LANKSČIOS ČERPĖS

Lanksčių čerpių TechnoNICOL SHINGLAS

montavimo instrukcija
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Bendrosios lanksčių čerpių
TechnoNICOL SHINGLAS
montavimo rekomendacijos
Užtikrinti būtinas stogo temperatūros ir drėgmės
sąlygas galima tik tuomet, kai konstrukcijoje yra
ištisinė garų izoliacija, konkrečiam regionui būtinas apšiltinimo storis, vėjo izoliacija ir ventiliuojama ertmė po stogu.
Nedenkite to paties stogo skirtingų spalvų kodų
čerpe.
Nežymus čerpių spalvų tonų skirtumas yra leistinas, tai būdinga bet kurio gamintojo lanksčioms
čerpėms. Kad kuo labiau sumažintumėte spalvinį disbalansą, prieš klodami galite atsitiktine
tvarka sumaišyti 5-6 pakuočių čerpes. Montuoti
reikia įstrižinėmis juostomis.
Jei stogo dangos darbai vykdomi, kai temperatūra yra žemesnė nei +5°С,imkite po 5–6 lanksčių
čerpių TechnoNICOL SHINGLAS pakuotes iš šiltos patalpos.
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Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei +5 °С,
savaime prisiklijuojančią juostą ant plytelės būtina pašildyti techniniu (šiluminiu) fenu.
Siekiant išvengti stogo dangos pažeidimų, medžiagą pjauti ant stogo reikia ant specialiai padėtos lentos.
Padėklus su stogo danga reikia saugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių poveikio, kad klijų
sluoksnis per anksti nesukibtų su silikonizuota
apsaugine plėvele. Negalima dėti padėklų vienas ant kito.
Kad sklandžiai atskirtumėte lanksčių čerpių
TechnoNICOL SHINGLAS malksnas vieną nuo
kitos, rekomenduojame prieš atidarant pakuotę
truputį sulenkti ir sukrėsti.
Dėmesio! siekiant išvengti dėmių ir avalynės pėdsakų, nerekomenduojama vaikščioti stogo danga
karštu saulėtu ir šaltu drėgnu oru. Judėjimui stogo
šlaitais reikia naudoti specialias lipynes.

1. Naudojamos medžiagos
TechnoNICOL SHINGLAS
Lanksčių čerpių TechnoNICOL SHINGLAS asortimentas yra pats didžiausias tarp Rusijos gamintojų – jame yra virš 60 skirtingų modelių.
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Pakloto sluoksnis TechnoNICOL
ANDEREP (savaime prisiklijuojantis)*
ANDEREP ULTRA – savaime prisiklijuojantis pa
klotas su patvariu polieteriniu pagrindu ir smulkiagrūdžiais smėliniais pabarstais viršutiniame
sluoksnyje. Tai patvari ir patikima medžiaga,
skirta efektyviai stogo dangų iš lanksčių čerpių ir
stogo dangų su baigiamuoju dengimu plytelėmis
hidroizoliacijai.
Smėlis
Bitumo ir polimerų mišinys

Polieteris

Savaime prisiklijuojantis bitumo ir polimerų mišinys
Apsauginė plėvelė

1 pav.

ANDEREP (su mechaniniu fiksavimu)*
ANDEREP PROF – itin lengva (tik 0,4 kg/m2) ir

stipri pakloto medžiaga su polieterio pagrindu.
Lengvas ritinys ir neslidi danga iš polipropileno
(„Spunbond“) užtikrina lengvą ir saugų montavimą. Paklotas naudojamas bet kokiai stogo dangai.
ANDEREP GL – mechaniškai tvirtinamas paklo
tas su stiklūno pagrindu ir smulkiagrūdžio smėlio
pabarstais abejose pusėse. Turi termiškai akty* Arba bet kokios kitos medžiagos su tomis pačiomis
charakteristikomis. ANDEREP serijos paklotų medžiagų
charakteristikos pateikiamos TechnoNICOL medžiagų
techniniuose lapuose svetainėje www.nav.tn.ru.
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vias išilgines juostas, dėl kurių įrengiant išilgines
užlaidas, nereikia naudoti bituminės mastikos.
Naudojama lanksčių čerpių stogo dangai.

Sandūrų juosta TechnoNICOL
Sandūrų juosta TechnoNICOL – ruloninė hidroizoliacinė bitumo ir polimerų medžiaga, kurios
pagrindą sudaro poliesteris, dengtas stambiagrūdėmis bazaltinėmis granulėmis.

Karnizo, frontono nuosvyros ir prišliejimo
juostos
Pagamintos iš metalo su specialia danga.

Specialios stoginės vinys
Galvanizuotų vinių ilgis – 30–45 mm. Galvutės
skersmuo – ne mažiau kaip 9 mm. Vinies kojelės
skersmuo – ne mažiau kaip 3 mm.

