


Ruukki Classic sujungimai.

Lakštų sudūrimai su sujungimo elementu.

Maksimalus Classic stogo lakštų ilgis 12 m. Stogo lakštų sudūrimai reikalingi stogams, kurių
šlaito ilgis didesnis nei 8-10 m. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas lakštų sudūrimas per
stogo šlaito ilgį, rekomenduojama, kad jis atitiktų 1/3 stogo šlaito ilgio ir būtų išdėstytas
pakaitomis, tačiau ne arčiau kaip 700 mm vienas nuo kito. Pradėjus montavimą, atkreipkite
dėmesį į lakštų sudūrimo žingsnį. Iškilus neaiškumams, kreipkitės į mūsų konsultantą

Lapų sujungimui naudojamas specialus sujungimo elementas, kuris trimis sraigtais
tvirtinamas prie Classic lakšto.

Jeigu reikia suleisti abiejų lakštų siūles,
naudokite medinį plaktuką. Su juo taip pat
galite sumažinti siūlių plotį tiek, kad būtų
galima teisingai uždėti viršutinį lakštą.

Tose vietose, kur bus lakšto prailginimas,
nuimkite siūlių apsauginę plėvelę.
Visą nuimkite tik tada, kai stogo lakštas
bus galutinai sumontuotas.

Šiek tiek palenkę stogo lakštą atitaikykite jį
tiksliai ties prailginimo vieta, prispauskite jį
link kraigo ir užfiksuokite jį stipriai prispausdami.



Lakštų siūlės užsandarinamos mediniu plaktuku kalant
lakštų vidinius kampus ir siūlę.

Užbaikite lakštų sujungimą lengvai suspaudžiant abi
siūles replėmis. Užfiksuokite lakštą. Nuo siūlių nuimkite
apsauginę plėvelę.
Tęskite montavimą kaip aprašyta aukščiau.

Lapo persidengimo ilgis priklauso nuo šlaito nuolydžio (200-400mm)



Detalizuotas lakštų sudūrimas užlaidoje 1

Briauna, kuri turi būti nupjaunama, yra pažymėta
markeriu (valcas taip pat gali būti suplojamas
toje vietoje kur bus jungiami lakštai)

Nukerpame liežuvėlį naudodami metalo žirkles.

Draudžiama naudoti abrazyvinius metalo
pjovimo diskus.

Viršutinis lakštas yra uždedamas ant apatinio.
Montuojant lakštus svarbu laikytis tikslumo, tam kad
ir kitus Ruukki Classic lakštus būtų galima lengvai
sumontuoti.



Kitas Ruukki Classic lakštas
uždedamas į savo vietą.

Detalizuotas lakštų sudūrimas užlaidoje 2.

Briauna, kuri turi būti nupjaunama, pažymėta
markeriu ant valco

Geriausias įrankis „liežuvėlio“ nukirpimui

būtų metalo žirklės.



Nupjautas lakštas yra dedamas į vietą.

Viršutinis lakštas tinkamai neužsidės, jei  valco
kraštas nebus pilnai plokščias.
Tokiu atveju „liežuvėlį“(valco kraštą)  reikia
papildomai užplakti.

Viršutinis lakštas dedamas į vietą.
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