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NARZĘDZIA DO MONTAŻU TRWAŁEGO DACHU PREFA
„Dobry fachowiec potrzebuje do-
brego narzędzia!” To hasło dotyczy 
także przedstawionych narzędzi do 
układania trwałych dachów PREFA.

Ważne: ostre narożniki i  kra-
wędzie szczęk i  powierzchnie 

prowadzące szczypiec i  cęgów 
dekarskich należy we własnym 
zakresie zaokrąglić, aby nie pozo-
stawiały odcisków i  nie rysowały 
lakieru.
To samo dotyczy czubka obucha 
młotka stalowego (250–300 g).

1

Pas dekarski z  2  kieszeniami, młotek stalowy 250–300 g, młotek 
drewniany, cęgi dekarskie, lewe nożyce blacharskie, prawe nożyce 
blacharskie, nożyce przelotowe, kolorowy sznurek, obcęgi, cęgi uni-
wersalne proste, cęgi zawiasowe 45°, otwieracz rąbka, zaginadło da-
chowe, ewentualnie nakolanniki



INFORMACJE OGÓLNE
PREFA zleca układanie trwałego 
dachu PREFA oraz wszystkich innych 
produktów dachowych PREFA wy-
łącznie profesjonalnym wykonaw-
com. Niniejsza instrukcja montażu 
przedstawia standardowy sposób 
postępowania z materiałami dacho-
wymi.
Instrukcja montażu PREFA zawiera 
ogólne zasady montażu, które na-
leży dostosować do miejscowych 
uwarunkowań.

 ! Podczas transportowania mate-
riału PREFA należy obchodzić 
się ostrożnie z  ich jednostkami 
opakowania. Nie należy rzucać 
ani przewracać przewożonych 
kartonów, ponieważ może to 
spowodować zaciśnięcie zakładek 
i utrudnić montaż.

 ! W przypadku silniejszego wiatru 
należy przymocować otwarte jed-
nostki lub kawałki blachy, aby nie 
spadły.

 ! Składowane na dachu opakowania 
kartonowe należy przykryć plan-
deką, aby osłonić je przed desz-
czem.

 ! Przed pokryciem należy oczyścić 
dach z brudu i wiórów. W prze-
ciwnym razie istnieje ryzyko ka-
pilarnego podciągania wody!

 ! Aby pokrycie dachu PREFA 
spełniało swoją funkcję, musi 

być układane przez fachowców. 
W  celu uniknięcia technicznego 
lub optycznego uszkodzenia po-
krycia dachowego (np. przygnie-
cenia rąbków lub pozostawiania 
odcisków) przez osoby trzecie, 
należy podjąć dodatkowe środki, 
jak np. montaż ławy kominiar-
skiej.

 ! Długość krawędzi pojedynczych 
elementów obróbek nie może 
przekraczać 3000 mm. Nie nale-
ży tworzyć stałego połączenia na 
stykach, ponieważ nie pozwala-
łoby to na kompensację rozsze-
rzania.

 ! Z elementów miedzianych (np. 
rynny, obróbki, daszki komino-
we, pokrycia blaszane) nie może 
kapać woda na aluminiowe 
produkty PREFA (przestrzegać 
szeregu elektrochemicznego). 
W przypadku kontaktu, należy 
koniecznie wymienić aluminio-
we elementy, które mogą ulec 
korozji!

 ! Z powlekanych lub surowych ele-
mentów aluminiowych należy 
natychmiast usuwać zanieczysz-
czenia, jak pył wiertarski, resztki 
zaprawy lub odcieki z betonu.

 ! Aluminiowe produkty PREFA 
należy chronić przed szkodli-
wym działaniem innych materia-

INFORMACJE 
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łów budowlanych (np. betonu) 
i  czynników środowiskowych 
(np. środowisko korozyjne).

 ! Na dachówkach klasycznych 
PREFA, dachówkach R.16, 
dachówkach łupkowych, da-
chówkach rombowych 29×29, 
dachówkach rombowych 44×44 
i  panelach dachowych FX.12 
wolno układać tylko pasy ob-
róbkowe lub wykończeniowe 
z  taśmy na uzupełnienia PREFA 
(P.10, PP99). Tylko ten sposób 
gwarantuje jednolitość kolorów 
w dalszej perspektywie.

 ! W celu uniknięcia różnic kolo-
rów w  dalszej perspektywie nie 
należy mieszać produktów z róż-
nych partii na tej samej połaci 
dachu.

 ! Muszą być przestrzegane wyma-
gania fizyki budowli.

 ! W przypadku pokryć PREFA na 
grubszych warstwach bitumicz-
nych potrzebne są dłuższe gwoź-
dzie pierścieniowe (np. 28×40). 
Należy je oddzielnie zaznaczyć 
w zamówieniu!

 ! Lakiery Hydrolack PREFA są 
przeznaczone tylko do kory-
gowania koloru istniejących 
elementów dachu (np. haków 
rynnowych). Zamalowywanie 
rys na dachówkach klasycz-
nych PREFA, dachówkach R.16, 

dachówkach łupkowych, da-
chówkach rombowych 29×29, 
dachówkach rombowych 44×44 
i  panelach dachowych FX.12 
oraz taśmach lakierowanych jest 
niewskazane (różnice kolorów 
w dalszej perspektywie!).

 ! Czyścić wyłącznie wodą i gąbką 
do mycia.

 ! Rozmieszczenie systemu osło-
ny przeciwśniegowej musi zo-
stać zaplanowane i  wymierzone 
zgodnie z  EN 1991-1-3. Także 
w przypadku montażu na dachu 
PREFA instalacji fotowoltaicz-
nej lub solarnej należy uzgodnić 
z właścicielem kwestie zabezpie-
czenia przeciwśniegowego.

 ! Podane mocowania zapew-
niają podstawowe mocowanie 
poszczególnych produktów. 
W  przypadku większego ob-
ciążenia wiatrem może być ko-
nieczne zwiększenie liczby 
mocowań lub wykonanie moco-
wań na wkręty zamiast moco-
wań gwoździami w  przypadku 
danego projektu.

 ! PREFA oferuje fachowcom bez-
płatny kalkulator siły mocowania 
produktów pokryć dachowych 
PREFA (dostępny tylko w  Au-
strii):

http://www.prefa.at/dachprofi/
dachrechner
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Dach i  elewacja to elementy bu-
dynku, które są najbardziej na-
rażone na działanie czynników 
atmosferycznych.
Słońce i  wiatr, deszcz i  śnieg, 
a  także stała wilgotność (w lesie 
lub w cieniu) mają określone od-
działywanie na powłokę budynku. 
Osady brudu (np. pył, liście, igły 
itp.) mogą niekorzystnie wpłynąć 
na użyteczność i wygląd pokrycia 
dachowego, elewacji lub odwod-
nienia dachu (np. zapchanie). 
Dlatego wskazane jest przepro-
wadzanie okresowych przeglą-
dów pokryć dachu i elewacji oraz 
systemów odwodnienia dachu, 
aby na czas wykryć ewentualne 
zmiany, uszkodzenia lub szkody 
następcze i zabrudzenia oraz móc 
je usunąć.

Wskazówki dotyczące pielęgna-
cji i  czyszczenia lakierowanych 
taśm aluminiowych PREFA: lek-
kie zabrudzenia, np. zakurzenie 
i podobne: czysta letnia woda lub 
środki do czyszczenia lub pielę-
gnacji lakierów samochodowych 
(nie stosować substancji szoru-
jących!). Silne zabrudzenia, np. 
olejem lub tłuszczem: zwykła au-
topolitura. Przestrzegać instrukcji 
producenta środka czyszczącego.

Uwaga:
Po każdym czyszczeniu spłukać 
obficie wodą.
Nie czyścić przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu! Nigdy nie sto-
sować acetonu, rozpuszczalnika 
nitro i  tym podobnych rozpusz-
czalników oraz produktów o dzia-
łaniu szorującym.

INFORMACJE 
OGÓLNE



KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁÓW I ZESTAWIANIE 
METALI
Różne gatunki metali nie mogą 
się stykać, ponieważ może to 
wywołać korozję kontaktową lub 
szkody korozyjne. Bezpośrednie-
mu kontaktowi między różnymi 
gatunkami metali należy zapobie-
gać przez stosowne powłoki lub 
izolacyjne warstwy rozdzielające. 

Kolejność materiałów należy także 
uwzględnić w biegu wody.

W tabeli jest pokazane, jak Prefalz 
można łączyć z innymi metalami, 
a w przypadku jakich materiałów 
nakazana jest ostrożność.

Łączenie materiałów Atmosfera wiejska Atmosfera miejska 
lub przemysłowa

Bliskość jeziora lub 
morza

Cynk + + +
Stal nierdzewna + + +
Ołów + + –
Stal niezabezpieczona – – –
Miedź – – –
Suchy beton + + –
Niestężały beton – – –

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
 ! W przypadku dwudzielnej kon-
strukcji dachu dachówkę kla-
syczną PREFA można układać 
na łatach dachowych poprzecz-
nych z  łatowaniem pośrednim 
z  łat o  wymiarach co najmniej 
30  ×  50  mm (wymagane jest 
około 5 mb łat/m²).

 ! Koniecznie należy dokład-

nie przestrzegać rozstawu łat 
419 mm między jedną łatą głów-
ną a  drugą. W  żadnym razie 
nie można pominąć łatowania 
pośredniego, które pełni m.in. 
funkcję podparcia stoperów śnie-
gowych. W  obliczeniach należy 
uwzględnić wymagania statycz-
ne oraz odstęp od krokwi.
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 ! Dachówki klasyczne PREFA, da-
chówki R.16, dachówki łupko-
we, dachówki rombowe 29×29, 
dachówki rombowe 44×44 i pa-
nele dachowe FX.12 mogą być 
układane wyłącznie na pełnym 
deskowaniu. Dachówkę klasycz-
ną PREFA można układać na 
pełnym deskowaniu. Deskowa-
nie pełne musi zostać wykona-
ne zgodnie z  obowiązującymi 
normami. Zgodnie z  ÖNORM 
B2215:2009 min. 24 mm gru-
bości (min. 22 mm w stanie su-
chym) i  80–160 mm szerokości. 
Zgodnie z  DIN 4074 T1 min. 
24 mm grubości i  100–160 mm 
szerokości. Wilgotność drewna 
podczas pracy musi wynosić ≤ 
20%. Podkonstrukcja musi zo-
stać zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z wymaganiami statycz-
nymi (z uwzględnieniem uwa-
runkowań obiektu i lokalizacji).

 ! Od typowego obciążenia śniegu 
3,25 kN/m² (CH: wysokość 
odniesienia 925  m) lub na ka-
tegoriach terenów 0, I  lub II 
wymagane jest układanie da-
chówek klasycznych PREFA, 
dachówek R.16, dachówek łup-
kowych, dachówek rombowych 
29×29, dachówek rombowych 
44×44 i  paneli dachowych 
FX.12 na pełnym deskowaniu 
z warstwą rozdzielającą z papy.  
(Kategorie terenów 0 oraz I  nie 

występują w  Szwajcarii i  Au-
strii). Zalecenia dotyczące po-
kryć PREFA są podane na stronie 
227.

 ! W przypadku jednodzielnej 
konstrukcji dachu bez izolacji 
konieczne jest zabezpieczenie 
podpokryciowe spełniające wy-
mogi krajowe (normy dotyczące 
zabezpieczenia podpokryciowe-
go), jednak co najmniej jedna 
warstwa rozdzielająca z papy.

 ! Generalnie zaleca się zastoso-
wanie odpowiedniej warstwy 
rozdzielającej z  papy. Maty 
strukturalne nie są wymagane 
ze względu na odporność alumi-
nium na korozję. PREFA odradza 
zresztą stosowanie mat struk-
turalnych (wyjątek: szczególne 
wymagania fizyki budowli).

 ! W przypadku grubszych warstw 
rozdzielających należy zastoso-
wać stosownie dłuższe gwoź-
dzie.

INFORMACJE 
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2

Rys. 2. Kategoria terenu 0 — jeziora, 
tereny przybrzeżne wychodzące na 
otwarte jezioro.

3

Rys. 3. Kategoria terenu I — jeziora 
i tereny o niskiej roślinności i bez 
przeszkód.

4

Rys. 4. Kategoria terenu II — tereny 
o niskiej roślinności, jak trawa, z po-
jedynczymi przeszkodami (drzewa, 
budynki) oddalone od siebie co 
najmniej na 20-krotność swojej wy-
sokości.

5

Rys. 5. Kategoria terenu III — tereny 
o równomiernej roślinności i zabu-
dowaniu lub z pojedynczymi obiek-
tami oddalonymi od siebie mniej 
niż na 20-krotność swojej wysokości 
(np. wsie, zabudowa podmiejska, te-
reny leśne).

6

Rys. 6. Kategoria terenu IV — tereny, 
których powierzchnia jest co naj-
mniej w 15% zabudowana budynka-
mi o średniej wysokości 15 m.
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Nachylenie dachu w stopniach kątowych, procentach i centymetrach
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KONTROLA STANU PODKONSTRUKCJI DACHU
Zarówno w  przypadku nowych 
budynków, jak i renowacji starych 
dachów należy sprawdzić, czy 
stan podkonstrukcji dachu umoż-
liwia prawidłowe ułożenie trwałe-

go dachu PREFA.
Przestrzegać minimalnych kątów 
nachylenia dachu poszczególnych 
produktów i  skontrolować wyko-
nanie podkonstrukcji dachu.

Minimalne kąty nachylenia wymagane dla produktów PREFA*:
Dachówki klasyczne PREFA: 12°
Dachówki R.16 PREFA: 17°
Dachówki łupkowe PREFA: 25°
Dachówki rombowe 29×29 PREFA: 22°
Dachówki rombowe 44×44 PREFA: 12°
Panele dachowe FX.12 PREFA: 17°
Prefalz: 3°
*  Bliższe informacje znajdują się w rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom.

INFORMACJE 
OGÓLNE



PODZIAŁKI (WYMIARY TRASOWANIA)
DACHÓWKI KLASYCZNE PREFA DACHÓWKI ROMBOWE 29 × 29 

PREFA
DACHÓWKI ROMBOWE 44 × 44 

PREFA

Wymiar fali
[mm]

Łata główna
[mm]

Wiązanie pio-
nowe
[mm]

(dalsze szczegóły na 
str. 139)

Wiązanie po-
ziome
[mm]

Wiązanie pionowe
[mm]

1 301 419 450 227 675
2 602 838 900 415 1 350
3 903 1 257 1 350 603 2 025
4 1 204 1 676 1 800 791 2 700
5 1 505 2 095 2 250 979 3 375
6 1 806 2 514 2 700 1 167 4 050
7 2 107 2 933 3 150 1 355 4 725
8 2 408 3 352 3 600 1 543 5 400
9 2 709 3 771 4 050 1 731 6 075
10 3 010 4 190 4 500 1 919 6 750
11 3 311 4 609 4 950 2 107 7 425
12 3 612 5 028 5 400 2 295 8 100
13 3 913 5 447 5 850 2 483 8 775
14 4 214 5 866 6 300 2 671 9 450
15 4 515 6 285 6 750 2 859 10 125
16 4 816 6 704 7 200 3 047 10 800
17 5 117 7 123 7 650 3 235 11 475
18 5 418 7 542 8 100 3 423 12 150
19 5 719 7 961 8 550 3 611 12 825
20 6 020 8 380 9 000 3 799 13 500
21 6 321 8 799 9 450 3 987 14 175
22 6 622 9 218 9 900 4 175 14 850
23 6 923 9 637 10 350 4 363 15 525
24 7 224 10 056 10 800 4 551 16 200
25 7 525 10 475 11 250 4 739 16 875
26 7 826 10 894 11 700 4 927 17 550
27 8 127 11 313 12 150 5 115 18 225
28 8 428 11 732 12 600 5 303 18 900
29 8 729 12 151 13 050 5 491 19 575
30 9 030 12 570 13 500 5 679 20 250
31 9 331 12 989 13 950 5 867 20 925
32 9 632 13 408 14 400 6 055 21 600
33 9 933 13 827 14 850 6 243 22 275
34 10 234 14 246 15 300 6 431 22 950
35 10 535 14 665 15 750 6 619 23 625
36 10 836 15 084 16 200 6 807 24 300
37 11 137 15 503 16 650 6 995 24 975
38 11 438 15 922 17 100 7 183 25 650
39 11 739 16 341 17 550 7 371 26 325
40 12 040 16 760 18 000 7 559 27 000
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KONSTRUKCJA DACHU
WENTYLOWANA KONSTRUKCJA 
DACHOWA
Zalecamy wykonywanie dachów 
aluminiowych PREFA z wentylowaną 
podkonstrukcją!
Między pokryciem dachowym a izo-
lacją cieplną znajduje się wtedy 
wentylowana przestrzeń.
Ma to tę zaletę, że ewentualna 
zbierająca się wilgoć (kondensacja 
wody) jest usuwana. Poszycie dachu 
jest zasadniczo wykonywane jako 
wentylowane (patrz rys. 8).
Jest to szczególnie ważne 
w  przypadku zabudowanych 
poddaszy, ponieważ cyrkulacja 
powietrza korzystnie wpływa na 
klimat w pomieszczeniach zarów-
no w lecie, jak i w zimie.
Może jednak także być wentylowa-
na cała przestrzeń strychu (patrz rys. 
9).
W przypadku wentylowanych kon-
strukcji dachowych wysokość prze-
strzeni wentylacyjnej należy określić 
zgodnie z obowiązującymi norma-
mi. Blacha dziurkowana z perforo-
wanej taśmy aluminiowej na okapie 
zapobiega przedostawaniu się do 
niej owadów i ptaków.

W przypadku stosowania kra-
tek wentylacyjnych należy 
uwzględnić zajęcie części prze-
kroju nawiewu przez kratkę 
wentylacyjną. Oprócz otworu na-
wiewowego wymagany jest od-

powiedni otwór wywiewny, np. 
w  postaci wywietrznika kaleni-
cowego, aby wentylowana kon-
strukcja dachowa spełniała swoje 
zadanie.

Wentylowane konstrukcje dachowe 
są w użyciu od wielu dziesięcioleci 
i sprawdziły się we wszystkich stre-
fach klimatycznych.

STRYCH MOŻE BYĆ POWIERZCHNIĄ 
MIESZKALNĄ
(Rys. 8)
W dwudzielnej konstrukcji dachu 
(na poziomie kontrłat) powstaje 
dodatkowy poziom wentylowany, 
który nie występuje w jednodziel-
nej konstrukcji dachu. W ten sposób 
można umieścić izolację cieplną 
także między krokwiami. Dwudziel-
na konstrukcja dachu jest lepsza niż 
jednodzielna, jeśli możliwe jest wy-
korzystanie przestrzeni strychu.

STRYCH NIE JEST POWIERZCHNIĄ 
MIESZKALNĄ
(Rys. 9)
Przy tej konstrukcji dachu strop stry-
chu musi być izolowany cieplnie 
(późniejsza rozbudowa strychu wią-
załaby się z dodatkowymi kosztami).

W konstrukcji dachu muszą być 
przestrzegane reguły fizyki bu-
dowli oraz krajowe normy i prze-
pisy!

INFORMACJE 
OGÓLNE
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NIEWENTYLOWANA KONSTRUKCJA 
DACHOWA
Niewentylowane konstrukcje dachu 
ciepłego są od kilku lat stosowane 
także w przypadku dachów meta-

lowych. Muszą być wtedy prze-
strzegane wytyczne (zwłaszcza 
wymagania fizyki budowli) doty-
czące dachów ciepłych.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Należy jeszcze przed rozpoczę-
ciem robót ciesielskich podać ich 
wykonawcy wymiary łat i  życze-
nia dotyczące wykonania (np. 
formowanie naroża i  kalenicy) 
i zweryfikować ich poprawność.
Przed rozpoczęciem swojej pracy 
koniecznie pamiętać o  zachowa-
niu i kontroli wszystkich środków 
bezpieczeństwa.
Wykorzystać pomoce dekarskie 

i  podjąć wszystkie inne środki 
bezpieczeństwa, jak haki dacho-
we, o ile są wymagane.

Zazwyczaj przed rozpoczęciem 
krycia dachu należy zamontować 
rynnę odwadniającą (rynna pół-
okrągła lub leżąca).
Połączenie w przypadku aluminio-
wych rynien dachowych jest do-
kładnie przedstawione na str. 280.

Nawiew

zimno

zimnociepło

ciepło

Wariant
Wywiew po stronie 
szczytu

Nawiew

Wywiew
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Dachówki klasyczne PREFA nada-
ją się zarówno do nowych pokryć, 
jak i renowacji: ważą tylko 2,3 kg/
m² i  można je układać także na 
starszych wiązarach, o ile są w do-
brym stanie. Opatentowany system 
zamków i mocowania w połączeniu 
z fachowym ułożeniem przez auto-
ryzowanego partnera PREFA zapew-
nia wysoką wiatroodporność.

Zazwyczaj nie trzeba zaginać ani 
zginać żeber zakładkowych. Jed-
nak w przypadku nierównych 
powierzchni dachowych, gdzie że-
berka nie pasują do siebie, może 
być konieczne ręczne doginanie 
ich w celu dopasowania.

MONTAŻ DACHÓWKA 
KLASYCZNA PREFA

10

MATERIAŁ: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie

WYMIARY: 600 × 420 mm powierzchni krycia

WAGA: 1 m²=około 2,3 kg=4 dachówki

NACHYLENIE DACHU:  min. 12°=około 21% (przy długości krokwi do 7 m) 
min. 14°=około 25% (przy długości krokwi 7–12 m) 
min. 16°=około 29% (przy długości krokwi powyżej 12 m)

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA: patrz str. 10

PODSTAWOWE MOCOWANIE: 2 aluminiowe zaczepy mocujące na dachówkę 
=8 zaczepów na m²

19
DACHÓWKA 
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DWUDZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
KLASYCZNYMI PREFA NA ŁATOWANIU

*  Wysięg pasa okapowego nie może być większy niż 80 mm!
Przy mniejszym wymiarze (min. 30 mm) musi być zachowana 
suma 470 mm (80 mm + 390 mm).
(470 mm = wymiar do górnej krawędzi pierwszej łaty głównej)

W
en

ty
la

cj
a

Detalw sumie 470*

30–80* 200

419

419

4

7 8 9

3

1 2

5

6

11
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1 Pas okapowy do dachówek klasycznych PREFA
2 Pas nadrynnowy (okapnik)
3 Kratka nawiewu z perforowanej taśmy aluminiowej
4 Deska czołowa
5 Krokwie dachowe
6 Wiatroodporne zakotwienie
7 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
8 Membrana dachowa
9 Kontrłata

10 Łata dachowa 50/30 mm
11 Łatowanie pośrednie 50/30 mm do bezpiecznego 

chodzenia po połaci dachu i nałożenia stoperów 
śniegowych

12 Stoper śniegowy
13 Gąsior wentylowany PREFA
14 Zaczep PREFA
15 Gwóźdź pierścieniowy (ocynkowany) 

28/30 w przypadku łatowania dachowego 
28/25 w przypadku pełnego deskowania

Odpowietrzenie

Detal

0–419

419 min. 100

około 
80

1110

14 15

12 13
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JEDNODZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
KLASYCZNYMI PREFA NA PEŁNYM DESKOWANIU

W
en

ty
la

cj
a

Detal30–80*

450

419

419

3
6

5

7

1 2

4

12

*  Wysięg pasa okapowego nie może być większy niż 80 mm!
Przy mniejszym wymiarze (min. 30 mm) musi być zachowana 
suma 450 mm (= wymiar do górnej krawędzi 1. dachówki).
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1 Pas okapowy do dachówek klasycznych 
PREFA

2 Pas nadrynnowy (okapnik)
3 Krokwie dachowe
4 Wiatroodporne zakotwienie
5 Stoper śniegowy
6 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
7 Membrana dachowa
8 Wywietrznik dachowy
9 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA

10 Wysokość montażu: min. 40 mm
11 Zaczep PREFA
12 Gwóźdź pierścieniowy (ocynkowany) 

28/30 w przypadku łatowania dachowego 
28/25 w przypadku pełnego deskowania

Odpowietrzenie

Detal

419
419

< 419

8

11 12

9 10

Należy zweryfikować uwarunkowania fizyki budowli i przestrzegać 
odnośnych norm!

23
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PRZYKŁADOWY PROJEKT MONTAŻU DACHU 
DWUSPADOWEGO Z LUKARNAMI DACHOWYMI

13

Gąsior narożny

Wywietrznik dachowe

Występ dachu
Skrócony 1. rząd dachówek

Okap dachowy

Sz
cz

yt

Komin

Okno dachowe Wywietrznik kalenicowy

Kosz d
achowy
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Sz
cz

yt

Kalenica

Gąsior kalenicowy

K1 = 1505 mm = 6 grzbietów (2,5 dachówki)
K2 = 4190 mm = 10 dachówek

25
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MONTAŻ PASÓW OKAPOWYCH
Im dokładniej zostaną przybite te 
elementy, tym łatwiejszy będzie 
fachowy montaż trwałego dachu 
PREFA.

Jeśli grzbiet/krawędź jest znacz-
nie dłuższy od okapu, wykonaj 
układ równoległy do grzbietu/kra-
wędzi.

Wysięg pasa okapowego (starto-
wego) powinien leżeć w  tylnej 
jednej trzeciej szerokości rynny 
i  nie może przekraczać 80 mm 
(rys. 14).

Odmierzyć 470  mm od górnej 
krawędzi łaty głównej w  stronę 
okapu. Narysować linię 150  mm 
(szerokość pasa okapowego) od 
dołu (=górna krawędź szerokości 
pasa okapowego). Zrobić to samo 
po drugiej stronie okapu i  prze-
prowadzić między tymi liniami 
w  poziomie trasowanie z  koloro-
wego sznurka.

Stanowi on niezawodny punkt od-
niesienia dla wszystkich dalszych 
prac.

14
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UKŁADANIE I KIERUNEK KRYCIA
Dachówki klasyczne PREFA mogą 
być układane w  obu kierunkach. 
Jeśli okoliczności na to pozwalają 
(np. dachy dwuspadowe i pulpito-
we), preferowane jest układanie 
w kierunku strony nawietrznej.

W strefie naroża i kosza kierunek 
układania jest wyznaczony przez 
niezbędne zakładki (rys. 15).

PODZIAŁ | TRASOWANIE
Poprawne i precyzyjne trasowanie 
jest znakomitym punktem wyjścia 
do szybkiego i dokładnego monta-
żu.
W celu wyznaczenia poprawne-
go kąta przyjmuje się stosunek 
boków 3:4:5.

Należy zaznaczyć wymagany 
wierzchołek i  wzdłuż krawędzi, 
do której ma zostać wyznaczo-
ny kąt prosty, poprowadzić linię 
o długości 3 m. Następnie popro-
wadzić ponownie od tego samego 
wierzchołka linię o  długości 4  m 
mniej więcej pod kątem prostym.
Przytrzymać następnie punkt ze-
rowy taśmy mierniczej w  zazna-
czonym wcześniej punkcie 3  m 
i  odmierzyć od niego 5  m. Na 
przecięciu znajduje się kąt prosty 
wierzchołka. Działa to nie tylko 
z wymiarami 3, 4 i 5 m, lecz także 
z  dowolnymi wielokrotnościami 
i ułamkami tych wymiarów. Musi 
zostać jedynie zachowany stosu-

nek 3:4:5.
Trasowanie rozpoczyna się 
w środku dachu (rys. 18) lub 
od deski osłonowej szczy-

16

15

Kalenica

Okap
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*230 mm*230 mm

17

towej (rys.  16). Wysięg pasa 
nadrynnowego wynika z  zazna-
czonego podziału na dachówki. 
Pionowy kątownik przystawiany 
jest zawsze w środku żłobka, po-
ziomy sznurek traserski zawsze 
do górnej krawędzi dachówki. 
Prowadzone w  pionie trasowanie 
sznurkiem musi być podzielne 
przez 301 mm (rys. 19). W prak-
tyce po każdych 5  dachówkach 
(1505  mm) lub 10  dachówkach 
(3010 mm) wykonywane jest pio-
nowe trasowanie z  kolorowego 
sznurka. Trasowanie musi od-
bywać się w  linii prostej na całej 
długości.

*  230 mm umożliwia pracę bez ścin-
ków na desce osłonowej szczyto-
wej. Reszta (pół dachówki) może 
zostać ponownie wykorzystana.

ŚRODEK DACHU SZNUREK TRASERSKI
DESKA OSŁONOWA 

SZCZYTOWA18

19

Wariant B

Wariant A

X + 30 mm na zagięcie

Deska osłonowa szczytowa
30 mm

Zagięcie:
30 mm do krawędzi cięcia nie 
może wypadać na grzbiecie 
fali.

Krawędź cięcia dachówki klasycznej PREFA

Krawędź przednia dachówki klasycznej PREFA

28



1 Pas okapowy do dachówek klasycznych PREFA
2 Pas nadrynnowy (okapnik)
3 Kratka nawiewu z perforowanej taśmy aluminiowej
4 Deska czołowa

5 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
6 Membrana dachowa
7 Kontrłata
8 Krokwie dachowe

3 4 5 6 7 8

1
2

30–80 200

450

419

Od dolnej krawędzi pasa 

okapowego do górnej 

krawędzi 1. dachówki

Ciągłe trasowanie między górnymi 

krawędziami dachówek

Górna krawędź 

dachówki na górnej 

krawędzi łatowania 

około 20 mm

MONTAŻ PASA OKAPOWEGO
Pas okapowy należy na całej dłu-
gości mocować w zaczepy, zanim 
we wszystkie wytłoczone otwory 
zostaną wbite otrzymane w  ze-
stawie gwoździe PREFA. Uważać, 
aby wysięg pasa okapowego przed 
deską okapową nie przekroczył 
80 mm.

20

21
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MONTAŻ DACHÓWEK KLASYCZNYCH PREFA
Dachówki klasyczne PREFA układa-
ne są zawsze z przesunięciem w ko-
lejnych rzędach. Połówki dachówek 
i wywietrzniki dachowe mogą być 
także układane na styk.

Dachówki klasyczne PREFA należy 
układać w poziomych rzędach.

Wcisnąć dachówkę w zamek hako-
wy. Lekko dobić dolną krawędź da-
chówki trzonkiem młotka.

ROZMIESZCZENIE 
ZACZEPÓW
Każdą dachówkę należy przymoco-
wać 2 zaczepami PREFA (standar-
dowe mocowanie). Mocowanie na 
łatowaniu 30×50 mm odbywa się 
przy użyciu gwoździa pierścienio-
wego 28/30. Na deskowaniu pełnym 
należy posłużyć się gwoździami 

pierścieniowymi 28/25. W  przy-
padku grubszych warstw rozdzie-
lających należy w  razie potrzeby 
zastosować dłuższe gwoździe.
Zaczepy muszą być osadzone 
około 3 cm obok żłobka dachów-
ki. Na terenach, gdzie występują 

22

23

24

25

Kierunek krycia

Kierunek krycia

1. zaczep

2. zaczep

2. zaczep

1. zaczep

Zakładka od prawej

Zakładka od lewej
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szczególnie silne wiatry, konieczne 
jest obliczenie obciążenia wiatrem 
i wzmocnienie mocowania stosow-
nie do wyniku obliczeń! Jeśli mo-
cowanie za pomocą zwiększonej 
liczby zaczepów nadal nie spełnia 
wymagań określonych przez obli-
czenia, można dodatkowo założyć 
bezpośrednie mocowanie na wylo-
cie fali (dolna fala) składające się 
z  2 śrub SPAX na każdą dachów-
kę. Rozmieszczenie zaczepów za-

leży od kierunku krycia. Zaczepy 
PREFA do dachówek klasycznych 
i łupkowych są wyposażone w do-
datkowy punktak (rys.  26). Punk-
tak ten ułatwia wbijanie gwoździa, 
jeśli nie można go wbić w gotowy 
otwór (np. 
z  powodu 
sęka, szpary 
w  deskowa-
niu).

STOPER ŚNIEGOWY DO DACHÓWKI
Na każdy m² dachówki klasycznej 
PREFA należy zamontować po 2, 4 
lub 8 szt. aluminiowych stoperów 
śniegowych PREFA (patrz tabela 
poniżej lub na str. 32 — schemat 
montażu P1, P2 i P3). Pierwsze dwa 
rzędy muszą zostać na całej długo-
ści wyposażone w  stopery śniego-
we. Rozmieścić stopery śniegowe 
zgodnie z  obliczonym schematem 
montażu na całej powierzchni 
połaci dachu w  każdym nieprzy-

ciętym rzędzie.
( W y j ą t k i e m 
są strefy akceso-
riów i elementów 
dobudowanych). 
W  eksponowanych lokalizacjach 
należy dodatkowo zamontować 
płotki przeciwśniegowe. Wszystkie 
dodatkowe elementy konstrukcyj-
ne, jak lukarny, kominy itp., muszą 
być uwzględnione zgodnie z  nor-
mami.

MIN. NACHYLENIE DACHU (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

12 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3

15 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3

20 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3

22 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

25 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

30 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — —

35 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —

40 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —

  45* P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — — —

50 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —

55 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — — —

60 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 — —

Dachówka klasyczna PREFA
*  Norma ÖNORM B 3418 nakazuje, aby w przypadku metalowych śniegołapów i nachylenia dachu 45° lub większego 

wykonane zostało połączenie z systemem bariery przeciwśniegowej (= płotek przeciwśniegowy PREFA na okapie).
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Wartości orientacyjne: montaż alu-
miniowego stopera śniegowego 
PREFA odbywa się według nastę-
pujących schematów montażu, 
zależnie od obciążenia śniegiem 
i nachylenia dachu. Schemat mon-
tażu należy odczytać z tabeli. Wier-
sze tabeli odpowiadają różnym 
kątom nachylenia dachu, a kolumny 
wartościom obciążenia śniegiem 
na gruncie (sk). Jest to uregulowa-
ne w normach krajowych ÖNORM 
B 1991-1-3, DIN 1055-5 i SIA 261.
Norma ÖNORM B 3418 nakazu-

je, aby w przypadku metalowych 
śniegołapów i  nachylenia dachu 
45° lub większego wykonane zo-
stało połączenie z  systemem ba-
riery przeciwśniegowej (= płotek 
przeciwśniegowy PREFA na okapie). 
Stopery śniegowe wsuwane są za-
wsze w  centralne wycięcie w da-
chówce i  mocowane co najmniej 
2  gwoździami pierścieniowymi 
PREFA. Zakładanie stoperów śnie-
gowych nie ma wpływu na liczbę 
zaczepów w dachówkach.

