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Przechowywanie:
W miarę możliwości przechowywać w 
pomieszczeniach. Płyty faliste HIGHLUX® 
chronione są podczas wysyłki białą 
plandeką PE (możliwość recyklingu) przed 
światłem słonecznym, promieniowaniem 
UV oraz wilgocią. W przypadku składowania 
na wolnym powietrzu nie zdejmować 
opakowania zewnętrznego. W stosie można 
układać maks. do 3 palet ze standardową 
zawartością.

Postępowanie na wypadek pożaru:
P ł y t y  f a l i s t e  H I G H L U X ®  z o s t a ł y 
sklasyfikowane jako normalnie zapalne 
(DIN 4102-B2). Należy przestrzegać tych 
samych środków przeciwko płomieniom i 
wysokiej temperaturze, które obowiązują 
w odniesieniu do drewna i innych palnych 
materiałów budowlanych. Płyty faliste 
stosować tylko zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi budowlanymi i wskazówkami 
producenta.

Wchodzenie:
Chodzenie po płytach dozwolone jest tylko 
w przypadku, gdy belki mają przynajmniej 
50 cm szerokości (patrz np. wytyczne dot. 
miejsca pracy 8/5, VBG 37 n. ZH 1/489).

Przycinanie:
Płyty faliste HIGHLUX® można ciąć przy 
pomocy szybkoobrotowych pił tarczowych. 
Do pił używać brzeszczotów wykonanych 
ze stopu twardego.  Należ y unik ać 
wyłamywania krawędzi cięcia.

Wiercenie:
Do wiercenia otworów mocujących używać 
wierteł stożkowych. Koniecznie zwracać 
uwagę na gładkie krawędzie wiercenia. 
Wyłamane krawędzie wiercenia mogą z 
biegiem czasu prowadzić do powstawania 
rys.

Konstrukcja nośna:
Przeszklenia z zastosowaniem płyt falistych 
HIGHLUX® wymagają sztywnej konstrukcji 
nośnej, aby móc bezpiecznie przejmować 
obciążenia śniegiem i wiatrem. Powłoki 
malarskie konstrukcji nośnej muszą dobrze 
przeschnąć przed założeniem płyt.

Przycięcia narożne:
Aby w miejscach, w których płyty nakładają 
się na wysokość lub bocznie, uniknąć 
poczwórnego pokrywania się płyt, należy 
obciąć narożniki obu środkowych płyt. 
Powierzchnie cięcia tych przycięć narożnych 
powinny mieć co najmniej 10 mm luzu.

Połączenia śrubami:
Mocowanie płyt na konstrukcji nośnej 
odbywa się za pomocą śrub fasadowych 
wzgl. haków śrubowych razem z kalotami. 
Uszczelniają one wywiercone otwory 
mocujące przed dostępem wody z zewnątrz 
i zapewniają prawidłowe dla danego 
materiału przenoszenie sił na płytę przy 
obciążeniu śniegiem i wiatrem. Śruba i 
wywiercony otwór nie mogą się stykać 
i należy uwzględnić zmiany długości 
występujące w wyniku wahań temperatury 
i wilgotności.

Materiały uszczelniające:
Do uszczelniania płyt, np. w przypadku 
niewielkiego nachylenia dachu, wolno 
stosować tylko takie materiały, których 
można używać w połączeniu z produktami 
HIGHLUX®.

Czyszczenie:
Do czyszczenia powierzchni nadaje się woda 
lub łagodne mydliny. Aby uniknąć zadrapań 
powierzchni, nie używać materiałów 
szorujących.

Płyty faliste HIGHLUX®

Wskazówki dotyczące układania
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Wskazówki dotyczące montażu

Długość kładzenia nie może przekraczać 4 000 mm. W przypadku większych 
wymiarów należy montować dwie lub więcej płyt na zakładkę. Pokrywanie 
się w kierunku spływania wody zależy od nachylenia połaci dachowej:  
nachylenie dachu od 9° do 17° = 200 mm
nachylenie dachu powyżej 17° = 150 mm

Przy pomocy kształtek  HIGHLUX® 
można czysto i prawidłowo 
przekrywać połączenia z kalenicą i 
ścianą na dachach z płyt SWP oraz 
TWP 76/18.

Kształtka SWP 76/18
Profil przyłączeniowy do ściany
  

Kształtka SWP 76/18 profil 
kalenicowy, zestaw składający 
się z dwóch części

Kształtka TWP 76/18 profil 
kalenicowy, zestaw składający 
się z dwóch części

Kształtka TWP 76/18
Profil przyłączeniowy do ściany

boczna 
nakładka s górna 

nakładka h

5 do 10 mm tolerancji 
między krawędziami 
poprzecznymi

szerokość nakładki

wymiary w mm

wąska nakładka (dopuszczalna tylko w pomieszczeniach wewnętrznych i tylko w ułożeniu poprzecznym, nie dla plyt o 
powierzchni strukuralnej)

wymiary w mm

wymiary w mm

Przekroje typów profili WP HIGHLUX® ( =punkt mocowania)
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Niniejszych informacji udzielono zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą i doświadczeniem, z wykluczeniem odpowiedzialności za 
jej treść, dotyczącej w szczególności praw na dobrach niematerial-
nych przysługujących osobom trzecim, w tym patentów. Stanowią 
one jedynie opis cech produktów i nie wiążą się z udzieleniem 
gwarancji. Odbiorca pozostaje zobowiązany do starannego spra-
wdzenia przez odpowiednio wykwalifikowany personel funkcji i 
możliwości zastosowania produktu na swoje własne ryzyko oraz 
zgodnego z umową handlową jego odbioru. Zastrzega się prawo 
do zmian wynikających z postępu technicznego i technologiczne-
go. Użycie nazw handlowych innych producentów nie stanowi ich 
rekomendacji, jak też nie wyklucza możliwości zastosowania inny-
ch podobnych produktów.
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