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Rozstaw krokwi  Zastosowanie taśmy piankowej (nieobowiązkowo)

Umieszczanie pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze Minimalne nachylenie dachu 
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� Aby zapewnić właściwy odpływ wody, nachylenie powinno wynosić co najmniej 5% 
(wzrost 50 mm na 1 m długości).

� Odległość między krokwiami musi wynosić 600 mm (od środka do środka).
� Należy się upewnić, że krokwie są idealnie prostopadłe do belek/ściany.
� SUNTUF EZ Glaze wymaga tylko wsparcia krokwi, nie jest wymagana płatew. Zastosowanie taśmy piankowej na każdej krokwi zmniejszy tarcie 

spowodowane rozszerzalnością termiczną. 
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600mm

� Pierwszy panel SUNTUF EZ Glaze umieścić na krokwiach pozostawiając nawis 50-150 
mm
� Co 500 mm nawiercić 10mm otwory wzdłuż zewnętrznego fałdu.
   Pierwszy i ostatni otwór powinien znajdować się 30mm-50mm od górnej i dolnej 
krawędzi krokwi.

Taśma piankowa 
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Montaż

Mocowanie pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze Mocowanie drugiego panelu SUNTUF EZ Glaze

Zakończenie montażuUmieszczanie drugiego panelu SUNTUF EZ Glaze
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Zamocować obydwa panele na zakładkę, używając określonych wkrętów i 
podkładek przez wywiercone wcześniej otwory. Zaczynać od dolnej 
krawędzi i przechodzić w górę.

Powtórzyć kroki 6 i 7 z pozostałymi panelami.

 za Zamocować zewnętrzne fałdy pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze 
pomocą wskazanych wkrętów i podkładek przez nawiercone otwory. 
Zaczynać od dolnej krawędzi i przechodzić w górę.

� Umieścić drugi panel, nakladając go bocznie na pierwszy. 
Polączyć obydwa panele przez otwory  w nakładce, 
rozmieszczone co 500 mm. 
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Użyć wkrętu 
samogwintującego 50 
mm x 6,5 mm
z podkładką EPDM 25mm
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Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Nie wchodzić bezpośrednio na arkusze między krokwiami!
Podczas instalowania SUNTUF EZ Glaze lub wykonywania prac 
konserwacyjnych należy zawsze używać drabin lub ław kominiarskich, 
wspartych na co najmniej trzech elementach konstrukcyjnych dachu.

*

Montaż

Obróbka blacharska ściany bocznej w przypadku przycięcia panelu (nieobjęta ofertą Palram)
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SUNTUF EZ Glaze
SUNTUF EZ Glaze

Obróbka blacharska
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Wkręt samogwintujący

Taśma piankowa
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