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produktów Wausau Siding Systems™.
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PRZED INSTALACJĄ
Ważne jest, aby odpowiednio przechowywać wszystkie wstępnie wykończone produkty Diamond Kote® w
celu zachowania ich właściwości.
• Składować oblicówkę w pozycji na płasko, na suchej, czystej i stabilnej powierzchni. Zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem warunków
atmosferycznych.
• Nie przechowywać bezpośrednio na ziemi.
• 4- i 2-pakowe zestawy Wausau Siding Systems™
nie są wodoszczelne. Wszystkie produkty powinny pozostawać suche i zakryte przez cały czas.

•

•
•
•

•

Przed montażem sprawdzić produkt pod kątem
wszelkich uszkodzeń: pęknięć, wad powierzchniowych, obecności ciał obcych, jednolitej kolorystyki lub zgodności koloru.
Nie instalować produktu budzącego jakiekolwiek
wątpliwości.
Wszelkie problemy zgłosić sprzedawcy produktu
PRZED instalacją.
Opakowany produkt może nasiąknąć wodą, jeśli
nie jest właściwie zabezpieczony podczas składowania.
Jeśli produkt ulegnie zawilgoceniu, nie należy instalować go aż do całkowitego wyschnięcia.

•

•

•

•

•

•
PRZECHOWYWAĆ POD PRZYKRYCIEM

•

•

•
•

•
•

Produkt może zostać dostarczony w postaci długich i ciężkich paneli wymagających prawidłowego przenoszenia.
Opakowane folią termokurczliwą opakowania
przenosić w żądane miejsce bez otwierania, aby
nie dopuścić do uszkodzenia wykończonej powierzchni. Nie transportować w ułożeniu na płasko.
Podnieść produkt w części środkowej w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni dalszych paneli.
Większą liczbę paneli oblicówki przenosić wyłącznie stronami wierzchnimi lub spodnimi złączonymi razem.
Nie przesuwać wstępnie wykończonej oblicówki
po powierzchni innych paneli.
Ustabilizować produkt w przypadku cięcia większych segmentów.
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WŁAŚCIWE
PRZENOSZENIE

OGÓLNE WYTYCZNE POSTĘPOWANIA
**Uwaga: NIE UŻYWAĆ ZSZYWEK STOLARSKICH.
Między oblicówką a nachyleniem końcowym pozostawić prześwit wynoszący przynajmniej 6 cali.
• W przypadku oblicówki stosowanej na gankach,
patio, w przejściach, na liniach dachu itp. pozostawić nad każdą powierzchnią prześwit wynoszący przynajmniej 1 cal.
• Pomiędzy oblicówką a obróbką dekarską poziomą
zapewnić prześwit wynoszący 3/8 cala.
• Wszystkie odsłonięte podłoża drewniane zagruntować i pomalować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wilgoci lub gromadzenie
wody.

•

Patrz Alternatywne metody mocowania oblicówki
w nakładkę na zespołach SIP (konstrukcyjne płyty warstwowe), ICF (izolowane formy betonowe)
lub obramowaniu stalowym. (str. 10)
W przypadku zastosowania izolacji z celulozy
wdmuchiwanej na mokro zapewnić odpowiedni
czas schnięcia przed pokryciem ścian.
Produkty Wausau Siding Systems™ należy ciąć w
sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem powierzchni wykończonej.
Używając automatycznej piły do cięć ukośnych,
zaleca się ułożenie panelu oblicówki stroną
wierzchnią do góry.
NIE wciskać ani nie naginać paneli oblicówki w
położenie. W miejscach styku oblicówki z opaskami okien, drzwiami, elementami murowanymi
itp. pozostawić odstęp 3/16 cala i uszczelnić. NIE
uszczelniać połączeń stykowych.
Wszystkie luki uszczelniać szczeliwem nadającym się do malowania spełniającym wymogi Specyfikacji ASTM C920; zaleca się zastosowanie
serii DAP Spec Line 920.
Wszystkie opaski poziome wymagają zastosowania obróbki dekarskiej z okapnikiem, aby zapewnić odporność instalacji na warunki pogodowe.
Okapnik 1-calowy jest dostępny we wszystkich
kolorach Diamond Kote.

POSZYCIA IZOLOWANE
Produkty Wausau Siding Systems™ można instalować na poszyciach z niskościśliwej, sztywnej pianki
lub gipsu do zastosowań zewnętrznych.
Zachować następujące środki ostrożności:
•

Poszycie strukturalne mocowane gwoździami
musi znajdować się pod poszyciem izolowanym.
• Wymagane jest stosowne stężenie ściany zgodnie
z międzynarodowym prawem budowlanym i innymi przepisami branżowymi.
• W przypadku poszycia z pianki sztywnej o grubości do 1 cala oblicówkę można przybijać bezpośrednio do poszycia piankowego, o ile lokalne
przepisy nie wymagają zastosowania izolacji wodoszczelnej. Długość gwoździ należy zwiększyć
tak, aby zapewnić wbicie w szkielet konstrukcji
na głębokość min. 1 1/2 cala.
Uwaga: Produkty Wausau Siding Systems™ można
montować także zgodnie z klasą 8140 - oblicówki i
poszycia ścian zewnętrznych dla zastosowań Wildland
Urban Interface (WUI) na poszyciu LP FlameBlock.
Instrukcje montażu i specyfikacje podano w dokumentacji poszycia FlameBlock.
Wszystkie produkty Wausau Siding Systems mogą
być montowane jako oblicówki zewnętrzne z systemem Wildland Urban Interface (WUI) zamontowanym
na jednowarstwowym poszyciu gipsowym typu X o
grubości 5/8 cala zastosowanym za okładziną lub pokryciem zewnętrznym na stronie zewnętrznej szkieletu konstrukcyjnego.
Mogą być też instalowane na zewnętrznych elementach zespołu ściany o odporności ogniowej wynoszącej 1 godzinę, zaprojektowanych dla zewnętrznej
ochrony ogniowej przy użyciu paneli gipsowych i produktów poszyciowych wymienionych w podręczniku
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Związku producentów produktów gipsowych odnośnie wytrzymałości ogniowej (Gypsum Association
Fire Resistance Design Manual).
• W przypadku poszycia z pianki sztywnej o grubości ponad 1 cala, na jego powierzchni należy
zainstalować poziomy lub listwy drewniane o minimalnej szerokości 3 1/2 cala i grubości 1 1/2
cala w celu zapewnienia solidnej i równej podstawy do przybijania oblicówki. Segmenty rusztu
muszą być bezpiecznie przymocowane do szkieletu konstrukcji w odstępach między środkami nie
większych niż 16 cali i z minimalną głębokością
mocowania wynoszącą 1 1/2 cala.
• Firma Wausau Siding Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek sytuacje lub szkody
wynikające z zastosowania poszycia piankowego.
WILGOĆ
• Kontrola wilgoci i parowania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania konstrukcji.
• Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi regulującymi procedury wykonawcze
dotyczące zabezpieczenia przed wilgocią i parowaniem.
• Nie instalować oblicówki z drewna kompozytowego w miejscach nadmiernie wilgotnych, np. na
schnący beton, tynk lub izolację z celulozy wdmuchiwanej na mokro.
• W przypadku wystąpienia takich warunków budynek powinien zostać dobrze wentylowany w celu
umożliwienia wyschnięcia podłoża przed montażem oblicówki.
• Nie instalować na świeżych lub zakrzywionych
elementach ramy konstrukcyjnej.
• Nie instalować oblicówki na nasiąkniętych wodą
lub wypaczonych elementach poszycia.

