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Wymagania BHP

1. Prace na wysokości 

•  należą do grupy prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

•  należy wykonywać je tylko przy użyciu 
sprzętu zabezpieczającego przed 
upadkiem z wysokości - m.in. kask 
ochronny, szelki, linka zabezpieczająca, 
amortyzator, 

•  należy właściwie dobrać punkt 
zabezpieczenia i długość linki, 

•  należy je wykonywać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa,  
w tym szczególnie w zakresie BHP. 

Długość linki zabezpieczającej musi być 
krótsza o 1,5 m od wysokości budynku. 

2. Procesy obróbki mechanicznej 

Obróbka mechaniczna ma na celu 
uzyskanie odpowiedniego wymiaru 
oraz wykończenia pokrycia dachowego. 
Obróbka polega m.in. na docięciu na 
wymiar, odgięciu w żądanym kierunku 
oraz mocowaniu blachodachówki. 
Dla bezpiecznego wykonania prac 
obróbki mechanicznej oraz transportu 
blachodachówki konieczne jest stosowanie 
rękawic odpornych na przecięcie. Podczas 
obróbki i montażu wykorzystujemy między 
innymi takie narzędzia i pomoce jak: 
nożyce do cięcia blachy, gilotyna do blachy, 
giętarka, kleszcze blacharskie, młotek 
dekarski oraz wkręty do blachy i gwoździe. 
Należy pamiętać, aby użytkowane 
narzędzia były sprawne technicznie  
i nie stwarzały zagrożenia podczas ich 
użytkowania. Podczas obróbki zaleca się 
stosowanie okularów ochronnych. 

3. Narzędzia 

Do docinania elementów Quadro  
wolno stosować jedynie dozwolone 
narzędzia, takie które nie wytwarzają  
przy docinaniu wysokiej temperatury.  
Zalecane są:
•  nożyce elektryczne (rozdzierak) do 

blachy,
•  piła tarczowa do metalu z maksymalną 

szybkością obrotów 4500/ min. dla 
dużych urządzeń i 5500 obrotów/ 
min. dla małych urządzeń (prędkości 
obwodowa 50 m/s),

• nożyce ręczne.

NIE WOLNO stosować narzędzi, które 
przy docinaniu wytwarzają wysoką 
temperaturę (np. szlifierki kątowej, 
narzędzi z tarczami korundowymi).
Nieprawidłowe docinanie zniszczy 
zabezpieczenia antykorozyjne
produktu i skutkuje utratą gwarancji.

4. Bezpieczeństwo osób trzecich 

Teren wykonywania prac na wysokości 
winien być wygrodzony, oznakowany, 
a wejścia do budynku zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 

Dane techniczne blachodachówka panelowa Quadro 3

Zasady uk∏adania blachodachówki Quadro 7

Uk∏adanie paneli na po∏aci 13

Okap 19

Kalenica / grzbiet 23

Szczyt 31

Kosz 35

Obróbka Êcian 39

Elementy funkcyjne 42

Rysunki detali 45

SPiS TREŚCi



32

1293

41
9

ok. 52

39
9

DaNE  tEchNIczNE
Blachodachówka panelowa Quadro

Part of BMI Group



54

BLACHODACHÓWKA QUADRO 
I WŁASNOŚCI MATERIAŁU

Materiał i technologia 

Podstawę blachodachówki stanowi 
wytrzymała blacha o grubości 0,75mm, 
nie spotykana w żadnym innym 
pokryciu dachowym. Dzięki temu dach 
z blachodachówki Quadro odznacza się 
najwyższą wytrzymałością niezależnie 
od warunków pogodowych jakim musi 
sprostać. Najwyższej jakości powłoki 
zabezpieczająco-dekoracyjne 

powodują, że pokrycie Quadro zachowuje 
najwyższą trwałość użytkową.  
Na wierzchniej stronie blachodachowki 
występują powłoki: cynkowo-magnezowa, 
poliuretanowa oraz lakier proszkowy.  
Na stronie spodniej blachodachowki 
znajdują się powłoki cynkowo-magnezowa  
i poliuretanowa.
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Quadro waga 1 panela = 3,6 kg

Najniższe dopuszczalne pochylenie.

Najniższe dopuszczalne pochylenia dla 
blachodachówek Quadro wynosi 15°.

PodSTaWy PRojEkToWania daCHóW

Taśmy uszczelniająco-wentylacyjne:

Wentylacja kalenicowa Quadro 
(aluminiowa) - 170 cm2/m
Figaroll Plus - 150 cm2/m

Elementy okapu:

Taśma wentylacyjna okapu - 472 cm2/m 

Blachodachówki wentylacyjne:

Panel wentylacyjny Quadro 1M100  
- 100 cm2/szt. 

Elementy wentylacyjne do MWK:

Wkładka wentylacyjna folii - 60 cm2/szt.

