Artykuï promocyjny

NajczÚstsze bïÚdy wykonawcze
podczas montaĝu pokrycia dachowego
niajÈco-wentylacyjnÈ. TaĂma zapewnia odpowiedniÈ wentylacjÚ wbobrÚbie kalenicy ibgradów
oraz chroni dach przed wnikaniem opadów atmosferycznych pod pokrycie dachowe.
Przy dïuĝszych poïaciach do wspomagania
wentylacji przegrody dachowej uĝywa siÚ dachówek wentylacyjnych, najczÚĂciej umieszcza siÚ je wbprzedostatnim rzÚdzie przy kalenicy. Zastosowanie tych dachówek konieczne
jest równieĝ tam, gdzie przerwana jest ciÈgïoĂÊ
pokrycia dachowego.

Kolejnym, jednym zb najczÚĂciej spotykanych bïÚdów podczas sÈ ěle uïoĝone dachówki. Wykonawca przed przystÈpieniem do krycia dachu, musi przede wszystkim prawidïowo
rozmieĂciÊ ïaty. Przed przystÈpieniem do pracy powinien zatem zapoznaÊ siÚ zbinstrukcjÈ
producenta.
Szybki ibïatwy montaĝ gÈsiorów dziÚki systemowi
CREATONFIRSTFIX®

Oryginalne akcesoria stanowiÈ gwarancjÚ najwyĝszej
jakoĂci ibpiÚknego wyglÈdu dachu

Podczas prac wykonawczych na dachu,
Inwestor moĝe spotkaÊ siÚ zblicznymi bïÚdami popeïnionymi przez wykonawcÚ. Jednym
zbpodstawowych niedociÈgniÚÊ spotykanych
podczas odbioru prac dekarskich, jest nieprawidïowo funkcjonujÈca wentylacja. Wbnajbardziej ekstremalnych sytuacjach zdarza siÚ, ĝe
jej po prostu nie ma.
Brak cyrkulacji powietrza pod poszyciem dachu powoduje powstanie pleĂni ibgrzybów oraz
stopniowÈ degradacjÚ drewna znajdujÈcego siÚ
pod pokryciem. Aby temu zapobiec, trzeba prawidïowo wykonaÊ wlot powietrza przy okapie.
Nie moĝe byÊ on mniejszy niĝ 200 cm²/ 1 m szerokoĂci dachu.
NastÚpnym krokiem jest zrobienie wylotu
powietrza. Wylot ten znajduje siÚ przy kalenicy pod gÈsiorami ibzakryty jest taĂmÈ uszczel-

Perfekcyjna szczelnoĂÊ poïaci zostaje osiÈgniÚta
dziÚki unikatowym zamkom zastosowanym
wbdachówkach CREATON

Dachówka kalenicowa wentylacyjna marki CREATON oraz system mocowania gÈsiorów FIRSTFIX® to innowacyjny duet
na doskonaïÈ kalenicÚ

Dekarz wykonujÈc montowanie ïat powinien
rozmierzyÊ elementy drewniane, by byïy
one rozmieszczone na dachu równomiernie.
Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do bïÚdu, którego konsekwencjÈ jest ratunkowe docinanie ostatniej dachówki przy kalenicy. Takie
docinanie dachówek ma negatywny wpïyw na
estetykÚ koñcowÈ dachu.
Inwestor by uniknÈÊ kosztownych napraw
pokrycia powinien zastanowiÊ siÚ nad wyborem odpowiedniego fachowca juĝ wbfazie projektu ibzakupu materiaïu. Dobre materiaïy oraz
przede wszystkim profesjonalny wykonawca zapewniÈ nam gwarancjÚ trwaïego ib bezpiecznego dachu.
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