2 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach zamonto-
wać stopery śniegowe PREFA na całej długości

SCHEMAT MONTAŻU P1

4 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach zamonto-
wać stopery śniegowe PREFA na całej długości

SCHEMAT MONTAŻU P2

8 szt./m²

SCHEMAT MONTAŻU P3
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SYSTEM RUROWYCH PŁOTKÓW 
PRZECIWŚNIEGOWYCH
Wielka zaleta naszego nowego 
zabezpieczenia przeciwśniegowe-
go: profile wkładane są po prostu 
we wsporniki płotka przeciwśnie-
gowego i  mocowane za pomocą 
nasuwek. Montaż wsporników 
płotka przeciwśniegowego odby-
wa się za pomocą dwóch podstaw 
na pokryciu dachu. Prowadnice 
są następnie łączone ze sobą za 
pomocą tulei — łączna wysokość 
razem z podstawami: 219 mm.
System płotków przeciwśniego-
wych może zostać zamontowany 
także na istniejącym dachu. Jest 
dostępny we wszystkich kolorach 
pasujących do systemów dacho-
wych (małoformatowych) PREFA. 
W strefie wspornika płotka przeci-
wśniegowego musi być wykonane 
pełne deskowanie. W  przypadku 
montażu na łatowaniu w  strefie 
systemu płotka przeciwśniegowe-
go łatowanie musi zostać zastą-
pione deskowaniem o  tej samej 
grubości (obejmującym co naj-
mniej 3 krokwie).
Montaż: zaznaczyć środek kro-
kwi. Górna podstawa (krawędź 
zewnętrzna) musi znajdować się 
w  odległości co najmniej 10  mm 
od znajdującego się powyżej niej 

zamka. Zachować odstęp między 
podstawami 145 mm (mierząc we-
wnątrz).
W celu przymocowania do krokwi 
otwory (∅ 8,5 mm) muszą zostać 
wywiercone w osi wspornika płot-
ka przeciwśniegowego (=prze-
bieg krokwi) — śruby mocujące 
w jednej osi z krokwiami.
Ściągnąć folię ochronną ze spodu 
podstaw, ustawić je i przykleić.

Wskazówka: w przypadku dachówek klasycznych PREFA może być wymagane zamonto-
wanie elementu podkładowego (jeśli np. w strefie krokwi wypada grzbiet fali). Nie osadzać 
podstawy na zamku ani grzbiecie fali pokrycia dachu PREFA ani nie mocować jej do nich!
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Nawiercić w podkonstrukcji otwory 
pod śruby wiertłem ∅ 4,1 mm, głę-
bokość otworu około 50 mm.

32

Przykręcić każdą podstawę 2 śru-
bami mocującymi 8×220 mm (w 
przypadku dwudzielnej konstrukcji 
dachu) lub 8×120 mm (w przy-
padku jednodzielnej konstrukcji 
dachu) do krokwi w osi wspornika 
na tyle, aby uszczelka dociśnięta 
została do pokrycia dachu/pod-
konstrukcji (bit do wiertarki: Torx 
Tx 40).

Założyć nakładki na podstawy.

33
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Zamontować wspornik płotka 
przeciwśniegowego za pomocą 
dwóch śrub z łbem sześciokątnym 
(M12) na podstawach (rozmiar 
19, moment dokręcenia ~35 Nm).

35
Oka

p

34



Włożyć rurę w odpowiednie wgłę-
bienia w  zamontowanych wspor-
nikach. 
Przy brzegu występ może wynosić 
maksymalnie 30 cm.

36

Okap

Po zamontowaniu trzech prowad-
nic nasunąć od góry na wspornik 
listwę końcową (wywierconym 
otworem do dołu). Przymocować 
rurę w  połowie jej długości za 
pomocą otrzymanych w  zesta-
wie wkrętów samogwintujących 
4,8×19 mm Tx 25 (1  szt./listwa 
nakładana), aby rury nie przesu-
wały się na boki i  możliwa była 
kompensacja rozszerzania listwy 
w lewo i prawo.

Połączyć ze sobą rury w  strefie 
styku za pomocą otrzymanych 
w zestawie tulei łączących. Złączki 
zawierają piankową wkładkę, aby 
mogły kompensować zmiany dłu-
gości wynikające z rozszerzalności 
cieplnej.

Gotowy system.
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SYSTEM PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH — 
ROZBIJACZ

Zacisnąć rozbijacz na rurze (około 
4 szt./mb).

40

Przymocować rozbijacz za pomo-
cą otrzymanej w zestawie śruby 
mocującej.

41

Zamontowany rozbijacz.
42
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SYSTEM PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH — LISTWA 
KOŃCOWA

Nasunąć listwę końcową systemu 
płotków przeciwśniegowych na 
rurę.

43

Przymocować listwę końcową za po-
mocą otrzymanej w zestawie śruby 
mocującej.

44

Zamontowana listwa końcowa sys-
temu płotków przeciwśniegowych.

45
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PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY PRĘTOWY
Aluminiowy płotek przeciwśnie-
gowy zawiera trzy szczeble. 
W  strefie płotka przeciwśniego-
wego musi być wykonane pełne 
deskowanie. W  przypadku mon-
tażu na łatowaniu w  strefie płot-
ka przeciwśniegowego łatowanie 
musi zostać zastąpione deskowa-
niem o  tej samej grubości (obej-
mującym co najmniej 3 krokwie).
Deskowanie należy przykryć bi-
tumiczną membraną dachową. 

Do mocowania służą otrzymane 
w  komplecie wkręty do drewna 
8×220 mm (do dwudzielnej kon-
strukcji dachu) lub 8×120 mm 
(do jednodzielnej konstrukcji 
dachu), po 2 szt. na wspornik.
Jako szczeble służą pręty okrągłe 
ze stopu aluminium o  średnicy 
15 mm. Styki łączone są tulejami 
łączącymi (odstęp 10  mm). Przy 
brzegu występ może wynosić 
maksymalnie 30 cm. 

46
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2

3

4

5

6

*  Wskazówka: w  przypadku dachówek klasycznych PREFA i  paneli 
dachowych FX.12 może być wymagane zamontowanie podkładki 
(jeśli np. w strefie krokwi wypada zamek lub grzbiet fali). Nie osa-
dzać wspornika płotka przeciwśniegowego na zamku ani grzbiecie 
fali pokrycia dachu PREFA ani nie mocować go do nich!

1 Wspornik płotka  
przeciwśniegowego

2 Uniwersalne wkręty do drewna 8×220 mm lub 8×120 mm
3 Pręty okrągłe (∅ 15 mm)
4 Pas zamka
5 Nakładka
6 Ewentualnie element podkładowy* (zawsze wymagana 

w przypadku dachówek rombowych i dachówek łupkowych 
PREFA)
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Montaż:
 ! Najpierw wywiercić w  dachów-
kach PREFA 2  otwory wzdłuż 
krokwi.

 ! Nałożyć masę uszczelniającą.
 ! Lekko przykręcić wspornik.
 ! Przed ostatecznym dokręceniem 
dosunąć jeszcze pas zamka i na-
kładkę.

 ! Zgiąć nakładkę w dół i przymoco-
wać ją wraz z pasem zamka (patrz 
rys. 50+51).

 ! Przymocować rury na haku za po-
mocą nitów do prętów okrągłych, 
aby się nie przesuwały.

Element wykończeniowy systemu 
płotków przeciwśniegowych

Montaż pasa zamka na nakładce:

48

49

50Nakładka Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniego-
wego

51Nakładka

Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniego-
wego
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BAL PRZECIWŚNIEGOWY
Montaż odbywa się za pomo-
cą dwóch podstaw na pokryciu 
dachu. W  haki pod bal przeci-
wśniegowy można włożyć okrągły 
bal drewniany maks. ∅ 140 mm 
i  przymocować go za pomocą 
otrzymanej w zestawie śruby.

Całkowita wysokość haka razem 
z  podstawami: 219 mm. Hak pod 
bal przeciwśniegowy może zostać 
zamontowany także na istnie-
jącym dachu. Jest dostępny we 
wszystkich kolorach pasujących 
do systemów dachowych (mało-
formatowych) PREFA.

W strefie haka pod bal przeci-
wśniegowy musi być wykonane 
pełne deskowanie. W  przypadku 
montażu na łatowaniu w  strefie 
systemu płotka przeciwśniegowe-
go łatowanie musi zostać zastą-
pione deskowaniem o  tej samej 
grubości (obejmującym co naj-
mniej 3 krokwie).

Sposób montażu podstaw jest taki 
sam jak w przypadku systemu płot-
ków przeciwśniegowych PREFA 
(patrz str. 33–34, rys. 32–37).

Zamontować hak pod bal prze-
ciwśniegowy za pomocą dwóch 
śrub z łbem sześciokątnym (M12) 
na podstawach (rozmiar 19, mo-
ment dokręcenia ~35 Nm).

52

Oka
p
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*  Wskazówka: w przypadku dachówek klasycznych PREFA może być wyma-
gane zamontowanie elementu podkładowego (jeśli np. w strefie krokwi wy-
pada zamek lub grzbiet fali). Nie osadzać haka pod bal przeciwśniegowy na 
zamku ani grzbiecie fali pokrycia dachu PREFA ani nie mocować jej do nich!
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Zakładanie bali drewnianych:
Włożyć okrągły bal drewniany pa-
sujący do średnicy haka pod bale 
przeciwśniegowe (∅ około 140 mm) 
i przymocować go śrubą (5×60 mm). 
Przy brzegu występ może wynosić 
maksymalnie 30 cm.

Lód, a czasami także śnieg, może 
przelatywać przez szczelinę mię-
dzy okrągłym balem drewnianym 
a pokryciem dachu. W razie potrze-
by należy zamontować wykonane 
we własnym zakresie łamacze lodu 
(nie ma standardowego produktu 
PREFA).

55
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56

1 Prefabrykowany stopień kominiarski
2 2×nakładka na podstawę
3 2×podstawa z uszczelką
4 2×śruba z łbem sześciokątnym 

M12×16 mm
5 2×podkładka 13.0
6 12×śruba z łbem wpuszczanym 6,0×40/24

1

4 5
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6

STOPIEŃ KOMINIARSKI 
PREFA
Podłoże:
Warunki wstępne to system dacho-
wy PREFA zamontowany zgodnie 
z instrukcjami montażu PREFA oraz 
odznaczająca się dostateczną no-
śnością statyczną podkonstrukcja na 
całej powierzchni (pełne deskowa-
nie o grubości min. 24 mm).

41
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Zamontować podstawy na stopniu 
kominiarskim PREFA, a następnie 
ściągnąć folię ochronną z podstaw.

57

Przystawić stopień kominiarski 
PREFA w  wymaganym miejscu 
zgodnie z  kierunkiem przebiegu 
krokwi i przymocować podstawy do 
podkonstrukcji za pomocą otrzyma-
nych w zestawie śrub z łbem wpusz-
czanym.

58

Odkręcić stopień kominiarski PREFA 
od podstaw i przymocować podsta-
wy do podkonstrukcji za pomocą 
pozostałych śrub z łbem wpuszcza-
nym.

59

Założyć nakładki na podstawy.

60
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Dokręcić stopień kominiarski PREFA 
za pomocą otrzymanych w zestawie 
śrub z łbem sześciokątnym i podkła-
dek do podstaw kluczem dynamo-
metrycznym. Moment dokręcenia 
około 35 Nm.

61

Odkręcić śruby i  nakrętki samo-
zabezpieczające w  celu regulacji 
nachylenia i  wypoziomować po-
wierzchnię stopnia za pomocą 
poziomicy. Ustawić powierzchnię 
stopnia tak, aby odchylenie od po-
ziomu nie przekraczało ±3°.

62

Ponownie wkręcić boczne śruby 
i unieruchomić je za pomocą nakrę-
tek samozabezpieczających zgodnie 
z nachyleniem (poziom ±3°).

63

Gotowy system ze stopniami komi-
niarskimi PREFA do chodzenia po 
dachu. Rozstaw stopni należy tak 
dobrać, aby po dachu można było 
chodzić łatwo i bezpiecznie.

64
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ŁAWA KOMINIARSKA I WSPORNIK 
ŁAWY KOMINIARSKIEJ 65

W strefie wsporników ławy komi-
niarskiej musi być wykonane pełne 
deskowanie. W przypadku montażu 
na łatowaniu w strefie systemu płot-
ka przeciwśniegowego, łatowanie 
musi zostać zastąpione deskowa-
niem o tej samej grubości (obejmu-
jącym co najmniej trzy krokwie).

Budowa i zastosowanie:
Wskazane jest doprowadzenie po-
krycia do wymaganej pozycji mon-
tażu, aby uniknąć deformowania 
zamka hakowego.
Nie osadzać wspornika ławy komi-
niarskiej na zamku ani grzbiecie fali 
pokrycia dachu PREFA, ani nie mo-
cować jej do nich.

1 Łącznik ław kominiarskich
2 Wspornik ławy kominiarskiej
3 Śruba mocująca (5×30 mm)
4 Śruby (M6×60)
5 Ława kominiarska
6 Nakładka
7 Pas zamka
8 Ewentualnie podkładka* (zawsze wymagana w przypadku dachówek rombowych i dachówek 

łupkowych PREFA)

maks. 900 mm

1

2

3

6

4 5

7

8
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2 4

5 6 3

Wsporniki muszą być umieszczone 
na dachówce w  taki sposób, aby 
dolna krawędź wspornika znajdowa-
ła się na poziomie zamka dachówki.
Nawiercić otwory do mocowania 
za pomocą wiertła 3  mm. Nało-
żyć masę uszczelniającą. Przyłożyć 
śruby, podłożyć pas wykończeniowy 
pod wspornik i dokręcić śruby.
Nasunąć nakładki na górny zamek 
hakowy i  przybić je gwoździami. 
Następnie nakładka musi zostać 
przymocowana przez zagięcie pasa 
wykończeniowego. Wypoziomo-
wać pomost zgodnie z nachyleniem 
dachu (0°–55°) i go przyśrubować.

Ważne!
Ławy kominiarskie są mocowane 
na co najmniej dwóch pasujących 
wspornikach za pomocą 2 śrub spe-
cjalnych M6×60 mm oraz nakrętek 
młoteczkowych z podkładkami PE.
Obrócić nakrętkę młoteczkową 

o 90 stopni i wcisnąć od dołu w po-
dłużny otwór. Przymocować ławę 
kominiarską, dokręcając śrubę gwin-
towaną wkrętarką akumulatorową 
lub wkrętakiem.
Maksymalny rozstaw wsporników 
wynosi 900 mm, a maksymalny wy-
stęp ławy kominiarskiej w  bok od 
wspornika 100 mm. Obszar z połą-
czeniem zawsze musi być poprze-
dzony obszarem bez połączenia.

Łączenie ław kominiarskich:
 ! Wcisnąć łącznik centralnie w styk 
ławy kominiarskiej i pozwolić, aby 
sprężyny zatrzasnęły się w szczeli-
nie na styku między ławami komi-
niarskimi.

 ! Dociągnąć człon i także go zatrza-
snąć.

Do produktu dołączona jest szcze-
gółowa instrukcja montażu.

66

1 Ława kominiarska
2 Wspornik ławy kominiarskiej
3 Dachówka klasyczna PREFA
4 Membrana dachowa
5 Pas przytrzymujący
6 Nakładka PREFA
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HAK DACHOWY PREFA WG 
EN 517 B
Norma i kierunki obciążenia:
Produkt PREFA SDH Nr 3 P przezna-
czony do montażu na dachu zgod-
nie z normą EN 517:2006 typ -B (–y) 
był badany we wszystkich kierun-
kach obciążenia (także w kierunku 
–y=kierunek kalenicy).

Materiał:
PREFA SDH Nr 3 P: stal ocynkowana 
i malowana proszkowo. Nakładka 
i pas: aluminium 3005 (AlMn1Mg0.5) 
wg EN 573-3. Śruby mocujące: kate-
goria korozyjności min. C3.

Rozwój i badanie:
WILHELM FLENDER
GmbH & Co. KG
Herborner Str. 7–9
57250 Netphen (Niemcy)
Tel.: +49 (0)2737 5935-0
Internet: www.flender-flux.de

Dystrybucja:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
3182 Marktl/Lilienfeld (Austria)
Tel.: +43 (0) 2762 502-0
Internet: www.prefa.com

Montaż:
Zaznaczyć pozycję krokwi oraz 
górną krawędź haka dachowego 
(25–30 mm).

1

2

3

4

5

67

1 Hak dachowy EN 517 B
2 Nakładka
3 Uniwersalny wkręt do drewna, 8×220 mm 

(dwudzielna konstrukcja dachu) lub 
8×120 mm (jednodzielna konstrukcja 
dachu)

4 Ewentualnie podkładka* (zawsze 
wymagana w przypadku dachówek 
rombowych i dachówek łupkowych PREFA)

5 Pas zamka

68
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Przyłożyć hak dachowy i zaznaczyć 
jego położenie na połaci dachowej, 
przybijając wierzchołek.

69

Zaznaczyć otwory pod śruby na da-
chówce.

70

Nawiercić otwory pod śruby 
∅ 5 mm.

71

Uszczelnić przejście specjalnym kle-
jem PREFA lub silikonem.

72

47
DACHÓWKA 
KLASYCZNA



Przyłożyć śruby, podłożyć pas wy-
kończeniowy 0,7×22×250 mm 
i dokręcić śruby.

73

Nasunąć nakładkę na górny zamek 
hakowy, zagiąć ją i przybić gwoź-
dziami.

74

Przymocować nakładkę poprzez za-
gięcie pasa wykończeniowego.

75
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HAK DACHOWY Z PODSTAWAMI TALERZOWYMI
Austriacka ustawa o  koordyno-
waniu robót budowlanych naka-
zuje architektom, inwestorom, 
projektantom, koordynatorom 
budowy, administratorom budyn-
ków, w  tym w  sektorach małego 
i  jednorodzinnego budownictwa 
(w rozumieniu prawa budowlane-
go) wykonanie na dachu punktów 
asekuracyjnych i  zachowanie ich 
do późniejszych robót.

Osoba wchodząca na dach musi 
na nim napotkać odpowiedni i ate-
stowany system, który umożliwia 
swobodę ruchu po przypięciu się 
do niego za pomocą nakazanych 
w przepisach BHP środków ochrony 
indywidualnej — jest to hak dacho-
wy PREFA z podstawami talerzowy-
mi. Nie zapomnieć o dokumentacji 
fotograficznej prawidłowego moco-
wania na budynku!

Bliższe informacje o  budowie 
haka dachowego z  podstawa-
mi talerzowymi można znaleźć 
w szczegółowej instrukcji montażu 
i użytkowania dołączonej do haka 
dachowego.

76

77Strefa montażu

*  Wskazówka: w  przypadku dachówek klasycznych PREFA, dachó-
wek łupkowych, dachówek rombowych i  paneli dachowych FX.12 
może być wymagane zamontowanie elementu podkładowego (jeśli 
np. w  strefie krokwi wypada zamek lub grzbiet fali). Nie osadzać 
haka dachowego na zamku ani grzbiecie fali pokrycia dachu PREFA 
ani nie mocować go do nich!
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FORMOWANIE SZCZYTU
 ! Wygiąć 30 mm dachówki PREFA 
w górę pod kątem prostym do po-
łaci dachu (rys. 78).

 ! Dobić górną krawędź pierwotnego 
pasa przytrzymującego PREFA do 
górnej krawędzi deski doczołowej 
i przybić gwoździami pas przytrzy-
mujący do deski osłonowej szczy-
towej w  sposób zapewniający 
wiatroodporność (rys. 79).
Na terenach, gdzie występują duże 
opady śniegu, szczyt musi zostać 
uformowany w sposób pokazany 
na rys. 80.

 ! W przypadku formowania deski 
osłonowej szczytowej z  podcią-
gniętą deską doczołową zastoso-
wać wariant pokazany na rys. 81.

82 83

81

78

30 mm

79

30 mm

25

80

Zaczep powrotny
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OBRÓBKA KOMINA
Obróbki kominowe wykonywane 
są zgodnie ze sztuką dekarską. 
Przygotować łączenie na rąbek 
stojący przez wygięcie w górę da-
chówki (30  mm) do nasadzenia 
płata bocznego z blachy.

Płat boczny:
Długość płata bocznego zależy od 
całych płatów dachowych i naddat-
ków na zamki. Wczepić dół płata 
bocznego w  dachówkę klasyczną 
PREFA. U góry płat boczny powinien 
wystawać nad górne obrzeże da-
chówki.
W wariancie 1  ............... 150 mm
W wariancie 2  ................  70 mm

84 85

~100 mm

35 mm
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Płat przedni:
Po zamontowaniu dachówki kla-
sycznej PREFA należy ustawić 
górne obrzeże dachówki w  taki 
sposób, aby można było wczepić 
prosty płat przedni. Naciąć obrze-
że na szczycie żłobka (rys.  88) 
i podnieść go za pomocą zaginadła 

dachowego (rys.  90). Spłaszczyć 
żłobek za pomocą młotka (rys. 87), 
aby powstał równomiernie otwarty 
zamek. Na styku dachówek naci-
nanie nie jest konieczne. Następnie 
można bez problemu wczepić płat 
przedni (wiatrownicę).

86

88

90

87

89

91

Komin

Zaczep powrotny

Wiatrownica

Dachówka 
klasyczna PREFA
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Płat tylny — wariant 1:
Wyciągnąć płat tylny obróbki około 
150 mm powyżej górnej krawędzi 
dachówki. Zawinąć górne obrzeże 
dachówki PREFA aż do następnego 
żłobka dachówki (rys. 92).

Okleić całą strefę zakładu taśmą 
rozprężną, aby zwiększyć odpor-
ność na śnieg (rys. 93).

Przyciąć pas okapowy dachów-
ki PREFA dokładnie na wymiar 
grzbietów dachówki. Przednia 
strona pasa okapowego dachówki 
PREFA musi na całej długości znaj-
dować się w  jednej płaszczyźnie 
z obrzeżem dachówki (rys. 94).

Przymocować pas okapowy po-
przez fabryczne otwory za pomo-
cą gwoździ (rys. 95).

Ułożyć dachówki klasyczne 
PREFA w  tym samym kierunku, 
jak na połaci dachowej (rys. 96).

92 96

95

94

93

Zagiąć

53
DACHÓWKA 
KLASYCZNA



Płat tylny — wariant 2:
Uformować płat tylny zgodnie ze 
sztuką dekarską i  zagiąć 20  mm 
nad krawędzią dachówki tylne 
zagięcie powrotne o  szerokości 
50 mm. Dogiąć obrzeże do dolnej 
krawędzi dachówki. Ułatwia to 
oprawę żłobka.
Następny rząd dachówek wcze-
piany jest w płat tylny, a następ-
nie kryty.

Zalecamy trasowanie także w 
przypadku mniejszych kominów 
lub obróbek.

OBRÓBKA OKNA 
POŁACIOWEGO
Materiał: lakierowane aluminium, 
we wszystkich kolorach standar-
dowych, stucco. Uwaga: przy na-
chyleniu dachu mniejszym niż 
20° należy dodatkowo uszczelnić 
styki zakładek płatów bocznych 
obróbki.
Zagięcie pokrycia dachowego na 
boczne rąbki zależy od obrób-
ki. Należy zatem przyłożyć płaty 
przednie i  tylne do okna połacio-
wego i  zaznaczyć położenie pio-
nowej krawędzi.
Łączenia z  pokryciem dachowym 
wykonywane są podobnie jak 
wykończenia obróbki kominowej 
(patrz str. 51–54).

100 Płat górny

Płat boczny

Płat dolny

Płat boczny

98

99

97 Zaczep
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FORMOWANIE KOSZA 
DACHOWEGO
Jako kierunek krycia musi być 
zawsze wybierany kierunek do 
kosza. Zapobiegnie to odginaniu 
zakładek czy grzbietów podczas 
zsuwania się śniegu i lodu.

Przy użyciu rynny koszowej 
PREFA:
 ! Ustawić dachówkę zgodnie z tra-
sowanymi liniami.

 ! Zaznaczyć wewnętrzną krawędź 
dla obrzeża kosza i  przyciąć 
dachówkę z  naddatkiem około 
35 mm (rys. 102+105).

 ! Spłaszczyć trochę grzbiet w stre-
fie wygiętej krawędzi.

 ! Zagiąć dachówkę o  180° pod 
spód dachówki.

 ! Osadzić dachówkę i  przymoco-
wać na zaczepy. Ponieważ przy 
wygiętej krawędzi została nacią-
gnięta formatka dachówki, najła-
twiej jest przywrócić pierwotną 
formę żłobka ściętym kołkiem 
drewnianym lub trzonkiem młot-
ka. Zapobiegnie to wykrzywie-
niu dachówek (rys. 106).

Przy użyciu ręcznie przygotowa-
nej blachy koszowej:
 ! Złożyć blachę koszową o długo-
ści maks. 3000 mm.

 ! Po obu stronach zagiąć boczny 
kapinos o szerokości 40 mm.

101

102

104 105 oko
ło 3

5 m
m

Rynna koszowa PREFA

103

Dachówka klasyczna PREFA

Membrana dachowa
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 ! Szerokość wykroju zależy od 
kształtu dachu i okoliczności, ale 
musi wynosić co najmniej 500 mm.

 ! Przy dużych różnicach spadku 
dachu lub spływu wody należy 
zaprojektować pogłębiony kosz 
lub rąbek stojący w  środku ob-
róbki blaszanej kosza (kosz z 
mieczem).

Zalety rynny koszowej PREFA:
 ! Odporność na spiętrzenia ze 
względu na dodatkową krawędź 
tylną

 ! Prefabrykowany produkt PREFA
 ! Dodatkowe krawędzie w strefie za-
kładki

 ! Brak kapilarnego podciągania 
w strefie zakładki

 ! Lepsza odporność na chodzenie, 
większa stabilność

Rynna koszowa jest elementem za-
lecanym przez firmę PREFA. Dekarz 
musi na podstawie własnego do-

świadczenia i wiedzy podjąć decy-
zję, czy zamontuje rynnę koszową.
Rynna koszowa PREFA zapewnia 
większą odporność na spiętrzenie 
we wrażliwej strefie załamania niż 
zwykłe blachy koszowe.

106

107

Wariant z pogłębionym koszemWariant z blachą koszową

min. 40 mm min. 40 mm

Deska koszowa
Deska koszowa

Blacha 
koszowa

Membrana dachowa min. 25 mm
Zaczep

Dachówka klasyczna PREFA
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FORMOWANIE NAROŻA 
I KALENICY
Zależnie od budowy i  funkcji 
dachu detale te mogą być wykonane 
na różne sposoby.

a) Formowanie naroża i kalenicy
przy użyciu gąsiorów kalenicowych:
Warunkiem szczelności dachu jest 
dociągnięcie dachówek w  strefie 
naroża i kalenicy min. 40 mm do łaty 
narożnej lub kalenicowej.
Jeśli ostatni rząd dachówek jest 
bardzo krótki, można wykonać 
także ciągłą obróbkę z blachy (jest 
to opisane na str. 52, płat przedni 
obróbki kominowej).

b) Zwykłe formowanie kalenicy
przy użyciu rąbka stojącego:
Po przycięciu dachówki w  środ-
kowym żłobku wykonywane jest 
zagniecenie, aby utworzyć rąbek. 
Zamknięcie może zostać wykona-
ne za pomocą cęgów dekarskich 
lub zaginarki rąbka.

Przy zakładce 
ustawić na płasko

Wysokość łaty 
zależna od 
nachylenia 
dachu

108

110

109

111
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c) Formowanie kalenicy przy uży-
ciu zwykłego łącznika kalenic:
Zwykłej nakładki kalenicy można 
użyć, jeśli odległość między da-
chówką klasyczną PREFA a wierz-
chołkiem kalenicy jest mniejsza niż 
150 mm. Żłobki należy ustawić tak 
samo jak w przypadku płata przed-
niego obróbki kominowej (str. 52). 
Umożliwia to wpięcie prostej blachy 
maskującej kalenicy.

Maszyny do gięcia blachy PREFA:
Karbownica PREFA i  segmen-
tówka PREFA umożliwiają łatwe 
i  szybkie przygotowanie dachó-
wek na obróbkę kalenicową, 
narożną i  do połączeń z innymi 
obróbkami.

Maszyny są przystosowane do 
użytkowania na budowie i  łatwe 
w obsłudze.

Po skróceniu dachówki umieścić 
ją w urządzeniu karbującym. Na-
stępnie odgiąć na około 40  mm 
i  przymocować do łaty (patrz 
rys. 114+115).

114

113

112

115
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FORMOWANIE NAROŻA 
I KALENICY
Zaznaczyć środek łaty kalenico-
wej kolorowym sznurkiem, aby 
zagwarantować dokładność prze-
biegu.
Wyciąć w  gąsiorze kalenico-
wym otwory w  kształcie grzbie-
tów(rys. 116).

117

ŁĄCZNIK GĄSIORÓW
Łącznik gąsiorów jest wykony-
wany tak samo jak w  przypadku 
dachówek rombowych PREFA 
(str. 148).

CIĄGŁE ODPOWIETRZENIE 
KALENICY
Oryginalny gąsior wentylowany 
PREFA zawiera po obu stronach 
fartuch z uszczelką klinową. Pokry-
cie należy jednak podgiąć o 40 mm, 
aby łączenie było szczelne przed 
cofającą się wodą (rys. 120).

116

118

Wkręt z uszczelnieniem

Wkręt z uszczelnieniem
Gwóźdź
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 ! Przymocować ostatni (obcięty)
rząd dachówek zaczepem po-
wrotnym lub poprzez bezpo-
średnie mocowanie z  boku na 
spływie znajdującej się poniżej 
fali.

 ! Alternatywnie: osadzić mocowa-
nie ostatniej dachówki powyżej 
piankowego klina gąsiora wenty-
lowanego.

 ! Ostatnia dachówka musi być tak 
ułożona, aby powstała szczelina 
powietrzna 80 mm.

 ! Zachować szczeliny dylatacyjne 
około 5 mm między poszczególny-
mi wywietrznikami kalenicowymi.

 ! Ustawić centralnie manszety 
i  przymocować każdą z  nich 
nitem PREFA (∅ 4,1 mm) w sta-
łym punkcie.

119

120
GĄSIOR WENTYLOWANY

KLIN PIANKOWY
SAMOPRZYLEPNY

DACHÓWKA 
ŁUPKOWA 
PREFA
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PERFORACJA

ŚRUBA MOCUJĄCA NA GRZBIECIE FALI
DACHÓWKA KLASYCZNA40

ŚRUBA MOCUJĄCA

PEŁNE DESKOWANIE
(MIN. 24 MM)

OKOŁO 200 MM

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA/
ZABEZPIECZENIE PODPOKRYCIOWE
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 ! Ostrożnie ściągnąć folię ochron-
ną powierzchni klejącej pod 
manszetą a następnie przykleić 
klin uszczelniający!

 ! Przymocować gąsior wentylowa-
ny PREFA śrubami z uszczelnie-
niem PREFA w  rozstawie około 
600  mm. Wetknąć i  przymoco-
wać maskownicę czołową gąsio-
ra wentylowanego.

Wskazówka: Śruby mocujące 
gąsiora wentylowanego PREFA 
zawsze wkręcać na grzbiecie fali 
dachówek klasycznych PREFA.

LUKARNA W DACHU DWUSPADOWYM
Łączenie między gąsiorem wenty-
lowanym PREFA a koszem dacho-
wym musi być wykonane w  taki 

sposób, aby woda opadowa nie 
mogła dostać się z głównej połaci 
dachu do gąsiora wentylowanego.

122

121
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Stosować tylko w  przypadku da-
chów zimnych i strychów!
Montaż:
 ! Ułożyć pokrycie dachowe aż do 
wymaganej pozycji wyłazu da-
chowego (uwzględnić położenie 
krokwi). Wpiąć wyłaz dachowy 
dolnym zamkiem w pokrycie da-
chowe.

 ! Zaznaczyć na deskowaniu lub 
łatowaniu położenie otworu (ze-
wnętrzna ościeżnica drewniana) 
oraz płatów bocznych.

 ! Zabrać wyłaz dachowy i wyciąć 
wielkość ościeżnicy drewnianej.

 ! Ułożyć pokrycie dachowe PREFA 
30 mm nad zaznaczonym położe-

WYŁAZ DACHOWY DO DACHÓWEK KLASYCZNYCH, 
ŁUPKOWYCH I ROMBOWYCH

125

126

linia podgięcia

Zewnętrzna ościeżnica drewniana (640 mm)
Zewnętrzne płaty boczne (830 mm)

95 mm

124

123
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128

FORMOWANIE WYSTĘPU 
DACHU

niem płatów bocznych.
 ! Zagiąć górny rąbek pokrycia da-
chowego PREFA (patrz str. 124).

 ! Podnieść pod kątem 90° wystające 
30 mm do oznaczenia.

 ! Ponownie wpiąć wyłaz dachowy 
dolnym zamkiem w pokrycie da-
chowe.

 ! Włożyć zamek okienny w podnie-
sione 30 mm pokrycia dachowego.

 ! Położyć na zewnątrz boczny rąbek 
stojący w  górnej części (patrz 
str. 124).

 ! Przyciąć górną część (+dodatek 
na rąbek) wyłazu dachowego, 
odchylić w  dół i  przymocować 
zaczepami.

 ! Skręcić drewnianą ościeżnicę wy-
łazu dachowego z deskowaniem 
dachu lub łatowaniem.

 ! Na życzenie może zostać wykona-
na także pokrywa wyłazu dacho-
wego z bocznym zawiasem.

(długość 
1806 mm)

(długość 
600 mm)

129
2. pas startowy

(długość 600 mm)

1. pas startowy
(długość 1806 mm)

127
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Formowanie odbywa się z dwóch 
pasów okapowych:

 ! Przybić pierwszy pas okapowy 
(1806×150 mm) w  zwykły spo-
sób (rys. 129).

 ! Przybić drugi pas okapowy (wer-
sja żłobkowana) nad pierwszym 
rzędem dachówek na wysokości 
pierwszego pełnego rzędu da-
chówek głównej połaci dachu 
(rys. 128).

 ! Zależnie od projektu można na-
łożyć taśmę uszczelniającą, aby 

uzyskać szczelinę na zamek 
znajdującej się powyżej dachów-
ki klasycznej PREFA.

130

131

ŁĄCZENIE DACHÓWEK Z RYNNĄ LEŻĄCĄ
 ! Ułożyć aluminiową rynnę leżącą z  kompensacją i  przymocować na 
zaczepy.
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132

 ! Odchylić pas nadrynnowy (1806×150 mm) wg rys. 135 (2 zagięcia).

 ! Przybić gwoździami występ pasa nadrynnowego w  fachowy spo-
sób na całej długości okapu w linii prostej (nie zgodnie ze spadkiem 
rynny okapowej!).

 ! Wyrównać wykonanie rynny okapowej za pomocą stożkowej obróbki 
przejściowej w celu uzyskania spadku.

