MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO ! PRIEŠ MONTUODAMI BŪTINAI PERSKAITYKITE
MONTAVIMO INSTRUKCIĄ!
PAGRINDINIAI CANEXEL DAILYLENČIŲ MONTAVIMO PRINCIPAI:
1.

TVIRTINIMO

TAŠAI, ANT KURIŲ TVIRTINAMOS DAILYLENTĖS, VIENAS

NUO KITO TURI BŪTI NE DIDESNIU, NEI 40 CM ATSTUMU.

2.

VINYS AR MEDSRAIGČIAI, KURIAIS TVIRTINAMOS DAILYLENTĖS, TURI
ĮSISKVERBTI Į TVIRTĄ KONSTRUKCIJĄ NE MAŽIAU, NEI 3,5 CM.
3.

TARP DAILYLENČIŲ JUNGIMŲ GALUOSE TURI BŪTI PALIKTAS 5MM
TARPAS. TARPAI TARP SUJUNGIMŲ UŽDENGIAMI JUNGIANČIAIS PROFILIAIS
ARBA UŽSANDARINAMI HERMETIKU .
4.

TARP DAILYLENČIŲ SUSIKIRTIMŲ KAMPUOSE, APLINK LANGUS, DURIS IR
PAN. TAIP PAT TURI BŪTI PALIKTAS 5MM TARPAS. DAILYLENČIŲ GALAI NETURI
TIESIOGIAI LIESTIS SU BET KOKIA KONSTRUKCIJA.
5.

CANEXEL DAILYLENTĖS YRA SKIRTOS TIK VENTILIUOJAMIEMS
FASADAMS. MINIMALUS VENTILIACIJOS TARPAS – 2,5 CM.

GAMINTOJO

GARANTIJA TAIKOMA TUO ATVEJU, JEIGU YRA LAIKOMASI

NURODYTOS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS. TODĖL LABAI REKOMENDUOJAME
ATIDŽIAI PERSKAITYTI TOLIAU PATEIKTĄ INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ IR
MONTAVIMO INSTRUKCIJĄ. KILUS NEAIŠKUMAMS, KREIPKITĖS Į PARDAVĖJĄ

ĮVADAS
CANEXEL FASADINĖS DAILYLENTĖS naudojamos ventiliuojamiems fasadams .
MONTUOTOJO INSTRUKCIJA
Prieš montavimą leisti dailylentėms prisitaikyti prie aplinkos
santykinės drėgmes, palaikant jas išpakuotas 24 valandas. Prieš
montavimą įsitikinti, kad dailylentes yra sausos ir švarios,
nepažeistos, vienodo atspalvio. Įsitikinkite, kad pasirenkate
tinkamą montavimo būdą:
 Ridgewood D-5 profilis turi būti montuojamas tik horizontaliai
arba įstrižai.
 Ultra Plank – tik vertikaliai arba įstrižai.

1. Montavimas horizontaliai. Rigdewood D-5
Ridgewood D-5™. Pritvirtinkite metalinę pradžios detalę
dengiamo paviršiaus apačioje, bet ne žemiau, kaip 20cm nuo
planuojamo grindinio paviršiaus (žr. 1 pav.). Įstatykite pirmą
dailylentę taip, kad apatinėje jos dalyje esanti įpjova užsikabintų

