lakštų fiksavimas
Pirmas ir paskutiniai du lakštai kiekvienoje stogo plokštumoje yra tvirtinami prie kiekvieno
grebėsto. Visi likusieji lakštai tvirtinami prie viršutinio grebėsto, prie apatinių trijų grebėstų ir
prie kas antro grebėsto. Aukščiau išvardinti tvirtinimo principai galioja pastatams, kurių
trumpiausias horizontalus matmuo palei žemę (b) ne daugiau 12 m ir aukštis ne daugiau 15
metrų (h). Kitais atvejais atstumų tarp tvirtinimo taškų teiraukites pas konsultantus.
Užfiksavę siūlę, naudodami medinį plaktuką, atsargiai sulygiuokite stogo lakštus, kad jų galai
būtų griežtai vienoje linijoje. Tęskite stogo lakštų montavimą pagal ankstesnį aprašymą.
Stogo vidinio kampo (sąlajos) montavimas
Lentų paklotas sąlajai turi būti tame pačiame lygyje (aukštyje) kaip ir grebėstai. Palikite apie 20
mm ventiliacijos tarpus tarp vidinio kampo sandūros lentų. Išpjaukite karnizo lentą pagal formą
ir įmontuokite į stogo vidinį kampą. Padėkite sąlają į reikiamą vietą. Pirmiausiai užfiksuokite
cinkuotomis vinimis ar Classic sraigtais. Vidinės sąlajos turi persidengti mažiausiai 200 mm.
Sąlajų sudūrimo vietose rekomenduojama naudoti sandarinimo mastiką. Ant sąlajos
pasižymėkite stogo lakštų montavimo linijas. Mažiausias atstumas tarp šių žymėjimo linijų
(žyminčių stogo lakštų padėtį) 200 mm. Vidinė sąlaja turi palįsti po stogo lakštais ne mažiau kaip

250 mm. Pagalkarnizo formą, nukirpkite stogo sąlają. Sumontuokite stogo lakštus virš sąlajos.
Lakštų pripjovimo kampą galite pasižymėti naudodami trikampį šabloną. Nubrėžkite pjovimo
liniją ant kitos stogo lakšto pusės.
Dėmesio!
Įsitikinkite, kad pjūvio dydis ir forma tikrai atitinka reikalingą. Pjaukite lakštą iš blogosios pusės.
Sumontuokite atpjautus lakštus iki pačio kraigo. Lakštų ir sąlajos persidengimo vietose
rekomenduojama naudoti sandarinimo mastiką. Montuojant, atidžiai sekite ar montuojami lakštai
atitinka ant sąlajos pasižymėtą lygiavimo liniją. Jei būtina, panaudokite trikampį šabloną.
Savisriegiais tvirtinkite sumontuotus stogo lakštus. Kiekvieną lakštą užfiksuokite dviem
sraigtais, išdėstytais 1/3 atstumu nuo kiekvieno lakšto krašto. Užbaigiant stogo plokštumą,
kruopščiai nušluostykite pjovimo ir gręžimo drožles minkštu šepečiu. Jeigu reikia, dažais
pataisykite įbrėžimų ar pažeidimų vietas. Sumontuokite pagalbinį stogo lakštą tolesniam
montavimui. Padėkite pagalbinį lakštą į reikiamą vietą. Pritvirtinkite pagalbinį lakštą prie
grebėstų keletu Classic sraigtų. Išilgai pagalbinio lakšto ant grebėstų pažymėkite pagalbinę liniją.
Atmatuokite ir pasižymėkite stogo lakštų išdėstymo vietas. Atminkite, kad pirmas stogo lakštas
prasideda ties ant sąlajos pasižymėta linija. Įsitikinkite, kad trikampio lakšto kraštinės atitinka
nubrėžtas linijas. Atpjaukite reikiamų matmenų pirmą stogo lakštą. Pritvirtinkite lakštą prie
kraigo naudodami Classic sraigtą. Užspauskite kitą lakštą ant prieš tai pritvirtinto lakšto siūlės.
Pamatuokite atstumą iki pagalbinio lakšto. Įsitikinkite, kad atstumas apatiniame taške yra toks
pats kaip ir viršuje, pasukdami sujungtus lakštus apie fiksuojantį sraigtą. Jei sujungti lakštai yra
lygiagretūs su pagalbiniu montavimo lakštu, juos pritvirtinkite Classic sraigtais. Atmatuokite,
atpjaukite ir sumontuokite likusius lakštus. Naudokitės pasižymėtomis ant grebėstų lygiavimo
linijomis arba matuodami atstumą tarp montuojamo lakšto ir pagalbinio montavimo lakšto.
Atkreipkite dėmesį į stogo sąlajos nuolydį ir naudokite, jei būtina, trikampį šabloną.
Lakštų sudūrimai
Maksimalus Classic stogo lakštų ilgis 12 m. Stogo lakštų sudūrimai reikalingi stogams, kurių
šlaito ilgis didesnis nei 8-10 m. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas lakštų sudūrimas per stogo
šlaito ilgį, rekomenduojama, kad jis atitiktų 1/3 stogo šlaito ilgio ir būtų išdėstytas pakaitomis,
tačiau ne arčiau kaip 700 mm vienas nuo kito. Pradėjus montavimą, atkreipkite dėmesį į lakštų
sudūrimo žingsnį. Iškilus neaiškumams, kreipkitės į mūsų konsultantą. Jeigu reikia suleisti abiejų
lakštų siūles, naudokite medinį plaktuką. Su juo taip pat galite sumažinti siūlių plotį tiek, kad
būtų galima teisingai uždėti viršutinį lakštą. Tose vietose, kur bus lakšto prailginimas, nuimkite
siūlių apsauginę plėvelę. Visą nuimkite tik tada, kai stogo lakštas bus galutinai sumontuotas.
