Akcesoria dachowe

AKCESORIA
DACHOWE

W momencie wyboru pokrycia dachowego,
czy nawet już na etapie projektu dachu, należy
pomyśleć o doborze właściwych akcesoriów
dachowych.
Pod pojęciem AKCESORIA DACHOWE kryje
się cały szereg produktów, począwszy od tych
zabezpieczających i uszczelniających połać
dachową w miejscu okapu (kratka okapowa,
grzebień okapu z kratką wentylacyjną, pas nadrynnowy), poprzez produkty do obróbek na dachu, akcesoria zapewniające prawidłowy odbiór
i odprowadzanie wilgoci (taśmy wentylująco-uszczelniające na kalenicę i grzbiety), umożliwiające właściwą gospodarkę wodą opadową
na styku połaci i ochronę przed zawilgoceniem
(kosze dachowe), po cały szereg produktów
umożliwiających bezpieczną komunikację na
dachu (wyłazy dachowe, ławy i stopnie kominiarskie) oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo
eksploatacji – systemy: przeciwśniegowe, odgromowe, ochrony przed ptactwem, jak też
różne elementy mocujące, uchwyty gąsiora,
spinki i klamry do montażu dachówek, dachówki
przejściowe i inne.

Fot. WA-BiS
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Akcesoria dachowe są niezbędnym elementem
każdego dachu – odpowiadają za prawidłową
wentylację połaci, odbiór i odprowadzenie
wody opadowej w miejscach newralgicznych,
za bezpieczeństwo, trwałość i pełną funkcjonalność dachu. Wykonawcom i inwestorom poszukującym trwałych, wysokiej jakości produktów,
spełniających w/w zadania, polecamy akcesoria dachowe WA-BiS. To doskonałe rozwiązanie
na każdy dach – szeroka gama oferowanych
produktów, kolorów i wymiarów.
Oferta WA-BiS obejmuje akcesoria zabezpieczające okap i kalenicę, taśmy uszczelniające i inne
elementy obróbki komina, kosze dachowe,
system komunikacji dachowej, ochrony przed
śniegiem oraz ochrony przed ptactwem, instalacje odgromowe, dachówki wentylacyjne oraz
elementy mocujące – uchwyty gąsiora, klamry i
spinki.

Okap to jeden z najważniejszych elementów
dachu odpowiadający za prawidłową wentylację połaci. Jest też miejscem narażonym na
wnikanie wody opadowej oraz przedostawanie
się do przestrzeni podpołaciowej ptaków,
gryzoni i dużych owadów. Produkty, takie jak pas
nadrynnowy, kratka okapowa oraz grzebień
okapu skutecznie zabezpieczają okap, pozwalając jednocześnie na swobodny nawiew powietrza pod połać.

Akcesoria zapewniające prawidłowy odbiór i
odprowadzenie wilgoci przy równoczesnym
zabezpieczeniu przed wodą zewnętrzna to
wentylująco-uszczelniające taśmy kalenicowe.
Wysokiej jakości surowce, łatwość układania,
zastosowanie przy różnorakich koncepcjach
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idealne rozwiązania dla dachu
technologicznych. Elementy te są odporne na
wpływ warunków atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego.

Elementy uszczelniające przełomy dachowe,
zapewniające długotrwałe i szczelne połączenie
wykonane szybko i bez nadmiernego wysiłku,
równocześnie pozwalające osiągnąć zadowalający efekt estetyczny – taśmy uszczelniające komin i
inne newralgiczne miejsca dachu. Odpowiednie
profilowanie i estetyczność materiałów daje
możliwość dostosowania do każdego rodzaju
pokrycia.

Gotowe rozwiązania pozwalające prawidłowo
odebrać i odprowadzić wodę opadową ze
stykających się połaci, zapewniając odpowiednią
drożność przepływu, to kosze dachowe. Elementy
te w pełni zabezpieczając więźbę przed zawilgoceniem zapewniają dodatkową wentylację
połaci.

Klamry i spinki to elementy służące do szybkiego i bezpiecznego montażu oraz zabezpieczenia
dachówek ceramicznych i cementowych przed
niekorzystnym działaniem wiatru.
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Dodatki systemowe
Taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca kalenicę i grzbiet
dachu
Taśma wentylacyjno – uszczelniająca kalenicę i grzbiet dachu wykonana
z plisowanego aluminium, z samoprzylepnymi paskami pokrytymi klejem na bazie butylu. Przekrój wentylacyjny: 160 cm2/mb.

