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WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady i zalecenia dotyczące montażu 

FATRAFOLU PVC-P i stanowi integralną część systemu hydroizolacji dachowej 

FATRAFOL-S. Dokument ten nie zastępuje Instrukcji Konstrukcyjnej i Technologicznej 

FATRAFOL-S (dalej CTI-S), która zawiera szczegółowe informacje o systemie FATRAFOL-S. 

Instrukcja opisuje głównie praktyczną część montażu folii FATRAFOL na powierzchniach 

dachowych. Informacje zawarte w tym dokumencie są dostosowane do czeskich 

i europejskich norm i standardów, dlatego konieczne jest dostosowanie zastosowania folii 

FATRAFOL do lokalnych wymagań dotyczących konstrukcji w danym rejonie świata.

1
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*Pod pewnymi warunkami folia może być stosowana do dachów obciążonych (więcej informacji w CTI-S)

* W razie potrzeby folię można mocować mechanicznie 
** Do wykonania złącza wzdłużnego pozostawiono wolny brzeg szerokości 60 mm bez włókniny 

FATRAFOL 810 (810/V)
Zastosowanie Pokrycia dachowe mocowane mechanicznie*

Wzmocnienie Siatka poliestrowa

Kolor wierzchni Jasnoszary RAL 7035, inne dostępne kolory w CTI-S

Kolor warstwy 
spodniej Ciemnoszary

Grubość (mm) 1,2 1,5 1,8 2

Szerokość (m)
1,025 1,3 1,025 1,3

1,3 1,65 2,05 1,3 1,65 2,05
1,5 1,65 2,05 1,5 1,65 2,05

Długość (m) 25 20 16,5 15

Temperatura 
układania +40 °C do -5 °C

Odporność na 
przerost korzeni tak

FATRAFOL 807
Zakres 

stosowania Dachy klejone * (hydroizolacja istniejących dachów bitumicznych)

Wzmocnienie Spodnia warstwa z włókniny PES 300g/m2 **

Kolor wierzchni Jasnoszary RAL 7035, inne dostępne kolory w CTI-S

Kolor warstwy 
spodniej Włóknina koloru białego

Grubość (mm) 1,5 (grubość całkowita z włókniną 2,6)

Szerokość (m) 1,3 2,05

Długość (m) 15,4

Temperatura 
układania +40 °C do -5 °C

Odporność na 
przerastanie 

korzeni
tak

1.1 RODZAJE FOLII
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* Do wykonania złącza wzdłużnego pozostawiono wolny brzeg szerokości 70 mm bez włókniny

* Do wykonania złącza wzdłużnego pozostawiono wolny brzeg szerokości 70 mm bez włókniny

FATRAFOL 807/V

Zakres stosowania Dachy klejone

Wzmocnienie Spodnia warstwa z włókniny PES 180 g/m2 *

Kolor wierzchni Jasnoszary RAL 7035, inne dostępne kolory w CTI-S

Kolor warstwy 
spodniej Włóknina koloru białego

Grubość (mm) 1,5 (grubość całkowita z włókniną 2,1)

Szerokość (m) 1,65 2,05

Długość (m) 16

Temperatura 
układania +40 °C do -5 °C

Odporność na prze-
rastanie korzeni tak

FATRAFOL 807/G

Zakres stosowania Dachy klejone

Wzmocnienie Włókno szklane, spodnia warstwa z włókniny PES 180 g/m2 *

Kolor powierzchni Jasnoszary RAL 7035, inne dostępne kolory w CTI-S

Kolor warstwy 
spodniej Włóknina koloru białego

Grubość (mm) 1,5 (grubość całkowita z włókniną 2,1)

Szerokość (m) 2,05 

Długość (m) 16

Temperatura 
układania +40 °C do -5 °C

Odporność na prze-
rastanie korzeni tak
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FATRAFOL 814 – z deseniem (moletem) antypoślizgowym
Zakres 

stosowania Tarasy, balkony, chodniki konserwacyjne na dachach płaskich

Wzmocnienie Włókno szklane

Kolor wierzchni Jasnoszary RAL 7035, inne dostępne kolory w CTI-S

Kolor warstwy 
spodniej Ciemnoszary

Grubość (mm) 2,5

Szerokość (m) 1,025 2,05

Długość (m) 11,7

Temperatura 
układania +40 °C do 0 °C

Odporność na 
przerastanie 

korzeni
tak

FATRAFOL 818
Zakres 

stosowania Dachy obciążone z warstwą użytkową lub wegetacyjną

Wzmocnienie Włókno szklane

Kolor wierzchni Jasnoszary RAL 7035

Kolor warstwy 
spodniej Ciemnoszary

Grubość (mm) 1,5 1,8 2

Szerokość (m) 2,05

Długość (m) 20 16,5 15

Temperatura 
układania +40 °C do -5 °C

Odporność na 
przerastanie 

korzeni
tak
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FATRAFOL 804
Zakres 

stosowania Folia do wykańczania detali

Wzmocnienie bez wzmocnienia

Kolor wierzchni Jasnoszary RAL 7035, inne dostępne kolory w CTI-S

Kolor warstwy 
spodniej Ciemnoszary

Grubość (mm) 1,5 1,8 2,0

Szerokość (m) 1,2

Długość (m) 20 15 32 36

Temperatura 
układania +40 °C do -5 °C

Odporność na 
przerastanie 

korzeni
tak

1.2 TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I OZNAKOWANIE FOLII

•  Folie są zwijane w rolki, owijane folią ochronną i opatrywane etykietą zawierającą 
niezbędne dane.

•  Rolki są składowane na paletach, owinięte w folię ochronną i oznakowane. Liczba 
rolek na paletach jest różna w zależności od rodzaju folii. 

•  Folie muszą być transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu, tak 
aby nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych.

• Temperatura przechowywania wynosi -5 °C do + 30 °C.
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1.3 PODSTAWOWE NARZĘDZIA DO UKŁADANIA (MONTAŻU) 

Zgrzewarka ręczna 
-  do zgrzewania folii hydroizolacyjnych, 

z regulacją temperatury (w nowszych 
urządzeniach również przepływu powietrza)

Dysza prosta 40 mm 
-   do zgrzewania folii, szczególnie 

w płaszczyznach

Dysza prosta 20 mm 
-   do zgrzewania folii w wykończeniach

Dysza kątowa 20 mm 
-   do zgrzewania folii w miejscach 

trudnodostępnych

Wałek silikonowy 40 mm 
-   do ręcznych zgrzewów, zwłaszcza 

w płaszczyznach

Wałek silikonowy 28 mm 
-   do ręcznego zgrzewania wykończeń

Kółko mosiężne 
-   do poprawnego zgrzewania wewnętrznych 

naroży folii

Szczotka stalowa 
- do czyszczenia dyszy

Próbnik inspekcyjny 
- kontrola zgrzewów

Nóż hakowy
- do formowania folii

Nożyce do blachy 
-  do formowania elementów obróbek 

blacharskich z blachy powlekanej tworzywem 
FATRANYL PVC

Szczypce 
- do wymiany dysz

Śrubokręt 
- do luzowania śruby blokującej na dyszy

Stalowa taśma miernicza
Zgrzewarka automatyczna (240, 400V)
-  przeznaczona jest do zgrzewania folii na 

dużych powierzchniach. W zgrzewarkach 
automatycznych możliwa jest ciągła regulacja 
temperatury, przepływu powietrza i prędkości 
posuwu urządzenia. 
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2
POKRYCIA DACHOWE SYSTEMU 

FATRAFOL S
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2.1 DACH MOCOWANY MECHANICZNIE   

• Do stabilizacji folii i warstw nośnych stosuje się łączniki mechaniczne.

1. Okap wykonany z blachy powlekanej tworzywem FATRANYL PVC

2. Taśma z kauczuku butylowego

3. Profil zamykający

4. Wewnętrzny profil narożny z blachy powlekanej FATRANYL PVC

5. Blacha trapezowa

6. Kształtka - Narożnik wewnętrzny

7. Kształtka - Narożnik zewnętrzny

8. Warstwa separacyjna - włóknina separacyjna lub włókno szklane

9. Folia PVC-P FATRAFOL 810, 810/V

10. Folia PVC-P FATRAFOL 810, 810/V

11. Izolacja cieplna – EPS (styropian)

12. Izolacja cieplna – wełna mineralna

13. Folia paroizolacyjna FATRAPAR

14. Mocowanie mechaniczne
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2.2. DACH KLEJONY

• Do stabilizacji folii i izolacji termicznej stosuje się kleje Fatrafix.

1. Listwa przyścienna z blachy powlekanej FATRANYL PVC

2. Kształtka - Narożnik wewnętrzny

3. Klej poliuretanowy FATRAFIX TI

4. Warstwa paroizolacyjna na bazie bitumicznej 

5. Folia PVC-P FATRAFOL 810, 810/V

6. Izolacja cieplna – EPS (styropian)

7. Podłoże betonowe

8. Włóknina separacyjna

9. Profil narożny wewnętrzny z blachy powlekanej FATRANYL PVC

10. Folia PVC-P FATRAFOL 807/V, 807/G

11. Klej poliuretanowy FATRAFIX FM

12. Mocowanie mechaniczne



16

2.3. DACHY OBCIĄŻONE (BALASTOWE)

•  Do stabilizacji warstwy folii i podłoża stosuje się warstwę w postaci żwiru rzecznego, 
podłoża z warstwą wegetacyjną, płytek betonowych itp.

1. Listwa przyścienna z blachy powlekanej FATRANYL PVC

2. Taśma z kauczuku butylowego

3. Wewnętrzny profil narożny z blachy powlekanej FATRANYL PVC

4. Folia PVC-P FATRAFOL 810, 810/V

5. Podłoże betonowe

6. Kruszywa rzeczne frakcja 16 - 32

7. Włóknina separacyjna

8. Folia PVC-P FATRAFOL 818

9. Warstwa separacyjna – włóknina separacyjna lub mata szklana

10. Izolacja cieplna – EPS

11. Folia paroizolacyjna FATRAPAR

12. Warstwa wegetacyjna 

13. Folia kubełkowa

14. Warstwa filtracyjna
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2.4. BALKONY - FOLIA DO CHODNIKÓW

• Folia antypoślizgowa, specjalna metoda montażu.

1. Narożnik wewnętrzny - profil z blachy powlekanej FATRANYL PVC

2. Uszczelniacz poliuretanowy 

3. Kształtka – Narożnik wewnętrzny

4. Mocowanie mechaniczne (kotwa)

5. Podłoże betonowe

6. Kształtka – Narożnik zewnętrzny

7. Włóknina separacyjna

8. Folia PVC-P FATRAFOL 804

9. Sznur spawalniczy, uszczelniacz Z-01

10. Folia PVC-P FATRAFOL 814

11. Pasek folii PVC-P FATRAFOL 810, 810/V

12. Okapnik z blachy powlekanej tworzywem FATRANYL PVC
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ZGRZEWANIE FOLII

3
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3.1. PODSTAWOWE ZASADY ZGRZEWANIA FOLII FATRAFOL

•  Stosować wyłącznie specjalne zgrzewarki ręczne (np. Leister Triac ST, AT lub Herz 
Rion, Rion digital) lub zgrzewarki automatyczne (np. Leister Varimat lub Herz Roofon). 
Mogą one zapewniać ciągłą regulację temperatury gorącego powietrza aż do 700 °C.

•  Przeczytaj instrukcje producenta dot. prawidłowej obsługi urządzenia.

•  Przeprowadzać regularne przeglądy spawarki przez serwisanta.

•  Upewnij się, że otwory wlotu powietrza z tyłu urządzenia są zawsze czyste 
i odpowiednio drożne.

•  Zapewnij stałe zasilanie (zwróć szczególną uwagę na jakość i długość przedłużaczy 
w związku z możliwym spadkiem napięcia).

•  Przed wyłączeniem należy zawsze schłodzić spawarkę, aby zapobiec uszkodzeniu 
spirali grzejnej. Niektóre urządzenia mają funkcję automatycznego chłodzenia 
i wyłączania.

•  Aby zapewnić stabilność wymiarową, przed zamocowaniem należy zawsze pozostawić 
rozwinięty arkusz folii na pewien czas. Przy zimnej pogodzie około 30 minut, przy 
ciepłej około 10 minut.

•  Przed zgrzewaniem folia musi być zawsze czysta i sucha.

•  Aby uzyskać dobrej jakości spoinę, konieczne jest dobrej jakości podłoże.

3.2. ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZGRZEWARKI RĘCZNEJ

 3.2.1. PARAMETRY RĘCZNEGO ZGRZEWANIA

•  Zalecana temperatura zgrzewania folii FATRAFOL wynosi od 430 °C do 600 °C.

•  Ustawienie temperatury zawsze zależy od warunków atmosferycznych (temperatura 
otoczenia, prędkość wiatru), prędkości ruchu dyszy zgrzewarki, grubość i temperatura 
folii.

•  Dla zgrzewarek z regulacją przepływu powietrza możliwe jest zmniejszenie przepływu 
powietrza, a tym samym zmniejszenie prędkości zgrzewania przy zachowaniu tej 
samej temperatury zgrzewania. Jest to stosowane głównie podczas zgrzewania detali.

•  Zawsze należy wykonać zgrzew próbny (patrz rozdział 3.4).
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 3.2.2 PROCEDURA ZGRZEWANIA ZGRZEWARKĄ RĘCZNĄ

•  Folie z zakładką minimum 50 mm 
są najpierw mocowane do siebie 
za pomocą zgrzewu punktowego 
(pozycyjnego) co ok. 40 cm. Zgrzew 
ten zapewnia, że foliy nie będą się 
przesuwać podczas zgrzewania.

