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Stránka 10

TONDACH®

Stodo 12
Dachówka przesuwna
Formát 27,5 ✕ 43,5 cm
Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich podwójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą
ochronę przeciwko wpływom atmosferycznym a równocześnie umożliwiają przesunięcie o 40 mm. Od
strony górnej wyposażona jest w jeden środkowy
płaski żłobek i po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej struktury połaci dachu. Wg dokładniejszego podziału chodzi o dachówkę z przerywanym
rowkiem wodnym i jednym żłobkiem przesuwnym
w zakładce. Dlatego można układać ją tylko w krój.
Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie
30°
Z izolacją pomocniczą
24°
Z izolacją wodoszczelną
20°
Dane techniczne:
Ogólna szerokość
275 mm
Ogólna długość
435 mm
Szerokość pokrycia
228 mm
Długość pokrycia
318–358 mm
Polecana długość krycia
328–348 mm
Masa 1 szt
3,6 kg
2
Zapotrzebowanie na 1 m
od 12,2 szt
W marginalnych długościach pokrycia
należy dachówki skrajne dostosować.

Łacenie – wykonanie kalenicy (OLH, PLH) [gąsior
zakładkowy szer. 21 cm+dachówka zakładkowa]

dachówka
krawędziowa
prawa

dachówka
krawędziowa lewa

dachówka
wentylacyjna

dachówka
przeciwśniegowa

dachówka podkalenicowa wentylacyjno–przesuwna

dachówka
podwójna

dachówka podkalenicowa
wentylacyjno–przesuwna krawędziowa prawa

Pochylenie 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
OLH
47 43 40 38 37 36 35
PLH
113 106 100 92 84 76 69
Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu
OLH – odległość łaty od kalenicy
PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą
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podkalenicowa podwójna
wentylacyjno–przesuwna
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Rozstaw łat przy okapie
uzależniony jest również
od typu i wysokości
żlebu przy określonym pochyleniu.
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Rozstaw łat przy klasycznym
układaniu (dachówka
podstawowa, gąsior
zakładkowy, taśma
wentylacyjna i łaty
30 ✕ 50 mm)

dachówka podkalenicowa
wentylacyjno–przesuwna
krawędziowa lewa
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Stodo 12 dachówka przesuwna
– krawędziowa lewa
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Dachówka TONDACH
Łaty wisząca 30 ✕ 50
Kontrłaty
Folia dyfuzyjna stosowna
na deskowanie
Deskowanie – pułap
Krokwia
Izolacja cieplna
Izolacja paroszczelna
Konstrukcja sufitu

Doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego pod pokrycie

Doprowadzenie powietrza
do wentylacji izolacji cieplnej

Stodo 12 dachówka przesuwna
– krawędziowa prawa
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