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Czym jest system płyt dachowych
Roof Tile?
System płyt dachowych Kingspan Roof Tile wygląda, jak typowe pokrycie z dachówki ceramicznej,
ale wykonany jest z nowoczesnych płyt warstwowych o odpowiednio ukształtowanej powierzchni zewnętrznej.

płyta KS1000 X-dek

Blachodachówka

płyta KS1000 Roof Tile

Elastyczność

Ciągły rozwój wzorów profilowania, sposobów łączenia i technologii produkcji płyt
warstwowych, pozwolił nam na udoskonalenie naszych systemów płyt dachowych.
Ewoluując od rozwiązań typowo przemysłowych, znalazły one zastosowanie dla szerszej
grupy budynków - od budynków biurowych
po centra rozrywkowo-wypoczynkowe. Nasze
produkty zyskały opinię profesjonalnych
rozwiązań w dziedzinie pokryć dachowych.
Jednym z największych osiągnięć firmy
Kingspan w tym zakresie jest system płyt
dachowych KS1000 Roof Tile.

dachowej jest większe niż 120. Za tradycyjnym wyglądem kryją się wyrafinowane
rozwiązania, które zapewniają łatwość
montażu i jednocześnie spełniają wymagania wszystkich współczesnych norm
budowlanych.

Dachy tworzone z użyciem systemu
Kingspan Roof Tile wyglądają zupełnie jak
tradycyjne
dachy
kryte
dachówką
ceramiczną. Wykonane są z nowoczesnych
płyt warstwowych Kingspan
o specjalnie ukształtowanej powierzchni
zewnętrznej. Płyty te posiadają warstwę
termoizolacyjną i mogą być wykorzystywane do krycia budynków dowolnego
przeznaczenia, gdzie nachylenie połaci

RENOWACJA I ROZBUDOWA
Wszechstronność systemu o Kingspan Roof Tile
jest szczególnie widoczna podczas renowacji i
rozbudowy pokryć wykonanych wcześniej z
użyciem tej płyty. Poszczególne elementy
mogą być szybko demontowane i ponownie
montowane, w zależności od potrzeb. Rozbudowa możliwa jest więc bez znaczacego
zakłócania pracy przedsiębiorstwa. Ma to
szczególne znaczenie, gdy firma rozbudowuje

MONTAŻ
Montaż płyt dachowych Kingspan Roof Tile
jest niezwykle szybki i prosty. Płyty są lekkie,
praktyczne i mogą być instalowane niezależnie od warunków pogodowych, w ciągu
zaledwie kilku dni.

się i potrzebuje większej przestrzeni magazynowej lub biurowej. W takich przypadkach rozbudowa dachów wykonanych w systemie Roof
Tile staje się niezwykle łatwa.
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
I ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ
Płyty dachowe Kingspan Roof Tile posiadają
zaawansowany rdzeń izolacyjny z pianki IPN,
który zapewnia bardzo dobry stopień
izolacyjności termicznej (współczynnik
U równy nawet 0,14 W/m2K) oraz odporność
ogniową na poziomie REI 20. Jest to solidne
i bezpieczne rozwiązanie dla budynków
dowolnego przeznaczenia.
AKCESORIA
System płyt dachowych Kingspan Roof Tile
obejmuje także bogatą gamę akcesoriów
umożliwiających tworzenie skomplikowanych
systemów pokryć dachowych. Rozbudowana
oferta tych elementów pozwala osiągnąć
równowagę pomiędzy estetyką i funkcjonalnością.
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System płyt dachowych KINGSPAN Roof Tile

ZALETY
W porównaniu do standardowych systemów składanych
typu built-up:
• 50 % krótszy czas montażu – niższe koszty robocizny.
• Mniejsza liczba elementów - oszczędność materiałów
konstrukcji dachowej.
• Mniejsze minimalne nachylenia połaci dachu.
• Doskonałe i stabilne parametry izolacyjne i ogniowe.
• Doskonałe zabezpieczenie przed przenikaniem pary i wilgoci.
• Kompleksowa gwarancja.
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Czas montażu i koszt budowy

Płyty dachowe Kingspan Roof Tile

czas montażu krótszy o co
najmniej 50 %
możliwość „odchudzenia”
konstrukcji dachowej o ok. 45 %
oszczędność kosztów robocizny
kompleksowa gwarancja
producenta