133
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DACHÓWKA KOMINKOWA DO ODPOWIETRZENIA
Dachówka kominkowa do dachó-
wek klasycznych PREFA ma formę 
połowy dachówki, do której przy-

spawany jest stożkowy króciec ko-
minkowy.
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około 
30 mm

około 

15 mm

około 

15 mm
20 mm

Detal

Aluminiowa rynna leżąca PREFA

Pas okapowy 
z 2 zagięciami

Rynna 
leżąca

Ew. taśma 
uszczelniająca

Dachówki kla-
syczne PREFA

Gwóźdź pier-
ścieniowy

Zaczep PREFA
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135

135

Widok od góry Krawędź gięcia

Blacha podrynnowa

Przyciąć i owinąć rynnę okapową

Rynna leżąca
Ukośnie na spadku
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Montaż:
 ! Ustawić dachówkę kominkową 
(rys. 137).

 ! Zaznaczyć wielkość rury i wyciąć ją 
w deskowaniu.

 ! Zaznaczyć wielkość rury na obrób-
ce, przyciąć obróbkę, a następnie 
zamontować (ułożyć).

 ! Nasunąć na rurę otrzymaną w ze-
stawie rozetę maskującą i uszczel-
kę EPDM i  zamontować rurę 
odpowietrzającą.

 ! Następnie zsunąć uszczelkę EPDM 
w dół przez obróbkę, aby uszczel-
niła ona przejście między obróbką 
a rurą odpowietrzającą.

 ! Zsunąć rozetę maskującą w dół po 
uszczelce EPDM, aby przymoco-
wać rozetę maskującą do rury.

137

138

139

Zagniatanie przejścia:
Gdy rura odpowietrzająca już ist-
nieje i  oryginalna dachówka ko-
minkowa PREFA nie może zostać 
użyta, w  samodzielnie spreparo-
wanej podstawowej dachówce 

aluminiowej zagniatany jest kró-
ciec (rys. 138).
Uniwersalna obróbka (2-czę-
ściowa) w  powierzchni krycia 
(rys. 141).

67
DACHÓWKA 
KLASYCZNA



WYWIETRZNIK DACHOWY
Do odpowietrzenia służą wywietrz-
niki dachowe. Są one w odpowied-
niej liczbie układane w  ostatnim 
całym rzędzie lub na narożach. Na-
leży uważać, aby zależnie od sto-
sowanych dachówek użyć wersji 
gładkiej lub stucco! W przypadku 
pełnego deskowania należy wyciąć 
w  nim dostatecznie duży otwór 
w strefie wywietrznika dachowego. 
Wywietrznik dachowy może także 
służyć do przeprowadzenia kabli.

PRZEPUST DO KABLI 
IZOLACJI SOLARNEJ
Do przeprowadzania rur i  kabli. 
Uważać na integrację zabezpiecze-
nia podpokryciowego!

142

143

140 141
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Uszkodzenie
144

145

146

147

Uszkodzenie

WYMIANA DACHÓWKI 
KLASYCZNEJ PREFA
Po dachówce wymienionej w facho-
wy sposób nie powinno być widać 
oznak „naprawiania”. Idealny efekt 
uzyskuje się, wykonując następującą 
procedurę:

Podnieść górny zamek poprzeczny 
uszkodzonej dachówki za pomocą 
zaginadła dachowego (rys. 144).

Wypiąć dachówkę z zamka, szarpiąc 
ją energicznie ręką (rys. 145).

Za pomocą cęgów dekarskich ro-
zewrzeć oba zaczepy na zamku 
i  ściągnąć dachówkę w  dół. Nie 
zdejmować całkowicie zaczepów 
(rys. 146).

Rozchylić nieco górny zamek 
nowej dachówki, aby umoż-
liwić założenie zaczepów lub 
zatrzaśnięcie nowej dachówki 
(rys. 147).
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Przed wsunięciem nowej dachówki 
odciążyć oba żłobki zewnętrzne i ro-
zewrzeć nieco górny zamek. Oboma 
bocznymi żłobkami nowej dachówki 
można nakryć inne (rys. 148) — wy-
jątek: strefa kosza lub wewnętrzne-
go narożnika.

Podnieść zamek i ponownie zapiąć 
oba zaczepy. Wygiąć w dół zamek 
górnej dachówki pod kątem 90° 
(rys. 149).

Ostrożnie ścisnąć ze sobą oba zamki 
za pomocą cęgów kątowych. Ufor-
mować górny zamek dachówki 
młotkiem i cęgami (rys. 150).

Ostrożnie przywrócić pierwotną 
formę zamka między żłobkami 
(rys. 151).

148

149

150
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MONTAŻ
DACHÓWKA R.16 PREFA

152

Nowa dachówka R.16 o  typowej 
dla produktów PREFA wysokiej 
jakości materiału i kolorów nada-
je się zarówno na renowacje, jak 
i  nowe pokrycia dachowe. Duży 
format o długości elementu 70 cm 
umożliwia pokrycie dachu 3,4 da-
chówki na m². Kolejną cenną 
zaletą jest niewielkie obciążenie 
wynoszące tylko 2,5 kg/m². Zamki 
i  system mocowania umożliwiają 
bardzo odporne na wiatr mocowa-
nie przez fachowca.

MATERIAŁ: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie

WYMIARY: 700×420 mm powierzchni krycia

WAGA: 1 m² = około 2,5 kg = 3,4 szt.

NACHYLENIE DACHU: min. 17°=około 31%

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA: patrz str. 10, przy nachy-
leniu dachu do 25° wymagana jest warstwa rozdzielająca

PODSTAWOWE MOCOWANIE: bezpośrednio, po 3 gwoździe pier-
ścieniowe PREFA 28/25 na jedną dachówkę R.16
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1 Gąsior wentylowany PREFA
2 Pas nadrynnowy (okapnik)
3 Dachówka R.16 PREFA
4 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
5 Kontrłata
6 Warstwa rozdzielająca
7 Krokwie dachowe
8 Deska czołowa (okapowa)
9 Pas okapowy do dachówki R.16 PREFA

10 Blacha perforowana
11 Blacha okapowa
12 Zabezpieczenie podpokryciowe

2
10

9

11

DWUDZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKĄ R.16 
PREFA

Wentylacja

30-80*

* Wysięg okapu nie może być większy niż 80 mm!

8
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1 7

Wywiew około 
80 mm3, 6, 4, 5, 12, 4
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1 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA
2 Odpowietrzenie poprzez osłonę wywietrznika 

dachowego
3 Dachówka R.16 PREFA
4 Zabezpieczenie podpokryciowe
5 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
6 Krokwie dachowe
7 Pas okapowy do dachówki R.16 PREFA
8 Pas nadrynnowy (okapnik)
9 Łata narożna i kalenicowa (30 mm szerokości; 

wysokość zależna od nachylenia dachu)

JEDNODZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKĄ 
R.16 PREFA

Wentylacja

3, 4, 5, 6

8
7

30-80*

* Wysięg okapu nie może być większy niż 80 mm!
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Dachówki klasyczne PREFA, dachówki R.16, 
dachówki łupkowe, dachówki rombowe 29×29, 
dachówki rombowe 44×44 i panele dachowe 
FX.12
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MONTAŻ PASÓW OKAPOWYCH
Im dokładniej zostaną przybite te 
elementy, tym łatwiejszy będzie 
fachowy montaż trwałego dachu 
PREFA.
Wysięg okapu pasa podrynnowe-
go powinien leżeć w  tylnej jed-
nej trzeciej szerokości rynny i nie 
może przekraczać 80 mm.
Pas okapowy dachówki R.16 jest 
przybijany na całej długości okapu 
w  linii prostej wzdłuż wcześniej 
poprowadzonego trasowania sznur-
kiem. Pas okapowy musi zostać 

przybity gwoździami w  sposób 
odporny na działanie wiatru 
(przez wszystkie fabrycznie wy-
tłoczone otwory). Następnie przy-
stawiany jest pionowy kątownik.

Jeśli kalenica jest o pewną wielo-
krotność dłuższa od okapu, należy 
dokonać podziału równolegle do 
kalenicy. Stanowi on niezawodny 
punkt odniesienia dla wszystkich 
dalszych prac.

UKŁADANIE I KIERUNEK KRYCIA
Dachówki R.16 PREFA układa-
ne są zawsze z  przesunięciem 
w  kolejnych rzędach. Aby ukła-
danie z przesunięciem o 1/2 było 
łatwiejsze, na górnym zamku 
dachówek R.16 zaznaczony jest 
środek.

Dachówki R.16 PREFA układane 
są od prawej do lewej rzędami 
(w poziomie). Do mocowania da-
chówek R.16 PREFA należy użyć 
otrzymanych w zestawie gwoździ 
pierścieniowych 28/25 (podsta-
wowe mocowanie: po 3 szt. na 
dachówkę R.16). W  przypadku 
pokryć PREFA na grubszych war-
stwach bitumicznych potrzebne są 
dłuższe gwoździe pierścieniowe (np.

28×40). Należy je oddzielnie za-
znaczyć w zamówieniu!

W eksponowanych lokalizacjach 
należy stosownie zwiększyć liczbę 
mocowań.

155
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MONTAŻ DACHÓWKI R.16 
PREFA
Rys. 156. Przystawić dachówkę R.16 
i wsunąć ją w zamki. Lekko dobić 
dolną krawędź panelu trzonkiem 
młotka.

Rys. 157. Ustawić dachówkę R.16 
zgodnie z trasowaniem. Poziome 
trasowanie: 420 mm (mierząc na 
obrzeżu listwy zaczepowej).

Pionowe trasowanie: 700 mm (z 
przesunięciem o  350 mm w  co 
drugim rzędzie).

Rys. 158. Przymocować każdą da-
chówkę R.16 gwoździami pierście-
niowymi PREFA 28/25. Podstawowe 
mocowanie: 3 gwoździe pierścienio-
we PREFA.

Wskazówka: w przypadku dodatko-
wego mocowania można wykorzy-
stać przygotowane punktaki.

156

157

157B

158 159

420 mm

420 mm

420 mm

420 mm

Wymiar trasowania = 700 mm
Długość pasa okapowego = 1800 mm

0 mm
700 700

79 DACHÓWKA R.16



STOPER ŚNIEGOWY DO DACHÓWKI R.16
Na każdy m² dachówki R.16 
PREFA należy zamontować po 
1,7; 3,4 lub 6,8 szt. stoperów śnie-
gowych do dachówek R.16 i  pa-
neli FX.12 (patrz str. 81, schemat 
montażu R.16 1, R.16 2, R.16 3). 
Pierwsze dwa rzędy muszą zo-
stać na całej długości wyposażone 
w stopery śniegowe. 
Rozmieścić stopery śniegowe zgod-
nie z obliczonym schematem mon-
tażu na całej powierzchni połaci 
dachu w każdym nieprzyciętym rzę-
dzie. (Wyjątkiem są strefy akceso-
riów i elementów dobudowanych).
W eksponowanych lokalizacjach na-
leży dodatkowo zamontować płotki 
przeciwśniegowe. Wszystkie dodat-
kowe elementy konstrukcyjne, jak 
lukarny, kominy itp., muszą być 
uwzględnione zgodnie z normami.

Wartości orientacyjne:
montaż stopera śniegowego do da-
chówek R.16 i paneli FX.12 odbywa 
się według następujących schema-
tów montażu, zależnie od obciąże-
nia śniegiem i  nachylenia dachu. 
Schemat montażu należy odczytać 
z następującej tabeli. Wiersze tabeli 
odpowiadają różnym kątom nachy-
lenia dachu, a kolumny wartościom 
obciążenia śniegiem na gruncie (Sk). 
Jest to uregulowane w  normach 
krajowych ÖNORM B 1991-1-3, DIN 
1055-5 i SIA 261. 

Norma ÖNORM B 3418 nakazu-
je, aby w przypadku metalowych 
śniegołapów i  nachylenia dachu 
45° lub większego wykonane zo-
stało połączenie z  systemem ba-
riery przeciwśniegowej (= płotek 
przeciwśniegowy PREFA na oka-
pie).
Stopery śniegowe na dachówki 
R.16 wsuwane są w wypukły od-
cisk na zamku dachówek R.16 
i  mocowane min. 2 gwoździami 
pierścieniowymi PREFA. Zakłada-
nie stoperów śniegowych nie ma 
wpływu na liczbę mocowań w da-
chówkach R.16.

160
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Obciążenie śniegiem na gruncie sk [kg/m²] zgodnie z załącznikiem A, tabela A.1 wg ÖNORM 
B 1991-1-3

Min. nachy-
lenie dachu (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

17 R.16 1 R.16 1 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
20 R.16 1 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
25 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
30 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
35 R.16 1 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
40 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
45 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
50 R.16 1 R.16 2 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
55 R.16 1 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3
60 R.16 1 R.16 2 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3 R.16 3

Schemat montażu R.16 1  
1,7 szt./m2 — w pierwszych 2 rzędach zamon-
tować stopery śniegowe na całej długości.

 SCHEMAT MONTAŻU R.16 1

 SCHEMAT MONTAŻU R.16 3 SCHEMAT MONTAŻU R.16 2

Założenia: Pomiar podkonstrukcji zgodnie 
z normą EN 1991-1-3 i B 1991-1-3
–  Przestrzegać instrukcji montażu stopera 

śniegowego
–  Nadbudowy dachu z h>1,0 m: wymagane 

potwierdzenie własne
–  Nawis śniegu nie jest uwzględniony
–  Uwzględniono współczynnik obciążenia 

śniegiem 0,80

Schemat montażu R.16 2  
3,4 szt./m2 — w pierwszych 2 rzędach zamon-
tować stopery śniegowe na całej długości.

Schemat montażu R.16 3  
6,8 szt./m2
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SYSTEM PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH
Wielka zaleta naszego nowego 
zabezpieczenia przeciwśniegowe-
go: profile rurowe wkładane są 
po prostu w otwory wspornika 
płotka przeciwśniegowego i  mo-
cowane za pomocą nasuwek. 
Montaż wsporników płotka prze-
ciwśniegowego odbywa się za 
pomocą dwóch podstaw na po-
kryciu dachu. Prowadnice są na-
stępnie łączone ze sobą za pomocą 
tulei — łączna wysokość razem 
z  podstawami: 219 mm. System 
płotków przeciwśniegowych może 
zostać zamontowany także na ist-
niejącym dachu. Jest dostępny we 
wszystkich kolorach pasujących do 
systemów dachowych (małoforma-
towych) PREFA. W strefie wsporni-
ka płotka przeciwśniegowego musi 
być wykonane pełne deskowanie.

DANE TECHNICZNE
Z lakierowanego stopu alumi-
nium o  wysokiej wytrzymałości, 
składający się z  dwóch pod-
staw z  uszczelkami, wsporni-
ka płotka przeciwśniegowego 
i nasuwek, razem z materiałami do 
mocowania. Montaż nowego syste-
mu płotków przeciwśniegowych na 
dachówkach R.16 PREFA odbywa 

się tak samo, jak na dachówkach 
klasycznych PREFA (patrz str. 33–
37), dachówkach łupkowych, da-
chówkach rombowych 29×29, 
dachówkach rombowych 44×44 
i panelach dachowych FX.12.
Instrukcje montażu są dołączone 
do każdego produktu i w razie po-
trzeby można z nich skorzystać.

162

*  Wskazówka: w  przypadku dachówek R.16 PREFA może być wy-
magane zamontowanie elementu podkładowego (jeśli np. w strefie 
krokwi wypada zamek). Nie osadzać podstaw na zamku pokrycia 
dachu PREFA ani nie mocować ich do niego!
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PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
Aluminiowy płotek przeciwśnie-
gowy zawiera trzy szczeble. Może 
być zamontowany tylko na peł-
nym deskowaniu (min. 24 mm). 
W  strefie płotka przeciwśniego-
wego deskowanie należy przykryć 
bitumiczną membraną dachową. 
Do mocowania służą otrzymane 
w  komplecie wkręty do drewna 
8×220 mm (do dwudzielnej kon-
strukcji dachu) lub 8×120 mm 
(do jednodzielnej konstrukcji 
dachu), po 2  szt. na wspornik. 
Jako szczeble służą pręty okrągłe 
ze stopu aluminium o  średnicy 
15 mm. Styki łączone są tulejami 
łączącymi (odstęp 10 mm).

Montaż odbywa się tak samo, jak na 
dachówkach klasycznych PREFA, da-
chówkach łupkowych, dachówkach 
rombowych 29×29, dachówkach 
rombowych 44×44 i panelach da-
chowych FX.12:

 ! Najpierw wywiercić w  dachów-
kach R.16 PREFA 2  otwory 
wzdłuż krokwi.

 ! Nałożyć masę uszczelniającą.
 ! Lekko przykręcić wspornik.
 ! Przed ostatecznym dokręceniem 
dosunąć jeszcze pas zamka i na-
kładkę.

 ! Zgiąć nakładkę w dół i przymoco-
wać ją wraz z pasem zamka (str. 85, 
rys. 166+167).

 ! Przymocować rury do wspornika 
za pomocą nitów do prętów okrą-
głych, aby się nie przesuwały. 
Przy brzegu występ może wyno-
sić maksymalnie 30 cm.
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1 Wspornik płotka przeciwśniegowego
2 Uniwersalne wkręty do drewna 8×220 mm (Austria)  

lub 8×120 mm (Niemcy)
3 Pręty okrągłe (∅ 15 mm)
4 Pas zamka
5 Nakładka
6 Ewentualnie podkładka*

1

2

3

4

5

6
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*  Wskazówka: w  przypadku dachówek R.16 PREFA może być wy-
magane zamontowanie elementu podkładowego (jeśli np. w strefie 
krokwi wypada zamek). Nie osadzać wsporników płotka przeci-
wśniegowego na zamku pokrycia dachu PREFA ani nie mocować 
ich do niego!
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Montaż pasa zamka na nakładce:

Nakładka

Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniegowego

Nakładka Pas zamka

Wspornik płotka  
przeciwśniegowego

164
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167166
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BAL PRZECIWŚNIEGOWY
Montaż odbywa się za pomo-
cą dwóch podstaw na pokryciu 
dachu. W  haki pod bal przeci-
wśniegowy można włożyć okrągły 
bal drewniany maks. ∅ 140 mm 
i  przymocować go za pomocą 
otrzymanej w  zestawie śruby. 
Całkowita wysokość haka razem 
z  podstawami: 219 mm. Hak pod 
bal przeciwśniegowy może zostać 
zamontowany także na istnie-
jącym dachu. Jest dostępny we 
wszystkich kolorach pasujących 
do systemów dachowych (mało-
formatowych) PREFA. W  strefie 
haka pod bal przeciwśniegowy 
musi być wykonane pełne desko-
wanie.

Sposób montażu podstaw jest taki 
sam jak w przypadku systemu płot-
ków przeciwśniegowych PREFA 
(patrz str. 40-41, rys. 52-55). Zamon-
tować hak pod bal przeciwśniegowy 
za pomocą dwóch śrub z łbem sze-
ściokątnym (M12) na podstawach 
(rozmiar 19, moment dokręcenia 
~35 Nm).

Montaż haka pod bal przeciwśnie-
gowy na podstawach:

Hak pod bal przeciwśniegowy jest 
montowany za pomocą dwóch 
śrub z  łbem sześciokątnym na 
podstawach.
Zakładanie bali drewnianych:
Włożyć okrągły bal drewniany 
pasujący do średnicy haka pod 
bale przeciwśniegowe i  przymo-
cować go śrubą. Przy brzegu wy-
stęp może wynosić maksymalnie 
30 cm.

Lód, a czasami także śnieg, może 
przelatywać przez szczelinę mię-
dzy okrągłym balem drewnianym 
a  pokryciem dachu. W  razie po-
trzeby należy zamontować wy-
konane we własnym zakresie 
łamacze lodu (nie ma standardo-
wego produktu PREFA).

168

*  Wskazówka: w  przypadku dachówek R.16 PREFA może być wy-
magane zamontowanie elementu podkładowego (jeśli np. w strefie 
krokwi wypada zamek). Nie osadzać podstaw na zamku pokrycia 
dachu PREFA ani nie mocować ich do niego!
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maks. 900 mm
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4
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STOPIEŃ KOMINIARSKI PREFA
Montaż stopnia kominiarskie-
go PREFA na dachówkach R.16 
PREFA odbywa się tak samo, 
jak na dachówkach klasycznych 
PREFA (patrz str. 41-43), dachów-
kach łupkowych, dachówkach 
rombowych 29×29, dachówkach 

rombowych 44×44 i panelach da-
chowych FX.12.
Instrukcje montażu są dołączone 
do każdego produktu i w razie po-
trzeby można je otrzymać od swo-
jego dystrybutora PREFA.

ŁAWA KOMINIARSKA I WSPORNIK ŁAWY 
KOMINIARSKIEJ

1 Łącznik ław kominiarskich
2 Wspornik ławy 

kominiarskiej
3 Śruba mocująca (5×30 mm)
4 Śruby (M6×60)
5 Ława kominiarska
6 Nakładka
7 Pas zamka
8 Ewentualnie element 

podkładowy*
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Budowa i zastosowanie:
Wskazane jest doprowadzenie po-
krycia do wymaganej pozycji mon-
tażu, aby uniknąć deformowania 
zamka hakowego. Wsporniki muszą 
być umieszczone na dachówce R.16 
w taki sposób, aby dolna krawędź 
wspornika znajdowała się na pozio-
mie zamka.

Nawiercić otwory do mocowania 
za pomocą wiertła 3 mm. Przyłożyć 
śruby, podłożyć pas wykończeniowy 
pod wspornik i dokręcić śruby.

1 Dachówka R.16 PREFA
2 Wspornik ławy 

kominiarskiej
3 Elementy mocujące
4 Krokiew
5 Warstwa rozdzielająca
6 Pełne deskowanie min. 

24 mm
7 Membrana dachowa
8 Nakładka
9 Pas przytrzymujący
10 Podłoże pod wspornik 

ławy kominiarskiej
11 Ława kominiarska

Montaż wspornika ławy kominiarskiej 170

*  Wskazówka: w przypadku dachówek R.16 PREFA może być wyma-
gane zamontowanie podkładki (jeśli np. w  strefie krokwi wypada 
zamek). Nie osadzać wsporników ławy kominiarskiej na zamku po-
krycia dachu PREFA ani nie mocować ich do niego!
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Nasunąć nakładkę na górny zamek 
hakowy i przybić ją gwoździami.
Następnie nakładka musi zostać 
przymocowana przez zagięcie pasa 
wykończeniowego.
Wypoziomować pomost zgodnie 
z nachyleniem dachu (0°–55°) i go 
przyśrubować.

Ważne!
Ławy kominiarskie są mocowane na 
co najmniej 2 pasujących wsporni-
kach za pomocą 2 śrub specjalnych 
M6×60 mm oraz nakrętek młotecz-
kowych z podkładkami PE.
Obrócić nakrętkę młoteczkową 
o 90 stopni i wcisnąć od dołu w po-
dłużny otwór. Przymocować ławę 
kominiarską, dokręcając śrubę gwin-
towaną wkrętarką akumulatorową 
lub wkrętakiem.
Maksymalny rozstaw wsporników 
wynosi 900 mm, a maksymalny wy-
stęp ławy kominiarskiej w  bok od 
wspornika 100 mm. Obszar z połą-
czeniem zawsze musi być poprze-
dzony obszarem bez połączenia.

Łączenie ław kominiarskich:
 ! Wcisnąć łącznik centralnie w styk 
ławy kominiarskiej i pozwolić, aby 
sprężyny zatrzasnęły się w szczeli-
nie na styku między ławami komi-
niarskimi.

 ! Dociągnąć człon i także go zatrza-
snąć.

Do produktu dołączona jest szcze-
gółowa instrukcja montażu.

HAK DACHOWY WG EN 517 B
Montaż haka dachowego PREFA wg 
EN 517 B odbywa się tak samo jak na 
dachówce klasycznej PREFA (patrz 
str. 46).

Przymocować hak dachowy PREFA 
zgodny z normą 517 B do krokwi za 
pomocą otrzymanych w  zestawie 
śrub.
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1 Hak dachowy EN 517 B

2 Nakładka

3 Uniwersalny wkręt do drewna, 8×220 mm (dwudzielna 
konstrukcja dachu) lub 8×120 mm (jednodzielna 
konstrukcja dachu)

4 Ewentualnie blacha podkładowa* (zawsze 
wymagana w przypadku dachówek rombowych 
i dachówek łupkowych PREFA)

5 Pas zamka

1

2

3

4

5

1 Hak dachowy PREFA EN 517 B
2 Elementy mocujące
3 Nakładka PREFA
4 PREFA R.16
5 Pas przytrzymujący
6 Warstwa rozdzielająca
7 Membrana dachowa

1

7

6

5 2 3 4

171

172

*  Wskazówka: w przypadku dachó-
wek R.16 PREFA może być wyma-
gane zamontowanie podkładki 
(jeśli np. w strefie krokwi wypada 
zamek). Nie osadzać haka dacho-
wego na zamku pokrycia dachu 
PREFA ani nie mocować go do 
niego!
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PREFA Dachpaneel FX.12
Strefa montażu

173

175

174

HAK DACHOWY 
Z PODSTAWAMI 
TALERZOWYMI
Austriacka*(sprawdź regulacje w 
Twoim kraju) ustawa o  koordy-
nowaniu robót budowlanych na-
kazuje architektom, inwestorom, 
projektantom, koordynatorom 
budowy, administratorom budyn-
ków, w  tym w  sektorach małego 
i  jednorodzinnego budownictwa 
(w rozumieniu prawa budowlane-
go) wykonanie na dachu punktów 
asekuracyjnych i  zachowanie ich 
do późniejszych robót.

Osoba wchodząca na dach musi 
na nim napotkać odpowiedni i ate-
stowany system, który umożliwia 
swobodę ruchu po przypięciu się 
do niego za pomocą nakazanych 
w przepisach BHP środków ochrony 
indywidualnej — jest to hak dacho-
wy PREFA EN 795. Nie zapomnieć 
o dokumentacji fotograficznej pra-
widłowego mocowania na budynku!

Bliższe informacje o budowie haka 
dachowego ze stali szlachetnej 
można znaleźć w  szczegółowej 
instrukcji montażu i użytkowania 
dołączonej do produktu.
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FORMOWANIE SZCZYTU
Wyprofilować w  strefie pionowej 
krawędzi górny zamek, aby pozo-
stał zamek hakowy i wygiąć 30 mm 
dachówki R.16 PREFA w górę pod 
kątem prostym do połaci dachu 
(rys. 176).

176

30 mm

Dobić górną krawędź pierwotne-
go pasa przytrzymującego PREFA 
do górnej krawędzi deski doczo-
łowej i  przybić gwoździami pas 
przytrzymujący do deski osłonowej 
szczytowej w sposób zapewniający 
wiatroodporność (rys. 177).

177

30 mm

Na terenach, gdzie występują duże 
opady śniegu, szczyt musi zostać 
uformowany w sposób pokazany na 
rys. 178.

178

W przypadku formowania deski 
osłonowej szczytowej z podciągnię-
tą deską doczołową zastosować wa-
riant pokazany na rys. 179. 179

25

Zaczep powrotny
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OBRÓBKA KOMINA
Obróbki kominowe i wyłazów da-
chowych muszą być fachowo wy-
konane.
Wykończenie łączeń odbywa się 
tak samo, jak w  przypadku da-

chówek klasycznych PREFA, da-
chówek łupkowych, dachówek 
rombowych 29×29, dachówek 
rombowych 44×44 i  paneli da-
chowych FX.12.

OBRÓBKI OKNA POŁACIOWEGO
Materiał: lakierowane aluminium, 
we wszystkich kolorach standar-
dowych, stucco. Uwaga: przy na-
chyleniu dachu mniejszym niż 
20° należy dodatkowo uszczelnić 
styki zakładek płatów bocznych 
obróbki.
Zagięcie pokrycia dachowego na 
boczne rąbki zależy od obróbki.
Należy zatem przyłożyć płaty 
przednie i  tylne do okna połacio-
wego i  zaznaczyć położenie pio-
nowej krawędzi.

W przypadku łączenia z oknem za-
znaczyć i przyciąć występ 30 mm. 181

Płat górny

Płat boczny
Płat 
dolny

Płat boczny

180
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Przygotować łączenie na rąbek sto-
jący przez wygięcie w górę dachów-
ki R.16 (30 mm) do nasadzenia płata 
bocznego z blachy. Postawić 30 mm 
występu.

182

Płat przedni: długość płata przed-
niego zależy od całych płatów da-
chowych i naddatków na zamki.
Wczepić dół płata przedniego w da-
chówkę R.16 PREFA.

183

W przypadku górnej części obróbki, 
górny zamek układanej dachówki 
R.16 jest skracany o około 200 mm 
i profilowany. Zamek wyginany jest 
do tyłu, a boczny występ podnoszo-
ny jest o 90°. Osadzana jest górna 
część obróbki.

184

Rąbek stojący odwracany jest na 
całej długości.

185
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Zaznaczyć, przyciąć, złożyć i przy-
mocować zaczepem górną część ob-
róbki (rys. 186–188).

186

187

188

Następny rząd dachówek R.16 może 
następnie zostać ułożony na całej 
szerokości (rys. 189).

189
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FORMOWANIE KOSZA DACHOWEGO
Wykończenie łączenia z rynną ko-
szową dachówkami R.16 PREFA.

190

Zaznaczyć i przyciąć układaną da-
chówkę R.16 przy łączeniu z  ko-
szem dachowym na około 35 mm 
(rys. 191–192).

191

192

Uformować zaznaczony zamek.

193
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Ułożyć spreparowaną dachówkę.

194

Rynna koszowa PREFA (rys. 195).

195

Wariant przy użyciu ręcznie wykona-
nej blachy koszowej (rys. 196).

Złożyć blachę koszową o długości 
maks. 3 000 mm.

Po obu stronach zagiąć boczny kapi-
nos o szerokości 40 mm.

Szerokość wykroju zależy od kształ-
tu dachu i okoliczności, ale musi wy-
nosić co najmniej 500 mm.

Przy dużych różnicach spadku 
dachu lub spływu wody należy za-
projektować pogłębiony kosz lub 
rąbek stojący w  środku obróbki 
blaszanej kosza (kosz z mieczem).

196

197

Rynna koszowa PREFA

Dachówka R.16 PREFA

Membrana 
dachowa
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Jako kierunek krycia musi być za-
wsze wybierany kierunek do kosza.
Zapobiegnie to odginaniu zakła-
dek czy rąbków podczas zsuwania 
się śniegu i lodu.

Zalety rynny koszowej PREFA:
 ! Odporność na spiętrzenia ze 
względu na dodatkową krawędź 
tylną

 ! Prefabrykowany produkt PREFA
 ! Dodatkowe krawędzie w strefie za-
kładki

 ! Brak podciągania kapilarnego 
w strefie zakładki

 ! Lepsza odporność na chodzenie, 
większa stabilność

Rynna koszowa jest elementem za-
lecanym przez firmę PREFA. Dekarz 
musi na podstawie własnego do-
świadczenia i wiedzy podjąć decy-
zję, czy zamontuje rynnę koszową.
Rynna koszowa PREFA zapewnia 
większą odporność na spiętrzenie 
we wrażliwej strefie zagłębienia 
niż zwykłe blachy koszowe.

mind. 25 mm

198Wariant z formowaniem ko-
sza dachowego

Wariant z pogłębionym ko-
szem

mind.40 mm
mind.

40 mm

Dachówka R.16 PREFA
min. 40 mm min. 40 mm

Blacha koszowa

Membrana dachowa
min. 25 mm

Zaczep

Deska koszowa
Deska koszowa
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FORMOWANIE NAROŻA I KALENICY
Zależnie od budowy i  funkcji 
dachu ten proces może być wyko-
nywany na różne sposoby.
Wykonanie przy użyciu gąsiorów 
narożnych i kalenicowych PREFA: 
warunkiem nieprzepuszczania 
przez dach śniegu jest podgięcie 
dachówek R.16 w  strefie naroża 
i kalenicy min. 40 mm do łaty na-
rożnej i  kalenicowej. Jeśli ostatni 
rząd dachówek R.16 jest bardzo 
krótki, można wykonać także 
ciągłą obróbkę z  taśmy blaszanej 
(str. 101, rys. 201).
Zaznaczyć środek łaty kalenico-
wej kolorowym sznurkiem, aby 
zagwarantować dokładność prze-
biegu.

Wykonanie (odpowietrzenie) przy 
użyciu gąsiora wentylowanego 
PREFA: Ciągłe odpowietrzenie 

naroża i  kalenicy możne zostać 
wykonane za pomocą gąsiora 
wentylowanego PREFA tak samo, 
jak w  przypadku dachówek kla-
sycznych PREFA, dachówek łup-
kowych, dachówek rombowych 
29×29, dachówek rombowych 
44×44 i paneli dachowych FX.12.
Oryginalny gąsior wentylowany 
PREFA zawiera po obu stronach 
wiatrownicę. Pokrycie należy jed-
nak podgiąć o 40 mm, aby łącze-
nie nie przepuszczało deszczu.

Maszyny do gięcia blachy PREFA: 
Zaginarka PREFA i  segmentówka 
PREFA umożliwiają łatwe i  szyb-
kie przygotowanie dachówek na 
obróbkę kalenicową, narożną i łą-
czeń. Maszyny są przystosowa-
ne do użytku na budowie i  łatwe 
w obsłudze.

199
Śruba z uszczelnieniem

Gwóźdź
Wiatrownica
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Ostatnie dachówki R.16 muszą być 
tak ułożone, aby powstała szczelina 
powietrzna 80 mm.

 ! Osadzić mocowanie ostatnich da-
chówek R.16 powyżej piankowego 
klina gąsiora wentylowanego.

 ! Zachować szczeliny dylatacyjne 
około 5 mm między poszczególny-
mi wywietrznikami kalenicowymi.

 ! Ustawić centralnie manszety 
i  przymocować każdą z  nich 
nitem PREFA (∅ 4,1 mm) w sta-
łym punkcie.

 ! Ostrożnie ściągnąć folię ochron-
ną powierzchni klejącej pod 
manszetą a następnie przykleić 
klin uszczelniający!

 ! Przymocować gąsior wentylo-
wany PREFA śrubami z uszczel-
nieniem PREFA w  rozstawie 
około 600 mm (nie osadzać śrub 
mocujących gąsiora wentylo-
wanego PREFA na rąbku kąto-
wym dachówek R.16). Wetknąć 
i  przymocować denko końcowe 
gąsiora wentylowanego. Przy-
mocować ostatni obcięty rząd 
dachówek R.16 zaczepem po-
wrotnym lub gwoździem.

1 Gąsior wentylowany PREFA
2 Dachówka R.16 PREFA
3 Śruba z uszczelnieniem
4 Samoprzylepny klin piankowy
5 Warstwa rozdzielająca

6 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
7 Kontrłaty (poziom 

wentylowany)
8 Membrana dachowa

200

Wywiew Wywiew

około 80

ODPOWIETRZENIE KALENICY PRZY UŻYCIU GĄSIORA 
WENTYLOWANEGO PREFA
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Stosować tylko w  przypadku da-
chów zimnych i strychów!

