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CEDRAL Lap
i CEDRAL Click
CEDRAL Deska elewacyjna z włóknocementu,
niewymagająca konserwacji, odporna na zmieniające się
warunki atmosferyczne oraz ataki szkodników, wyglądem
przypominająca naturalne drewno, prosta w montażu,
to atrakcyjna aletrnatywa dla PVC i drewna oraz
tradycyjnych systemów elewacyjnych.
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Zapobieganie wykwitom
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CECHY PRODUKTU

Cechy produktu
✓ Dwie możliwości montażu (Lap – na zakładkę i Click – na zatrzask)
✓ Odporność na gnicie oraz ataki szkodników i owadów
✓ Wytrzymałość w nawet najtrudniejszych warunkach atmosferycznych
✓ Niskie koszty utrzymania
✓ Łatwy montaż
✓ Kolor nakładany fabrycznie
✓ Uzupełniająca oferta aluminiowych profili wykończeniowych
✓ Sposób wykorzystania taki sam jak w przypadku drewna
✓ Klasyfikacja ogniowa: klasa 0 wg normy EN 13501-1: niepalne, A2-s1, d0
✓ Produkt idealny do użycia tam, gdzie zazwyczaj wykorzystywane są
tradycyjne okładziny drewniane, szczególnie do budowy fasad oraz
obramowań okien i drzwi i podbitek
✓ Zakwalifikowanie do uzyskania stopnia A+ zgodnie z zasadami oceniania
BRE*
✓ Certyfikat BBA nr 06/4299
* Na podstawie ogólnej oceny okładzin z autoklawowanego włóknocementu (krzemianu wapnia)
(nr ref. 806220701, 806220675, 806220676).
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Deska elewacyjna z włóknocementu, ze strukturą drewna cedrowego,
dedykowana do montażu w sposób tradycyjny - na zakładkę, to
alternatywa dla wszystkich rodzajów desek, stosowanych na elewacji.

CEDRAL LAP I CEDRAL CLICK

CEDRAL Lap

CEDRAL Lap z bliska

CEDRAL Click
CEDRAL Click to jedyne w Polsce wpuszczane deski elewacyjne
z włóknocementu mocowane na pióro i wpust.
Charakteryzujące się tymi samymi właściwościami i fakturowanym
wykończeniem powierzchni co CEDRAL Lap, CEDRAL Click
dostarczane są wraz z prostym w użyciu systemem „Click Clip”,
który sprawia, że montaż jest szybki i prosty.

Deski elewacyjne CEDRAL Click z bliska
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WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI
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Wymiary
CEDRAL Lap

CEDRAL Click

Długość

3600 mm

3600 mm

Szerokość

190 mm

186 mm

Grubość

10 mm

12 mm

Masa pojedynczej deski

11,2 kg

12,2 kg

Właściwości (stan suchy)
Nacisk na podłoże

CEDRAL Lap
19,3 kg/m2

CEDRAL Click
17,8 kg/m2

Gęstość

1300 kg/m3

1300 kg/m3

Wytrzymałość na zginanie:
Wzdłużne
Poprzeczne

23N/mm2
11N/mm2

23N/mm2
11N/mm2

Moduł sprężystości:
Wzdłużnej
Poprzecznej

7500 N/mm2
5500 N/mm2

7500 N/mm2
5500 N/mm2

Rozciąganie w powietrzu
nasyconym

1,75 mm/m

1,75 mm/m

Przewodność cieplna

0,212 W/mK

0,212 W/mK

Klasa reakcji na ogień:
Zgodność z przepisami
budowlanymi

Klasa 0

Klasa 0

EN 13501-1

A2-s1, d0

A2-s1, d0

CEDRAL Lap i CEDRAL Click deski elewacyjne z włóknocementu
montowane są zgodnie z zasadą wentylowanej okładziny elewacyjnej.
Oznacza to, że powietrze przepływa przez podstawę systemu, za
okładziną, a następnie wydostaje się na zewnątrz nad deskami.
Aby zagwarantować pełny obieg powietrza, należy pozostawić co
najmniej 30 mm odstępu za deskami oraz co najmniej 10 mm szczelinę
w górnej i w dolnej części systemu.
Przepływ powietrza za deskami CEDRAL pozwala na odprowadzanie
wilgoci z systemu. Ograniczenie tego procesu może prowadzić do
problemów z nadmierną wilgocią.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Zasada funkcjonowania systemu:
wentylowana okładzina
elewacyjna
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KOLORY

Deska CEDRAL LAP Wood

Deska CEDRAL CLICK Wood / Smooth

C00 naturalny

C01 biały

C01 biały

C02 beżowy

C02 beżowy
C03 szaro-brązowy

C03 szaro-brązowy
C04 ciemnobrązowy

C04 ciemnobrązowy
C05 szary
C05 szary
C06 szaro-zielony
C06 szaro-zielony
C07 kremowo-biały
C08 piaskowo-żółty

C07 kremowo-biały
C08 piaskowo-żółty

C10 zielono-niebieski

C10 zielono-niebieski

C11 beżowo-żółty

C11 beżowo-żółty

C15 ciemnoszary

C15 ciemnoszary

C18 szary łupek
C30 brązowy

C18 szary łupek
C30 brązowy

C31 zielony
C31 zielony
C32 pomarańczowo-brązowy
C32 pomarańczowo-brązowy
C50 czarny
C51 srebrny

C50 czarny

C52 perłowy

C51 srebrny

C53 ołowiany

C52 perłowy

C54 szaro-beżowy

C53 ołowiany

C55 krzemowy

C54 szaro-beżowy

C56 stalowy

C55 krzemowy

C57 lniany beż
C56 stalowy
C58 oliwkowy
C57 lniany beż
C59 kwarcowy
C58 oliwkowy
C60 antracytowy
C61 szwedzka czerwień
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C59 kwarcowy

C62 szaro-niebieski

C60 antracytowy

CL104 jasny dąb

C61 szwedzka czerwień

CL105 ciemny dąb

C62 szaro-niebieski

KOLORY

CEDRAL Lap
i CEDRAL Click
Kolory drewnopodobne CLXX
Deski CEDRAL Lap są dostępne w 2 odcieniach naśladujących wygląd
naturalnego drewna pomalowanego bejcą. Półprzezroczyste wykończenie
nabiera wyrazu dzięki grze światła i zmienia się zależnie od kąta
obserwacji.
Ze względu na przezroczystą powłokę producent nie rekomenduje
pionowego oraz płaskiego montażu (wymagającego widocznego
montażu) desek CEDRAL Lap w kolorach drewnopodobnych.

Struktury wood i smooth
Deski CEDRAL Lap dostępne są z wykończeniem o strukturze drewna
cedrowego (CEDRAL Wood). Deski CEDRAL Click dostępne są w wersjach
z wykończeniem o strukturze drewna cedrowego (CEDRAL Wood) oraz
z gładkim wykończeniem (CEDRAL Smooth).