Przekroje  wentylacyjne
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Orientacyjne przekroje łat

Połać i krawędzie dachu

Niezależnie od kąta pochylenia dachu 
wszystkie blachodachówki Quadro 
mocuje się systemowymi gwoździami lub 
systemowymi wkrętami w ilości  
3 sztuki na jedną blachodachówkę. 
Zasada ta obowiązuje w każdej 
strefie dachu. Systemowe wkręty lub 
systemowe gwoździe służą także do 
mocowania systemowych elementów 
wykończeniowych.

Gwoździe i wkręty

Do mocowania blachodachówek Quadro 
jak i do mocowana systemowych 
elementów wykończeniowych stosuje się:

1 - gwoździe DuoFast 2,5 x 50 mm
2 - wkręty typu TORX 4,2 x 32 mm
3 - wkręty DECRA 4 x 35 mm

Łatowanie dachu pod blachodachówki 
Quadro przeprowadza się w kierunku od 
okapu do kalenicy. 

Uwaga, łaty główne pod blachodachówki 
Quadro rozmierza się między dolnymi 
krawędziami łat, czyli „dół łaty - dół łaty”.
Dokładność rozmierzenia rozstawu łat jest 
kluczowa dla montażu blachodachówek. 
Równie ważne są prostoliniowość i 
poziomość łat.

W pierwszej kolejności wyznacza się 
położenie pierwszej łaty. Należy tu 
wziąć pod uwagę wymiary i geometrię 
systemowego pasa nadrynnowego, rodzaj 
rynny i sposób wykonania okapu. Biorąc 
to pod uwagę pierwsza łata jest nabijana 
zazwyczaj w krawędzi okapu lub maks. 25 
mm od tej linii . 

W dalszej kolejności należy mocować 
łaty główne i pośrednie w kierunku 

kalenicy. Rozstaw łat głównych R dla 
blachodachówek Quadro jest stały i wynosi 
399 mm przy układzie prostym lub 398 
mm przy układzie z przesunięciem wzoru 
o pół modułu. Rozstaw łat głównych dla 
blachodachówki Quadro pod kalenicą ma 
wymiar wynikowym W.

Łaty pośrednie powinny być mocowane 
ponad łatami głównymi. Położenie łat 
pośrednich określa wymiar 185 mm, który 
jest mierzony między dolną krawędzią łaty 
głównej, a górną krawędzią łaty pośredniej.

Blachodachówki w systemie Quadro układa 
się od góry ku dołowi. 
Montaż zaczyna się od ułożenia pełnego 
rzędu blachodachówek pod kalenicą. 
Następnie podkłada się blachodachówki 
pod te ułożone wyżej. Zaleca się 
układanie paneli z przesunięciem zakładów 
pionowych w kolejnych rzędach. Szczegóły 
montażu w kolejnych rozdziałach.

Mocowanie  Blachodachówek ZASADY UKŁADANIA BLACHODACHÓWEK

Kontrłaty
Kontrłaty są wymagane gdy na dachu
zastosowano warstwę wstępnego krycia
na przykład membranę lub papę na
deskowaniu.
Ze względu na konieczność zapewnienia
w tym wypadku dodatkowego kanału
wentylacyjnego pod blachodachówką,
kontrłaty muszą mieć wysokość co
najmniej 24 mm.

Łaty
Łaty są elementem konstrukcyjnym, 
dlatego ich wymiary jak i klasa drewna 
powinny być określone przez projektanta. 
Pokrycie Quadro wymaga podwójnego 
łatowania.
Podwojne łatowanie nadaje pokryciu 
odpowiednią sztywność na obciążenie 
śniegiem i chodzenie po dachu. Podwójne 
łatowanie zabezpiecza rownież dach przed 
nawiewaniem śniegu, deszczu oraz kurzu 
w obszar zakładów blachodachówek.

kontr¸aty i ¸aty

K

1 - kierunek łatowania
2 - kierunek układania blachodachówek Quadro
W -  wymiar wynikowy

R - rozstaw łat
R1 - odstęp drugiej łaty od początku krokwii
k - wysięg blachodachówki poza linię okapu

osiowy rozstaw 
krokwi [cm]

Przekrój ∏at [mm]

≤ 80 30/50

≤ 100 40/60
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PRZESUNIęCIE ZAKŁADÓW PIONOWYCH

Blachodachówki w systemie Quadro  
w kolejnych rzędach układanych  
w dół zaleca się układać z przesunięciem 
zakładów.  W ten sposób unika się 
zgrubień, a dzięki temu zakłady nie są 
optycznie uwypuklane. Przesunięcie 
zakładów zapewni również lepsze 
przyleganie paneli w obrębie zakładu. 

Wielkość przesunięcia zakładów  
w kolejnych rzędach należy zrealizować 
tak, aby panele w co drugim rzędzie były 
przesunięte o 2/5 szerokości panela  
(układ prosty) lub 1/2 szerokości panela 
(układ z przesunięciem). Panale Quadro 
układa się od lewej do prawej strony połaci 
co podyktowane jest budową zamka.