  UWAGA: Zgrzew punktowy powinien 
znajdować się ok. 40 mm od krawędzi 
folii górnej, aby można było wykonać 
zgrzew o szerokości 30 mm. Zgrzew 
punktowy wykonać w taki sposób, 
aby można go było oderwać bez 
uszkodzenia folii.

•  Wprowadź dyszę zgrzewarki w 
zakładkę folii pod kątem ok. 45°, tak 
aby krawędź dyszy wystawała 2-3 mm 
poza zgrzew.

•  Przejechać rolką ok. 5-10 mm przed 
końcem dyszy. 

•  Nacisk na rolkę powinien być 
wywierany głównie podczas 
wysuwania dyszy ze zgrzewu. 
Nadmierny nacisk w przeciwnym 
kierunku może spowodować 
niepożądane zwijanie się folii.



22

 3.3.1 PARAMETRY ZGRZEWANIA AUTOMATEM SPAWALNICZYM

•  TZALECENIE: Lekkie uniesienie 
końcówki dyszy zgrzewającej 
zapobiegnie zarysowaniu powierzchni 
dolnej folii. 
 

•  Dyszę zgrzewarki należy regularnie 
czyścić stalową szczotką, aby 
zapobiec przedostaniu się do zgrzewu 
spalonego PCW z powierzchni dyszy.

•  MINIMALNA SZEROKOŚĆ SPOINY TO 
30 MM.

•  Jeśli chcemy kontynuować przerwany 
zgrzew, należy z odpowiednią siłą 
odciągnąć górną folię od dolnej 
i przytrzymać dyszę przez chwilę, 
zanim zaczniemy dociskać wałek.

•  Temperatura powietrza zgrzewania od 
500 °C do 580 °C.

•  Prędkość posuwu od 2 do 4,5 m/min.

•  Przepływ powietrza ok. 80 % - 100 %.

•  Docisk - regulować liczbą 
obciążników.

3.3 ZGRZEWANIE AUTOMATEM SPAWALNICZYM
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 3.3.2 PROCEDURA ZGRZEWANIA AUTOMATEM SPAWALNICZYM

•  Ustawić wymagane parametry 
(temperaturę, posuw, przepływ 
powietrza).

•  Włożyć pasek blachy między folie 
w miejscu zakładki arkuszy (min. 
50 mm), co zapewni wysoką jakość 
zgrzewu od pierwszego kontaktu dyszy 
z foliami.

•  Ustawić automat zgrzewający tak, 
aby krawędź kół prowadzących 
pokrywała się z krawędzią folii górnej, 
a jednocześnie kółko dociskowe 
(gumowe) stało na blasze stalowej.

•  Druga płytka stalowa powinna być 
umieszczona na planowanym końcu 
spoiny.

•  Ustawienia parametrów zawsze zależą od warunków pogodowych (temperatura 
otoczenia, siła wiatru), grubości folii i jej temperatury.

•  Zawsze należy wykonać zgrzew próbny (patrz rozdział 3.4).
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•  Po włożeniu dyszy do spoiny 
urządzenie automatycznie ruszy.

•  Przy zgrzewaniu dysza musi wystawać 
1-2 mm poza zgrzew, aby krawędź folii 
mogła się odpowiednio nagrzać.

•  Oczyścić dyszę stalową szczotką przy 
każdej przerwie w spawaniu.

•  Przed rozpoczęciem prac spawalniczych lub w przypadku istotnej zmiany pogody 
należy wykonać tzw. zgrzew próbny, aby sprawdzić poprawność ustawienia 
parametrów zgrzewania. Opisz je na zgrzewanych próbkach.

•  W celu wykonania zgrzewu próbnego 
przy użyciu zgrzewarki ręcznej 
należy uciąć kawałek folii o zalecanej 
długości ok. 40 cm.

3.4 ZGRZEW TESTOWY I JAKOŚĆ ZGRZEWU 

•  Tylne metalowe kółko prowadzące 
musi przylegać do krawędzi górnej 
folii podczas zgrzewania.

•  Odegnij krawędź górnej folii, aby 
ułatwić włożenie dyszy.
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•  Jeśli zgrzew jest wykonany 
prawidłowo, dolna warstwa folii 
górnej jest lekko wypchnięta na 
zewnątrz, a na górnej części folii 
dolnej wzdłuż krawędzi zgrzewu 
pojawia się błyszczący pasek.

•  Podczas odklejania dobre połączenie 
zwykle ma przynajmniej częściowe 
rozwarstwienie dolnej lub górnej 
warstwy jednej z folii, a siatka 
wzmacniająca powinna być widoczna.

Uwaga: Jeżeli rozwarstwienie zgrzewanych 
folii występuje w warunkach laboratoryjnych 
podczas próby odrywania zgodnie z ČSN EN 
12316-2 bez naruszania warstw folii z siłą 
większą niż 260 N na pasie o szerokości 50 
mm, zgrzew wykonany w ten sposób jest 
również zadowalający. 

•  Ze środka zgrzewanej próbki wyciąć 
kilka pasków o szerokości od 20 do 
30 mm, wykonując cięcie prostopadle 
do zgrzewu.

•  Rozerwać połączenie folii przez 
odrywanie.

•  W celu wykonania zgrzewu próbnego 
na automatycznej zgrzewarce należy 
uciąć paski folii o długości ok. 1 m.
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•  Jeśli temperatura jest za wysoka 
lub prędkość zgrzewania za mała, 
folia może się przypalić. Krawędź 
górnej folii zaczyna się deformować, 
a folia brązowieje. Mogą pojawić się 
wypalone grudki czarnego koloru. 
Wynikiem jest zgrzew niskiej jakości.

•  Zawsze sprawdzaj spoinę po jej 
ostygnięciu (ok. 10 minut).

•  Aby sprawdzić spoinę, użyj próbnika 
testowego, prowadź go po krawędzi 
spoiny z lekkim dociskiem.

  Uwaga, zbyt duży nacisk na igłę może 
uszkodzić folie (rozwarstwienie 
warstw foliowych lub perforacja).

 
 
•  Przy wielokrotnym użyciu końcówka 

próbnika ulega zaostrzeniu. Upewnij się, 
że końcówka igły jest zawsze tępa na 
powierzchni ok. 0,5 mm, w przeciwnym 
razie może dojść do niepożądanego 
uszkodzenia folii. 

•  Wykryte wady zgrzewu można 
skorygować przez ponowne zgrzewanie, 
jeżeli dyszę zgrzewarki da się 
wprowadzić w obszar między foliami.

3.5 KONTROLA SPOINY ZA POMOCĄ PRÓBNIKA INSPEKCYJNEGO

•  Jeśli ustawiona temperatura 
zgrzewarki jest zbyt niska lub 
prędkość zgrzewania zbyt duża, folie 
będą się łatwo odklejały.
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•  Do ujednolicenia koloru krawędzi folii na spoinach można zastosować masę 
uszczelniającą Z-01.

•  Najczęściej stosuje się ją na detalach, gdzie zwykle występuje bardziej wyraźne 
i nierównomierne uwypuklenie spodniej warstwy folii górnej.

•  Masa uszczelniająca nie ma funkcji hydroizolacyjnej, jedynie estetyczną.

3.6 ZALEWKA Z-01

P R Z E D P O

•  Inne metody sprawdzania szczelności 
spoiny i powłoki hydroizolacyjnej są 
opisane w CTI-S.

•  Kapilary i dziury w spoinie mniejsze 
niż 15 mm muszą być naprawione 
łatą, należy przestrzegać zasady 
stosowania spoiny o szerokości co 
najmniej 30 mm. 
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•  Usunąć stojącą wodę w miejscu 
przyszłej spoiny za pomocą gumowej 
łopatki i szmat, pozostałą wilgoć (rosa, 
krople) można wydmuchać gorącym 
powietrzem ręczną zgrzewarką.

•  Jeśli folia jest lekko zabrudzona, 
można użyć wody z niewielką ilością 
detergentu. Jeśli folia jest silniej 
zabrudzona, najpierw należy użyć wody 
z detergentem, a następnie wyczyścić ją 
środkiem do czyszczenia folii dachowych 
z PCW lub acetonem.

•  Przed zgrzewaniem folia musi być sucha i czysta.

•  Zanieczyszczenia (piasek, kurz, kawałki izolacji termicznej i resztki materiałów 
budowlanych) należy zamieść lub odkurzyć.

3.7 CZYSZCZENIE FOLII

•  Do czyszczenia folii zaleca się używać bawełnianej ściereczki, należy czyścić w jednym 
kierunku i ciągle obracać, aby nie nakładać ponownie już wytartego brudu w miejsce 
przyszłego zgrzewu; często zmieniać ściereczkę.

•  Jeśli folia jest zanieczyszczona asfaltem, należy najpierw usunąć części stałe (np. za 
pomocą szpachelki), a następnie użyć benzyny technicznej.

•  Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć 
pojemnikiem z uszczelniaczem.

•  Uszczelniacz nakłada się z butelki 
z PE z cienką dyszą. 

•  Niechciane nadlewy lub wycieki 
można usunąć natychmiast po 
aplikacji kawałkiem tkaniny.

•  Twardnienie szczeliwa zależy od 
temperatury otoczenia, zwykle kilka 
minut po nałożeniu.
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MONTAŻ PODŁOŻY

4



30

4.1 ZASADY OGÓLNE

4.2 WARSTWA PAROSZCZELNA

•  Konstrukcja nośna powinna być wolna 
od zabrudzeń i nierówności, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie lub 
niewłaściwy montaż kolejnych warstw 
systemu dachowego.

•  Podłoże może być wilgotne, ale kałuże, 
śnieg lub lód są niedopuszczalne.

•  Materiał przed montażem jest 
składowany na konstrukcji nośnej 
w taki sposób, aby nie doszło 
do jej statycznego uszkodzenia 
(przekroczenie nośności podłoża może 
mieć fatalne skutki).

•  Zapobiega przenikaniu wilgoci 
z wnętrza do izolacji cieplnej 
(w szczególnych przypadkach 
z zewnątrz do wnętrza budynku).

•  Paroizolacje są wykonane z asfaltu lub 
z tworzywa.

•  Poszczególne arkusze paroizolacji 
muszą być zawsze gazoszczelnie 
połączone ze sobą, strukturami 
przyległymi i przenikającymi.

•  Paroizolacja musi być zakończona na 
górnej krawędzi izolacji termicznej lub 
ponad nią.

•  Asfaltowe bariery paroizolacyjne 
są stapiane lub klejone do podłoża, 
a następnie zgrzewane są wspólne 
zakładki. 

•  Do łączenia i zakańczania paroizolacji 
PE FATRAPAR na przyległych 
i przenikających strukturach stosować 
taśmę z kauczuku butylowego.
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•  Wzajemne zachodzenie na siebie 
sąsiednich pasów wynosi zwykle 
100 mm.

•  W przypadku konieczności 
połączenia paroizolacji z blachą 
trapezową, gdy fale są prostopadłe 
do połączenia, konieczne jest 
stworzenie solidnej podbudowy (przy 
użyciu np. stalowej płyty) w celu 
zapewnienia pewnego przylegania.

•  Użyj wałka, aby zabezpieczyć 
połączenie.

•  Jeśli nośną warstwą podkładową dla 
paroizolacji z PE jest beton, należy 
zastosować włókninę separacyjną 
min. 300 g/m2.

4.3 IZOLACJA CIEPLNA

•  JIzolację termiczną układa się na 
czystym i suchym podłożu, zwykle 
w dwóch warstwach z zachodzącymi 
na siebie spoinami. Minimalna 
zakładka jest równa grubości płyty 
termoizolacyjnej.

•  Jwyjątkiem są płyty PIR, w których są 
wpusty powstałe w procesie produkcji 
i producent zaleca układanie ich w 
jednej warstwie, jeśli jest to możliwe.
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•  Do przyklejania płyt termoizolacyjnych stosowany jest klej FATRAFIX TI, patrz rozdział 
8.3.

•  Izolacja termiczna nie może być klejona do barier paroszczelnych z tworzywa 
sztucznego (PE).

•  Do łączenia wszystkich warstw 
izolacji cieplnej razem, w tym klinów 
spadkowych, stosuje się pojedyncze 
łączniki mechaniczne. 

•  Mocowanie styropianu 
- minimalna liczba mocowań 
mechanicznych wynosi 2 szt./m2, 
minimalna odległość kotwy od krawędzi 
płyty termoizolacyjnej wynosi zwykle 
150 mm.

•  Mocowanie wełny mineralnej 
- producent nie podaje minimalnej 
liczby elementów mocujących dla 
dachów płaskich, jednak zgodnie 
z normą ČSN 73 1901 minimalna 
liczba elementów na płytę 
termoizolacyjną wynosi 2 szt.

Uwaga: dokładną liczbę mocowań mechanicznych do płyty termoizolacyjnej należy 
zawsze konsultować z producentem danej izolacji termicznej.

Mocowanie izolacji termicznej mogą zapewnić również łączniki mechaniczne stosowane 
do mocowania folii dachowej, jeśli zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu, 
zapewniającym stabilizację płyt.