Farba retuszująca
Farba retuszująca CEDRAL dostępna jest w opakowaniach o pojemności
0,5 l we wszystkich kolorach oprócz odcieni drewnopodobnych. Farbę
tę należy stosować oszczędnie tylko na uszkodzonych fragmentach
powłoki lub przyciętych krawędziach. W przypadku krawędzi desek
ciętych w odcieniach drewnopodobnych należy używać maksymalnie
dopasowanych kolorów, aby zabezpieczyć je przed przebarwieniami po
montażu.

Aluminiowe profile wykończeniowe
Dostarczane w kolorach dopasowanych i uzupełniających serię produktów
CEDRAL.
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PRZECHOWYWANIE I PRZENOSZENIE

Przechowywanie i przenoszenie
Przechowywanie
Deski CEDRAL należy przechowywać pod przykryciem na paletach,
na których zostały dostarczone. Należy usunąć wszelkie tymczasowo
zamontowane osłony transportowe, aby odprowadzić uwięzioną wilgoć,
a następnie okryć ładunek nieprzezroczystym brezentem.

maks.
400 mm

Produkt ustawić na odpowiedniej liczbie
elementów nośnych, na równym podłożu.
Nie opierać o ścianę.

Przechowywać pod przykryciem, najlepiej
wewnątrz budynku.
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Chronić przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych.

Podczas przenoszenia desek CEDRAL płaską stroną do podłoża należy
uważać, aby się nie złamały. Przechowując deski CEDRAL w położeniu
płaskim, należy zapewnić ich podparcie na całej długości, umieszczając
je na przeznaczonych do tego paletach. Deski najlepiej przenosić,
kierując krawędź do dołu. Jeżeli deska przenoszona jest przez jedną
osobę, przed uniesieniem ze stosu należy ją obrócić na bok. Osoba
przenosząca powinna maksymalne rozszerzyć ramiona, aby zapewnić
desce maksymalne podparcie.

Nie ściągać desek ze stosu.

PRZECHOWYWANIE I PRZENOSZENIE

Przenoszenie

Deski należy podnosić.

Przenosić krawędzią w dół, ale nie
przechowywać desek opartych o krawędzie.
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OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU
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Cięcie
Montaż za pomocą wkrętów
Montaż za pomocą gwoździ
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Montaż na wietrze
Elementy mocowane na powierzchni
Wentylacja

Metoda cięcia zależy od liczby desek,
jaka ma zostać zamontowana. Deski
CEDRAL można ciąć za pomocą
piły ręcznej, gilotyny, wyrzynarki
elektrycznej lub piły tarczowej.
Po zakończeniu cięcia należy usunąć
kurz za pomocą czystej, suchej
ściereczki.

Piła ręczna
Metoda ta wymaga zastosowania piły hartowanej i jest zalecana do
cięcia jedynie w niewielkim zakresie.

Wyrzynarka elektryczna
Obrócenie deski CEDRAL i wykonanie cięcia na odwrocie gwarantuje
uzyskanie czystego wykończenia na przedniej stronie deski.

Ręczna piła tarczowa
Ręczna piła tarczowa z ostrzami z włóknocementu idealnie nadaje się
do cięcia większej liczby desek. Piły takie można nabyć u lokalnych
dostawców.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU | CIĘCIE

Cięcie

Piła kątowa / ukośnica z tarczą
Piła wolnoobrotowa, z zębami z nakładką z węglików spiekanych,
lub szybkoobrotowa, z diamentową tarczą bez zębów.
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OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU | MONTAŻ ZA POMOCĄ WKRĘTÓW I GWOŹDZI
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Montaż za pomocą wkrętów
(zalecany)
Montaż za pomocą wkrętów jest zalecany i można wykonać go bez
nawiercania wstępnego, jeżeli elementy mocujące znajdują się co najmniej
50 mm od końcowej krawędzi deski (wymagane użycie wkrętarki).
Jeżeli odległość wkrętów od krawędzi deski nie będzie przekraczać
50 mm, konieczne jest wykonanie otworów wstępnych i zagłębienia
dopasowanego do wielkości wkrętu. Wkręty muszą być wykonane ze
stali nierdzewnej, a ich minimalna wielkość musi wynosić 4,0 x 45 mm.
Należy przestrzegać następujących minimalnych odległości między
krawędzią deski a wkrętem i gwoździem.

Rozstaw krawędzi
D1
D2

20 mm
20 mm

D1

D2

Montaż za pomocą gwoździ
Ręczne
Deski można przybijać ręcznie
bez nawiercania wstępnego, jeżeli
odległość między gwoździami
a krawędzią deski wynosi co
najmniej 50 mm. W przypadku
gwoździ znajdujących się bliżej niż
50 mm od krawędzi deski, należy
wykonać nawiercanie wstępne
za pomocą wiertła 3 mm. Dopuszcza się używanie standardowych
wierteł HSS, należy jednak pamiętać o ich regularnym ostrzeniu.

Gwoździarki pneumatyczne
Deski Cedral można przybijać za
pomocą gwoździarek pneumatycznych. Na rynku dostępnych jest
wiele modeli tych urządzeń. Obowiązkowo należy używać elementów
mocujących ze stali nierdzewnej, są one bowiem równie trwałe co
deski. Należy używać gwoździ o długości 50 mm i średnicy 2,8 mm.
Zaleca się użycie gwoździ pierścieniowych z pełną, okrągłą główką
o średnicy 7 mm.
Nie należy używać gwoździ z węższą główką (kształt przekroju gwoździa
przypomina literę „T”). Gwoździe z główkami w kształcie litery „C” są
dopuszczalne, jednak średnica główki powinna wynosić minimum 7 mm.
Należy wykonać próbne wbijanie gwoździ w celu ustalenia głębokości
mocowania oraz odległości gwoździ od krawędzi.
Gwoździarka pneumatyczna musi posiadać odpowiednią regulację,
w przeciwnym razie może dojść do przestrzelenia desek lub
pozostawienia wystającego gwoździa nad powierzchnią deski
(sprawdzić specyfikacje producenta).

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU | MONTAŻ ZA POMOCĄ GWOŹDZI

Należy używać pierścieniowych
gwoździ ze stali nierdzewnej
o minimalnej wielkości 2,8 x
45 mm, z główką 7-10 mm. Główki
gwoździ muszą być wyrównane
z powierzchnią deski.
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OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU | POZOSTAŁE KWESTIE

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas obróbki desek CEDRAL może dochodzić do wydzielania
pyłu, który działa drażniąco na drogi oddechowe i oczy. Długotrwałe
wdychanie pyłu może być szkodliwe dla zdrowia. Więcej informacji
zawiera karta charakterystyki dostępna w części dotyczącej danych
technicznych desek Cedral Lap na stronie www.cedralsidings.com.

