
PLIENININS ČERPINIS PROFILIS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Stogas – tai žymiai daugiau nei vien tik stogo dangos lakštai. Stogą sudaro daug elementų, 
kuriuos labai svarbu žinoti. 

Mes esame tam, kad PADĖTUME Jums pasirinkti geriausią sprendimą.
Jeigu Jūs pageidaujate profesionaliai sukomplektuoto stogo, patikėkite tai mūsų šeimos 
įmonei.

Produktas
Plieninis čerpinis profilis
dengiamas plotis 1100 mm
lakšto plotis 1186 mm
čerpės ilgis 350 mm
lakšto storis 0.5 mm
didžiausias ilgis 12 m
mažiausias ilgis 1 m

Saugojimas
Įpakuotus stogo dangos lakštus galima sandėliuoti lygioje
vietoje ir saugoti ne ilgiau nei vieną mėnesį. Saugant 
ilgesnį laiką, lakštus reikia išpakuoti ir perdėti
lentjuostėmis, kad oras cirkuliuotu tarp lakštų.

Grebėstai ir šoninė lenta
Pirmoji grebėstų (lotų) lenta turi būti storesnė už kitas tiek, koks yra lakšto skersinės bangos aukštis.



Difuzinė plėvelė
Naudokite tik difuzinę plėvelę, kuri neleis vandens garų kondensatui patekti ant stogo 
šilumos izoliacijos. Plėvelė dažniausiai įleidžiama į lietaus lataką.

Montavimas
Lakštai visada pradedami montuoti nuo dvišlaičio stogo šono arba šlaitų susikirtimo viršutinio taško.
Montuojant  reikia  atkreipti  dėmesį  į  tai,  kad  lakštas  perdengtų prieš  tai  pritvirtinto  lakšto  šoninį
griovelį. Lakštai dedami statmenai taip, kad jų apatiniai kraštai išsikištų 40 mm į lataką. Pirmuosius
tris-keturis  lakštus  tvirtinkite  keliais  sraigtais  ties  kraigu,  išlyginkite  karnizo  (latako)  atžvilgiu  ir
tvirtinkite galutinai.
Pjaustymui negalima naudoti abrazyvinio pjaustymo mechanizmo.

Sujungimas
Plieniniai lakštai sujungiami tik per skersines bangas.
Užleidimas turi būti 20 cm. Minimalus galimas stogo
nuolydis 140.

Valymas ir priežiūra
Montavio  metu atsiradusias  drožles nuo plieninių  lakštų reikia  nušluoti.  Nuo stogo valyti  sniegą
reikia atsargiai, nepažeidžiant dangos. Ant stogo dangos vaikščioti  reikia stengiantis atsistoti  ant
grebėstų vietų. Apavas turėtų būti minkštais padais. Stogą pristatome į statybų objektą. Gaminių
iškrovimui bei transportavimui naudojame tik specializuotą transportą.

Tvirtinimas
Stogo lakštai  prie medinių grebėstų tvirtinami
savisriegiais  sraigtais  4,8x28  su  sandarinimo
tarpinėmis  profilio  bangos  įlinkyje.  1m2

vidutiniškai reikia 8 sraigtų. Lakštų sujungimo
vietą tvirtinti prie grebėstų sraigtais kiekvienos
bangos  įlinkyje.  Paveikslėlyje  parodytos
sraigtų montavimo vietos. 
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