Płyty dachowe Kingspan Roof Tile mogą być
montowane ręcznie lub przy użyciu mechanicznych urządzeń podnoszących. Wymiary
i waga płyt dodatkowo wpływają na zwiekszenie szybkości prac. Płyty są mocowane
bezpośrednio do stalowej lub drewnianej
konstrukcji dachowej, co znacząco ogranicza
wymogi dotyczące konstrukcji wsporczej (np.
zmniejszenie liczby niezbędnych płatwi
i krokwi na większych przęsłach. Nie wymagaja one też stosowania łat, ani kontrłat.
Dzieki temu możliwe jest "odchudzenie"
konstrukcji dachowej nawet o 45 % w porównaniu do standardowych pokryć
z blachodachówki. W porównaniu do pokryć z dachówki
ceramicznej oszczędność na konstrukcji dachu
jest jeszcze większa.
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Szybkość montażu pokryć dachowych ma
istotne znaczenie dla zabezpieczenia budynku
przed działaniem czynników atmosferycznych. W odróznieniu od standardowych
systemów pokryć typu built-up mocowane
jednopunktowo warstwowe płyty dachowe
Kingspan Roof Tile charakteryzują się nawet
o 50 % krótszym czasem montażu, dzięki
czemu możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie
prac wykończeniowych wewnątrz obiektu.
Płyty dachowe Kingspan Roof Tile są
odpowiednie dla budynków wszelkiego rodzaju, w tym w budynkach biurowych, komercyjnych, edukacyjnych i mieszkalnych. Płyty
KS1000 RT przeznaczone są do krycia budynków o nachyleniu dachu od 12°, z wykorzystaniem następujących technik budowlanych:
• systemy drewnianych konstrukcji
dachowych
• systemy drewnianych płatwi dachowych
• systemy stalowych płatwi dachowych
• przykrycia dachów płaskich dachami
skośnymi

Kingspan Roof Tile jest systemem jednokomponentowym. Pokrycie dachu jedną
płytą o wymiarach 1 m szerokości i 10 m
długości, czyli o powierzchni 10 m2, zajmuje
pięciu montażystom jedynie 20 minut.
W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań
stanowi to znaczacą oszczedność czasu
i kosztów robocizny.

Przykładowe obliczenia wykazują, że
w przypadku wykorzystania płyt Kingspan
Roof Tile, pokrycie dachu o powierzchni
200 m2 (obejmujące konstrukcje dachu,
izolacje i akcesoria) można zamontować
w czasie o połowę krótszym, niż w
przypadku tradycyjnych dachów krytych
blachodachówką z kompleksową izolacją
z wełny mineralnej (wliczając w to wszystkie dodatkowe warstwy uszczelnienia).
Czas montażu płyt Roof Tile w tym
przypadku to jedynie 3,5 dnia, w porównaniu do 7 dni dla pokryć tradycyjnych.

Rdzeń izolacyjny z piany IPN w płytach
dachowych Kingspan Roof Tile zapewnia
doskonałą i stabilną izolacyjność termiczną
dachu w ciągu całego cyklu życia budynku.
Płyty są lekkie i mogą być montowane
w dowolnych warunkach pogodowych
(również zimą), bez obaw o zawilgocenie
części izolacyjnej i utratę właściwości termoizolacyjnych.
Płyty Kingspan Roof Tile, to kompletny
system pokryć dachowych składający się
z jednego elementu. Dzięki temu możliwe
jest uzyskanie jednej całościowej gwarancji
od jednego producenta. Wszystkie elementy
systemu zostały wyprodukowane i certyfikowane zgodnie z najsurowszymi normami,
w oparciu o właściwe systemy zarządzania
jakością.

Standardowy dach kryty dachówką:

duża liczba elementów,
skomplikowany
i czasochłonny montaż,
konieczność stosowania
dodatkowej izolacji
i wzmocnionej konstrukcji
więźby dachowej.