Wymogi związane z montażem
w miejscach narażonych na silny
wiatr lub duże obciążenia
Jeżeli obciążenie wiatrem przekracza 1,0 kN/m2, należy skonsultować się
z Działem technicznym CEDRAL (elewacje@cedral.pl). Jeżeli oczekuje
się, że deski CEDRAL będą poddawane wyjątkowym obciążeniom
udarowym (np. montaż na niskim poziomie w pobliżu przejść dla
pieszych, w szkołach, obiektach rekreacyjnych itp.), należy zwiększyć
ich wytrzymałość poprzez umieszczenie między łatami montażowymi
dodatkowych łat drewnianych.

Elementy mocowane
na powierzchni deski CEDRAL
Jeżeli wraz z deskami mają zostać zamontowane inne elementy (znaki,
rynny, daszki), należy zastosować dodatkowe łaty oraz wykonać
prześwity w deskach CEDRAL. Pod żadnym pozorem nie wolno
wywierać na deski CEDRAL dodatkowego obciążenia strukturalnego.
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Aby uniknąć kondensacji międzywarstwowej, za deskami CEDRAL
należy pozostawić co najmniej 30 mm przestrzeni umożliwiającej
swobodny obieg powietrza w zakresie co najmniej 10 000 mm2/m
w górnej i dolnej części instalacji.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU | POZOSTAŁE KWESTIE

Wentylacja

Uzyskanie przestrzeni tej wielkości możliwe jest dzięki zastosowaniu
łat o głębokości 38 mm, które zapewniają minimalną wytrzymałość na
obciążenie wyrywające wygenerowane przez deski.
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Wprowadzenie
Mocowanie łat
Montaż profili wentylacyjnych
Profile pionowe
Poziome profile startowe
Montaż
Narożniki
Wykończenia i elementy dekoracyjne
Dodatkowa izolacja

Deski CEDRAL należy montować do pionowych łat drewnianych
(zaimpregnowanych i ostruganych na dwóch płaszczyznach)
o szerokości co najmniej 50 mm i rozstawionych maksymalnie co
600 mm na elewacji. Deski CEDRAL należy przymocować do co
najmniej trzech łat: w przypadku mocowania do dwóch łat odległość
między nimi należy zmniejszyć do 400 mm.
Za deskami CEDRAL należy pozostawić przestrzeń o szerokości co
najmniej 30 mm oraz odstępy o szerokości 10 mm w części dolnej,
górnej oraz przy nadprożach i parapetach drzwi i okien.

7-etapowy proces montażu
1. Mocowanie łat do ściany

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | WPROWADZENIE

Istnieje kilka wariantów montażu desek CEDRAL, jednak wszystkich
dotyczy jedna, ogólna zasada.

2. Mocowanie profili wentylacyjnych do górnych i dolnych części łat
3. Mocowanie profili pionowych
4. Mocowanie poziomych profili startowych
5. Cięcie i mocowanie desek CEDRAL Lap
6. Narożniki
7. Wykończenia i elementy dekoracyjne
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MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | MOCOWANIE ŁAT
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Ustawienie i zamocowanie pionowych łat*
Maksymalny rozstaw łat wynosi 600 mm (powinien być odpowiednio
mniejszy, jeżeli konstrukcja wykonywana jest na obszarze o dużym
obciążeniu wiatrem).

Wymiary łat
t 4UBOEBSEPXZNPOUBȈo̓NNY̓NN
t 4QPJOZOBSPȈOJLJo̓NNY̓NN

* W przypadku ścian pełnych, szkieletów drewnianych i słupków metalowych zaleca się
umieszczenie za łatami oddychającej membrany. Wymóg ten nie obowiązuje w przypadku
nieizolowanych/częściowo izolowanych ścian z wnęką.

Wykończenie aluminiowe o długości 2,5 m.
Profile wentylacyjne należy przykręcić lub przybić gwoździami do górnej
i dolnej części łat. Ich przeznaczeniem jest ochrona przed ptakami,
gryzoniami i owadami przy jednoczesnym zapewnieniu przepływu
powietrza przez system.
Dostępność profili o różnych głębokościach (50 mm, 70 mm i 100 mm)
pozwala na zapewnienie właściwej ochrony izolacji zewnętrznej.
Profile wentylacyjne należy także zamocować do wszystkich drzwi,
parapetów i nadproży okien, aby zapewnić ochronę przed dostępem
zwierząt i owadów przy jednoczesnym umożliwieniu odpowiedniej
wentylacji.

Profil wentylacyjny

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | PROFILE WENTYLACYJNE

Profile wentylacyjne
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MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | PROFILE WENTYLACYJNE

Podstawa okładziny
30 mm 20 mm

Konstrukcja główna
CEDRAL Lap
Łata drewniana
38 x 50 mm
Gwóźdź lub wkręt
30 mm
60 mm
30 mm
Profil wentylacyjny
10 mm
Profil startowy
150 mm 21 mm

Cokół
Łaty drewniane o wymiarach
min. 50 x 38 mm maks. odl. między środkami
600 mm, mocowanie do konstrukcji
Konstrukcja główna
Gwóźdź lub wkręt
30 mm
60 mm
30 mm

Profil startowy
Obróbka blacharska
(innego producenta)
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Profil wentylacyjny

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | PROFILE PIONOWE

Profile wykończeniowe CEDRAL są produkowane pod
kątem spełnienia obowiązujących norm bezpieczeństwa,
a ich jakość stanowi przedmiot gwarancji. Ich kolory
dopasowane są do desek CEDRAL, a na odwrocie w celu
ułatwienia identyfikacji umieszczono nazwę marki.
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31 mm

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | PROFILE PIONOWE

31 mm
26 mm

31 mm
34 mm

1 mm

26 mm

31 mm
34 mm

1 mm

34 mm

34 mm
13 mm
26 mm

Narożnik zewnętrzny
(symetryczny)

Narożnik zewnętrzny
(asymetryczny)

Ten uniwersalny profil może
służyć jako zabezpieczenie
narożników zewnętrznych.

Zewnętrzny narożnik ościeży
okien, gdy wykończenie ościeża
stanowi pojedynczy element.

28 mm

35 mm
18 mm

28 mm

25 mm

1 mm
1 mm
35 mm 25 mm

18 mm

Element łączący
narożniki zewnętrzne
Element służący do łączenia
z narożnikami. Dostępny
wyłącznie w kolorze czarnym.
Długość: 300 mm.

Narożnik wewnętrzny
Wykończenie narożnika,
w którym deska CEDRAL styka
się z narożnikiem wewnętrznym,
tworząc uszczelnienie między
profilem a narożnikiem.

15 mm
10 mm

8 mm
1 mm

45 mm

26 mm

17 mm 25 mm
1 mm

1 mm
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45 mm

Profil łączący

Profil końcowy

Listwa końcowa do wykańczania
okładzin CEDRAL, gdy stanowi
pojedynczy element na ościeżach
okien lub podsufitkach.