 ! Ułożyć pokrycie dachowe aż do 
wymaganej pozycji wyłazu da-
chowego (uwzględnić położenie 
krokwi). Wpiąć wyłaz dachowy 
dolnym zamkiem w pokrycie da-
chowe.

 ! Zaznaczyć na deskowaniu lub 
łatowaniu położenie otworu (ze-
wnętrzna ościeżnica drewniana) 
oraz płatów bocznych.

 ! Zabrać wyłaz dachowy i wyciąć 
wielkość ościeżnicy drewnianej.

 ! Ułożyć pokrycie dachowe PREFA 
30 mm nad zaznaczonym położe-
niem płatów bocznych.

 ! Zagiąć górny zamek pokrycia da-
chowego PREFA (patrz str. 202).

 ! Podnieść pod kątem 90° wystające 
30 mm do oznaczenia.

 ! Ponownie wpiąć wyłaz dachowy 
dolnym zamkiem w pokrycie da-
chowe.

 ! Włożyć zamek okienny w podnie-

WYŁAZ DACHOWY

203

linia podgięcia

Zewnętrzna ościeżnica drewniana (640 mm)
Zewnętrzne płaty boczne (830 mm)

95 mm

202

201
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sione 30 mm pokrycia dachowego.
 ! Położyć na zewnątrz boczny rąbek 
stojący w  górnej części (patrz 
str. 202).

 ! Przyciąć górną część (+dodatek na 
zamek) wyłazu dachowego, odchy-
lić w dół i przymocować zaczepami.

 ! Skręcić drewnianą ościeżnicę 
wyłazu dachowego z  deskowa-
niem dachu lub łatowaniem.

 ! Na życzenie może zostać wykona-
na także pokrywa wyłazu dacho-
wego z bocznym zawiasem.

WYSTĘP DACHU
Zaznaczyć występ 30 mm i przyciąć 
panel. 204

Odciąć od górnego zamka około 
200  mm i  go wyprofilować 
(rys. 205+206).

205

206
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Odgiąć górny zamek.
207

Podgiąć naddatek 30 mm.
208

Uformować obróbkę szczytową.
209

Zaznaczyć dachówkę R.16 do 
skrócenia przy występie dachu i ją 
przyciąć.

210
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Ułożyć przyciętą dachówkę R.16.
211

Zagnieść ze sobą obie dachówki 
R.16 i położyć rąbek w strefie wpi-
nania.

212

Uformować rąbek przeciwwodny i 
przymocować go zaczepem PREFA. 213

Następny rząd dachówek R.16 może 
następnie zostać ułożony na całej 
szerokości.

214
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215

1 Dachówka R.16 PREFA
2 Warstwa rozdzielająca
3 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
4 Krokiew
5 Membrana dachowa
6 Kontrłaty
7 Osłona wywietrznika dachowego PREFA

71, 2, 3, 6, 5, 4

216

Zakreskowany obszar 
uszczelnić podczas 
montażu

WYWIETRZNIK DACHOWY DO PRZYNITOWANIA
Powierzchnia nawiewu wywietrz-
nika dachowego: ~ 30 cm². 
W deskowaniu i warstwie rozdzie-
lającej należy wyciąć otwór odpo-
wiadający powierzchni nawiewu 
(średnica ~10 cm). Przy brzegu 
wyciętych otworów pokrycie da-
chowe musi zostać zaopatrzone 
na całym obwodzie w  podgięcie 
1 cm.
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218

219

217

DACHÓWKA KOMINKOWA PREFA DO R.16 I FX.12
Wymiary dachówki kominkowej 
do dachówek R.16 PREFA są takie 
same jak dachówek R.16 PREFA 
i może ona zostać włączona w po-
krycie jak zwykła dachówka R.16.
Dachówka kominkowa do dachó-
wek R.16 nadaje się do przepu-
stów rurowych o  średnicy od 80 
do 125 mm.

DACHÓWKA KOMINKOWA 
PREFA DO ZAFELCOWANIA
Dachówka kominkowa do przepu-
stów rurowych o  średnicy od 80 
do 125  mm obejmuje 1  rząd da-
chówek i  można ją zamontować 
z boku w dowolnym miejscu.

Podnieść dachówki R.16 30  mm 
po obu stronach obróbki.

Nałożyć obróbkę wentylacyjną 
i docisnąć po obu stronach zamki 
i zaczepy.

Podwinąć górny zamek i  wygiąć 
do dołu górną krawędź, a następ-
nie ułożyć następny rząd dachó-
wek.

PRZEPUST DO KABLI 
IZOLACJI SOLARNEJ
Do przeprowadzania rur i  kabli. 
Do rur o średnicy ok. 38,5 mm; 
należy uwzględnić podkład dachowy. 
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Dachówki łupkowe PREFA pod 
względem materiału i jakości kolo-
rów są identyczne z dachówkami 
klasycznymi PREFA. Podobnie jak 
one nadają się zarówno do nowych 
pokryć, jak i renowacji: ważą tylko 
2,50 kg/m² i dobrze sprawdzają się 
także na starych wiązarach, które 
są w dobrym stanie. Opatentowa-
ny system zamków i  mocowania 
sprawia, że są odporne na działanie 
czynników atmosferycznych, w tym 
wiatru.

MONTAŻ DACHÓWKA 
ŁUPKOWA PREFA

220

MATERIAŁ: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie

WYMIARY: 420 x 240 mm powierzchni krycia 

WAGA: 1 m² = około 2,5 kg = 10 dachówek

NACHYLENIE DACHU: min. 25° = około 47%

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA: patrz str. 8

PODSTAWOWE MOCOWANIE: 1 aluminiowy zaczep mocujący na dachówkę = 
10 zaczepów na m²
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DWUDZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
ŁUPKOWYMI PREFA
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1 Dachówka łupkowa PREFA
2 Pas okapowy do dachówek łupkowych 

PREFA
3 Pas nadrynnowy (okapnik)
4 Kratka nawiewu z perforowanej taśmy 

aluminiowej
5 Deska czołowa
6 Krokwie dachowe
7 Wiatroodporne zakotwienie
8 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
9 Membrana dachowa

10 Kontrłata
11 Warstwa rozdzielająca
12 Stoper śniegowy
13 Gąsior wentylowany PREFA
14 Zaczep PREFA
15 Gwóźdź pierścieniowy nierdzewny 

28/25 w przypadku pełnego deskowania
1514

8 9 10

11 12

13

Odpowie-
trzenie

około 80 mm

Detal
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JEDNODZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
ŁUPKOWYMI PREFA

222
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1 Dachówka łupkowa PREFA
2 Pas okapowy do dachówek łupkowych 

PREFA
3 Pas nadrynnowy (okapnik)
4 Deska czołowa
5 Krokwie dachowe
6 Wiatroodporne zakotwienie
7 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
8 Membrana dachowa
9 Stoper śniegowy

10 Wywietrznik dachowy
11 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA
12 Łata narożna i kalenicowa (30 mm szerokości; 

wysokość zależna od nachylenia dachu)
13 Wysokość montażu: min. 40 mm
14 Zaczep PREFA
15 Gwóźdź pierścieniowy nierdzewny 

28/25 w przypadku pełnego deskowania

1514

9

1110 12 13

Odpowietrzenie

Detal

Należy zweryfikować uwarunkowania fizyko-budowlane i przestrzegać 
odnośnych norm!
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UKŁADANIE I KIERUNEK KRYCIA
Ze względu na formę dachówek 
łupkowych mogą one być układa-
ne jedynie w  kierunku krycia od 
prawej do lewej.

Każda dachówka mocowana jest 
zaczepem i  nierdzewnym gwoź-
dziem pierścieniowym 28/25 
(standardowe mocowanie na ob-
szarze zabudowanym).

MONTAŻ PASÓW OKAPOWYCH
Pas okapowy dachówek łupko-
wych jest przybijany na całej dłu-
gości okapu w linii prostej wzdłuż 
wcześniej poprowadzonego traso-
wania sznurkiem.

Pas podrynnowy musi zostać przy-
bity gwoździami w  sposób odpor-
ny na działanie wiatru. Następnie 
trasowana jest pionowa linia pod 
kątem 90 stopni. (rys. 227).

W przypadku przerwanych oka-
pów oraz lukarn dachowych lub 
kominów następna początkowa da-
chówka łupkowa musi zostać wpa-

sowana w  wyrównaną podziałkę. 
Gzyms okapowy pasa podrynno-
wego powinien leżeć w tylnej jed-
nej trzeciej szerokości rynny i  nie 
może przekraczać 80 mm.

226
Dachówka łupkowa PREFA

Pas podrynnowy do dachówek łupkowych PREFA

Pas nadrynnowy (okapnik)

maks. 80 mm

Podział ⅓

224223

ZaczepStoper śniegowy

Bok lewy

Część dolna Narożnik

Część górna

Bok 
prawy
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228

Wymiary trasowania dachówek łupkowych PREFA

Szczyt

Kosz 
dachowy

Przeniesiony wymiar
Przeniesiony wymiar Przeniesiony wymiar Przeniesiony wymiar

Odjęty wymiar

Odjęty wymiar

Lin
ia 

pio
no

wa
Rąbek

Obróbka szczytowa
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MONTAŻ DACHÓWEK ŁUPKOWYCH PREFA
Dachówki łupkowe PREFA układane 
są podobnie jak dachówki klasyczne 
PREFA w rzędach. Jednak w przy-
padku dachówek łupkowych PREFA 
jedyny dozwolony kierunek krycia 
to od prawej do lewej.

 ! Przystawić dachówkę i wsunąć ją 
w zamki (rys. 231).

 ! Przymocować dachówkę do wy-
tłoczonego, oznaczonego literą 
„H” karbu zaczepem i nierdzew-
nym gwoździem pierścieniowym 
28/25.

 ! Na biegnących ukośnie w  dół 
zamkach nie mogą być osadzane 
żadne zaczepy (niebezpieczeń-
stwo kapilarnego podciągania 

wody).
 ! Trzymać się dokładnie wycięcia 
w zamku. (Dokładność wykona-
nia będzie wyraźnie widoczna po 
liniach stoperów śniegowych!)

231

Kierunek krycia Występ 30 mm na postawienie
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MIN. NACHYLENIE DACHU (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

12 — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — —
25 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3
30 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
35 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
40 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 —

  45* S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 —
50 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 —
55 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
60 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3

Dachówka łupkowa PREFA

STOPERY ŚNIEGOWE DO DACHÓWKI ŁUPKOWEJ
Na każdy m² dachówki łupkowej 
PREFA należy zamontować po 2,5; 
5 lub 10 szt. aluminiowych stoperów 
śniegowych PREFA (patrz tabela 
poniżej lub na str. 118 — schemat 
montażu S1, S2 i S3). Pierwsze dwa 
rzędy muszą zostać na całej długości 
wyposażone w stopery śniegowe.
Rozmieścić stopery śniegowe zgod-
nie z obliczonym schematem monta-
żu na całej powierzchni połaci dachu 
w  każdym nieprzyciętym rzędzie. 
(Wyjątkiem są strefy akcesoriów 
i elementów dobudowanych). 

W eksponowanych lokalizacjach 
należy dodatkowo zamontować 
płotki przeciwśniegowe. Wszystkie 
dodatkowe elementy konstrukcyjne, 
jak lukarny, kominy itp., muszą być 
uwzględnione zgodnie z normami.

Wartości orientacyjne: montaż 
aluminiowego stopera śniegowe-
go PREFA odbywa się według na-
stępujących schematów montażu, 
zależnie od obciążenia śniegiem 
i  nachylenia dachu. Schemat mon-
tażu należy odczytać z tabeli (patrz 
niżej). Wiersze tabeli odpowiadają 
różnym kątom nachylenia dachu, 
a  kolumny wartościom obciążenia 
śniegiem na gruncie (Sk). Jest to ure-
gulowane w  normach krajowych 
ÖNORM B 1991-1-3, DIN 1055-
5 i  SIA 261*sprawdź regulacje w 
Twoim kraju!
Norma ÖNORM B 3418 nakazu-
je, aby w  przypadku metalowych 
śniegołapów i  nachylenia dachu 
45° lub większego wykonane zo-
stało połączenie z systemem bariery 
przeciwśniegowej (= płotek przeci-
wśniegowy PREFA na okapie).

117 DACHÓWKA R.16117
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Stopery śniegowe wsuwane są za-
wsze w lewe z dwóch wycięć w da-
chówce łupkowej i  mocowane co 
najmniej 2 gwoździami pierścienio-
wymi PREFA. Zakładanie stoperów 
śniegowych nie ma wpływu na licz-
bę zaczepów w dachówkach łupko-
wych.

2,5 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach 
zamontować stopery śniegowe PREFA na całej 
długości

SCHEMAT MONTAŻU S1

5 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach zamonto-
wać stopery śniegowe PREFA na całej długości

10 szt./m²

SCHEMAT MONTAŻU S3

SYSTEM PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH
Instrukcja montażu: patrz str. 33–
37, dachówki klasyczne PREFA. 
W  przypadku dachówek łupko-
wych PREFA może być wyma-
gane zamontowanie podkładki 
(jeśli np. w  strefie krokwi wypa-
da zamek). Nie osadzać wsporni-
ków płotka przeciwśniegowego na 
zamku pokrycia dachu PREFA ani 
nie mocować ich do niego!

233

234

SCHEMAT MONTAŻU S2

232
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236

237

240

Nakładka Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniegowego

Nakładka
Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniegowego

239

238

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY 
PRĘTOWY
Podstawą montażu płotka prze-
ciwśniegowego jest element pod-
kładowy obejmujący 2 rzędy 
dachówek łupkowych i  włączana 
w pokrycie ze wszystkich 4 stron. 
Na podkładce montowany jest 
aluminiowy wspornik płotka 
przeciwśniegowego podobnie jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych PREFA. Następnie należy 
wsunąć okrągłe pręty aluminiowe 
i je przymocować.
Przy brzegu występ może wynosić 
maksymalnie 30 cm.

Montaż pasa zamka na nakładce:

 ! Zgiąć nakładkę w dół i przymo-
cować ją wraz z  pasem zamka 
(rys. 238+239).
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BAL PRZECIWŚNIEGOWY
Instrukcja montażu: patrz str. 40-
41, dachówki klasyczne PREFA. 
W  przypadku dachówek łupko-
wych PREFA może być wyma-
gane zamontowanie elementu 
podkładowego (jeśli np. w strefie 
krokwi wypada zamek). Nie osa-
dzać wsporników płotka przeci-
wśniegowego na zamku pokrycia 
dachu PREFA ani nie mocować 

ich do niego!
Lód, a czasami także śnieg, może 
przelatywać przez szczelinę mię-
dzy okrągłym balem drewnianym 
a  pokryciem dachu. W  razie po-
trzeby należy zamontować wy-
konane we własnym zakresie 
łamacze lodu (nie ma standardo-
wego produktu PREFA).

STOPIEŃ KOMINIARSKI PREFA
Montaż stopnia kominiarskiego 
PREFA odbywa się tak samo, jak 
na dachówce klasycznej PREFA 
(patrz str. 41–43).
W przypadku dachówek łupko-
wych PREFA może być wymagane 

zamontowanie elementu podkła-
dowego (jeśli np. w  strefie mon-
tażu wypada zamek). Nie osadzać 
stopnia kominiarskiego na zamku 
pokrycia dachu PREFA ani nie 
mocować go do niego!

241 Wspornik płotka przeciwśniegowego

Element podkładowy

Dachówka łupkowa PREFA

Warstwa rozdzielająca

120



242

243Strefa montażu

ŁAWA KOMINIARSKA I WSPORNIK ŁAWY 
KOMINIARSKIEJ
Podstawą montażu wspornika 
ławy kominiarskiej jest element 
podkładowy obejmująca 2 rzędy 
dachówek łupkowych i  włączana 
w pokrycie ze wszystkich 4 stron.

Na elemencie podkładowym 
montowane są wsporniki ławy 
kominiarskiej podobnie jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych PREFA (patrz str. 44–45).

HAK DACHOWY WG EN 517 B
Podstawą montażu haka dacho-
wego wg EN  517  B jest element 
podkładowy obejmująca 2 rzędy 
dachówek łupkowych i  włączana 
w pokrycie ze wszystkich 4 stron 
(patrz str. 119, rys. 235–237).

Na podkładce montowany jest 
hak dachowy EN 517 B podobnie 
jak w  przypadku dachówek kla-
sycznych PREFA (patrz str.  46, 
dachówki klasyczne PREFA).

HAK DACHOWY Z PODSTAWAMI TALERZOWYMI
Austriacka*(sprawdź regulacje w 
twoim kraju) ustawa o  koordyno-
waniu robót budowlanych nakazuje 
architektom, inwestorom, projektan-
tom, koordynatorom budowy, ad-
ministratorom budynków, w  tym 
w  sektorach małego i  jednorodzin-
nego budownictwa (w rozumieniu 
prawa budowlanego) wykonanie 
na dachu punktów asekuracyjnych 
i  zachowanie ich do późniejszych 
robót.
Osoba wchodząca na dach musi 
na nim napotkać odpowiedni i ate-
stowany system, który umożliwia 
swobodę ruchu po przypięciu się 
do niego za pomocą nakazanych 
w przepisach BHP środków ochrony 

indywidualnej — jest to hak dacho-
wy PREFA z podstawami talerzowy-
mi. Nie zapomnieć o dokumentacji 
fotograficznej prawidłowego 
mocowania na budynku!
Bliższe informacje 
o  budowie haka da-
chowego ze stali 
szlachetnej można 
znaleźć w szcze-
gółowej instrukcji 
montażu 
i  użytko-
wania do-
łączonej 
do haka 
dachowe-
go.
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FORMOWANIE SZCZYTU I ŁĄCZENIE BOCZNE

W przypadku każdego lewostron-
nego zagięcia dachówki łupkowej 
(wiatrownica i obróbki), biegnące 
ukośnie do dołu zamki muszą zo-
stać wyprofilowane, aby zapobiec 
kapilarnemu podciąganiu wody 
(rys. 245–250).

Przyciąć dachówki łupkowe 
z naddatkiem na rąbek (rys. 245).

Utworzyć wyprofilowania zamka 
i zagięcie (rys. 246–248).

Ułożyć skrócone dachówki łupkowe 
i wywinąć je do góry (rys. 249+250).
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Dalsze warianty to osadzenie uko-
śnych zamków za pomocą skróconej 
dachówki łupkowej lub dachówki 
łupkowej długiej poza strefą zagię-
cia. Skrócona dachówka łupkowa 
(rys. 251+252): 251

252

Użycie dachówki łupkowej długiej: 
założyć dachówkę łupkową długą 
(rys. 253).

253

Skrócić z  naddatkiem na rąbek 
(rys. 254).

254

Ułożona dachówka łupkowa długa 
(rys. 255).

255
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OBRÓBKA KOMINA I OKNA POŁACIOWEGO
Obróbki kominowe i  wyłazów 
dachowych muszą być fachowo 
wykonane. Wykończenie łączeń 
odbywa się tak samo, jak w przy-
padku dachówek klasycznych 
PREFA (str. 51–53).

FORMOWANIE KOSZA 
DACHOWEGO
Formowanie kosza dachowego od-
bywa się generalnie tak samo, jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych PREFA. 

Wariant z formowaniem 
kosza dachowego

Rynna koszowa PREFA

258

257

min. 40 mm min. 40 mm

Deska koszowa

Dachówka łupkowa 
PREFA
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Szczególne wymaganie dotyczące 
dachówek łupkowych:
Gdy punkt przecięcia kosz/styk 
dachówki łupkowej pokrywa się 
z  lewej strony z  koszem, należy 
najpierw przygotować skróconą 

dachówkę łupkową lub dachówkę 
łupkową długą i  ją zamontować. 
Punkt przecięcia w żadnym wypad-
ku nie może wypadać po lewej stro-
nie kosza.

Prawidłowy odpływ 
wody i zakład

Skrócona dachówka łupkowa 
lub dachówka łupkowa długa

dobrze!

źle!
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FORMOWANIE NAROŻA I KALENICY
Podciągnąć dachówkę łupkową na 
wszystkie łaty narożne i kalenico-
we, a  następnie postępować tak 

samo jak z  dachówką klasyczną 
PREFA (od str. 59).

ŁĄCZNIK GĄSIORÓW
Łącznik gąsiorów jest wykonywany 
tak samo jak w  przypadku dachó-

wek rombowych PREFA (str. 109).

ODPOWIETRZENIE KALENICY PRZY UŻYCIU GĄSIORA 
WENTYLOWANEGO PREFA
Montaż ciągłego odpowietrzenia 
kalenicy odbywa się tak samo, 
jak w  przypadku dachówek kla-
sycznych PREFA (od str. 59). Nie 

osadzać śrub mocujących gąsiora 
wentylowanego PREFA na uko-
śnych zamkach dachówek łupko-
wych.

261
Linia pionowa na wycięciu dachówki 

łupkowej lub tylnym zamku

Rąbek

Występ na wiatrownicę
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ŁĄCZENIE DACHÓWEK ŁUPKOWYCH Z RYNNĄ LEŻĄCĄ
Górne obrzeże rynny leżącej prze-
biega na całej długości okapu 
w  linii prostej (poziomo). Dopa-
sować oryginalny pas okapowy 

PREFA do dachówek łupkowych 
PREFA za pomocą kilku zgięć do 
kształtu rynny okapowej (str.  66, 
rys. 135).

WYSTĘP DACHU
Jeśli występ dachu wymaga pierw-
szego rzędu ze skróconymi da-
chówkami łupkowymi, dachówki 
łupkowe muszą zostać skrócone.

262

Następny rząd dachówek łupko-
wych może zostać następnie ułożo-
ny na całej szerokości.

263

Gotowe krycie występu dachu.
264
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DACHÓWKA KOMINKOWA 
DO ODPOWIETRZENIA
Dachówka kominkowa obejmu-
je 2  rzędy dachówek łupkowych 
i może zostać zamontowana z boku 
w dowolnym miejscu.

Podnieść dachówki łupkowe 30 mm 
po obu stronach obróbki.

Nałożyć obróbkę wentylacyjną 
i  docisnąć po obu stronach rąbki 
i zaczepy.

Podwinąć górny zamek i wygiąć do 
dołu górną krawędź, a  następnie 
ułożyć następny rząd dachówek łup-
kowych.

WYWIETRZNIK DACHOWY
Montaż odbywa się tak samo, jak 
w przypadku dachówek klasycznych 
PREFA (patrz str. 68).
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WYMIANA DACHÓWKI 
ŁUPKOWEJ PREFA

Otworzyć zamek zaginadłem dacho-
wym.

268

Rozewrzeć zaczep i wyjąć dachówkę 
łupkową do wymiany.

269

Włożyć nową dachówkę łupkową 
i starannie wpasować zamki.

270

Jeśli dachówka łupkowa zostanie 
wymieniona w fachowy sposób, nie 
będzie po niej tego widać.

271
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MONTAŻ
DACHÓWKA ROMBOWA 

29×29 PREFA

272

Dachówki rombowe 29x29 PREFA 
pod względem materiału i  jakości 
kolorów są identyczne z dachów-
kami klasycznymi i  łupkowymi 
PREFA. Podobnie jak one nadają 
się zarówno do nowych pokryć, 
jak i  renowacji: Dachówki rom-
bowe 29×29 PREFA ważą tylko 
około 2,60 kg/m² i dobrze spraw-
dzają się także na starych wiąza-
rach, które są w  dobrym stanie. 
System zamków i  mocowania 
sprawia, że są odporne na działa-
nie czynników atmosferycznych, 
w tym wiatru.

Zasady montażu rombu ściennego 
PREFA są takie same jak dachówek 
rombowych 29×29 PREFA.

MATERIAŁ: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie

WYMIARY: 290 × 290 mm powierzchni krycia 
WYMIAR SZNURKOWANIA: 450 mm

MASA: 1 m² = około 2,6 kg = 12 dachówek rombowych 29×29

NACHYLENIE DACHU: min. 22°=około 40%

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA: patrz str. 10 

PODSTAWOWE MOCOWANIE:  1 zaczep do dachówki rombowej na 
dachówkę rombową 29×29=12 zaczepów/m²; jeśli są montowane 
stopery śniegowe, zastępują one zaczepy do dachówki rombowej
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DWUDZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
ROMBOWYMI 29×29 PREFA
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1 Początkowa dachówka rombowa 29 × 29 
PREFA

2 Pas okapowy do dachówki rombowej 
29 × 29 PREFA

3 Pas nadrynnowy (okapnik)
4 Kratka nawiewu z perforowanej taśmy 

aluminiowej
5 Deska czołowa
6 Krokwie dachowe
7 Wiatroodporne zakotwienie
8 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
9 Membrana dachowa

10 Kontrłata
11 Warstwa rozdzielająca
12 Stoper śniegowy
13 Gąsior wentylowany PREFA
14 Zaczep do dachówki rombowej PREFA
15 Gwóźdź pierścieniowy nierdzewny 

28/25 w przypadku pełnego deskowania1514

8 9 10

11 12

13

Odpowietrzenie

Detal

około 80 mm
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JEDNODZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
ROMBOWYMI 29×29 PREFA
274
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1 Początkowa dachówka rombowa 29 × 29 PREFA
2 Pas okapowy do dachówki rombowej 

29 × 29 PREFA
3 Pas nadrynnowy (okapnik)
4 Deska czołowa
5 Krokwie dachowe
6 Stoper śniegowy
7 Wiatroodporne zakotwienie
8 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
9 Membrana dachowa

10 Wywietrznik dachowy
11 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA
12 Łata narożna i kalenicowa (30 mm szerokości; 

wysokość zależna od nachylenia dachu)
13 Wysokość montażu: min. 40 mm
14 Opatentowane zaczepy mocujące PREFA
15 Gwóźdź pierścieniowy nierdzewny 

28/25 w przypadku pełnego deskowania
1514

13

10

11 12

Odpowietrzenie

Detal

Należy zweryfikować uwarunkowania fizyko-budowlane przestrzegać 
odnośnych norm!
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PRZYKŁADOWY PROJEKT MONTAŻU DACHU 
DWUSPADOWEGO Z LUKARNAMI DACHOWYMI
275

Gąsior narożny

Blacha przejściowa

K = 1800 mm = długość pasa okapowego

Sz
cz

yt

Komin

Okno dachowe
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Wywietrznik dachowe

Okap dachowy

WiatrownicaKosz
 dach

owy

Wywietrznik kalenicowy

Sz
cz

yt

Kalenica

Gąsior kalenicowy

= dachówki rombowe (wymiar trasowania: 450 mm)
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MONTAŻ PASÓW OKAPOWYCH

277

Środek 
dachu

450  
(miara montażowa)

450  
(miara montażowa)

276

UKŁADANIE I KIERUNEK KRYCIA
Możliwe są oba kierunki krycia: 
od lewej do prawej i od prawej do 
lewej. Wybrany na początku kie-
runek krycia musi być utrzymany 
do końca. Nigdy nie układać do 
środka (wyjątek: przejścia). Każda 
dachówka rombowa 29×29 mo-
cowana jest zaczepem i  znajdu-
jącym się w  zestawie gwoździem 
pierścieniowym 28/25. Jeśli rów-
nocześnie zakładany jest stoper 
śniegowy, zaczep do dachów-
ki rombowej jest zbędny (doty-
czy tylko dachówek rombowych 
29×29!). Do wykonania łączeń 
dolnych i  górnych potrzebne są 
dachówki początkowe lub końco-
we (2,22 szt./mb).
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MONTAŻ DACHÓWEK ROMBOWYCH 29 × 29 PREFA

450 1800450450450

0 mm

227 mm

188 mm

188 mm

188 mm

188 mm

278 280

Pas okapowy musi zostać dobrze, 
aby był odporny na działanie wia-
tru, przymocowany w  fabrycznie 
wyciętych otworach za pomo-
cą znajdujących się w  zestawie 
gwoździ pierścieniowych.
Montaż:
Wykonać poziome trasowanie ko-
lorowym sznurkiem na całej dłu-
gości okapu (górna krawędź pasa 
okapowego. * Wysięg okapowy 
pasa okapowego nie może być 
większy niż 80 mm.
Ustawić pas podrynnowy wytło-

czonym karbem do środka dachu 
(rys. 277). Przybić gwoździami pas 
podrynnowy we wszystkich wytło-
czonych otworach (w celu zapew-
nienia wiatroodporności!).

Wymiar trasowania = 450 mm; długość pasa okapowego = 1800 mm

Strefa szczytu Strefa bocznego zagięcia

281
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 ! Wsunąć dachówkę rombową 
29×29 w zamek i dopasować do 
trasowania.

 ! Przymocować dachówkę rom-
bową 29×29 do wytłoczonego 
karbu jednym zaczepem i  nie-
rdzewnym gwoździem pierście-
niowym 28/25 (standardowe 
mocowanie; rys. 282).
Nie osadzać żadnych zaczepów 
na biegnących z boku w dół zam-

kach (niebezpieczeństwo kapilar-
nego podciągania wody)!

STOPER ŚNIEGOWY DO DACHÓWKI ROMBOWEJ 29 × 29
Na każdy m² dachówki rombo-
wej 29×29 PREFA należy za-
montować po 3, 6 lub 12 szt. 
aluminiowych stoperów śniego-
wych PREFA (patrz str. 141; ta-
bela lub schemat montażu R1, R2 
i R3). 
Pierwsze dwa rzędy muszą zo-
stać na całej długości wyposażone 
w stopery śniegowe.
Rozmieścić stopery śniegowe 
zgodnie z obliczonym schematem 
montażu na całej powierzchni po-
łaci dachu w  każdym nieprzycię-
tym rzędzie. (Wyjątkiem są strefy 
akcesoriów i  elementów dobudo-
wanych). 
W eksponowanych lokalizacjach 
należy dodatkowo zamontować 
płotki przeciwśniegowe. Wszyst-
kie dodatkowe elementy konstruk-
cyjne, jak lukarny, kominy itp., 
muszą być uwzględnione zgodnie 
z normami.

Wartości orientacyjne:
montaż aluminiowego stopera 
śniegowego PREFA odbywa się 
według następujących schematów 
montażu, zależnie od obciążenia 

śniegiem i nachylenia dachu.
Schemat montażu należy odczytać 
z tabeli (patrz str. 141).
Wiersze tabeli odpowiadają róż-
nym kątom nachylenia dachu, 
a  kolumny wartościom obciąże-
nia śniegiem na gruncie (Sk). Jest 
to uregulowane w  normach kra-
jowych (*sprawdź wymagania w 
Twoim kraju) ÖNORM B 1991-1-3, 
DIN 1055-5 i SIA 261.
Norma ÖNORM B 3418 nakazu-
je, aby w przypadku metalowych 
śniegołapów i  nachylenia dachu 
45° lub większego wykonane zo-
stało połączenie z  systemem ba-
riery przeciwśniegowej (= płotek 
przeciwśniegowy PREFA na oka-
pie).

Na dachówce rombowej 29×29, 
na której jest zamontowany stoper 
śniegowy, nie jest już potrzebne 
dodatkowe mocowanie zaczepem.

282
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3 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach zamonto-
wać stopery śniegowe PREFA na całej długości

SCHEMAT MONTAŻU R1

6 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach zamonto-
wać stopery śniegowe PREFA na całej długości

SCHEMAT MONTAŻU R2

12 szt./m²

SCHEMAT MONTAŻU R3

MIN. NACHYLENIE DACHU (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

22 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3
25 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3
30 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3
35 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
40 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3

  45* R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
50 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
55 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3
60 R1 R1 R2 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3

Dachówka rombowa 29 × 29 PREFA
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284

285

286

287

288

SYSTEM PŁOTKÓW 
PRZECIWŚNIEGOWYCH
Instrukcja montażu: patrz str. 33–
37, dachówki klasyczne PREFA. 
W  przypadku dachówek rombo-
wych 29×29 PREFA może być 
wymagane zamontowanie ele-
menty podkładowego (jeśli np. 
w strefie krokwi wypada zamek). 
Nie osadzać wsporników płotka 
przeciwśniegowego na zamku po-
krycia dachu PREFA ani nie moco-
wać ich do niego!

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
Podstawą montażu płotka przeci-
wśniegowego jest podkładka włą-
czana w  pokrycie ze wszystkich 
stron (patrz rys. 286–288).
Na podkładce montowany jest 
aluminiowy wspornik płotka 
przeciwśniegowego podobnie jak 
w  przypadku dachówek łupko-
wych PREFA. Następnie należy 
wsunąć okrągłe pręty aluminiowe 
i je przymocować.
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BAL PRZECIWŚNIEGOWY
Instrukcja montażu: patrz str. 40-
41, dachówki klasyczne PREFA. 
W  przypadku dachówek rombo-
wych 29×29 PREFA może być 
wymagane zamontowanie ele-
mentu podkładowego (jeśli np. 
w strefie krokwi wypada zamek). 
Nie osadzać wsporników płotka 
przeciwśniegowego na zamku po-
krycia dachu PREFA ani nie moco-

wać ich do niego!
Lód, a czasami także śnieg, może 
przelatywać przez szczelinę mię-
dzy okrągłym balem drewnianym 
a  pokryciem dachu. W  razie po-
trzeby należy zamontować wy-
konane we własnym zakresie 
łamacze lodu (nie ma standardo-
wego produktu PREFA).

STOPIEŃ KOMINIARSKI PREFA
Montaż stopnia kominiarskiego 
PREFA odbywa się tak samo, jak 
na dachówce klasycznej PREFA 
(patrz str. 41–43).
W przypadku dachówek rombo-
wych 29×29 PREFA może być 

wymagane zamontowanie elemen-
tu podkładowego (jeśli np. w stre-
fie montażu wypada zamek). Nie 
osadzać stopnia kominiarskiego 
na zamku pokrycia dachu PREFA 
ani nie mocować go do niego!

ŁAWA KOMINIARSKA I WSPORNIK ŁAWY 
KOMINIARSKIEJ
Montaż ławy kominiarskiej wraz 
z jej wspornikiem odbywa się tak 
samo jak na dachówce klasycznej 
PREFA (patrz str. 44).
Podstawą montażu wspornika 
ławy kominiarskiej jest element 
podkładowy włączany w pokrycie.
Na podkładce montowane są 
wsporniki ławy kominiarskiej po-
dobnie jak w  przypadku dachó-
wek klasycznych PREFA.

Wskazane jest, aby nie deformo-
wać zamka hakowego i  w strefie 
mocowania wspornika między 
deskowaniem a pokryciem dacho-
wym umieścić podkładkę o grubo-
ści 10 mm.
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289

Strefa montażu 290

HAK DACHOWY WG EN 517 B
Podstawą montażu haka dacho-
wego wg EN  517  B jest element 
podkładowy obejmująca włącza-
na w  pokrycie (patrz str.  142, 
rys. 286-288).

Na podkładce montowany jest hak 
dachowy EN  517  B podobnie jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych PREFA (patrz str. 46).

