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Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Wymogi 
montażu!

Grzbiet Kalenica Gąsiory

Instrukcja Montażu: FIGAROLL PLUS

1.

2.
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 1. Wymogi dot. montażu

Minimalne pochylenie dachu: 15°

Wymagania względem kalenicy i grzbietu:
 Montować FIGAROLL PLUS tylko przy zastosowaniu łaty 

kalenicowej
 Łata kalenicowa musi być  przymocowana za pomocą wspornika

Wymogi  dla pewnego przylegania:
 Powierzchnia dachówki musi być wolna od,  

szronu, wilgoci, brudu, kurzu i oleju,
 Temperatura montażu: od 5°C do 40°C,
 W przypadku rozpoczęcia nowej rolki, części 

łączące się powinny nachodzić na siebie 
przynajmniej 5 cm,

 Krawędzie z klejem muszą być solidnie  i 
dokładnie dociśnięte do powierzchni dachu,

 Samoprzylepny butyl nie może być używany 
na pokrycia bitumiczne.  

Uwaga
 Instrukcja montażu pokazana na zdjęciach odnosi się do  wszystkich rodzajów dachówek,
 Sposób montażu zgodnie ze sztuką dekarską,                                                                                                             

                               
 Temperatura przechowywania: +5°C do+25°C, max +40°C (istnieje ryzyko rozpuszczania się butylu i mogące się 

pojawić trudności z odklejeniem folii ochronnej. Przechowywać w suchym miejscu.

Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS
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2. Grzbiet

Krok 1: Rozwiń  i dopasuj FIGAROLL PLUS centralnie do łaty (paskami kleju 
butylowego do dołu). Zamocuj FIGAROLL PLUS wzdłuż łaty grzbietowej 
używając odpowiedniego narzędzia  (np. takera). 

Krok 2: Zdejmij folię zabezpieczającą tak by taśma ściśle przylegała do 
dachówki, rozpoczynając od jednej wybranej strony grzbietu. Przed 
przyklejeniem  pasków z klejem butylowym upewnij się, że  kanały 
wentylacyjne są otwarte, i że pozostaje wolna przestrzeń pomiędzy  
krawędzią dociętych dachówek, a  łatą grzbietową.

Krok 3: Przyklej i uformuj precyzyjnie pasek boczny do krawędzi dachówki, 
zaczynając od przymocowania do górnego profilu dachówek, a następnie  
powierzchni dachówki. Upewnij się, że produkt jest zamontowany bez 
naprężenia  (naciągnięcia) włókniny. Powtórz krok 2 i 3  po przeciwnej 
stronie grzbietu.

Krok 1 Krok 2 Krok 3

min. 5cm

Przystosuj kanały 
wentylacyjne

Uwaga:

W przypadku 
rozpoczęcia nowej 
rolki,  połączenia 
muszą nachodzić na 
siebie  przynajmniej 
5cm. Początek górnej 
rolki  musi nachodzić 
na koniec rolki dolnej.

Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS
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3. Kalenica
Krok 1 Krok 2 Krok 3

Sprawdź kanały 
wentylacyjne

Zamknij: połączenie 
grzbietów z kalenicą

Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Krok 1: Rozwiń  i dopasuj FIGAROLL PLUS centralnie do łaty (paskami kleju 
butylowego do dołu),  pozostawiając wystarczający zakład by umożliwić 
dokładne połączenie grzbietów z kalenicą. Zamocuj FIGAROLL PLUS 
wzdłuż łaty grzbietowej używając odpowiedniego narzędzia  (np. takera). 

Krok 2: Zdejmij folię zabezpieczająca  tak by taśma ściśle przylegała do 
dachówki, rozpoczynając od jednej wybranej strony kalenicy. Przed 
przyklejeniem  pasków z klejem butylowym upewnij się, że kanały 
wentylacyjne są otwarte, i że pozostaje wolna przestrzeń pomiędzy  
ostatnim rzędem dachówek, a  łatą kalenicową.

Krok 3: Przyklej i uformuj precyzyjnie pasek  boczny do krawędzi dachówki, 
zaczynając od przymocowania  do górnego profilu dachówek, a następnie  
powierzchni dachówki. Upewnij się, że produkt jest zamontowany bez 
naprężenia  (naciągnięcia) włókniny. Powtórz krok 2 i 3  po przeciwnej 
stronie kalenicy.
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4. Gąsiory
Montaż przy pomocy 

klamry  do gąsiorów

Krok 1: Zamocuj denko na kalenicy lub 
      gąsior początkowy na grzbiecie

Krok 2: Nałóż klamrę dopasowaną do typu 
     gąsiora

Krok 3: Przykręć klamrę wkrętami i zamocuj 
kolejne gąsiory

Klamra do gąsiorów:

Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS
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Włóknina wentylacyjna musi być  w całości 
przykryta przez gąsior.

5. Gąsiory



A B

  Gąsior nie powinien  być położony  na  
połączeniu  włókniny wentylacyjnej z 

metalowym paskiem  bocznym

Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS
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