Standardowe dachy typu built-up
Dach kryty blachodachówką

Dach kryty dachówką ceramiczną
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Szybkość i koszt budowy

Budynki niemieszkalne

TRADYCYJNY DACH KRYTY BLACHODACHÓWKĄ
1
2
3
4
5
6
7

8

8

elementów

MMMF
PLN/m 2
Blachodachówka (poszycie zewnętrzne)
Drewniane łaty 5x5 cm
Drewniane kontrłaty 2,5x4,5 cm
Membrana dachowa
Krokwie drewniane 8x20 cm
Wełna mineralna 2x10 cm
(gęstość 35kg/m 3)
Membrana paroszczelna
Blacha trapezowa TR35 (0,7 mm)
Obróbki blacharskie

Robocizna

RÓŻNICA

22

PLN/m 2

30
5
3
4
15
29
2
23
10

PŁYTA PIR
PLN/m 2
Blachodachówka
(poszycie zewnętrzne)

30
5
3
4
15

Drewniane łaty 5x5 cm
Drewniane kontrłaty 2,5x4,5 cm
Membrana dachowa
Krokwie drewniane 8x20 cm

Płyta PIR

87

Membrana paroszczelna

2

Blacha trapezowa TR35 (0,7 mm)

23
10

Obróbki blacharskie

85

85

Robocizna

RAZEM

RAZEM

RÓŻNICA

PLN/m 2

PLN/m 2

206

PLN/m 2

264

80

CZAS MONTAŻU
Tradycyjna blachodachówka

7 dni

6
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VS

OSZCZĘDNOŚĆ DO

80

KINGSPAN ROOF TILE

PLN/m 2

1

2
3

3

elementy

Kingspan Roof Tile
PLN/m 2

120

Płyta Roof Tile (gr. 100 mm)

12

Płatwie drewniane 16x16cm i 12x8 cm

5

Krokwie drewniane 8x20 cm

12

Obróbki blacharskie

35

Robocizna

RAZEM

184

PLN/m 2

RÓŻNICA

Płyty dachowe Kingspan RoofTile

3,5 dnia

3,5
DNIA

DWA RAZY SZYBCIEJ
NIŻ DACH TRADYCYJNY

2
Dach dwuspadowy ok. 200 m2. Długość dachu
14,5 m. Długość połaci 7 m. Nachylenie 40º. Średnie ceny netto w Polsce, 2 kw. 2016 r.
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Szybkość i koszt budowy

Budynki mieszkalne

TRADYCYJNA DACHÓWKA CERAMICZNA

1
2
3
4
5
6
7
8

8

elementów

MMMF
PLN/m2
Dachówka ceramiczna (cena min.,
wraz z obrzeżami i kalenicą)
Drewniane łaty 5x5 cm

60
5
3
4
18
10
5
29
2
15
8

Drewniane kontrłaty 2,5x4,5 cm
Membrana dachowa
Krokwie drewniane 8x20 cm
Płatwie drewniane 16x16 cm
Jętki drewniane 8x20 cm
Wełna mineralna 2x10 cm
(gęstość 35 kg/m 3)
Folia paroizolacyjna
Płyta gipsowo-kartonowa + akcesoria
Obróbki blacharskie

Robocizna

120

RÓŻNICA

38

PLN/m2

PŁYTA PIR
PLN/m2
Dachówka ceramiczna (cena min.,
wraz z obrzeżami i kalenicą)
Drewniane łaty 5x5 cm

60
5
3
4
18
10
5

Membrana dachowa

87

Płyta PIR

Drewniane kontrłaty 2,5x4,5 cm
Krokwie drewniane 8x20 cm
Płatwie drewniane 16x16 cm
Jętki drewniane 8x20 cm

2
15
8

Folia paroizolacyjna
Płyta gipsowo-kartonowa + akcesoria
Obróbki blacharskie

Robocizna

120

RAZEM

RAZEM

RÓŻNICA

PLN/m2

PLN/m2

PLN/m2

279

337

96

CZAS MONTAŻU
Tradycyjna blachodachówka

7,5 dnia

8
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VS

OSZCZĘDNOŚĆ DO

96

KINGSPAN ROOF TILE

PLN/m2

1

2
3
4
5

5

elementów

Kingspan Roof Tile
PLN/m2

120

Płyta Roof Tile (gr. 100 mm)