•

Zaleca się zastosowanie na posesji rynien i rur
spustowych w celu umożliwienia odpływu deszczówki. Zawsze należy upewnić się, że system
odwadniania nie jest zablokowany i działa prawidłowo.

IZOLACJA ODPORNA NA WARUNKI
LP
SmartSide
ATMOSFERYCZNE
TRIM
& FASCIATrim & Fascia
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ROZSTAW SŁUPKÓW
• Produkty Wausau Siding Systems należy mocować na ścianach z poszyciem na słupkach o maksymalnym rozstawie 16 cali pomiędzy środkami.
• W przypadku montażu na ścianach murowanych
ściana musi być obita listwami drewnianymi z
elementami rozmieszczonymi w odstępach 16
cali pomiędzy środkami i o grubości umożliwiającej pełne wejście zalecanych gwoździ.
LUKI I SZCZELIWA
Uwaga: NIE stosować szczeliwa na połączeniach
stykowych.
• Wszystkie luki uszczelniać nadającym się do malowania szczeliwem zgodnym z wymogami Specyfikacji ASTM C920.
• Zaleca się użycie serii DAP Spec Line 920. Przed
zastosowaniem zapoznać się z instrukcjami aplikacji szczeliwa lub obejrzeć nasz film prezentujący Prawidłowe techniki uszczelniania.
ZASTOSOWANIE FARBY NAWIERZCHNIOWEJ
Przed rozpoczęciem zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami na etykiecie produktu.
Farba nawierzchniowa Diamond Kote® jest przeznaczona wyłącznie do użytku z wstępnie wykończonymi
produktami Diamond Kote. Nie gwarantujemy właściwego działania farby Diamond Kote na powierzchniach niewykończonych pierwotnie produktami Diamond Kote. Nakładać farbę wyłącznie na niepokryte
miejsca. NIE STOSOWAĆ FARBY NA FARBĘ.
*Nie dopuszczać do zmrożenia farby nawierzchniowej. Zabezpieczyć pojemnik przed zamarznięciem.*
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Sposób aplikacji farby nawierzchniowej:
• Pokryć farbą wszystkie odsłonięte krawędzie cięte powierzchni oblicówki, w tym krawędzie okapowe.
• Nałożyć niewielką ilość farby za pomocą dołączonego pędzla gąbkowego w celu doszczelnienia wszystkich krawędzi ciętych. Starać się nie
zabrudzić farbą wierzchniej strony desek ani nie
nakładać nadmiernej ilości produktu.
• Dokładnie pomalować wszystkie krawędzie dolne oblicówki, ze szczególnym uwzględnieniem
skrajów cięć przy linii dachu. Pokryć farbą główki
wszystkich odsłoniętych gwoździ.
• Do nakładania farby na wykończoną powierzchnię
produktów zaleca się użycie bawełnianych wacików.

•

Postępować według instrukcji aplikacji/konserwacji produktów Diamond Kote® lub obejrzeć film
prezentujący Najlepsze techniki użycia farby nawierzchniowej Diamond Kote.

OBCHODZENIE SIĘ Z FARBĄ
• Wymieszać farbę nawierzchniową na dziesięć
minut przed użyciem. Cięższe pigmenty w farbie
osadzają się na dnie pojemnika, wymagając dokładnego wymieszania zawartości przed użyciem
i oczyszczenia wodą po zastosowaniu.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
• Powierzchnia musi być czysta i sucha. Przed nałożeniem przetestować kolor na próbce lub niewidocznej części oblicówki/opaski. NIE rozcieńczać ani nie próbować mieszać farby z innym
produktem.
• Pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia. Główki
gwoździ lub drobne niedoskonałości pokrywać za
pomocą wacika, nakładając farbę punktowo na
żądany obszar.
OPASKI
• Grubość opaski powinna być wystarczająca, aby
oblicówka nie wystawała poza jej powierzchnię.
• Opaski i deski czołowe nie są zaprojektowane do
zastosowań okładzinowych/konstrukcyjnych i
nie powinny być stosowane jako elementy tego
typu konstrukcji (kratki altanowe, poręcze, ogrodzenia, panele tarasowe czy parapety).
• Opaskę należy kłaść w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wilgoci lub gromadzenie
wody.
• Oblicówka w nakładkę i panelowa nie jest zaprojektowana i/lub wytwarzana do użycia w charakterze opaski.