Panele na połaci układa się od góry ku dołowi (od kalenicy do okapu), 
a w rzędzie od lewej do prawej.

Panele na połaci układa się od góry ku dołowi (od kalenicy do okapu), 
a w rzędzie od lewej do prawej.

Układ prosty:
Przesunięcie zakładów pionowych w sąsiadujących rzędach:
o 2 moduły panela (2/5 panela) lub 3 moduły panela (3/5 panela).

Układ z przesUNieciem o pół modUłU:
Przesunięcie zakładów pionowych: o 2 ½ modułu panela (pół panela).

1250 mm
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dane techniczne:
Długość pokrycia (łatowanie „dół łaty - dół łaty”): 399 mm (układ prosty)  
lub 398 mm (układ z przesunięciem)
Szerokość pokrycia: 1250 mm
Najniższe dopuszczalne pochylenie: 15°

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI KROKWI I SZEROKOŚCI
POKRYCIA DLA BLACHODACHÓWKI QUADRO

ROZMIERZANIE POKRYCIA OKAP - KALENICA

W blachodachówkach Quadro dzięki zasadzie
docinania i podginania blachodachówek można
zrealizować każdą szerokość dachu.

ROZMIERZANIE POKRYCIA SZCZYT - SZCZYT
R1 [mm] 339 349 359 369 379 389 399

k [mm] 60 50 40 30 20 10 0

k

r

r

i

W

r1

wentylacja 
kalenicowa 
Quadro

LAF

Dane: 

Pochylenie połaci: ≥ 15o

Całkowita długość konstrukcji i: 8,42 m

założenia:

Wymiar r1 przyjęto 350 mm (blachodachówka wysunięta za linię okapu około 50 mm)
Wymiar LaF przyjęto 20 mm (w celu zachowania szczeliny wentylacyjnej).
Wymiar W jest w blachodachówkach Quadro wynikowy ze względu na stały rozstaw łat. 
W tym przykładzie przyjmujemy, że wzór ułożenia blachodachówek będzie w układzie 
prostym), wtedy r = 399 mm (rozdz. PRZESUNIęCIE ZAKŁADÓW PIONOWYCH).
Łata pod kalenicą zastąpiona deską o wymiarze 2,5 x 10 cm.

Obliczenia: 

8,42 m - 0,35 m - 0,02 m - 0,10 m = 7,95 m
7,95 m / 0,399 m = 19,92 rzędów paneli + rząd okapowy

Wynik:

Ustalono 20 pełnych rzędów paneli plus rząd pod kalenicą, który będzie docięty na 
wymiar wynikowy

Przykład:
Wyliczanie pokrycia dachu okap-kalenica pod blachodachówki Quadro.  
Wyliczanie ilości rzędów paneli.

r1 - odstęp między początkiem krokwi a dolną krawędzią drugiej łaty  
(wielkość zależna od konstrukcji dachu)
r - odstępy łat rozmierzane „dół łaty – dół łaty”. 
Dla modelu Quadro:  399 mm/ 398 mm
W - Wynikowy rozstaw łat pod ostatnią dachówką pod kalenicą.
LaF - odstęp górnej krawędzi ostatniej  
łaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy.
i - całkowita długość konstrukcji.
k - wysięg dachówki poza linię okapu.
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UKŁADANIE PANELI 
NA POŁACI

Part of BMI Group
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• Kontynuować montaż kolejnych, niższych 
rzędów blachodachówek podkładając 
tylne zagięcie blachodachówki pod 
przednie zagięcie blachodachówki  
w rzędzie powyżej.

• Podkładać kolejne panele na połaci  
w niższych rzędach z uwzględnieniem 
przesunięcia zakładów.

• Patrz rozdział „ZASADY UKŁADANIA 
BLACHODACHÓWEK”

• Przy układaniu paneli w rzędach zwrócić 
uwagę na poprawne składanie zamków.

• Panel po prawej nałożyć na panel po 
lewej tak, aby zakryć wszystkie wypukłe 
wyżłobienia zamka. 

• Pozostawić jedynie widoczny rowek 
o takiej samej szerokości jak rowki na 
panelu dzielące go optycznie na moduły.

• Szerokość zakładu wynosi ok. 45 mm.

• W pierwszej kolejności ułożyć  
i przymocować blachodachówki  
w ostatnim pełnym rzędzie pod kalenicą.

• W tym celu dosunąć tylne wygięcie 
blachodachówki do łaty głównej  
i zamocować.

• Pamiętać o zasadzie układania paneli  
w każdym rzędzie od lewej do prawej.

• W ostatnim pełnym rzędzie pod kalenicą 
mocować blachodachówki gwoździami 
papowymi do wierzchu łaty głównej  
w miejscu, gdzie blachodachówka opiera 
się o łatę.

• Na jedną blachodachówkę potrzebne są 
2 gwoździe papowe.