12
5
2

Płatwie drewniane 16x16 cm

15

Płyta gipsowo-kartonowa + akcesoria

12

Obróbki blacharskie

75

Robocizna

Krokwie drewniane 8x20 cm
Folia paroizolacyjna

RAZEM

241

PLN/m2

Płyty dachowe Kingspan Roof Tile

5

RÓŻNICA

dni

2,5
DNIA

Dach dwuspadowy ok. 200 m2. Długość dachu 14,5 m. Długość połaci 7 m. Nachylenie 40º. Ceny średnie netto w Polsce, 2 kw. 2016 r. (dachówka ceramiczna - cena min., wraz z obrzeżami i kalenicą)
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Szybkość

Estetyka
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LANDO
Ośrodek jeździeck
Lokalizacja: Ptakowice, Polska
Pokrycie dachowe:
Płyty dachowe KS1000 RT RoofTile,
kolor Antracyt (deep matt)
Ilość: 5000 m2

PL

Wsparcie
techniczne

11
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Dane techniczne
KS1000RT
Zastosowanie

Materiały

Okładziny stalowe

Płyty dachowe Kingspan Roof Tile mogą
być montowane na dachach dowolnego
typu, o minimalnym nachyleniu połaci
nie mniejszym niż 12 °. System może być
stosowany zarówno do krycia budynków
mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Płyty dachowe Kingspan Roof Tile
posiadają stalowe powierzchnie
zewnętrzne i rdzeń izolacyjny z pianki
IPN (poliizocyjanurat) spełniający normy
przeciwpożarowe FireSafe.

Stal powlekana ogniowo, zgodnie z normą
EN 10346:2011
Powierzchnia zewnętrzna:
- powłoka polimerowa, typu „Deep Matt”.
Dostępne kolory: Terakota (R8004)
i Antracyt (R9005).
Powierzchnia wewnętrzna:
- stal o grubości nominalnej 0,4 mm
z powłoką poliestrową o grubości 15 μm
w kolorze białym R9002.

Parametry płyty
d - grubość rdzenia [mm]
D - grubość całkowita [mm]
U - Wartość współczynnika U [W/(m K)]
2

Odporność ogniowa
Ciężar [kg/m2] (stal 0,5/0,4 mm)

60

1 00

1 60

1 00

1 40

2 00

0,38

0,2 3

0,1 4

-

RE 30/ RE I 2 0

11,3

13,1

15,8

200 mm
40 mm
D

d

uszczelka antykondensacyjna
Powierzchnia wewnętrzna: Q (minibox), Stucco

Długości płyt ze standardowym podcięciem 150 mm

Łącze boczne - układanie wstecz
Wkręty zszywające w centrach co 325 mm (każda płyta)
Uszczelniacz
aplikowany
w trakcie
montażu

Uszczelniacz aplikowany
podczas montażu

Liczba
modułów

Długość płyty
(325 mm)

Liczba
modułów

Długość płyty

6

2 10 0

19

6 325

7

2 425

20

6 650

8

2 750

21

6 975

(325 mm)

9

3 075

22

7 300

10

3 400

23

7 625

11

3 725

24

7 950

12

4 050

25

8 275

13

4 375

26

8 600

14

4 700

27

8 925

15

5 025

28

9 250

16

5 350

29

9 575

17

5 675

30

9 900

18

6 000
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Moduł płyt
Płyty dachowe Kingspan Roof Tile produkowane są ze standardową szerokością modułu
i zakładami o standardowej długości. Z tego
powodu długość gotowej płyty jest wielokrotnością szerokości jej modułu.Całkowita
długość płyty wynosi od 2,1 - 9,9 m.
Szerokość modułu płyty wynosi 325 mm

ze standardowym podcięciem - podcięcie
pod kątem prostym na 150 mm. W sytuacji,
gdy długość płyty Kingspan Roof Tile jest
większa, niż długość połaci dachu, płyty
przycinane są na montażu (w górnej części)
a, miejsce ich łączenia maskowane jest
obróbką kalenicową.

Długość płyty
100 mm

50 mm

325 mm

150 mm

Parametry akustyczne
Współczynnik tłumienia dźwięku
(SRI – Sound Reduction Index)
Hz*
SRI (dB)

63
20

12

250

500

1K

2K

19

21

22

22

32

4K
38

8K
44

Uszczelki i wypełnienia zakładane
na montażu
Wszystkie zakłady boczne powinny być
uszczelnione na całej długości
uszczelniaczem nieutwardzającym się,
nakładanym pomiędzy powierzchnie
zewnętrzną, a wewnętrzną płyt.