• Moisture control and moisture vapor control are critical elements of proper housing design and construction. Check your
local building codes for application procedures for handling moisture and water vapor in your area.
• Follow all applicable building code specifications relating to prevention of moisture intrusion into the wall assembly. LP
SmartSide trim and fascia is a wood product, and, as with all wood products, must be kept free from excessive moisture.
Lack of proper ventilation; exposure to constant or repetitive sources of water such as sprinklers, condensation, inadequate
flashing; improper
sealing; or failure
to follow common building practices that prevent
intrusion into
the wall
OPASKI
| WYTYCZNE
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provide
proper
proper
drainage
drainage
sodrainage
so
thethe
trim
trim
is
isthe
at
nono
time
time
to
provide
proper
soat
trim
is at no 2b)
time
exposed
to(See
standing
water.
(See
diagram
directly
directly
exposed
exposed
todirectly
to
standing
standing
water.
water.
(See
diagram
diagram
2b)2b)
• &
W
przypadku
połączeń
stykowych
• Fastener spacing: Trim must be fastened with two nails
at
both
directly
exposed
to
standing
water.
(See
diagram 2b)wymagane jest
LP
SmartSide
Trim
Fascia
można zastosować inne materiały izolujące, np.
szerokość.
Wfasteners
przypadku
opasekofoTRIM
od
190,
440,
540
& 2000
SERIES
ends,
with additional
spaced a maximum
24szerokości
inches& FASCIA
•drip-edge
Adrip-edge
non-corrosive
must
be applied
edge of
• A• zastosowanie
non-corrosive
A non-corrosive
must
must
bedrip-edge
be
applied
applied
at
at
bottom
bottom
edge
ofat
ofbottom
• A non-corrosive
drip-edge
must
be
applied
atedge
bottom
edge
of 9c)
4
gwoździ,
rozmieszczonych
po
o.c. along the length of the board, or with two nails at both ends,
roofing
where
it
meets
the
fascia.
(See
diagrams
2c
and
roofing
roofing
where
where
it meets
it meets
thethe
fascia.(See
(See
diagrams
diagrams
2c
and
and
9c)9c)2c and 9c)
obróbkę aluminiową, z zachowaniem jednak odroofing
where
itfascia.
meets
the
fascia.
(See2cdiagrams
7 additional
do 12 cali,
minimum
3 gwoździe
nao.c.szerokość.
INSTALLATION
with
fasteners
spaced a maximum
of 12 inches
na horizontal
obu
końcach
krawędzi
połączenia.
•brick
In frieze
a horizontal
brick
frieze
or band board
application
the
along alternating edges the length of the board.
• In
• dwa
In
a horizontal
a horizontal
frieze
oror
band
band
board
board
application
application
where
where
thethewhere where
4a
• In abrick
brick
frieze
or
band
board
application
the
powiednich odstępów pomiędzy materiałami dla
2a
W
przypadku
opasek
o
szerokości
powyżej
12
G
ENERAL
R
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
trim meets
the
leave a 3/8
inch minimum
2a2a and 2a
Fastening Instructions (continued)
trim
trim
meets
meets
the
the
masonry
masonry
leave
leave
a 3/8
amasonry
3/8
inch
inch
minimum
airspace
airspace
and
and airspace
(See diagram 4b)
trim
meets
the
masonry
leave
a minimum
3/8
inch
minimum
and
flash
between
the
trim and
the
masonry.
(Seeairspace
diagram
2d)
flash
flash
between
between
the
the
trim
trim
and
and
thethe
masonry.
masonry.
(See
(See
diagram
diagram
2d)2d)
flash
between
the
trim
and
the
masonry.
(See
diagram
2d)
uwzględnienia różnych współczynników zmiany
•
Butt
joints:
Ends
and
butt
joints
require
a
3/16
inch
space
cali, minimum 4 gwoździe na szerokość.
8a
• Fastener quantity: For trim under 7 inches wide use aand
minimum
seal with a high quality non-hardening paintable long-life
of
2
nails
per
width.
For
trim
7
to
12
inches
wide
use
a
minimum
sealant.
Joints
may
lightly
touch
around
windows
and
doors
położenia pod wpływem ciepła i wilgoci.
3/16 cala odstępu
• ofW
miejscach
styku
krawędzi
opaski
z
oblicówką,
Butt joints require four (4) nails with two nails on either side
3 nails per width. For trim over 12 inches wide use aonly.
minimum
Cutting
3/8 cala od
the joint at each edge. (See diagrams
4a, 5a
and C
5b)
UTTING
Cutting
Cutting
ofoknami,
4 nails per width.
• Z opaską poziomą zastosować pochyłą obróbkę
UTTING
UTTING
C
C
Cutting
drzwiami itp. pozostawićof odstęp
przyUTTING
C
Rozstaw
końcówek
•cut
For
the
cleanest
cut life,
and
longer
bladecarbide
life,
ai fine-tooth carbide
• For
• For
thethe
cleanest
cleanest
cut
and
and
longer
longer
blade
blade
life,
a
fine-tooth
a
fine-tooth
carbide
• Formocowań
thetipped
cleanest
cutLP
and
longer blade
life,Trim
a fine-tooth
carbide
SmartSide
&
Fascia
• Where
edges
of
trim
meet
siding
material,
windows,
doors
or
profilu
w celu umożliwienia odprowadzenia
blade
is
recommended.
krawędzi
najmniej 3/16 cala w celu umożliwienia prawiTRIM & FASCIA
190, 440, o
540
& 2000ZSERIES
tipped
tipped
blade
blade
is recommended.
is recommended.
tipped
blade is recommended.
other finished openings, leave a minimum 3/16 inch space to
•
Trim
and
fascia
are
manufactured
with
a
special
edge
coating
INSTALLATION
LP
SmartSide
Trim
Adjoining
Stucco,
Brick or Cultured Stone: wody na zewnętrzną powierzchnię ściany.
allow
for proper uszczelnienia.
sealing. Provide increased
the
• Trim
• Trim
and
and
fascia
fascia
are
are
manufactured
manufactured
with
with
a special
a special
edge
edge
coating
coating
dłowego
Jeślispacing
jestalong
to określone
w
• Trim
and
fascia
are manufactured
with
a special
edge
which
reduces
moisture-related
issues.
Do
notcoating
rip and/or rout
which
which
reduces
reduces
moisture-related
moisture-related
issues.
issues.DoDo
not
not
riprip
and/or
and/or
rout
rout
trim if specified by the siding application instructions.
which
reduces
moisture-related
issues.
Do
not
rip
and/or rout If the
Gfascia,
ENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
Fastening
Instructions
(continued)
the
trim
and
as
it
will
leave
the
edges
thethe
trim
trim
and
and
fascia,
fascia,
as
as
it will
it will
leave
leave
the
the
edges
edges
unprotected.
unprotected.
If the
If unprotected.
the
the
trim
and
fascia,
as
it
will
leave
the
edges
unprotected.
If
thecare
instrukcji montażu oblicówki, pozostawić zwiękWhen
using
LP
SmartSide
trim
with
stucco,
brick
trim or
fascia
are
ripped
you
must
to or cultured stone,
Izolacja wodoszczelna
trim
trim
oror
fascia
fascia
materials
materials
are
ripped
ripped
you
you
must
must
take
take
special
special
care
care
totake
to a special
• materials
Butt
joints:
Ends
and
butt
joints
require
3/16
trim
orprime,
fasciaare
materials
are
ripped
you
must
take
special
careinch
to space
• Do not miter corner joints of band boards, fascia, corner trim,
paint
and
seal
all
exposed
wood
fiber
as described
in the absorbed into
it all
isall
important
to
use
adescribed
capillary
break
so
moisture
and
seal
with
a high
quality
non-hardening
paintable
long-life
prime,
prime,
paint
paint
and
and
seal
seal
exposed
exposed
wood
wood
fiber
fiber
asas
described
indescribed
in
the
the
prime,
paint
and
seal
all
exposed
wood
fiber
as
in
the
szone
odstępy
wokół
opaski.
sealant. Joints may lightly touch around windows and doors
finishing
section.
etc. (See diagram 2e)
finishing
finishing
section.
section.
stucco,
brick or cultured stone cannot transfer into2b
the trim.
finishingthe
section.
Maks. 24 cale

2b2b

2b

only. Butt joints require four (4) nails with two nails on either side
of the joint at each edge. (See diagrams 4a, 5a and 5b)