Šiek tiek palenkę stogo lakštą atitaikykite jį tiksliai ties prailginimo vieta, prispauskite jį link
kraigo ir užfiksuokite jį stipriai prispausdami.
Lakštų siūlės užsandarinamos mediniu plaktuku kalant lakštų vidinius kampus ir siūlę. Užbaikite
lakštų sujungimą lengvai suspaudžiant abi siūles replėmis. Užfiksuokite lakštą. Nuo siūlių
nuimkite apsauginę plėvelę. Tęskite montavimą kaip aprašyta aukščiau.

Vidinių kampų montavimas ties stogeliais
Sumontuokite ištisinius stogo lakštus iki stogelio pradžios. Aplink stogelį montuojama dviem
etapais: nuo karnizo iki sąlajos ir nuo sąlajos iki kraigo. Išpjaukite pirmą lakštą, kad jis atitiktų
stogelio formą, pritvirtinkite lakštą reikiamoje vietoje. Sumontuokite stogelio karnizo lentą.
Padėkite sąlają į reikiamą vietą. Pažymėkite ant sąlajos kaip ji turi būti nupjauta ir palenkta.
Užlenkite viršutinį galą į kitą stogelio pusę ties kraigu. Nukirpkite apatinę dalį atitinkamai pagal
karnizo lentą ir stogo formą Užspauskite sandarinimo mastikos ant stogo lakšto, kuris bus
dengiamas sąlaja. Iš pradžių pritvirtinkite sąlają cinkuotomis vinimis ar Classic sraigtais.
umontuokite stogo lakštus link stogelio kraigo. Paskutinio lakšto nepritvirtinkite, o tik
paprasčiausiai prispauskite ties siūle. Šį lakštą pritvirtinsite tik tada, kai bus sumontuota kita
stogelio sąlaja. Užsandarinkite užlaidas naudojant sandarinimo mastiką. Sumontuokite stogo
lakštus žemiau stogelio. Išpjaukite pirmą lakštą, kad jis atitiktų stogelio formą, pritvirtinkite
lakštą reikiamoje vietoje. Sumontuokite stogelio karnizo lankstinį.
Sumontuokite stogelio sąlają kaip aprašyta anksčiau. Pamatuokite stogo lakštų žingsnį žemiau
stogelio. Atkartokite tai ant grebėstų virš stogelio. Lakštų montavimą pradėkite nuo lakšto, kuris
buvo sumontuotas paskutinis prie stogelio kraigo. Pagal ant grebėstų pažymėtas linijas
patikrinkite ar tiesiai montuojami stogo lakštai. Naudodami savisriegius užbaikite tvirtinti stogo
lakštus, prie stogelio sąlajos. Kiekvieną lakštą pritvirtinkite dviem sraigtais 1/3 atstumu
nuo lakšto kraštų. Sumontuokite stogo lakštus ant stogelio.
Frontonas ir kraigai
Stogo lakštai yra montuojami tol, kol juos galima pritvirtinti prie grebėstų.
Pažymėkite stogo plokštumos pabaigą ant stogo lakšto, kuris išsikiša iš stogo plokštumos. Lakštą
atpjaukite 50 mm toliau nei pažymėjote stogo plokštumos pabaigą (link stogo plokštumos).
Pirmiausiai sumontuokite tą lakšto dalį, kurią atpjovėte. Jeigu reikia – ją pasiaurinkite.
Pritvirtinkite ją keliais Classic sraigtais Pritvirtinkite likusią stogo lakšto dalį prie paskutinio
pilno lakšto. Pritvirtinkite lakšto kraštą keliais sraigtais, kad netyčia nenuneštų vėjas. Galiausiai
lakštą pritvirtinkite kartu su Classic vėjalente. Pridėkite Classic vėjalentę į reikiamą vietą.
Atpjaukite ir suformuokite vėjalentės galus. Pritvirtinkite vėjalentę savisriegiais per stogo lakštą
prie grebėstų. Vėjalentę tvirtinkite kas 400-600 mm (priklausomai nuo grebėstavimo žingsnio).
Taip pat pritvirtinkite vėjalentę prie stogo šoninės lentos kas 1000 mm. Vėjalenčių
persidengimas turėtų būti ne mažesnis kaip 100 mm. Sumontuokite vėjalentę ir kitoje stogo
plokštumos pusėje.
Classic pokraiginio ventiliacinio elemento vietą galima nustatyti prieš tai pridėjus kraigo
elementą. Pažymėkite kraigo kraštą ant stogo lakštų. Pokraiginis ventiliacinis elementas
montuojamas ne ant pažymėtos linijos , o 20 mm nuo linijos link kraigo. Pokraiginis ventiliacinis
elementas tvirtinamas prie stogo lakštų dviem savisriegiais (netvirtinti prie grebėsto!).
Uždėkite stogo kraigą. Pritvirtinkite jį savisriegiais prie pokraiginio ventiliacinio elemento ne
didesniu kaip 1000 mm žingsniu. Kraigų persidengimas turi būti ne mažiau kaip 100 mm.
Svarbu: netvirtinkite kraigo dalių vienos su kita, tai trukdys dalių temperatūriniam judėjimui.