 4.3.1 IZOLACJA CIEPLNA MOCOWANA MECHANICZNIE

 4.3.2 IZOLACJA CIEPLNA PRZYKLEJANA

•  Szczelinę między płytami termoizolacyjnymi większą niż 5 mm należy wypełnić pianką 
PU.

•  Folie hydroizolacyjne FATRAFOL muszą być odseparowane od niektórych rodzajów 
izolacji termicznej (patrz rozdział 4.4.).
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• Służy jako zabezpieczenie przed: 

 - mechanicznym uszkodzeniem folii FATRAFOL od konstrukcji nośnej
 - chemicznym oddziaływaniem warstwy nośnej (XPS, EPS, bitum) z folią FATRAFOL

  Polistyren w bezpośrednim 
kontakcie z folią PVC - polistyren 
ulegnie degradacji (rozpuszczeniu), 
a w przypadku folii nastąpi utrata 
plastyfikatorów i przedwczesne 
starzenie (utwardzenie).

  Bitumen w bezpośrednim kontakcie 
z folią PVC - następuje utrata 
plastyfikatorów i przedwczesne 
starzenie (twardnienie) folii.

•  Warstwę rozdzielającą umieszcza 
się również pod elementami obróbki 
blacharskiej wszędzie tam, gdzie 
zabezpieczenie antykorozyjne 
spodniej części elementu mogłoby 
zostać uszkodzone przez podłoże. 
Zaletą jest to, że element obróbki 
blacharskiej zabezpiecza warstwę 
separacyjną przed niepożądanymi 
ruchami spowodowanymi na 
przykład przez wiatr lub ruch osób.

4.4 WARSTWA SEPARACYJNA
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Warstwy oddzielające dla mocowanych mechanicznie i obciążonych folii FATRAFOL 
z wymogiem odporności na ogień zewnętrzny

Warstwy oddzielające dla podkładek gumowych

Warstwy oddzielające dla mocowanych mechanicznie i obciążonych folii FATRAFOL bez 
wymogu odporności na ogień zewnętrzny

Podłoże Warstwa oddzielająca

Beton Włóknina min. 300 g/m2

Arkusze papy bitum. Włóknina min. 300 g/m2

Izolacja EPS i XPS Włóknina min. 200 g/m2
lub mata szklana min. 120 g/m2 

Izolacja MW i PIR/PUR Separacja nie jest wymagana

Deska drewniana Włóknina min. 300 g/m2

Drewniane płyty wiórowe (OSB)
a) Płyty bez rowka - Włóknina min. 300 g/m2 lub mata szklana 

min. 120 g/m2

b) Płyty z rowkiem - Włóknina min. 200 g/m2, bez separacji

Pionowo montowana płyta 
warstwowa  (blacha nielakierowana) Separacja nie jest wymagana

Podłoże Warstwa oddzielająca

Beton Włóknina min. 200 g/m2 + lub mata szklana min. 120 g/m2

Arkusze papy bitum. Włóknina min. 200 g/m2 + lub mata szklana min. 120 g/m2

Izolacja EPS i XPS mata szklana min. 120 g/m2 

Izolacja MW i PIR/PUR Separacja nie jest wymagana

Deska drewniana Włóknina min. 300 g/m2 + mata szklana min. 120 g/m2

Drewniane płyty wiórowe (OSB) Mata szklana min. 120 g/m2

Podkładki gumowe
(np. elementy podstawy urządzeń klimatyzacyjnych, podkładki pod kafelki itp.)

a) do grubości 5 mm - płat z folii FATRAFOL 
grubość min. 1.50 mm

b) dla grubości powyżej 5 mm - płat z folii 
FATRAFOL grubość min. 1.50 mm + włóknina lub 
tkanina z włókna szklanego umieszczona między 

łatą z folii a podkładką gumową
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MONTAŻ ELEMENTÓW 
OBRÓBEK BLACHARSKICH 

FATRANYL PVC

5
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5.1.  GŁÓWNE ZASADY MONTAŻU I MOCOWANIA ARKUSZY FATRANYL PVC

5. MONTAŻ ELEMENTÓW OBRÓBEK BLACHARSKICH FATRANYL PVC

•  Między konstrukcją nośną a profilem 
obróbki blacharskiej należy umieścić 
warstwę oddzielającą wykonaną 
z folii PVC FATRANYL. Zabezpieczy 
to powłokę antykorozyjną spodu 
profilu od uszkodzeń mechanicznych, 
a jednocześnie umocuje warstwę 
oddzielającą przed niepożądanym 
przesuwaniem spowodowanym przez 
wiatr lub ruch ludzi.

•  W przypadku podłoży pionowych, 
takich jak płyty warstwowe z gładkich, 
malowanych arkuszy, warstwa 
oddzielająca nie jest konieczna.

•  Elementy obróbek blacharskich są 
mocowane do podłoża za pomocą 
kotew mechanicznych, których należy 
użyć co najmniej 4,5 szt./m, tj. 9 sztuk 
na profil o długości 2 m. Odstęp 
między elementami mocującymi 
wynosi zatem maks. 250 mm.

FATRANYL PVC jest galwanizowaną, lakierowaną od spodu blachą (0,6 mm) z warstwą PVC 
(0,6 mm) na wierzchu, przeznaczoną do:
 -  mocowanie liniowe folii PVC FATRAFOL (rynna, przejście od ułożenia poziomego do 

pionowego itp.)
 -  profile zakończeń brzegowych (okapnik, ogranicznik żwiru itp.)
• Standardowa długość profili z arkuszy PVC FATRANYL wynosi 2 m.
• Kolor podstawowy RAL 7035 (inne warianty kolorystyczne są dostępne w CTI-S).
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•  Wyjątek stanowią profile L, 
w przypadku których mocowanie 
w dwóch rzędach jest zazwyczaj 
niemożliwe.

•  Profil mocować z min. 2 mm szczeliną 
dylatacyjną. 

5.2  DYLATACJA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH NA OBRZEŻACH 
(OKAPNIK, WIATROWNICA)

•  Pierwszy i ostatni łącznik 
mechaniczny należy odsunąć 
max. 50 mm od krawędzi profilu.

•  Profile brzegowe są mocowane 
w dwóch rzędach (zygzak).
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•  Oklej złącze taśmą maskującą 
o szerokości 20 mm. Zapewni to 
pominięcie spoiny na całej szerokości 
połączenia przyległych profili.

•  Wytnij pasek jednorodnej folii o 
szerokości min. 80 mm. 

•  Przymocuj pasek folii za pomocą 
zgrzewu punktowego jak najbliżej 
taśmy i zgrzej go do powierzchni 
profili.

•  Po ostygnięciu odetnij zakładkę paska 
folii pod noskiem okapnika.

•  Alternatywnym rozwiązaniem jest 
zagięcie zakładki folii do wewnątrz 
i zgrzanie jej do wewnętrznej strony 
okapnika.



39

•  Profil mocować z min. 2 mm 
szczeliną dylatacyjną.

•  Oklej złącze taśmą maskującą 
o szerokości 50 mm. Zapewni 
to pominięcie spoiny na całej 
szerokości połączenia przyległych 
profili. 

•  Zgrzej folię (więcej informacji 
w rozdziale 10.2.).

5.3 DYLATACJA DLA PROFILU L  

• Zgrzać główną folię. 

•  Ta sama procedura dotyczy 
wiatrownicy.
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•  Zwykle wykonane z blachy stalowej 
z powłoką ochronną, o szerokości ok. 
30 mm i grubości od 2 do 3 mm.

•  Powinny one powielać kształt 
elementu obróbki, tak aby można było 
go do nich podczepić.

•  Przedłużki powinny być wpuszczone 
w podłoże.

•  Zwykle odległość między 
przedłużkami wynosi od 40 cm do 
50 cm.

5.4 MONTAŻ ELEMENTU OBRÓBKI BLACHARSKIEJ Z PRZEDŁUŻKĄ

Zastosowanie tzw. przedłużek w celu wzmocnienia elementów obróbek blacharskich 
gdy wystają one zbytnio w przestrzeń bez zamocowania do konstrukcji nośnej (np. 
gdy elewacja jest ocieplona) i mogłyby zostać zdeformowane (np. przez śnieg) lub 
pobudzone do drgania przez wiatr:
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OGÓLNE ZASADY MONTAŻU 
FOLII FATRAFOL

6
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•  Przed wyjęciem folii z opakowania zabezpieczającego należy sprawdzić informacje na 
etykiecie, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem.

•  Rozwinąć rolkę w miejscu układania i przeprowadzić wizualną kontrolę jakości.

•  Jeśli folia z widocznymi wadami zostanie zamontowana na pokryciu dachu, roszczenie 
gwarancyjne nie zostanie uznane.

•  Po rozwinięciu rolki należy rozłożyć folię dla stabilizacji wymiarów. 

•  Przy ciepłej pogodzie na około 10 minut, przy chłodnej do 30 minut.

•  Zakres temperatur montażu wynosi od -5 °C do + 40 °C, zalecana temperatura 
montażu to powyżej + 5 °C.

•    Podstawowe właściwości funkcjonalne nie ulegają zmianie w zakresie temperatur od 
-30 °C do + 80 °C.

•  Zawsze należy docinać folię za 
pomocą noża lub nożyc. 

•  Ze względu na ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub interakcji chemicznej między 
materiałami, w niektórych przypadkach konieczne jest oddzielenie folii od podłoża. 
Szczegółowy opis podano w rozdziale 4.4. Warstwa separacyjna.

6.1 ROZPAKOWANIE FOLII

6.2. STABILIZACJA WYMIAROWA FOLII

6.3  TEMPERATURA UKŁADANIA I ODPORNOŚĆ TERMICZNA FOLII

6.5. FORMOWANIE FOLII

6.4 SEPARACJA FOLII OD RÓŻNYCH PODŁOŻY
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• Nie rozdzierać folii.

•  Jeśli folia jest formowana przez 
rozerwanie, oderwany brzeg należy 
umieścić wewnątrz zgrzewu.

•  Jeśli mocowana ma być oderwana 
krawędź folii, konieczne 
jest przesunięcie łączników 
mechanicznych o całą szerokość 
podkładki.

•  UWAGA: Formowanie folii przez 
rozrywanie może spowodować 
rozwarstwienie warstwy 
wierzchniej i spodniej, uszkodzić 
siatkę wzmacniającą i zmniejszyć 
wytrzymałość folii. Ta metoda 
formowania nie jest zalecana!

•  Ze względów estetycznych i dla 
ułatwienia zgrzewania wszystkie 
naroża folii są zwykle zaokrąglone.

6.6 ZAOKRĄGLANIE NAROŻY FOLII
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•  Należy zawsze unikać krzyżowania się 
czterech sąsiednich arkuszy folii.

•  Aby uniknąć takiego połączenia 
krzyżowego, należy przesunąć 
sąsiednie pasy o min. 100 mm (zwykle 
200-300 mm). W ten sposób uzyskuje 
się tzw. złącza T.

•  Jeśli tworzymy połączenie czterech 
arkuszy folii, zalecamy zgrzanie 
okrągłej łaty na tym skrzyżowaniu.

6.7. KRZYŻOWANIE SIĘ SĄSIEDNICH ARKUSZY FOLII
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FOLIA MOCOWANA 
MECHANICZNIE

7
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•  Do mocowania mechanicznego należy stosować wyłącznie zatwierdzone łączniki 
(ETA zgodnie z EAD) o wystarczającej nośności w danym podłożu i odporności 
antykorozyjnej (min. 15 cykli Kesternicha).

•  Podłoże musi być trwałe i wystarczająco mocne, aby utrzymać łączniki we właściwym 
położeniu.

•  Umieść rozwiniętą i ustabilizowaną folię (patrz punkt 6) w miejscu montażu.

•  Przy podłożu drewnianym wykonanym z desek, arkusze folii należy zawsze układać 
prostopadle (lub ukośnie) do desek, tak aby rząd łączników nie był mocowany tylko 
w jednej desce.

•  W przypadku blachy trapezowej arkusze folii należy zawsze układać prostopadle (lub 
skośnie) na falach, tak aby rząd łączników nie był montowany tylko w jednej fali. Folię 
zawsze mocujemy do grzbietu fali blachy trapezowej.

•  Minimalny zakład folii w miejscu 
rzędu mocowania wynosi 100 mm, 
zalecany 120 mm, zwłaszcza przy 
wykorzystaniu zgrzewarki.

•  Kotwy należy zawsze montować przy 
krawędzi arkusza tak, aby brzeg 
podkładki lub rurki (teleskopu) był co 
najmniej 10 mm od brzegu folii.

•  Minimalny rozstaw łączników 
mechanicznych wynosi 150 mm, 
maksymalny 560 mm (więcej 
szczegółów w CTI-S).

7.1. ŁĄCZNIKI MECHANICZNE A WYTRZYMAŁOŚĆ PODŁOŻA

7.2.  PODSTAWOWE ZASADY MOCOWANIA I ŁĄCZENIA FOLII NA ZAKŁADKĘ
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 7.3.1. DODATKOWE MOCOWANIE FOLII

•  Rzędy mocowań muszą być rozłożone 
symetrycznie, w tej samej odległości 
od siebie.

•  Odległość między łącznikami 
mechanicznymi we wstawionych 
rzędach musi być taka sama jak 
odległość między łącznikami na 
brzegu płata.