• Climb
cutthe
the
surface
of the
trim
and
fascia
such that the rotation
• Climb
• Climb
cutcut
the
surface
surface
of of
the
trim
trim
and
fascia
fascia
such
such
that
that
the
the
rotation
rotation
•the
Climb
cut
the
surface
ofand
the
trim
and
fascia
such
that
the
rotation
NIE
stosować
połączeń
naand
ucios.
5b
of•downward
the
blade
cuts
downward
onprefinished
the primed
or prefinished
Avoid
Direct
Contact
between
the
trim
stucco, brick or
of of
thethe
blade
blade
cuts
downward
on
thethe
primed
primed
oror
prefinished
ofcuts
the
blade
cuts on
downward
on the
primed or prefinished
surface.
surface.
surface. surface. cultured stone.
Alternative Fastening Option - Trim Nails
• Do
not
miter
trim
ends
or edges.
45cuts
degree
diagonal
cuts of trim
• Do
• Do
not
not
miter
trim
ends
ortrim
or
edges.
edges.
45
degree
degree
diagonal
cuts
of of
trim
trim
• Common or box nails provide superior
resistance
to
fastener
pull-through.
In Hurricane-Prone
Regions
where
•miter
Dotrim
not
miter
ends
or45
edges.
45diagonal
degree
diagonal
cuts
ofortrim
• ends
Separate
with
aiswindow
minimum
3/8-inch
space
and
a high-quality
ends
around
door
and
opening
iswell
acceptable,
aslocations
well as
ends
ends
around
door
door
and
and
window
window
opening
opening
acceptable,
is
acceptable,
as
as
well
asas
ends
around
door
and
window
opening
is acceptable,
well locations
as
negative wind loads are a concern, box
oraround
common
nails
should
be
used.
Trim
nails may
be
used
inasother
with
joining.
(See
diagram
2e)
sealant
(backer
rod
may
be
required
as
per
the shall
sealant
joining.
joining.
(See
(See
diagram
diagram
2e)2e)
the following cautions: Do not overdrive
or counter
sink(See
the
fastener,2e)
nail flush with the surface of trim. Trim
nails
be
joining.
diagram
manufacturers
instructions).
Additional
space
may
be required
installed per the length, placement, spacing and quantity
requirements listed
in this document.
Detachment
of trim
is not
covered by the LP SmartSide limited warranty whether common,
box, or trim nailsof
arethe
used.
by the manufacturer
stucco, brick or cultured stone

5a

Tynk szla-

Maks. 12 cali

chetny, cegła
CIĘCIE
lub kamień
sztuczny
• W celu uzyskania najczystszego cięcia zaleca się
zastosowanie pokrytych węglikiem ostrzy drobOpaska ze
4b
zdobiną
nozębnych.
5a
5b
Pochyła
cladding. (See diagram 8b)
Alternative
Fastening Option over Wood Structural Panels - Sheathing Only Attachment:
• Opaski i deski czołowe są wytwarzane
z zastosoobróbka o
Fastening Option
- Trim Nails
• Wood structural
panels must be a minimum 7/16 Category with Alternative
an APA Trademark
that contains
the consensus
Standard
4
• Common
box nails provide superior
resistance
to fastener
pull-through.flashing
In Hurricane-Prone Regions or locations where profilu Z
• Other types
oforimpervious
material
such
as aluminum
DOC
PS
1
or
PS 2.
negative wind loads are a concern, box or common nails should be used. Trim nails may be used in other locations with
waniem specjalnego pokrycia krawędzi,
redukująthe following
cautions: Dothe
not overdrive
or counter
the fastener,
nail flush
• Fastener Type:
can be used
to separate
trim from
thesinkstucco,
brick
or with the surface of trim. Trim nails shall be (nie uszczelniać)
the length,
placement,
spacing
and quantity requirements2c
listed in this document. Detachment of trim is not
− Ring-shank nail
−perbut
Shank
diameter
= 0.091
inch
2c2ccommon,
culturedinstalled
stone
dissimilar
materials
should
beorproperly
cego problemy zawilgocenia.
2c
covered
by the LP the
SmartSide
limited warranty
whether
box,
trim nails are used.
− Hot-dipped galvanized (ASTM A153) or equal spaced to allow
− Head
diameter =rates
0.200 of
inch
for different
thermal or moisture-related
• Fastener Length:
Alternative Fastening Option over Wood Structural Panels - Sheathing Only Attachment:
movement.
• Nie należy piłować wzdłużnie i/lub żłobić
opasek
• Wood
structural
panelspanel
must be
a minimum and
7/16 Category
anleast
APA Trademark that contains the consensus Standard
− Fastener
shall be long enough to fully penetrate
through
wood
structural
sheathing
extend with
by at
DOC PS 1 or PS 2.
Nigdy nie wbijać
Farba
Nigdy
nie wbijać
1/4 inch
• Fastener Type:
w krawęNie wykonywać
oraz desek czołowych, ponieważ• Fastener
poskutkuje
toQuantity:2e2e 2e gwoździ
gwoździ w
krawę2e• Apply
Placement and
sloped
Z-flashing
trim
so
water
− Ring-shank
nail over horizontal
−that
Shankmay
diameter = 0.091 inch
dzie
bez
uprzedpołączeń
dzie
bez
uprzed- to the
− Hot-dipped
galvanized (ASTM
A153)
or equal
− Head diameter = 0.200 inch
− Must be consistent with the LP® SmartSide®
Trim
and
Fascia Application
Instructions.
get
behind
adjoining
cladding
can
be
redirected
outer
niego
nawiercenia
• Fastener
narożnych
na
niego nawiercenia
• Strictly adhered to all other aspects of the LP® SmartSide®
Trim and
FasciaLength:
Application
Instructions.
zniszczeniem zabezpieczenia krawędzi.
8b and extend by at least Poszycie
− Fastener
shall be long enough to fully penetrate through wood structural panel sheathing
surface of the
wall.
otworów
ucios
otworów
• Detachment of trim is not covered by LP SmartSide limited warranty whether
fasteners penetrate
studs or sheathing only
1/4 inch
attachment is used.
• Fastener Placement and Quantity:

− Must
be consistentto
withthe
the LP®
Trim and
Fasciaand
Application
Instructions.
• Install the trim
according
LPSmartSide®
SmartSide
Trim
Fascia
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adhered to all other aspects of the LP® SmartSide® Trim and Fascia Application Instructions.
Alternative Fastening Option - Attaching Trim as Batten
Strips•• Strictly
application
instructions.
Detachment
of trim is not covered by LP SmartSide limited warranty whether fasteners penetrate studs or sheathing only
• Attachment of trim as batten strips where the trim is unable to beattachment
attachedisinto
used.wood structural panels and structural
framing a minimum of 1 inch will require additional support from a construction adhesive. First, use hot-dipped galvanized
Alternative
Fastening
Option
- Attaching
Trim
as trim
Batten
•
Install
the
stucco,
or cultured
stone
cladding
ring-shanked
nails no smaller than 0.091 inch shank diameter to attach the trimbrick
sufficiently
to secure
the
toStrips
the in a manner
montażu
10.16
• Attachment of trim as batten strips where the trim is unable to be attached into wood structural panels and structural
2d adhesive. First, use hot-dipped galvanized
structure while the construction adhesive completes its consistent
curing process.
use
grade
construction
adhesive
with
the manufacturers
installation
instructions.
2d2d
framing
aSecond,
minimum
of 1 an
inchexterior
will require
additional
support from
a construction
2d
that meets the following specifications.
ring-shanked nails no smaller than 0.091 inch shank diameter to attach the trim sufficiently to secure the trim to the
structure while the construction adhesive completes its curing process. Second, use an exterior grade construction adhesive
Construction Adhesive Specifications:
that meets the following specifications.
− Minimum bond strength: 300 psi
Construction Adhesive Specifications:
− Minimum application temperature: 40° F

Sznur
dylatacyjny i
szczeliwo
Opaska ze
zdobiną
Tynk szlachetny, cegła
lub kamień
sztuczny

• When trim is installed adjoining vinyl siding, install Z-flashing with a 4 inch upper leg between horizontal trim and J-channel.
diagram
8a)or bands shall be flashed with a sloped metal Z-flashing to redirect water away from the wall assembly.
• (See
Horizontal
trim
• Horizontal trim or bands shall be flashed with a sloped metal Z-flashing to redirect water away from the wall assembly.