• Dolna krawędź paneli nie jest na tym 
etapie mocowana.
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• Zakłady poprzeczne paneli należy 
wykonywać w kolejnych rzędach na 
mijankę, przesuwając panele w co 
drugim rzędzie o 2/5 szerokości, jak 
pokazano na rysunku obok. To zapewni 
lepsze przyleganie paneli w obrębie 
zakładu i sprawi, że zakłady będą mniej 
widoczne.

• Zasada przesunięcia zakładów dotyczy 
również wzoru z przesunięciem o pół 
modułu.

• Patrz rozdział „ZASADY UKŁADANIA 
BLACHODACHÓWEK”

• Mocowanie przy użyciu  
wkrętów typu Torx.

• Stosować 3 sztuki na panel.
• Patrz rozdział "MOCOWANIE 

BLACHODACHÓWEK".

• Mocowanie przy użyciu  
gwoździ DuoFast.

• Stosować 3 sztuki na panel.
• Patrz rozdział "MOCOWANIE 

BLACHODACHÓWEK".

• Mocowanie przy użyciu  
wkrętów Decra.

• Stosować 3 sztuki na panel.
• Patrz rozdział "MOCOWANIE 

BLACHODACHÓWEK".

• Do mocowania paneli należy stosować 
łączniki systemowe, do wyboru: wkręty 
Decra, wkrętyTorx, gwoździe DuoFast. 

• Każdy panel należy przymocować 
do łat trzema łącznikami. Patrz 
rozdział „MOCOWANIE 
BLACHODACHÓWEK”

• Łączniki wbijane są od czoła łat,  
w kierunku równoległym do połaci 
dachu. Miejsca i kierunek mocowania 
gwoździ pokazano na rysunku obok.

• Pierwszy łącznik należy osadzić  
w obszarze zakładu poprzecznego,  
a następne w co drugim module,  
ok. 25 mm od linii rowkow na panelu.

• Panele Quadro muszą być dobrze 
dociśnięte na zakładach przed ich 
zamocowaniem.

Zakłady poprzeczne 
dachówek wykonane  
z przesunięciem poprzeczne
dachówek wykonane  
z przesunięciem
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OKaP

Part of BMI Group
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• Okapowy rząd paneli zamocować do łat 
w ten sam sposób jak panele na połaci 
dachowej, a więc od czoła panela.

• Patrz także rozdział: WYZNACZANIE 
DŁUGOŚCI KROKWI I SZEROKOŚCI 
PokRyCia dLa BLaCHodaCHóWki 
QUADRO

Uwaga:
W przypadku wysunięcia panela do rynny,  
(K od 10 do 60 mm) panel mocujemy do 
łaty okapowej z góry. Patrz także rozdział: 
WYZNACZANIE DŁUGOŚCI KROKWI 
i SZERokoŚCi PokRyCia dLa 
BLACHODACHÓWKI QUADRO

• Systemowy pas nadrynnowy dostępny 
jest w dwóch rozmiarach: o wysokości 
h=55 mm i h=95 mm.

• Każdy element pasa nadrynnowego 
należy przymocować na górnym 
wywinięciu dwoma gwoździami.

• Systemowy pas nadrynnowy lekko 
się zwęża na długości, aby zapewnić 
dokładne przyleganie kolejnych 
elementów przy składaniu. 

• Montaż systemowego pasa 
nadrynnowego należy rozpocząć  
od lewego końca okapu.

h = 55/95 mm
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KaLENIca / GRzBIEt

Part of BMI Group
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• Przy większych kątach pochylenia 
połaci, przeciąć wentylację kalenicową 
wzdłuż perforacji i ułożyć połówki profili  
symetrycznie po obu stronach kalenicy.

• Roztaw segmentów dopasować pod 
gąsior - V 180 + 25 mm.

• Systemowym elementem wentylującym 
w kalenicy jest wentylacja kalenicowa 
Quadro (wykonana z aluminium), na 
której montuje się gąsior - V 120 + 25 mm 
lub 180 + 25 mm (w zależności od 
pochylenia dachu).

• Przy układaniu aluminiowej wentylacji 
kalenicowej i konstruowaniu całej 
kalenicy, należy pamiętać  
o pozostawieniu w samej kalenicy 
wymaganej szczeliny wentylacyjnej.

• Po ułożeniu pierwszego pełnego rzędu 
pod kalenicą, należy ułożyć panele w 
samej kalenicy.

• Ostatnia łata pod kalenicą jest zastąpiona 
przez deskę o wymiarach 25 mm na  
100 mm.

• Panele należy dociąć wzdłuż na 
potrzebny wymiar.

• W kalenicy, pod gąsiorem należy 
zapewnić szczelinę wentylacyjną 
o szerokości min. 20 mm. Dlatego 
usytuowanie desek w kalenicy oraz 
odpowiednio docięte panele w kalenicy 
powinny ten warunek zapewnić.

• Docięty panel w kalenicy dokładnie 
dosunąć na połączeniu z niższym rzędem.