Mastika TechnoNICOL Nr. 23 (FIXER)
Bituminė-polimerinė, klijuojanti, šalta mastika
FIXER.

Ventiliacijos elementai TechnoNICOL
Pakankamas įtekėjimo ir ištraukimo angų kiekis,
kurios atitinka minimalias stogo ventiliacijos normas.
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2. Terminologija

1) Matomoji dalis
2) Perdengiamoji dalis
3) Išpjova
4) Savaime prisiklijuojanti juosta
5) Plytelė, lapelis
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2 pav.

5
6

1
2

4
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1) Frontono nuosvyra
2) Karnizo nuosvyra
3) Sandūra
4) Briauna
5) Kraigas
6) Šlaito lūžis
7) Prišliejimas
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3 pav.

3. Stogo dangos medžiagų sąnaudos
Vienos TechnoNICOL SHINGLAS CONTINENT
ir WESTERN serijos pakuotės naudingas stogo
dangos plotas yra 1,5 m2. (įskaitant čerpių persidengimą), JAZZ ir RANCHO – 2 m2, COUNTRY –
2,6 m2. Kitų serijų pakuotėse - 3 m2 naudingo
čerpių ploto. Apskaičiuojant reikiamą eilinių čerpių kiekį, reikia atsižvelgti į stogo sudėtingumo
atitikties koeficientą. Klojant „Sonata“, „Akordas“
arba „Drakono dantis“ formų lanksčias čerpes
kartu su kraigo ir karnizų čerpėmis, atliekos bus
ne didesnės, kaip 5 %. Kitais atvejais (montuojant pradinę juostą, gūbrius ir kraigą), atliekų bus
10–15 %.
Specialių stoginių vinių sąnaudos yra apie
80 g/m2.

Mastikos sąnaudų normos
TechnoNICOL (FIXER):
Galinėms dalims ir pakloto kraštų klijavimui
sunaudojama 100 g
1 ilginiam metrui.
Sandūrų paklotui – 400 g 1 ilginiam metrui.
Prišliejimų hermetizavimui – 750 g 1 ilginiam
metrui.
Jei mastikos sluoksnis bus storesnis nei 1 mm
arba jei ji bus per daug atskiesta specialiais
tirpikliais, gali susidaryti pūslės arba bitumo
rišiklis nutekės ant pakloto.
9

Stogo dangos pagrindo
paruošimas
1. Pagrindo paruošimas prieš
klojant lanksčias čerpes
Pagrindas po klotomis lanksčiomis čerpėmis turi
būti sausas, vientisas, kietas ir lygus; aukščio
skirtumai neturi viršyti 1-2 mm.
Didelių lakštų dangos montavimą rekomenduojame atlikti šachmatiniu siūlių išdėstymu ir tvirtinti
žiedinėmis vinimis arba medienai skirtais savisriegiais.
Montuojant ištisinę dangą iš faneros arba OSB3, tarp lapų reikia palikti 3-5 mm tarpus, skirtus
kompensuoti linijinį plėtimąsi.
Dengiant WESTERN ir CONTINENT kolekcijų čerpėmis, minimalus stambių lakštų dangos

4 pav.
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5 pav.

storis turi būti 12 mm; dengiant kitų serijų čerpėmis - minimalus storis turi būti 9 mm, rekomenduojamas storis – 12 mm. Būtina, kad jūsų projektuotojas patvirtintų išretintų grebėstų žingsnį
po medine danga, priklausomai nuo statomo
pastato rajono arba statinio tipo.
Montuojant ištisinę dangą iš medžio, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad medžio metinės rievės
būtų išlinkusios į apačią.
Montuojant reikia atrinkti lentas pagal storį, kad
dangos storis kistų tolydžiai, storesnes lentas
dedant arčiau karnizo nuosvyros. Lentų sandūras išdėlioti ant atramų; sandūrų vietose įkalti ne
mažiau, kaip po 4 vinis.
Jei naudojate drėgną medieną, įlaidinių arba apipjaustytų lentų galai kiekvienoje pusėje tvirtinami
dviem savisriegiais.

2. Karnizo nuosvyros sustiprinimas
Stogo karnizo nuosvyra stiprinama metalinėmis karnizo juostelėmis. Jos dedamos briauna
ant ištisinio pagrindo krašto ir tvirtinamos specialiomis stoginėmis vinimis šachmatine tvarka
120–150 mm žingsniu, o persidengimo vietose
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20-30 mm. Lentų tarpusavio persidengimas yra
30-50 mm.
6 pav.
m
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3. Pakloto montavimas
Esant bet kokiam stogo nuolydžiui, reikia patiesti
paklotą visame stogo dangos plote. Sandūrose
ir karnizų nuosvyrose montuojamos ANDEREP
(savaime prisiklijuojanti) arba bet kurios kitos, tokių pat savybių medžiagos*.
7 pav.

