Visa pateikta informacija, remiasi
geriausia GUTTA praktika ir rekomendacijomis. Tačiau mes negalime įtakoti darbo sąlygų su šia
danga. Todėl Gutta negali prisiimti atsakomybės už šio produkto
galutinį panaudojimą. Galutinis
GUttAGLISS PEt naudotojas pats
turi įsitikinti šios dangos tinkamumu konkrečiam atvejui.

5 METŲ GARANTIJA

GUttAGLISS PEt danga su apsauga nuo UV spindulių
Garantijai reikalingas pirkimimo čekis.
1) GARANTIJOS PERIODAS
Garantija prasideda nuo produkto įsigijimo.
2) GARANTIJOS GALIOJIMAS
Garantija taikoma GUttAGLISS PEt lakštams, kurie buvo nupirkti ir sumontuoti Europos Sąjungos valstybėse.
3) GARANTIJOS SUDĖTIS
a) Pralaidumas šviesai*
GUttAGLISS PEt lšlaikys aukštą šviesos pralaidumo laipsnį.
Šviesos pralaidumas nesumažės daugiau nei 12 % per penkerius
metus, pagal ASTM D 1003 metodą.
b) Pageltonavimo indeksas*
Pageltonavimas bus ne didesnis nei 12 % per penkerius metus nuo
produkto nupirkimo dienos matuojant pagal ASTM D 1925 metodą.
c) Pažeidimai nuo krušos.
Produktas GUttAGLISS PEt 0,8 mm storio, yra atsparus krušos
poveikiui, jei krušos diametras yra didesnis nei 20 mm ir ji krenta ne didesniu nei 10 m/s greičiu. Ši garantija yra paremta krušos
testo simuliacija. Bandomasis lapas turi atlaikyti dirbtinį kamuolį,
kurio skersmuo 20 mm ir jo kritimo greitis yra 10 m/s.
Jei lapas atlaikys tokį bandymą ir skylių neliks, tai pretenzija bus
atmesta.
4) GARANTIJOS SĄLYGOS
Esant neatitikimas nuo deklaruoto produkto charakteristikų, per
penkerius metus nuo produkto nupirkimo dienos Gutta 100 %
kompensuos produkto įsigyjimo sumą arba pasiūlys analogišką
produktą nemokamai.
Nebus kompensuojamos papildomos išlaidos, pvz., transportavimo, montavimo ar kitos sąnaudos.
5) GARANTIJOS TAIKYMAS:
a) Galutinis naudotojas kreipėsi į Gutta per 8 dienas nuo žalos atsiradimo su sekančiais dokumentais:
- pirkimo čekio kopija;
- aiškus žalos aprašymas;
- raštiškas leidimas apžiūrėti produktą vietoje Gutta atstovui;
- pavyzdys su žalos požymiu (jei pareikalautų Gutta).
b) Guttagliss Pet buvo transportuojamas, kraunamas, sandėliuojamas ir montuojamas pagal Gutta duotas instrukcijas.
6) GARANTIJOS NEGALIOJIMAS
Garantija negalioja, jei su produktu buvo „netinkamai elgiamasi“:
- GUttAGLISS PEt nebuvo apsaugotas nuo ypatingai žalingų chemikalų;
- GUttAGLISS PEt buvo nešvarus ar subraižytas;
- Naudoti netinkami tvirtinimo elementai, priedai ir instrumentai
GUttAGLISS PEt montavimui;
- GUttAGLISS PEt buvo naudojamas arti tiesioginio karščio šaltinio
(kamino, laužo ir kt.);
- Pusė apdorota UV spinduliams atspariu apsauginiu sluoksniu buvo atsukta ne į saulės pusę;
- GUttAGLISS PEt buvo naudotas prie aukštesnės nei 65 °C temperatūros.

* 3.a, 3.b lakštai turi būti nepurvini ir nesubraižyti.

GUTTAGLISS PET
SKAIDRŪS IR BRONZINIAI PROFILIUOTI,
EKOLOGIŠKAI ŠVARŪS LAKŠTAI.
APSAUGA NUO UV SPINDULIŲ
•
•
•
•
•
•
•

UV APSAUGA
DIDELIS ATSPARUMAS CHEMIKALAMS
DIDELIS ATSPARUMAS UGNIAI
PUIKIOS MECHANINĖS SAVYBĖS
DIDELIS ŠVIESOS PRALAIDUMAS
IŠORĖS IR VIDAUS DARBAMS
SUTEIKIAMA GARANTIJA
PANAUDOJIMAS:

šiltnamiams, pastogėms, paviljonams,
pramoniniams ir gyvenamiesiems
pastatams, pavėsinėms, pertvaroms,
bei Jūsų idėjų įgyvendinimui.

ŠVIESOS PRALAIDUMAS
SKAIDRUS: L.T. 90 nominali vertė
Tolerancijos: L.T. ≥ 50 ±5% L.T. ≤ 49 ±3 skaitine išraiška
Remiantis ASTM D 1003 standartu
Atstumas tarp bangų
Bangos tipas Sinusas 76/18 Trapecija 73.5/20 brėžiniai – sumažinto mastelio.
Ilgis
2 000 arba 6 000 mm
Plotis
900 mm (sinusas) ir 928 mm (trapecija)
Bangos aukštis
9 mm
Storis
0,8 mm*
* +/- 0.20 mm nuo vidutinės vertės

+/- 0.30 mm nuo vienos reikšmės

Guttagliss Pet danga yra skaidrios ir bronzinės spalvos
Guttagliss Pet danga gali būti kerpama žirklėmis arba
pjaustoma standartiniais medienos ar plastiko pjaustymo
įrankiais.
Guttagliss Pet danga gali būti lenkiama pagal ilgį be
papildomo terminio apdorojimo. (žiūrėkite: lenktas montavimas*).
Guttagliss Pet danga yra labai atspari smūgiams ir lūžiams.
Guttagliss Pet užtikrina geresnę šiluminę varžą nei metaliniai stogai.
Guttagliss Pet montuojama lengviau ir greičiau!

