
TONDACH®

9

92 44 44

136

6
5

cca 30

206

294

232 232

10
1–

12
5

136116232 232232

6
5

cca 30

10
1

12
5

388

388

388

OLH

Odvětrání
388

388

80

310

Doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego pod pokrycie

Doprowadzenie powietrza 
do wentylacji izolacji cieplnej

Dachówka TONDACH
Łaty wisząca 30 ✕ 50
Kontrłaty
Folia dyfuzyjna stosowna
na deskowanie
Deskowanie – pułap
Krokwia
Izolacja cieplna
Izolacja paroszczelna
Konstrukcja sufitu

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°
Dane techniczne:
Ogólna szerokość 275 mm
Ogólna długość 434 mm
Szerokość pokrycia 232 mm
Długość pokrycia 388 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,1 szt

Sklon 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
OLH 83 80 78 75 73 70 68
PLH 115 110 105 100 95 90 85

Rozstaw łat przy okapie 
uzależniony jest również
od typu i wysokości
żlebu przy określo-
nym pochyleniu.

Rozstaw łat przy klasycznym
układaniu (dachówka
podstawowa, gąsior
zakładkowy, taśma
wentylacyjna i łaty
30 ✕ 50 mm)

Łacenie – wykonanie kalenicy
(OLH, PLH) [gasior zakła. sz. 21 cm]

Falcovka 11 to dachówka zakładkowa
o klasycznym kształcie, który powstał
w XIX wieku. Głębokie zakładki w części
górnej i bocznej zapewniają wysoka szc-
zelność dlatego Falcovka 11 idealnie
nadaje się do pokrywania połaci dachów
leżacych w trudnych warunkach klima-
tycznych.  Nowoczesny, wielkoforma-
towy kszałt umożliwia szybkie oraz efek-
tywne pokrywacie dachu.

OkapKalenica

Falcovka 11
Format 27,5 ✕ 43,4 cm

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu
OLH – odległość łaty od kalenicy
PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą

Falcovka 11 – krawędziowa lewa Falcovka 11 – krawędziowa prawa
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