ANDEREP (su mechaniniu
tvirtinimu)

0,6 m

ANDEREP (savaime
prisiklijuojanti)
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Sandūroje klojama 1 m pločio (50 cm kiekvienam
šlaitui) ANDEREP (savaime prisiklijuojanti) arba
bet kuri kita medžiaga, su tomis pačiomis savybėmis*. Jei įmanoma, paklotą reikia kloti ištisai
(be persidengimų) per visą sandūros ilgį. Priešingu atveju, paklotas klojamas su perdengimais o
po to kruopščiai suklijuojamos siūles viršutinėje
stogo dalyje. Persidengimo dydis yra 30 cm.
Išilgai karnizo nuosvyros ANDEREP (savaime
prisiklijuojanti) arba bet kurios kitos, tokių pat
savybių medžiagos* dedamos ant paties karnizo
iškyšos per visą dydį ir 600 mm nuo išorinės sienos vidinės plokštumos pastato viduje. 7). Toks
sprendimas užkerta kelią nepageidaujamam
pratekėjimui pastato karnizo zonoje arba statinyje, pažeidus temperatūros ir drėgmės sąlygų
režimą ertmėje po stogu arba dėl staigių aplinkos temperatūros pokyčių. ANDEREP (savaime
prisiklijuojanti) arba bet kurios kitos, tokių pat savybių medžiagos* ant karnizo nuosvyros dedama, paliekant 1-2 cm tarpą iki karnizo vėjalentės.
Tarpo dydis priklauso nuo šlaito ilgio ir nuolydžio.
Šlaito ilgiui ir nuolydžiui didėjant, tarpas iki metalinės karnizo vėjalentės lenkimo taip pat didinamas. Tarpo dydis turi sutapti su pradinės juostos
atitraukimo dydžiu.
Likusioji šlaito paviršiaus dalis dengiama paklotu
ANDEREP (su mechaniniu fiksavimu) arba bet
kuria kita, tokių pat savybių medžiaga*. Medžiagos klojamos iš apačios į viršų su 100 mm persidengimais išilgine kryptimi (BiCARD tipo paklotams su organiniu pagrindu persidengimas turi
būti 600 mm, kai stogo nuolydžio kampas yra iki
* Serijos ANDEREP paklotų medžiagų charakteristikos
pateikiamos TechnoNICOL medžiagų techniniuose lapuose
svetainėje www.nav.tn.ru.
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ANDEREP (su mechaniniu
tvirtinimu)
sniegas

8 pav.

SHINGLAS

vanduo

ledo
luitas

ANDEREP (savaime
prisiklijuojanti)

ištisinė danga

30°, kai daugiau kaip 30° – 100 mm), ir 150 mm
skersine kryptimi, išvyniojant ruloną lygiagrečiai
karnizo nuosvyrai. Prie pagrindo jis tvirtinamas
specialiomis cinkuotomis vinimis su plačiomis
galvutėmis kas 200–250 mm. Persidengimo vietos tepamos mastika TechnoNICOL Nr. 23 8–10
cm pločio juosta.

Pastaba: SONATA, ACCORD, TRIO ir BEAVER formų
čerpėms leidžiama naudoti paklotus tik tose vietose,
kuriose labiausiai tikėtinas pratekėjimas (stogo
kraštuose 50 cm pločio pakloto juostas; karnizo
nuosvyroje pakloti paklotą 60 cm nuo vidinės sienos
link kraigo (8 pav.); sandūroje 1 m pločio, stogo
praėjimų vietose – 1*1 m, o prie mansardinių langų –
50 cm); tokiu atveju garantijos terminai ir sąlygos
keičiasi ir bus panašūs į kitų gamintojų terminus ir
sąlygas. Atsižvelgiant į Rusijos Federacijos klimato
savybes, šios sąlygos taikomos tik šiems regionams:
Pietų federalinei apygardai, Šiaurės Kaukazo
federalinei apygardai, Volgos federalinei apygardai,
Centrinei federalinei apygardai ir Šiaurės vakarų
federalinei apygardai.
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4. Frontono nuosvyros sustiprinimas
9 pav.

TechnoNICOL

Stogo frontono nuosvyra sutvirtinama metalinėmis vėjalentėmis, kurios dedamos ant pakloto,
perdengiant 30–50 mm ir pritvirtinamos specialiomis stoginėmis vinimis šachmatine tvarka
120–150 mm žingsniu, o perdengimo vietose –
20–30 mm. Prieš klojant čerpes, ant frontono vėjalentės reikia užtepti mastikos, o viršutinį malksnos kampą nupjauti.