OBRÓBKA DEKARSKA OKIEN, DRZWI I OTWORÓW
Izolacyjna
folia
• Końcówki opasek mogą się delikatnie stykać jedynie wokół okien i drzwi. Pomalować wszystkie
Izolacyjna
Obróbka
taśma
górna
krawędzie cięte.
• Montując opaskę wokół okien i ich obramowań,
Obróbka
LP
SmartSide
Trim & Fascia
ościeży
pamiętać o przestrzeganiu
instrukcji
producenta 7a
TRIM
& FASCIA
190, 440, 540
& 2000 SERIES
okien.
INSTALLATION
Obróbka
• Wszystkie otwory należy
odpowiednio
uszczelnić
GENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
Windows,
Doors
and Openings
parapetu
w sposób zapobiegający
przedostawaniu
się
lub
7a
Obramowanie
• Trim ends may lightly touch adjacent trim edges around
windows and doors only. Re-prime and paint all cut ends.
okna
gromadzeniu wilgoci. • When installing trim around windows and7a
over window flanges, be sure to follow the window manufacturer’s installation
instructions.
• W przypadku oblicówki lub opasek sąsiadujących
• All openings
be properly sealed
a manner that prevents moisture intrusion
or buildup.
Flashing may be
z gankami, patio, przejściami
itp.must
pozostawić
nad and flashed inObróbka
Obróbka
o
przyklejana
sealed to the water-resistive barrier by using adhesive
flashing or housewrap tape. (See ALL
diagrams)
profilu
Z
każdą powierzchnią prześwit wynoszący przynaj(nie uszczel• When trim is installed adjoining vinyl siding, install Z-flashing with a 4 inch upper leg between
niać)horizontal trim and J-channel.
(See diagram 8a)
mniej 1 cal.
Zamocować
Gwoździe
24the wall assembly.
• Horizontal
trim or bands shall be
flashed with a sloped
metal Z-flashing
to redirect water
away from
podkładki
tak,
• Można uszczelnić na izolacji
wodoszczelnej,
stocale maks.
aby opaski
między
sując obróbkę przyklejaną lub folię paroprzeokien i drzwi
środkami
były równo zapuszczalną. (Patrz WSZYSTKIE schematy w 7b
montowane na
płaszczyźnie
środkowej kolumnie)
ściany
LP
SmartSide
Trim
&
Fascia
• Struktura
mieć układ uchylny lub w inny
TRIM & musi
FASCIA
190,7b
440, 540 & 2000 SERIES
Obróbka o profilu Z
sposób zapewniać właściwe odprowadzanie wilmin. 3/8 cala odstęINSTALLATION
7b
pu (nie uszczelniać)
goci, tak aby uniknąć wystawiania oblicówki na
GENERAL Doors
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
Windows,
and Openings
jakikolwiek
kontakt
ze stojącą wodą.
Szczeliwo
• Trim ends may lightly touch adjacent trim edges around windows and doors only.
Re-prime and paint all cut ends.
3/16 cala
• Poziome opaski i płyty opasek wymagają zastomin.
odstępumanufacturer’s installation
• When installing trim around windows and over window flanges, be sure to follow the window
Szczeliwo
7a o profilu Z, aby kieroinstructions.
sowania
obróbki metalowej
3/16 cala
wać
dala
od zespołu
ściany.
• All wodę
openingszmust
be properly
sealed and
flashed in a manner that prevents moisture intrusion or buildup. Flashing may be min. odstępu
sealed to the water-resistive barrier by using adhesive flashing or housewrap tape. (See ALL diagrams)

• When trim is installed adjoining vinyl siding, install Z-flashing with a 4 inch upper leg between horizontal trim and J-channel.
Szczeliwo 3/16
(See diagram 8a)
cala min. odstępu
• Horizontal trim or bands shall be flashed with a sloped metal Z-flashing to redirect water away from the wall assembly.

7c

7d

Izolacja wodoszczelna

7c
Oblicówka
7c
Przyklejana

Dół okna
Szczeliwo 3/16
cala min. odstępu

obróbka dekarska

7b

Obróbka
parapetu

Obróbka
o profilu Z
min. 3/8 cala
odstępu (nie
uszczelniać)

Opaska
Podkładka

Podkładka

7a

7

BLOKI RIGIDMOUNT™
Upewnić się, że blok jest prawidłowo uszczelniony i/
lub zabezpieczony obróbką dekarską, integrując go
z izolacją odporną na warunki atmosferyczne. Bloki RigidMount opaski powinny wystawać ponad powierzchnię oblicówki. Patrz wideo montażowe bloków RigidMount.
BLOKI MONTAŻOWE UNIWERSALNE, DUŻE, ELEKTRYCZNE, GNIAZDOWE I DZIELONE
• Przygotować blok RigidMount odpowiedni do danego zastosowania. W celu dopasowania może
7d
być wymagane przycięcie pewnych krawędzi.
• Cięcia należy zawsze zagruntować farbą nawierzchniową.
7d
• 7d
Zaleca się zastosowanie piły wyrzynarki, tnąc
od strony spodniej w celu zabezpieczenia powierzchni wykończonej przed uszkodzeniami.
• Umieścić blok w pozycji i oznaczyć izolację wodoszczelną za pomocą otworów gwoździ (około 1/2
cala powyżej wbudowanej obróbki dekarskiej) i
zewnętrznych krawędzi kołnierza montażowego.
• Zdjąć blok i naciąć izolację wodoszczelną poziomo (nieco szerzej niż górne oznaczenia kołnierza), tworząc uchylną „klapkę”.
• Następnie zainstalować blok RigidMount, wsuwając górę kołnierza montażowego pod „klapkę”
7e
izolacji.