HAK DACHOWY Z PODSTAWAMI TALERZOWYMI
Austriacka ustawa o  koordyno-
waniu robót budowlanych naka-
zuje architektom, inwestorom, 
projektantom, koordynatorom 
budowy, administratorom budyn-
ków, w  tym w  sektorach małego 
i  jednorodzinnego budownictwa 
(w rozumieniu prawa budowlane-
go) wykonanie na dachu punktów 
asekuracyjnych i  zachowanie ich 
do późniejszych robót.

Osoba wchodząca na dach musi 
na nim napotkać odpowiedni i ate-
stowany system, który umożliwia 
swobodę ruchu po przypięciu się 
do niego za pomocą nakazanych 
w przepisach BHP środków ochro-
ny indywidualnej — jest to hak 
dachowy PREFA z  podstawami 
talerzowymi. Nie zapomnieć o do-
kumentacji fotograficznej prawi-
dłowego mocowania na budynku!

Bliższe informacje o budowie haka 
dachowego ze stali szlachetnej 
można znaleźć w  szczegółowej 

instrukcji montażu i użytkowania 
dołączonej do haka dachowego.
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292

293

294 295

ŁĄCZENIE BOCZNE DACHÓWEK ROMBOWYCH 29×29 
PREFA
W przypadku każdego bocznego 
zagięcia dachówki rombowej 29×29 
(wiatrownica i  obróbki) biegnące 
ukośnie do dołu zamki muszą zo-
stać wycięte na spodzie i wygięte 
(rys. 291-293).

Po wycięciu dachówka rombowa 
29×29 wywijana jest do góry na łą-
czeniach bocznych.

Fachowe uformowanie listwy szczy-
towej sprawia, że dach jest odporny 
na deszcz.
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OBRÓBKI KOMINA I OKNA POŁACIOWEGO
Obróbki komina i na okna dacho-
we muszą być fachowo wykonane.
Wykończenie łączeń odbywa się 
tak samo, jak w  przypadku da-
chówek klasycznych i  łupkowych 

PREFA (od str. 51). Łączenie bocz-
ne należy wykonać tak samo jak 
w przypadku formowania szczytu 
z dachówek rombowych.

296 297

Pas okrywający końcowej dachówki rombowej 29×29 (patrz str. 151).

FORMOWANIE KOSZA DACHOWEGO
Formowanie kosza dachowego od-
bywa się generalnie tak samo, jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych i łupkowych PREFA, czyli za 
pomocą rąbka leżącego.

PREFA Dachraute

Rynna koszowa PREFA

300

299

min. 40 mm min. 40 mm

Deska koszowa

Blacha koszowa

Dachówka rombowa PREFA

Wariant z formowaniem kosza 
dachowego
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Pas okrywający końcowej dachówki 
rombowej 29×29.

FORMOWANIE KALENICY

301

Wariant A

Wariant B

302

303

FORMOWANIE NAROŻA
Podgiąć dachówkę rombową 
29×29 na wszystkie łaty narożne 
i nasadzić gąsior narożny.
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ODPOWIETRZENIE KALENICY PRZY UŻYCIU GĄSIORA 
WENTYLOWANEGO PREFA
Montaż ciągłego odpowietrzenia 
kalenicy odbywa się tak samo, jak 
w przypadku dachówek klasycznych 
i łupkowych PREFA (od str. 58).
Nie osadzać śrub mocujących gą-

siora wentylowanego PREFA na 
ukośnych zamkach dachówek rom-
bowych.

ŁĄCZNIK GĄSIORÓW
Pierwszy ruch roboczy: naciąć oba 
przebiegające po narożu gąsiory 
narożne, aby po stronie łącznika 
nakładały się na około 10 mm, a na-
stępnie przymocować do łat dacho-
wych śrubami (rys. 304).

Następnie wyciąć połowę gąsiora 
narożnego tak, aby wykrój przykry-
wał dolny z  obu gąsiorów naroż-
nych. Aby dopasowanie górnego 
gąsiora było łatwiejsze, zewnętrzną 
część wykroju wyciąga się w sposób 
pokazany na zdjęciu (rys. 305).

Gdy spreparowany w  ten sposób 
gąsior dachowy przymocowany zo-
stanie do łaty kalenicowej, można 
kontynuować układanie typowych 
gąsiorów narożnych (rys. 306).

305

304

306
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WYSTĘP DACHU
W przypadku występów dachu 
z  dachówki rombowej 29×29 
wykonawca musi zazwyczaj przy-
gotować blachę okapową. Można 
wtedy bez problemu zacząć od 
początkowej dachówki rombowej 
29×29 (rys. 307). 307

Następny rząd dachówek rombo-
wych może następnie zostać ułożo-
ny na całej szerokości (rys. 308).

Wariant A

308

Gotowe krycie występu dachu 
(rys. 309).

Wariant B

309

ŁĄCZENIE DACHÓWEK ROMBOWYCH Z RYNNĄ LEŻĄCĄ
Górne obrzeże rynny leżącej prze-
biega na całej długości okapu 
w  linii prostej (poziomo). Dopa-
sować oryginalny pas okapowy  
zapomocą dwóch zagięć do kształtu 
rynny leżącej (str. 66, rys. 135).
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DACHÓWKA KOMINKOWA DO ODPOWIETRZENIA
Integracja oryginalnej aluminiowej 
dachówki kominkowej do dachó-
wek rombowych PREFA.

310

WYMIANA DACHÓWKI ROMBOWEJ PREFA
Wymiana uszkodzonej dachówki 
rombowej odbywa się podobnie jak 
w przypadku dachówek łupkowych 
PREFA (patrz str. 129).

DACHÓWKA ŁUPKOWA 150



DACHÓWKA ROMBOWA 
29 × 29
Dostępna w wielu standardowych 
kolorach — z powierzchnią gładką 
i stucco.

WYWIETRZNIK DACHOWY
Montaż odbywa się tak samo, jak 
w przypadku dachówek klasycznych 
PREFA (patrz str. 68).

ZACZEP DO DACHÓWKI 
ROMBOWEJ

POCZĄTKOWA DACHÓWKA 
ROMBOWA 29 × 29
2,22 szt./mb do łączeń od strony 
okapu (np. nad oknami połaciowy-
mi).

KOŃCOWA DACHÓWKA 
ROMBOWA 29 × 29
2,22 szt./mb do łączeń od strony ka-
lenicy (np. pod oknami połaciowy-
mi).

PAS OKRYWAJĄCY DO 
DACHÓWKI KOŃCOWEJ

311

312

313

314

315

316
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Dachówka rombowa PREFA w 
nowym formacie 44×44 cm dzięki 
rewelacyjnym właściwościom 
i  stabilnej jakości stanowi opty-
malne uzupełnienie asortymentu 
PREFA. Atrakcyjny wzór rombowy 
w powiększonym formacie tworzy 
bardzo ciekawy efekt na dachu. 
Wielkość 437×437 mm po-
wierzchni krycia przy ciężarze 
tylko 2,6 kg/m² nadaje się ideal-
nie do renowacji na istniejących 
wiązarach lub nowych pokryć. 
Zintegrowane listwy mocujące 
przyspieszają montaż.

317

MATERIAŁ: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie

WYMIARY: 437 × 437 mm powierzchni krycia 
WYMIAR SZNURKOWANIA: 675 mm

MASA: 1 m² = około 2,6 kg = około 5 dachówek rombowych 44×44

NACHYLENIE DACHU:  min. 12°=około 21% (przy długości krokwi do 7 m) 
min. 14°=około 25% (przy długości krokwi 7-12 m) 
min. 16°=około 29% (przy długości krokwi powyżej 12 m)

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA: patrz str. 10

PODSTAWOWE MOCOWANIE: bezpośrednio, po 4 gwoździe pierście-
niowe PREFA 28/25 na jedną dachówkę rombową 44×44

MONTAŻ
DACHÓWKA ROMBOWA 

44 × 44 PREFA

DACHÓWKA ŁUPKOWA153 ROMB 44 × 44



DWUDZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
ROMBOWYMI 44×44 PREFA

Detal

9

76

4

5

13

189

3

32

1110

Nawiew

min. 100

30–80*

* Wysięg okapu nie może być większy niż 80 mm!
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WywiewWywiew

około 80

12 2

1 Dachówka rombowa 44 × 44 PREFA
2 Gąsior wentylowany PREFA
3 Stoper śniegowy PREFA do dachówki rombowej 

44 × 44
4 Pas okapowy PREFA do dachówki rombowej 

44 × 44
5 Pas nadrynnowy (okapnik)
6 Blacha perforowana
7 Kapinos
8 Membrana dachowa
9 Pełne deskowanie (min. 24 mm)

10 Deska czołowa (okapowa)
11 Kontrłata
12 Warstwa rozdzielająca
13 Krokwie dachowe
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JEDNODZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z DACHÓWKAMI 
ROMBOWYMI 44×44 PREFA

* Wysięg okapu nie może być większy niż 80 mm!

Detal

9
76

5
6

8 7 1

98

4

Sposób 
wentylacji

30–80*
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319

3 10 2

1 Dachówka rombowa 44 × 44 PREFA
2 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA
3 Odpowietrzenie przez wywietrznik dachowy do 

dachówki rombowej 44×44
4 Stoper śniegowy PREFA do dachówki rombowej 

44 × 44
5 Pas okapowy PREFA do dachówki rombowej 

44 × 44
6 Pas nadrynnowy (okapnik)
7 Membrana dachowa
8 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
9 Krokwie dachowe

10 Łata narożna i kalenicowa (30 mm szerokości; 
wysokość zależna od nachylenia dachu)
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MONTAŻ PASÓW OKAPOWYCH
Im dokładniej zostaną przybite te 
elementy, tym łatwiejszy będzie 
fachowy montaż aluminiowego 
dachu PREFA.

Pas okapowy dachówki rombowej 
PREFA 44×44 jest przybijany na 
całej długości okapu w  linii pro-
stej. Wykonać poziome trasowa-
nie kolorowym sznurkiem na całej 
długości okapu (górna krawędź 
pasa okapowego). * Występ oka-
powy pasa startowego nie może 
być większy niż 80 mm. Ustawić 
pas okapowy wytłoczonym kar-
bem do dachówek rombowych 
44×44 PREFA do środka dachu 
(rys.  323). Przybić gwoździami 
pas okapowy we wszystkich wy-
tłoczonych otworach (w celu za-
pewnienia wiatroodporności!).
Pamiętać o  zamontowaniu pasa 
okapowego pod warstwą rozdzie-
lającą (patrz rys. 321).

Stanowi on niezawodny punkt od-
niesienia dla wszystkich dalszych 
prac.

320
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323

Środek dachu

675 (miara montażowa) 675 (miara montażowa)
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MONTAŻ POCZĄTKOWEJ DACHÓWKI ROMBOWEJ 44 × 44
Poprawne i precyzyjne trasowanie 
jest znakomitym punktem wyjścia 
do szybkiego i dokładnego monta-
żu.

Dla ułatwienia montażu dachó-
wek rombowych 44×44 PREFA 
wskazane jest wyznaczenie po-
działki z pionowych sznurków tra-
serskich w odstępach co 675 mm. 
Aby wymiar trasowania w  każ-
dym rzędzie był dokładnie utrzy-
many, można w  razie potrzeby 
zaznaczyć także połowę wymiaru 
sznurka i  regularnie go kontrolo-

wać. Ustawić dachówkę począt-
kową zgodnie z  karbami w pasie 
okapowym (patrz rys.  322–323). 
Uważać, aby strefa bocznego 
zagięcia (np. formowania deski 
osłonowej) nie wypadała central-
nie w  dachówkach rombowych 
44×44 (uwzględnić symetrię/śro-
dek dachu).

675 675 675

337,5

Wymiar trasowania = 675 mm; 
długość pasa okapowego = 1800 mm

287 mm

287 mm

287 mm

287 mm

287 mm

0 mm
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UKŁADANIE I KIERUNEK KRYCIA
Możliwe są oba kierunki krycia: 
od lewej do prawej i od prawej do 
lewej. Wybrany na początku kie-
runek krycia musi być utrzymany 
do końca. Nigdy nie układać do 
środka (wyjątek: przejścia).

325

MONTAŻ DACHÓWEK ROMBOWYCH 44 × 44 PREFA
Wsunąć dachówki rombowe 
44×44 w  zamki, przystawić do 
wyznaczonych linii i  przymo-
cować za pomocą otrzymanych 
w  zestawie gwoździ pierścienio-
wych 28/25 PREFA w  fabrycznie 
wytłoczonych otworach (stan-
dardowe mocowanie: 4 szt. na 
każdą dachówkę rombową 44×44 
PREFA).

W przypadku pokryć PREFA na 
grubszych warstwach bitumicz-
nych potrzebne są dłuższe gwoź-
dzie pierścieniowe (np. 28×40). 
Należy je oddzielnie zaznaczyć 
w zamówieniu!

W eksponowanych lokalizacjach 
należy stosownie zwiększyć liczbę 
mocowań.

326
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STOPER ŚNIEGOWY DO 
DACHÓWEK ROMBOWYCH 
44 × 44
Na każdy m² dachówki rombowej 
44×44 PREFA należy zamontować 
po 1,3, 2,6 lub 5,2 szt. aluminio-
wych stoperów śniegowych PREFA 
(patrz str. 163; tabela lub schemat 
montażu DR44 1, DR44 2 i  DR44 
3). Pierwsze dwa rzędy (począt-
kowe dachówki rombowe 44×44 
i  pierwszy rząd dachówek rom-
bowych 44×44) muszą zostać na 
całej długości wyposażone w stope-
ry śniegowe (patrz rys. 328). Roz-
mieścić stopery śniegowe zgodnie 
z obliczonym schematem montażu 
na całej powierzchni połaci dachu 
w  każdym nieprzyciętym rzędzie. 
(Wyjątkiem są strefy akcesoriów 
i  elementów dobudowanych). 
W  eksponowanych lokalizacjach 
należy dodatkowo zamontować 
płotki przeciwśniegowe. Wszystkie 
dodatkowe elementy konstrukcyj-
ne, jak lukarny, kominy itp., muszą 
być uwzględnione zgodnie z  nor-
mami.

Wartości orientacyjne:
montaż stopera śniegowego do 
dachówek rombowych 44×44 od-
bywa się według następujących 
schematów montażu, zależnie od 
obciążenia śniegiem i  nachylenia 
dachu. Schemat montażu nale-
ży odczytać z  następującej tabeli. 
Wiersze tabeli odpowiadają różnym 

kątom nachylenia dachu, a kolum-
ny wartościom obciążenia śniegiem 
na gruncie (Sk). Jest to uregulowa-
ne w normach krajowych ÖNORM 
B 1991-1-3, DIN  1055-5 i  SIA  261. 
Norma ÖNORM B 3418 nakazu-
je, aby w  przypadku metalowych 
śniegołapów i  nachylenia dachu 
45° lub większego wykonane zo-
stało połączenie z systemem bariery 
przeciwśniegowej (= płotek przeci-
wśniegowy PREFA na okapie).
Stopery śniegowe wsuwane są 
zawsze centralnie we wgłębienie 
dachówek rombowych 44×44 
i  mocowane co najmniej 2  gwoź-
dziami pierścieniowymi PREFA.
Zakładanie stoperów śniegowych 
nie ma wpływu na liczbę mocowań 
w dachówkach rombowych 44×44.
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1,3 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach 
zamontować stopery śniegowe PREFA na 
całej długości.

2,6 szt./m² — w pierwszych 2 rzędach 
zamontować stopery śniegowe PREFA na całej 
długości

5,2 szt./m²

 SCHEMAT MONTAŻU DR44 1

 SCHEMAT MONTAŻU DR44 3

 SCHEMAT MONTAŻU DR44 2

WYZNACZANIE SCHEMATU MONTAŻU DUŻYCH ROMBÓW
Obciążenie śniegiem na gruncie sk [kg/m²] zgodnie z załącznikiem A, tabela A.1 wg ÖNORM 

B 1991-1-3
Min. nachy-

lenie dachu (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

12 DR44 1 DR44 1 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
15 DR44 1 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
20 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
25 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
30 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
35 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
40 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
45 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
50 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
55 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3
60 DR44 1 DR44 1 DR44 2 DR44 2 DR44 3 DR44 3 DR44 3 DR44 3

DACHÓWKA ŁUPKOWA163 ROMB 44 × 44



329

POTRZEBNE MATERIAŁY

Uniwersalne wkręty do drewna
∅ 8×220 mm lub 8×120 mm

Śruby z łbem sześciokątnym

M12×1,5×16

Śruba samowiercąca

SYSTEM PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH
Wielka zaleta naszego nowego 
zabezpieczenia przeciwśniegowe-
go: profile wkładane są po prostu 
we wsporniki płotka przeciwśnie-
gowego i  mocowane za pomocą 
nasuwek. Montaż wsporników 
płotka przeciwśniegowego odby-
wa się za pomocą dwóch podstaw 
na pokryciu dachu. Prowadnice 
są następnie łączone ze sobą za 
pomocą tulei — łączna wysokość 
razem z podstawami: 219 mm.
System płotków przeciwśniego-
wych może zostać zamontowany 
także na istniejącym dachu. Jest 
dostępny we wszystkich kolorach 
pasujących do systemów dacho-

wych (małoformatowych) PREFA.

DANE TECHNICZNE
Z lakierowanego stopu alumi-
nium o  wysokiej wytrzymałości, 
składający się z  dwóch podstaw 
z  uszczelkami, wspornika płotka 
przeciwśniegowego i  nasuwek, 
razem z materiałami do mocowa-
nia. Wskazówka: W strefie wspor-
nika płotka przeciwśniegowego 
musi być wykonane pełne desko-
wanie.
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MONTAŻ

Zaznaczyć środek krokwi. Górna 
podstawa (krawędź zewnętrzna) 
musi znajdować się w  odległości 
co najmniej 10  mm od znajdu-
jącego się powyżej niej zamka. 
Zachować odstęp między pod-
stawami 145  mm (mierząc we-
wnątrz). W  celu przymocowania 
do krokwi otwory (∅ 8,5 mm) 
muszą zostać wywiercone w 
osi wspornika płotka przeci-
wśniegowego (=przebieg kro-
kwi) — śruby mocujące w  jednej 
osi z  krokwiami. Ściągnąć folię 
ochronną ze spodu podstaw, usta-
wić je i  przykleić. Wskazówka: 
Nie osadzać podstawy na zamku 
pokrycia dachu PREFA ani nie 

mocować jej do niego! Może być 
wymagane zamontowanie pod-
kładki (jeśli np. w  strefie kro-
kwi wypada zamek). Nawiercić 
w  podkonstrukcji otwory pod 
śruby wiertłem ∅ 4,1 mm, głębo-
kość otworu około 50 mm.

330POTRZEBNE NARZĘDZIA

Torx TX40 TX25

rozmiar SW 19

Wiertło (∅ 4,1 mm)

331Strefa montażu
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Przykręcić każdą podstawę 2 śru-
bami mocującymi 8×220 mm (w 
przypadku dwudzielnej konstruk-
cji) lub 8×120 mm (w przypadku 
jednodzielnej konstrukcji) do kro-
kwi na tyle, aby uszczelka doci-
śnięta została do pokrycia dachu/
podkonstrukcji (bit do wiertarki: 
Torx Tx 40).

332

145 mm

Założyć nakładki na podstawy.

333

Zamontować wspornik płotka 
przeciwśniegowego za pomocą 
dwóch śrub z łbem sześciokątnym 
(M12) na podstawach (rozmiar 
19, moment dokręcenia ~35 Nm).

334

W przypadku dachówek rombo-
wych 44×44 PREFA może być 
wymagane zamontowanie pod-
kładki (jeśli np. w  strefie krokwi 
wypada zamek). Nie osadzać 
wsporników płotka przeciwśnie-
gowego na zamku pokrycia dachu 
PREFA ani nie mocować ich do 
niego!

335
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337

338

Po zakończeniu montażu wspor-
nika płotka przeciwśniegowego 
odbywa się montaż prowadnicy 
PREFA we wsporniku płotka prze-
ciwśniegowego.
Bliższe informacje na temat tego 
montażu znajdują się w rozdziale 
„Instrukcje montażu systemu płot-
ków przeciwśniegowych”.

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
Podstawą montażu płotka prze-
ciwśniegowego jest element pod-
kładowy (patrz rys.  335–338) 
włączana w  pokrycie ze wszyst-
kich stron.
Na nim montowany jest alum-
iniowy wspornik płotka prze-

ciwśniegowego podobnie jak 
w  przypadku dachówek rombo-
wych 29×29 PREFA i  dachówek 
łupkowych PREFA. Następnie na-
leży wsunąć okrągłe pręty alumi-
niowe i je przymocować.
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BAL PRZECIWŚNIEGOWY
Montaż haka pod bal przeciwśnie-
gowy odbywa się w taki sam spo-
sób jak montaż systemu płotków 
przeciwśniegowych PREFA.
W przypadku dachówek rombo-
wych 44×44 PREFA może być 
wymagane zamontowanie pod-
kładki (jeśli np. w  strefie krokwi 
wypada zamek). Nie osadzać 
haka pod bal przeciwśniegowy na 

zamku pokrycia dachu PREFA ani 
nie mocować jej do niego!
Lód, a czasami także śnieg, może 
przelatywać przez szczelinę mię-
dzy okrągłym balem drewnianym 
a  pokryciem dachu. W  razie po-
trzeby należy zamontować wy-
konane we własnym zakresie 
łamacze lodu (nie ma standardo-
wego produktu PREFA).

STOPIEŃ KOMINIARSKI PREFA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy skontrolo-
wać wzrokowo stan całości sys-
temu wchodzenia na dach pod 
kątem widocznych wad (np. po-
luzowane połączenia śrubowe, 
odkształcenia, zużycie, uszkodzo-
ne pokrycie dachowe). Jeśli bez-
pieczeństwo działania systemu 
wchodzenia na dach wzbudza 
wątpliwości, musi on zostać prze-
badany przez specjalistę. System 
może być montowany i  użytko-
wany tylko przez osoby, które 
przeczytały niniejszą instruk-
cję obsługi, znają obowiązujące 
w  danym miejscu zasady bezpie-
czeństwa oraz są w dobrym stanie 
fizycznym i psychicznym. W razie 
wystąpienia niejasności w  trakcie 
montażu, należy zwrócić się do 

producenta. Stopień kominiarski 
jest przeznaczony do wchodze-
nia na dach i  nie może być uży-
wany do innych celów. Nigdy 
nie wieszać żadnych ładunków 
na stopniu kominiarskim ani nie 
używać go jako punktu kotwicze-
nia środków ochrony indywidual-
nej. Ograniczenia zdrowotne (np. 
choroby serca i  układu krążenia, 
przyjmowanie leków, alkohol) 
mogą zagrażać bezpieczeństwu 
użytkownika podczas prac na 
wysokości. Z systemów zabezpie-
czenia nie wolno korzystać w wa-
runkach bardzo silnego wiatru. 
Stopień kominiarski PREFA nie 
może być w żaden sposób mody-
fikowany.
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ZASTOSOWANIE
Stopień kominiarski PREFA to pro-
dukt budowlany z  aluminium do 
wchodzenia na dach. Jest on połą-
czony na stałe z konstrukcją nośną 
spadzistego dachu i można na niego 

wchodzić w celu przeprowadzenia 
przeglądu, czynności konserwacyj-
nych i napraw instalacji znajdują-
cych się powyżej połaci dachowych.

NORMY
Stopień kominiarski PREFA spełnia 
wymagania normy EN 516, klasy K1 
i nie może służyć jako punkt kotwi-

czenia środków ochrony indywidu-
alnej.

PODŁOŻE
Warunki wstępne to system dacho-
wy PREFA zamontowany zgodnie 
z instrukcjami montażu PREFA oraz 
odznaczająca się dostateczną no-

śnością statyczną podkonstrukcja na 
całej powierzchni (pełne deskowa-
nie o grubości min. 24 mm).

MONTAŻ
Zamontować podstawy na stopniu 
kominiarskim PREFA, a następnie 
ściągnąć folię ochronną z podstaw. 
Przystawić stopień kominiarski 
PREFA w wymaganym miejscu zgod-
nie z kierunkiem przebiegu krokwi 
i przymocować podstawy do pod-
konstrukcji za pomocą otrzymanych 
w zestawie śrub z łbem wpuszcza-
nym.

Odkręcić stopień kominiarski PREFA 
od podstaw i przymocować podsta-
wy do podkonstrukcji za pomocą 
pozostałych śrub z łbem wpuszcza-
nym.

339
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Założyć nakładki na podstawy. 
Dokręcić stopień kominiarski PREFA 
za pomocą otrzymanych w zestawie 
śrub z łbem sześciokątnym i podkła-
dek do podstaw kluczem dynamo-
metrycznym. Moment dokręcenia 
około 35 Nm.

Odkręcić śruby i  nakrętki samo-
zabezpieczające w  celu regulacji 
nachylenia i  wypoziomować po-
wierzchnię stopnia za pomocą 
poziomicy. Ustawić powierzchnię 
stopnia tak, aby odchylenie od po-
ziomu nie przekraczało ±3°.

Ponownie wkręcić boczne śruby 
i unieruchomić je za pomocą nakrę-
tek samozabezpieczających zgodnie 
z nachyleniem (poziom ±3°).

ŁAWA KOMINIARSKA I WSPORNIK ŁAWY 
KOMINIARSKIEJ
Montaż ławy kominiarskiej wraz 
z  jej wspornikiem odbywa się 
tak samo jak na dachówce łup-
kowej oraz dachówce rombowej 

29×29 PREFA. Podstawą monta-
żu wspornika ławy kominiarskiej 
jest element podkładowy włącza-
na w pokrycie.
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343

345

Strefa montażu 344

HAK DACHOWY NA PODSTAWACH
Austriacka ustawa o koordynowaniu 
robót budowlanych nakazuje archi-
tektom, inwestorom, projektantom, 
koordynatorom budowy, admini-
stratorom budynków, w tym w sek-
torach małego i  jednorodzinnego 
budownictwa (w rozumieniu prawa 
budowlanego) wykonanie na dachu 
punktów asekuracyjnych i zachowa-
nie ich do późniejszych robót.

Osoba wchodząca na dach musi 
na nim napotkać odpowiedni i ate-
stowany system, który umożliwia 
swobodę ruchu po przypięciu się 
do niego za pomocą nakazanych 
w przepisach BHP środków ochrony 
indywidualnej — jest to hak dacho-
wy PREFA z podstawami talerzowy-
mi. Nie zapomnieć o dokumentacji 
fotograficznej prawidłowego moco-
wania na budynku!

Bliższe informacje o budowie haka 
dachowego ze stali szlachetnej 
można znaleźć w szczegółowej in-
strukcji montażu i użytkowania do-
łączonej do haka dachowego.
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ŁĄCZENIE BOCZNE 
DACHÓWEK ROMBOWYCH 
44×44 PREFA
Zaznaczyć na dachówkach rombo-
wych 44×44 PREFA szerokość obrób-
ki lub wymaganego wykroju, dodać 
3 cm na boczne zagięcie i przyciąć 
dachówki rombowe.

W przypadku każdego boczne-
go zagięcia dachówki rombowej 
(wiatrownica i  obróbki) biegnące 
ukośnie do dołu zamki muszą zo-
stać wycięte na spodzie i wygięte 
(rys. 346-350).

Ukośny zamek na wierzchu musi 
zostać w strefie pionowej krawędzi 
wyprofilowany w sposób pokazany 
na rys. 348.

Po wycięciu ukośnych zamków da-
chówka rombowa 44×44 wywijana 
jest do góry około 3 cm na łącze-
niach bocznych. Fachowe uformo-
wanie sprawia, że dach jest odporny 
na deszcz.
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Po przygotowaniu dachówek rom-
bowych 44×44 PREFA można 
przygotować obróbkę łączenia 
(np. kosz łączenia ze ścianą) 
i włączyć ją w pokrycie.

350

351

352

OBRÓBKI KOMINA I OKNA POŁACIOWEGO
Obróbki komina i na okna dacho-
we muszą być wykonane zgodnie 
ze sztuką dekarską i  fachowo. 
Wykończenie łączeń odbywa się 
tak samo, jak w  przypadku da-
chówek klasycznych, R.16, łup-
kowych i rombowych 29×29 oraz 
paneli dachowych FX.12 PREFA 
(od str. 51).
Płat przedni:
W ramach przygotowania do płata 
przedniego obróbki należy zamon-
tować końcowe dachówki rombowe 
44×44 PREFA. Zapewniają one po-
ziomy zamek do włączenia obróbki 
w sposób odporny na deszcz. Przy-
mocować każdą końcową dachówkę 
rombową 44×44 2 zaczepami PREFA.
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Ułożyć dachówki rombowe 44×44 
PREFA i przyciąć je zależnie od sze-
rokości płatów bocznych (7–10 cm) 
z naddatkiem 3 cm na późniejsze 
postawienie dachówek rombowych 
44×44. Łączenie boczne należy wy-
konać zgodnie z opisem w rozdziale 
„Łączenie boczne dachówek rombo-
wych 29×29”.

Przygotować obróbkę (płaty tylny 
i boczne) i przymocować ją płatami 
bocznymi za pomocą zaczepów po-
wrotnych do podkonstrukcji.
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359

Płat tylny:
Przełożyć pionowe zamki płatów 
bocznych w części górnej i przyciąć 
płat tylny oraz płaty boczne z nad-
datkiem 3 cm. Utworzyć obrzeże 
— następnie można zamontować 
nad obróbką początkowe dachówki 
rombowe 44×44 PREFA i kontynu-
ować pokrywanie połaci.
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PREFA Dachraute

mind.40 mm
mind.

40 mm

Rynna koszowa PREFA

Wariant z formowaniem kosza dachowego

360

361

FORMOWANIE KOSZA DACHOWEGO
Formowanie kosza dachowego od-
bywa się generalnie tak samo, jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych, R.16, łupkowych i rombowych 
29×29 oraz paneli dachowych FX.12 
PREFA za pomocą zamka.

min. 40 mm min. 40 mm

Deska koszowa

Dachówka rombowa PREFA

Blacha koszowa
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1 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA
2 Łata narożna i kalenicowa (30 mm szerokości; 

wysokość zależna od nachylenia dachu)
3 Dachówka rombowa 44 × 44 PREFA
4 Membrana dachowa
5 Pełne deskowanie (min. 24 mm)

362 2 1 3 4 5

FORMOWANIE NAROŻA I KALENICY ZA POMOCĄ 
GĄSIORÓW NAROŻNYCH I KALENICOWYCH PREFA
Podgiąć dachówki rombowe 44×44 
na łaty narożne min. 40  mm 
w górę i nasadzić gąsior narożny. 
Jeśli ostatni rząd dachówek rom-
bowych 44×44 jest bardzo krótki, 
można wykonać także ciągłą wia-
trownicę z taśmy uzupełniającej.
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1 Gąsior wentylowany PREFA
2 Dachówka rombowa 44 × 44 PREFA
3 Śruba z uszczelnieniem
4 Samoprzylepny klin piankowy

5 Warstwa rozdzielająca
6 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
7 Kontrłaty (poziom wentylowany)
8 Membrana dachowa

36321

3
4

5 6
WywiewWywiew

około 80 mm

7 8 6

ODPOWIETRZENIE NAROŻA I KALENICY PRZY UŻYCIU 
GĄSIORA WENTYLOWANEGO PREFA
Ciągłe odpowietrzenie naroża i ka-
lenicy możne zostać wykonane za 
pomocą gąsiora wentylowanego 
PREFA tak samo, jak w  przypad-
ku dachówek klasycznych PREFA, 
dachówek klasycznych R.16, da-
chówek łupkowych, dachówek 
rombowych 29×29 i  paneli da-
chowych FX.12. Oryginalny gąsior 
wentylowany PREFA zawiera po 
obu stronach wiatrownicę. Pokry-
cie należy jednak podgiąć o 40 mm, 
aby łączenie nie przepuszczało 
deszczu. Ostatnie dachówki rombo-
we 44×44 muszą być tak ułożone, 
aby powstała szczelina 80 mm.
 ! Osadzić mocowanie ostatnich da-
chówek rombowych 44×44 po-
wyżej piankowego klina gąsiora 
wentylowanego.

 ! Zachować szczeliny dylatacyjne 
około 5  mm między poszczegól-

nymi wywietrznikami kalenico-
wymi.

 ! Ustawić centralnie mansze-
ty i  przymocować każdą z  nich 
nitem PREFA (∅ 4,1 mm) w  sta-
łym punkcie.

 ! Ostrożnie ściągnąć folię ochronną 
powierzchni klejącej pod man-
szetą a następnie przykleić klin 
uszczelniający!

 ! Przymocować gąsior wentylowany 
PREFA śrubami z uszczelnieniem 
PREFA w rozstawie około 600 mm 
(nie osadzać śrub mocujących gą-
siora wentylowanego PREFA na 
ukośnych zamkach dachówek 
rombowych). Wetknąć i  przymo-
cować denko końcowe gąsiora 
wentylowanego. Przymocować 
ostatni (nacięty) rząd dachówek 
rombowych zaczepem powrotnym 
lub gwoździem.
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Wariant A

Wariant B

364

365

366

367

WYSTĘP DACHU
W przypadku występów dachu 
z  dachówek rombowych 44×44 
wykonawca musi zazwyczaj przy-
gotować blachę okapową. Można 
wtedy bez problemu zacząć od 
początkowej dachówki rombowej 
44×44 (rys. 364). Następny rząd 
dachówek rombowych 44×44 
może następnie zostać ułożony na 
całej szerokości (rys. 365).

DACHÓWKA KOMINKOWA 
DO ODPOWIETRZENIA
Dachówki kominkowe do da-
chówek rombowych 44×44 są 
układane w  połaci dachowej, po-
dobnie jak dachówki rombowe 
44×44 PREFA. Uważać na po-
prawne ustawienie przepustów 
rurowych przez podkonstrukcję. 
Jeśli pozycja przejścia jest ustalo-
na, w związku z czym dachówka 
kominkowa do dachówek rom-
bowych 44×44 nie może zostać 
użyta, przepusty rurowe mogą 
zostać zrealizowane za pomocą 
obróbek lub kołnierzy do zafelco-
wania.
Dachówki kominkowe do dachó-
wek rombowych 44×44 nada-
ją się do przepustów rurowych 
∅ 80–125 mm.
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WYMIANA DACHÓWKI 
ROMBOWEJ PREFA
Wymiana uszkodzonej dachów-
ki rombowej 44×44 odbywa się 
tak samo jak dachówki rombowej 
29×29 PREFA.
Należy otworzyć zamki znajdujących 
się powyżej dachówek rombowych 
44×44, aby odczepić mocowanie 
uszkodzonej dachówki rombowej 
44×44 i można było ją wymienić.

