Idealny na dach

Gont fiński

modyfikowany SBS
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skandynawska jakość

Kerabit+ K Jednobarwny PLASTER MIODU

26390 - czerwony

26391 - zielony

26393 - brązowy

26394 - czarny

26392 - szary

Kerabit+ K Cieniowany PLASTER MIODU

GONTY KERABIT +
DOSKONAŁE POKRYCIE
DACHOWE
Gonty papowe są idealnym pokryciem
dachowym dla każdego rodzaju budynków mieszkalnych, domków letniskowych i altanek z dachem o spadku przekraczającym 11°.
Dachówka bitumiczna KERABIT+
dostępna jest w różnych kolorach
i kształtach spełniając tym samym
oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Produkty KERABIT+
posiadają certyfikat CE i objęte są
15-letnia gwarancją.

KERABIT+

LEKKI I SZCZELNY DACH

70000 - czerwony

70001 - zielony

70002 - szary

70003 - brązowy

70005 - niebieski

70006 - miedziany

Gonty papowe KERABIT+ są bardzo
lekkim pokryciem dachowym, a więc
nie wymagają kosztownych i bardzo
mocnych konstrukcji dachowych.
Spodnia część gontu pokryta jest
szeroką warstwą bitumu samoklejącego gwarantując tym solidną przyczepność i szczelność dachu.
Akcesoria SYSTEMU KERABIT+ gwarantują profesjonalne wykończenie
wszelkich, nawet najbardziej wymyślnych detali Waszego dachu.

SYSTEM KERABIT+
Rekomendowane akcesoria
1

2

3

1 Gwoździarka pneumatyczna
2 Wentylacja kalenicowa
Ridge Master

3 Gwoździe ocynkowane
skręcane KERABIT
4 Wentylacja sanitarna
KERABIT Vent HV
4

5

6

5 Uszczelniacz dachowy
KERABIT

6 Papa podkładowa pod
gonty KERABIT 2200UB

Kerabit+ L Cieniowany JOKER

79000 - czerwony

79001- zielony

79003 - brązowy

79010 - niebieski

Kerabit+ S Cieniowany FALA

70010 - czerwony

70011 - zielony

70012 - szary

70013 - brązowy

KERABIT+ NAJWYŻSZY

STANDARD JAKOŚCI

79002 - szary

79011 - miedziany

Fińskie gonty KERABIT+ są materiałem niezwykle elastycznym, o zwiększonej odporności na pękanie i łamanie
materiału w niskich temperaturach.
Niezwykłe właściwości gontów KERABIT+ zostały osiągnięte wskutek
unowocześnienia technologii produkcji, poprzez zastosowanie asfaltu
modyfikowanego SBS. Technologia
produkcji oparta na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, stosowana dotychczas tylko na obiektach
przemysłowych, została wprowadzona do budownictwa indywidualnego
po raz pierwszy w Polsce w 2006 r.
właśnie przez firmę KERABIT.

SYSTEM KERABIT+
KOMPLETNE
ROZWIĄZANIE DLA
TWOJEGO DACHU
Firma KERABIT dostarcza swoim
klientom kompleksowe rozwiązanie
w zakresie wykonania pokrycia dachowego.
W oparciu o instrukcję montażu
gontów KERABIT+ oraz przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych akcesoriów i narzędzi wykonanie ładnego i solidnego pokrycia
dachowego jeszcze nigdy nie było
tak proste.
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Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy połać
dachowa jest odpowiednio wentylowana i czy
prawidłowo spełnia swoją funkcję. Wentylację
można znacznie poprawić za pomocą wywietrznika
kalenicowego Ridge Master.
2

Wykonanie pokrycia dachowego rozpoczynamy
od ułożenia na istniejącej połaci dachowej papy
podkładowej KERABIT 2200 UB lub K-Base. Papę
podkładową mocujemy bezpośrednio do połaci dachu (z płyty OSB lub pełnego deskowania)
przy pomocy specjalistycznych gwoździ skręcanych KERABIT. Pierwszą rolkę papy KERABIT 2200
UB lub K-Base układamy równolegle do okapu,
przybijając górny brzeg gwoździami KERABIT
w odstępach 15-20 cm. Kolejną rolkę papy nakładamy na przymocowany już pas papy z zakładem
10 cm, przybijając u góry, jak poprzednio. Usuwamy
folię samoprzylepną z brzegów i łączymy rolki
papy ze sobą. Zakłady, w których nie występuje
samowulkanizujący brzeg należy uszczelnić przy
pomocy masy uszczelniającej KERABIT.
3