Wykończenie deski CEDRAL
zamontowanej w konfiguracji
„na zakładkę”.

Należy odpowiednio ustawić, a następnie przykręcić lub przybić
gwoździem profile końcowe, profile narożne oraz okienne.

Dylatacja 3 mm
Profil narożny symetryczny

Szczelina dylatacyjna 3 mm

Montaż za pomocą
gwoździ lub wkrętów
Łata drewniana 100 x 38mm

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | PROFILE PIONOWE

Mocowanie profili pionowych

Montaż za pomocą gwoździ lub wkrętów
Taśma uszczelniająca
PCV lub EPDM
CEDRAL Lap
Łata drewniana 50 x 38 mm
Konstrukcja główna
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Mocowanie profili pionowych
Mocowanie zewnętrznych profili okiennych (asymetrycznych) do
bocznych stron okna.

Warstwa uszczelniająca
3 mm
Profil łączący
Łata impregnowana 38 x 50 mm
Taśma uszczelniająca PCV lub EPDM
Zaimpregnowana łata drewniana
Montaż za pomocą gwoździ lub
wkrętów
Profil narożny asymetryczny

Dylatacja
3 mm
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CEDRAL Lap
Montaż za pomocą
gwoździ lub wkrętów
Dylatacja 3 mm

30 mm 30 mm

1 mm

10 mm

30 mm

4°

9 mm
21 mm

Profil startowy

40, 50, 70
lub 100 mm

Profil wentylacyjny

Używany do wykonania wargowego Ich przeznaczeniem jest ochrona
połączenia pokrywającego pierwszą przed szkodnikami i niektórymi
łatę.
owadami przy jednoczesnym
zapewnieniu przepływu powietrza
przez system.

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | POZIOME PROFILE STARTOWE

Profile poziome

27

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | POZIOME PROFILE STARTOWE

Mocowanie poziomych profili startowych
Upewnić się, że profil startowy jest ustawiony równo, a następnie
przykręcić lub przybić go w żądanym miejscu. Profil startowy powoduje
wysunięcie pierwszej deski do przodu, nadając jednolity wygląd całej
konstrukcji.

Konstrukcja główna
Łata drewniana
38 x 50 mm
Gwóźdź lub wkręt

Profil startowy
Profil wentylacyjny

150 mm
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Wzór prosty lub połączenie stykowe

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | MONTAŻ

Wybór poziomego wzoru łączenia

Wzór dowolny

Wzór połowiczny lub „w cegiełkę”
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Rozpoczęcie montażu
Umieścić pierwszą deskę CEDRAL na profilu startowym. Upewnić się,
że deska jest zamocowana do każdej łaty, na której się opiera.
Końcowa krawędź każdej deski musi również stykać się z łatą.
Deski o długości przekraczającej 400 mm muszą być zamocowane do
co najmniej 3 łat.
Elementy mocujące muszą znajdować się co najmniej 20 mm od
krawędzi desek CEDRAL:
D1

Rozstaw krawędzi
D1
D2

20 mm
20 mm

D2

30 mm 20 mm

Konstrukcja główna
CEDRAL Lap
Łata drewniana
38 x 50 mm

Profil startowy
Profil wentylacyjny

150 mm
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Kolejną deskę umieścić, tworząc zakładkę na odcinku 30 mm,
zamocować ją w odpowiednim położeniu i tą samą metodą dokładać
kolejne deski.
Każda deska musi być przymocowana do podpory w co najmniej
jednym miejscu. Końcowa krawędź każdej deski musi również stykać się
z podporą. Tam, gdzie jest to wymagane, nad ścianą lub podkonstrukcją
za łatami drewnianymi należy umieścić barierę paroizolacyjną lub
membranę przepuszczającą powietrze.
Pomiędzy dolną krawędzią deski CEDRAL a podłożem pozostawić co
najmniej 150 mm odstępu. Deski należy mocować za górne krawędzie.
Boki desek nie zachodzą na siebie, deski są ułożone luźno na styk,
a złącze musi stykać się z drewnianą podporą.
W celu ochrony łat pod spoinami pionowymi należy umieścić pasek
czarnej taśmy uszczelniającej PCV lub EPDM.

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | MONTAŻ

Montaż desek elewacyjnych CEDRAL
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Łączenie desek CEDRAL
Gdy dwie deski CEDRAL są ze
sobą łączone i mocowane do
jednej łaty, na łacie należy umieścić
pasek taśmy uszczelniającej EPDM
lub PCV zabezpieczający przed
przedostaniem się wilgoci.
Deski muszą być ze sobą połączone
luźno na styk, nie należy dociskać
ich na siłę.

Wykończenie desek CEDRAL na szczycie ściany
Elementy mocujące ostatniej, górnej deski pozostają widoczne.
Aby maksymalnie je ukryć, należy użyć wkrętów do desek
w dopasowanym kolorze.

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | MONTAŻ

Podsufitka
Profil wentylacyjny

Linia podsufitki

Konstrukcja główna
CEDRAL Lap
Łaty drewniane o wymiarach min.
50 x 38 mm maks. odl. między
środkami 600 mm, mocowanie do
konstrukcji
Zakładka 30 mm

Podsufitka pochyła
Profil wentylacyjny

Linia pochyłej podsufitki
(ściany szczytowe)
Łata 25 x 50 mm ułożona
równolegle do pochyłej podsufitki
(w celu podparcia końcówek desek)

Uszczelnienie o wym. 13 x 50 x
75 mm przy każdej łacie

Konstrukcja główna
CEDRAL Lap
Łaty drewniane o wymiarach
min. 50 x 38 mm maks. odl.
między środkami 600 mm, mocowanie do konstrukcji
Zakładka 30 mm
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Wykończenie desek CEDRAL na szczycie ściany:
przyczółki i ściany szczytowe
W miejscach, w których deski CEDRAL stykają się z innym materiałem
i nie są wymagane listwy końcowe, końcówka deski CEDRAL nie może
zachodzić o więcej niż 100 mm za ostatni punkt mocujący.
Na końcach ścian szczytowych z trójkątnym przyczółkiem deski
CEDRAL należy mocować na górze i na dole łaty równoległej do
spadku dachu. Brak zabezpieczenia dolnej krawędzi może skutkować
odginaniem się desek.

Maksymalna grubość łaty podsufitki pochyłej: 25 mm

Linia podsufitki

Ukryty element mocujący oddalony od
górnej krawędzi deski CEDRAL o 20 mm
Widoczny dolny element
mocujący 30 mm od dolnej
krawędzi deski
Szczelina
wentylacyjna
10 mm

Za pomocą desek CEDRAL można wykonać kilka wykończeń
narożników zewnętrznych i wewnętrznych.