7e
7e

7
7

Opaska
Szczeliwo 3/16
cala min. odstępu

Obróbka o profilu
Z min. 3/8 cala
odstępu (nie
uszczelniać)
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7c

7d

Góra okna

Izolacja wodoszczelna
Oblicówka

7e

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

• When installing pre-assembled
trim mounting
blocks,
leave
proper spacing
the proper
two sides
and bottom
between
• When installing
pre-assembled
trim
mounting
blocks, at
leave
spacing
at the two
sidesthe
and bottom betw
built-in-placement flange
and the sidingflange
(minimum
3/16
inch).(minimum
Seal these3/16
spaces
withSeal
sealant.
diagram
built-in-placement
and the
siding
inch).
these(See
spaces
with 11d)
sealant. (See diagram
• Seal the space between
material
or fixture andmaterial
the mounting
block
(See diagram
11d)
• Sealthe
thewall-penetrating
space between the
wall-penetrating
or fixture
andcut-out.
the mounting
block cut-out.
(See diagr
BLOKI RIGIDMOUNT™ - ciąg dalszy
• Ustawić blok RigidMount równo w wymaganym
położeniu, a następnie zamocować do ściany,
wypełniając każdy otwór w kołnierzu montażowym. Jako mocowania użyć ręczne wbijanych
galwanizowanych gwoździ dekarskich, np. 1
3/4-calowych gwoździ Maze STORMGUARD®.
• Nałożyć taśmę obróbki przyklejanej na górną
część kołnierza bloku RigidMount™, upewniając
się, że zakryto otwory gwoździ.
• Opuścić „klapkę” i uszczelnić nacięcie w izolacji
wodoszczelnej zgodną z przepisami taśmą budowlaną.
• Taka instalacja pomaga w odprowadzaniu większości wody na zewnątrz struktury.
• Zamontować oblicówkę wokół bloku, pozostawiając odpowiedni odstęp pomiędzy kołnierzem
montażowym RigidMount i oblicówką. (Min. 3/16
cala)
• Należy zauważyć, że górny skraj oblicówki powinien zostać ucięty w odległości 3/8 cala powyżej
wbudowanej obróbki, mierząc od strony wierzchniej oblicówki.
• Uszczelnić krawędzie cięte oblicówki farbą
nawierzchniową. Pozostawić ten obszar bez
uszczelnienia.
• Zakończyć nałożeniem szczeliwa, począwszy
od wysokości około 3/4 cala od górnego rogu,
uszczelniając luki do dołu, po bokach i wzdłuż
brzegu dolnego.

11c

11c

Izolacyjna
folia

Min. 3/8 cala
odstępu (nie
uszczelniać)
Izolacyjna
taśma

Min. 3/16 cala
odstępu ze
szczeliwem

Obróbka
przyklejana

Min.
3/16 cala
odstępu ze
szczeliwem

•

•

11d

Uszczelnić także pomiędzy elementem wpuszczonym w ścianę i brzegiem otworu na blok RigidMo11
unt.
Zaleca się zastosowanie szczeliwa z serii DAP®
Spec Line 920.

•

•
•

BLOK DZIELONY RIGIDMOUNT
• Po przygotowaniu bloku dzielonego RigidMount™
w sposób opisany powyżej, zdjąć jego luźną dolną
część (odstawić na bok).
• Przełożyć przewód lub inny element doprowadzający przez prostokątny otwór kołnierza.
• Do ponownych zastosowań może być konieczne
przecięcie spodu kołnierza montażowego w celu
przesunięcia przez wymagane elementy konstrukcji.
• Zamontować blok dzielony RigidMount w taki sam
sposób, jak inne bloki montażowe. (patrz str. 6)

11d

Następnie założyć dolną połowę bloku, nakładając niewielką ilość dopasowanego kolorem szczeliwa na złącze, jak ukazano poniżej.
11
Przesunąć dolną część bloku w położenie aż do
prawidłowego zetknięcia segmentów.
Do zabezpieczenia dolnej części bloku dzielonego w położeniu nie używać żadnych elementów
mocujących.

Część
przednia

Szczeliwo
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OKŁADY PRO-POST WRAP™
Okłady Pro-Post Wraps NIE są zaprojektowane do zastosowania w konstrukcjach nośnych. Są
one przeznaczone do wykonywania dekoracyjnych
okładzin wokół strukturalnych i niestrukturalnych
wsporników o wielkości nominalnej 4x4, 4x6 i 6x6.
Przed montażem okładów upewnić się, że założono
odpowiednią obróbkę dekarską na sekcje powyżej
parapetów z cegły lub kamienia.
• Zapewnić min. 3/8 cala prześwitu pomiędzy okładami Pro-Post Wraps™ i obróbką metalową oraz
przynajmniej 1 cal prześwitu pomiędzy okładami
Pro-Post Wrap™ a betonem lub powierzchnią tarasu.
PRZYGOTOWANIE MONTAŻU:
• Połączyć wszystkie spojenia wysokiej jakości
szybkoschnącym klejem odpornym na warunki
atmosferyczne. Zapewnić prawidłowe ogrzanie
kleju w celu równomiernego nakładania.
• Użyć kleju z odpornością na ścinanie nie mniejszą niż 300 psi, zgodnie z testami normy ASTM
D905 w zakresie standardowych metod badania
odporności połączeń klejowych na ścinanie siłami wciskającymi. Zalecamy szybkoschnący klej
do drewna DAP Rapid Fuse Wood Adhesive.
• Zachować szczególną ostrożność przy montażu
okładów Pro-Post Wraps™ formatu 4x6.
• Przestrzegać instrukcji prawidłowego zastosowania kleju.
KLEJ
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•

 mierzyć lokalizację każdego wspornika osobno,
Z
gdyż mogą one różnić się między sobą.

•
•

MONTAŻ
• Rozpocząć od przycięcia wszystkich czterech
boków do wymaganej długości.
• Pamiętać, aby przed zamontowaniem koniecznie pomalować wszystkie cięte końce okładów
Pro-Post Wrap™ farbą nawierzchniową Diamond
Kote®.
• Wziąć dwie deski i połączyć, nakładając jednolitą objętość kleju, o wielkości około 1/8 cala, w
rowku A jednej deski, a następnie w rowku B drugiej deski, tworząc kształt litery „L”.

4" x 6"

•

•

•

4" x 4"
lub
6" x 6"
•

•

•

 ontując okład formatu 4x6 upewnić się, że klej
M
zostanie nałożony w rowek B deski 4-calowej
i rowek A deski 6-calowej. Złożyć okład w taki
sposób, aby deska 4-calowa stanowiła górną, a
deska 6-calowa dolną część litery „L”.
Jak najszybciej złączyć oba elementy i w razie
potrzeby ustabilizować zaciskami w celu ścisłego
styku spojeń. Docisnąć z siłą wystarczającą do
zabezpieczenia połączenia, uważając jednak, aby
nie uszkodzić krawędzi opaski.

 owtórzyć ten krok w celu utworzenia drugiego
P
„L”.
Następnie nałożyć klej w rowki A i B jednego z
kształtów „L”.
Połączyć oba segmenty „L” wokół wspornika,
tworząc 4-boczny okład. W razie potrzeby użyć
zacisków w celu zapewnienia ścisłego styku spojeń. Pozostawić zaciski do momentu całkowitego
zespolenia kleju (około 5-10 minut).
Montaż w niskich temperaturach lub w suchym
klimacie może wymagać dłuższego zastosowania
zacisków. Ułożyć okład na wsporniku w żądanej
pozycji i pionie.
Rozpocząć mocowanie od strony najbliżej stykającej się ze wspornikiem. Uważać, aby nie
uszkodzić gwoździami strukturalnej konstrukcji
wspornika. Zamocować okład wokół wspornika za pomocą przynajmniej jednego gwoździa
na górze i wszystkich 4 bokach. Pokryć główki
gwoździ farbą nawierzchniową.
Można zakończyć instalację zamontowaniem
ozdobnego pierścienia z opaski. Zaleca się zachowanie odstępu 3/8 cala pomiędzy opaskami
LP SmartSide i obróbką dekarską i/lub 1 cala
ponad betonem lub powierzchnią tarasu. Zaleca
się zastosowanie opasek pierścieniowych z PCW
w obszarach położonych blisko gruntu. Elementy zainstalowane bez odpowiedniego prześwitu
od podłoża mogą nie być objęte gwarancją producenta.

