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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

TOΠOΘETHΣH
ΓENIKEΣ O∆HΓIEΣ
Πολλές φορές υποβαθµίζεται η σηµασία
του φαινοµένου της διµεταλλικής
ηλεκτρόλυσης η οποία προκαλείται
από την άµεση επαφή ασύµβατων µεταξύ τους
υλικών µε τη σύγχρονη παρουσία υγρασίας.

Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό
και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού
έργου, εξαρτάται από τη σωστή
και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών
επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης και
των ειδικών τεµαχίων φινιρίσµατος.

H διµεταλλική ηλεκτρόλυση µπορεί
να επιφέρει τη γρήγορη οξείδωση
του ενός από τα εν επαφή υλικά.
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού, θα
πρέπει να παρεµβάλλεται ανάµεσα στα υλικά µια
λεπτή µεµβράνη PVC.

Στη συνέχεια αναφέρονται γενικές οδηγίες
οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά
την τοποθέτηση των ECOPANEL.
Kατ’ αρχήν η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει
να έχει λάβει υπόψη όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές
των προς τοποθέτηση υλικών καθώς και
τις επιµέρους λεπτοµέρειές τους.

Σηµαντικός επίσης είναι ο καλός καθαρισµός
της επιφάνειας, των υλικών επικάλυψης,
µετά το πέρας των ηµερήσιων εργασιών
στην οροφή του κτιρίου.
Nα αποµακρύνονται όλα τα άχρηστα υλικά όπως
βίδες, ροδέλες, διάφορα µεταλλικά
στοιχεία, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν
διάβρωση, οξείδωση, λεκέδες, κ.α.

Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει να ελέγχεται
ο σκελετός του κτιρίου, ειδικά τα στοιχεία
στερέωσης και στήριξης των ECOPANEL.
Eίναι πολύ σηµαντικό για την καλή εφαρµογή
των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης,
οι τεγίδες και οι µηκίδες να προσφέρουν µια καλή
επιπεδότητα, µε αποκλίσεις µέσα
στα όρια των αντίστοιχων Eυρωπαϊκών
προδιαγραφών και κανονισµών.
Για τα κοψίµατα των πάνελ, τα οποία είναι
απαραίτητο να γίνουν στο εργοτάξιο,
να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικό περιστροφικό
ή παλινδροµικό πριόνι (σέγα) µε πυκνά και λεπτά
δόντια και ποτέ τροχοί ή σιδηροπρίονα χειρός
(EIKONA 11).
Mετά την κοπή να καθαρίζονται και
να αφαιρούνται προσεκτικά τα γρέζια
και τα ρινίσµατα.
Tο προσωπικό το οποίο εργάζεται στη στέγη
του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα
ασφαλείας όπως ορίζουν οι αντίστοιχοι Eλληνικοί
και Eυρωπαϊκοί κανονισµοί.

EIKONA 11

Eίναι απολύτως απαραίτητη η χρήση
υποδηµάτων µε µαλακή και αντιολισθητική σόλα.
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Στις περιπτώσεις που θέλουµε να καλύψουµε µεγάλες
επιφάνειες και υπάρχει η ανάγκη να ενωθούν κατά µήκος,
τα ECOPANEL RL, παράγονται µε “αλληλοεπικάλυψη”
στο ένα άκρο τους.
Tο άνω τραπεζοειδές ελασµατόφυλλο είναι µεγαλύτερο
σε µήκος από το κάτω ελασµατόφυλλο και χωρίς µόνωση.
Kατά την ένωση κατά µήκος, το ένα τραπεζοειδές
ελασµατόφυλλο καλύπτει το άλλο και στεγανώνει,
µε τη βοήθεια σφραγιστικών ταινιών ή µαστιχών.
Για τη συνέχεια της θερµοµόνωσης, την αεροστεγάνωση και
την αποφυγή συµπυκνωµάτων, στην ένωση των πάνελ
τοποθετείται αυτοδιογκούµενη αφρώδης ταινία.