44°

44°

10 mm

10 mm
11 mm

21 mm

11 mm

21 mm

50 x 38 mm
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Narożniki

Deski zachodzące na siebie w narożnikach
Sytuacja ta ma miejsce, gdy deska z jednej strony zachodzi na krawędź
deski z drugiej strony. Przy zastosowaniu tej metody jedna z krawędzi
zawsze pozostanie widoczna. Wykończenie krawędzi należy odpowiednio
dopasować do wykończenia CEDRAL. Poprzeczne cięcia deski na
narożnikach nie są prostopadłe do bocznych krawędzi desek.
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Narożniki ukośne
Aby wykonać połączenie ukośne, deski należy przyciąć w taki sposób,
aby przy dolnej krawędzi były dłuższe o 23 mm, a przy górnej –
o 13 mm dłuższe niż odległość od narożnika łat podpierających.
Cięcie wykonywane jest pod kątem 44° przez całą grubość deski
(zalecamy, aby wykonać na desce oznaczenie odpowiadające 45°
i wykonać cięcie tuż poniżej niego). Powyższa zasada może mieć
zastosowanie wyłącznie w przypadku rzeczywistego kąta 90°,
w przypadku innych kątów należy kierować się metodą prób i błędów.

Konstrukcja główna
CEDRAL Lap

Taśma uszczelniająca
PCV lub EPDM
Narożniki ukośne
Łaty drewniane
50 x 38mm
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Dylatacja 3 mm
Profil narożny symetryczny

Montaż za pomocą gwoździ
lub wkrętów
Łata drewniana 100 x 38mm

Szczelina dylatacyjna 3 mm

Montaż za pomocą gwoździ lub wkrętów
Taśma uszczelniająca
PCV lub EPDM
CEDRAL Lap
Łata drewniana 50 x 38 mm
Konstrukcja główna

Narożnik wewnętrzny
CEDRAL Lap
Łata impregnowana 38 x 50 mm
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Narożnik zewnętrzny

Taśma uszczelniająca PCV lub EPDM
Mocowanie za pomocą
gwoździa lub wkrętu
Narożnik wewnętrzny

3 mm
szczelina
dylatacyjna

Mocowanie za pomocą
gwoździa lub wkrętu

Łata impregnowana 38 x 50 mm

3 mm
szczelina
dylatacyjna
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Narożnik/przyczółek z profilem końcowym

Montaż za pomocą gwoździ lub wkrętów
Łata impregnowana 38 x 50 mm
Taśma uszczelniająca PCV lub EPDM
Pasek pianki
ściśliwej
Warstwa
uszczelniająca

Szczelina
dylatacyjna 3 mm
Profil końcowy

CEDRAL Lap

Farba retuszująca dostępna jest we wszystkich kolorach desek CEDRAL
z wyjątkiem odcieni drewnopodobnych. Farbę tę należy stosować
oszczędnie tylko na uszkodzonych fragmentach powłoki lub przyciętych
krawędziach.
W przypadku odcieni drewnopodobnych należy pokryć obcięte
krawędzie cienką warstwą farby retuszującej w zbliżonym kolorze,
aby zabezpieczyć je przed przebarwieniami po montażu.

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | WYKOŃCZENIA I ELEMENTY DEKORACYJNE

Wykończenia i elementy dekoracyjne
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Dodatkowa izolacja
Jeżeli wymagane jest wykonanie izolacji, stosując łaty poprzeczne lub
regulowane wsporniki można zwiększyć głębokość wnęki.

Bezpieczne mocowanie poziomych łat na ścianie/podłożu*
Między tymi łatami można umieścić wymaganą izolację; będą one również
podpierać pionowe łaty, do których mocowane są deski CEDRAL.

* W przypadku ścian pełnych, szkieletów drewnianych i słupków metalowych zaleca się
umieszczenie za łatami oddychającej membrany. Wymóg ten nie obowiązuje w przypadku
nieizolowanych/częściowo izolowanych ścian z wnęką.

Sprawdzić, czy nie występują szczeliny. Można również użyć
regulowanych wsporników przyściennych, aby przymocować łaty,
jeżeli wymagana jest większa grubość izolacji. Pionowe łaty zostaną
umieszczone na łatach poziomych.

Regulowany wspornik przyścienny

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL LAP | DODATKOWA IZOLACJA

Montaż izolacji na ścianie między łatami lub konsolami.
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MONTAŻ DESEK
ELEWACYJNYCH
CEDRAL CLICK
43
44
45
46
47
48

Wprowadzenie
Mocowanie łat
Montaż profili wentylacyjnych
Mocowanie profili pionowych
Mocowanie profili poziomych
Montaż

1. Mocowanie łat do ściany
2. Mocowanie profili wentylacyjnych do górnych i dolnych części łat
3. Mocowanie profili pionowych i poziomych profili (startowych)
4. Cięcie i mocowanie desek CEDRAL Click

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL CLICK | WPROWADZENIE

5-etapowy proces montażu

5. Inne elementy wykończeniowe
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Mocowanie łat
Należy ustawić i zamocować pionowe łaty. Maksymalny rozstaw łat
wynosi 600 mm (powinien być odpowiednio mniejszy, jeżeli konstrukcja
wykonywana jest na obszarze o dużym obciążeniu wiatrem).

Wymiary łat
t 4UBOEBSEPXZNPOUBȈo̓NNY̓NN
t 4QPJOZOBSPȈOJLJo̓NNY̓NN

Profile wentylacyjne należy przykręcić lub przybić gwoździami do
górnych i dolnych łat wszystkich drzwi, parapetów oraz nadproży okien.
Ich przeznaczeniem jest ochrona przed ptakami, gryzoniami i owadami
przy jednoczesnym zapewnieniu przepływu powietrza przez system.
Dostępność profili o różnych głębokościach (50 mm, 70 mm i 100 mm)
pozwala na zapewnienie właściwej ochrony izolacji zewnętrznej.

Profil wentylacyjny

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL CLICK | PROFILE WENTYLACYJNE

Montaż profili wentylacyjnych
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Mocowanie profili pionowych

15 mm
8 mm
1 mm

45 mm

1 mm

Profil łączący
Listwa końcowa do wykańczania
okładzin CEDRAL, gdy stanowi
pojedynczy element na ościeżach
okien lub podsufitkach.

15 mm

20 mm
35 mm

34 mm

1 mm

34 mm
1 mm

14 mm

35 mm 14 mm

Narożnik wewnętrzny
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20 mm

Wykończenie narożnika,
w którym deska CEDRAL styka
się z narożnikiem wewnętrznym,
tworząc uszczelnienie między
profilem a narożnikiem.

15 mm

Narożnik zewnętrzny
symetryczny
Możliwość wykorzystania
jako narożnik zewnętrzny lub
wykończenie na ościeżu okna.