•  Łączniki mechaniczne należy 
zabezpieczyć:

  - pojedynczymi okrągłymi łatami 
o średnicy ok. 160 mm,

•  Jeśli obszar kotwienia wymaga większej liczby łączników mechanicznych niż można 
umieścić na brzegu arkusza, arkusze folii można formować wzdłużnie na mniejsze 
(patrz punkt 7.3.2.), lub rząd / rzędy łączników mechanicznych można umieścić na 
powierzchni arkusza, a następnie nałożyć na nie pas folii.

7.3. GĘSTSZE MOCOWANIE FOLII  

•  Minimalny zakład folii w miejscu, 
gdzie nie stosuje się łączników 
mechanicznych wynosi 50 mm.
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 7.3.2.  GĘSTSZE MOCOWANIE DLA WĘŻSZYCH ARKUSZY FOLII

•  Do tej metody mocowania należy użyć 
węższych arkuszy z produkcji lub 
dociąć folię do wymaganej szerokości 
zgodnie z planem mocowania.

•  Zamontować łączniki mechaniczne na 
krawędziach arkuszy i zespawać ze 
sobą pasy.

  - lub paskiem folii o szerokości 
min. 160 mm.
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Ze względów głównie estetycznych, łączenie sąsiadujących ze sobą arkuszy folii 
FATRAFOL 814 nie jest wykonywane w standardowy sposób na zakładkę, lecz folie układa 
się obok siebie wykorzystując pasy bazowe folii, które montujemy według następującego 
schematu:

7.4 MONTAŻ FOLII FATRAFOL 814 Z DESENIEM (MOLET)    
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•  Najpierw przymocować pas folii 
FATRAFOL 810, grubości 1,2 lub 
1,5mm, szerokość min. 200 mm. 

•  Łączniki mechaniczne umieszcza 
się naprzemiennie w odległości ok. 
250 mm, min. 10 mm od brzegu folii.

•  Wzajemne zachodzenie na siebie 
poprzecznych i podłużnych pasów 
folii podkładowej wynosi min. 50 mm 
i należy je zgrzać.
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•  Umieść inne przyległe arkusze na 
złączu z zachowaniem 2,5 mm wolnej 
przestrzeni (ok. 2/3 szerokości sznura 
spawalniczego), tak aby później 
można było wypełnić szczelinę 
uszczelniaczem Z-01 lub sznurem 
spawalniczym (patrz punkt 7.4.1).

•  Podczas zgrzewania sąsiedniego 
arkusza należy użyć listwy z blachy, 
aby nie uszkodzić desenia już 
zgrzanego arkusza folii.

•  Zaleca się ścięcie krawędzi 
górnego pasa folii na zgrzewie lub 
rozwałkowanie go za pomocą pistoletu 
na gorące powietrze i wałka. 

•  Ułożyć arkusz folii FATRAFOL 814 na 
przygotowanych pasach, pozwolić 
mu się ustabilizować i zgrzać go po 
obwodzie.
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•  Zgrzać sznur w szczelinie za pomocą specjalnej dyszy Leister nr 105.433 (średnica 
5 mm).

•  Zawsze należy stosować sznur z PVC odpornego na działanie promieniowania UV, 
PND -100-95 ML15.

•  Temperatura ustawiona na zgrzewarce to 350 °C - 400 °C.

•  Zgrzew zawsze zaczynać poza szczeliną, na kawałku folii lub blachy.

 7.4.1.2 WYPEŁNIANIE SZCZELINY ZA POMOCĄ SZNURA SPAWALNICZEGO

•  Wlać uszczelniacz do szczeliny za 
pomocą pojemnika z PE z dyszą.

•  Ponieważ uszczelniacz zmniejsza 
swoją objętość po wyschnięciu, 
czynność tę należy powtórzyć.

UWAGA: Dla zachowania przejrzystości i klarowności wizualnej celowo wybrano inny kolor 
uszczelniacza Z-01 niż kolor folii. Domyślnie stosuje się ten sam kolor folii i spoiny, aby łączenia 
folii zlały się z otoczeniem.

•  Do wypełnienia szczeliny między arkuszami użyć sznura spawalniczego z PVC 
odpornego na UV lub masy uszczelniającej Z-01.

 7.4.1. WYPEŁNIENIE SZCZELINY MIĘDZY ARKUSZAMI FOLII

 7.4.1.1 WYPEŁNIENIE SZCZELINY MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ Z-01
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•  Jeśli konieczne jest łączenie sznura, należy wyciąć rowek w kształcie litery V w już 
ściętym sznurze i użyć tego rowka jako prowadnicy.

UWAGA: Dla zachowania przejrzystości i klarowności wizualnej celowo wybrano inny kolor 
sznura spawalniczego niż kolor folii. Domyślnie stosuje się ten sam kolor folii i sznura, aby 
łączenia folii zlały się z otoczeniem.

• Nadmiar sznura należy ściąć nożem do podłóg po całkowitym jego schłodzeniu.
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FOLIE I IZOLACJA TERMICZNA 
PRZYKLEJANE DO PODŁOŻA

8
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•  Klej Fatrafix FM jest przeznaczony wyłącznie do klejenia folii z laminowaną 
geowłókniną (folie z włókniną).

•  Folia FATRAFOL 807- jest przeznaczona głównie do przyklejania na stare pokrycia 
bitumiczne (asfaltowe), betonowe lub drewniane.

•  Folia FATRAFOL 807/V, 807/G- przeznaczona jest do przyklejania na płyty EPS, PIR, 
MW, OSB (płyty wiórowe).

•  Połączenia wzdłużne - ułożyć folie 
w taki sposób, aby włóknina górnego 
płata znajdowała się min. 30 mm nad 
krawędzią dolnego płata.

•  Połączenia poprzeczne - ułożyć folie 
jedna na drugiej z zakładem ok. 
50 mm i zgrzać. Na zakładkę złącza 
nałożyć pasek folii FATRAFOL 804 lub 
810.

8.1 KLEJENIE FOLII ZA POMOCĄ KLEJU FATRAFIX FM
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•  Elementy obróbek blacharskich dla 
folii FATRAFOL 807, 807/V, 807/G 
montuje się po ułożeniu folii, zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziale 5. 
Wodoszczelne połączenie elementu 
kołnierzowego z folią wykonuje się za 
pomocą pasków folii FATRAFOL 804 
lub 810, które są zgrzewane od 
wierzchu.
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 8.1.1. KLEJ I AKCESORIA

Zdjęcie Nazwa wyrobu
Kod wyrobu

Opako-
wanie Zużycie Zastosowanie

Kod wyrobu FATRAFIX FM-22 l 
DSV00302R 22 l = 15 kg

0,100 do
0,125 kg/m2

Klejenie folii 
hydroizolacyjnej

FATRAFOL 
z podkładem 

z włókniny

Wąż MB do FATRAFIX 
PVC/FM-4 m

TSP61040
1 szt Wielokrotnego 

użytku

Wąż z warstwą 
przeciwwilgociową 

(paroszczelną) - 
niebieskie końcówki 

ułatwiają identyfikację

Pistolet z rurką
do FATRAFIX FM-T8002 

TSP61311
1 szt Wielokrotnego 

użytku

Nakładanie kleju 
przez natrysk, 

pistoletem z dyszą 
T8002

FATRAFIX AC rozpuszc-
zalnik -13,7 l 

DSV00306

13,7 l = 
5 kg

Zależnie od 
częstotliwości 

czyszczenia 
i stopnia 

zabrudzenia

Czyszczenie węża, 
rurki

pistoletu i zestawu 
dysz

FATRAFIX AC rozpuszc-
zalnik -500 ml 

FSV00306

0,5 l = 
0,34 kg

Zależnie od 
częstotliwości 

czyszczenia 
i zabrudzenia

Do czyszczenia 
narzędzi i dysz

Ręczniki Tensor S500-
75 szt. FP-S500-TUB  1 szt -

Do usuwania 
wszelkich 

zanieczyszczeń nie 
zaschniętego kleju

Szczotka stalowa 
TSB00001 1 szt - Do usuwania z dyszy 

zaschniętego kleju 

Wałek laminujący 180 
mm TAD11280 1 szt - Dociskanie folii do 

podłoża

Dysza podstawowa 
T8002 TSP58002 1 szt Na wymianę przy 

uszkodzeniu Dysza zapasowa

Dysza szeroka T9501 
TSP79501 1 szt Produkt 

alternatywny
Dysza do szerokiego 
pokrywania klejem
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 8.1.2. PODŁĄCZENIE PISTOLETU Z RURKĄ DO POJEMNIKA

Uwaga: Do kleju FATRAFIX FM należy stosować wąż z warstwą ochronną zabezpieczającą 
przed wilgocią! Wąż ten jest wyposażony w niebieskie końcówki z obu stron.

NIE ZAMYKAĆ ZAWORU POJEMNIKA, DOPÓKI POJEMNIK NIE ZOSTANIE CAŁKOWICIE 
OPRÓŻNIONY! ABY ZAMKNĄĆ UKŁAD, NALEŻY UŻYĆ BLOKADY SPUSTU PISTOLETU Z RURKĄ. 
JEST TO KONIECZNE ABY UNIKNĄĆ STWARDNIENIA KLEJU WEWNĄTRZ WĘŻA I PISTOLETU. 

1. Jeden koniec węża z większą nakrętką 
przykręcić do gwintowanego złącza z boku 
pistoletu z rurką, kręcąc w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Użyj klucza, aby uzyskać szczelne 
połączenie. Upewnij się, że wąż jest dobrze 
przymocowany.

2. Drugi koniec węża z mniejszą nakrętką 
przykręcić do zaworu pojemnika, kręcąc 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Użyj klucza, aby uzyskać szczelne 
połączenie. Upewnij się, że wąż jest dobrze 
przymocowany.

3. Stopniowo otworzyć zawór pojemnika, 
przekręcając go w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić 
szczelność wszystkich połączeń 
i ewentualne przecieki. Po potwierdzeniu 
szczelności układu całkowicie otworzyć 
zawór pojemnika.
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 8.1.3. TECHNIKA KLEJENIA 

4. Obrót śruby regulacyjnej w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
powoduje zwiększenie przepływu, a obrót 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara powoduje jego zmniejszenie. Ustawić 
śrubę regulacyjną w pozycji, w której strumień 
zraszający tworzy małe, regularne płatki.

Ilość kleju jest zbyt mała

Zbyt duża ilość kleju, nierównomierne nakładanie

Prawidłowe nałożenie kleju

•  Jeżeli klej jest nakładany z małej 
odległości, nie można uzyskać cienkiej 
warstwy o równomiernej strukturze, a 
ilość nałożonego kleju jest zwykle zbyt 
duża. Takie warstwy mogą dodatkowo 
zaburzać strukturę izolacji cieplnej na 
bazie polistyrenu.

•  W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości zaleca się sprawdzenie 
ilości nanoszonego kleju na małej 
próbce klejonych materiałów.

•  Nanosząc klej trzymać pistolet w tej 
samej odległości od powierzchni, tak 
aby klej tworzył drobną, równomierną 
strukturę na spryskiwanej 
powierzchni. Dla równego pokrycia 
zwolnić spust pistoletu na końcu 
powierzchni klejonej i ponownie 
zacząć nakładanie kleju z tej samej 
strony. 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem lub gdy urządzenie nie jest 
używane przez ponad 12 godzin, wąż i pistolet mogą wymagać 
czyszczenia. Wyczyść je, pociągając za spust pistoletu i zmieniając 
natężenie przepływu za pomocą śruby regulacyjnej z tyłu pistoletu. 
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 8.1.4 APLIKACJA KLEJU FATRAFIX FM  

1. Przygotuj powierzchnie, które będą 
klejone. Przed nałożeniem kleju upewnij 
się, że powierzchnia jest czysta, sucha, 
wolna od brudu, kurzu i tłuszczu. Rozwiń 
folię najpierw w wybranym miejscu i ułóż 
w pozycji docelowej. Ostrożnie nałóż jedną 
połowę arkusza na drugą.

2. Nanieś klej tylko na podłoże, tzn. tylko 
na jedną powierzchnię klejoną. Pistolet 
natryskowy trzymaj stabilnie w odległości 
ok. 50-60 cm od powierzchni, tak aby 
nakładana warstwa była równomierna 
i okrywała od 80 do 100 % powierzchni. 
Optymalna temperatura kleju to 18 °C, 
optymalna temperatura powierzchni 
podłoża to 15 °C do 30 °C. Minimalna 
temperatura kleju i podłoża to +10 °C.

•  Po ułożeniu folii na warstwie kleju 
należy docisnąć folię. Do docisku 
można użyć wałka, miotły lub mopa.
Nacisk powinien być wywierany od 
środka do brzegów folii, należy unikać 
tworzenia fałd lub przesuwania 
arkusza folii z pozycji.

Uwaga: Po połączeniu powierzchni klejonych możliwa jest niewielka korekta położenia folii do 
czasu wstępnego utwardzenia.

•  Zaleca się dociskanie folii głównie wzdłuż krawędzi i powtarzanie tej czynności na 
końcach arkuszy w czasie, gdy klej zaczyna twardnieć.

•  Końcowa wytrzymałość spoiny jest osiągana po ok. 24 godzinach od połączenia 
klejonych powierzchni. 

Dociskanie folii do powierzchni podłoża 

Uwaga: Klejenie w temperaturze poniżej +10 °C nie jest możliwe!
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3. Jeśli klej jest nakładany na porowatą 
powierzchnię, można natychmiast położyć 
folię na świeży klej. Dla powierzchni 
nieporowatych należy poczekać, aż klej 
będzie lepki w dotyku, ale nie będzie 
się utrzymywał na palcach. Trwa to ok. 
5 minut w temperaturze 23 °C. W wyższych 
temperaturach należy pracować szybciej 
i odwrotnie, w niższych temperaturach 
klej schnie wolniej. Do czasu wstępnego 
stwardnienia można jeszcze skorygować 
położenie folii.