Płotek śniegowy
(Płotek śniegowy + wsporniki). Rozstaw wsporników
płotka śniegowego od 40 do
80 cm, w zależności od kąta
nachylenia połaci dachowej.

Taśma ołowiana i miedziana wentylacyjno-uszczelniająca kalenicę
i grzbiet dachu
Taśma wentylacyjno-uszczelniająca
kalenicę i grzbiet dachu wykonana
z plisowanego ołowiu lub z plisowanej miedzi, z samoprzylepnymi paskami pokrytymi klejem na bazie butylu.
Przekrój wentylacyjny: 160 cm2/mb.

Ława kominiarska
(Ława kominiarska 0.40 m +
dwa wsporniki i dwie kołyski, ława kominiarska 0.80
m + dwa wsporniki i dwie
kołyski, ława kominiarska
1.00 m + dwa wsporniki
i dwie kołyski, ława kominiarska 2.00 m + trzy
wsporniki i trzy kołyski, ława
kominiarska 3.00 m + cztery
wsporniki i cztery kołyski.)

Aluminiowa taśma koszowa
Aluminiowe wykończenie
kosza z zaginanymi brzegami. Każda strona w innym
kolorze. Grubość taśmy 0,3
mm.

Taśma KoraFlex
Uniwersalna taśma do
uszczelniania połączeń
połaci dachu ze ścianą
i kominem. Materiał
plisowany (naturalna
miedź lub aluminium
pokryte warstwą farby), spodnia strona w całości pokryta
klejem na bazie butylu. Zaleca się stosowanie wraz z listwą
zakończeniową KoraFlex.
Taśma do uszczelniania połączeń koszy dachowych
Taśma uszczelniająca z materiału plisowanego (naturalna
miedź lub aluminium pokryte
warstwą farby), spodnia strona w całości pokryta klejem na
bazie butylu.
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Stopień kominiarski
(wspornik stopnia+stopień).

Wspornik pod belkę śniegową
Element służący do mocowania
drewnianego bala śniegowego.
Rozstaw wsporników jak dla
płotka śniegowego.

Śniegowstrzymywacz
Wykonany z płaskownika
stalowego 25 x 3 mm ocynkowany ogniowo. Służy do
rozbijania warstwy śniegu na
dachach krytych dachówką.
Grzebień okapu
Listwa wentylacyjna okapu
Listwa wentylacyjna okapu
z grzebieniem
Produkty umożliwiające
właścią wentylację okapu,
stanowiące jednocześnie
skuteczne zabezpieczenie
szczeliny wentylacyjnej.
Wykonane są z tworzywa
sztucznego (polipropylen)
lub aluminium

Klamry do gąsiorów
Klamry do mocowania gąsiorów do łat kalenicowych
i grzbietowych. Dostępne do
wszystkich modeli gąsiorów
Koramic.

Spinki do mocowania dachówek zakładkowych
Spinki do mocowania dachówek zakładkowych z materiału ZIAL (łata 40 x 60 cm).

Spinki do Mnicha-Mniszki
Spinki do Mnicha-Mniszki ze
stali szlachetnej.

Taśma do klejenia membran
dachowych
Taśma służąca do napraw
membran dachowych poprzez oklejanie miejsc uszkodzonych.

Pas nadrynnowy
Taśma wykonana z plisowanego materiału aluminiowa
lub miedziana, służąca do
wykonania obróbki pasa
nadrynnowego.

Siatka ochronna okapu
Aluminiowa siatka zabezpieczająca szczelinę wentylacyjną okapu.

Membrany dachowe
Membrany wysokoparoprzepuszczalne, 3-warstwowe
Koramic 10 i Koramic 11
oraz folia dachowa niskoparoprzepuszczalna Koramic
140, stanowią idealną ochronę konstrukcji dachu oraz
izolacji termicznej. Membrana
Koramic 11 może być stosowana do dachów o pełnym
deskowaniu.

Uchwyt do łat uniwersalny, z gwoździem, o
regulowanej wysokości
Uchwyty służące do mocowania łat kalenicowych
i grzbietowych.

Dachówka karpiówka
świetlik
Karpiówka świetlik do
doświetlenia poddaszy
nieużytkowych.

Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. zo.o.
04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 79
infolinia tel. +48 22 514 20 20
informacja.techniczna@wienerberger.com
www.wienerberger.pl
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Listwy zakończeniowe
KoraFlex
Listwy pozwalające prawidłowo i estetycznie wykończyć obróbki ściany lub
komina wykonywane przy
pomocy taśm KoraFlex
(aluminium lub miedź).

Akcesoria dachowe

Akcesoria dachowe
Ławy i stopnie
kominiarskie

Firma „mdm” jest czołowym producentem i dystrybutorem
akcesoriów dachowych w Polsce. Akcesoria dachowe są niezbędnym uzupełnieniem każdego rodzaju pokryć dachowych.
Oferta firmy jest nieustannie poszerzana a wysoka jakość produktów potwierdzona aprobatami i certyfikatami pozwala usatysfakcjonować najbardziej wymagających klientów.

Należą do niezbędnych ele-mentów dachów zapewniając
stały i bezpieczny dostęp do kominków oraz urządzeń technicznych montowanych na dachach:
– wykonane ze stali lub alu-minium pokrytego farbą poliestrową;
– są odporne na korozję, lekkie,
dostępne w szerokiej palecie wymiarów i kolorów.

Taśma kalenicowa
Vent-roll
Przeznaczona jest do wentylacji kalenic zarówno płaskich, jak i
skośnych. Pozwala na odprowadzenie pary wodnej przenikającej
przez konstrukcyjne warstwy dachu z użytkowego poddasza oraz
stanowi ochronę przed wnikaniem
wody, śniegu i kurzu przedostających się pod gąsiory.
Taśma kalenicowa Vent-roll
wykonana jest z:
– aluminium lakierowanego farbą
poliestrową;
– ekstremalnie dyfuzyjnej tkaniny
wentylacyjnej, stabilizowanej na
działanie promieni UV.
Tkanina i aluminium są podwójnie łączone (klejenie i szycie).
Klej butylowy odpowiedzialny za mocowanie taśmy do połaci
dachowej zapewnia doskonałą przyczepność w szerokim zakresie temperatur.
Zastosowanie plisowanego aluminium pozwala na szczelne
połączenie nawet z dachówkami wysokoprofilowanymi.

Lakierowane
aluminiowe blachy
dekarskie
– doskonałe tworzywo do obróbek dekarskich
– pokryte dwustronnie farbą
poliestrową;
– dostępne w arkuszach o wymiarach 2000x1000mm;
– kolorystyka: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy; czerwony;
czarny; imitujacy miedź;
– cechy charakterystyczne: łatwość kształtowania, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Taśmy kominowe
– z miedzi, aluminium lub ołowiu,
powlekane kolorami, jakie mają
dachówki ceramiczne; odporne
na wszelkiego rodzaju warunki;
– pokryte od spodu klejem butylowym, który nie wycieka i zapewnia trwałe połączenie;
– zapewniają szczelność, trwałość i odporność obróbki komina
na warunki zewnętrzne;
– przeprofilowanie taśmy ułatwia
wykonanie obróbki i dopasowanie jej do kształtu pokrycia.
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Ochrona
przeciwśniegowa
Wszędzie tam, gdzie istnieje
obawa, że zsuwający się z dachu śnieg może zagrażać przechodniom, niszczyć posadzone
krzewy czy uszkodzić rynny,
należy zastosować ochronę
przeciwśniegową.
Firma mdm s.a. oferuje 3 rodzaje takiej ochrony:
- śniegołapy
- płotki przeciwśniegowe
- bale przeciwśniegowe.
Śniegołapy, płotki i bale przeciwśniegowe można bardzo łatwo montować do konstrukcji
dachu bez konieczności wycinania otworów w dachówkach.
Szeroka gama kolorystyczna i różnorodność oferty pozwala
dopasować odpowiedni system ochrony przeciwśniegowej do
różnych rodzajów pokryć dachowych.

Pozostała oferta
Oferta firmy mdm sa obejmuje także:
– membrany dachowe (prezentacja na str. 46-47);
– folie paroizolacyjne (prezentacja na str. 54)
– akcesoria do zabezpieczenia i wentylacji kalenicy i okapu;
– kosze dachowe;
– spinki do dachówek;
– klamry do gąsiorów;
– osprzęt odgromowy;
– przelotki;
– maszyny i urządzenia dekarskie.
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