1
10
10
40 46,5

54 mm
15

3
8

3,5

16 mm

Profil startowy

Profil nadproża okna

Używany w podstawie ściany
zewnętrznej. Musi zostać
zamocowany równo, aby
zamontowane panele CEDRAL
Click pozostały do siebie idealnie

Używany jako wykończenie
nad oknem oraz do podparcia
kolejnego rzędu desek CEDRAL
Click.

równoległe.

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL CLICK | PROFILE POZIOME

Mocowanie profili poziomych
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Montaż desek elewacyjnych
CEDRAL Click
Wszystkie mocowania wykonywane
są za pomocą klipsów Click.
Klipsy te mocuje się do drewna
za pomocą wkrętów z łbem
grzybkowym ze stali nierdzewnej
lub do ram metalowych za pomocą
nitów.

Mocowanie za pomocą klipsów ustalających i specjalnych
wkrętów
Klips i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej 304 (A2).
Wymiary klipsów to: 60 x 40 mm z hakami dostosowanymi do
wymogów związanych z montażem desek CEDRAL Click.
Wymiary wkrętu to 3,9 x 30 mm. Łeb wkrętu jest dostosowany do
mocowania klipsów. Oznacza to, że łeb jest płaski, a jego dolna część
jest spłaszczona częściowo.

Za deskami CEDRAL Click należy pozostawić przestrzeń o szerokości
co najmniej 30 mm oraz otwory o szerokości 10 mm w części dolnej,
górnej oraz przy nadprożach i parapetach okien i drzwi. Montaż desek
należy rozpocząć u dołu ściany zewnętrznej, mocując przeznaczony do
tego profil startowy CEDRAL Click. Profil startowy musi być dokładnie
wyrównany. Użyć wkrętów z łbem gniazdowym, aby nie stanowiły one
przeszkody w umieszczeniu pierwszej deski. Pierwszą deskę CEDRAL
Click należy umieścić na profilu startowym i zamocować za pomocą
klipsów do wszystkich podpór. Następnie na pierwszą deskę CEDRAL
Click należy nałożyć kolejną.
Deskę zamocować za pomocą klipsów Click umieszczonych na każdej
łacie.

Klips

Pochłaniacz przy panelu

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL CLICK | MONTAŻ

Podstawa ściany

Pionowa łata drewniana
o wym. 70 x 38

Profil startowy
Profil wentylacyjny
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Montaż ciągły
Deski CEDRAL Click umieszczane są tak, aby ich krawędzie stykały się ze
sobą, na umieszczonych pod spodem łatach wsporczych.
Do zabezpieczenia wszystkich drewnianych łat wsporczych, nie tylko samych
złączy, używa się taśm uszczelniających łączenia o odpowiedniej sztywności.
Jeżeli taśma uszczelniająca nie jest narażona na oddziaływanie światła,
wystarczy użyć taśmy z czarnego polietylenu (PE) o grubości 0,5 mm. Jeżeli
taśma uszczelniająca łączenie jest narażona na oddziaływanie światła, należy
użyć materiału odpornego na działanie promieni UV, np. EPDM.

Cedral
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Odległość między krawędziami klipsa
Click a deski CEDRAL nie powinna
przekraczać 60 mm

Do wykończenia pionowych ościeży okna można wykorzystać profil
narożny zewnętrzny CEDRAL Click. Na nadprożu okna można umieścić
profil nadproża. Profil nadproża można łączyć z całymi lub wyciętymi
deskami CEDRAL Click. Otwory w dolnej części tyłu profilu zapobiegają
gromadzeniu się w nim wody.

Profil łączący

CEDRAL Click

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL CLICK | MONTAŻ

Wykończenie okna i narożnik zewnętrzny

Klips CEDRAL Click

Łata drewniana,
min. 70 x 38
Profil narożny

Pochłaniacz
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Narożnik wewnętrzny
W celu wykończenia narożnika wewnętrznego użyć narożnika
wewnętrznego CEDRAL Click, który tworzy uszczelnienie między
profilem a narożnikiem.

CEDRAL Click

Taśma uszczelniająca PCV lub EPDM
Klips CEDRAL Click

Narożnik wewnętrzny

Łata drewniana,
min. 70 x 38 mm

Szczelina
dylatacyjna
3 mm

Szczelina
dylatacyjna
3 mm

Istnieją dwie możliwości zamocowania ostatniej deski CEDRAL Click na
górze fasady:
t .
 POUBȈ[BQPNPDǌLMJQTØX KFȈFMJGBTBEB[BLPǩD[POBKFTUDBǌEFTLǌ
CEDRAL Click.
t .
 POUBȈ[BQPNPDǌEPCSBOZDILPMPSZTUZD[OJFXLSǗUØX[̓CFN
grzybkowym, jeżeli wykończenie fasady wymaga zastosowania
przyciętej deski CEDRAL Click.
Wkręty należy wprowadzić prostopadle do powierzchni panelu
za pomocą wiertarki elektrycznej z wysokiej jakości wiertłem
dopasowanym do łba wkrętu.
Drewno
min. 70 x 38

Pochłaniacz

Klips CEDRAL Click
CEDRAL Click

MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL CLICK | MONTAŻ

Mocowanie ostatniej deski CEDRAL Click

Profil łączący

≥10
≥30
≥10
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PIONOWY MONTAŻ
DESEK CEDRAL
55
56
57
58
59
65
66

Wprowadzenie
Ułożenie desek
Montaż drewnianych łat
Mocowanie profili wentylacyjnych
Mocowanie profili
Elementy mocujące
Montaż

Wentylowany system okładzin przeciwdeszczowych należy zamocować
na łatach, aby utworzyć szczelinę wentylacyjną za okładziną.
W przypadku tradycyjnego, poziomego montażu desek CEDRAL
potrzebne są tylko pionowe łaty.
Aby zamocować deski CEDRAL w ułożeniu pionowym, najpierw
należy zamontować łaty pionowe, a następnie poziome. W ten sposób
za okładziną powstaje szczelina wentylacyjna i tworzony jest punkt
mocowania.
Uwaga: minimalna wielkość szczeliny wentylacyjnej w górnej i dolnej części poszczególnych
sekcji, umożliwiająca swobodny przepływ powietrza przez cały system, wynosi 10 mm.

Poziomo

Pionowy

Przepływ
powietrza

Przepływ
powietrza

5-etapowy proces montażu
1. Ustalenie sposobu ułożenia desek CEDRAL
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Wentylowany system okładzin przeciwdeszczowych

2. Montaż drewnianych łat
3. Mocowanie profili wentylacyjnych
4. Mocowanie profili
5. Montaż desek elewacyjnych CEDRAL
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Ustalenie sposobu ułożenia desek
Deski CEDRAL można montować pionowo na jeden z 4 sposobów:

Wzór „falisty”

Płasko

Deski układane są według wzoru
„na mijankę”. Elementy mocujące
pozostają widoczne.