• Docięty panel zamocować przy górnej, 
ciętej krawędzi do deski za pomocą 
dwóch łączników (np. wkrętów).

• Następnie zamocować panel do łaty od 
czoła stosowanymi na dachu łącznikami.

• Z pozostałymi panelami w kalenicy 
postępować analogicznie.

a =
 20

 m
m

a =
 15 mm
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• Początek i zakończenie kalenicy należy 
wykonać z gąsiorów - V odpowiednio  
je docinając i zaginając.

• Tak przygotowane gąsiory zamontować 
na obróbkach wiatrownic.

• Na osadzonej, aluminiowej wentylacji 
kalenicowej należy zamocować, 
stosownie do potrzeby,  
gąsior - V 120 +25 mm lub 180 + 25 mm.

• Gąsiory lekko zwężają się na długości, 
aby na odcinku zakładu zapewnić 
ich dokładne przyleganie. Długość 
zakładu gąsiorów wynosi ok. 100 mm. 
Gąsior należy mocować do wentylacji 
kalenicowej Quadro za pomocą  
6 łączników.

• Wentylacja kalenicowa Quadro jest tak 
zbudowana, że kolejne elementy łączą się 
ze sobą na zakładkę.

• Wentylację kalenicową Quadro należy 
zamocować przez gotowe otwory do 
desek lub łat, łącznie 6 łącznikami na 
metr.
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• Gąsior na grzbiecie przy okapie 
należy wysunąć poza krawędź dachu, 
a następnie dociąć i dogiąć formując 
zakończenie. 

• Na rysunku pokazano przykładowe 
rozwiązanie.

• Gąsiory na grzbietach montuje się 
analogicznie jak w kalenicy.

• Pod aluminiową wentylacją kalenicową 
w celu uszczelnienia należy ułożyć taśmę 
rozprężną.

• W miejscu styku grzbietów z kalenicą 
należy wykonać połączenie gąsiorów na 
zakład, odpowiednio je docinając  
i zaginając.
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SzczYt

Part of BMI Group
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• Osadzić wiatrownicę 3-modułową na 
desce wiatrowej i przymocować ją  
z góry i z zewnętrznego boku do deski 
wiatrowej.

• Na dolnym końcu pierwszej wiatrownicy, 
przy okapie, należy uformować denko.

• Wiatrownica 3-modułowa ma od strony 
dachu wycięcia, które współgrają  
z kształtem dachowek.

• Uwaga: występują wiatrownice lewe  
i prawe.

• W szczycie, wzdłuż deski, brzeg panela 
należy zagiąć do góry na ok. 20 mm. 

• Ze względu na kształt panela, zaginany 
brzeg należy naciąć w 3 miejscach 
przegięcia profilu panela, aby po zagięciu 
panel zachował kształt.

• Ułożyć wzdłuż linii styku dachu  
z wiatrownicą uszczelkę. W ten sposob 
krawędź dachu zostanie zabezpieczona 
przed nawiewaniem deszczu i śniegu.

• W celu zamontowania wiatrownicy 
należy wystawić w szczycie deskę 
wiatrową ok. 25 mm ponad poziom łat.

• Układać i mocować kolejne wiatrownice.
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• W kalenicy wiatrownice dociąć  
i wykonać szczelne połączenie.

KOSz

Part of BMI Group
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• Panele wyprowadzone do kosza należy 
dociąć wzdłuż wyznaczonej linii.

• Zalecana odległość linii cięcia paneli od 
osi kosza wynosi ok. 8 - 10 cm. 

• Po obu stronach, równolegle do 
osi kosza należy nabić łaty (spód na 
poziomie spodu kontrłat). 

• W świetle między łatami zostanie 
ułożona blacha koszowa. 

• Poziom deskowania pod kosz powinien 
być zagłębiony ok. 25-35 mm poniżej 
poziomu wierzchu łat.

• Zewnętrzne brzegi blachy koszowej 
należy zamocować do łat za pomocą 
klamer. 

• W brzegowych zagięciach kosza należy 
ułożyć uszczelkę kosza, zabezpieczającą 
dach przed nawiewaniem deszczu  
i śniegu.
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OBRÓBKA ŚCIAN

Part of BMI Group
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Wariant II
• Dociąć dochodzące czołowo do ściany 

panele pozostawiając przy ścianie 
szczelinę szer. min. 10 mm. Pod panelami 
wzdłuż ściany zastosować deskę  
25 mm x 100 mm zachowując szczelinę 
wentylacyjną.

• Przeciąć wzdłużnie na pół wentylację 
kalenicową Quadro.

• 1/2 profilu wentylacji ułożyć wzdłuż 
styku ze ścianą i przymocować łącznikami 
do deski, na której oparte są panele.

• Wentylację kalenicową nakryć obróbką 
blacharską i przymocować.

• Połączenie przyścienne zamknąć od góry 
listwą, na docisk lub na wcięcie.