5. Natychmiast po ułożeniu folii na 
powierzchni klejonej należy połączyć oba 
arkusze, wywierając odpowiedni docisk. 
Zgrzewanie sąsiednich arkuszy jest 
możliwe w zwykłej temperaturze ok. 30 
minut po sklejeniu.
Jeśli w miejscu łączenia folii znajdują 
się resztki kleju, należy je zabezpieczyć 
poprzez zgrzanie dodatkowej łaty z folii.

Uwaga: W opakowaniu każdego pojemnika jest instrukcja obsługi.

4. Ułóż następny arkusz folii na 
odpowiednim miejscu, złóż oba arkusze na 
pół i spryskaj podłoże klejem. Następnie 
postępuj zgodnie z pkt. 3.

PODCZAS NAKŁADANIA KLEJU NALEŻY UNIKAĆ JEGO NANOSZENIA NA WOLNY BRZEG FOLII! 
POZOSTAŁOŚCI KLEJU MOGĄ UNIEMOŻLIWIĆ UZYSKANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ZGRZEWU 
SĄSIEDNICH ARKUSZY.
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 8.1.5. WYMIANA POJEMNIKA

Ostrzeżenie: Podczas wymiany pojemnika należy nosić okulary i rękawice ochronne!

Uwaga: Nowy pojemnik należy podłączyć natychmiast po odłączeniu pustego od węża; w 
przeciwnym razie klej może stwardnieć wewnątrz węża i pistoletu natryskowego, co spowoduje, 
że staną się one bezużyteczne.

1. Całkowicie zamknąć zawór pojemnika.

2. Nacisnąć spust pistoletu i przytrzymać 
go przez około 20 sekund, aż do 
całkowitego zaniku ciśnienia.

3. Odkręć nakrętkę i odłącz wąż od 
pustego pojemnika (instrukcje dotyczące 
utylizacji pustych pojemników znajdują się 
na następnej stronie).

4. Podłączyć wąż i pistolet do nowego 
zbiornika (przejść do punktu 8.1.2. 
i kontynuować kroki od 2 do 4).
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 8.1.6 CZYSZCZENIE WĘŻA I PISTOLETU NATRYSKOWEGO  

 8.1.7 POSTĘPOWANIE Z PUSTYM POJEMNIKIEM

•  Jeśli nie chcesz podłączać węża i pistoletu do nowego pojemnika, wyczyść je wewnątrz 
przy użyciu rozpuszczalnika FATRAFIX AC, aby zapewnić ich sprawność w przyszłości.

•  Podłączenie rozpuszczalnika FATRAFIX AC odbywa się w taki sam sposób, jak 
wymiana pojemników z klejem. Proces ten opisano powyżej. Po podłączeniu środka 
czyszczącego zostawić przepływ płynu przez wąż i pistolet do momentu, aż będzie on 
całkowicie czysty. Odłączyć pojemnik ze środkiem czyszczącym i wykonać czynności od 
1 do 3  pisane w punkcie 8.1.5.

1. Umieścić pusty pojemnik z zaworem 
z dala od siebie i w odpowiedniej odległości 
od wszelkich źródeł zapłonu.

2. Otworzyć zawór zbiornika w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
i w ten sposób spuścić całe pozostałe 
ciśnienie.

3. Ustawić pojemnik w pozycji 
pionowej, zaworem do góry. Użyć młotka 
i mosiężnego przebijaka lub innego 
nieiskrzącego narzędzia do nakłucia 
wskazanego dysku.

4. Pusty pojemnik usuwać jako odpad 
niebezpieczny. 
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•  Klej kontaktowy Fatrafix PVC jest przeznaczony do przyklejania folii FATRAFOL 
do pionowych powierzchni attyk i nadbudówek, głównie z gładkiego betonu, blach 
malowanych lub płyt wiórowych.

8.2 KLEJENIE FOLII PRZY UŻYCIU KLEJU FATRAFIX PVC

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na 
naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, 
nieścisłości, pominięcia lub braki redakcyjne, które wynikają ze zmian technologicznych lub 
badań przeprowadzonych pomiędzy datą wydania niniejszego dokumentu a datą nabycia wyrobu. 
Przed zastosowaniem wyrobu użytkownik powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne testy, aby 
upewnić się, że wyrób nadaje się do planowanego zastosowania. Ponadto wszyscy użytkownicy 
powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem wyrobu w celu uzyskania dodatkowych 
informacji technicznych dotyczących jego użytkowania, jeżeli uważają, że informacje będące 
w ich posiadaniu wymagają jakiegokolwiek wyjaśnienia, zarówno w odniesieniu do normalnego 
użytkowania, jak i konkretnego zastosowania naszego wyrobu. Nasza gwarancja obowiązuje 
w ramach obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, aktualnych standardów 
zawodowych oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w naszych ogólnych warunkach 
sprzedaży. Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych technicznych mają charakter 
orientacyjny i nie są wyczerpujące. Dotyczy to również wszelkich informacji udzielanych ustnie 
przez telefon potencjalnemu lub obecnemu klientowi.
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 8.2.1 KLEJ I AKCESORIA 

Zdjęcie Nazwa wyrobu
Kod wyrobu Opakowanie Zużycie Zastosowanie

FATRAFIX PVC-22 l 
DSV00303C

22 l
=

17 kg

0,170
do

0,227 kg/m2

Klejenie folii dachowych 
PVC-P FATRAFOL do 

attyk i ścian konstrukcji 
nośnej oraz klejenie folii 

hydroizolacyjnych PVC-P na 
konstrukcjach ścian

Wąż MB do FATRAFIX 
PVC/FM-4 m

TSP61040
1 szt. Wielokrotne-

go użytku

Wąż z warstwą przeciwwil-
gociową (paroszczelną) 
- niebieskie końcówki 
ułatwiają identyfikację

Pistolet do FATRAFIX 
PVC/TPO-T8002 

TSP61304
1 szt. Wielokrotne-

go użytku

Nanoszenie kleju metodą 
natryskową, pistoletem z 

dyszą T8002

TRAFIX AC rozpuszczal-
nik -13,7 l
DSV00306 

13,7 l
=

5 kg

Zależnie od 
częstotliwości 

czyszczenia 
i stopnia 

zabrudzenia

Czyszczenie narzędzi 
roboczych i dysz

FATRAFIX AC rozpuszc-
zalnik -500 ml

FSV00306

0,5 l
=

0,34 kg

Zależnie od 
częstotliwości 

czyszczenia 
i stopnia 

zabrudzenia

Czyszczenie narzędzi 
roboczych i dysz

Ręczniki Tensor S500-75 
szt. FP-S500-TUB 75 szt. -

Do usuwania wszelkich 
zanieczyszczeń nie 
zaschniętego kleju

Szczotka stalowa
TSB00001 1 szt. - Do usuwania z dyszy 

zaschniętego kleju

Wałek laminujący 
TAD11280 1 szt. - Dociskanie folii do podłoża

Wałek 75 mm TAD11175 1 szt. Dociskanie połączeń przy 
obróbkach detali

Dysza podstawowa T8002 
TSP58002 1 szt. Część 

zamienna Dysza zapasowa

Dysza szeroka T9501T-
SP79501 1 szt. Produkt 

alternatywny
Dysza do szerokiego 

natrysku kleju

Dysza T6501 TSP76501 1 szt. Produkt 
alternatywny

Dysza do wąskiego 
natrysku kleju
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 8.2.2 PODŁĄCZENIE PISTOLETU Z RURKĄ DO POJEMNIKA

Uwaga: Do kleju FATRAFIX PVC należy stosować wąż z warstwą ochronną zabezpieczającą przed 
wilgocią! Wąż ten jest wyposażony w niebieskie końcówki z obu stron.

1. Koniec węża z większą nakrętką 
przykręcić do gwintowanego złącza z 
boku pistoletu z rurką, kręcąc w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Użyj klucza, aby uzyskać szczelne 
połączenie. Upewnij się, że wąż jest dobrze 
przymocowany.

2. 2. Drugi koniec węża z mniejszą 
nakrętką przykręcić do zaworu pojemnika, 
kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Użyj klucza, aby uzyskać szczelne 
połączenie. Upewnij się, że wąż jest dobrze 
przymocowany.

3. Stopniowo otworzyć zawór pojemnika, 
przekręcając go w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić 
szczelność wszystkich połączeń 
i ewentualne przecieki. Po potwierdzeniu 
szczelności układu całkowicie otworzyć 
zawór pojemnika.

NIE ZAMYKAĆ ZAWORU POJEMNIKA, DOPÓKI POJEMNIK NIE ZOSTANIE CAŁKOWICIE 
OPRÓŻNIONY! ABY ZAMKNĄĆ UKŁAD, NALEŻY UŻYĆ BLOKADY SPUSTU PISTOLETU 
Z RURKĄ. JEST TO KONIECZNE ABY UNIKNĄĆ STWARDNIENIA KLEJU WEWNĄTRZ WĘŻA 
I PISTOLETU. 
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4. Obrót śruby regulacyjnej w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
powoduje zwiększenie przepływu, a obrót 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara powoduje jego zmniejszenie. 
Ustawić śrubę regulacyjną w pozycji, w 
której strumień zraszający tworzy małe, 
regularne płatki.
 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem lub gdy urządzenie nie jest używane przez ponad 12 godzin, 
wąż i pistolet mogą wymagać czyszczenia. Wyczyść je, pociągając za spust pistoletu i zmieniając 
natężenie przepływu za pomocą śruby regulacyjnej z tyłu pistoletu. 
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 8.2.3 TECHNIKA KLEJENIA

•  Przy nakładaniu kleju trzymać pistolet 
pod kątem 90° do powierzchni. Dla 
optymalnego pokrycia zwolnić spust 
pistoletu na końcu klejonej powierzchni 
i ponownie rozpocząć nakładanie kleju 
z tej samej strony. Unikać nanoszenia 
kleju pod kątem lub po łuku.

•  Niektóre porowate powierzchnie lub 
materiały drewniane mogą być silnie 
chłonne i wymagać nasiąkania w celu 
uzyskania lepszej przyczepności. 
W takim przypadku nie należy nakładać 
kleju przed wyschnięciem warstwy 
penetrującej.

•  Aby uzyskać dobrą przyczepność, 
niektóre powierzchnie mogą wymagać 
większej ilości kleju. W takim wypadku 
należy unikać nakładania jednorazowo 
kilku warstw, które tworzą mokre 
powierzchnie i wymagają długiego 
czasu schnięcia. Lepiej nakładać 2 lub 
3 cienkie warstwy jedna po drugiej. 
Kolejną warstwę nakładaj prostopadle 
do poprzedniej. W przypadku 
powierzchni problematycznych zaleca 
się najpierw sprawdzić warstwę kleju 
przed użyciem.

•  Po nałożeniu kleju na obie powierzchnie 
należy pozwolić mu przeschnąć. Klej 
musi być lepki w dotyku, ale nie może 
przylegać do palców. W temperaturze 
23 °C trwa to ok. 3 minut. Gdy klej 
wyschnie, należy połączyć obie klejone 
powierzchnie i odpowiednio je docisnąć. 
Najlepszą metodą jest użycie wałka. Aby 
uzyskać maksymalną wytrzymałość, 
należy wywierać nacisk nie mniejszy niż 
0,25 MPa (2,5 kg/cm2). Większy nacisk 
przy tej samej sile docisku uzyskuje się, 
stosując twardszy wałek i odwrotnie.

Uwaga: Po połączeniu obu powierzchni nie 
można już korygować ich położenia.

Ostateczna wytrzymałość jest osiągana po 
około 24 godzinach od połączenia powierzchni 
klejonych.

Zbyt mała ilość kleju

Zbyt duża ilość kleju

Poprawna aplikacja = warstwa ca 30 g/m2 s. m.

Dociskanie klejonych powierzchni do siebie wałkiem
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 8.2.4 APLIKACJA KLEJU FATRAFIX PVC 

1. Przygotuj powierzchnie, które mają 
być klejone. Powierzchnia, na którą 
będzie nakładany klej, musi być sucha, 
czysta, wolna od kurzu, brudu, tłuszczu, 
farb i lakierów nieprzylegających do 
powierzchni.
Klej nanosi się po obu stronach, tzn. na 
podłoże i spodnią stronę klejonej folii 
PVC-P FATRAFOL.

2. Trzymaj pistolet stabilnie w odległości 
ok. 30-40 cm od powierzchni i przesuwaj 
go powoli, tak aby powierzchnia została 
równomiernie pokryta klejem. Nakładaj 
pojedyncze pasy z lekką zakładką. Należy 
nanieść odpowiednią ilość kleju na 
powierzchnię

3. Zachować stałą prędkość natryskiwania, 
aby zapewnić równomierną warstwę. 
Idealną wytrzymałość spoiny uzyskuje 
się po pokryciu 80-100 % powierzchni; 
zalecana gramatura powłoki 30 g/m2 kleju 
w suchej masie.

4. Najlepszą jednorodność kleju 
uzyskuje się, gdy kierunek nakładania 
na przeciwległą powierzchnię zostanie 
odwrócony o 90°, tzn. na jedną 
powierzchnię klej nakłada się pionowo, a na 
drugą poziomo.