už pradžios detalės krašto. Pritvirtinkite dailylentę vinimis arba
medsraigčiais palei tvirtinimo liniją (apie 12mm nuo viršutinio
krašto) į kiekvieną tašą, tarp tvirtinimo taškų paliekami ne didesni
nei 40cm tarpai. Įstatykite antrą dailylentę taip, kad apatinėje jos
dalyje esanti įpjova užsikabintų už žemiau esančios dailylentės
viršutinio krašto. Tašai turi būti vertikalūs ir siekti iki pat sienos
viršaus, atstumas tarp jų negali būti didesnis nei 40cm. Priklausomai
nuo sienos konstrukcijos, turi būti parenkamas tinkamas tašo
storis. Visais atvejais turi būti garantuojama, kad vinis ar
medsraigtis, kuriuo tvirtinama dailylentė, įsiskverbtų į tvirtą
konstrukciją 3,5cm. Tarpai tarp grebėstų viršuje ir apačioje
paliekami atviri, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija. Viršus
turi būti už stogo pakalimo. Jei fasado ventiliacija jungiasi su stogo
ventiliacija, pastaroji turi užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją. Apačia
paliekama atvira, bet būtina įrengti tinklelį apsaugai nuo graužikų.
Polangaisirviršjų,taippatviršdurųpaliekamas5mm tarpas tarp tašo
ir horizontalaus durų ar lango rėmo (žr. 3 brėžinį). Apačioje,
vertikaliai per vidurį tarp pagrindinių grebėstų, tvirtinamas
trumpas, maždaug 30cm ilgio tašelis. Toks sprendimas užtikrina
papildomą atramą ir geresnį tinklelio nuo graužikų tvirtinimą.
2. Montavimas vertikaliai. Ultra Plank
Ultra Plank. Montuojant Ultra Plank dailylentes vertikaliai,
ventiliuojamo fasado tašai turi būti išdėstyti horizontaliai, ne
didesniu kaip 40cm atstumu vienas nuo kito. Priklausomai nuo
sienos konstrukcijos, turi būti parenkamas tinkamas tašo storis.
Visais atvejais turi būti garantuojama, kad vinis ar medsraigtis,
kuriuo tvirtinama dailylentė, įsiskverbtų į tvirtą konstukciją
3,5cm.
Kai dailylentės montuojamos vertikaliai, būtinai palikite tarpus
tarp tašų susijungimų tam, kad būtų užtikrinta tinkama fasado
ventiliacija.
Apatinis Ultra Plank galas negali liestis su konstrukcija ar kitais
elementais, t.y. turi būti užtikrinta, kad vanduo laisvai nutekės ir
nesikaups dailylentės apačioje. Apatinį dailylentės galą padenkite
touch-up dažais.
3. Montavimas įstrižai:
RidgeWood d-5™ ir Ultraplank Dailylentės tokiu būdu
montuojamos ant įstrižų tašų. Tarpai tarp tvirtinimo taškų turi būti
ne didesni nei 40cm. Tašai turi būti tvirtai pritvirtinti prie karkaso.
Visais atvejais turi būti garantuojama, kad vinis ar medsraigtis,
kuriuo tvirtinama dailylentė, įsiskverbtų į tvirtą konstrukciją
3,5cm bei užtikrinta tinkama fasado ventiliacija. Jei dailylentės
montuojamos įstrižai, jų apatinė dalis turi būti apsaugota nuo
atmosferinių veiksnių. Tam naudojami atitinkami CanExel touch-up
dažai.
4. Sujungimai
Vertikalaus sujungimo tarp atskirų dailylenčių siūlė turi būti tašų
(žr. pav. 3C) centre. Palikite 5 mm tarpą tarp dailylenčių ir
prikalkite prie tašo. Prikalkite kiekvieną pusę palei tvirtinimo
liniją.

Ridgewood D-5 montuojant horizontaliai - į tarpą įstatykite
jungtį.

Ridgewood D-5 montuojant įstrižai – į tarpą įstatykite
jungtį ir užsandarinkite nekietėjančiu hermetiku.

