
Możliwość chodzenia
Chodzenie jest możliwe wyłącznie po rozdzielających ciężar pomostach. Pod 
pomosty należy podłożyć miękki materiał.

Rys.
Mocowanie na ścianie

Zakład boczny
1 fala. Przy szczególnie silnym obciążeniu śniegiem i wia-
trem oraz przy nachyleniu mniejszym od regularnego - 2 
fale.

Zakład podłużny
min. 15 cm przy nachyleniu dachu poniżej regularnego 20 
cm, przy czym zaleca się dodatkowe uszczelnienie zakła-
dów za pomocą silikonu.

15 cm

guttagliss® polyester

Przezroczyste rolki
zbrojone włóknem szklanym

GUTTA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno
tel. 61 428 20 64÷66
fax 61 428 20 67
www.gutta.pl
e-mail: info@gutta.pl

Dystrybucja

Możliwe jest wystąpienie różnic kolorystycznych i wymiarowych itp. zawarte w granicach 
zwykłych tolerancji. Nasze zalecenia nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia we wła-
snym zakresie kontroli materiału. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do specjalisty. 
Wszystkie dane i rysunki są zgodne z informacjami producenta.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane techniczne
Dane techniczne Guttagliss polyester

sinusoidalny 76/18
kolory przezroczysty, żółty, zielony
długości rolek 5 mb; 10 mb; 15 mb; 30 mb
wysokość rolek 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m
grubość 0,8 mm
reakcja na ogień E, s3, d0

Strefy krawędzi i naroży przy silnym oddziaływaniu wiatru 
należy zamocować w odpowiedni sposób.

Do mocowania na ścianach stosować wkręty 5 x 25 mm 
z podkładkami i załączonymi uszczelkami.



Altana w ogrodzie

Pergola Hala magazynowa

Zadaszenie tarasu

Rolka polyester jest zbrojona włóknem szklanym, zespolonym materiałem, spraw-
dzonym od ponad 30 lat jako pokrycie dachowe i okładzina ścienna.

Ten niedrogi materiał budowlany wyróżnia się w szczególny sposób swoją odpor-
nością na działanie czynników atmosferycznych, z promieniowaniem UV włącznie. 
Płyty polyester są mocne, przepuszczają promienie świetlne bez powstawania odbić 
świetlnych, są bardzo odporne na przebieg procesów starzenia.

Rolka polyester jest zbrojona włóknem szklanym, zespolonym materiałem, spraw-
dzonym od ponad 30 lat jako pokrycie dachowe i okładzina ścienna.

Ten niedrogi materiał budowlany wyróżnia się w szczególny sposób swoją odpor-
nością na działanie czynników atmosferycznych, z promieniowaniem UV włącznie. 
Płyty polyester są mocne, przepuszczają promienie świetlne bez powstawania odbić 
świetlnych, są bardzo odporne na przebieg procesów starzenia.

Odporność termiczna:
od -400C do +1400C

Dodatki do układania:

Nachylenie dachu
nachylenie regularne - powyżej 100 (co najmniej 70)

Konstrukcja nośna z łat drewnianych:
4 x 6 cm lub metalowa

Zalety
• zbrojenie włóknem szklanym
• korzystne cenowo
• odporność na działanie
  czynników atmosferycznych
• wytrzymałość
• reakcja na ogień E, s3, d0
• trwałość

Zakres stosowania
• pokrycia dachowe
• okładziny ścienne
• obiekty rolnicze
• szopy
• zadaszenia
• wiaty

Rozstawy punktów podparcia
maks. 50 cm przy grubości płyty 0,8 mm przy przeciętnych 
wartościach obciążenia śniegiem i wiatrem. Na obszarach 
o wysokich lub bardzo wysokich obciążeniach, rozstawy 
należy odpowiednio zmniejszyć.

Podział / cięcie
Cięcie wykonywać przy zastosowaniu wysokoobrotowych 
pilarek ręcznych i stołowych, utwardzoną, nie rozwartą tar-
czą o drobnym uzębieniu. Zwracać uwagę na dobre ułoże-
nie materiału i korzystanie z prowadnicy, celem uniknięcia 
powstawania uszkodzeń.

Podkładka dystansowa Wkręt 4,5 x 45mm
z podkładką i kapturkiem

Kalenica PVC

Przezroczyste rolki zbrojone włóknem szklanym
Korzystny cenowo i trwały materiał zespolony

gutta.pl gutta.pl

Materiał

Wymagania

Przygotowanie

Wiercenie
W miarę możliwości należy stosować wiertło stożkowe, 
stopniowe lub w razie konieczności wiertło HSS o szlifie 
600 do 900. Wykonać wiercenie próbne. W przypadku, gdy 
krawędzie otworów wykazują rysy, należy zmienić narzę-
dzie. Rysy mogą powodować pękanie płyt.

Mocowanie
Dach: na każdej 2 lub 3 fali, w grzbiecie fali.
Ściana: na każdej 2 lub 3 fali, w zagłębieniu fali.
W strefie zakładu na każdej fali.
Mocowanie pokrycia dachu na konstrukcji drewnianej wy-
konuje się przy użyciu  podkładek dystansowych i orygi-
nalnych wkrętów dachowych guttagliss 4,5 x 45 mm z za-
łączonymi uszczelkami.Rys.

Mocowanie na dachu