• Połaczenie listwy ze ścianą wypełnić  
uszczelniaczem dekarskim.

Wariant I
• Wzdłuż czołowego styku ściany z 

pokryciem nabić łatę i ułożyć uszczelkę. 
Następnie należy zamontować 
indywidualnie wykonaną obróbkę 
blacharską.

• Połączenie przyścienne zamknąć od góry 
listwą, na docisk lub na wcięcie.

• Połaczenie listwy ze ścianą wypełnić  
uszczelniaczem dekarskim.

• Dochodzące z boku do ściany panele 
należy dociąć i zagiąć do góry ok. 20 mm 
na ścianę.

• Ze względu na kształt panela, zaginany 
brzeg należy naciąć w 3 miejscach 
przegięcia profilu panela, aby po zagięciu 
panel zachował kształt.

• Wzdłuż ściany należy ułożyć na 
przygotowanych panelach uszczelkę. 

• Zamontować wzdłuż  ściany obróbki 
boczne 3-modułowe ze stosownym 
zakładem.

• Połączenie przyścienne zamknąć od góry 
listwą, na docisk lub na wcięcie.

• Połaczenie listwy ze ścianą wypełnić  
uszczelniaczem dekarskim.
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ELEMENtY FUNKcYJNE

Part of BMI Group
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• Panele wentylacyjne i panele  
z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej 
wykonane są z tworzywa sztucznego.

• Elementy wentylacyjne Quadro nie są 
mocowane łącznikami bezpośrednio do 
łat, a dociskane panelami, które  
są mocowane do łat tuż za zakładem.

• Stopnie Quadro wykonane są na bazie 
jednego modułu panelowego z dwoma 
zamkami bocznymi.

• Stopień należy osadzić w pierwszej 
kolejności przed ułożeniem sąsiadujących 
paneli. 

• Od spodu stopnia znajduje się blacha 
wzmacniająca, którą należy przykręcić 
do łat.

• Zamontować sąsiadujące panele 
nakrywając zamki boczne stopnia.

strefa 
zakładu

RYSUNKI DEtaLI

Part of BMI Group
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Okap.

Szczyt dachu.

Rynna 

Pas nadrynnowy 55/95 mm 

Pas okapowy

blachodachówka Quadro

Łata główna

Membrana wstępnego krycia 

Kontrłata wysokość min. 24 mm

Łata pośrednia

11
5 

m
m

Łata

Membrana wstępnego krycia 

Wiatrownica 3-modułowa

Zagięty brzeg blachodachówki
Quadro

Deska wiatrowa

Krokiew

Blachodachówka Quadro

Okap wariant II.

Szczyt dachu.

Rynna 

Pas okapowy

Blachodachówka Quadro

Łata 

Membrana wstępnego krycia 

Kontrłata wysokość min. 24 mm

Łata pośrednia

11
5 

m
m

Łata

Membrana wstępnego krycia 

Wiatrownica 3-modułowa

Zagięty brzeg blachodachówki
Quadro

Deska wiatrowa

Krokiew

Blachodachówka Quadro

okaP WaRianT i

okaP WaRianT ii

Kalenica.

 

Krawędź narożna.

szczelina min. 20 mm

szczelina min. 20 mm

Wymiar zmienny, max. 390 mm

Deska szer. 100 mm

Blachodachówka Quadro

Gąsior - V 120 + 25 mm/ 180 + 25 mm
 

 
Wentylacja kalenicowa Quadro 
(2 x 85 cm2)

 120/180 

32
 

Kontrłata, wys. = min. 24 mm 

Membrana wstępnego krycia

Uszczelka rozprężna

Blachodachówka Quadro

Gąsior - V 120 + 25 mm/ 180 + 25 mm  
Wentylacja kalenicowa Quadro 
(2 x 85 cm2)

 

120/180 

32
 

Łata

Szczelina wentylacyjna min. 24 mm 
(na wysokość kontrłaty)

Membrana wstępnego krycia

Kalenica.

 

Krawędź narożna.

szczelina min. 20 mm

szczelina min. 20 mm

Wymiar zmienny, max. 390 mm

Deska szer. 100 mm

Blachodachówka Quadro

Gąsior - V 120 + 25 mm/ 180 + 25 mm
 

 
Wentylacja kalenicowa Quadro 
(2 x 85 cm2)

 120/180 

32
 

Kontrłata, wys. = min. 24 mm 

Membrana wstępnego krycia

Uszczelka rozprężna

Blachodachówka Quadro

Gąsior - V 120 + 25 mm/ 180 + 25 mm  
Wentylacja kalenicowa Quadro 
(2 x 85 cm2)

 

120/180 

32
 

Łata

Szczelina wentylacyjna min. 24 mm 
(na wysokość kontrłaty)

Membrana wstępnego krycia

kaLEniCa

KRAWęDŹ NAROŻNA
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Połączenie czołowe ze 
ścianą.

Połączenie boczne ze 
ścianą.