AKCESORIA
DACHÓWKA ROMBOWA 44 × 44

368

180



DACHÓWKI KOMINKOWE DO 
DACHÓWEK ROMBOWYCH 44 × 44 370

KOŃCOWE DACHÓWKI ROMBOWE 44 × 44
371

POCZĄTKOWE DACHÓWKI ROMBOWE 44 × 44
372

STOPER ŚNIEGOWY DO DACHÓWEK 
ROMBOWYCH 44 × 44 373
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Panel dachowy FX.12 PREFA nadaje 
się zarówno do nowych pokryć, jak 
i renowacji: waży tylko 2,4–2,5 kg/
m² i  można go układać także na 
starszych wiązarach, o ile są w do-
brym stanie. Opatentowany system 
zamków i mocowania w połączeniu 
z fachowym ułożeniem przez auto-
ryzowanego partnera PREFA spra-
wia, że panel dachowy FX.12 PREFA 
odznacza się wysoką wiatroodpor-
nością.

MONTAŻ PANEL 
DACHOWY FX.12 PREFA

374

MATERIAŁ: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie

WYMIARY: 700×420 mm i 1400×420 mm powierzchni krycia

WAGA:  1 m²=około 2,4–2,5 kg=3,4 szt./m² (małe panele)  
lub 1,7 szt./m² (duże panele)

NACHYLENIE DACHU: min. 17°=około 31%

PODKONSTRUKCJA I WARSTWA ROZDZIELAJĄCA: patrz str. 10, przy nachyleniu dachu do 
25° wymagana jest warstwa rozdzielająca

PODSTAWOWE MOCOWANIE: bezpośrednio na 3 (mały panel) lub 5 (duży panel) gwoź-
dzie pierścieniowe PREFA 28/25

FX.12183



1 Gąsior wentylowany PREFA
2 Pas nadrynnowy (okapnik)
3 PREFA FX.12
4 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
5 Kontrłata
6 Warstwa rozdzielająca
7 Krokwie dachowe
8 Deska czołowa (okapowa)
9 Pas okapowy do panelu FX.12 PREFA

10 Blacha perforowana
11 Blacha okapowa
12 Zabezpieczenie podpokryciowe

2
10

9

11

DWUDZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z PANELEM 
DACHOWYM FX.12 PREFA

Wentylacja

30-80*

8

* Wysięg okapu nie może być większy niż 80 mm!
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375

1 7

Wywiew około 
80 mm3, 6, 4, 5, 12, 4
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1 Gąsior narożny i kalenicowy PREFA
2 Odpowietrzenie poprzez osłonę wywietrznika 

dachowego
3 PREFA FX.12
4 Warstwa rozdzielająca
5 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
6 Krokwie dachowe
7 Pas okapowy do panelu FX.12 PREFA
8 Pas nadrynnowy (okapnik)
9 Łata narożna i kalenicowa (30 mm szerokości; 

wysokość zależna od nachylenia dachu)

JEDNODZIELNA KONSTRUKCJA DACHU Z PANELEM 
DACHOWYM FX.12 PREFA

Wentylacja

3, 4, 5, 6

8
7

30-80*

* Wysięg okapu nie może być większy niż 80 mm!
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MONTAŻ PASÓW OKAPOWYCH
Im dokładniej zostaną przybite te 
elementy, tym łatwiejszy będzie 
fachowy montaż trwałego dachu 
PREFA.

Wysięg pasa okapowego (startowe-
go) powinien leżeć w  tylnej jed-
nej trzeciej szerokości rynny i nie 
może przekraczać 80 mm.

Pas okapowy panelu FX.12 jest 
przybijany na całej długości okapu 
w  linii prostej wzdłuż wcześniej 
poprowadzonego trasowania 
sznurkiem. Pas okapowy musi zo-
stać przybity gwoździami w  spo-
sób odporny na działanie wiatru. 
Następnie przystawiany jest pio-
nowy kątownik.

 

 

Jeśli kalenica jest o pewną wielo-
krotność dłuższa od okapu, należy 
dokonać podziału równolegle do 
kalenicy.

Stanowi on niezawodny punkt od-
niesienia dla wszystkich dalszych 
prac.

UKŁADANIE I KIERUNEK KRYCIA
Montaż od prawej do lewej. Do 
mocowania panelu dachowego 
FX.12 PREFA należy użyć otrzy-
manych w zestawie gwoździ pier-
ścieniowych PREFA 28/25 (po 
3 szt. na mały panel lub 5 szt. na 
duży panel). W przypadku pokryć 
PREFA na grubszych warstwach 
bitumicznych potrzebne są dłuż-
sze gwoździe pierścieniowe (np. 

28×40). Należy je oddzielnie za-
znaczyć w zamówieniu!
W eksponowanych lokalizacjach 
należy stosownie zwiększyć liczbę 
mocowań.
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Styk pierwszego panelu za otworem (okno, komin itp.) musi wypadać na wielokrot-
ności 700 mm od styku ostatniego panelu leżącego przed otworem.

Wskazówka: w początkowym rzędzie musi zostać przeniesiona podziałka paneli. 
W każdym następnym rzędzie konieczne jest tylko zachowanie za otworem przesu-
nięcia sprzed otworu.

STREFA ROZPOCZĘCIA STYKU PIERWSZEJ 
GÓRNEJ PŁYTY

STREFA ROZPOCZĘCIA STYKU PIERWSZEJ 
GÓRNEJ PŁYTY

378

379

Minimalne 
przesunięcie

Przesunięcie przed wycięciem700

700 700 700 700

700 700

Przesuniecie za wycięciem jest równe 
przesunięciu przed wycięciem

Okno

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU
Podczas montażu należy zachować 
przesunięcie co najmniej 220 mm. 
W  przypadku mieszania dużych 
i  małych paneli FX.12 w  każdym 
nowym rzędzie styk pierwszego pa-

nelu zaczynać się w strefie „X”. Strefa 
ta wyznaczona jest na poniższych 
schematach dla obu formatów.

700 mm — mały panel FX.121400 mm — duży panel FX.12

FX.12189



Otwór (np. 
okno)

Długość

W
ys

ok
oś

ć

m 3

2

1

0

5 4 3 2 1 0

Detal A

Detal B

Detal C

380

PRZYKŁAD BŁĘDNEGO MONTAŻU
Odcięty panel FX.12 został wyko-
rzystany po drugiej stronie otwo-
ru (detal A). Zakłóca to poprawną 
podziałkę styków (detal B) i  w 
najgorszym razie może prowadzić 
do nałożenia się styków (detal C).

Dlatego opracowano przykłady 
montażu z  optymalnym przesu-
nięciem (patrz rys. 380).

KALKULACJA LICZBY PANELI DACHOWYCH FX.12 PREFA
W tym obliczeniu nie są uwzględ-
nione ścinki oraz otwory okienne 
i kominowe. Zazwyczaj (w przypad-
ku otworów do około 3 m²) utrata 
ścinek jest kompensowana przez 
zaokrąglenie w górę jednostek opa-
kowania.
Zasadniczo jest możliwe ułożenie 

samych dużych paneli FX.12. Osła-
bia to jednak znacznie wymagany 
efekt nieregularności wskutek dłu-
gości paneli i przesunięcia. Przyjęta 
w obliczeniach proporcja 2 części 
dużych paneli na 1 część małych 
paneli okazała się dobrym rozwią-
zaniem zarówno z estetycznego, jak 
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PRZYKŁADOWA KALKULACJA LICZBY PANELI FX.12

381

12 400 mm

Komin

Okno Okno7 350 mm

7,35×12,40=91,14 m²

i dekarskiego punktu widzenia.

*  Wskazówka: przy proporcji 2:1 udział powierzchni małych paneli 
FX.12 wynosi 20%.

POWIERZCHNIA DUŻEGO PANELU FX.12 ................................................................................................... 0,588 m²
POWIERZCHNIA MAŁEGO PANELU FX.12  .................................................................................................. 0,294 m²

PROPORCJA LICZBY SZTUK  ................................................  duży panel FX.12: mały panel FX.12=2: 1
PROPORCJA POWIERZCHNI  ...............................................  duży panel FX.12: mały panel FX.12=4: 1

KALKULACJA LICZBY SZTUK UDZIAŁU MAŁYCH PANELI(w m²)  .............................  91,14 m² / 5=18,228 m²

KALKULACJA LICZBY SZTUK UDZIAŁU MAŁYCH PANELI (w szt.)  ................  18,228 m² / 0,294 m²=62 szt.

KALKULACJA LICZBY SZTUK UDZIAŁU DUŻYCH PANELI (w szt.)  ..................................... 62 szt.×2=124 szt.

KALKULACJA LICZBY OPAKOWAŃ FX.12
JEDNOSTKA OPAKOWANIA  ..............................................  20 szt. dużych paneli, 28 szt. małych paneli
DUŻY PANEL  ....................................................................................................................  124 szt.=7 opakowań
MAŁY PANEL  ..................................................................................................................  62 szt.=3 opakowania

FX.12191



WARIANT 1

383

382

MAŁY PANEL DACHOWY FX.12 PREFA

DUŻY PANEL DACHOWY FX.12 PREFA

około 700 mm

około 422 mm

około 1400 mm

około 422 mm
PRZYKŁADY MONTAŻU

Wskazówka: proporcja dużego 
do małego=2: 1 szt. Warunkiem 
uzyskania indywidualnego wy-
glądu na całej powierzchni jest, 
aby żadne dwa rąbki kątowe nie 
znajdowały się bezpośrednio nad 
sobą (wymagane przesunięcie: 
min. 220 mm).
Dla ułatwienia przedstawiamy po-
niżej przykłady montażu PREFA 
(rys. 383–385).
Są one także dostępne do pobrania 
w formie cyfrowej (pdf i dwg) ze 
strony www.prefa.at.
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385

384

WARIANT 3

WARIANT 2
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386

388

389

387

MONTAŻ PANELU  
DACHOWEGO FX.12
Rys. 386. Przystawić panel i wsu-
nąć go w zamki.
Lekko dobić dolną krawędź panelu 
trzonkiem młotka.

Rys.  387. Popchnąć panel lekko 
w  lewo (uważając, aby nie od-
kształcić rąbka kątowego), 
a następnie przyłożyć go do pozio-
mowego trasowania.
Poziome trasowanie: 420 mm 
(mierząc na obrzeżu listwy zacze-
powej)

Rys. 388. Przymocować każdy panel 
gwoździami pierścieniowymi PREFA 
28/25.

Podstawowe mocowanie:
 ! Duży panel FX.12: 5 gwoździ pier-
ścieniowych PREFA;

 ! Mały panel FX.12: 3 gwoździe pier-
ścieniowe PREFA.

Wskazówka: w przypadku dodatko-
wego mocowania można wykorzy-
stać przygotowane punktaki.

Podczas montażu paneli FX.12 na-
leży zachować przesunięcie co naj-
mniej 220 mm.
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STOPER ŚNIEGOWY DO PANELU DACHOWEGO FX.12
Na każdy m² panelu dachowego 
FX.12 PREFA należy zamontować 
po 1,7, 3,4 lub 6,8 szt. stoperów 
śniegowych do dachówek R.16 
i paneli FX.12 (patrz str. 196, sche-
mat montażu FX.12 1, FX.12 2, 
FX.12 3). Pierwsze dwa rzędy 
muszą zostać na całej długości 
wyposażone w stopery śniegowe. 
Rozmieścić stopery śniegowe zgod-
nie z obliczonym schematem mon-
tażu na całej powierzchni połaci 
dachu w każdym nieprzyciętym rzę-
dzie. (Wyjątkiem są strefy akceso-
riów i elementów dobudowanych). 
W eksponowanych lokalizacjach na-
leży dodatkowo zamontować płotki 
przeciwśniegowe. Wszystkie dodat-
kowe elementy konstrukcyjne, jak 
lukarny, kominy itp., muszą być 
uwzględnione zgodnie z normami.

Wartości orientacyjne:
montaż stopera śniegowego do 
dachówek R.16 i paneli FX.12 od-
bywa się według następujących 
schematów montażu, zależnie 
od obciążenia śniegiem i  nachy-
lenia dachu. Schemat montażu 
należy odczytać z  następującej 
tabeli. Wiersze tabeli odpowia-
dają różnym kątom nachylenia 
dachu, a  kolumny wartościom 
obciążenia śniegiem na gruncie 
(Sk). Jest to uregulowane w  nor-
mach krajowych ÖNORM B 1991-

1-3, DIN 1055-5 i SIA 261. Norma 
ÖNORM B 3418 nakazuje, aby 
w  przypadku metalowych śnie-
gołapów i  nachylenia dachu 45° 
lub większego wykonane zostało 
połączenie z  systemem bariery 
przeciwśniegowej (= płotek prze-
ciwśniegowy PREFA na okapie).
Stopery śniegowe do paneli dacho-
wych FX.12 wsuwane są w  wy-
pukły odcisk na zamku paneli 
dachowych FX.12 i  mocowane 
min. 2 gwoździami pierścieniowy-
mi PREFA. Zakładanie stoperów 
śniegowych nie ma wpływu na 
liczbę mocowań w  panelach da-
chowych FX.12.

390

391

FX.12195



SCHEMAT MONTAŻU FX.12 1

Obciążenie śniegiem na gruncie sk [kg/m²] zgodnie z załącznikiem A, tabela A.1 wg ÖNORM 
B 1991-1-3

Min. nachy-
lenie dachu (°) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

17 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
20 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
25 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
30 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
35 FX.12 1 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
40 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
45 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
50 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
55 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3
60 FX.12 1 FX.12 2 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3 FX.12 3

SCHEMAT MONTAŻU FX.12 2 SCHEMAT MONTAŻU FX.12 3

Założenia: Pomiar podkonstrukcji zgodnie 
z normą EN 1991-1-3 i B 1991-1-3
–  Przestrzegać instrukcji montażu stopera 

śniegowego
–  Nadbudowy dachu z h>1,0 m: wymagane 

potwierdzenie własne
–  Nawis śniegu nie jest uwzględniony
–  Uwzględniono współczynnik obciążenia 

śniegiem 0,80

Schemat montażu FX.12 1 
1,7 szt./m2 — w pierwszych 2 rzędach 
zamontować stopery śniegowe PREFA na 
całej długości.

Schemat montażu FX.12 2 
3,4 szt./m2 — w pierwszych 2 rzędach 
zamontować stopery śniegowe PREFA na 
całej długości.

Schemat montażu FX.12 3 (6,8 szt./m2)

196



PRZESUNIĘCIE PANELI DACHOWYCH FX.12

Panele dachowe FX.12 powin-
ny być montowane nieregular-
nie z  przesunięciem pionowego 
rąbka kątowego min. 220 mm. Ze 
względu na dowolne przesunięcie 
paneli dachowych FX.12 nie jest 
możliwy żaden symetryczny sche-
mat ich montażu. Jeśli planuje się 
założenie stoperów śniegowych 
PREFA do FX.12, wskazane jest 

przeprowadzenie montażu paneli 
dachowych FX.12 z  regularnym 
przesunięciem. Osłabia to efekt 
nieregularnego wyglądu, jaki jest 
zazwyczaj uzyskiwany przez uło-
żenie paneli dachowych FX.12 
PREFA, ale to jedyny sposób na 
regularny schemat montażu ze 
stoperami śniegowymi PREFA.

SYSTEM PŁOTKÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH
Montaż nowego systemu płotków 
przeciwśniegowych na panelach 
dachowych FX.12 odbywa się tak 
samo, jak na dachówkach klasycz-
nych PREFA (patrz str.  33–37). 
Instrukcja montażu jest dołączona 
do każdego produktu i w razie po-
trzeby można ją otrzymać od swo-
jego dystrybutora PREFA.
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PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY
Aluminiowy płotek przeciwśnie-
gowy zawiera trzy szczeble. Może 
być zamontowany tylko na peł-
nym deskowaniu (min. 24 mm).
Deskowanie należy przykryć bi-
tumiczną membraną dachową. 
Do mocowania służą otrzymane 
w  komplecie wkręty do drewna 

8×220 mm (do dwudzielnej kon-
strukcji dachu) lub 8×120 mm 
(do jednodzielnej konstrukcji 
dachu), po 2  szt. na wspornik. 
Jako szczeble służą pręty okrągłe 
ze stopu aluminium o  średnicy 
15 mm. Styki łączone są tulejami 
łączącymi (odstęp 10 mm).
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*  Wskazówka: w  przypadku dachówek klasycznych PREFA i  pane-
li dachowych FX.12 może być wymagane zamontowanie elementu 
podkładowego (jeśli np. w strefie krokwi wypada zamek lub grzbiet 
fali). Nie osadzać wspornika płotka przeciwśniegowego na zamku ani 
grzbiecie fali pokrycia dachu PREFA ani nie mocować go do nich!

Montaż odbywa się tak samo, jak 
w  przypadku dachówek klasycz-
nych PREFA:
 ! Najpierw wywiercić w  panelu 
dachowym FX.12 PREFA 2 otwory 
wzdłuż krokwi.

 ! Nałożyć masę uszczelniającą.
 ! Lekko przykręcić wspornik.
 ! Przed ostatecznym dokręceniem 
dosunąć jeszcze pas zamka i na-
kładkę.

 ! Zgiąć nakładkę w dół i przymoco-
wać ją wraz z pasem zamka (patrz 
rys. 396+397).

 ! Przymocować rury na wsporni-
ku za pomocą nitów do prętów 
okrągłych, aby się nie przesuwa-
ły. Przy brzegu występ może wy-
nosić maksymalnie 30 cm.

394

395

1

2 4

5

6

3
393

1 Wspornik płotka przeciwśniegowego
2 Uniwersalne wkręty do drewna,  

8×220 mm  
(dwudzielna konstrukcja dachu)  
lub 8×120 mm  
(jednodzielna konstrukcja dachu)

3 Pręty okrągłe (∅ 15 mm)
4 Pas zamka
5 Nakładka
6 Ewentualnie podkładka* (zawsze wymagana 

w przypadku dachówek rombowych i dachówek 
łupkowych PREFA)
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Montaż pasa zamka na nakładce:

Nakładka Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniego-
wego

Nakładka
Pas zamka

Wspornik płotka 
przeciwśniego-
wego
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BAL PRZECIWŚNIEGOWY
Montaż odbywa się za pomocą 
dwóch podstaw na pokryciu dachu. 
W  haki pod bal przeciwśniegowy 
można włożyć okrągły bal drew-
niany maks. ∅ 140 mm i  przymo-
cować go za pomocą otrzymanej 
w zestawie śruby.
Całkowita wysokość haka razem 
z  podstawami: 219 mm. Hak pod 
bal przeciwśniegowy może zo-
stać zamontowany także na ist-
niejącym dachu. Jest dostępny we 
wszystkich kolorach pasujących do 
systemów dachowych (małoforma-
towych) PREFA.
Sposób montażu podstaw jest taki 
sam jak w przypadku systemu płot-
ków przeciwśniegowych PREFA 
(patrz str. 33–34, rys. 30-34).
Zamontować hak pod bal przeci-

wśniegowy za pomocą dwóch śrub 
z  łbem sześciokątnym (M12) na 
podstawach (rozmiar 19, moment 
dokręcenia ~35 Nm).
Montaż haka pod bal przeciwśnie-
gowy na podstawach:
Hak pod bal przeciwśniegowy jest 
montowany za pomocą dwóch 
śrub z łbem sześciokątnym na pod-
stawach. Zakładanie bali 
drewnianych:
Włożyć okrągły bal 
drewniany pasujący 
do średnicy haka 
pod bale prze-
ciwśniegowe 
i przymocować 
go śrubą przy 
brzegu.

*  Wskazówka: w przypadku panelu dachowego FX.12 PREFA może 
być wymagane zamontowanie elementu podkładowego (jeśli np. 
w strefie krokwi wypada zamek). Nie osadzać haka pod bal prze-
ciwśniegowy na zamku ani grzbiecie fali pokrycia dachu PREFA ani 
nie mocować jej do nich!

398

Lód, a czasami także śnieg, może przelatywać przez szczelinę między okrą-
głym balem drewnianym a pokryciem dachu. W razie potrzeby należy 
zamontować wykonane we własnym zakresie łamacze lodu (nie ma stan-
dardowego produktu PREFA).

FX.12199



399

maks. 900 mm

1

2

3

6

4

5

7

8

STOPIEŃ KOMINIARSKI PREFA
Montaż stopnia kominiarskiego 
PREFA odbywa się tak samo, jak 
na dachówce klasycznej PREFA 
(patrz str. 41–43). 

Lód/śnieg może przelatywać 
przez szczelinę między okrągłym 

balem drewnianym a  pokryciem 
dachu. W  razie potrzeby nale-
ży zamontować spreparowane 
zgodnie ze sztuką dekarską łama-
cze lodu (standardowy produkt 
PREFA nie jest dostępny).

ŁAWA KOMINIARSKA I WSPORNIK ŁAWY 
KOMINIARSKIEJ

1 Łącznik ław kominiarskich
2 Wspornik ławy kominiarskiej
3 Śruba mocująca (5×30 mm)
4 Śruby (M6×60)
5 Ława kominiarska
6 Nakładka
7 Pas zamka
8 Ewentualnie element podkładowy* (zawsze wymagana w przypadku 

dachówek rombowych i dachówek łupkowych PREFA)
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Budowa i zastosowanie:
Wskazane jest doprowadzenie po-
krycia do wymaganej pozycji mon-
tażu, aby uniknąć deformowania 
zamka hakowego. Wsporniki muszą 
być umieszczone na panelu w taki 
sposób, aby dolna krawędź wspor-
nika znajdowała się na poziomie 

zamka.
Nawiercić otwory do mocowania 
za pomocą wiertła 3 mm. Przyłożyć 
śruby, podłożyć pas wykończeniowy 
pod wspornik i dokręcić śruby.

4

2

1 5 6 3

1 Ława kominiarska
2 Wsporniki ławy kominiarskiej
3 PREFA FX.12
4 Warstwa rozdzielająca
5 Pas przytrzymujący
6 Nakładka PREFA

Montaż wspornika ławy kominiarskiej 400

*  Wskazówka: w  przypadku dachówek klasycznych PREFA i  paneli 
dachowych FX.12 może być wymagane zamontowanie elementu 
podkładowego (jeśli np. w strefie krokwi wypada zamek lub grzbiet 
fali). Nie osadzać wsporników łaty kominiarskiej na zamku ani 
grzbiecie fali pokrycia dachu PREFA ani nie mocować ich do nich!
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Nasunąć nakładkę na górny zamek 
hakowy i przybić ją gwoździami.
Następnie nakładka musi zostać 
przymocowana przez zagięcie pasa 
wykończeniowego.
Wypoziomować pomost zgodnie 
z nachyleniem dachu (0°–55°) i go 
przyśrubować.

Ważne!
Ławy kominiarskie są mocowane na 
co najmniej 2 pasujących wsporni-
kach za pomocą 2 śrub specjalnych 
M6×60 mm oraz nakrętek młotecz-
kowych z podkładkami PE.
Obrócić nakrętkę młoteczkową 
o 90 stopni i wcisnąć od dołu w po-
dłużny otwór. Przymocować ławę 
kominiarską, dokręcając śrubę gwin-
towaną wkrętarką akumulatorową 
lub wkrętakiem.
Maksymalny rozstaw wsporników 
wynosi 900 mm, a maksymalny wy-
stęp ławy kominiarskiej w  bok od 
wspornika 100 mm. Obszar z połą-
czeniem zawsze musi być poprze-
dzony obszarem bez połączenia.

Łączenie ław kominiarskich:
 ! Wcisnąć łącznik centralnie w styk 
ławy kominiarskiej i pozwolić, aby 
sprężyny zatrzasnęły się w szczeli-
nie na styku między ławami komi-
niarskimi.

 ! Dociągnąć człon i także go zatrza-
snąć.

Do produktu dołączona jest szcze-
gółowa instrukcja montażu.
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Montaż haka dachowego PREFA wg 
EN 517 B odbywa się tak samo jak na 
dachówce klasycznej PREFA (patrz 
str. 46).

Przymocować hak dachowy 
PREFA zgodny z normą 517 B do 
krokwi za pomocą otrzymanych 
w zestawie śrub.

HAK DACHOWY WG EN 517 B
1 Hak dachowy EN 517 B
2 Nakładka
3 Uniwersalny wkręt do drewna, 8×220 mm  

(dwudzielna konstrukcja dachu) lub 8×120 mm  
(jednodzielna konstrukcja dachu)

4 Ewentualnie element podkładowy*  
(wymagana w przypadku dachówek  
rombowych 29×29 i dachówek łupkowych PREFA)

5 Pas zamka

*  Wskazówka: w przypadku dachó-
wek klasycznych PREFA i  paneli 
dachowych FX.12 może być wy-
magane zamontowanie elementu 
podkładowego (jeśli np. w  strefie 
krokwi wypada zamek lub grzbiet 
fali). Nie osadzać haka dacho-
wego na zamku ani grzbiecie fali 
pokrycia dachu PREFA ani nie 
mocować jej do nich!

1

2

3

4

5
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1 Hak dachowy PREFA EN 517 B
2 Elementy mocujące
3 Nakładka PREFA
4 PREFA FX.12
5 Pas przytrzymujący
6 Warstwa rozdzielająca
7 Membrana dachowa

1

7

6

5 2 3 4
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Strefa montażu 404

HAK DACHOWY 
Z PODSTAWAMI 
TALERZOWYMI
Austriacka (sprawdź regulacje w 
Twoim kraju) ustawa o  koordyno-
waniu robót budowlanych nakazuje 
architektom, inwestorom, projek-
tantom, koordynatorom budowy, 
administratorom budynków, w tym 
w sektorach małego i  jednorodzin-
nego budownictwa (w rozumieniu 
prawa budowlanego) wykonanie 
na dachu punktów asekuracyjnych 
i  zachowanie ich do późniejszych 
robót.

Osoba wchodząca na dach musi 
na nim napotkać odpowiedni i ate-
stowany system, który umożliwia 
swobodę ruchu po przypięciu się 
do niego za pomocą nakazanych 
w przepisach BHP środków ochrony 
indywidualnej — jest to hak dacho-
wy PREFA z podstawami talerzowy-
mi. Nie zapomnieć o dokumentacji 
fotograficznej prawidłowego moco-
wania na budynku!

 

 

Bliższe informacje o budowie haka 
dachowego ze stali szlachetnej 
można znaleźć w  szczegółowej 
instrukcji montażu i użytkowania 
dołączonej do haka dachowego.

*  Wskazówka: w  przypadku dachówek klasycznych PREFA i  paneli 
dachowych FX.12 może być wymagane zamontowanie elementu 
podkładowgo (jeśli np. w strefie krokwi wypada zamek lub grzbiet 
fali). Nie osadzać haka dachowego na zamku ani grzbiecie fali po-
krycia dachu PREFA ani nie mocować jej do nich!
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FORMOWANIE SZCZYTU
Wyprofilować w  strefie pionowej 
krawędzi górny zamek, aby nie na-
ruszyć zamka hakowego i wygiąć 
30  mm panelu dachowego FX.12 
PREFA w górę pod kątem prostym 
do połaci dachu (rys. 405).

405

30 mm

Dobić górną krawędź pierwotne-
go pasa przytrzymującego PREFA 
do górnej krawędzi deski doczo-
łowej i  przybić gwoździami pas 
przytrzymujący do deski osłonowej 
szczytowej w sposób zapewniający 
wiatroodporność (rys. 406).

406

30 mm

Na terenach, gdzie występują duże 
opady śniegu, szczyt musi zostać 
uformowany w sposób pokazany na 
rys. 407.

407

W przypadku formowania deski 
osłonowej szczytowej z podciągnię-
tą deską doczołową zastosować wa-
riant pokazany na rys. 408. 408

25

Zaczep powrotny

FX.12205



W przypadku łączenia z oknem za-
znaczyć i przyciąć występ 30 mm. 410

OBRÓBKA KOMINA
Obróbki komina i wyłazów dacho-
wych muszą być fachowo wyko-
nane.

Wykończenie łączeń odbywa się 
tak samo, jak w  przypadku da-
chówek klasycznych PREFA (od 
str. 51).

OBRÓBKI OKNA POŁACIOWEGO
Materiał: lakierowane aluminium, 
we wszystkich kolorach standar-
dowych, stucco.

Uwaga: przy nachyleniu dachu 
mniejszym niż 20° należy dodat-
kowo uszczelnić styki zakładek 
płatów bocznych obróbki.

Zagięcie pokrycia dachowego na 
boczne rąbki zależy od obróbki.
Należy zatem przyłożyć płaty 
przednie i  tylne do okna połacio-
wego i  zaznaczyć położenie pio-
nowej krawędzi.

409

Płat górny

Płat 
boczny

Płat dolny

Płat boczny
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Przygotować łączenie na rąbek sto-
jący przez wygięcie w górę panelu 
(30 mm) do nasadzenia płata bocz-
nego z blachy. Postawić 30 mm wy-
stępu.

411

Płat przedni: długość płata przed-
niego zależy od całych płatów da-
chowych i naddatków na zamki.
Wczepić dół płata przedniego 
w panel dachowy FX.12.

412

W przypadku górnej części obróbki 
górny zamek układanego panelu 
jest skracany o około 200 mm i pro-
filowany. Zamek wyginany jest do 
tyłu, a boczny występ podnoszony 
jest o 90°. Osadzana jest górna część 
obróbki.

413

Rąbek stojący odwracany jest na 
całej długości.

414
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Zaznaczyć, przyciąć, złożyć i przy-
mocować zaczepem górną część ob-
róbki (rys. 414–417).

415

416

417

Następny rząd paneli FX.12 może 
następnie zostać ułożony na całej 
szerokości (rys. 418).

418
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FORMOWANIE KOSZA DACHOWEGO
Łączenie kosza dachowego z FX.12.

419

Zaznaczyć i przyciąć układany panel 
przy łączeniu z koszem dachowym 
na około 35 mm (rys. 420–421).

420

421

Uformować zaznaczony zamek.
422
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Ułożyć spreparowany panel.
423

Rynna koszowa PREFA (rys. 424).
424

Wariant formowania kosza (rys. 425).
425

426Rynna koszowa PREFA

Membrana dachowa

Panel dachowy FX.12 PREFA
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427Wariant z formowaniem kosza 
dachowego

Wariant z pogłębionym 
koszem

Zalety:
 ! Odporność na spiętrzenia ze 
względu na dodatkową krawędź 
tylną

 ! Prefabrykowany produkt PREFA
 ! Dodatkowe krawędzie w strefie za-
kładki

 ! Brak kapilarnego podciągania 
w strefie zakładki

 ! Lepsza odporność na chodzenie, 
większa stabilność

Rynna koszowa jest elementem za-
lecanym przez firmę PREFA. Dekarz 
musi na podstawie własnego do-
świadczenia i wiedzy podjąć decy-
zję, czy zamontuje rynnę koszową.
Rynna koszowa PREFA zapewnia 
większą odporność na spiętrzenie 
we wrażliwej strefie załamania niż 
zwykłe blachy koszowe.
Formowanie kosza dachowego od-
bywa się generalnie tak samo, jak 
w przypadku dachówek klasycznych 
PREFA.

Membrana dachowa
Panel dachowy FX.12 PREFA

min. 40 mm min. 40 mm

Deska koszowa
Deska koszowa

Blacha 
koszowa

min. 25 mm
Zaczep
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FORMOWANIE NAROŻA I KALENICY
Zależnie od budowy i funkcji dachu 
ten proces może być wykonywany 
na różne sposoby.

Wykonanie przy użyciu gąsiorów 
narożnych i kalenicowych PREFA: 
warunkiem nieprzepuszczania 
przez dach śniegu jest podgięcie 
paneli w strefie naroża i kalenicy 
min. 40 mm do łaty narożnej lub 
kalenicowej.

Jeśli ostatni rząd paneli jest bardzo 
krótki, można wykonać także cią-
głą wiatrownicę z taśmy blaszanej 
(rys. 428).
Zaznaczyć środek łaty kalenicowej 
kolorowym sznurkiem, aby zagwa-
rantować dokładność przebiegu.

428

Śruba z uszczelnieniem

Gwóźdź
Wiatrownica
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ŁĄCZNIK GĄSIORÓW
Pierwszy ruch roboczy: naciąć oba 
przebiegające po narożu gąsiory 
narożne, aby po stronie łącznika 
nakładały się na około 10 mm, a na-
stępnie przymocować do łat dacho-
wych śrubami (rys. 429).

429

Następnie wyciąć połowę gąsiora 
narożnego tak, aby wykrój przykry-
wał dolny z  obu gąsiorów naroż-
nych. Aby dopasowanie górnego 
gąsiora było łatwiejsze, zewnętrzną 
część wykroju wyciąga się w sposób 
pokazany na zdjęciu (rys. 430).

430

Gdy spreparowany w  ten sposób 
gąsior dachowy przymocowany zo-
stanie do łaty kalenicowej, można 
kontynuować układanie typowych 
gąsiorów narożnych (rys. 431).

431
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WYKONANIE 
(ODPOWIETRZENIE) PRZY 
UŻYCIU GĄSIORA 
WENTYLOWANEGO PREFA
Oryginalny gąsior wentylowany 
PREFA zawiera po obu stronach 
wiatrownicę. Pokrycie należy jed-
nak podgiąć o 40 mm w celu za-
bezpieczenia przed przenikaniem 
śniegu (rys. 434).

 ! Ostatni panel musi być tak uło-
żony, aby powstała szczelina po-
wietrzna 80 mm.

 ! Osadzić mocowanie ostatnich pa-
neli powyżej piankowego klina gą-
siora wentylowanego.

 ! Zachować szczeliny dylatacyjne 
około 5 mm między poszczególny-
mi wywietrznikami kalenicowymi.

 ! Ustawić centralnie manszety 
i przymocować każdą z nich nitem 
PREFA (∅ 4,1 mm) w stałym punk-
cie.

 ! Ostrożnie ściągnąć folię ochron-
ną powierzchni klejącej pod 
manszetą a następnie przykleić 
klin uszczelniający!

 ! Przymocować gąsior wentylowa-
ny PREFA śrubami z uszczelnie-
niem PREFA w  rozstawie około 
600  mm (nie osadzać śrub mo-
cujących gąsiora wentylowanego 

PREFA na rąbku kątowym pane-
li dachowych FX.12). Wetknąć 
i przymocować maskownicę czo-
łową gąsiora wentylowanego.
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434 około 200 mm

80 40

433

 ! Przymocować ostatni (ucięty) 
rząd paneli zaczepem powrotnym.
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WYŁAZ DACHOWY

Stosować tylko w  przypadku da-
chów zimnych i strychów!

Montaż:
 ! Ułożyć pokrycie dachowe aż do 
wymaganej pozycji wyłazu da-
chowego (uwzględnić położenie 
krokwi). Wpiąć wyłaz dachowy 
dolnym zamkiem w pokrycie da-
chowe.

 ! Zaznaczyć na deskowaniu lub 
łatowaniu położenie otworu (ze-
wnętrzna ościeżnica drewniana) 
oraz płatów bocznych.

 ! Zabrać wyłaz dachowy i wyciąć 
wielkość ościeżnicy drewnianej.