LP
SmartSide
TRIM
& FASCIATrim & Fascia

190, 440, 540 & 2000 SERIES

PREPARATION

OBRÓBKA PRZYŚCIENNA
G
ENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
Water
Run-Off
Control
Uwaga: NIE należy przedłużać oblicówki ani opaski
• Properly
installed flashing
materials
will help
direct water away
do elementu
obróbki
dekarskiej
kierującego
wodę
from common water collecting areas.
do rynny.

Izolacja
WRB
wodoszczelna

• All flashing material shall be metal or another durable material
• under
Wymaga
zainstalowania
przyściennej
that
normalsię
outdoor
environmental
conditions willobróbki
last for
a period
of not less than
50 years.
dekarskiej
w celu
kierowania wody do rynny.

Przyścienna
obróbka
dekarska

Kick• flashing
Zalecamy
w tym
celu
prowadnice
• All
materials
must
have
a minimumDryFlekt
4 inch upper
leg.
Add a 4-Out
inch Diverters.
wide adhesive flashing to flashing legs less than
4 inches.
®

•

Min. 4 cale
obróbki „step
flashing”
Min. 1 cal
prześwitu

Należy zainstalować obróbkę typu „step flashing”

• Properly
integrate
with
the secondary
WRB. Useprzypa(tzn.
jedenflashing
element
obróbki
przyściennej
housewrap, flashing tape, kick-out flashing, step flashing,
da na
rząd gontów
Z-flashing,
dripjeden
edge, gutters
or other bitumicznych)
items as needed too wysomaintain
the counter-flashing
principle.
kości
części przyściennej
wynoszącej min. 4 cale.

3a

MIEJSCA MOCOWANIA - OBLICÓWKA
wodoszczelną.
• Elementy mocujące widoczne będą na obliców®
• Install
step
flashing
that
has
a
minimum
4
inch
upper
leg.
ce zlokalizowanej bezpośrednio pod parapetami
• Zastosować folię paroizolacyjną DryFlekt , taśmę
m & Fascia
(See diagram 3a)
190,
440,
540 & kierujące
2000 SERIES
okiennymi, deskami czołowymi okapu i opaskami
dekarską, elementy
obróbki
dekarskiej
• Maintain
a minimum
1 inch
clearanceobetween
endinne
of therozpoziomymi.
wodę
do rynny,
obróbkę
profilu the
Z lub
gutter and the adjoining wall to allow for proper maintenance of
wiązania
konieczne
do
zachowania
szczelności
• Elementy mocujące pod parapetami okiennymi
the siding. (See diagram 3b)
(CONTINUED)
WRB
obróbki.
należy rozmieścić maksymalnie co 8 cali między
• Do
extend
siding or trim into the kick-out flashing or
erials will
helpnot
direct
waterthe
away
środkami.
•
Z

achować
odpowiedni
prześwit
pomiędzy
końg areas. gutter.
cem rynny i przyległą ścianą w celu umożliwienia • W razie konieczności specyficzne wymagania inetal or another
material
• Primedurable
and paint
ALL exposed cut edges of siding and trim.
3bstrukcji mogą wymusić zastosowanie elementów
właściwej
konserwacji
oblicówki.
vironmental conditions
will last
for
ars.
mocujących na stronie wierzchniej oblicówki.
• Pomalować
WSZYSTKIE
General
Application
Equipment odkryte krawędzie cięte,
UTTING
C
ave a minimum
4
inch
upper
leg.
dachowe
oraz ścienne.
• Zamocować oblicówkę krytymi gwoździami w odshing to•flashing
legs lessMinimum
than
FASTENERS:
8d (0.113 inch diameter shank), hot-dipped galvanized or stainless steel nail with a 0.270 inch
ległości
3/4
cala od
diameter head. Apply and treat nailing errors as specified by these instructions.
(See
diagram
3c) GÓRNEJ krawędzi.
h the secondary WRB. Use
• W celu montażu z drewnianymi panelami struk• SEALANT:
Use an exterior-quality, non-hardening, paintable sealant. Use Class 25 or higher exterior sealant meeting the
out flashing,
step flashing,
turalnymi
bez nich,instructions
połączenia
3a
ASTM
C920
Standard
for
Specification
for
Elastomeric
Joint
Sealants.
Follow
the sealantlub
manufacturer’s
for muszą być
r other items as needed to
WIDOK SZCZEGÓŁOWY
principle. application.
OBRÓBKI DACHOWEJ
umieszczone nad słupkami.
ct the water
into the
gutter.
• PAINT:
Exterior-quality
100% acrylic latex paint, specially formulated•for use
on wood and
engineered
substrates, is powlekaNajlepsze
rezultaty
dajewood
zastosowanie
highly recommended. Semi-gloss or satin finish oil or alkyd paints are acceptable. For flat alkyd paint, please check with the
nych
ogniowo
galwanizowanych
gwoździ o minicoating manufacturer for their recommendations for use on composite wood siding.
minimum 4 inch upper leg.
malnej średnicy główki 1/4 cala.
• Pamiętać o przybiciu gwoździ do wszystkich eleearance between the end of the
o allow for proper maintenance of
mentów ramy konstrukcyjnej wokół otworów.
Min. 1 cal

prześwitu
m into the kick-out flashing or
Uwaga: Gwoździe MUSZĄ wchodzić w dostępne elementy ramy konstrukcyjnej na głębokość przynajcut edges of siding and trim.
3b
mniej 1 1/2 cala.
• Install
kick-out flashingpołączyć
to direct the
water into
the gutter.
• Odpowiednio
obróbkę
z wtórną
izolacją
(See diagram 3a)

ment

113 inch diameter shank), hot-dipped galvanized or stainless steel nail with a 0.270 inch
at nailing errors as specified by these instructions. (See diagram 3c)
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ality, non-hardening, paintable sealant. Use Class 25 or higher exterior sealant meeting the
fication for Elastomeric Joint Sealants. Follow the sealant manufacturer’s instructions for