5. Sandūros paruošimas
Lanksčias čerpes TechnoNICOL SHINGLAS
sandūroje galima kloti dviem būdais: atviru ir
„apipjaustymo“ būdais. Sandūros paruošimas priklauso nuo pasirinkto būdo.

Atviras būdas
Išilgai sandūros ašies (1) ant ANDEREP (savaime prisiklijuojančio) pakloto arba ant bet kurios
tokių pat savybių medžiagos * (2) montuojama
sandūrų juosta (3) TechnoNICOL su horizontaliu
2-3 cm poslinkiu. Sandūrų juostos apatinės pusės kraštai (10 cm) sutepami bitumine mastika
* Serijos ANDEREP paklotų medžiagų charakteristikos
pateikiamos TechnoNICOL medžiagų techniniuose lapuose
svetainėje www.nav.tn.ru.
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10 pav.
2–3 c

m
10 cm

3

20–25

cm

2

1

4

TechnoNICOL (4). Jei sandūra ruošiama atviruoju būdu, vietoje sandūros juostos galima naudoti
metalo lakštą su antikorozine danga (rekomenduojama karšto klimato vietovėms).
Iš viršutinės pusės sandūrų juosta arba metalo
lakštas prikalamas specialiomis stoginėmis vinimis 2–3 cm nuo krašto 20–25 cm žingsniu. Jei
įmanoma, paklotą reikia kloti ištisai (be persidengimų) per visą sandūros ilgį. Priešingu atveju,
sandūrų juosta klojama su perdengimais o po to
kruopščiai suklijuojamos siūles viršutinėje stogo
dalyje. Persidengimas turi būti 30 cm.

Apipjaustymo būdas
Šiuo būdu montuojant lanksčias čerpes nereikalaujama kloti sandūrų juostą. Išsamiau montavimas aprašytas 5 paragrafe.
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6. Šlaito žymėjimas
Žymėjimo linijos yra naudingos kaip gairės ir padeda išlyginti TechnoNICOL SHINGLAS horizontaliai ir vertikaliai. Be to, jos išlygina TechnoNICOL SHINGLAS, jei šlaite yra įpjautas koks nors
stogo elementas arba yra pažeista stogo šlaito
geometrija. Vertikalių linijų žingsnis atitinka eilinės čerpės plotį, o horizontalių linijų žingsnis yra
5 čerpių eilės (~80 cm). Žymėjimo linijos atlieka
tik nukreipiančiąją funkciją. Jos yra orientyrai,
pagal kuriuos reikia prikalti čerpes.

1m

11 pav.

80 сm
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Lanksčių čerpių klojimas
TecnoNICOL SHINGLAS
1. Bendrosios lanksčių čerpių
TechnoNICOL SHINGLAS
montavimo rekomendacijos
Nedenkite to paties stogo skirtingų spalvų kodų čerpe.
Kad kuo labiau sumažintumėte spalvinį disbalansą, prieš klodami galite atsitiktine tvarka sumaišyti
5-6 pakuočių čerpes.
Jei stogas klojamas, kai temperatūra yra žemesnė
nei +5 °C, paketus su lanksčiomis čerpėmis TechnoNICOL SHINGLAS reikia laikyti šiltoje patalpoje,
kurioje temperatūra yra 20 °C, ne trumpiau nei parą
ir paduoti kloti po 5–6 paketus. Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei +5 °С, savaime prisiklijuojančią juostą ant plytelės būtina papildomai pašildyti
techniniu (šiluminiu) fenu.
Siekiant išvengti stogo dangos pažeidimų, medžiagą pjauti ant stogo reikia ant specialiai padėtos lentos.

Dėmesio! Siekiant išvengti dėmių ir avalynės pėdsakų, nerekomenduojama vaikščioti stogo danga
karštu saulėtu ir šaltu drėgnu oru. Judėjimui stogo
šlaitais reikia naudoti specialias lipynes.
18

2. Eilinių čerpių fiksavimas
Teisingas vinių kalimas

12° 45°

45° 90°

žymekliu pažymėtas pjūvis

25 mm

50 mm 50 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

žymekliu pažymėtas pjūvis

vinims skirta montavimo juosta

25 mm

50 mm 50 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

100 mm 50 mm

100 mm 50 mm

179 mm

179 mm
Mastika TechnoNICOL Nr. 23
taško skersmuo 20 mm

25 mm
25 mm

12 pav.
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Kiekviena eilinė čerpė tvirtinama prie stogo pagrindo specialiomis cinkuotomis vinimis su plačiomis galvutėmis, o jų kiekis priklauso nuo šlaito
nuolydžio. Yra labai svarbu teisingai prikalti vinis.
Vinis reikia kalti taip, kad galvutė būtų vienoje
plokštumoje su TechnoNICOL SHINGLAS paviršiumi ir neįsispaustų į čerpę (12 pav.).
Tinkamas vinių išdėstymas ir jų kiekis kiekvienai
TechnoNICOL SHINGLAS lanksčių čerpių formai
yra nurodyti 12 pav.
Dėmesio! Kai naudojama DRAGON TOOTH
formos čerpę, vinis tuo pat metu turi tvirtinti dvi
čerpes persidengimo vietoje. Gamykla- gamintoja uždeda specialų orientyrą - montavimo liniją
viršutinėje laminuotos čerpės pusėje (12 pav.).
Montavimo vietoje reikia įsitikinti, šis orientyras
tinkamas. CONTINENT kolekcijai reikia naudoti
45 mm ilgio vinis.