 ! Ułożyć pokrycie dachowe PREFA 
30  mm nad zaznaczonym poło-
żeniem płatów bocznych.

 ! Zagiąć górny zamek pokrycia da-
chowego PREFA (patrz str. 436).

 ! Podgiąć pod kątem 90° wystają-
ce 30 mm do oznaczenia.

 ! Ponownie wpiąć wyłaz dachowy 
dolnym zamkiem w pokrycie da-
chowe.

 ! Włożyć zamek okienny w podnie-
sione 30 mm pokrycia dachowego.

 ! Położyć na zewnątrz boczny rąbek 
stojący w  górnej części (patrz 
str. 436).

 ! Przyciąć górną część (+dodatek na 
zamek) wyłazu dachowego, odchy-
lić w dół i przymocować zaczepami.

 ! Skręcić drewnianą ościeżnicę 
wyłazu dachowego z  deskowa-
niem dachu lub łatowaniem. 

linia podgięcia

Zewnętrzna ościeżnica drewniana (640 mm)
Zewnętrzne płaty boczne (830 mm)

95 mm

436

435
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WYSTĘP DACHU
Zaznaczyć występ 30 mm i przyciąć 
panel. 438

Odciąć od górnego zamka około 
200  mm i  go wyprofilować 
(rys. 439+440).

439

440

 ! Na życzenie może zostać wyko-
nana także pokrywa wyłazu da-
chowego z bocznym zawiasem.

437
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Zagiąć górny zamek.
441

Zagiąć naddatek 30 mm.
442

Uformować listwę szczytową.
443

Zaznaczyć panel do skrócenia 
przy występie dachu i go przyciąć. 444
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Ułożyć przycięty panel.
445

Zagnieść ze sobą oba panele i od-
wrócić zamek w strefie wpinania. 446

Wygiąć zamek do tyłu i przymoco-
wać go zaczepem PREFA. 447

Następny rząd paneli FX.12 może 
następnie zostać ułożony na całej 
szerokości.

448
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1 PREFA FX.12
2 Warstwa rozdzielająca
3 Pełne deskowanie (min. 24 mm)
4 Krokiew
5 Membrana dachowa
6 Kontrłaty
7 Osłona wywietrznika dachowego PREFA

71, 2, 3, 6, 5, 4

450

Zakreskowany obszar 
uszczelnić podczas 
montażu

WYWIETRZNIK DACHOWY 
DO PRZYNITOWANIA
Powierzchnia nawiewu wywietrz-
nika dachowego: ~ 30 cm². 
W deskowaniu i warstwie rozdzie-
lającej należy wyciąć otwór odpo-
wiadający powierzchni nawiewu 
(∅ ~10 cm). Przy brzegu wycię-
tych otworów pokrycie dachowe 
musi zostać zaopatrzone na całej 
długości w podgięcie o wysokości 
1 cm.
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ELEMENT WENTYLACYJNY PREFA DO FX.12 I R.16
Wymiary dachówki kominko-
wej do panelu dachowego FX.12 
PREFA są takie same jak do pa-
nelu dachowego FX.12 PREFA 
i może ona zostać włączona w po-
krycie jak zwykły panel dachowy 
FX.12.
Dachówka kominkowa do panelu 
dachowego FX.12 nadaje się do 
przepustów rurowych o  średnicy 
od 80 do 125 mm.

DACHÓWKA KOMINKOWA 
PREFA DO ZAFELCOWANIA
Dachówka kominkowa do przepu-
stów rurowych o  średnicy od 80 
do 125  mm obejmuje 1  rząd da-
chówek i  można ją zamontować 
z boku w dowolnym miejscu.

Podnieść panel dachowy FX.12 
30 mm po obu stronach obróbki.

Nałożyć obróbkę wentylacyjną 
i docisnąć po obu stronach zamki 
i zaczepy.

Podwinąć górny zamek i  wygiąć 
do dołu górną krawędź, a następ-
nie ułożyć następny rząd dachó-
wek.

PRZEPUST DO KABLI IZOLACJI 
SOLARNEJ
Do przeprowadzania rur i  kabli. 
Uważać na integrację zabezpie-
czenia podpokryciowego; do prze-
pustów do około 38,5 mm!

452
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WPROWADZENIE DO PREFALZ
Niniejsza instrukcja montażu sta-
nowi wytyczne dla projektanta 
i wykonawcy. Jest w niej opisane, 
jak należy obchodzić się z alumi-
nium Prefalz i  je wykorzystywać. 
Zamieszczone szkice stanowią 
przykłady standardowego zasto-
sowania. Instrukcja montażu nie 
zwalnia z  samodzielnego, logicz-
nego myślenia i działania.

Muszą być przestrzegane wszyst-
kie obowiązujące przepisy, roz-

porządzenia i  normy. Aspekty 
zobowiązań umownych nie są 
rozpatrywane w  instrukcji mon-
tażu. Braki, błędy lub nieścisłości 
w  tej instrukcji nie mogą zatem 
być podstawą dochodzenia rosz-
czeń.

Aspekty fizyki budowli wynikające 
z  uwarunkowań obiektu nie są 
rozpatrywane w  instrukcji mon-
tażu.

INFORMACJE OGÓLNE
Do montażu części i przejść da-
chowych należy  stosować tylko 
dopasowane do siebie systemo-
we komponenty i łączniki PREFA 
przeznaczone do danego typu po-
krycia. 
Krawędzie dachu, takie jak okapy, 
grzbiety i krawędzie szczytowe 
oraz obróbki muszą być prawidło-
wo uformowane i zbudowane.

Drobne różnice kolorów nie stano-
wią wady jakościowej.
Niewielkie zarysowania mogą po-
wstać w czasie obróbki i nie mają 
wpływu na funkcjonalność i trwa-
łość.

NARZĘDZIA
Produkty Prefalz są wykonane ze 
stopu aluminium przystosowane-
go specjalnie do wymagań metalo-
wych systemów dekarskich. Stop 
aluminium i powlekanie w proce-

sie coil-coating umożliwiają ob-
róbkę za pomocą odpowiednich 
narzędzi dekarskich i  blachar-
skich.
Należy posługiwać się typowymi 
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ALUMINIUM-
doppeLstehfALzbANd

fArbbeschIchtet, bLANk

prefA Aluminiumprodukte GmbH, A-3182 Marktl, t+43 2762 502-0

www.prefa.comDach | fassaDe | solar

Falzqualität H 41 (farbbeschichtet), Falzqualität H 22 (blank). Nicht mit 
anderen Qualitäten vermischen! Bei der Verarbeitung gültige Fachnormen 

und die PREFALZ Verlegerichtlinien beachten.

06 EN 14783: September 06/2013-PF-A3182 | Vollflächig unterstützte Dachelemente aus Aluminium
PREFA PREFALZ Aluminiumbänder  | Dicke: 0,7 mm | farbbeschichtet, blank | Brandverhalten: 
Klasse A1 | Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von Außen: ohne weitere Prüfung entspre-
chend | Dauerhaftigkeit: farbbeschichtet >20 µ<35 (Coil Coating), blank | natürliches Aluminium 454

455

narzędziami i maszynami do gięcia blach. Urządzenia nie mogą mieć 
żadnych ostrych krawędzi i rogów (w razie potrzeby należy je zeszlifo-
wać), aby pozostawiały jak najmniej widocznych odcisków i wgnieceń.
Na formowanych elementach należy rysować linie miękkim ołówkiem 
lub flamastrem, ponieważ kontakt z ostrymi narzędziami może wywo-
łać efekt nacięcia, a w konsekwencji spowodować złamanie wskutek 
spiętrzenia naprężeń (efekt karbu).
Nie formować w temperaturze poniżej 0°C.

MATERIAŁ
Aluminium powlekane w procesie coil-coating

Jakość lakieru  ..............................  wierzch: 2-warstwowe lakierowanie piecowe; 
spód: Lakier ochronny

Standardowe wielkości  .............  60 kg (średnica wewnętrzna=320 mm) –  
około 48 mb 
500 kg (średnica wewnętrzna=500 mm) –  
około 407 mb

Standardowe wymiary  ..............  0,70×500 mm, 0,70×650 mm, 0,70×1000 mm 
(tylko jako taśma uzupełniająca)

OZNAKOWANIE MATERIAŁU
Na zewnętrznej stronie każdego zwoju blachy Prefalz znajduje się naklejka 
identyfikacyjna (rys. 454).
Na spodzie samej taśmy umieszczony jest cyklicznie nadruk (rys. 455).
Upewnij się, że twoje produkty są oznakowane znakiem jakości Prefalz®!
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SKŁADOWANIE
Składowanie musi się odbywać na 
równej powierzchni w pozycji sto-
jącej.
Materiały należy składować w zada-
szonym i suchym miejscu. Należy 
unikać wilgotnych pomieszczeń. 
Składowane towary należy również 
chronić przed czynnikami zasado-
wymi (zaprawa, beton, pył wapienny 
lub cementowy itp.) oraz oparami 
zasadowymi i kwaśnymi, a także solą 
(np. uliczną).
W przypadku surowego aluminium 
należy uważać na oznaki utlenienia 
w postaci czarnych lub białych plam, 

które powstają wskutek styczności 
z wodą (np. wskutek kondensacji 
lub opadów). Nie ma to wpływu na 
trwałość, o ile inne związki chemicz-
ne nie spowodują dalszego rozkładu 
aluminium.

Krótkotrwałe składowanie (<2 ty-
godnie) na wolnym powietrzu jest 
możliwe, jeśli towar jest chroniony 
przed wodą pochodzącą z opadów, 
kondensacji i rozprysków za pomo-
cą plandeki przepuszczającej powie-
trze.

*  Wskazówka: Opakowanie producenta ma za zadanie chronić towar 
tylko w trakcie transportu. Aluminiowe pasy pokryciowe muszą być 
składowane i transportowane w pozycji pionowej i na równej po-
wierzchni.

456
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WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
Warstwą rozdzielającą jest dowol-
na warstwa, która oddziela metal 
od podłoża.
Funkcje warstw rozdzielających 
są następujące:
 ! Ochrona metalu od spodu przed 
szkodliwym wpływem zasad 
i możliwymi szkodliwymi wpły-
wami środków ochrony drewna

 ! Polepszenie poślizgu przy zmia-
nach długości spowodowanych 
zmianami temperatur

 ! Ochrona drewnianego deskowa-
nia i  płyt wiórowych na etapie 
budowy przed wilgocią

 ! Zwiększenie skuteczności tłu-
mienia drgań

 ! Niwelowanie nierówności poszy-
cia dachu

Generalnie zaleca się zastosowa-
nie odpowiedniej warstwy roz-

dzielającej z papy!

Warstwy drenujące (tzw. maty 
strukturalne) nie są wymagane ze 
względu na odporność aluminium 
na korozję. 
PREFA odradza zresztą stosowa-
nie mat strukturalnych (wyjątek: 
szczególne wymagania fizyki bu-
dowli).

Jeśli nie są stosowane żadne środ-
ki ochrony drewna z  zawartością 
soli lub miedzi, a  także nie są 
wymagane żadne z  wymienio-
nych zadań ani środków izolacji 
akustycznej, można zrezygnować 
z  warstwy rozdzielającej pod 
blachą Prefalz. Warunkiem jest 
czysta, równa i  sucha drewniana 
podkonstrukcja lub pełne desko-
wanie.

KONSTRUKCJA DACHU
Metalowy dach lub pokrycie ele-
wacji z Prefalz należy wykonywać 
na wentylowanej konstrukcji.
Konstrukcje bez wentylacji należy 
stosować tylko w  szczególnych 
przypadkach z  uwzględnieniem 
fizyki budowli.
Budowa podkonstrukcji, zarówno 
dachu, jak i fasady, musi uwzględ-
niać aspekty fizyki budowli (np. 
izolacja cieplna, przepływ powie-

trza).
Muszą być zapewnione wszystkie 
wymagane spadki. Minimalny kąt 
nachylenia dachów metalowych 
wynosi 3°.

Beton nie nadaje się na podłoże 
metalowych pokryć dachowych. 
Pył wiertarski na jego powierzch-
ni mógłby w  połączeniu z  wodą 
spowodować korozję. Na podłożu 
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z  betonu lub cegieł musi zostać 
ułożona warstwa rozdzielająca. 
Specjalne rozwiązania muszą zo-

stać określone wspólnie z projek-
tantem.

*  Wskazówka: im mniejszy jest spadek, tym większe niebezpieczeń-
stwo, że woda przedostanie się przez połączenia zakładkowe pod 
metalowe pokrycie z  zacinającego deszczu, śniegu lub ewentual-
nie stojącej wody. Jeśli kąt nachylenia dachu wynosi 7° lub mniej, 
należy podjąć specjalne środki (np. uszczelnienie rąbków żelem). 
Zalecamy zatem zaprojektowanie podkonstrukcji zapewniającej na-
chylenie dachu >7° (13%).

KONSTRUKCJA DREWNIANA
Funkcję podkonstrukcji metalo-
wych pokryć dachu z Prefalz pełni 
zazwyczaj deskowanie drewniane 
całej powierzchni, które stanowi 
sprawdzone podłoże do moco-
wania metalowych dachów. Kon-
strukcyjne prace ciesielskie, jak 
np. kolejność prac, uskoki, zagłę-
bione kosze lub deski osłonowe 
szczytowe muszą być uwzględnio-
ne już na etapie projektowania.
Drewniane deskowanie:
Deski, na które nakładane będą 
pasy pokryciowe Prefalz na dach 
muszą być ułożone na całej po-
wierzchni i  spełniać następu-
jące wymagania, aby zapobiec 
odkształceniom wynikającym ze 
skurczenia:
Pełne deskowanie musi być wy-
konane zgodnie z  obowiązujący-
mi normami. Zgodnie z  ÖNORM 
B2215:2009 min. 24 mm grubości 
(min. 22 mm w  stanie suchym) 

i 80–160 mm szerokości. Zgodnie 
z DIN 4074 T1 min. 24 mm grubo-
ści i 100–160 mm szerokości. Wil-
gotność drewna na deskowanie 
może w trakcie montażu wynosić 
najwyżej 20% masy.
Płyty drewnopochodne:
Jeśli pokrycie metalowe ma być 
montowane na płytach drewno-
pochodnych, wybór grubości, 
mocowań do materiału drewnopo-
chodnego oraz ich zastosowania 
jako podłoża metalowego dachu 
należy uzgodnić z  producentem 
płyt drewnopochodnych. W przy-
padku stosowania płyt drewnopo-
chodnych konieczna jest warstwa 
rozdzielająca.
Doświadczenia z  płytami drew-
nopochodnymi OSB wskazują, że 
lepszym rozwiązaniem jest jednak 
zastosowanie drewnianego desko-
wania.
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ROZMIESZCZENIE ZACZEPÓW
Pokrycia na podwójny rąbek sto-
jący PREFA mocowane są za 
pomocą zaczepów stałych i  prze-
suwnych ze stali nierdzewnej (A4) 
PREFA. Jeśli długość pasa pokry-
ciowego nie przekracza 3 m, mon-
taż może być przeprowadzony 
tylko przy użyciu zaczepów kąto-
wych stałych ze stali nierdzewnej 
(A4). W  przypadku stosowania 
zaczepów kątowych przesuwnych 
ze stali nierdzewnej, klasy A4 

zgodnie z  instrukcjami montażu 
PREFA pasy pokryciowe mogą 
mieć długość do 12  m. Jeśli dłu-
gość pasa pokryciowego wynosi 
12–15  m, oprócz zaczepów kąto-
wych stałych ze stali nierdzewnej 
PREFA należy stosować wyłącznie 
długie zaczepy kątowe przesuw-
ne Niro PREFA (nie łączyć ich ze 
standardowymi zaczepami kąto-
wymi przesuwnymi PREFA).

Rozmieszczenie zaczepów prze-
suwnych przy długości pasa po-
kryciowego powyżej 3  m lub 

długich zaczepów przesuwnych 
przy długości pasa pokryciowego 
12–15 m:

Nachylenie dachu Położenie punktu stałego montażu*

> 3°–5° (> 5%–9%) W środku pasa pokryciowego
> 5°–10° (9%–18%) W górnej jednej trzeciej długości pasa pokryciowego
> 10°–30° (18%–58%) W górnej jednej czwartej długości pasa pokryciowego
> 30° (> 58%) Na górnym końcu pasa pokryciowego

*  Załamania dachu mogą zmienić położenie punktu stałego montażu.
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> 30°> 10°–30°> 5°–10°> 3°–5° (> 5%–9%)
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* Wskazówka: ÖNORM B 3521 nakazuje wykonywanie wszystkich 
mocowań pokryć na rąbek za pomocą zaczepów z gwoździami, śru-
bami lub nitami. Dlatego PREFA oferuje gwoździe pierścieniowe ze 
stali nierdzewnej o różnych długościach do mocowania pokryć Prefalz.
Podczas mocowania zaczepów kątowych stałych, kątowych przesuw-
nych i  długich kątowych przesuwnych ze stali nierdzewnej PREFA 
należy uważać, aby gwoździe pierścieniowe były dostatecznie zagłę-
bione i nie wystawały powyżej wysokości żłobka. Mogłyby one stano-
wić punkty nacisku i otarcia w gotowym pokryciu dachowym.
W przypadku grubszych warstw rozdzielających należy zastosować 
stosownie dłuższe gwoździe.
Zaczepy kątowe stałe, kątowe przesuwne i długie kątowe przesuwne ze 
stali nierdzewnej PREFA są przeznaczone tylko do równych i mocnych 
powierzchni oraz tylko do rąbków, klasy A4 o wysokości 25 mm!

Zaczep kątowy stały PREFA Zaczep spodniowy przesuwny PREFA

Zaczep kątowy przesuwny PREFA Zaczep spodniowy PREFA

Długi zaczep kątowy przesuwny
PREFA

Gwóźdź pierścieniowy ze stali 
nierdzewnej PREFA
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FORMOWANIE POŁĄCZEŃ POPRZECZNYCH
Jeśli pas pokryciowy jest dłuższy 
niż 12 m, należy stworzyć możli-
wość kompensacji rozszerzania 
wzdłużnego (schodkowanie, skok 

spadku, długie zaczepy przesuw-
ne). Na rąbkach poziomych nie 
wolno osadzać żadnych zacze-
pów.

*  Wskazówka: Jeśli długość pasa pokryciowego wynosi 12–15 m, oprócz 
zaczepów kątowych stałych ze stali nierdzewnej PREFA należy stosować 
wyłącznie długie zaczepy kątowe przesuwne Niro PREFA (nie łączyć ich 
ze standardowymi zaczepami kątowymi przesuwnymi PREFA).

ZAKŁADKA 100 mm
Z kompensacją
Nachylenie powyżej 30° (58%)

POJEDYNCZY RĄBEK POPRZECZNY
Z kompensacją
Nachylenie dachu powyżej 25° (47%), na terenach 
gdzie występują duże opady śniegu od 35° (70%)

PODWÓJNY RĄBEK POPRZECZNY
Zamek: Stałe połączenie
Nachylenie dachu powyżej 7° (13%)

PODWÓJNY RĄBEK POPRZECZNY
Uszczelnienie przed wodą żelem do rąbków 
PREFA
Zamek: Stałe połączenie
Min. nachylenie dachu 3° (5,2%)
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(min. 8 cm w przypadku wykonania jako łączenia ze ścianą)

mi
n. 

60
 m

m

(min. 8 cm w przypadku wykonania jako łączenia ze ścianą)

POJEDYNCZY RĄBEK POPRZECZNY Z DODATKOWĄ LISTWĄ
Z kompensacją
Nachylenie dachu powyżej 10° (18%)

USKOK SPADKU
Z kompensacją
Nachylenie dachu powyżej 3° (5,2%)

mi
n. 

60
 m

m

PRZYPUSTNICA
Z kompensacją
Nachylenie dachu powyżej 3° (5,2%)

Nachylenie dachu 
powyżej 12° (21%)
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ODPORNE NA DESZCZ POŁĄCZENIA POPRZECZNE Z KOMPENSACJĄ
Rodzaj wykonania Wymagane nachylenie dachu

Pojedynczy rąbek poprzeczny ≥ 25°
Pojedynczy rąbek z dodatkową listwą ≥ 10°
Uskok spadku ≥ 3° 
Przypustnica ≥ 12°

ZALECENIA DOTYCZĄCE FORMOWANIA KOSZA
Nachylenie kosza Rodzaj kosza Połączenie kosza

≥ 3° Zagłębiony kosz z blachą do zawieszania Maks. 6 m długości lub połączenie kosza 
z dylatacją

≥ 7° Podwójnie zagięty dachowy pas pokryciowy 
w koszu. Uwaga: Brak kompensacji rozsze-
rzania kosza!

Maks. długość kosza 6 m

≥ 10° Połączenie dachowego pasa pokryciowego 
z koszem pojedynczym zamkiem z zamkiem 
dodatkowym
Uwaga: Dobre rozszerzanie kosza i dachowego 
pasa pokryciowego

Połączenie kosza: Szew rozprężający z dodat-
kowym zamkiem lub z rynną koszową PREFA!

≥ 25° Połączenie dachowego pasa pokryciowego 
z koszem pojedynczym rąbkiem
Uwaga: Dobre rozszerzanie kosza i dachowe-
go pasa pokryciowego

Połączenie kosza z pojedynczym rąbkiem 
poprzecznym

ZALECENIA DOTYCZĄCE FORMOWANIA OKAPU
Nachylenie 
dachu ≥ 3°

Formowanie za pomocą klinowych pasów 
okapowych (zagłębiona deska okapowa)
Uwaga: przerwać kapilarne podciąganie 
wody z okapu!
Wyrównać grubości blach na okapie 
= pogłębić deskowanie na okapie

461

Nachylenie 
dachu ≥ 7°

Formowanie z kapinosem
W przypadku przerwania kapilarnego podcią-
gania wody z okapu zgodnie z rys. 462 i 463 
należy pogłębić deskowanie na okapie

462 463

Pas nadrynnowy (okapowy) min. 1,0 mm grubości (np. rys. 461)
Pas nadrynnowy (okapowy) 0,7 mm grubości z blachą czołową min. 0,8 mm (np. rys. 462)

234



DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ PASA POKRYCIOWEGO
Jeśli pasy pokryciowe Prefalz są 
mocowane na zaczepy przesuw-
ne PREFA, mogą mieć długość do 
12 m. Pasy pokryciowe o większej 
długości wymagają zastosowania 
dodatkowych środków (np. dłuż-
sze zaczepy przesuwne).
Pasy pokryciowe o długości 10 m 
powinny być coraz węższe (od-
ległość między osiami: maks. 
430 mm; rozkrój: maks. 500 mm). 
W  przypadku pasów pokrycio-
wych o długości 12–15 m maksy-
malna odległość między osiami 
wynosi 430  mm (szerokość wy-
kroju: maks. 500  mm)! Szero-
kość wykroju w  przypadku taśm 

aluminiowych Prefalz nie może 
przekraczać 650  mm na dachu 
i 500 mm na elewacji.
Pokrycia elewacji wykonywane 
są jako pokrycia panelowe lub lu-
strzane z  pasów pokryciowych 
o długości do 4 m, najlepiej w tech-
nice kątowego rąbka stojącego.

Elementy budowlane z Prefalz nie 
są „samonośnymi profilami” i  ich 
powierzchnia nie jest absolutnie 
gładka. Chodzi tutaj o  odkształ-
cenia typowe dla cienkiej blachy. 
Lekkie falowanie jest charaktery-
styczne dla wszystkich cienkich 
blach i nie stanowi wady.

TABELA SZEROKOŚCI PASÓW POKRYCIOWYCH 
I ROZSTAWU ZACZEPÓW W PRZYPADKU POKRYCIA NA 
PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY Z PREFALZ
Wskazówka: ten rozdział nie ma zastosowania w Niemczech; dane nie 
pasują do wytycznych ZVSHK.

PODSTAWA I INSTRUKCJE OGÓLNE
PREFA opracowała 2  tabele, 
które powinny być łatwą w  ob-
słudze i  ogólną podstawą dla 
wykonawcy. Obowiązują one dla 
zamkniętych brył budynku w po-
łączeniu ze stosowaniem produk-
tów PREFA (Prefalz, zaczep stały 
i  przesuwny PREFA, gwoździe 
pierścieniowe ze stali nierdzew-

nej PREFA) na pełnym deskowa-
niu o grubości min. 24 mm i przy 
montażu na warstwie rozdzielają-
cej. Tabele 1 i  2 opracowano na 
bazie normy EN 1991-1-4. Kate-
gorie terenów pochodzą z  normy 
EN 1991-1-4, a  bazowa prędkość 
z krajowych uzupełnień do normy 
EN 1991-1-4. Strefy dachowe skla-
syfikowano w  dwóch strefach, 
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których nazwy zostały zmienione 
(R=strefa krawędziowa, N=stre-
fa normalna). W  strefie krawędzi 
budynków obciążenia wiatrem są 
największe, w  związku z  czym 
wymagają one szczególnej uwagi.
Wysokość budynku: największa 
wysokość budynku (np. kalenica, 
pulpit).

Szerokość pasa pokryciowego jest 
obliczana z  szerokości taśmy bez 
zakładki.
 ! W przypadku ręcznie wytwarza-
nych dachów z blachy: ~80 mm 
(np. 650 po ~570 mm / 500 po 
~420 mm).

 ! W przypadku stosowania pro-
filarki: ~70 mm (np. 650 po 
~580 mm / 500 po ~430 mm).

Wskazówka: PREFA oferuje fachowcom bezpłatny kalkulator maksymal-
nych zalecanych szerokości pasa pokryciowego i rozstawów zaczepów. 
Kalkulator oblicza zależnie od lokalizacji i danych obiektu maksymal-
ną szerokość i maksymalny rozstaw zaczepów. Jest dostępny na stronie 
www.prefa.at/dachprofi/dachrechner

KATEGORIE TERENÓW WG EN 1991-1-4
II Tereny o niskiej roślinności, jak trawa, 

z pojedynczymi przeszkodami (drzewa, 
budynki) oddalone od siebie co najmniej na 
20-krotność swojej wysokości.

466

III Tereny o równomiernej roślinności 
lub zabudowaniu albo z pojedynczymi 
obiektami oddalonymi od siebie mniej niż 
na 20-krotność swojej wysokości (np. wsie, 
zabudowa podmiejska, tereny leśne).

464

IV Tereny, których powierzchnia jest co najmniej 
w 15% zabudowana budynkami o średniej 
wysokości 15 m.

465
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Wskazówka: ze względu na inne obowiązujące normy krajowe następują-
ce tabele nie mają zastosowania w Niemczech i Szwajcarii.
Dalsze informacje można uzyskać od pomocy technicznej w danym kraju!

TABELA 1: SZEROKOŚCI PASA POKRYCIOWEGO POŁACI 
DACHOWYCH
Wskazanie maksymalnego zale-
canego rozstawu rąbków [cm] za-
leżnie od formy terenu, wysokości 
budynku i bazowej prędkości wia-
tru. Wartości podane w  tabeli są 

wartościami empirycznymi. Sze-
rokości pasa pokryciowego poda-
wane są przy założeniu rozkrojów 
bez ścinków ze standardowych 
taśm Prefalz.

Bazowe 
ciśnienie 
prędkości 

wiatru
[kN/m²]

Bazowa 
prędkość 

wiatru
[m/s]

Kategoria terenu II Kategoria terenu III Kategoria terenu IV
Wysokość budynku [m] Wysokość budynku [m] Wysokość budynku [m]
< 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50

≤ 0,32 ≤ 22,5 58 58 43 58 58 58 58 58 58
≤ 0,39 ≤ 25,0 58 43 43 58 58 43 58 58 58
≤ 0,47 ≤ 27,5 43 43 43/26* 58 43 43 58 58 43
≤ 0,56 ≤ 30,0 43 43 43/26* 43 43 43 58 43 43

* Szerokość pasa pokryciowego w strefie deski osłonowej szczytowej połaci dachowej
W strefie deski osłonowej szczytowej nie może zostać przekroczona zalecana szerokość pasa pokryciowego. Jeden 
szerszy pas pokryciowy należy zastąpić dwoma węższymi.
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TABELA 2: LICZBA ZACZEPÓW PREFA
Wskazanie minimalnej liczby zaczepów [szt./m²] zależnie od formy terenu, wysokości budynku i prędkości wiatru

Zaczepy przesuwne 
kątowe ze stali 

nierdzewnej PREFA 
[szt./m²]

Kategoria terenu II Kategoria terenu III Kategoria terenu IV

Bazowe 
ciśnienie 
prędkości 

wiatru
[kN/m²]

Bazowa 
prędkość 

wiatru
[m/s]

Wysokość budynku [m] Wysokość budynku [m] Wysokość budynku [m]
< 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50

R N R N R N R N R N R N R N R N R N

≤ 0,32 ≤ 22,5 8,8 4,2 10,3 5,0 11,7 5,7 7,4 3,6 9,1 4,4 10,6 5,1 5,3 2,6 6,9 3,3 8,4 4,0
≤ 0,39 ≤ 25,0 10,7 5,2 12,6 6,1 14,2 6,9 9,1 4,4 11,1 5,4 12,9 6,2 6,5 3,1 8,4 4,1 10,2 4,9
≤ 0,47 ≤ 27,5 12,9 6,2 15,2 7,3 17,2 8,3 10,9 5,3 13,4 6,5 15,5 7,5 7,8 3,8 10,1 4,9 12,3 5,9
≤ 0,56 ≤ 30,0 15,3 7,4 18,1 8,8 20,5 9,9 13,0 6,3 15,9 7,7 18,5 8,9 9,3 4,5 12,1 5,8 14,6 7,1

Zaczepy przesuwne 
kątowe długie ze stali 

nierdzewnej PREFA 
[szt./m²]

Kategoria terenu II Kategoria terenu III Kategoria terenu IV

Bazowe 
ciśnienie 
prędkości 

wiatru
[kN/m²]

Bazowa 
prędkość 

wiatru
[m/s]

Wysokość budynku [m] Wysokość budynku [m] Wysokość budynku [m]
< 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50 < 15 15–30 30–50

R N R N R N R N R N R N R N R N R N

≤ 0,32 ≤ 22,5 9,8 4,8 11,6 5,6 13,1 6,4 8,4 4,1 10,2 5,0 11,9 5,7 6,0 2,9 7,7 3,7 9,4 4,6
≤ 0,39 ≤ 25,0 12,0 5,8 14,2 6,9 16,0 7,8 10,2 4,9 12,5 6,0 14,5 7,0 7,3 3,5 9,4 4,6 11,5 5,5
≤ 0,47 ≤ 27,5 14,5 7,0 17,1 8,3 19,3 9,3 12,3 6,0 15,0 7,3 17,4 8,4 8,7 4,2 11,4 5,5 13,8 6,7
≤ 0,56 ≤ 30,0 17,2 8,3 20,3 9,8 23,0 11,1 14,7 7,1 17,9 8,7 20,8 10,1 9,3 5,0 13,6 6,6 16,5 8,0

UWAGA: minimalne liczby zaczepów podane są przy założeniu częściowego współczynnika bezpieczeństwa od 
strony obciążenia 1,35. Przedstawione w tabelach wartości należy rozumieć jako wartości uzyskane teoretycznie. 
Rozstaw zaczepów, niezależnie od obliczonych wartości, nie może przekroczyć 330 mm w strefie zaczepów stałych 
i 500 mm poza nim.
R = strefa krawędzi (współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = –3,1), N = strefa normalna (współczynnik ciśnienia 
zewnętrznego cpe = –1,5)
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WZÓR NA ROZSTAW ZACZEPÓW: 

POŁOŻENIE STREF KRAWĘDZI:

 100   = rozstaw zaczepów (w cm) 
szerokość pasa pokryciowego [m] × liczba zaczepów [szt./m²]

e/10 = szerokość strefy krawędzi

b b

d

b

e/10

e/1
0

d

R

R

R

R RR RRR

d

e/1
0

e/10 e/10

R
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Strefy krawędzi na potrzeby rozmieszczenia zaczepów

h

h

h
h

e d ed

ed

e d
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Maks. rozstaw zaczepów 50 cm
Maks. rozstaw zaczepów stałych 33 cm
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UWAGA:
e=b lub 2*h (decydująca jest mniejsza wartość) — odległość zależy od po-
wierzchni

ed= wymiar odległości na połaci dachowej; ed= 
b=największa szerokość budynku
h=największa wysokość budynku
α=nachylenie dachu

PRZYKŁAD:
Lokalizacja: Innsbruck
Kategoria terenu budynku: II
Największa wysokość budynku: 10,5 m
Bazowa prędkość: 27,1 m/s (z ÖNORM B 1991-1-4)
Maks. szerokość pasa  
pokryciowego wg tabeli 1: 43 cm
Liczba zaczepów w strefie 
krawędzi wg tabeli 2: 12,9 szt./m²
Liczba zaczepów w strefie 
normalnej wg tabeli 2: 6,2 szt./m²

Maks. rozstaw zaczepów 50 cm
Maks. rozstaw zaczepów stałych 33 cm

Maks. rozstaw zaczepów 50 cm
Maks. rozstaw zaczepów stałych 33 cm

(e/10)
(cos α)

Strefa krawędzi (R) =  100  = 18,0 cm  rozstaw zaczepów 18 cm  
0,43 m × 12,9 szt./m²

Strefa normalna (N) =
  
 100  = 37,5 cm  rozstaw zaczepów 37 cm 

0,43 m × 6,2 szt./m²
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWŚNIEGOWE I SYSTEM 
BARIERY PRZECIWŚNIEGOWEJ (ZACISKI DO BARIERY 
PRZECIWŚNIEGOWEJ PREFA)
Zabezpieczenie przeciwśniegowe 
dachu na podwójny rąbek stojący 
wykonywane jest za pomocą zaci-
sków do bariery przeciwśniegowej 
PREFA.
Zaciski do bariery przeciwśniego-
wej hamują zsuwanie się śniegu. 
Całkowicie skuteczne zabezpiecze-
nie przeciwśniegowe lub przeciw-
lawinowe nie jest możliwe! Nie 
można zapobiec zwiewaniu śniegu 
i powstawaniu nawisów śnieżnych. 
W razie zagrożenia właściciel musi 
zorganizować usunięcie śniegu.
Wymaganą liczbę rzędów płotków 
przeciwśniegowych należy okre-
ślić na podstawie obowiązujących 
norm.

Odkręcić śruby na tyle, aby zacisk 
przylegał do taśmy aluminiowej Pre-
falz (rys. 469).