Tο µήκος της αλληλοεπικάλυψης ή “ξακρίσµατος”
κυµαίνεται από 150 mm έως 280 mm ανάλογα
µε την κλίση της στέγης.
Tο τυπικό είναι 200 mm.
Yπάρχουν δύο τύποι πάνελ µε αλληλοεπικάλυψη.
Tα ∆εξιά=∆ και τα Aριστερά=A.
Kοιτάζοντας τα ECOPANEL RL από την πλευρά της
αλληλοεπικάλυψης, όταν το κενό τραπέζιο είναι ορατό
στα δεξιά τότε τα πάνελ θεωρούνται ∆EΞIA, ενώ όταν
το κενό τραπέζιο είναι ορατό στα αριστερά τότε
τα πάνελ θεωρούνται APIΣTEPA (EIKONA 23).
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αυτοδιογκούµενη αφρώδης ταινία για
θερµοµόνωση-στεγάνωση
αποφυγή συµπυκνωµάτων υδρατµών

EIKONA 23
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Για τα µέγιστα επιτρεπόµενα ανοίγµατα
συµβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων
στην αντίστοιχη ενότητα.
Στο κάτω µέρος των ECOPANEL WL - WLC
κατά την κάθετη τοποθέτηση θα πρέπει
να υπάρχει ένα κενό περίπου 5 χλστ.
(EIKONEΣ 19 α, β).
Στην οριζόντια τοποθέτηση τα πάνελ θα πρέπει
να τοποθετηθούν µε φορά από κάτω προς τα
πάνω, ώστε να σφραγίζουν οι ενώσεις τους
και να µην υπάρχει κίνδυνος εισροής υδάτων
(EIKONA 21).

Tα ECOPANEL WL - WLC µπορούν
να τοποθετηθούν σε πλευρές µε µηκίδες
κατασκευασµένες από χάλυβα, ξύλο
και οπλισµένο σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο
µεταλλικό προφίλ.
Tα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης
είναι για τις ενδιάµεσες ≥ 60 χλστ. ενώ για
τις ακραίες ≥ 40 χλστ. (EIKONEΣ 18 α, β, γ, δ).
H τοποθέτηση των πλαϊνών πάνελ µπορεί
να γίνει κάθετα και οριζόντια (EIKONA 21).

EIKONA 18α

EIKONA 18β

EIKONA 18γ

1 Tεγίδα “C”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα
4 Tεγίδα σκυροδεµατος
5 Eνσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ

2 ECOPANEL RL
7 Ξύλινη τεγίδα
8 Στριφόνι

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

EIKONA 18δ

EIKONA 19α

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

EIKONA 19β

1 Tεγίδα “C” - Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα
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Aφού τοποθετήσουµε και στηρίξουµε
το πρώτο πάνελ, τοποθετούµε το επόµενο
στη θηλυκή εσοχή του πρώτου και το πιέζουµε
ώστε να εφαρµόσει σωστά,
αφήνοντας µία σκοτία περίπου 6-8 χλστ.
H φορά τοποθέτησης των ECOPANEL WL
θα πρέπει να είναι ίδια µε τη διεύθυνση
του υπερισχύοντος ανέµου στην περιοχή,
ενώ η φορά τοποθέτησης των ECOPANEL WLC
θα πρέπει να είναι αντίθετη από τη διεύθυνση
του υπερισχύοντος ανέµου στην περιοχή,
ώστε να µην είναι εκτεθειµένες οι ενώσεις τους
(EIKONEΣ 19, 20).
EIKONA 20

Για τις λεπτοµέρειες τοποθέτησης των πάνελ
και των ειδικών τεµαχίων συµβουλευτείτε
το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται
στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.

ECOPANEL WL
ECOPANEL WL

ECOPANEL WLC

ECOPANEL WLC

EIKONA 22

EIKONA 21

Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκδοση, είναι αληθή και ακριβή.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στη σχεδίαση, στα υλικά, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις προδιαγραφές των παραγομένων
προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση αυτών, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση, όπως και να καταργήσει ορισμένα από αυτά.
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