3. Pradinės juostos fiksavimas
Kaip pradine juosta, naudojamos universalios
kraigo ir karnizo čerpės arba eilinių čerpių iškarpos (malksna su nupjautais lapeliais).
Karnizo čerpės klijuojamos ant pakloto, atitraukus nuo lenkimo vietos 1–2 cm ir prikalant vinimis (13 pav.). Tarpo dydis priklauso nuo šlaito ilgio ir nuolydžio. Šlaito ilgiui ir nuolydžiui didėjant,
tarpas iki metalinės karnizo vėjalentės linkio taip
pat didinamas.
Iškarpos iš eilinių čerpių naudojamos klojant
TRIO, BEAVER, SONATA ir ACCORD formų čerpes. Klojant, apatinę pusę reikia sutepti mastika
20

13 pav.

10-20 mm

TechnoNICOL tose vietose, kur nėra klijų sluoksnio. Toliau čerpės klojamos, kaip kraigo ir karnizo
čerpės.
Klojant DRAGON TOOTH ir CONTINENT formų
čerpes, pradinė juosta klojama iš neapipjautų
eilinių čerpių. Šiuo atveju, taikomas montavimo
būdas yra analogiškas iškarpų iš eilinių čerpių
klojimo būdui.

4. Pirmos ir kitų eilinių čerpių eilių
fiksavimo taisyklės
Ant ilgų šlaitų rekomenduojama pirmą eilę kloti
nuo šlaito centro, kad būtų patogiau horizontaliai
sulygiuoti. Pirma eilė klojama 1–2 cm atstumu
nuo pradinės juostos (13 pav.).
Kloti reikia įstrižinzmis juostomis (14 ir 15 pav.).
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SONATA ir WESTERN
formų čerpės
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TRIO
formos čerpės
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Antra eilė montuojama nuo centro su poslinkiu į
kairę arba dešinę per pusę lapelio. TechnoNICOL
SHINGLAS lanksčias čerpes reikia prikalti taip, kad
apatinis lapelių kraštas būtų viename lygyje su pirmos eilės čerpių viršutiniu išpjovų kraštu.
Trečia eilė klojama su pusės lapelio poslinkiu į kairę
arba dešinę antros eilės atžvilgiu, priklausomai nuo
anksčiau pasirinktos krypties.
Čerpes reikia pradėti kloti nuo šlaito centro juostos
arba piramidės forma (16 ir 17 pav.).

16 pav.

17 pav.
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Maksimaliai efektyviai apsaugai nuo įstrižo lietaus rekomenduojama eilines čerpes klijuoti 10
cm pločio bituminės mastikos TechnoNICOL
juosta išilgai stogo krašto ten, kur nėra klijų
sluoksnio. Reikia nupjauti 2–3 cm nuo lanksčių
čerpių TechnoNICOL SHINGLAS viršutinių kampų prie metalinės frontono vėjalentės, kad sulaikytų vandenį, kaip parodyta 9 pav. Pradedant
kloti, reikia stebėti, kad pradinės čerpės sudūrimas nesutaptų su pirmos eilės čerpės sudūrimu.

Pastaba: klojant JAZZ, COUNTRY ir RANCHO
serijų lanksčias čerpes, horizontalaus paskesnės eilės malksnų postūmio dydis ankstesnės
eilės atžvilgiu gali skirtis 15 - 85 cm (15 pav.).
Šiuo atveju nereikia laikytis konkrečios piešinio
parinkimo taisyklės. Užklotos stogo dangos piešinys turi būti abstraktus.

5. Sąlajų įrengimas
Atviros sandūros būdas
3
2–3 cm

18 pav.