Wyrównać rząd i dokręcić śruby mo-
mentem 35 Nm.
Mocować wyłącznie otrzymanymi 
w zestawie oryginalnymi śrubami.
Zacisk do bariery przeciwśniego-
wej można założyć także w strefie 

zaczepów. Nie ma to wpływu na 
rozszerzanie wzdłużne i poprzeczne 
pasów pokryciowych.
Zaciski do bariery przeciwśniegowej 
muszą być montowane pod kątem 
prostym do połaci dachu.
Na aluminiowe szczeble rurowe 
należy założyć otrzymane w  ze-
stawie tuleje łączące. Rozszerzenie 
rur będzie wtedy kompensowane 
przez element dystansowy w tulei 
łączącej. Na końcach płotka przeci-
wśniegowego należy wstawić mo-
cowanie, aby zapobiec wysuwaniu 
się i przekręcaniu rur. Przy brzegu 
występ może wynosić maksymalnie 
30 cm.

W strefie okapu na szczeble rurowe 
należy zamontować co najmniej 2 
łamacze lodu PREFA na każdy pas 
pokryciowy.

W strefie okapu należy montować 
zaciski do bariery przeciwśniego-
wej z 2 szczeblami rurowymi, a we 
wszystkich pozostałych rzędach 
z jednym szczeblem.

Wskazówka: jeśli pomiar jest wykonywany przez firmę PREFA, jako 
podstawę obliczeń przyjmuje się montaż zacisku do bariery przeci-
wśniegowej na każdym zamku i dwóch zacisków do bariery przeci-
wśniegowej na okapie!
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469

468

Zaciski do bariery przeciwśniego-
wej PREFA mogą być stosowane, 
jeśli skos okapu nie przekracza 45°.
PREFA oferuje fachowcom bezpłat-
ny kalkulator do systemów zatrzy-
mywania śniegu PREFA. Kalkulator 

oblicza zależnie od lokalizacji i da-
nych obiektu rozstaw montowa-
nych elementów zatrzymujących 
śnieg. Jest dostępny na stronie 
www.prefa.at/dachprofi/dachrech-
ner

Wskazówka: jeśli pomiar jest wykonywany przez firmę PREFA, jako 
podstawę obliczeń przyjmuje się montaż zacisku do bariery przeci-
wśniegowej na każdym rąbku i  dwóch zacisków do bariery przeci-
wśniegowej na okapie!
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KLEJENIE
INFORMACJE OGÓLNE
Klejenie metali ma m.in. tę zaletę, że 
w trakcie tego procesu nie są stoso-
wane wysokie temperatury, które 
mogłyby zmienić strukturę alumi-
nium, a w konsekwencji jego twar-
dość i stabilność.
Stabilność połączenia klejowego za-
leży od wielu czynników:
wielkości powierzchni z  klejem, 
rodzaju kleju, przygotowania po-
wierzchni z klejem, grubości war-
stwy kleju.
Poręczny specjalny zestaw do kle-
jenia PREFA umożliwia trwałe kle-
jenie obróbek przyklejanych oraz 
połączeń rynien dachowych pół-
okrągłych. Szczególną zaletą jest 
to, że późniejszy montaż można 
przeprowadzić szybko i  łatwo, 
bez zagniatania.
Podczas korzystania z zestawu do 
klejenia PREFA należy przestrzegać 
następujących reguł pracy:
 ! Powierzchnie spojenia muszą być 
czyste i wolne od tłuszczu.

 ! Dopóki klej nie stężeje, elementy 
muszą być przytrzymywane, aby 
się nie zsuwały.

ZESTAW DO KLEJENIA PREFA
Ustawić obróbkę klejoną nad 
przepustem rurowym i zaznaczyć 
owalny, wewnętrzny i zewnętrzny 
kołnierz kleju na taśmie Prefalz.
Wyciąć w  taśmie Prefalz otwór 
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o  około 10  mm mniejszy. Na-
stępnie zeszlifować powierzchnię 
do klejenia po obu stronach (pa-
pier szlifierski o gradacji 60–100). 
Rozciągnąć otwór około 10  mm 
w  górę. Starannie oczyścić koł-
nierz z  klejem i  taśmę Prefalz 
w strefie klejenia za pomocą pre-
paratu do czyszczenia zaczepów 
PREFA i  szmatki do czyszczenia. 
Poczekać, aż oczyszczona po-
wierzchnia wyschnie (rys. 470).

Nanieść specjalny klej PREFA rów-
nomierną warstwą w  środku koł-
nierza (grubość pasma kleju około 
10–12 mm). Pojemność 1 kartusza 
jest wystarczająca na około 4 obrób-
ki (rys. 471).
Docisnąć obróbkę przyklejaną 
PREFA na tyle mocno, aby wyci-
snąć spod niej specjalny klej PREFA 
(rys. 472).

W fazie schnięcia kleju należy unie-
ruchomić obróbkę przyklejaną 
PREFA, aby się nie zsunęła. Docelo-
wa stabilność jest osiągana po kilku 
dniach zależnie od temperatury 
i wilgotności. Unieruchomić obrób-
kę przyklejaną za pomocą paska 
aluminium o szerokości co najmniej 
30  mm. Wygiąć paski aluminium 
odpowiednio wysoko ponad górną 
krawędzią obróbki przyklejanej 
i  przymocować je do deskowania 
(rys. 473).
 ! Zaznaczyć wielkość rur na obróbce 
przyklejanej i przyciąć obróbkę.

 ! Nasunąć na rurę otrzymaną w ze-
stawie rozetę maskującą i uszczel-
kę EPDM i  zamontować rurę 
odpowietrzającą. Następnie zsu-
nąć uszczelkę EPDM w dół przez 
obróbkę, aby uszczelniła ona przej-
ście między obróbką a rurą odpo-
wietrzającą.

 ! Zsunąć rozetę maskującą w dół po 
uszczelce EPDM, aby przymoco-
wać rozetę maskującą do rury.

Uwaga:
Przestrzegać właściwości tech-
nicznych specjalnego kleju 
PREFA.
 ! Zabezpieczyć przepust rurowy 
przed silnymi obciążeniami 
mechanicznymi (np. naporem 
śniegu).

 ! Skontrolować szczelność łączenia 
z rurą z tworzywa sztucznego.

 ! Eliminować mostki termiczne.
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USZCZELNIANIE RĄBKÓW ŻELEM PREFA
OPIS PRODUKTU
Żel do rąbków PREFA jest tiksotro-
powym preparatem na bazie gumy 
butylowej. Podczas nakładania przy-
biera on formę ciągliwego, niepozo-
stawiającego smug, ścieralnego żelu 
o wysokiej przyczepności. Po stęże-
niu staje się elastomerowym uszczel-
niaczem o  wysokiej odporności na 
starzenie.

Żel nakładany jest na wewnętrz-
ną stronę blachy przykrywającej. 
Najlepiej, gdy średnica pasma żelu 
do zamków wynosi od 3 do 5 mm. 

Z jednego opakowania można wtedy 
uzyskać 30  mb. Blachę przykrywa-
jącą należy następnie położyć na 
przymocowanej już zaczepami bla-
sze przykrywanej, która musi zostać 
zamknięta w ciągu 48 h.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Forma dostawy: Tuby po 0,3 l
Okres przydatności: Około 5 lat pod warunkiem składowania 

w chłodnym i suchym miejscu w 
zamkniętym pojemniku

Wskazówki dotyczące 
zastosowania:

Używać tylko w miejscach z dobrą 
wentylacją

Temperatura nakładania: Od 0°C do <+70°C

DANE TECHNICZNE MATERIAŁU

Gęstość: 1,0–1,5 g/cm³
Lepkość: Żel
Kolor: czerwony
Temperatura wrzenia: 150–200°C
Temperatura zapłonu: 290°C
Rozpuszczalność: Nierozpuszczalny w wodzie
Odporność chemiczna: Odporny na działanie wody, słabych kwa-

sów, zasad; przy normalnym zastosowaniu 
nie wydziela żadnych produktów rozkładu, 
podczas spalania wydziela tlenek węgla 
i węglowodory.
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KĄTY I WYMIARY PROFILU NA PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY

12maks. 9

25 27

10

93°
90°

476

TAŚMY ALUMINIOWE — OBRABIANIE 
I UKŁADANIE
PROFILOWANIE PREFALZ
1.  PROFILOWANIE
Podczas profilowania aluminium 
Prefalz należy uważać przede 
wszystkim na to, aby wymiary 
profilu spełniały zadane wartości 
i profilarka nastawiona była zgod-
nie z instrukcją obsługi. Na rys. 476 
przedstawiono wymagane kąty 
i wymiary profilu.

Ważne! Nie wolno przekroczyć 
wymiaru 9  mm po stronie pod-
pokryciowej.

Ogólna zasada:
Po zmianie ustawienia należy naj-
pierw skontrolować wymiary i kąty 
na taśmie próbnej z danego mate-
riału!
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477

93° 90°

2–5 mm*
Zależnie od systemu do profilowania

2.  ROZWIJANIE
Zwój aluminium musi dawać się 
łatwo rozwijać. Wielkość i  waga 
rolki muszą być dostosowane do 
możliwości rozwijarki. Rolki wa-
żące powyżej 70  kg muszą być 
rozwijane w  instalacjach do roz-
wijania.
Musi być zachowana dostateczna 
odległość między profilarką a roz-
wijarką.
Rozwijanie odbywa się z  dołu 
bębna, wewnętrzna strona rolki po 
profilowaniu staje się wierzchem.
Ustawić profilarkę zgodnie z  in-
strukcją obsługi (np. ustawić 
ograniczniki wejściowe bez naprę-

żenia i  luzu na szerokość taśmy, 
skontrolować wymiary rąbka 
i skosy itp.)

Wskazówka!
W przypadku naturalnej (suro-
wej) taśmy Prefalz należy podjąć 
dodatkowe środki. Aby surowa 
taśma aluminiowa bez problemu 
przechodziła przez liczne walce, 
należy ją przed profilowaniem 
odpowiednio nasmarować po 
obu stronach łatwo degradowal-
nym, biologicznym, nieszkodli-
wym dla środowiska olejem (np. 
WD 40).

UKŁADANIE PASÓW 
POKRYCIOWYCH
1.  MONTAŻ
Nie rozsuwać ani nie zsuwać 
pasów pokryciowych podczas 
montażu (patrz rys. 477).

Uwaga: Zawsze układać tylko 
1 pas, zamknąć rąbek na kątowo 
lub podwójnie i dopiero wtedy 
układać kolejny pas!

*  Uwzględnić rozszerzalność po-
przeczną pasów pokryciowych: 
odstęp może być różny, zależnie 
od używanego systemu i  profi-
larki.
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dobrze

źle

MOCOWANIE ZACZEPU GWOŹDZIAMI

PODWIJANIE PRZEDNIEJ KRAWĘDZI 
ZACZEPU

478

479

2.  MOCOWANIE PASÓW 
POKRYCIOWYCH PREFALZ

Zanim pasy przymocowane zosta-
ną po stronie podpokryciowej do 
deskowania za pomocą zaczepów 
PREFA ze stali szlachetnej A4, 
musi najpierw zostać zamknięty 
rąbek na zaczepionej stronie nad-
pokryciowej. Podczas mocowania 
zaczepów należy uważać, aby 
gwoździe lub śruby wchodziły 
pionowo w zaczep (rys. 478).
Odpowiednio wyregulować siłę 
nacisku i głębokość wbijania gwoź-
dziarki pneumatycznej!

Po założeniu i przymocowaniu za-
czepów podwinąć przednią krawędź 
i docisnąć ją do strony podpokrycio-
wej (rys. 479).

Wskazówka:
Nie używać narzędzi z  ostry-
mi krawędziami. Powierzchnia 
musi być równa i  czysta. Stoso-
wać tylko stałe i  przesuwne za-
czepy PREFA ze stali szlachetnej.
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PRZYGOTOWANIE RĄBKA KĄTOWEGO ZA POMOCĄ RĘCZNEGO ZACISKACZA

1 m

1 m

480

około 1,5 m

481

482

3.  ZAMYKANIE RĄBKA
Zanim rąbek zostanie zamknięty 
maszynowo, lekko domknąć rąbek 
w odstępach co około 1 m zaciska-
czem rąbka kątowego (rys. 480).

Zacisnąć ułożony pas na całej dłu-
gości pasów pokryciowych — za 
pomocą szczypiec nastawnych 
(patrz rys.  481) w  odstępach co 
około 1,5–2,0 m (patrz rys.  482). 
Oznacza to ściśnięcie ze sobą sto-
jących krawędzi obu pasów pod 
kątem 90°.
Rys. 481. Kleszcze do gięcia blachy 
ze szczękami z tworzywa sztuczne-
go (np. firmy MASC, typ SGZS), co 
1,5–2,0 m.

Do zaginania są potrzebne co naj-
mniej 2 pary szczypiec nastawnych. 
Cęgi dekarskie są stale przekładane. 
Rys. 482. Zakładanie szczypiec na-
stawnych.
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PRZYGOTOWANIE RĄBKA

około 35 cm

483

Wskazówka:
Ustawianie giętarki: należy uwa-
żać, aby giętarka była wypo-
sażona w  odpowiedni zestaw 
wałków, które nie będzie powo-
dował pozostawiania karbów 
w  pasie profilu. Karb w  bocz-
nej wysokości profilu oznacza 
zawsze wyginanie pasów do 
zewnątrz (patrz dokumentacja 
producenta).
Dostosować rozstaw rąbków do 
temperatury montażu: zbyt duży 
rozstaw rąbków może w  przy-
padku korzystania z giętarki po-
wodować zniekształcenia zagięć 
rąbków, a w konsekwencji wypi-
nanie się pasów. Zbyt mały roz-
staw uniemożliwia rozszerzanie 
poprzeczne.

Zanim urządzenie zamykające zo-
stanie użyta do rąbka, na długo-
ści maszyny około 35  cm należy 
zagiąć rąbek zgodnie z  wzorem 
przedstawionym na rys. 483.

Zaginanie: w przypadku powleka-
nych taśm aluminiowych wymagany 
jest mniejszy nacisk przesuwających 
walców (w przeciwieństwie do 
szorstkich, twardszych materiałów).
Wyregulować nacisk w  urzą-
dzeniu. Smarowanie nie jest ko-
nieczne. Szczelina między pasami 
metalu tworzona jest przez urzą-
dzenie (system profilowania) i po-
winna wynosić około 2 mm.
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484

3

2
1

485

486

487

NASTAWIANIE WYKRAWARKI NA PREFALZ
Rys.485. W  maszynach wypro-
dukowanych przed 1996  r. nale-
ży wymienić płytę pokrywającą 
(poz. 1) na jej nową wersję z po-
dłużnym otworem. Odkręcić oba 
wyłączniki krańcowe (poz. 3).
Odkręcić 4 śruby (poz. 2) przytrzy-
mujące płytę i ją wymienić.
Następnie wyregulować wyłączniki 
krańcowe w opisany poniżej sposób.

Zdjąć płytę z bijaka, przestawić wy-
łączniki krańcowe około 2 mm do 
wewnątrz, aby rozciąganie nie do-
chodziło do granicy plastyczności.

Rys. 487. Wykręcić kołek gwintowa-
ny z zaworu dławiąco-zwrotnego, 
a następnie dokręcić zawór około 
2 mm (w prawo).

Wkręcić kołek gwintowany i z po-
wrotem przymocować nakładki.
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PROCES FORMOWANIA POŁĄCZENIA ZE ŚCIANĄ
Zaznaczyć 150 mm, rozprostować 
profile rąbków. 488

Przekręcić wygięty w  górę rąbek 
ukośnie do wewnątrz za pomocą 
cęgów spiczastych.

489

Odciąć ukośnie 10 mm po obu stro-
nach. 490

Naciąć około 8  mm na małym 
i około 15 mm na dużym rąbku. 491
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Zamknąć rąbek podłużny i złożyć 
klapy, zagiąć podwójnie. 492

Dopasować łączenie ze ścianą.
493

Gotowe łączenie ze ścianą.
495

494
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DETALE RĄBKÓW
ZAKOŃCZENIE POD KĄTEM 45 ° RĄBKA STOJĄCEGO KĄTOWEGO

496

497

Rąbek wzdłużny

Wyklepać

Obrzeże okapu

Rąbek wzdłużny
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ZAKOŃCZENIE PÓŁOKRĄGŁE RĄBKA 
STOJĄCEGO KĄTOWEGO

ZAKOŃCZENIE PÓŁOKRĄGŁE RĄBKA 
STOJĄCEGO KĄTOWEGO

498

500

499

501

Rozciągnąć
Obrzeże okapu

Deska okapowa

Wylepać
Obrzeże okapu
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POJEDYNCZY RĄBEK POPRZECZNY

502

503

Część 1 — górna część

Część 2 — dolna część

Pojedynczy zamek poprzeczny
min. nachylenie 25°

256



POJEDYNCZY RĄBEK POPRZECZNY TYPU II

504

505

Część 1 — górna część

Część 2 — dolna część

Alternatywny pojedynczy rąbek poprzeczny
min. nachylenie 25°
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PODWÓJNY RĄBEK POPRZECZNY

506

507

Część 1 — górna część

Część 2 — dolna część

Podwójny rąbek poprzeczny
min. nachylenie 7°
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FORMOWANIE KALENICY Z WENTYLACJĄ FORMOWANIE KALENICY BEZ WENTYLACJI

Proces formowania:
1) Zagnieść duży i  mały rąbek  

kątowy.
2) Uwydatnić zagniecenie. Prze-

ciągnąć sieczną kąta w  tył do 
kalenicy.

3) Powoli podciągnąć zagięcie ka-
lenicy, naśladując uformowane 
kontrafałdy. Ścisnąć ze sobą kon-
trafałdy i podwinąć je przeciwnie 
niż rąbek kątowy (tylko na przy-
kryciu).

4) Przypiąć rąbek podłużny i  go 
docisnąć.

5) Docisnąć klapy strony nadpokry-
ciowej.

6) Przewinąć kontrafałdę strony 
podpokryciowej w  kontrafałdę 
strony nadpokryciowej.

508

Warianty

509
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FORMOWANIE KALENICY/NAROŻA PRZED PROFILOWANIEM

510

511

Wierzchołek dachu

Rąbek kalenicy Rąbek kalenicy

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2

kalenicy
Linia zagięcia 

kalenicy
Linia zagięcia Wy

so
ko

ść
 za

mk
a k

ale
nic

y

Wy
so

ko
ść

 za
mk

a 
ka

len
icy

Nachylenie dachu Nachylenie dachu

Sie
czn

a k
ąta

Sieczna kąta

Rą
be

k p
od

łuż
ny

Rą
be

k p
od

łuż
ny
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RĄBEK PODŁUŻNY FORMOWANIA KALENICY 

513

512

Rąbek kalenicyRąbek kalenicy

Wy
so

ko
ść

 za
mk

a 
ka

len
icy

Wy
so

ko
ść

 za
mk

a k
ale

nic
y

Na
chy

len
ie d

ach
u Nachylenie dachuSie

czn
a k

ąta
Sieczna kąta

Rą
be

k s
toj

ąc
y 

ką
tow

y

Rą
be

k s
toj

ąc
y 

ką
tow

y
kalenicy

Linia zagięcia 
kalenicy

Linia zagięcia 

Formowanie kalenicy na rąbek podłużny
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POŁOŻENIE RĄBKÓW PRZY PRZEJŚCIU

514

515
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FORMOWANIE KOSZA ZE STOŻKOWYCH PASÓW POKRYCIOWYCH 
(MINIMALNE NACHYLENIE DACHU 5°)

Przy koszach o małym nachyleniu, gdzie zagłębienie nie jest 
możliwe, należy układać pasy stożkowe.

Kalenica

Rynna
Naro

że

516
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517

518

DETALE RĄBKÓW
POKRYCIE LUSTRZANE I PANELOWE
Te pokrycia składają się z pasów po-
kryciowych wytwarzanych z paneli 
lub wykrojów taśmy.
Połączenie realizowane jest za 
pomocą rąbków poprzecznych 
rozmieszczonych symetrycznie 
lub asymetrycznie, co pozwala na 
dużą różnorodność wizualną.

POKRYCIE PANELOWE (rys. 517)
Rąbki podłużne są uformowa-
ne jako podwójne rąbki stojące, 
przesunięte rąbki poprzeczne jako 
rąbki przesuwne z  kompensacją 
rozszerzenia.

POKRYCIE LUSTRZANE (rys. 518)
Rąbki poprzeczne są rozmieszczo-
ne na całej długości, a  podłużne 
z przesunięciem.
Rąbki formowane są jako podwój-
ne rąbki stojące.

Pokrycia panelowe i lustrzane muszą 
być wykonane zgodnie z obowiązu-
jącymi normami i przepisami.
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DETAL ZAKOŃCZENIA RĄBKA STOJĄCEGO KĄTOWEGO 
W PRZYPADKU PIONOWEJ ELEWACJI

519

Deska okapowa

Rozciągnąć

Obrzeże okapu

Desk
a o

kap
ow

a

Rozciągnąć

Obrzeże okapu
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ZDJĘCIA DETALI

520

521

522

523
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

524

525
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3 mm

529

SYSTEMY RYNNOWE PREFA
PRZYGOTOWANIE DO 
MONTAŻU HAKA RYNNOWEGO
Zamontować rynnę ze spadkiem 
(około 3 mm/m), haki rynnowe 
optymalnie mocować w odstępie 
50 cm-mogą być wymagane inne 
odstępy, jednakże nie dalej niż 80 
cm!

Zaznaczyć miejsce haka na desce 
okapowej nad krokwiami.

530

Wyfrezować wgłębienie pod hak 
rynnowy.

531

Zaznaczyć miejsce zgięcia haka 
rynnowego. Wulstwa rynny w naj-
wyższym punkcie, musi leżeć pod 
przedłużoną linią spadku dachu.

532
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Zagiąć hak rynnowy na giętce pod 
właściwym kątem. 533

Zamontować najwyższy i najni-
żej położony hak. Zawiesić sznur 
w mejscu spływu wody oraz w 
miejscu wulstwy. Sznur dokładnie 
napiąć.

3 mm

534

Haki rynnowe zamontować według 
rozpiętego sznura.

535

MONTAŻ RYNIEN I RUR

Ułożyć pierwszą rynnę zaczynając 
od najniższego punktu. Zakładki 
połączenia rynny dachowej muszą 
być nakładane w kierunku spadku.

536
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Zamknąć starannie blaszki haka 
na wulstwie i zagięciu prze-
ciwwodnym.

537

Końcówkę rynny pod denko wy-
oblić na 4 mm, wysięg rynny za 
krawędź dachu 3 cm.

538

Założyć denko uderzając młot-
kiem z wyczuciem.

539

Wyobloną krawędź zaklepać z 
denkiem.

540
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Uszczelnić silikonem PREFA lub spe-
cjalnym klejem PREFA. 541

Wyznaczyć otwór do zamonto-
wania wylotu otwartego w naj-
niższym punkcie rynny zgodnie z 
szablonem.

542

Wyciąć owalny otwór.
543

Krawędź otworu wygiąć 4 mm do 
dołu. 544
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Podwiesić wylot otwarty rynny za-
haczając o wulstę. 545

Zawinąć uszy wylotu na tylnej 
części rynny. 546

Odmierzyć odcinek rury spusto-
wej do połączenia typu "łabędzia 
szyja" dodając 10 cm. Przymoco-
wać kolanko do zawieszki wylotu 
za pomocą drutu nierdzewnewgo.

547

Zamontować obejmy rur spu-
stowych do ściany. Minimum 2 
obejmy na rurę, w odległości nie 
większej niż 2 m.

548
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MONTAŻ OBEJM RURY
Do montażu rury spustowej PREFA 
służą obejmy rury PREFA. Elemen-
ty mocujące do obejm rury PREFA 
należy dobrać zależnie od podłoża 
(powierzchni elewacji).
Obejmy rury należy tak zamonto-
wać, aby utrzymana była odległość 
co najmniej 20 mm między tyłem 
rury a elewacją.
Nakładki PREFA na trzpienie obej-
my rury mogą pełnić następujące 
funkcje:

 ! Zakrywanie wyrobionych otwo-
rów pod trzpienie.

 ! Zapewniają one obszar odwad-
niania w  przypadku, gdy woda 
płynie wzdłuż trzpienia obejmy 
rury.

W razie potrzeby należy uszczel-
nić połączenie między elewacją 
a  nakładką (np. wprowadzając 
silikon lub specjalny klej PREFA 
pod nakładkę), aby zapewnić od-
porność na ulewny deszcz.
Przykład: uchwyt obejmy rury 
PREFA.
Do zastosowania w celu elimina-
cji mostków termicznych przed 
montażem elewacji WDVS (możli-
wa grubość izolacji 100–260 mm). 
Zaznaczyć, wywiercić otwory 
∅ 8 mm, wbić otrzymane w  ze-
stawie kołki, wypoziomować 
uchwyt obejmy rury i go wkręcić. 

Dużą zaletą tego uchwytu jest to, 
że obejma i  rura spustowa mon-
towane są już po zakończeniu 
wszystkich prac tynkarskich i ma-
larskich.
Przykład: płytka do montażu 
ściennego PREFA.
Do użytku na metalowych ele-
wacjach i  podkładach (np. alu-
miniowa płyta kompozytowa, 
elewacja z blachy trapezowej, pro-
file). Wskazówka: brak elemen-
tów mocujących. Użyć śrub lub 
nitów pasujących do podłoża.

549

550
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Przykład:
kołek obejmy rury PREFA.
Do zastosowania w celu eliminacji 
mostków termicznych na istnieją-
cej elewacji WDVS (możliwa gru-
bość izolacji 100–220  mm, min. 
zakotwienie w  ceglanym murze: 
100 mm). Zaznaczyć, wywiercić 
otwór ∅ 16 mm, naciągnąć na-
kładkę i  wbić kołek, wkręcić trz-
pień gwintowany z TX25, dokręcić 
nakrętkę.

Przykład:
trzpień wbijany PREFA. Z pasują-
cym kołkiem może zostać użyty 
na każdym podłożu. Długości trz-
pienia 140/200/330 mm. Zazna-
czyć, wywiercić otwór ∅ 14 mm, 
włożyć kołek, naciągnąć nakładkę 
i wbić lub wkręcić trzpień. Zalece-
nie: użyć kołka w rozmiarze 14 do-
brej jakości (np. Fischer, Hilti itp.).

Przykład:
trzpień gwintowany M10 PREFA.
Do użycia w betonie, cegle i drew-
nie. Zaznaczyć, wywiercić otwór 
∅ 5 mm, naciągnąć nakładkę i przy-
kręcić za pomocą TX25. Kołek nie 
jest wymagany.

551

∅ 14 mm

Kołek
∅ 14 mm

552

553

Wskazówka: nakładka nie jest zawarta w zakresie dostawy, zachować 
szczególną ostrożność podczas wiercenia w podkładzie z zaprawy piasko-
wej.
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WARIANTY: HAKI RYNNOWE
Hak rynnowy dokrokwiowy 
wzmocniony PREFA.

554

Hak do rynny prostokątnej PREFA.

555

Hak doczołowy PREFA.

556
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MONTAŻ RURY KWADRATOWEJ
Przy długościach powyżej 6 m musi 
być uwzględniona rozszerzalność 
rury kwadratowej PREFA i zapew-

niona możliwość kompensacji 
rozszerzenia w  strefie styku rury 
kwadratowej PREFA.

Ustawić wylot otwarty do rury kwa-
dratowej PREFA pionowo nad przy-
łączem kanalizacji.

557

Zamontować zaciski przytrzymujące 
w jednej linii. MONTAŻ 

W JEDNEJ LINII

558

Zachować odległość między ścianą 
a rurą kwadratową min. 45 mm. 559
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Wetknąć mufę rury kwadratowej 
PREFA jak najniżej w rurę kanaliza-
cyjną i zamontować rury kwadrato-
we PREFA. Następnie wysunąć mufę 
rury kwadratowej PREFA i przymo-
cować do rury kwadratowej PREFA.

560

Zawsze skracać rurę kwadratową 
PREFA po stronie bez zwężenia. 
Przycięcie zwężenia uniemożliwia 
połączenie rur przez wsuwanie je 
w siebie.

561

ŁĄCZENIE RYNIEN NA KLEJ

Oczyścić klejoną powierzchnię za 
pomocą załączonego papieru ścier-
nego.

562

Oczyścić końce rynny dachowej za 
pomocą załączonego środka czysz-
czącego. Poczekać 5 min na odparo-
wanie.

563
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Nałożyć pasmo specjalnego kleju 
PREFA o grubości około 8 mm.

564

Złożyć rynny, osadzając nit na 
wulstwie od strony wewnętrznej.

565

Zamknąć tylne zagięcie rynny. 
Fachowo wykonane połączenie 
klejone będzie widoczne poprzez 
wypływ kleju od strony wewnętrz-
nej rynny.

566

ŁĄCZENIE RYNIEN NA 
ZAKŁADKĘ Z NITOWANIEM

Nałożyć pasmo (grubości około 
8 mm) silikonu PREFA na oczysz-
czone i suche ostatnie 50 mm przed 
końcem rynny. 567
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Rynny dachowe założyć jedna w 
drugą na odległość minimum 80 
mm i zamknąć tylną część.

568

Wykonać otwory na nity ∅ 4,1 mm.

569

Przynitować patentowymi nitami 
4x9,5 mm PREFA mijankowo - 6 
szt. przy rynnie (250), 8 szt. przy 
rynnie (280) i przy rynnie (333), 
10 szt. przy rynnie (400), 20 nitów 
na połączenie przy rynnie leżącej 
PREFA.

570

Uszczelnić nity dodatkowo po stro-
nie wewnętrznej.

571
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572

573

MONTAŻ DYLATACJI 
POŁĄCZENIA RYNNY 
DACHOWEJ
Odległość dylatacji dla rynien ze-
wnętrznych: rynny podwieszane 
PREFA maks. 12 m, rynny leżące 
PREFA maks. 6 m, przy narożni-
kach odległości zmniejszyć o po-
łowę.
Połączenie może być wykonane 
jako klejone lub nitowane.

Nałożyć wałek specjalnego kleju 
PREFA 5 cm od krawędzi rynny. 
Wsunąć dylatację w rynny na 8 
cm. Założyć od spodu osłonę dyla-
tacji rynny, zawijając o tył rynny. 
Na końcu założyć wulstwę-przyni-
tować tylko z jednej strony!

UWAGA!
Ze względów bezpieczeństwa na rynnie nie wolno stawać ani po niej 
chodzić. Przestrzegać wskazówek technicznych podanych na opako-
waniu specjalnego kleju.
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Wskazówka: Systemy odwodnienia dachu należy stosownie do za-
brudzenia regularnie czyścić z liści, brudu i ewentualnie lodu i śniegu. 
Dotyczy to w szczególności rewizji rury spustowej PREFA, zbiornika 
na wodę PREFA i separatora liści PREFA. W szczególnych sytuacjach 
należy na zimę wymontować sito zbiornika na wodę i separator liści.
Pasy nadrynnowe i okapniki doprowadzają wodę do rynny i zapobiega-
ją bryzganiu na spód rynny. Konieczność montażu pasów nadrynnowych 
i okapników zależy od położenia rynny i uwarunkowań miejscowych. 
Podlega zatem uzgodnieniu między projektantem, dekarzem a klientem 
w każdym projekcie osobno.

PRODUKTY PREFA
PREFA oferuje specjalistycz-
nym zakładom pod chronioną 
na całym świecie marką „Trwały 
dach PREFA” nie tylko dachówki 
klasyczne, łupkowe i  rombowe, 
panele dachowe FX.12 i  Prefalz, 
ale także komplet akcesoriów do 
wszystkich form dachów i specjal-
ne elementy wyposażenia pola-
kierowane na wszystkie aktualne 
i  trwałe kolory. Ponadto można 
kupić rynny dachowe i  rury spu-
stowe ze stopów aluminium wraz 

z kompletnym programem akceso-
riów oraz elementami elewacji — 
także w najróżniejszych kolorach.

Nasz pełny cennik można zamó-
wić telefonicznie:

Austria: +43 2762 502-0
Niemcy: +49 36 941 785-0
Szwajcaria: +41 71 952 68 19
Włochy: +39 0471 06 86 80
Polska:   +48 22 720 62 90
www.prefa.com

SERWIS PREFA
PREFA oferuje bardzo szeroki ser-
wis dla wykonawców: zaczyna się 
on od porad starannie przygoto-
wanych przez naszych znawców 
trwałych dachów i  sięga poprzez 
szybkie dostawy na wszystkich 
terenach działania oraz dokładne 
instrukcje montażu aż do infolinii 
PREFA (numery telefonu są poda-

ne poniżej) udzielającej pomocy 
na miejscu.

Ważnym warunkiem zadowala-
jącego i  racjonalnego montażu są 
szkolenia PREFA.
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PREFA ACADEMY
PREFA stale prowadzi szkolenia 
w zakresie trwałego dachu PREFA 
i  praktyczne kursy jego montażu 
na dachach wzorcowych. Udział 
w tych szkoleniach wymaga zgło-
szenia z wyprzedzeniem.

Koordynacja zgłoszeń odbywa się 
na stronie:
www.prefa.com/Academy lub u 
doradców technicznych w danym 
kraju.

PREZENTACJE WIDEO MONTAŻU PREFA
Prezentacje wideo montażu 
PREFA można znaleźć na naszej 
stronie www.prefa.com w  dziale 
dla zalogowanych użytkowni-
ków. W  sprawie danych dostę-
powych należy zwrócić się do 
przedstawiciela PREFA.

© PREFA 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość błędów drukar-
skich i wprowadzania zmian. Rozbieżności kolorów wynikają z właści-
wości druku. Powielanie i publikowanie niniejszej instrukcji montażu 
lub jej fragmentów jest dozwolone tylko za wyraźnym pozwoleniem 
spółki PREFA Aluminiumprodukte GmbH lub PREFA GmbH Alu-
-Dächer und -Fassaden.





GRUPA PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T +43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NIEMCY 98634 Wasungen
T +49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SZWAJCARIA 8800 Thalwil
T +41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

WŁOCHY 39100 Bolzano
T +39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCJA 73190 Challes-les-Eaux
T +33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com

CZECHY 19300 Praga
T +420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

WĘGRY 2040 Budaörs
T +36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLSKA 02-295 Warszawa
T +48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

SZWECJA 23291 Arlöv
T +46 10 498 66 60, E office.se@prefa.com

www.prefa.com

GRUPA PREFA MA PRZEDSTAWICIELI W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, 

Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegia, Republika Czeska, 
Słowacja, Węgry,  Polska, Słowenia, Chorwacja, Estonia,  

Łotwa, Litwa, Rosja, Wielka Brytania

Szczegółowe warunki gwarancji PREFA są podane na stronie internetowej www.prefa.com/Garantie
Zastrzega się możliwość błędów drukarskich i wprowadzania zmian.  

Rozbieżności kolorów wynikają z właściwości druku.
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10 ZALET DACHÓW 
PREFA
! WIATROODPORNOŚĆ
! ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
! TRWAŁOŚĆ
! LEKKOŚĆ
! ESTETYKA
! TRWAŁOŚĆ KOLORU
! OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO 
RENOWACJI
! KOMPLETNY SYSTEM
! OCHRONA ŚRODOWISKA
! 40 LAT GWARANCJI