Dato Tegn. n r.GodkendtInit.Rev.Mål

Emne

Quadro Detaljer Icopal a/s
Lyskær 5
2730 Herlev
Telefon   44885500
E-mail     tag.dk@icopal.com

xx.xx.xx

INDDÆKNING VED MUR MED QUADRO INDDÆKNINGSPROFIL OG LØSKANT
INDDÆKNINGER

1:5 6.2

Uszczelniacz dekarski 
 
Listwa na wcięcie lub na docisk

Deska  szer. 100 mm

Blachodachówka Quadro 

Obróbka z blachy

½ profilu wentylacji kalenicowej Quadro

Blachodachówka Quadro

Łata

Obróbka boczna 3 modułowa

Listwa na docisk lub na wcięcie

Uszczelniacz dekarski 

Membrana wstępnego krycia

Kontrłata

Połączenie czołowe ze 
ścianą.

Połączenie boczne ze 
ścianą.

Dato Tegn. n r.GodkendtInit.Rev.Mål

Emne

Quadro Detaljer Icopal a/s
Lyskær 5
2730 Herlev
Telefon   44885500
E-mail     tag.dk@icopal.com

xx.xx.xx

INDDÆKNING VED MUR MED QUADRO INDDÆKNINGSPROFIL OG LØSKANT
INDDÆKNINGER

1:5 6.2

Uszczelniacz dekarski 
 
Listwa na wcięcie lub na docisk

Deska  szer. 100 mm

Blachodachówka Quadro 

Obróbka z blachy

½ profilu wentylacji kalenicowej Quadro

Blachodachówka Quadro

Łata

Obróbka boczna 3 modułowa

Listwa na docisk lub na wcięcie

Uszczelniacz dekarski 

Membrana wstępnego krycia

Kontrłata

PołąCZEniE CZołoWE ZE  ŚCianą

PołąCZEniE BoCZnE ZE  ŚCianą

Szczyt dachu.

Kosz.

Dato Tegn. n r.GodkendtInit.Rev.Mål

Emne

Quadro Detaljer Icopal a/s
Lyskær 5
2730 Herlev
Telefon   44885500
E-mail     tag.dk@icopal.com

xx.xx.2014

GAVLAFSLUTNING MED QUADRO GAVLRENDE
TAGKANTER

1:5 4.2

Wiatrownica prosta
Gąsior płaski 120 mm

Deska wiatrowa

Krokiew/ Deska wiatrowa

Łata

Blachodach Quadro

Uszczelka samoprzylepna

Kontrłata

Membrana wstępnego 
krycia (np.. SUN’X

Podbitka

20 mm

m
in. 24 m

m

80-100 mm

Blachoachówka Quadro

Łata

Uszczelka koszowa

Kosz Quadro

Deska gr. 25 mm

Łata 38 x 70 mm
Membrana 
wstępnego krycia

koSZ

Okap.

Szczyt dachu.

Rynna 

Pas nadrynnowy 55/95 mm 

Pas okapowy

blachodachówka Quadro

Łata główna

Membrana wstępnego krycia 

Kontrłata wysokość min. 24 mm

Łata pośrednia

11
5 

m
m

Łata

Membrana wstępnego krycia 

Wiatrownica 3-modułowa

Zagięty brzeg blachodachówki
Quadro

Deska wiatrowa

Krokiew

Blachodachówka Quadro

SZCZYT DACHU
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PRZELiCZEnia PoCHyLEnia PołaCi daCHóW