Visi Ultra Plank sujungimai turi būti užsandarinti aukštos

kokybės nekietėjančiu hermetiku.
Netepkite hermetiko ant dažyto paviršiaus. Siūlės išdėstomos
su paslinkimu
5. Dviejų aukštų ar aukštesni pastatai (tik naujai statomi
objektai)
Jei dailylentės montuojamos vertikaliai arba įstrižai ant dviejų ar
daugiau aukštų pastato fasado, nupjaukite dailylentes kiekvieno
aukšto pradžios lygyje - palikite 5 mm tarpą tarp apatinės ir
viršutinės dalies. Tarpą užsandarinkite aukštos kokybės
nekietėjančiu hermetiku arba, geriausia, atskirkite sujungimą tarp
aukštų nuolaja, viršutinio aukšto dailylenčių galus padenkite CanExel
touch-up dažais.
6. Kampai
Išoriniuose ir vidiniuose kampuose dailylentės turi susikirsti
taip, kad tarp jų liktų 5 mm tarpas. Jei naudojama Canexel kampų
apdaila, jos elementus reikia sumontuoti PRIEŠ pačių dailylenčių
montavimą; jei ne, ant sumontuotų dailylenčių dedama medinė
apdaila.
7. Dažai
Tinkamos spalvos touch-up dažai naudojami montavimo metu
padarytų nedidelių įbrėžimų ar nuskilimų uždažymui. Nedidelių
įbrėžimų šalinimui naudokite dažuose pamirkytą ausų krapštuką
arba medžiagos gabaliuką, netrinkite paviršiaus, dažus tiesiog
švelniai įspauskite.
TVIRTINIMAS
Tvirtinimo elementai į sijas, tašus įleidžiami mažiausiai į 3,5cm
gylį.
Naudokite korozijai atsparius tvirtinimo elementus. Vinis
naudokite mažiausiai 0,6 cm skersmens galvute, 3mm diametro.
Tvirtinkite išilgai linijos ne rečiau nei kas 400 mm.
NENAUDOKITE KABIŲ!
BŪKLĖ

TAISYMAS

Prigludusi

Gerai

Vienu lygiu

Gerai

Matomas pluoštas

Uždažyti

Įgilinta 1-3 mm

Užsandarinti

Įgilintadaugiaunei3
mm.

Užsandarinti iršalia
įkalti kitą vinį

SANDĖLIAVIMAS
CanExel dailylenčių negalima sandėliuoti šildomose patalpose.
Sandėliavimas šildomose patalpose pernelyg išdžiovina
dailylentes ir jos tampa mažiau atsparios deformacijoms.
Dailylentės turi būti sandėliuojamos horizontaliai ant padėklų ir
apdengtos vandeniui atsparia plėvele.

TARPAI TARP TAŠELIŲ
CanExel dailylentės gali būti montuojamos ant apšiltintų ar
neapšiltintų sienų ir KALAMOS PRIE TAŠELIŲ IŠDĖSTYTŲ NE REČIAU
KAIP 400 mm.
Naudokite difuzinę membraną.
PALIKITE MAŽIAUSIAI 20 cm TARPĄ TARP APATNIO DAILYLENTĖS
KRAŠTO IR GRUNTO LYGIO.
DAILYLENTĖS NEGALI TIESIOGIAI LIESTIS SU BETONU. Šios
priemonės padės sumažinti dailylenčių absorbuojamos drėgmės
kiekį. Dailylentes galima tvirtinti prie mūro sienos, tokiu atveju, jei
naudojami tašeliai ir jie pritvirtinti kas 40 cm.
DRĖGMĖ
Kaip ir visų kitų medienos gaminių atveju, apdorotų medinių
fasadinių dailylenčių negalima montuoti ant intensyviai
garuojančių paviršių, tokių kaip džiūstantis betonas ar tinkas.
Tokiu atveju turi būti užtikrintas tinkamas pastato vėdinimas, kad
jis galėtų išdžiūti prieš numatomą fasadinių dailylenčių
montavimą.
Fasadinių dailylenčių negalima tvirtinti prie nedžiovintų ar kreivų
struktūros elementų. Nemontuokite fasadinių dailylenčių ant
permirkusių ar netinkamai pritvirtintų izoliacinių medžiagų.
Rekomenduojama montuoti latakus, kad būtų užtikrintas nuo
stogo nutekančio vandens nuvedimas.
Gamintojas ir tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl
neteisingo montavimo sukeltų padarinių.
ANTRINIS ATSPARUMO ORO SĄLYGOMS BARJERAS
Po fasadinėmis dailylentėmis būtina įrengti difuzinę vandeniui
atsparią membraną. Būtina pasirūpinti visišku visų elektros
paskirstymo dėžučių, instaliacijos kanalų, vamzdynų, laidų,
sujungimų, angų ir tarpų membranoje užsandarinimu, kad
apsaugoti sienos ertmes nuo drėgmės patekimo. Gamintojas ir
tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl neteisingo montavimo
sukeltų padarinių.
TARPAI IR HERMETIKAI
Visus tarpus užsandarinkite kokybišku, nekietėjančiu hermetiku.
Laikykitės hermetiko gamintojo naudojimo instrukcijų.
VANDENS NUVEDIMAS
Jeigu pastato siena jungiama su nuožulniu stogu:
• Įrenkite tinkamą vandens nuvedimą tiesiai į lataką.
• Tarp dailylenčių ir stogo dangos turi būti mažiausiai 100 mm
aukščio tarpas.
• Nuvedimą tinkamai sujunkite su antrine apsaugos nuo vandens
danga. Nepamirškite apie atitinkamas užlaidas, naudokite
sandarinimo juostas, plėveles ir pan.
• Dailylentės ar apdailos elementai negali liestis su nu- vedimo
vidumi ar lataku.
• Palikite tarpą tarp latako galo ir sienos, kad nekiltų problemų
su dailylenčių priežiūra.
• Nudažykite visus dailylenčių pjūvius.