71

 8.2.5 WYMIANA POJEMNIKA  

 8.2.6 CZYSZCZENIE WĘŻA Z PISTOLETEM NATRYSKOWYM

 8.2.7 POSTĘPOWANIE Z PUSTYM POJEMNIKIEM

• Patrz punkt 8.1.5

• Patrz punkt 8.1.6.

• Patrz punkt 8.1.7.

•  Klej FATRAFIX TI jest przeznaczony do klejenia płyt termoizolacyjnych na bazie EPS, 
XPS, PIR i MW na typowych podłożach budowlanych, takich jak beton, drewniane płyty 
wiórowe (OSB), płyty cementowo-wiórowe, płyty asfaltowe z piaskiem lub grysem 
mineralnym.

8.3 KLEJENIE FOLII PRZY UŻYCIU KLEJU FATRAFIX TI
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 8.3.1 KLEJ I AKCESORIA

Zdjęcie Nazwa wyrobu
Kod wyrobu Opakowanie Zużycie Zastosowanie

FATRAFIX TI-13,7 l 
DSV00304C

13,7 l
=

6 kg

Gładka
powierzchnia:

0,045 do
0,060 kg/m2

Nierówna
powierzchnia:

0,080 do
0,120 kg/m2

Do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych 

EPS, XPS, PIR i MW do 
typowych powierzchni 

konstrukcyjnych

FATRAFIX TI-22 l 
DSV00305C

22 l
=

15,9 kg

Wąż S/S 
do FATRAFIX TI-4 m 

TSP61026
1 szt. Wielokrotnego 

użytku

Wąż z oplotem ze stali 
nierdzewnej i zaworem 
przed ekspansją kleju 
w wężu przy wymianie 

pojemnika

Pistolet do 
FATRAFIX TI 

TSP61070
1 szt. Wielokrotnego 

użytku
Nanoszenie kleju na 

podłoża

FATRAFIX AC roz-
puszczalnik -13,7 l

DSV00306

13,7 l
=

5 kg

Zależnie od 
częstotliwości 

czyszczenia 
i stopnia zabrud-

zenia

Czyszczenie węża, pistole-
tu i dysz

FATRAFIX AC roz-
puszczalnik -500 ml

FSV00306

0,5 l
=

0,34 kg

Zależnie od 
częstotliwości 

czyszczenia 
i stopnia zabrud-

zenia

Czyszczenie narzędzi 
roboczych i dysz

Ręcznik Tensor 
S500-75 szt.

FP-S500-TUB
75 szt. -

Do usuwania wszel-
kich zanieczyszczeń 

nie zaschniętego kleju 
FATRAFIX

Szczotka stalowa 
TSB00001 1 szt. - Do usuwania z dyszy 

zaschniętego kleju
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 8.3.2 PODŁĄCZENIE PISTOLETU Z RURKĄ DO POJEMNIKA

1. Koniec węża z większą nakrętką 
przykręcić do gwintowanego złącza z boku 
pistoletu z rurką, kręcąc w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Użyj klucza, aby uzyskać szczelne 
połączenie. Upewnij się, że wąż jest dobrze 
przymocowany.

2. Drugi koniec węża z mniejszą nakrętką 
przykręcić do zaworu pojemnika, kręcąc 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Użyj klucza, aby uzyskać szczelne 
połączenie. Upewnij się, że wąż jest dobrze 
przymocowany.

3. Stopniowo otworzyć zawór pojemnika, 
kręcąc go w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Sprawdzić szczelność 
wszystkich połączeń i ewentualne przecieki. 
Po potwierdzeniu szczelności układu 
całkowicie otworzyć zawór pojemnika.

NIE ZAMYKAĆ ZAWORU POJEMNIKA, DOPÓKI POJEMNIK NIE ZOSTANIE CAŁKOWICIE 
OPRÓŻNIONY! ABY ZAMKNĄĆ UKŁAD, NALEŻY UŻYĆ BLOKADY SPUSTU PISTOLETU Z RURKĄ. 
JEST TO KONIECZNE ABY UNIKNĄĆ STWARDNIENIA KLEJU WEWNĄTRZ WĘŻA I PISTOLETU.
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4. Obrót śruby regulacyjnej w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara 
powoduje otwarcie zaworu, a obrót 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara powoduje jego zamknięcie. Ustaw 
śrubę regulacyjną w położeniu zgodnie 
z wymaganą prędkością aplikacji, aby 
wytłaczany był pasek kleju o regularnym 
przekroju poprzecznym.

•  Klej jest zwykle nanoszony na podłoże, 
ale może być również nanoszony na 
płyty termoizolacyjne, gdy są one użyte 
np. na powierzchniach pionowych.

 8.3.3 TECHNIKA KLEJENIA  

•  Klej nanosić równolegle do brzegów płyt 
termoizolacyjnych. Unikać nanoszenia 
kleju pod kątem lub po łuku. Podczas 
aplikacji trzymaj pistolet pod kątem 90° 
w kierunku powierzchni. Aby uzyskać 
optymalne pokrycie, należy zwolnić 
spust pistoletu na końcu klejonej 
powierzchni i ponownie rozpocząć 
nakładanie kleju z tej samej strony.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem lub gdy urządzenie nie jest używane przez ponad 12 godzin, 
wąż i pistolet mogą wymagać czyszczenia. Wyczyść je, pociągając za spust pistoletu i zmieniając 
natężenie przepływu za pomocą śruby regulacyjnej z tyłu pistoletu. 
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•  Poprawnie nałożone pasy kleju 
mają taką samą szerokość, gładką 
powierzchnię i podobny okrągły przekrój 
na całej długości. Pojedyncze pasy kleju 
należy kłaść obok siebie, w równych 
odstępach. Jeśli to możliwe, zachowaj 
odległość od krawędzi płyty izolacyjnej 
równą połowie rozstawu listew w tym 
obszarze.

•  Nie wolno dopuścić do utwardzenia 
kleju przed połączeniem klejonych 
powierzchni, co następuje w ciągu 
ok. 2 minut w temperaturze 23 °C. 
Dlatego też płyty termoizolacyjne należy 
umieszczać na kleju natychmiast, 
niezwłocznie po nałożeniu kleju na 
podłoże.

•  Końcowa wytrzymałość spoiny jest osiągana po 24 do 48 godzinach, w zależności od 
temperatury i wilgotności powietrza.

Uwaga! Klej straci swoją objętość i wytrzymałość, jeśli płyty zostaną dociśnięte zbyt wcześnie.
Niedostateczne lub zbyt późne dociśnięcie płyty do podłoża spowoduje powstanie nierówności 
na powierzchni.
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3. Płyty termoizolacyjne należy układać 
2 minuty po nałożeniu kleju. Nie wywierać 
żadnego nacisku na płyty podczas ich 
pozycjonowania. Pozostawić płyty na 
10 minut (czas zależy od temperatury 
otoczenia), a następnie docisnąć je do 
podłoża, chodząc po nich. Na dachach 
skośnych należy zabezpieczyć płyty 
izolacyjne właściwymi metodami, aby 
uniknąć przypadkowych ruchów i przesunięć 
przed utwardzeniem kleju.

4. Nie należy chodzić ani wykonywać 
żadnych prac na płytach do czasu 
częściowego utwardzenia kleju. W 
normalnych warunkach trwa to około 
20-30 minut. Więcej informacji można 
znaleźć w instrukcji dołączonej do 
opakowania kleju FATRAFIX TI.

2. Pistolet natryskowy trzymać stabilnie 
w odstępie ok. 10-20 cm, prostopadle 
do powierzchni. Zachować jednakową 
szerokość nakładanych pasm. Sugerowany 
rozstaw pasków w obrębie dachu wynosi 
300 mm. Na obwodzie i w narożach 
dachu zmniejszyć rozstaw do 200 mm, 
a w narożach do 100 mm, ze względu na 
zwiększone obciążenia spowodowane 
ssaniem wiatru. 

1. Przygotuj powierzchnie, które będą 
klejone. Przed nałożeniem kleju upewnij się, 
że powierzchnia jest czysta, sucha, wolna od 
brudu, kurzu i tłuszczu. Klej nakłada się tylko 
na jedną powierzchnię w postaci równych 
wałków szerokości od 25 mm do 40 mm, 
w zależności od chropowatości i równości 
powierzchni. Optymalna temperatura kleju 
to powyżej 18°C (minimalna to +10°C), 
optymalna temperatura powierzchni to 15°C 
do 30°C (minimalna to +5°C).

 8.3.4 APLIKACJA KLEJU FATRAFIX TI  
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 8.3.5 WYMIANA POJEMNIKA 

 8.3.6 CZYSZCZENIE WĘŻA Z PISTOLETEM NATRYSKOWYM

 8.3.7 POSTĘPOWANIE Z PUSTYM POJEMNIKIEM

• Patrz punkt 8.1.5.

• Patrz punkt 8.1.6.

• Patrz punkt 8.1.7.
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11

9
FOLIA OBCIĄŻONA 

WARSTWĄ STABILIZACYJNĄ
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•  Do tego typu zastosowań przeznaczona jest folia FATRAFOL 818 wzmocniona 
włókniną szklaną.

•  Zalecana grubość wynosi 1,8 mm i więcej.

•  Folię układa się luźno na powierzchni bez mocowania mechanicznego.

•  Folia jest wykończona na całym obwodzie elementami obróbkowymi wykonanymi 
z blachy powlekanej FATRANYL PVC.

•  W zgrzewach wzdłużnych i poprzecznych folię należy układać na zakład minimum 
50 mm, minimalna szerokość zgrzewu to 30 mm.

•  Warstwa stabilizująca przed ujemnymi siłami wiatru musi być nałożona natychmiast 
po ułożeniu folii.

9.1. MONTAŻ FOLII  

9.2. METODA ŁĄCZENIA FOLII FATRAFOL 818

9.3. STABILIZACJA FOLII  

 9.3.1 ZIELONY DACH

 •  Pokrycie dachowe obciążone 
warstwą wegetacyjną.

 •  Więcej o kompozycjach zielonych 
dachów na www.fatrafol.cz, zielony 
dach.
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 9.3.2 STABILIZACJA PRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI

 9.3.3 STABILIZACJA ŻWIREM RZECZNYM

 •  Do układania płytek na folii stosuje 
się stałe lub regulowane podkładki 
dystansowe. 

 •  Podkładki dystansowe z tworzywa 
można układać bezpośrednio na 
folii bez separacji, dla zwiększenia 
ochrony folii hydroizolacyjnej 
można je oddzielić podkładkami 
wyciętymi z folii dachowej.

 •  Podkładki gumowe muszą być 
oddzielone od folii łatą wykonaną 
z folii i geowłókniny separacyjnej, 
patrz tabela w pkt. 4.4.

 •  Grubość nawierzchni należy 
obliczyć na podstawie sił 
podnoszenia przez wiatr.

 •  Żwir rzeczny musi być oddzielony 
od folii geowłókniną 300 g/m² lub 
folią kubełkową.

 •  Grubość warstwy żwiru rzecznego 
należy obliczyć na podstawie sił 
ssania wiatru.
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ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁÓW

10
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• Połączenie T może mieć ciągłą folię na górze lub na dole.

10.1 POŁĄCZENIE T I KRZYŻOWANIE SIĘ FOLII

  10.1.1 POŁĄCZENIE T WYKONANE ZGRZEWARKĄ RĘCZNĄ

 •  Najpierw zgrzej róg jednego 
z arkuszy górnych z arkuszem 
ciągłym.

 •  Zaokrąglij róg drugiego arkusza 
i zgrzej go.
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 •  UWAGA  - aby wykonać przejście 
nad brzegiem folii, należy ustawić 
wałek na krawędzi gumowego 
krążka przy krawędzi dolnego 
arkusza i wcisnąć folię do złącza, 
aby zapobiec tworzeniu się kapilary.

 •  Aby zmniejszyć ryzyko powstawania 
kapilar, można podgrzać górną 
krawędź folii zgrzewarką na 
gorące powietrze i rozwałkować ją 
wałkiem.

 •  Jeśli podczas sprawdzania złącza T odkryjemy kapilarę (mały otwór), należy nałożyć 
na to złącze okrągłą łatę.

  UWAGA - nigdy nie próbuj zgrzewać kapilary w złączu T. Nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganej szerokości spoiny 30 mm, a tak naprawione połączenie jest kiepskiej jakości.
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  10.1.2 ZŁĄCZE T ZGRZEWANE AUTOMATYCZNĄ SPAWARKĄ

 •  Jeśli mamy ciągły arkusz folii na 
górze, można wykonać połączenie 
typu T przy użyciu zgrzewarki 
automatycznej.

 •  W tym przypadku konieczne jest 
fazowanie krawędzi górnego 
arkusza zgrzewarką na gorące 
powietrze i rozwałkowanie jej 
wałkiem.

 •  Dociśnij automat spawalniczy w 
miejscu, w którym przechodzi on 
nad złączem T.

 •  Jeśli kontrola sondą pomiarową 
wykaże obecność kapilary w złączu 
T, należy zgrzać okrągłą łatę nad 
złączem T (patrz punkt 10.1.1.).

10.2 PRZEJŚCIE FOLII Z POZYCJI POZIOMEJ DO PIONOWEJ

•  JPrzejście folii z ułożenia poziomego do pionowego rozwiązuje się za pomocą 
profilu L.

•  JGłówne zasady montażu elementów obróbek blacharskich zostały opisane 
w rozdziale 5.