Podczas montażu płyt, łączniki podstawowe
wkręcane są w niewidoczną cześć
zakładu, (we wgłębieniu profilu płyty).
Liczba łączników i ich rozmieszczenie
powinny być zgodne z zaleceniami firmy
Kingspan dla zapewnienia prawidłowej
wytrzymałości na siłę wiatru.

Łączniki
Łączniki podstawowe
Wszystkie łączniki muszą być łącznikami
samogwintującymi i samowiercącymi
o wysokim skoku gwintu, z 16-milimetrowy
mi podkładkami z materiału nieżelaznego.
Wkręty powinny być wykonane ze stali
węglowej z powłoką antykorozyjną (ich łby
powinny być w odpowiednio dopasowanym
kolorze).

Montaż
Instrukcje montażu dostępne są w serwisie
pod adresem www.kingspan.pl oraz na
naszym kanale wideo na Youtube

* Częstotliwość

Izolacyjne płyty dachowe KS1000 RT
charakteryzują się minimalnym ważonym
współczynnikiem tłumienia dźwięku
o wartości Rw = 25dB.
Uszczelki
Wszystkie płyty Kingspan Roof Tile
dostarczane są z akondensacyjną taśmą
izolującą miejsca styku płyt wzdłuż krawędzi
bocznych.

Tabele parametrów wytrzymałościowych
Aby otrzymać aktualne tabele nośności prosimy o kontakt z Działem Technicznym Kingspan
(tech@kingspan.pl) lub o odwiedzenie naszej strony www.
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Kingspan Roof Tile
Akcesoria - detale i zastosowanie
Kalenica półokrągła

K240 – Wieszak rynny

Obróbka blacharska zewnętrznych narożników

K130

K232, K239 – Rynna wielokątna

K103 c
Obróbka zewnętrzna kalenicy

K103e, K103g
Kalenica półokrągłą + zakończenie

K252 (RT)
Obróbka grzebieniowa okapu

K102 RT
Obróbka falista kalenicy

14
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P12z

P12a
Zewnętrzna uszczelka wypełniająca

K232, K239
Rynna wielokątna

K240
Wieszak rynny

L14
Rynna izolowana koszowa

K130
Obróbka attykowa
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Detale konstrukcyjne
Kalenica

Półokrągłe zwieńczenie kalenicy

Długość płyty, docinana na miejscu na wymiar 25mm

Góra i dół uszczelnione wypełnieniem
elastycznym (nieutwardzającym się)
Łącznik płyty

Półokrągłe zwieńczenie kalenicy
z zakładem, uszczelnione
Wewnętrzna obróbka kalenicy
z zakładem 150 mm, uszczelniona
Łącznik z niskoprofilowymi łbami
lub nity w rozstawie 400 mm
Trudnopalna izolacja nakładana
na montażu
Łączniki w rozstawie 400 mm
Wewnętrzna obróbka kalenicy
z zakładem 150 mm, zabezpieczona
uszczelnieniem powietrznym - Vapourflex
lub uszczelniaczem elastycznym

Uszczelnienie – wałek
uszczelniacza elastycznego
o średnicy 8 mm

Płyta dachowa KS1000 RT
Konstrukcja stalowa

Kątowe zwieńczenie kalenicy
Długość płyty, docinana na miejscu na wymiar 25mm

Góra i dół uszczelnione wypełnieniem
elastycznym (nieutwardzającym się)
Łącznik płyty

Nakładany w trakcie montażu
wałek o średnicy 6 mm z elastycznego
uszczelniacza, który zabezpiecza
łączenia płyt przed
działaniem wiatru

Wewnętrzna obróbka kalenicy
z zakładem 150 mm, uszczelniona
Łączniki w rozstawie 400 mm
Trudnopalna izolacja nakładana
pistoletem na montażu
Wewnętrzna obróbka
kalenicy z zakładem 150 mm,
zabezpieczona uszczelnieniem
powietrznym - Vapourflex
uszczelniaczem elastycznym

Uszczelnienie – wałek
uszczelniacza elastycznego
o średnicy 8 mm

KS1000RT RoofTile
Konstrukcja stalowa

Nakładany w trakcie montażu
wałek o średnicy 6 mm z elastycznego
uszczelniacza, który zabezpiecza
łączenia płyt przed
działaniem wiatru