1
5

30 cm
5–15

2

4
cm
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Eilinės čerpės klojamos ant sandūros juostos ir
montuojamos chaotiška tvarka iki pjovimo linijos
(3) link sandūros ašies (1) (18 pav.). Kiekviena
eilinė čerpė papildomai tvirtinama stoginėmis
vinimis viršutinėje dalyje (2). Nekalkite specialių vinių arčiau nei 30 cm iki centrinės sandūros ašies (1). Taip sandūros atžvilgiu sueina du
šlaitų paviršiai. Po to, naudojant virvelę (kreidinę virvelę) pažymimos dvi kreidinės linijos (3).
Tuomet eilinės čerpės pjaunamos pagal 3 liniją.
Kartu reikia kloti specialią lentą, kad nepažeisti
hidroizoliacinio pakloto. Kad sandūroje vanduo
būtų sulaikomas, reikia nupjauti kiekvieną čerpę
(4) ir 10 cm pločio juostą sutepti bitumine mastika TechnoNICOL iš apatinės pusės ten, kur nėra
klijų sluoksnio (5).
Jei vandens srautai nuo šlaitų labai skiriasi, tuomet būtina paslinkti lataką į mažesnio srauto
pusę, siekiant kompensuoti eilinės čerpės ir sandūros juostos sudūrimo praplovimą. Sandūros
latako plotis gali būti nuo 5 iki 15 cm, priklausomai nuo pastato vietovės arba statinio tipo. Jeigu statybos objektas yra tankiame miške, būtina
padidinti latakų plotį, kad būtų sklandžiai pašalinami lapai.

Apipjaustymo būdas
Iš pradžių eilines čerpes montuojamos ant mažo
nuolydžio šlaitų su ne mažesne nei 30 cm perdanga ant statesnio šlaito (pav. 19). Kiekviena
eilinė čerpė papildomai tvirtinama stoginėmis
vinimis viršutinėje dalyje (2). Negalima kalti vinių arčiau nei 30 cm nuo iki centrinės sandūros
ašies (1). Taip dengiamas visas mažo nuolydžio
stogo šlaitas. Tada pažymima kreidinė linija (3)
ant statesnio šlaito. Atstumas nuo kreidinės lini-
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3

1
4

2

19 pav.

5

jos (3) iki centrinės sandūros ašies (1) yra 7–8
cm. Lanksčios čerpės ant statesnio šlaito apipjaustomos pagal kreidinę liniją (3). Kad sandūroje vanduo būtų sulaikomas, reikia nupjauti kiekvieną čerpę (4) ir 10 cm juosta sutepti bitumine
mastika TechnoNICOL iš apatinės pusės ten, kur
nėra klijų sluoksnio (5).

6. Šlaitų ir kraigų kraštų įrengimas
1-as būdas
Šiuo būdu montuojant šlaitų ir kraigų briaunas,
naudojamos kraigo čerpės, kurios gaunamos,
padalinus kraigo ir karnizo čerpes į 3 dalis perforacijos vietoje. Kraigo ir karnizo čerpės gaminamos SONATA, ACCORD, WESTERN, DRAGON
TOOTH, CONTINENT čerpėms.
Briauna. Ant briaunos gulanti eilinė čerpė apipjaustoma taip, kad tarp gretimų šlaitų dangų
būtų 0,5 cm pločio tarpai. Virvele pažymimos
būsimos briaunos ribos (dvi juostos išilgai briaunos). Kraigo čerpės klojamos iš pačios į viršų.
Kiekviena eilinė čerpė tvirtinama keturiomis vini-
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mis (po dvi iš kiekvienos pusės) taip, kad aukščiau gulinti čerpė 3-5 cm uždengtų žemiau gulinčios čerpės vinis.
Kraigas. Kraigas klojamas iš tos pusės, kuri yra
priešinga toje vietovėje vyraujančioms vėjo kryptims. Toliau kraigas montuojamas taip pat, kaip
briauna.

2-as būdas
Jei klojamos BEAVER, TRIO, SONATA ir DRAGON TOOTH formų čerpės, kraigo čerpes galima išpjauti iš eilinės čerpės. Tokiu atveju Klojant
TechnoNICOL SHINGLAS SONATA formos čerpes, viršutinė dalis yra matoma, o apatinė – uždengiama (20 pav.).
Klojant kraigo čerpių iškarpas, jų apatinė dalis
papildomai sutepama mastika TechnoNICOL

B
A
TRIO

kraigo ir karnizo čerpės

B
A
BEAVER TAIL
A
B
SONATA

A – matoma dalis
B – uždengiama dalis
20 pav.
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DRAGON TOOTH
vyraujanti vėjo
kryptis

tose vietose, kur nėra klijų sluoksnio. Toliau
briaunų/ kraigų montavimas, naudojant kraigo
čerpių iškarpas, vyksta taip pat, kaip briaunų/
kraigų montavimas, naudojant kraigo ir karnizo
čerpes.

Dėmesio! Kad šaltuoju metų laiku neatsirastų įtrūkimų (kai temperatūra yra žemesnė nei +5 °C) ant
TechnoNICOL SHINGLAS serijos CLASSIC ir FINISH TILES čerpių, rekomenduojama padaryti išlenkimą ant pakaitinto, maždaug 10 cm skersmens
metalinio vamzdžio. JAZZ, COUNTRY ir RANCHO
kraigo elementus lenkti ant pakaitinto vamzdžio
esant bet kokiai temperatūrai.