LP Dailylentės Mažiausiai
26 mm tar- pas nuo stogo

jokio kontakto su stovinčiu vandeniu.
Dailylentės kraštas po langais prikalamas vinimis kas 200 mm:
užsandarinti jei reikia. NEBANDYKITE SU JĖGA ĮSPRAUSTI
DAILYLENTĖS Į VIETĄ, nes tai gali sukelti deformaciją.
VISADOS PALIKITE 5 mm TARPĄ TARP DAILYLENTĖS GALO
IR APVADO AR KITŲ MEDŽIAGŲ, kad jos galėtų plėstis. Naudokite
J profilius arba hermetiką.
IZOLIACINĖS DANGOS
LP CanExel fasadines dailylentes galima montuoti virš standžių
putų ar stiklo bei mineralinio pluošto izoliacijos plokščių. Reikėtų
laikytis šių reikalavimų:
Tarp izoliacinės medžiagos ir fasado dailylenčių būtina palikti
ventiliacinį 25mm tarpą.

Švarus
latakas
Dailylentės ar apdailos elementai negali
būti nuvedimo ar latako viduje
UŽDANGOS, LANGAI, DURYS IR ANGOS
Visos angos turi būti tinkamai užsandarintos arba uždengtos tokiu
būdu, kad būtų išvengta drėgmės prasiskverbimo arba
kaupimosi. Keletas pavyzdžių kaip tai padaryti yra parodyti
tolesniuose puslapiuose.
Jei dailylentės montuojamos šalia verandų, terasų, praėjimų ir
pan., būtina palikti bent 50 mm tarpą nuo bet kokio paviršiaus. Šie
paviršiai turi būti su nuolydžiu arba suformuoti taip, kad būtų
užtikrintas tinkamas drenažas ir fasadinės dailylentės neturėtų

APDAILOS PROFILIAI
Apdailos profiliai turi būti tokio pločio, kad neliktų neuždengtų
fasadinių dailylenčių galų ir pritvirtinti taip, kad užtikrintų apsaugą
nuo drėgmės patekimo arvandens susikaupimo.
PRIEDAI
LP siūlo pilną priedų asortimentą:
a) Metalinėspradžiosjuostos
b) Suderinamos spalvos sujungimų formos, išoriniai kampai,
J profiliai
c) Atitinkamosspalvosdažai
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