Uwaga: Konieczne jest stosowanie indywidualnych detali konstrukcyjnych dla danego projektu. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Technicznym Kingspan
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Płyta: KS1000 RT RoofTile,
Wykończenie: Antracyt (deep matt)
Ilość: 900 m²

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Dworek Nad Rozlewiskiem
Lokalizacja: Klucze, Polska

PL
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Detale konstrukcyjne
Kalenica

Półokrągłe zwieńczenie naroża dachu
Wypełnienie piankowe
Łączniki z niskoprofilowymi
łbami lub nity w rozstawie 400 mm
Łącznik płyty
Element konstrukcji stalowej
(kątownik typu Cleader
od wykonawcy)
Uszczelnienie – wałek uszczelniacza
elastycznego o średnicy 8 mm
Płyta dachowa KS1000 RT
Kątownik stalowy
(typ Cleader)

Półokrągłe zwieńczenie naroża dachu
z zakładem, uszczelnione
Wewnętrzna obróbka naroża dachu
z zakładem 150 mm, uszczelniona
Uszczelnieniem taśmy Vapourflex
pomiędzy płytami
Trudnopalna izolacja nakładana
w trakcie montażu
Łączniki w rozstawie 400 mm
Wewnętrzna obróbka naroża dachu z zakładem 150 mm,
zabezpieczona uszczelnieniem powietrznym
- Vapourflex lub uszczelnieniem elastycznym
Nakładany w trakcie montażu wałek
o średnicy 6 mm z elastycznego uszczelniacza,
który zabezpiecza łączenia płyt przed
działaniem wiatru
Profil Kingspan Multibeam

Rynna koszowa
Detal kosza
Płyta dachowa KS1000 RT
Łącznik płyty
Nakładany w trakcie montażu pasek o średnicy 6 mm
z nieutwardzającego się uszczelniacza dla zabezpieczenia łączeń płyt
Uszczelnienie – pasek o średnicy 8mm
z nieutwardzającego się uszczelniacza

Izolowana rynna kosza

Profil Kingspan Multibeam
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Rynna koszowa
Detal alternatywnego wykonania kosza

Nakładany w trakcie montażupasek o średnicy 6 mm
z nieutwardzającego się uszczelniacza dla zabezpieczenia
łączeń płyt przed działaniem wiatru

Zdjęty profil płyty dachowej
System nakładanego w
trakcie montażu uszczelnienia
atmosferycznego wykonywany
przez wykonawcę

Płyta dachowa
KS1000 RT

Łącznik płyty

Profil Kingspan Multibeam

Uszczelnienie – pasek o średnicy
8 mm z nieutwardzającego się
uszczelniacza

Wewnętrzna obróbka kosza z zakładem 150 mm,
zabezpieczona taśmą Vapourflex lub uszczelnieniem
elastycznym

Kątownik stalowy
(typu Cleader)

Płatew kosza

Trudnopalna izolacja
nakładana w trakcie montażu

Krawędź
Detal krawędzi dachu

Położenie wyjściowe płyty dachowej dla szerokości modułu 200 mm

115
Płyta cięta w trakcie montażu,
(wyznacza punkt startu)

Profil Z do mocowania obróbek
Profilowany wypełniacz i wspornik krawędzi mocowany w
rozstawie 325 mm. Uwaga: wypełniacze krawędzi mogą być
umiejscawianie wyłącznie w najwyższym i najniższym punkcie profilu
Płyta dachowa KS1000 RT
Uszczelnienie

Zębata obróbka krawędzi
płyty dachowej
Deska czołowa okapu innego
wykonawcy
Kątownik stalowy
(typu Cleader)
Deska czołowa okapu przedłużona,
umożliwiająca regulację całkowitej
szerokości budynku odpowiednio
do szerokości płyt dachowych
Kątownik stalowy
(typu Cleader)
Płatew

Podbitka dachowa
Uszczelnienie – pasek z elastycznego
uszczelniacza, który zabezpiecza
łączenia płyt przed działaniem wiatru

Krawędź odpowiednio do szerokości płyty
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Detale konstrukcyjne
Krawędź