7. Lanksčių čerpių TechnoNICOL
SHINGLAS klojimas ant kupolinių ir
kūginių paviršių
Yra du rekomenduojami TechnoNICOL SHINGLAS klojimo būdai ant lenktų paviršių: segmentinis ir besiūlis. Abiem atvejais pirmiausia klojamas paklotas.
Segmentiniu būdu kupolo ar kūgio paviršius dalinamas į lygias dalis virvele. Kiekvienam segmentui klojama eilinė čerpė. Segmentų sujungimai
perdengiami kraigo čerpėmis kaip stogo briau-
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nos ir kraigas. Segmentų dydis ir kraigo čerpių
plotis turi atitikti dengiamo paviršiaus mastą.
Klojant besiūliu būdu (21 pav.), reikia ypatingai
kruopščiai pažymėti šlaitą. Ant stogo pagrindo
daromos kreidinės žymės, atstumas tarp kurių,
lygus pusei lanksčios čerpės lapelio. Kreidinės

21 pav.

1) Metalinis antgalis (montuojamas po lanksčių
čerpių TechnoNICOL SHINGLAS klojimo);
2) vertikalios dalinio linijos (šlaito žymėjimas);
3) visas čerpės lapelis;
4) 1/2 čerpės lapelio;
5) paklotas ANDEREP.
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linijos jungiasi nuo stogo. Tada būtina sukarpyti
eilines čerpes į atskirus lapelius ir sumontuoti pirmą eilę. Aukščiau gulinčios iš anksto sukarpytų
čerpių lapelių eilės klojamos paslenkant per pusę
lapelio žemiau gulinčios eilės atžvilgiu. Čerpių
pjaustymas atliekamas pagal pažymėtas kreidines linijas. Kai tik eilinės čerpės lapelio plotis
tampa dvigubai mažesnis už pirminį, paskesnėje
eilėje pradedami kloti pirminių matmenų lapeliai.
Tokia seka montuojama iki stogo viršūnės. Stogo
viršūnė formuojama metaline viršūne.

8. Prišliejimas
Stogo šlaitų ir sienų sujungimo vietose (22 pav.)
kalama trikampė lentelė (1), ant kurios dedamos
eilinės čerpės (4). Vietoje trikampės lentelės galima naudoti įstrižai perpjautą 50×50 mm medinį
tašą ar paprastą medinę grindjuostę (1). Jei vertikali siena yra plytinė, ją būtina iš anksto nutinkuoti ir nugruntuoti. Ant eilinių čerpių montuojama sandūrų pakloto juosta TechnoNICOL (5). Ji
turi būti ne siauresnė, kaip 500 mm ir su bituminės mastikos TechnoNICOL sluoksniu (mastika
dedama ant viso apatinės sandūrų juostos pusės iškarpos paviršiaus). Ant sienos juosta užleidžiama ne mažiau nei 300 mm, o klimato zonose
su didesnėmis sniego apkrovomis ši vertė gali
būti didesnė. Viršutinė šliejama dalis įleidžiama į
griovelį ir uždengiama metaliniu skydu (2), kuris
pritvirtinamas mechaniškai ir hermetizuojamas
silikoniniu, „Thiokol“ arba poliuretano hermetiku
(3).
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Dūmų ir ventiliacijos vamzdžiams hermetizuoti daroma išpjova iš sandūrų juostos (23 pav.)
arba iš metalo su antikorozine danga (24 pav.).
Gautos išpjovos sulenkiamos arba pjaunamos
tam tikrose vietose. Montavimo būdas parodytas
22 paveiksle. Pirmiausia montuojama viršutinė
iškarpa su užleidimu ant eilinės čerpės. Tada
montuojama kairioji ir dešinioji, kurios klojamos
po čerpe. Galiausiai montuojama apatinė iškarpa. Montuojant, būtina laikytis vandens kaskadų
principo. Kairėje, dešinėje ir apatinėje pusėje
būtina įrengti 8 cm pločio lataką. Eilinių čerpių
sujungimo vietas reikia klijuoti bitumine mastika
TechnoNICOL ten, kur nėra klijų sluoksnio, 10
cm pločio juosta ir apipjaustyti kampus, kad sulaikytų vandenį.
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Kad už dūmtraukio ir ventiliacijos vamzdžių nesikauptų sniegas, jei jų skerspjūvis viršija 500×500
mm ir yra išdėstyti skersai šlaito, rekomenduojama įrengti stoglatakį (25 pav.).
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25 pav.

Jei stogo šlaitas gale prišliejamas prie sienos,
šlaito gale reikia įrengti linijinį atmuštuvą iš metalo su antikorozine danga (26 pav.).

