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Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w broszurach drukowanych i elektronicznych i innych materiałach pisemnych.
Należy również pamiętać, że kolory i odcienie zdjęć w materiałach drukowanych i elektronicznych mogą różnić się od kolorów produktu w rzeczywistości.
Powierzchnie i kolory produktów można obejrzeć u naszych sprzedawców. Niniejsza broszura może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsza wersja
niniejszej broszury jest zawsze dostępna na stronie www.bmigroup.com. Numer wersji i data znajdują się na ostatniej stronie broszury.
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Instrukcje montażu gontów Trend znajdują się na stronie 16. Przy układaniu gontu na gont, patrz strona 40.

1
Płyta okapowo-kalenicowa powinna być układana
równolegle do okapu. Do równego ułożenia
należy użyć sznurka. Usuń odrywany pasek z tyłu.
Na połączenie należy nanieść 3 linie kleju Icopal
Roof Glue. Ułożyć płytkę okapową na miejscu.
Powinna ona wystawać kilka milimetrów poza
krawędź mocowania. Upewnij się, że klej wypływa
z krawędzi. Na każdą płytkę gontową użyj 4
gwoździ.
W przypadku gontów Valdres należy używać
płytki okapowej Valdres.

4
Gont należy przymocować do podłoża ok. 2,5 cm
powyżej każdego nacięcia. Powinien być
przymocowany zszywkami do pola z klejem po
każdej stronie złącza. Następnie ułóż każdy rząd
tak, aby dolna krawędź języków zrównała się z
dolną krawędzią nacięć w poprzednim rzędzie.

7
Gont powinien być ułożony bezpośrednio przy
boku kształtki.
Przyklej gont do kołnierza za pomocą 3 linii kleju
dachowego. Nałóż również jedną linię kleju na
połączenie pomiędzy gontem a kształtką.
Pozostałe gonty nad kołnierzem należy skleić za
pomocą kleju Icopal Roof Glue. Nie należy wbijać
gwoździ przez kołnierze kształtki.

2
Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej
na środku dachu. Odległość ta powinna być
równa szerokości połowy pióra gontu. Zacznij
układać jeden rząd gontów i kontynuuj w
kierunku boków. Następny rząd powinien
zaczynać się od drugiego rzędu.
Nie należy usuwać folii pod arkuszem gontu.

5
Przy wiatrownicy gonty należy zagiąć na listwę.
Gwoździe zostaną pokryte następnym arkuszem
gontu. Następnie należy przyciąć gont wzdłuż
wiatrownicy.
Jako dodatkowe zabezpieczenie, pomiędzy
gontem a spodnią stroną deski okapowej należy
nanieść linię kleju dachowego.

8
W celu przykrycia okapów wentylacyjnych i tym
podobnych, patrz rysunki 6 i 7.
Stosowanie płotków przeciwśniegowych jest
zalecane, jeśli okap jest montowany w odległości
ponad 1 metra od kalenicy.

3
Pierwszy rząd gontów należy ułożyć w taki
sposób, aby języki były zlicowane z dolną
krawędzią płyty podstawowej i pokrywały pola
klejenia. Prowadnica zapewni odpowiednią
wysokość wewnętrzną arkuszy gontu.

6
Arkusz gontu należy ułożyć co najmniej 15 cm za
przednią krawędzią komina, tak aby kształtka
pokryła rząd gontów przy przedniej krawędzi
komina. Nałóż 3 linie kleju Icopal Roof Glue na
pozostały gont pod kołnierzem kształtki.
Zamontuj kształtkę kominową.
Kołnierz kształtki musi mieć co najmniej 15 cm.
W ten sam sposób należy montować obróbki
blacharskie rur wentylacyjnych itp.

9
Szczelina wentylacyjna w kalenicy musi być
zakryta w odległości ok. 25 cm od ściany
zewnętrznej i 40 cm z boku w przypadku kalenicy
typu T. Nałóż grubą linię kleju na każdą stronę.
Przymocuj profil za pomocą 6 wkrętów.
W miejscach narażonych na trudne warunki
atmosferyczne, należy nad szczeliną ułożyć
włókninę.
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10
Górny rząd gontów powinien być ułożony na tyle
daleko przy kalenicy, aby gąsiory mogły sięgać do
dolnej krawędzi nacięcia. Perforacje dzielą arkusz
okapowo-kalenicowy na trzy arkusze kalenicowe.
Usuń odrywany pasek z tyłu.

13
Na końcu arkuszy kalenicowych na dachu
czterospadowym arkusz kalenicowy należy
podzielić na dwie części. Powinny one pokrywać
powierzchnię w kształcie litery Y i być przybite
gwoździami. Prawie wszystkie arkusze
kalenicowe powinny być ułożone tak, aby
przykrywać „szczelinę”. Ostatni należy przykleić.

16
W przypadku dachów z okapami część dachu
wystająca najdalej określa kierunek „góra/dół” i
kierunek na boki. Zacznij układanie w sposób
pokazany na rysunkach 1-3. Ułóż gont aż do
następnego okapu i zamontuj arkusze
podstawowe jak pokazano na rys. 1. Przesunąć
arkusze podstawowe na bok tak, aby pola
klejenia pasowały do języków gontów. Utrzymuj
wysokość i kierunek układania arkuszy gontu.
Gonty wystające spod blach okapowych należy
przyciąć.