Deski układane są obok siebie
luźno na styk lub z 2 mm
szczelinami. Elementy mocujące
pozostają widoczne.

Na zakładkę

CEDRAL Click

Deski mocowane są na zakładkę
30 mm. Elementy mocujące
pozostają widoczne.

Deski CEDRAL Click używane
są w połączeniu z klipsami Click.
Montuje się je w układzie na pióro
i wpust, gdzie widoczne są tylko
elementy mocujące na pierwszej
i ostatniej desce.

Łaty drewniane należy zamocować
w pierwszej kolejności.
Ich minimalne wymiary to
25 mm x 50 mm, a maksymalny
rozstaw: 600 mm.
Pionowe łaty drewniane można
zastąpić regulowanymi wspornikami
przyściennymi.

Należy zamocować poziome
kontrłaty.
Ich minimalne wymiary to
38 x 50 mm, a maksymalny
rozstaw: 600 mm. Ich trapezowy
kształt powinien umożliwiać
odprowadzanie wody.
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Montaż drewnianych łat
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Mocowanie profili wentylacyjnych
Profile wentylacyjne należy zamocować do górnej i dolnej części
drewnianych łat, w tym do drzwi, parapetów i nadproży okien.
Profile wentylacyjne umożliwiają przepływ powietrza, jednocześnie
uniemożliwiając dostęp ptaków i szkodników.
W przypadku korzystania z regulowanych wsporników przyściennych
profil wentylacyjny należy zamocować do tylnej części górnej i dolnej
łaty pionowej. Wsporniki wyregulować tak, aby tylna szczelina była
w całości zamknięta na górze i na dole.

Profil wentylacyjny

Podczas pionowego montażu desek elewacyjnych CEDRAL Lap należy
zwrócić uwagę na wykorzystywane profile. Dalszych informacji udziela
dział doradztwa technicznego Marley Eternit.
31 mm

31 mm
26 mm

31 mm
34 mm

26 mm

31 mm

1 mm

34 mm

1 mm

34 mm

34 mm

26 mm

13 mm

Narożnik zewnętrzny
(symetryczny)

Narożnik zewnętrzny
(asymetryczny)

Ten uniwersalny profil może służyć
jako zabezpieczenie narożników
zewnętrznych.

Zewnętrzny narożnik ościeży okien,
gdy wykończenie ościeża stanowi
pojedynczy element.

15 mm

35 mm

8 mm
1 mm

45 mm

1 mm

25 mm

35 mm 25 mm
1 mm

Profil łączący

Narożnik wewnętrzny

Listwa końcowa do wykańczania
okładzin CEDRAL, gdy stanowi
pojedynczy element na ościeżach
okien lub podsufitkach.

Wykończenie narożnika,
w którym deska CEDRAL styka
się z narożnikiem wewnętrznym,
tworząc uszczelnienie między
profilem a narożnikiem.

Profil końcowy

10 mm
26 mm

17 mm 25 mm
1 mm
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Profile CEDRAL Lap

Wykończenie deski CEDRAL
zamontowanej w konfiguracji
„na zakładkę”.

45 mm

59

PIONOWY MONTAŻ DESEK ELEWACYJNYCH CEDRAL | MOCOWANIE PROFILI
60

Profile CEDRAL Click

54 mm
34 mm

16 mm

23 mm

Profil startowy do
układu pionowego
Listwa końcowa do wykańczania
okładzin CEDRAL, gdy stanowi
pojedynczy element na ościeżach
okien lub podsufitkach.

Profil nadproża okna
Listwa końcowa do wykańczania
okładzin CEDRAL, gdy stanowi
pojedynczy element na ościeżach
okien lub podsufitkach.

20 mm
15 mm

20 mm
35 mm

34 mm

1 mm

34 mm
1 mm

14 mm

35 mm 14 mm

Narożnik wewnętrzny
Wykończenie narożnika,
w którym deska CEDRAL
Click styka się z narożnikiem
wewnętrznym, tworząc
uszczelnienie między profilem
a narożnikiem.

15 mm

Narożnik zewnętrzny
symetryczny
Możliwość wykorzystania
jako narożnik zewnętrzny lub
wykończenie na ościeżu okna.

(tylko CEDRAL Lap, tylko w kolorach Cxx)

Mocowanie pionowych,
symetrycznych zewnętrznych
profili narożnych, asymetrycznych
profili narożnych, narożników
wewnętrznych lub profili
końcowych, zależnie od
zastosowania.

Profile końcowe należy umieścić
poziomo w górnej i dolnej części
każdego rzędu desek.

Należy pamiętać, że profile muszą zostać zamocowane przed ułożeniem desek CEDRAL.
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Wykorzystanie wzoru „falistego”
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Układanie na płasko
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Należy pamiętać, że profile muszą zostać zamocowane przed ułożeniem desek CEDRAL.

(tylko CEDRAL Lap, tylko w kolorach Cxx)

Mocowanie pionowych profili
połączeniowych, mocowanie
zewnętrznych profili narożnych na
zatrzask lub na zakładkę.

Mocowanie poziomych profili
połączeniowych w górnej i dolnej
części każdej sekcji desek.

(tylko CEDRAL Lap, tylko w kolorach Cxx)

Poziome profile połączeniowe
należy zamocować w górnej
i dolnej części każdej sekcji desek.

Mocowanie pionowych,
symetrycznych zewnętrznych
profili narożnych, asymetrycznych
profili narożnych, narożników
wewnętrznych lub profili
końcowych, zależnie od
zastosowania.
Profile startowe należy
zamocować tam, gdzie jest to
wymagane, aby pierwsza deska
każdej sekcji została wysunięta
do przodu w celu nadania
fasadzie jednolitego wyglądu.

Należy pamiętać, że profile muszą zostać zamocowane przed ułożeniem desek CEDRAL.
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Układanie na zakładkę
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Korzystanie z systemu CEDRAL Click
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Należy pamiętać, że profile muszą zostać zamocowane przed ułożeniem desek CEDRAL.

Mocowanie pionowego profilu
startowego na zatrzask,
zewnętrznego profilu narożnego,
narożnych profili połączeniowych
i/lub narożników wewnętrznych,
w zależności od zastosowania.

Pionowy profil startowy pełni
funkcję wsporczą całego systemu,
dlatego należy montować go
poniżej desek CEDRAL Click.

Ponieważ elementy mocujące widoczne są we wszystkich konfiguracjach
pionowych desek CEDRAL Lap (z wyjątkiem CEDRAL Click), zaleca się
używanie dopasowanych kolorystycznie wkrętów CEDRAL.

Klipsy Click i wkręty
W przypadku pionowego mocowania desek elewacyjnych CEDRAL
Click wymagane jest użycie klipsów Click. Dostarczane są one
z wkrętami ze stali nierdzewnej w zestawach po 250 sztuk.
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Wkręty CEDRAL
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Wzór „falisty”
Pracę rozpocząć od umieszczenia
wszystkich desek warstwy
spodniej w 70 mm odstępach.
Przymocować deski do każdej łaty
w dwóch miejscach co 600 mm,
co najmniej 20 mm od krawędzi
deski.

