Univerzálny prestup
strechou Wakaflex
Všeobecné pravidlá inštalácie
·

Zabezpečte,aby prestup strechou Wakaflex bol položený iba
na suchý a bezprašný povrch bez zvyškov oleja, tuku,
silikónu. Nemontujte prechod na namrznutý povrch.

·

Uistite sa, že voľná medzera medzi strešnou krytinou a
komínom je menšia ako 50mm inak nainštalujte dodatočné
latovanie pod krytinu.

·

Pri profilovanej strešnej krytine musí prekrytie Wakaflexu
prejsť cez ďalší bok až po koniec vodného kanála. Pri
hladkej (plechovej) strešnej krytine musí byť prekrytie
minim. 120 mm.

·

Minimálne prekrytie dvoch kusov Wakaflexu (napr. pre
rozšírenie) musí byť minimálne 50 mm. Nerobte spoj vo
vnútri kanála.

·

Vyhnite sa inštalácii v priestoroch zvodov a v miestach, kde
by mohlo dôjsť k zberu vlhkosti bez odtoku - teda stojatej
vode.
Wakaflex je nezlučiteľný s nasledujúcimi látkami :
Živica, decht, terpentín, benzín, tuk, olej, kyselina
chlorovodíková, tetrahydrofurán.

·

Vytvarujte prestup strechou Wakaflex na
strešnej krytine vľavo a vpravo od otvoru (z
boku až po vodný kanál).
Pripevnite prestup strechou Wakaflex do
správnej polohy na nosný strešný materiál
v oblasti, kde je umiestnený butylový pás (3 cm
od okraja).
Upozorňujeme, že Wakaflex musí byť položený
pod ďalšiu strešnú dlaždicu (hrebeňová strana).

Dodržujte pri montáži bezpečnostné predpisy pre ochranu zdravia.
Pri prácach vo výškach aplikujte ochranné prostriedky pre ochranu pred pádom.
Používajte ochranné rukavice a opatrne narábajte s ostrými pracovnými strihacími a rezacími
nástrojmi!
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Montážny návod

1. Prvý krok: Komínový systém
je nainštalovaný cez
strechu. Nechajte nad
komínom odkrytú strechu.

2. Umiestnite prestup strechou
Wakaflex na komín.

3. Vycentrujte prestup
meraním vzdialenosti od
komína po obvod na okraji
kužeľa.

4. Odstráňte fóliu na spodnom
okraji a opatrne vyhlaďte
prestup na strešnej krytine,
tak aby sa zachovala
pozícia prestupu.

5. Vytvarujte prestup Wakaflex
na strešnú krytinu na
spodnej, ľavej a pravej
strane kanála (z boku až po
vodný kanál).

6. Pomocou valčeka dôkladne
pritlačte Wakaflex na
strešnú krytinu, aby ste
zabezpečili tesné spojenie.

7. Vložte latovanie a uchyťte
ho medzi krokvy umiestnené
na ľavej a pravej strane
komína.

8. Doska by mala byť
zachytená 5 cm pod horným
okrajom Wakaflex-u.

9. Sklopte bočný okraj
membrány, tak aby ste
vytvorili drenážnu bariéru.

Part of BMI group

10. Preložte membránu smerom
nahor tak, aby ste vytvorili
žliabok, aby ste predišli
prenikaniu vody do strešnej
konštrukcie.

11. Preložte membránu
Wakaflex na dosku
a upevnite ju na mieste
pomocou klincov na pravej,
ľavej a hornej strane.

12. Zrežte strešnú krytinu na
vhodný tvar tak, aby ste
vyplnili voľný priestor okolo
prechodu komína.

13. Uložte horný rad strešnej
krytiny do správnej polohy.

14. Skontrolujte presahy,
osadenie strešnej krytiny
a tesnosť spojov.

15. Nainštalujte protidažďovú
manžetu a utiahnite skrutku
tak, aby manžeta tesne
obopínala teleso komína.

16. Na spoj medzi komínom
a protidažďovou manžetou
naneste tmel s vyššou
tepelnou odolnosťou.

17. Nainštalujte kryciu hlavu
a zaistite ju sponou.

18. Dokončite inštaláciu
skontrolovaním tesnosti
a pevnosti spojov.

Part of BMI group