11
Zagnij arkusz na kalenicy i przybij go do miejsca
klejenia. Arkusze kalenicowe mogą być również
stosowane na narożniku dachu. W niskich
temperaturach przed nałożeniem należy je
podgrzać.

14
W przypadku łączenia ze ścianą należy
zastosować listwę trójkątną. Na ścianie należy
ułożyć pokrycie 15 cm w górę. Górna krawędź
powinna być osłonięta okładziną lub obróbkami.

17
W koszu połaci należy ułożyć rolkę papy
dachowej w tym samym kolorze o szerokości 1
metra. Rolka powinna być przybita z obu stron, z
zachowaniem ok. 6 cm odstępu między
gwoździami. Zaznaczyć szerokość kosza po ok.
15 cm z każdej strony dachu i nanieść 3 linie kleju
dachowego Icopal Roof Glue.
Uwaga: Nie należy nakładać więcej kleju niż
można pokryć w danym czasie. Po pokryciu
całego kosza krawędź gontu należy uszczelnić
klejem do dachów Icopal Roof Glue.

12
Na styku arkuszy kalenicowych i trójkątnej listwy
należy wykonać nacięcie w arkuszu.
Szczelinę należy przykryć kawałkiem gontu i
zakleić klejem Icopal Roof Glue.

15
Na dachach z lukarnami lub podobnymi
elementami, ważne jest, aby użyć linii
prowadzących, aby uzyskać estetyczny wzór.
Najpierw należy pokryć jedną stronę lukarny,
zmierzyć i zaznaczyć pionowe i poziome linie
prowadzące.
Kosze połaciowe powinny być pokryte, jak
pokazano na rys. 17.

18
Podczas montażu drabin, płotków
przeciwśniegowych itp. ważne jest, aby
uszczelnić wkręty pod wspornikiem
montażowym klejem do dachów Icopal, aby
zapobiec przeciekom. Wszystkie punkty
mocowania na gontach powinny być w miarę
możliwości wyśrodkowane.
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Trend – Instrukcja montażu

19
Arkusz gontu należy przyciąć zgodnie z
rysunkiem i wykorzystać jako arkusz
podstawowy.
Pod Trend należy zawsze stosować podkłady
nieoddychające.

22
Pierwszy rząd gontów należy ułożyć w taki
sposób, aby języki były zlicowane z dolną
krawędzią płyty podstawowej i pokrywały pola
klejenia. Prowadnica zapewni odpowiednią
wysokość wewnętrzną arkuszy gontu.

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ

Trend
Całkowita
wysokość:
23 cm

20
Arkusz okapowy należy ułożyć równolegle wzdłuż
okapu. Aby zachować wyrównanie, należy użyć
sznurka. Na połączenie należy nanieść 3 linie
kleju Icopal Roof Glue.
Ułożyć płytkę okapową na miejscu. Powinna ona
wystawać kilka milimetrów poza krawędź
mocowania. Upewnij się, że klej wypływa z
krawędzi. Użyj gwoździ, jak pokazano na rysunku.

23
Gont powinien być zamocowany do podłoża w
polu klejenia, jak pokazano na rysunku.
Podczas montażu należy regularnie sprawdzać,
czy rzędy gontów są proste i równoległe do
okapu. Arkuszy gontowych nie wolno przesuwać
na dachu w górę, aby wyrównać je do poziomu,
ponieważ nie wystarczy materiału.

21
Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej
na środku dachu. Odległość ta powinna być
równa szerokości połowy pióra gontu. Zacznij
układać jeden rząd gontów i kontynuuj w
kierunku boków. Następny rząd powinien
zaczynać się od drugiego rzędu.
Nie należy usuwać folii pod arkuszem gontu.

24
Następny rząd należy dokładać do drugiego tak,
aby dolna krawędź języków była równa z dolną
krawędzią nacięcia w poprzednim rzędzie.
Kontynuuj układanie w górę.
Postępuj zgodnie z zasadami zawartymi w
instrukcji montażu gontów Roof Shingle Pro, rys.
5 na stronie 34.
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Przy kryciu gontu zawsze używaj nowego gontu o takiej samej całkowitej wysokości jak stary (patrz str. 30). Minimalne
nachylenie dachu dla nowego gontu na starym goncie wynosi 19°. Przy nachyleniu dachu od 15° do 18° należy usunąć
stary gont przed ułożeniem podłoża i nowego gontu. Przy nachyleniu dachu 19° i większym nie należy stosować
arkuszy podstawowych (rys. 25, 29 i 30).
Przed położeniem nowego gontu należy usunąć mech oraz wszystkie wgniecenia, fałdy i nierówności. Stare obróbki i
rynny powinny być wymienione. (rys. 32-33).

TYP MOCOWANIA S

25
Najpierw należy ułożyć arkusze gontów w
przeciwnym kierunku, tzn. tak, aby języki znalazły
się w przestrzeni między językami w dolnym
rzędzie gontów. Przytnij przy arkuszu
podstawowym. Języki należy przykleić do
podłoża za pomocą kleju Icopal Roof Glue i
przybić gwoździami.