Do pasa nadrynnowego przymocowujemy obróbkę
blacharską przybijając ją w odstępach 10 cm. Obróbki łączymy ze sobą wykonując zakład 3 cm.
Następnie na obróbce blacharskiej układamy

samoprzylepny pas okapowy KERABIT, zdejmując
od spodu folię osłonową i przyciskając pas do
podłoża. Na złączeniach pas okapowy układamy
z zakładem 5 cm.
4

Obróbkę blacharską na wiatrownicy przymocowujemy podobnie jak obróbkę okapu. Jeżeli wiatrownicę wykonuje się tak, jak pokazano na rysunku 4 należy przymocować do listwy drewnianej
papę podkładową KERABIT 2200 UB (lub K-Base)
przy pomocy kleju w ten sposób, aby zachodził on
pod dolny brzeg deski okapu na 1.5 cm.
5

W koszu mocujemy samoprzylepny pas o szerokości 1.1 m rozwijany z rolki koszowej KERABIT w kolorze gontu bitumicznego, przybijając
w odstępach 10 cm. Układając gonty bitumiczne
w koszu przycinamy je od strony kosza przy pomocy
prostej deski, przymocowując klejem i zostawiając
prześwit o szerokości 15 cm.
6

Układanie gontów bitumicznych należy rozpocząć od położenia jednego gontu po obu stronach
środkowego punktu dolnego pasa nadrynnowego.
W ten sposób uniknie się wpływu odchyłu długości
gontu (±3 mm). Przed rozpoczęciem prac usunąć
folię z dolnej powierzchni gontu. Gont przybijać

4 gwoździami papowymi KERABIT 2 cm powyżej
krawędzi górnych wycięć. Długość gwoździ zależy
od grubości poszycia. Po przymocowaniu pierwszego rzędu gontów położyć następny rząd w ten sposób, aby krawędź gontu wyższego rzędu przypadała
w miejscu krawędzi górnego wycięcia i przykrywała gwoździe. Do uzyskania prostej linii gontów
należy posługiwać się prostą deską lub sznurkiem
o długości połaci dachu. Sprawdzać symetrię
rysunku gontów podczas montażu.
7

Kalenicę wykonuje się z pasa kalenicowego. Na
jeden metr przypadają 4 płaty kalenicowe. Usunąć
folię ochronną, ułożyć płat na miejsce i przybić
czterema gwoździami w ten sposób, aby gwoździe
były ukryte pod następnym ułożonym płatem.
Ostatniego płata nie należy przybijać, aby nie
zostawiać odkrytych łbów gwoździ.
8

Wokół komina należy przymocować najpierw drewniane listwy trójkątne, do których przybijamy
papę podkładową. Gonty mocujemy gwoździami
do listwy w taki sam sposób, jak na połaci dachowej.
Wyklejkę pionową komina wykonujemy wykorzystując rolkę koszową pamiętając o wywinięciu
na wysokość nie mniejszą niż 300 mm. Należy
pamiętać o prawidłowej obróbce blacharskiej.

charakterystyka produktów
Właściwości								
Jednostka		
Wartość		
									miary			deklarowana

							
							
gramatura gontu
						
gramatura osnowy 						
Zawartość asfaltu 						

Długość

szerokość

siła zrywająca w kierunku wzdłuż/w poprzek gontu
wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź			
nasiąkliwość 							

					
				
rozprzestrzenianie płomieni
				
spływanie w tem. 90°C/2h

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

mm			
mm			
g /m2		
g /m2			
g /m2		
N /50 mm
N		
%		
mm			
-			
-		

Metoda
badań

1000 (±3)		

EN 544

318 (±3)			

EN 544

3800			

EN 544

120			

EN 544

≥1300			

EN 544

≥600/≥400		

EN 12311-1

≥100			

EN 12310-1

<2			

EN 544

≤2			

EN 1110

ODPORNY		

EN 1297

BROOF(t1)			

ENV 1187

ATESTY

KERABIT Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 3 lok.189, 00-728 Warszawa
tel.: +48 22 403 02 02, fax: +48 22 403 02 12
e-mail:kerabit@kerabit.pl, www.kerabit.pl

Certyfikat CE
Norma europejska PN-EN 544
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001

