
 

Инструкции за съхранение - обработка - монтаж 

Компонентните елементи на металната покривна система WETTERBEST се доставят на палети, за 
да се избегнат повреди. Задължително е да ги съхранявате в сухи и проветриви помещения, 
защитени от прякото въздействие на слънце, влага и материали с агресивен потенциал 
(например хоросан, киселини, почва и др.).                                         

Металните керемиди и профилираната ламарина се съхраняват върху покрити дървени палети, 
но които е осигурена вентилация, за да се предотврати образуването на конденз. 

Съхранението на покривните панели ще се извършва в наклонено положение, в посока на 
водния поток. 

Периодът на съхранение на закрито не трябва да надвишава 3 месеца за продукти, покрити с 
боя, съответно 2 седмици за продукти, покрити с цинково покритие (съгласно Гаранционния 
Сертификат). 

Периодът на съхранение на открито не трябва да надвишава 2 седмици за ламаринените 
панели, покрити със слой боя,  съответно 4 дни за продукти, покрити с цинково покритие 
(съгласно Гаранционния Сертификат).                                                        

При ръчно манипулиране, металните керемиди и профилираната ламарина ще бъдат 
повдигнати странично и транспортирани поред, за да се избегне деформация. 

Металните керемиди и профилираната ламарина и тези с фиксиране чрез фалцоване се 
монтират на покривната конструкция след монтажа на дренажната система за дъждовна вода 
(улуци). 

Обикновено те се монтират отдясно наляво и отдолу нагоре. 

Минималният наклон на конструкцията трябва да бъде 14°. 

Металната керемида е монтирана върху конструкция от летви, разположени вертикално и 
хоризонтално, което осигурява вентилация на пространството под покривите. 

Самонарезните винтове с размери (4,8 х 35 мм.) и (4,8 х 20 мм.) се използват за фиксиране на 
компонентите на покривната система. Те са снабдени с EPDM гумено уплътнение и са боядисани 
в същия RAL цвят като покритието. Фиксиращите винтове на керемидените панели, са 
разположени във вдлъбнатата част на профила и под праговата зона на всеки модул. 
Разпределят се 6 бр. винтове (4,8 х 35 мм.) / кв.м за закрепване върху ламели и 3 бр. винтове 

(4,8 х 20 мм.) / кв.м за фиксиране в надлъжната зона на припокриване на металните керемиди 

и ламаринените елементи върху керемидите. 

Забранено е изрязването на стоманените елементи с ъглошлайф (флекс). Ще се използват за 
рязане, ръчни ножици и/или електрически ножици. 

Боята за корекции трябва да се използва само за покриване на случайни драскотини и за защита 
на режещите ръбове. Да не се използва върху големи повърхности и директно чрез пръскане, 
защото ще има разлики в нюанса между основата и боята за корекции. 

Важно е след приключване на покривните работи, покривната система да се почисти от метални 
и други остатъци от строителни материали.         
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