  10.2.1 MOCOWANIE PROFILU L

 •  Wymiar ramienia profilu L, w którym montujemy mocowania lub który jest 
przeznaczony do zgrzewania folii, to zwykle 50 mm (min. 40 mm).

 •  Jeżeli w ramieniu profilu L montujemy łączniki teleskopowe (tuleja), konieczne 
jest, aby szerokość ramienia wynosiła co najmniej 60 mm. W przypadku stosowania 
teleskopów konieczne jest wcześniejsze wybicie otworów w profilu L.
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   10.2.1.1 OPCJA 1 – PROFIL L MIĘDZY FOLIAMI

RYSUNKI POSZCZEGÓLNYCH METOD MOCOWANIA

1. PROFIL L 50 x 50 MM
2. FOLIA FATRAFOL
3. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
4. WŁÓKNINA SEPARACYJNA, MATA SZKLANA 120 G/M2 
5. USZCZELNIACZ Z-01, OPCJONALNIE
6. ELEMENT MOCUJĄCY

1. PROFIL L 50 x 20 MM
2. FOLIA FATRAFOL
3. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
4. WŁÓKNINA SEPARACYJNA, MATA SZKLANA 120G/M2 
5. USZCZELNIACZ Z-01, OPCJONALNIE
6. ELEMENT MOCUJĄCY

1. PROFIL L 60 x 40 MM
2. FOLIA FATRAFOL
3. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
4. WŁÓKNINA SEPARACYJNA, MATA SZKLANA 120G/M2 
5. USZCZELNIACZ Z-01, OPCJONALNIE
6. ELEMENT MOCUJĄCY
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   10.2.1.2  OPCJA 2 – PROFILE POD FOLIAMI

  10.2.2 PROCEDURA ZGRZEWANIA FOLII DO PROFILU L

 •  Brzeg folii poziomej ustaw w pozycji 
pionowej tak, aby kończył się ok. 
10 mm nad pionowym ramieniem 
profilu L.

 •  Umieść profil L w narożu 
i przymocuj go do podłoża. 

   10.2.2.1 WARIANT 1 – PROFIL POMIĘDZY FOLIAMI

1. PROFIL L 50 x 50 MM
2. FOLIA FATRAFOL
3. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
4. WŁÓKNINA SEPARACYJNA, WŁ. SZKLANA 120G/M2 
5. USZCZELNIACZ Z-01, OPCJONALNIE
6. ELEMENT MOCUJĄCY

1. PROFIL L 50 x 20 MM
2. FOLIA FATRAFOL
3. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
4. WŁÓKNINA SEPARACYJNA, MATA. SZKLANA 120G/M2 
5. USZCZELNIACZ Z-01, OPCJONALNIE
6. ELEMENT MOCUJĄCY
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•  Zgrzej pionową folię do narożnika 
profilu L używając mosiężnej rolki. 

•  Zakładka o szerokości 50 mm za 
krawędzią poziomego ramienia 
profilu L jest wystarczająca do 
zgrzewania przy użyciu zgrzewarki 
ręcznej. W przypadku zgrzewarki 
automatycznej można wybrać większą 
zakładkę folii.

•  Zgrzej folię do poziomego ramienia 
profilu L. 
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   10.2.2.2  WARIANT 2 – PROFIL L POD FOLIAMI

 • Zamontuj profil L.

 •  Zgrzej zakładkę folii (min. 50 mm) 
z folią poziomą.

 •  Zgrzej folię pionową do narożnika 
profilu L używając mosiężnej rolki.  

 •  Zgrzej poziomą folię do poziomego 
ramienia profilu L.
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  10.2.3  PRZEJŚCIE FOLII Z POZYCJI POZIOMEJ DO PIONOWEJ PRZY 
UŻYCIU MOCOWAŃ PUNKTOWYCH *)

 •  Minimalny zakład folii wynosi 
50 mm między krawędzią folii 
a brzegiem mocowania.

 •  Przejście poziom-pion można 
też rozwiązać mocowaniem 
punktowym, ale należy uwzględnić 
powstawanie tzw. trampoliny 
między kotwami ze względu na 
kurczenie się folii w miarę jej 
starzenia.

 •  Odstęp między kotwami nie może 
być większy niż odstęp między 
kotwami najbliższego rzędu 
mocowania folii poziomej, przy 
czym nie więcej niż 200 mm.

 •  Nasuń folię poziomą na ścianę 
pionową na wysokość ok. 20-30 mm 
i zamocuj kotwy tak, aby odległość 
między brzegiem kotwy a ścianą 
pionową wynosiła ok. 10 mm.

 •  Zgrzać folię pionową do narożnika 
używając wałka mosiężnego. 

 •  Zgrzać folię między mocowaniami.

*)  UWAGA: Fatra, a.s. dopuszcza punktowe 
mocowanie folii FATRAFOL w przejściu poziom-
pion, ale zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności 
za wady spowodowane tą metodą mocowania. 
Głównie istnieje ryzyko powstania tzw. 
"trampoliny" pomiędzy łącznikami z powodu 
kurczenia się folii w miarę jej starzenia.
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10.3 ZAKOŃCZENIE FOLII NA ŚCIANIE PIONOWEJ

•  Minimalna wysokość folii na ścianie pionowej wynosi 150 mm.

ZASTOSOWANIE DUŻEGO PROFILU L Z WYGIĘCIEM

PRZY UŻYCIU PROFILU L I LISTWY WYGIĘTEJ

1. FOLIA FATRAFOL
2. WARSTWA SEPARACYJNA
3. PROFIL Z BLACHY POWLEKANEJ PVC
4. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
5. MOCOWANIE
6. USZCZELNIACZ Z-01
7. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY (PU)

1. FOLIA FATRAFOL
2. WARSTWA SEPARACYJNA
3. PROFIL Z BLACHY POWLEKANEJ PVC
4. ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
5. MOCOWANIE
6. USZCZELNIACZ Z-01
7. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY (PU)
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  10.3.1  ZAKOŃCZENIE FOLII Z UŻYCIEM PROFILU L I LISTWY ŚCIENNEJ 
WYGIĘTEJ

 •  Przenieś włókninę separacyjną 
z powierzchni poziomej na pionową 
i przymocuj ją do ściany za 
pomocą wygiętego paska profilu. 
Przymocuj profil do podłoża zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziale 5.

 •  Tkanina separacyjna nie może 
wystawać poza górną krawędź 
profilu listwy wygiętej. Doprowadzić 
folię poziomą do pozycji pionowej 
tak, aby kończyła się ok. 10 mm 
nad pionowym ramieniem profilu L, 
przymocować profil L do podłoża.

 •  Zgrzać pionowy pas folii do profilu 
wygiętego zgrzewami punktowymi.

 •  Zgrzać folię pionową do narożnika 
profilu L używając mosiężnej rolki.  

 •  Zgrzać folię do poziomego ramienia 
profilu L.
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 •  Zgrzać zakładkę o szerokości co 
najmniej 50 mm za krawędzią 
poziomego ramienia profilu L.

 • Ten sposób wykończenia narożnika opisano w rozdziale 10.13. zob. rys. 3D 1103S. 

 •  Uszczelnić górną krawędź za 
pomocą masy uszczelniającej PU 
FATRAPUR.

 •  Wykonaj zgrzewanie na całej 
powierzchni wygiętej listwy 
przyściennej.

 •  W razie potrzeby należy oderwać 
zgrzaną punktowo folię, spłaszczyć 
ją i ponownie zgrzać punktowo. 
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  10.3.2  ZAKOŃCZENIE FOLII ZA POMOCĄ DUŻEGO PROFILU L Z 
ZAGIĘCIEM WZMACNIAJĄCYM

 •  Kąt wygięcia dużego profilu L 
powinien być lekko rozwarty, aby 
po wsunięciu w narożnik ramię 
pionowe sprężyście przylegało do 
ściany.

 •  Wyprowadzić geowłókninę 
separacyjną z powierzchni 
poziomej na pionową tak, aby nie 
wystawała poza górną krawędź 
profilu L.

 •  Zamocować profil L 150 x 100 mm 
do ramienia poziomego (100 mm). 
Umieść elementy mocujące tak, 
aby były przykryte folią.

 •  Przymocować folię od powierzchni 
zgrzewem punktowym. Folia 
powinna kończyć się ok. 30-40 mm 
od narożnika profilu L, aby można 
ją było zgrzać.

 •  Aby wykonać wysokiej jakości 
zgrzew w ograniczonej przestrzeni 
ściany pionowej, zaleca się użycie 
dyszy kątowej.
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 •  Zaleca się punktowe przyklejenie 
pionowego ramienia profilu L do 
ściany szczeliwem PU.

 •  Uszczelnić górną krawędź 
szczeliwem poliuretanowym.

 •  Szczegóły obróbki naroża w ten sposób opisano w rozdziale 10.13. patrz rysunek 
3D 1104S. 

10.4 WYKOŃCZENIE ATTYKI

  10.4.1 METODA OBRÓBKI ATTYI

 •  Ułożyć włókninę separacyjną 
i brzegowe elementy obróbki 
obwodowej (zewnętrzny profil L, 
okapnik, wiatrownica).

 •  Wyprowadzić folię poziomą 
do pozycji pionowej tak, aby 
przekraczała o min. 10 mm ramię 
pionowe profilu L i zamocować profil 
L (min. 4,5 szt./m).
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 •  Zamocować pasek folii do profilu 
końcowego obróbki zgrzewem 
punktowym (profil zewnętrzny L, 
okapnik, wiatrownica).

 •  Zgrzać pasek folii w narożniku przy 
użyciu wałka mosiężnego.

 •  Zgrzać folię do poziomego ramienia 
profilu L.

 •  Zgrzać zakładkę o szerokości co 
najmniej 50 mm za krawędzią 
poziomego ramienia profilu L.
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 •  W razie potrzeby oderwij zgrzaną 
punktowo folię na profilu 
końcowym, wyrównaj ją i ponownie 
zgrzej punktowo.

 •  Zgrzać folię całkowicie do 
końcowego elementu obróbki 
blacharskiej.
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  10.4.2 METODA OBRÓBKI WEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA ATTYKI

 •  Ułożyć folię na jednym z sąsiednich 
ramion (patrz pkt 10.4.1) tak, aby 
folia kończyła się w pionowym 
narożniku attyki.

 •  Przygotować przeciwległy pas 
folii tak, aby minimalny zakład 
folii na powierzchni pionowej (za 
ramieniem profilu L) i poziomej na 
szczycie gzymsu miał 50 mm.

 •  Zamontuj profil L w narożniku. Po 
prawej stronie przytnij narożniki 
profilu.

 •  Na szczycie attyki zakończyć folię 
na przeciwległym końcu profilu.
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 •  Ułóż pasek folii na attyce i 
przymocuj go do profilu końcowego 
na górze attyki zgrzewając go 
punktowo.

•  Zgrzać wstępnie ukształtowane 
elementy 3D (patrz paragraf 10.5., 10.6.). 

 •  Zgrzać pionowy narożnik przy 
użyciu wałka mosiężnego, 
a następnie zakładkę folii.

 •  Zgrzewamy pasek folii w taki sam 
sposób, jak pasek znajdujący się 
po przeciwnej stronie (patrz punkt 
10.4.1).

 •  Zgrzać zakładkę folii na szczycie 
attyki.
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  10.4.3 METODA OBRÓBKI ZEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA ATTYKI

 •  Ułożyć folię na jednym z sąsiednich 
ramion (patrz punkt 10.4.1) tak, 
aby folia kończyła się w pionowym 
narożniku attyki.  

 •  Zgrzewamy pasek folii w taki sam 
sposób, jak pasek po przeciwnej 
stronie (patrz punkt 10.4.1).

 •  Ułóż pasek folii na attyce 
i przymocuj go do profilu 
końcowego na górze attyki 
zgrzewając go punktowo.

 •  Przygotuj przeciwległy pasek folii 
tak, aby minimalny zakład folii na 
powierzchni pionowej i poziomej 
na szczycie attyki wynosił 50 mm.
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 •  W razie potrzeby rozerwij zgrzewy 
punktowe, wyrównaj folię, zgrzej ją 
ponownie, zgrzej ją całkowicie na 
szczycie attyki z profilem końcowym 
i sąsiednią folią. 

 • Zgrzać przy użyciu wałka.

 •  Zastosuj zgrzewy punktowe na 
pionowej zakładce.  

 •  Zgrzać prefabrykowane krążki 3D 
(patrz paragraf 10.7., 10.8.).
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10.5  MONTAŻ WSTĘPNIE UFORMOWANYCH KSZTAŁTEK 3D - NAROŻNIK 
WEWNĘTRZNY

10.5.1   MONTAŻ NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO 3D W NAROŻU WEWNĘTRZNYM  

 •  Przymocuj element 3D na środku za 
pomocą zgrzewu punktowego

 •  Na koniec zgrzej powierzchnie 
kształtki 3D.

 •  Zawsze zwracaj uwagę na 
prawidłowe zgrzewanie złączy T.

 •  Zgrzać krawędzie używając 
mosiężnego krążka. 

•   Przy montażu w narożniku wewnętrznym zaleca się wstępne podgrzanie kształtki 
3D gorącym powietrzem.
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 10.5.2   MONTAŻ NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO 3D NA NAROŻNIKU 
ZEWNĘTRZNYM 

 •  W tym przypadku nie zaleca 
się podgrzewania elementu 
3D gorącym powietrzem przed 
montażem.