26 pav.
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9. Stogo praėjimų įrengimas
Praėjimų stogo apatinėje dalyje, antenų, komunikacijos vamzdžių dalys hermetizuojamos specialiais praėjimo elementais (27 pav.).

27 pav.

Praėjimo elementai tvirtinami jungimo detalėmis
su vinimis. Malksnų eilės klojamos ant praėjimo
elemento, apipjaunamos ir priklijuojamos prie
jungės bitumine mastika TechnoNICOL Nr. 23
FIXER. Tada ant praėjimo elemento montuojama reikiama stogo anga.
TechnoNICOL ventiliacijos išėjimai gaminami
dviejų tipų: neizoliuoti ir izoliuoti (28 pav.), skirti naudoti vietovėse, kur ilgai trunka šalčiai, bei
naudoti vidinei patalpų ventiliacijai ir kanalizacijai.
Ventiliacijos anga su poliuretano izoliacija neapšąla iš vidaus net esant ilgiems šalčiams. Kanalizacijos
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išėjimų nerekomenduojama dengti gaubtu, nes
gaubte užšalęs kondensatas blogina ventiliaciją.
Kaip stogo estetinį elementą, leidžiama naudoti
dekoratyvinį gaubtą be vidinio padalinimo (pav.
29).
Į vamzdį patekę krituliai ir lapai nesukelia nepatogumų, nes viskas patenka į pastato ir įrenginio
vandens nuotekų sistemą.

28 pav.
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29 pav.

Stogo dangos priežiūros
rekomendacijos
1. Stogo dangos būklę būtina tikrinti pavasarį ir
rudenį.
2. Lapus, šakeles ir kitas šiukšles nuo stogo rekomenduojama šalinti minkštu šepečiu. Negalima naudoti aštrių įrankių.
3. Ant stogo dangos esančius aštriakampius
daiktus reikia šalinti rankomis.
4. Užsikimšus, siekiant užtikrinti laisvą vandens
nutekėjimą nuo stogo, būtina išvalyti lietaus latakus ir įlajas.
5. Kad nesusidarytų storas sniego sluoksnis,
jį būtina valyti neaštriais mediniais kastuvais.
Sniegą nuo stogo reikia šalinti sluoksniais, ant
dangos paliekant 10 cm apsauginį sluoksnį.
6. Būtina profilaktiškai tikrinti ir, jei reikia, remontuoti montavimo angas, skyles, įtrūkimus ir dalis
iš metalo lakštų.
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REMONTAS
TechnoNICOL SHINGLAS
Lanksčias čerpes TechnoNICOL SHINGLAS galima remontuoti. Jeigu stogo danga pažeista dėl
šių veiksnių: projektavimo klaidų, nekvalifikuoto
pastato, įrenginio / statinio montavimo ir pan.,
galima atlikti vietinius stogo remonto darbus. Tokiu atveju būtina pašalinti stogo dangos pažeidimų priežastį, kuriuos sukėlė aukščiau minėti
veiksniai. Remonto tvarka:
1. pašalinti stogo dangos pažeidimų atsiradimo
priežastį.
2. išardyti pažeistą stogo dangos plotą ir sumontuoti naują stogo dangą.
3. naujos stogo dangos sujungimui su pagrindine stogo danga reikia naudoti techninį feną.
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Bendrovė TechnoNICOL rekomenduoja laikytis
pateiktos instrukcijos, montuojant TechnoNICOL
SHINGLAS. Jei nesilaikoma aukščiau pateiktų
montavimo taisyklių, naudojamos nerekomenduotos dalys, pažeidžiamos statybų normos
ir taisyklės projektuojant stogo konstrukcijas ir
atliekant stogo darbus, garantija gaminiams netaikoma.
TechnoNICOL techniniai specialistai suteiks būtinas konsultacijas ir visapusę pagalbą montuojant.

www.shinglas.ru
Nemokama techninė pagalba:

Maskva, 2015

Bendrovės TechnoNICOL produktų svetainių adresai
www.tn.ru Bendrovės TechnoNICOL svetainė
www.technoelast.ru Stogo dangos ir hidroizoliacinės bitumo-polimerų medžiagos
www.logicroof.ru Polimerinės membranos LOGICROOF
www.teplo.tn.ru Termoizoliacinės medžiagos TechnoNICOL
www.technoplex.ru Ekstruzinis putų polistirenas TechnoNICOL
www.luxard.ru Kompozicinės čerpės „Luxard“
www.membrana.tn.ru Difuzinės ir garo izoliacijos plėvelės TechnoNICOL
www.mastiki.tn.ru Mastikos TechnoNICOL
www.nicoband.ru „Nicoband“
www.planter.ru Profiliuotos membranos
www.proekt.tn.ru Projektavimo dokumentacija „Project-Navigator“
www.matrix.tn.ru TechnoMATRIX

