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VÁPA KIALAKITÁSA
A vapába helyezzunk min. 3200 cj/m btumentarta)mü alitetterrezt
vapa egesz hosszában. Csatlakozásnál 51 mm átfedés
alkatmazzLjnk a viz folyási irányát figyelembe véve. Ugyeljuik arra. hnay ne szhgeünk a vápa középvonalától szmíjott 152 mm-er
behil. A tő tetösikon lev ő
Zsinaelyeket futtassu át a kapcsolbrjó tet ő
sikra úgy, hogy legalább 305 mm-t átnyiiljon a
kózépvonalától számitva. A vápa kOZépvQflOItÓl számitot 152 mm-en beljI ne szögeljunk' Aion a tetösíkon amelyre a zsindel'
atnyúlik húzzunk egy krétavonalat a vápa közepvonalalól Számított 51 mm távolságban. A zsindelyeket vágjuk úgy, hogy
krétavonalra illeszkedjenek. A bitumenes alátétlemezt ne
sértsük meg. Amerinyiben nincs t ő tet ő
O Zsiridely sorokat ahonnan az uralkodó irányú szél
sik úgy arra a tetösikra fuhassuk á
fúj.
TETOSiK MEGTÓRESE
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venniuk, es ia! ő lkczn,uk eh a manzárd felett. Fugg
vápa felé. A zsinaetyeknek a manzárdot körül kel'
ő teges ós VízSZintes
krétavonaiak rneghúzásával biztositsuk a megfelei
felrakást
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A tetcifedésre használt bitumenes tczsindelv hármas tagozódású lapjaihál atakit1uK ki a kúpelemeket az élás a gerinc
fedésére. A
zsindelytapokat O bevágás menten vegigváguk igy egy zsindelyiapböl három db kúpelem képezhetö. A kúpelemek
ragasztócsik
feletti részét az alsó ábra szerint ferdén lCvágjuk. A klipelemek felrakása el
ő tt a zsindety sorokat mind a két oldalon az éleknél és a
gerincnél úgy helyezzuk cl, hagy 12 cm-t a ger;nceil hilnyútjanak a kapcsolódó tetösikra. Ezután hajlítsuk a küpelemeket az éI vagy a
gerinc közepére, az ábra szerint szogeljuk O kupelem szeieoöl számitot 25 mm. aljától 140 mm-re. Vékony bitumenes
r000sztócsikkal ragasszuk a széteket egymashoz. Figyelem! A kúpelemek +5'C-19 rakhatók fel Ha a h
ő mérséklet ez alatt van
meghajlitás el ő tt a zsindetyt melegitsisk fej minimum
erre a hömérséketre, +50 alatti h ő
mérsékleten a bitumen rideggé válik.
ilyenkor hajlítás hatásara repedhet. A kupelernek felrakását mhtdiq

O gerinc azon részén kezdjük, ahol az uralkodó szélt
ől a
legmesszebb vagyunk A kupelemeket ugy helyezzuk cl, hogy a Storm King/25 zsindely esetén 130 mm, a Standard Strip/20
zsintiely esetén 127 mm látszódjon ki het ő tük. El
ő szar mindq az éleker odjók
és csak ezután a gerincet Az utolsó zsindelyt
ragaszztjk le bitumenes hidegragasztóval

A kúpelem kialakítása
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