 •  Przymocuj element 3D na środku 
zgrzewając go punktowo.

 •  Na koniec zgrzej powierzchnie 
elementu 3D.

 •  Zgrzać krawędzie używając 
gumowego wałka.
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10.6  MONTAŻ WSTĘPNIE UKSZTAŁTOWANYCH ELEMENTÓW 3D - NAROŻNIK 
ZEWNĘTRZNY

 10.6.1   MONTAŻ NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO 3D W NAROŻNIKU 
WEWNĘTRZNYM 

 •  Przymocuj element 3D na środku 
zgrzewem punktowym.

 •  Spawaj powierzchnie pionowe, 
zwróć uwagę na złącze "T".

 •  Zgrzać krawędź pionową używając 
rolki mosiężnej.

•  Zaleca się podgrzać wstępnie kształtkę 3D gorącym powietrzem.  
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 10.6.2   MONTAŻ NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO 3D W NAROŻU ZEWNĘTRZNYM  

 •  Przymocuj element 3D na środku 
zgrzewając go punktowo.

 •  Zgrzać krawędź pionową z użyciem 
wałka gumowego.

 •  Zgrzać poziome krawędzie 
i powierzchnie używając gumowego 
wałka.
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 •  Zgrzać powierzchnię poziomą, 
zwrócić uwagę na złącze "T".

 • Zgrzać powierzchnie pionowe.

10.7 DODATKOWE MOCOWANIE FOLII HYDROIZOLACYJNEJ W PIONIE 

•   Jeśli wysokość pionowej folii hydroizolacyjnej (na ścianie lub attyce) przekracza 
600 mm, konieczne jest dodanie rzędu mocowań na środku folii.

•   Jeśli wysokość pionowej folii hydroizolacyjnej przekracza 1200 mm, konieczne jest 
wprowadzenie kolejnego rzędu mocowań.

 •  Zgrzać krawędzie poziome używając 
rolki mosiężnej.
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  10.7.1  DODATKOWE MOCOWANIE PRZY UŻYCIU PROFILU 
POWLEKANEGO TWORZYWEM

 •  W środku przyszłego mocowania 
folii pionowej należy zamontować 
profil końcowy pokryty tworzywem 
sztucznym (4,5 szt./m elementów 
kotwiących).

 •  Zgrzać folię z przejścia poziom 
-pion do pierwszego profilu 
końcowego (patrz punkt 10.3.1).

 •  Zgrzać górny pas folii i nałożyć 
masę uszczelniającą PU na górną 
część profilu końcowego.
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  10.7.2  DODATKOWE MOCOWANIE Z UŻYCIEM MOCOWANIA 
PUNKTOWEGO  

 •  Zamontować okrągłe łaty folii na 
łącznikach, zachowując minimalną 
szerokość zgrzewu 30 mm.

 •  Zamontować profil powlekany 
przejściowy i końcowy, zgrzać 
pionowy pas folii (patrz punkt 
10.3.1).

 •  Zamontować mocowania 
mechaniczne na środku listwy, 
w odstępach co 800 mm. 
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  10.7.3  DODATKOWE MOCOWANIE Z UŻYCIEM MOCOWAŃ PUNKTOWYCH 
W POŁĄCZENIU FOLII

 •  Zamontować profile powlekane 
przejściowe i końcowe. 

 •  Zgrzać pionowy pas folii (patrz 
punkt 10.3.1) i umieścić mocowania 
mechaniczne na brzegu pasa 
w odstępach co 800 mm.

 •  Zgrzać górny pas folii i nałożyć 
masę uszczelniającą PU na górną 
część profilu końcowego.
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  10.7.4  DODATKOWE MOCOWANIE PRZY UŻYCIU MOCOWAŃ 
PUNKTOWYCH W PIONOWYM ZŁĄCZU FOLII

 •  Zamontować profile powlekane 
przejściowe i końcowe. 

 •  Położyć pionowy arkusz folii (patrz 
punkt 10.3.1), przymocować go do 
krawędzi pionowej, rozmieszczając 
elementy mocujące zgodnie 
z tabelą.

 •  Następnie zgrzej kolejny arkusz 
folii.

SZEROKOŚĆ 
ARKUSZA- X

ODSTĘP 
MOCOWAŃ - Y

1025 mm 400 mm

1300 mm 350 mm

1600 mm 300 mm

2050 mm 200 mm
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 •  Zgrzać pas folii na zamocowany 
profil końcowy, zakład pasa wynosi 
min. 50 mm na profilu końcowym, 
szerokość zgrzewu min. 30 mm.

 •  Najpierw należy przymocować pas 
folii zgrzewami punktowymi.

 •  Wykonać pełny zgrzew folii.

 •  Zamocuj na folii w najniższym 
punkcie dachu pasek końcowy 
powlekany z zagięciami po obu 
stronach.

 •  Odstęp między mocowaniami 
wynosi maks. 250 mm, co oznacza 
4,5 szt/m.

10.8 WYKOŃCZENIE KOSZA DACHU
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10.9 10.9. INSTALACJA WPUSTU DACHOWEGO

 •  Łącząc różne grubości izolacji 
termicznej i szlifując, wykonaj na 
powierzchni min. 600 x 600 mm 
wgłębienie 20 - 50 mm (min. 
wg ČSN 73 1901 wynosi 20 mm) 
poniżej poziomu poszycia dachu dla 
wprowadzenia odpływu wody.

 •  Krawędzie izolacji termicznej należy 
przeszlifować, aby uzyskać gładkie, 
stopniowe zagłębienie.

 •  Ułożyć warstwę rozdzielającą (jeśli 
jest wymagana), folię i wyciąć otwór 
na odpływ wody.

 •  Włożyć wylot wpustu do kołnierza 
rury odpływowej i przymocować go 
do podstawy za pomocą co najmniej 
trzech elementów mocujących 
(zazwyczaj wpust jest wykonany 
na 4 sztuki). Jeśli będą używane 
teleskopy, użyj adapterów (patrz 
zdjęcie po prawej).

 •  Minimalny zakład folii (kołnierza 
odwadniającego) od brzegu łącznika 
mechanicznego wynosi 50 mm.  
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 •  Zgrzać kołnierz na obwodzie wpustu 
odpływu.

 • Zamontować osłonę na liście.

 •  Jeśli krawędzie zagłębienia są 
zbyt strome, zaleca się dodanie 
mocowań mechanicznych i 
przykrycie ich okrągłym łatami folii. 

 •  Można też przyciąć folię i za pomocą 
płatów jednorodnej folii wykonać 
główną folię hydroizolacyjną 
kopiując kształt powierzchni 
podłoża.
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10.10. WYKOŃCZENIE OKRĄGŁEGO ELEMENTU PRZENIKAJĄCEGO

 •  Zamontować min. 3 szt. 
mechanicznych mocowań wokół 
miejsca penetracji.  

 •  Nasunąć kołnierz na element 
penetrujący i zgrzać całą jego 
powierzchnię do folii na połaci 
dachowej.

 •  Wyciąć kwadratowy kołnierz z 
jednorodnej folii FATRAFOL 804, 
powinien on być na tyle duży, aby 
zakryć mocowania punktowe 
(min. 50 mm zakładki folii na 
krawędzie mocowań).

 •  Podgrzej folię wokół wycięcia za 
pomocą zgrzewarki ręcznej. 

  10.10.1  OBRÓBKA OKRĄGŁEGO OBIEKTU PRZENIKAJĄCEGO - KOŁNIERZ 
⅓MOŻNA NASUNĄĆ NA ELEMENT PRZENIKAJĄCY

 •  Wyciąć pośrodku otwór o średnicy 
o ⅓ do ½ mniejszej niż średnica 
obiektu penetrującego. W przypadku 
mniejszych obiektów otwór ma 
zwykle od ½ do ⅔ średnicy.



116

 •  Przygotuj mankiet (rękaw) z jednorodnej folii FATRAFOL 804 tak, aby wysokość 
nad izolacją poziomą pokrycia dachowego po zgrzaniu wynosiła min. 150 mm, 
a zakład końców folii na siebie po owinięciu wokół obiektu przenikającego wynosił 
min. 50 mm.

 •  Zgrzej poziomą część mankietu do 
poziomej folii i wykonaj pionowe 
połączenie (zgrzew) mankietu.

 •  Zgrzej jeden róg mankietu, 
a następnie owiń mankiet wokół 
przenikającego obiektu tak, aby 
zachować co najmniej 15 mm 
zakładki na powierzchni poziomej.

 •  Przymocuj drugi róg do pionowej 
powierzchni zgrzewem punktowym.

 •  Zaokrąglamy dolne rogi 
i podgrzewamy krawędź mankietu.
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 •  Uszczelnić górną krawędź 
mankietu szczeliwem 
poliuretanowym FATRAPUR, 
zamocować go za pomocą 
nierdzewnej opaski zaciskowej.

 •  Zamiast nierdzewnej opaski 
zaciskowej można zastosować 
pasek jednorodnej folii. Najpierw 
należy zgrzać jeden koniec taśmy, 
a następnie podgrzać ją, lekko 
rozciągnąć, owinąć i zgrzać drugi 
koniec.  
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 •  Zamontować min. 3 szt. 
mechanicznych mocowań wokół 
miejsca penetracji.

 •  Wyciąć okrągły kołnierz 
z jednorodnej folii FATRAFOL 804, 
odpowiednio duży, aby zakryć 
mocowania punktowe (min. 50 mm 
zakładki folii od krawędzi 
mocowań).

 •  Przygotować mankiet (rękaw) 
z jednorodnej folii FATRAFOL 804 
tak, aby wysokość po zgrzaniu 
wynosiła min. 150 mm, a zakładka 
końców folii po owinięciu wokół 
detalu penetrującego miała 
min. 50 mm. 

 •  Owinąć kołnierz wokół elementu 
penetrującego tak, aby wysunięcie 
folii na powierzchnię pionową 
wynosiło min. 15 mm i zgrzać 
zakładki sąsiednich końców 
(min. 50 mm) razem oraz do 
podłoża.

 •  Wyciąć pośrodku otwór 
mniejszy o około 1/3 od obiektu 
penetrującego i przeciąć go od 
środka do krawędzi zewnętrznej.

 •  Podgrzać folię wokół otworu 
centralnego.

  10.10.2  OBRÓBKA OKRĄGŁEGO OBIEKTU PRZENIKAJĄCEGO - 
KOŁNIERZA NIE MOŻNA NASUNĄĆ NA ELEMENT PRZENIKAJĄCY
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 •  Zaokrąglamy dolne narożniki i 
podgrzewamy krawędź mankietu.

 •  Zgrzej jeden róg mankietu, 
a następnie owiń mankiet wokół 
penetrującego obiektu tak, aby 
zachować co najmniej 15 mm 
zakładki na powierzchni poziomej.

 •  Wykonać pionowe połączenie 
(zgrzew) mankietu.

 •  Przymocuj drugi róg do pionowej 
powierzchni za pomocą zgrzewu 
punktowego.

 •  Zgrzać poziomą część mankietu do 
poziomej folii. 

 •  Uszczelnić górną krawędź 
mankietu szczeliwem 
poliuretanowym FATRAPUR, 
zamocować go za pomocą 
nierdzewnej opaski zaciskowej.
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 •  Zamiast nierdzewnej opaski 
zaciskowej można zastosować 
pasek jednorodnej folii. Najpierw 
należy zgrzać jeden koniec taśmy, 
a następnie podgrzać ją, lekko 
rozciągnąć, owinąć i zgrzać drugi 
koniec.

10.11  OBRÓBKA OKRĄGŁEGO DETALU PRZENIKAJĄCEGO PRZY UŻYCIU 
KSZTAŁTKI OTWARTEJ

 •  Zamontować min. 3 szt. mocowań 
mechanicznych wokół miejsca 
penetracji i pokryć je okrągłymi 
łatami wykonanymi z folii 
FATRAFOL.
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 •  Owinąć otwartą kształtkę wokół 
elementu penetrującego i zgrzać jej 
jeden koniec do poziomej folii.

 •  Docisnąć kształtkę i umocować ją 
zgrzewem punktowym w pionowej 
zakładce.

 •  Zgrzać cały zakład pionowy.

 •  Zgrzać część poziomą wraz z 
zakładką na obu końcach. 

 •  Uszczelnić górną krawędź mankietu 
szczeliwem FATRAPUR PU, 
zamocować go nierdzewną opaską 
zaciskową.

 •  Zamiast nierdzewnej opaski 
zaciskowej można zastosować 
pasek jednorodnej folii. Najpierw 
należy zgrzać jeden koniec taśmy, 
a następnie podgrzać ją, lekko 
rozciągnąć, owinąć i zgrzać drugi 
koniec. 
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 •  Jeżeli używamy kształtki zamkniętej, należy postępować w ten sam sposób, z tą 
różnicą, że kształtka jest nasuwana na obiekt penetrujący. Zgrzewana jest tylko 
część pozioma.

10.12. MONTAŻ PROFILU "A"

 •  Użyj kredy, aby utworzyć linię 
prowadzącą.

 •  Przymocuj profil A do folii 
zgrzewami punktowymi. 
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 •  Przyłóż poziomicę lub inny sztywny 
profil z jednej strony i zgrzej profil 
do podłoża z drugiej strony.

 •  Zgrzej drugą stronę.  
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10.13.  DETALE OBRÓBKOWE 3D FATRAFOL- PRZYKŁADY RÓŻNYCH 
MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ
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