26
Pozostałą część arkusza gontu ułożyć w
prawidłowy sposób na rzędzie starego gontu.
Połączenie boczne powinno znajdować się na
środku języka leżącego pod spodem. Przymocuj
nowy arkusz za pomocą gwoździa w każdym
pasku zabezpieczającym. Nałóż trzy paski kleju
dachowego Icopal i przytnij
przy okapie.

27
Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej
na środku dachu. Odległość ta powinna być równa
szerokości połowy pióra gontu. Połóż kolejny rząd
pokrycia gontem na kolejnym rzędzie starego
gontu. Przymocuj nowy arkusz za pomocą
gwoździa w każdym pasku zabezpieczającym.
Przytnij przy arkuszu podstawowym. Kontynuuj
układanie w ten sam sposób, aby nowy gont był
stale na spodzie języków w następnym rzędzie
starych gontów. Stosuj się do istniejącego wzoru.

MONTAŻ TYPU VALDRES

28
Kontynuuj układanie w taki sam sposób, jak w
przypadku gontów na nowym dachu. Zob. pkt 4 i
kolejne punkty. Jeśli poszczególne języki ze
starego pokrycia dachowego wystają zbyt
daleko w dół, należy odciąć ich nadmiar.

29
Na spodzie drugiego rzędu starego pokrycia
dachowego ułóż arkusz gontu stroną do góry.
Zabezpiecz trzema liniami kleju do dachów Icopal
i odetnij przy okapie. Zamocuj górny pasek
zabezpieczający.
Uwaga: Łączenie boczne powinno znajdować się
pośrodku języka starego pokrycia dachowego.
Valdres ma taką samą wysokość całkowitą jak
stary typ K: 14,3 cm.

30
Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej
na środku dachu. Odległość ta powinna być
równa szerokości połowy pióra gontu. Ułóż
następny rząd na dole rzędu trzeciego w starym
pokryciu dachowym. Przyklej w polu klejenia i
przytnij przy okapie. Dalsze układanie jest
prowadzone przez dolną krawędź języków na
starym pokryciu dachowym.
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POKRYCIE PAPĄ KOSZA
POŁACIOWEGO

WYMIANA OBRÓBEK/RYNIEN

31

32

Odetnij stare gonty i powłoki z kosza w odległości
ok. 50 cm od środka kosza.
W koszu połaci należy ułożyć rolkę papy
dachowej w tym samym kolorze o szerokości 1
metra. Rolka powinna być przybita z obu stron, z
zachowaniem ok. 6 cm odstępu między
gwoździami. Zaznacz szerokość kosza, ok. 15 cm
z każdej strony i nałóż trzy linie kleju Icopal Roof
Glue. Patrz również rys. 17.

Zacznij jak pokazano na rysunku 25. Ułóż nowe
pokrycie. Nałóż trzy linie kleju na pokrycie.
Połączenie boczne powinno znajdować się na
środku języka pod gontem i należy upewnić się,
że nowy gont znajduje się zawsze na spodzie
języka w następnym rzędzie starych gontów.
Arkusz jest mocowany jednym gwoździem na
każdym pasku zabezpieczającym i dwoma
gwoździami na połączeniu. Utnij przy płytce
okapowej.

ŁĄCZENIE GONTÓW ZE
STARYM GONTEM

34
Najłatwiejszym sposobem bocznego wstawienia
nowego gontu jest zaznaczenie połączenia.
Ręczne łączenie może być problematyczne,
szczególnie na starych dachach. Ułóż przymiar
prostopadle na środku języka i odetnij prostą
krawędź.

33
Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej
na środku dachu. Odległość ta powinna być
równa szerokości połowy pióra gontu. Połóż
kolejny rząd pokrycia gontem na kolejnym
rzędzie starego gontu. Przymocuj nowy arkusz
za pomocą gwoździa w każdym pasku
zabezpieczającym.
Utnij przy płytce okapowej. Kontynuuj układanie
w ten sam sposób, aby nowy gont był stale na
spodzie języków w następnym rzędzie starych
gontów. Stosuj się do istniejącego wzoru.

NAPRAWIANIE USZKODZEŃ

35
Ostrożnie podnieś koniec płyt gontowych z
płaszczyzny i włóż profilowaną obróbkę pod
pokrycie dachowe. Między kołnierzem profilu
(min.15 cm) a pokryciem dachowym obficie nałóż
klej dachowy Icopal. Po przeciwnej stronie ułóż
nowy gont. Uszczelnij z obu stron klejem do
dachów.
Alternatywnie można użyć trójkątnych listew i
obrzeży w tym samym kolorze, np. Icopal
TopSafe.

36
Ostrożnie podnieś sąsiednie języki i odetnij
uszkodzoną część, 15-20 mm wewnątrz
krawędzi. Przygotuj identyczny element i umieść
go na miejscu. Użyj dużej ilości kleju do dachów
Icopal i udepcz element. Arkusza nie należy
przybijać.
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