Detal krawędzi dachu
Położenie wyjściowe płyty dachowej (dla szerokości modułu 200 mm)
Profil Z do mocowania obróbek
Profilowany wypełniacz krawędzi i wspornik krawędzi mocowany w
rozstawie 325 mm. Uwaga: wypełniacze krawędzi mogą być umiejscawiane
wyłącznie w najwyższym i najniższym punkcie profilu

70

Płyta dachowa KS1000 RT
Uszczelnienie

Płyta cięta w trakcie montażu dla
wyznaczenia punktu startu
Zębata obróbka
krawędzi płyty dachowej
Deska czołowa okapu
innego wykonawcy
Kątownik stalowy (typ Cleader)
Deska czołowa okapu przedłużona,
umożliwiająca regulację całkowitej
szerokości budynku odpowiednio
do szerokości płyt dachowych
Kątownik typu Cleader od
wykonawcy konstrukcji stalowej
Podbitka dachowa

Płatew

Krawędź odpowiednio do szerokości płyty

Uszczelnienie – pasek z elastycznego
uszczelniacza, który zabezpiecza
łączenia płyt przed działaniem wiatru

Uwaga: Konieczne jest stosowanie indywidualnych detali konstrukcyjnych dla danego projektu. Wszelkie szczegółowe informacje dostęne
są w Dziale Technicznym Kingspan

Okap
Detal okapu
Nakładany w czasie montażu pasek uszczelniacza elastycznego
o średnicy 6 mm dla zabezpieczenia łączeń płyt
Uszczelnienie wykonawcy robót budowlanych
Płyta dachowa KS1000 RT
Łącznik płyty

ięcie
Podc
m
150m

Rynna wielokątna
Deska czołowa okapu
przedłużona, umożliwiająca
regulację całkowitej szerokości
budynku odpowiednio do
szerokości płyt dachowych
Deska czołowa okapu
Belka okapowa Kingspan
Podbitka dachowa

Wysunięcie odpowiednie
do długości płyty dachowej

Uwaga: Konieczne jest stosowanie indywidualnych detali konstrukcyjnych dla danego projektu. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne
są w Dziale Technicznym Kingspan
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Dach jednospadowy
Detal łączenia poszycia ściennego z dachem jednospadowym

Płyta ścienna Kingspan
Zewnętrzna obróbka
dachu jednospadowego
Góra i dół uszczelnione profilowym
wypełnieniem gun-grade
Nakładany na montażu wałek o średnicy 6 mm
z nieutwardzającego się uszczelniacza
gun-grade do uszczelnienia powietrznego łączeń płyt
Płyta dachowa KS1000 RT

Uszczelnienie – wałek
o średnicy 8 mm
elastycznego uszczelniacza
Trudnopalna izolacja
nakładana w czasie montażu
Wewnętrzna
obróbka blacharska
Uszczelnienie – pasek
o średnicy 8 mm
z elastycznego uszczelniacza

Okna dachowe

Detal montażu okien dachowych typu Velux
Płyta dachowa KS1000 RT
Profil Kingspan Multibeam
System montaż u uszczelnienia atmosferycznego (wykonywany w czasie montażu)
Specjalna obróbka dachowa dopasowana do okna
dachowego (od dostawcy okna dachowego)
Specjalna obróbka dachowa (od dostawcy okna dachowego)
Okno dachowe

Standardowa obróbka
okna dachowego
Łącznik z łbem
wpuszczanym
w rozstawie 600 mm
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Elastyczność

Estetyka
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Market Vea
PL
Centrum handlowe
Lokalizacja: Konin, Polska
Pokrycie dachowe:
Płyty dachowe KS1000 RT RoofTile, kolor Terracota,
Ilość: 560 m2
KS1000 X-dek, PVC, Ilość: 360 m2

Wytrzymałość
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Kingspan Sp. z o.o.
Przemysłowa 20,
27-300 Lipsko, Polska
tel. +48 48 378 31 00,
e-mail: info@kingspan.pl ,
www.kingspan.pl
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić wierność i dokładność treści
zawartych w niniejszej publikacji, jednak Kingspan Sp. z o.o. i jej podmioty
zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani za informacje, które
uznane zostaną za mylące lub wprowadzające w błąd. Propozycje lub
opisy dotyczące zastosowań produktów, lub metod pracy mają wyłącznie
charakter orientacyjny i Kingspan Sp. z o.o. oraz jej podmioty zależne
nieponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.
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