Wierzchnie deski umieścić na
deskach spodnich, upewniając
się, że zachodzą one na siebie
na odcinku co najmniej 60 mm.

Wykonać otwór w obu deskach
i drewnie, przykręcając do niego
deski. Elementy mocujące muszą
znajdować się co najmniej 20 mm
od krawędzi desek, a wszystkie
deski muszą być przymocowane
do każdej łaty w dwóch miejscach.

70 mm

Elementy
mocujące
min. 20 mm od
krawędzi deski

Zakładki
o wielkości
60 mm

Umieścić pierwszą deskę
w odpowiednim miejscu
i przymocować ją za pomocą
wkrętu. Upewnić się, że elementy
mocujące znajdują się co najmniej
20 mm od krawędzi deski oraz
że deska przymocowana jest do
każdej łaty w dwóch miejscach.

Dołączyć kolejne deski,
umieszczając je na styk lub
pozostawiając między nimi równe
szczeliny o szerokości od 0 do
2 mm. Przymocować za pomocą
wkrętów.

W ten sam sposób zamontować
pozostałe deski.

Elementy mocujące min.
20 mm od krawędzi deski

Równe odstępy
0 – 2 mm
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Płasko
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Na zakładkę
Pierwszą deskę umieścić na drewnianej listwie lub listwie pochyłej,
tak aby była wysunięta do przodu o 10 mm, a następnie przykręcić ją,
upewniając się, że elementy mocujące znajdują się co najmniej 20 mm
od górnej krawędzi deski.

CEDRAL Lap

Ukośna listwa

Kolejne mocowania wykonać na części końcowej deski, zachowując
50 mm odstęp od jej krawędzi. Rozstaw elementów mocujących powinien
wynosić 600 mm.
Wykonać zakładkę na odcinku 30 mm z następną deską i przykręcić ją
w części górnej i na odcinku zakładki, aby ograniczyć przedostawanie się
wody.
W ten sam sposób mocować kolejne deski.

Wsunąć pierwszą deskę do profilu startowego.

CEDRAL Click

Klips CEDRAL Click

Pionowy profil startowy
CEDRAL Click

50 – 200 mm

Profil wentylacyjny

Oprzeć dolną część deski na pionowym profilu startowym.
Należy pamiętać, że dolna łata musi zostać przycięta, aby
umożliwić prawidłowe dopasowanie zgodnie z powyższym
rysunkiem. Czynność tę należy powtórzyć pomiędzy złączami.
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Montaż desek elewacyjnych CEDRAL Click
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Montaż desek elewacyjnych CEDRAL Click
Przykręcić klipsy Click do każdej
łaty, aby zamocować krawędź
deski we właściwym położeniu.
Wsunąć deskę do klipsów, które
zostały zamocowane. Oprzeć ją
na pionowym profilu startowym
i umieścić klipsy na nowej desce,
a następnie zamocować ją.
Kontynuować do zakończenia
pracy.
Elementy mocujące ostatnią deskę
będą widoczne.
Zalecane jest użycie wkrętów
Marley Eternit w odpowiednich
kolorach.

Wykwity wapienne to zjawisko dotykające wszystkie produkty wytworzone na bazie
cementu. Ich występowanie ma charakter tymczasowy i w żaden sposób nie wpływa
na funkcjonowanie produktu. Woda rozpuszcza sole zawarte w produkcie, roztwór
soli osadza się na powierzchni podłoża, a jej osad pozostaje na nim po odparowaniu
wody. Wykwity nie są spowodowane wadami materiałowymi.
Cement zawiera pewną ilość niezwiązanego wapna. Po dodaniu wody rozpoczyna
się seria reakcji chemicznych skutkujących związaniem i utwardzeniem się cementu,
czemu towarzyszy wydzielanie większej ilości wapna w postaci wodorotlenku
wapnia. Sól ta jest trudno rozpuszczalna w wodzie, a przesycony roztwór powoduje
osadzanie kryształków na powierzchni desek CEDRAL.
Podstawową przyczyną wykwitów jest gromadzenie wody między deskami
CEDRAL podczas magazynowania lub montażu przeprowadzanego w wilgotnych
warunkach. Zaleca się, aby przed zamontowaniem deski CEDRAL przechowywać
pod przykryciem i nie bezpośrednio na podłożu. Do zabezpieczenia materiałów na
wolnym powietrzu nie jest zalecany polietylen. Podczas montażu należy uważać, aby
na tylnej stronie desek CEDRAL nie nagromadziła się nadmierna wilgoć. Utworzenie
wentylowanej przestrzeni za deskami CEDRAL pomaga w odprowadzeniu wilgoci.

ZAPOBIEGANIE WYKWITOM

Zapobieganie wykwitom

Czas trwania wykwitu zależy od jakości i rodzaju osadu oraz warunków otoczenia.
Woda, stanowiąca pierwotną przyczynę pojawienia się wykwitów, odgrywa także
znaczącą rolę w ich usuwaniu.
Lekko kwaśna woda deszczowa potrafi nie tylko rozpuścić osad, ale również
mechanicznie go usunąć, spłukując go z desek CEDRAL. Mimo że dokładne
określenie momentu usunięcia wykwitu przez wiatr i deszcz nie jest możliwe,
zazwyczaj kilka dni złej pogody wystarcza, aby przywrócić poprzedni wygląd desek
CEDRAL.
Mycie ciepłą wodą i miękką szczotką może przyspieszyć usunięcie wykwitu,
jednak należy zachować ostrożność, aby w ten sposób nie uszkodzić malowanej
powierzchni. Bardziej uporczywe osady można usunąć za pomocą 9,5% roztworu
kwasu octowego. Roztwór należy pozostawić na osadzie na kilka minut, aby doszło
do reakcji, lecz nie należy dopuszczać do jego zaschnięcia. Zmyć obficie zimną wodą.
W razie potrzeby czynność powtórzyć. Najpierw przetestować działanie roztworu
na małej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie najbardziej aktualnych danych dostępnych w chwili publikacji.
Ze względu na zmiany produktów, ulepszenia i inne czynniki firma zastrzega sobie prawo do zmian jej treści
lub usuwania z niej informacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania informacji o konkretnych
zastosowaniach użytkownicy powinni zwrócić się do działu doradztwa technicznego oraz zapoznać się z treścią
obowiązujących norm i przepisów proceduralnych.
Zamieszczonych w dokumencie fotografii nie należy uznawać za zalecenia dotyczące właściwego postępowania.
Proces wydruku zmienia kolory. Aby uzyskać informacje na temat rzeczywistego wyglądu kolorów, należy zwrócić
się o próbki produktów.
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