a B c D E F G
StOPNIE cos 1/cos tg % 1/b 1/a

5 0.996 1.004 0.087 8.7 1/11.44 1/0.087
10 0.985 1.015 0.176 17.6 1/5.67 1/0.176
15 0.966 1.035 0.268 26.8 1/3.73 1/0.268
16 0.961 1.040 0.287 28.7 1/3.49 1/0.287
17 0.956 1.046 0.306 30.6 1/3.27 1/0.306
18 0.951 1.051 0.325 32.5 1/3.08 1/0.325
19 0.946 1.058 0.344 34.4 1/2.91 1/0.344
20 0.940 1.064 0.364 36.4 1/2.75 1/0.364
21 0.934 1.071 0.384 38.4 1/2.61 1/0.384
22 0.927 1.078 0.404 40.4 1/2.48 1/0.404
23 0.921 1.086 0.424 42.4 1/2.36 1/0.424
24 0.914 1.095 0.445 44.5 1/2.25 1/0.445
25 0.906 1.103 0.466 46.6 1/2.15 1/0.466
26 0.899 1.112 0.487 48.7 1/2.05 1/0.487
27 0.891 1.122 0.509 50.9 1/1.96 1/0.509
28 0.883 1.132 0.531 53.1 1/1.88 1/0.531
29 0.875 1.143 0.554 55.4 1/1.81 1/0.554
30 0.866 1.155 0.577 57.7 1/1.73 1/0.577
31 0.857 1.166 0.600 60.1 1/1.67 1/0.600
32 0.848 1.179 0.624 62.4 1/1.60 1/0.624
33 0.839 1.192 0.649 64.9 1/1.54 1/0.649
34 0.829 1.206 0.674 67.4 1/1.48 1/0.674
35 0.819 1.221 0.700 70.0 1/1.43 1/0.700
36 0.809 1.236 0.726 72.6 1/1.38 1/0.726
37 0.799 1.252 0.753 75.3 1/1.33 1/0.753
38 0.788 1.269 0.781 78.1 1/1.28 1/0.781
39 0.777 1.286 0.809 80.9 1/1.24 1/0.809
40 0.766 1.305 0.838 83.8 1/1.19 1/0.838
41 0.755 1.325 0.869 86.9 1/1.15 1/0.869
42 0.743 1.345 0.900 90.0 1/1.11 1/0.900
43 0.732 1.367 0.932 93.2 1/1.07 1/0.932
44 0.720 1.390 0.965 96.5 1/1.04 1/0.965
45 0.707 1.414 1.000 100.0 1/1.00 1/1.000
46 0.695 1.439 1.035 103.5 1/0.97 1/1.035
47 0.682 1.466 1.071 107.1 1/0.93 1/1.071
48 0.669 1.494 1.110 111.0 1/0.90 1/1.110
49 0.656 1.523 1.149 114.9 1/0.87 1/1.149
50 0.643 1.555 1.191 119.1 1/0.84 1/1.191
51 0.630 1.588 1.234 123.4 1/0.81 1/1.234
52 0.616 1.623 1.279 127.9 1/0.78 1/1.279
53 0.602 1.661 1.326 132.6 1/0.75 1/1.326
54 0.588 1.700 1.375 137.5 1/0.73 1/1.375
55 0.574 1.742 1.427 142.7 1/0.70 1/1.427
56 0.560 1.787 1.481 148.1 1/0.68 1/1.481
57 0.545 1.835 1.538 153.8 1/0.65 1/1.538
58 0.530 1.886 1.599 159.9 1/0.63 1/1.599
59 0.515 1.940 1.662 166.2 1/0.60 1/1.662
60 0.500 1.998 1.730 173.0 1/0.58 1/1.730
61 0.485 2.061 1.802 180.2 1/0.56 1/1.802
62 0.470 2.128 1.878 187.8 1/0.53 1/1.878
63 0.454 2.200 1.960 196.0 1/0.51 1/1.960
64 0.439 2.279 2.047 204.7 1/0.49 1/2.047
65 0.423 2.363 2.141 214.1 1/0.47 1/2.141
66 0.407 2.455 2.243 224.3 1/0.45 1/2.243
67 0.391 2.556 2.352 235.2 1/0.43 1/2.352
68 0.375 2.665 2.471 247.1 1/0.40 1/2.471
69 0.359 2.786 2.600 260.0 1/0.38 1/2.600
70 0.343 2.919 2.742 274.2 1/0.36 1/2.742
71 0.326 3.066 2.898 289.8 1/0.35 1/2.898
72 0.310 3.230 3.071 307.1 1/0.33 1/3.071
73 0.293 3.413 3.263 326.3 1/0.31 1/3.263
74 0.276 3.620 3.479 347.9 1/0.29 1/3.479
75 0.259 3.854 3.722 372.2 1/0.27 1/3.722
76 0.243 4.122 3.999 399.9 1/0.25 1/3.999
77 0.226 4.432 4.318 431.8 1/0.23 1/4.318
78 0.209 4.794 4.689 468.9 1/0.21 1/4.689
79 0.191 5.222 5.125 512.5 1/0.20 1/5.125
80 0.174 5.736 5.648 564.8 1/0.18 1/5.648
85 0.088 11.376 11.332 1133.2 1/0.09 1/11.332

Funkcje kąta alfa:

sin ∝ = a/c
cos ∝ = b/c
tg ∝ = a/b

Pochylenie wyrażone  
w procentach:

(a/b) x 100%

Legenda:

A: kąt alfa w stopniach
B: cosinus kąta alfa
C: gotowy mnożnik do
 przejścia z wymiaru rzutu
 poziomego do 
 rzeczywistej długości
    krokwi
D: tangens kąta alfa
E: pochylenie wyrażone w %
F: stosunek wysokości  
 „a” do podstawy „b”  
 jeśli wysokość a=1
G: stosunek podstawy 
 „b” do wysokości „a”  
 jeśli podstawa b=1

ca

b



Zalecenia producenta. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian technicznych. Instrukcje chronione są prawem 
autorskim. Rozporządzanie instrukcjami w innych 
celach, niż ten dla którego zostały wydane, wymaga 
zgody Monier Braas Sp. z o.o.

Monier Braas Sp. z o. o. 
45-449 Opole, ul. Wschodnia 26,
Infolinia: 0 801 900 555,
dla tel. kom.: 022 481 39 86,
e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com
www.braas.pl

09.2018