* Lenktas montavimas
Guttagliss Pet
lakštai gali būti
montuojami ir ant
išlenktų grebėstų, kurių
apskritimo kampas yra
laikomas ne mažesniu
nei 4 m (trapecija
73,5/20, sinusas 76/18).

MONTAVIMAS
Šis produktas buvo sukurtas lengvam ir greitam montavimui.
PJAUSTYMAS
Galima karpyti su standartinėmis žirklėmis arba pjaustoma standartiniais medienos ar plastiko pjaustymo įrankiais.
Užtikrinkite, jog pjaunamas lapas būtų tvirtai laikomas, kad
būtų išvengta netikslių matmenų, pjovimo metu.
SAUGOJIMAS
Nesandėliuokite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kraunant
plokštes į rietuves iškyla pavojus, kad jos deformuosis nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite jas ant plokščio paviršiaus
ir saugokite nuo purvo bei mechaninių apkrovų. Uždenkite
jas, pavyzdžiui, balta plėvele arba storu kartonu. Sandėliuodami ar transportuodami nedėkite kitų medžiagų ant lakštų.
VALYMAS
Kad išsaugotumėte puikų skaidrumą, lakštų paviršių reguliariai valykite vandeniu arba švelniomis valymo priemonėmis,
neturinčiomis abrazyvinių priedų.
SAUGUMAS
Sandėliavimo ir montavimo metu nevaikščioti ant lakštų!
Plokštėmis galima vaikščioti tik naudojant svorį paskirstančias prieigos plokštes (tam tinka svorį paskirstanti lenta). Padėkite paklotus po prieigos plokštėmis!
MONTAVIMAS:
Guttagliss Pet lakštai privalo būi tvirtinami ant lygiagrečiai išdėstytų grebėstų. Grebėstai turi būti lygūs ir švarūs.
Esant nelygumams – kaip vinys, laidai, saugumo tinkleliai –
danga gali būti pažeista.

a = maksimalus atstumas tarp grebėstų (žiūrėkite apkrovų lentelę).
b = lapų persidengimas (minimum 200 mm)
c = atstumas tarp tvirtinimo varžtų (maksimum 500 mm)
d = atstumas nuo lapo krašto (minimum 100 mm; maksimum 200 mm)
e = atstumas tarp varžtų grebėstuose (apie 300 mm)

MINIMALUS STOGO NUOLYDIS:
Rekomenduojame suformuoti bent 5% nuolydis, kuris palengvintų lietaus vandens nutekėjimą.
APKROVŲ LENTELĖ
Vienas lakštas turi būti montuojamas bent ant trijų ar
daugiau grebėstų.
Maksimalus atstumas (a) milimetrais tarp grebėstų.
Produktas
Trapecija 73,5/20
Sinusas 76/18

Storis
mm
0,8
0,8

600 N/m²
1 150 mm
950 mm

Lygiavertis svorio paskirstymas
900 N/m² 1 200 N/m² 1 500 N/m²
1 050 mm
950 mm
900 mm
900 mm
800 mm
750 mm

PERDENGIMAS:
Rekomenduojamas šoninis perdengimas viena banga, tačiau,
jei stogo nuolydis yra nuo 5 % iki 10 % arba nuolydis yra ilgesnis nei 4 m – rekomenduojamas šoninis perdengimas dvi bangos. Išilginis lakštų persidengimas ne didesnis nei 15–20 cm.
TVIRTINIMAS:
Guttagliss Pet turi būti tvirtinami prie medinių ar metalinių laikančiųjų grebėstų naudojant nurodytą kiekį tvirtinimo
elementų – 10 vnt į 1 m2. Stogas tvirtinamas kas 2 arba 3 bangą
jos viršuje. Pritvirtinkite kiekvieną išlinkimą ties užlaida. Stogas tvirtinamas ant medinio pagrindo naudojant tvirtinimo
kaladėles ir originalius „guttagliss“ 4,5 x 45 mm stogo dangos
sraigtus su sandarinamąja poveržle ir galvute. Pritvirtinkite šonus ir briaunas priklausomai nuo vietos oro sąlygų.Tvirtinimo
elementai neturi spausti dangos, kad jos nedefermuotų, bet
taip pat negali būti palikti ir per laisvi, kad danga nesikilnotų
ir nebarškėtų. Tinkamą atstumą išlaikyti galima naudojant atramines kaladėles (sinuso arba
trapecijos formos).
Gręžimas. Jei galima, naudokite kūginius, laiptuotus arba
HSS grąžtus, nutekintus 60–90
laipsnių kampu. Išgręžkite
bandomąją skylę. Jei briaunos
nelygios, pakeiskite grąžtą. Dėl
pakraščio įskilimų vėliau galimi lūžiai. PASTABA! Grąžtas
turi būti maždaug 4 mm didesnis už savisriegio skersmenį, todėl, kad dėl klimatinių
sąlygų kaitos būtų užtikrintas
gaminio plėtimąsis.