Gwoździe wbijać od środka oblicówki do końców lub
od jednego końca panelu do drugiego. NIGDY nie wbijać gwoździ od końców deski w kierunku do środka.
W razie potrzeby zastosować podkładki dla oblicówki
na słupkach, aby uniknąć wyciągania jej na nierównych ścianach.
• Podczas montażu oblicówki na poszyciu z pianki
sztywnej o grubości do 1 cala zachować ostrożność, aby zbyt głębokim wbiciem gwoździ nie odkształcić pianki, a tym samym powierzchni oblicówki.
• Uwaga: NIE WBIJAĆ GWOŹDZI ZBYT GŁĘBOKO.
Główka gwoździa powinna być mocno osadzona na powierzchni oblicówki, ale nie nadmiernie
głęboko, aby nie odkształcić struktury wierzchniej.
Informacje odnośnie mocowania wszystkich wyrobów dekoracyjnych w obszarach o dużej sile wiatru
można znaleźć w Raporcie ESR-1301 niezależnej instytucji ocen technicznych ICC-ES.
Do zamocowań można wykorzystać wartości obliczeniowe poprzecznej siły wiatru zawarte w Tabeli 4 APA
Raport PR-N124, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań mocowania gwoździ.
STAN

DZIAŁANIE
KORYGUJĄCE

Wystająca główka

DOBRZE

Główka równo z
powierzchnią

DOBRZE

Widoczne włókna

Zamalować

Zagłębienie
1
⁄16 - 1 ⁄ 8 cala

Nałożyć szczeliwo

Zagłębienie powyżej
1
⁄ 8 cala

Nałożyć szczeliwo
i przybić kolejny
gwóźdź

ALTERNATYWNA METODA MOCOWANIA:
NA DREWNIANYCH PANELACH KONSTRUKCYJNYCH
O ROZSTĘPIE 24 CALE MIĘDZY ŚRODKAMI SŁUPKÓW LUB ZESPOŁACH SIP
Poszycie musi mieć minimalną grubość 7/16 cala i
być oznaczone znakiem APA zgodnym ze standardem
DOC PS2 Engineered Wood Association™.
• Uwaga: Wymaga zamocowania za pomocą odpornych na korozję wkrętów lub gwoździ pierścieniowych.
• Wymaga się minimalnego rozmiaru gwoździ 6d
(śr. trzonu 0,091 cala), galwanizowanych na gorąco, ze średnicą główki 0,200 cala, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 8 cali
między środkami.
ALTERNATYWNA METODA MOCOWANIA:
NA ZESPOŁACH ICF
• Powlekane na gorąco galwanizowane wkręty samowkrętne z główką stożkową o średnicy 0,270
cala i minimalnym rozmiarze nr 8.
• Wkręty muszą wchodzić na głębokość przynajmniej 3/8 cala po przejściu przez kołnierz montażowy.
Uwaga: Producent form ICF może wymagać zastosowania większych wkrętów, w zależności od poniższych minimalnych wymogów odnośnie usuwania.
•

•

Minimalna wartość usuwania dla kołnierza montażowego ICF musi wynosić 50 lbs przy maksymalnym rozstawie 12 cali między środkami zastosowanych wkrętów.
Minimalna wartość usuwania dla kołnierza montażowego ICF musi wynosić 31 lbs przy maksymalnym rozstawie 6 cali między środkami zastosowanych wkrętów.
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Rysunek 1B

Rysunek 1A
WIDOK SZCZEGÓŁOWY
OBRÓBKI DACHOWEJ

ŁĄCZENIE STYKÓW

Rysunek 1C
NAD OTWORAMI

Opaska

Min. 4 cale obróbki
dekarskiej

Min. 3/16 cala
odstępu
Pomalować dolne
krawędzie

Min. 1 cal prześwitu od
pokrycia dachu

Materiał
paroizolacyjny
Oddychająca izolacja
wodoszczelna

Rysunek 1

ODSTĘP 3/16 CALA I
SZCZELIWO

ODSTĘP 3/16 CALA I
SZCZELIWO

Listwa
startowa

WIDOK SZCZEGÓŁOWY
NAROŻNIKA
ZEWNĘTRZNEGO

WIDOK SZCZEGÓŁOWY
NAROŻNIKA
WEWNĘTRZNEGO

Rysunek 1F

Rysunek 1E

WIDOK SZCZEGÓŁOWY
PASA DOLNEGO
Rysunek 1D

MOCOWANIE NA ODPORNYCH NA KOROZJĘ
SZKIELETACH KONSTRUKCJI STALOWYCH ZE SŁUPKAMI
Minimalna wartość dla usuwania z konstrukcji stalowej musi wynosić 50 lbs.
• Zapoznać się z raportem producenta konstrukcji
odnośnie oceny.
Oblicówka w nakładkę Precision lap Seria 38 musi być
mocowana w następujący sposób:
• Maksymalna odległość pomiędzy słupkami stalowymi 16 cali między środkami.
• Powlekane na gorąco galwanizowane wkręty samowkrętne z główką stożkową o średnicy 0,270
cala i minimalnym rozmiarze nr 8.
• Minimalna penetracja: 5 obrotów gwintu poza
łączną grubość oblicówki i konstrukcji szkieletowej.
• Minimalna grubość szkieletu stalowego: 0,032
cala/ Ga 20.
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TRADYCYJNA OBLICÓWKA W NAKŁADKĘ
KLIPSY DYSTANSOWE
• Zaczepić klips do górnej części pierwszego rzędu
oblicówki.
• Nasunąć deskę na wypust klipsu.
• Postępując zgodnie z instrukcjami producenta zamocować gwoździe, a następnie wybić klips młotkiem.
Uwaga: Klipsy dystansowe są przeznaczone wyłącznie do wyrównania i równomiernego układania desek. Nie mają one zastosowania jako element wspierający ciężar oblicówki. Klipsy należy odłamać przed
ostatecznym gwoździowaniem oblicówki.
ŁĄCZENIE SPOJEŃ PROFILEM ŁĄCZĄCYM H
Uwaga: Profile H-Moldings NIE mają zastosowania jako elementy dystansowe dla dylatacji desek.
Stanowią one jedynie osłonę szczeliny dylatacyjnej.

• Pozostawić 1/4 cala odstępu pomiędzy deskami
oblicówki. Odstęp 3/16 cala plus grubość profilu
H równa się wartości 1/4 cala.
• Zamontować obie sąsiadujące deski, zamocować
gwoździami na całej długości (z wyjątkiem końcówek), zachowując wymagany odstęp. Upewnić
się, że wykończone fabrycznie końce oblicówki są
zamocowane na słupkach.
• Następnie wsunąć profil łączący H na miejsce,
w kierunku od dołu w górę, z naciętym końcem
profilu skierowanym w dół. Wygiąć krawędzie
lekko na zewnątrz w celu łatwiejszego wsunięcia
profilu między deski. (Patrz Rysunek 2a)

•

•

•

•

Zakończyć mocowanie, gwoździując oba końce
desek na skrajach. Mocować gwoździe lekko pod
kątem w celu osadzenia na słupku.
Na połączeniach stykowych gwoździe powinny
być wbite w odległości 3/4 cala od góry deski i
3/8 cala od jej końców.
Elementy mocujące pod parapetami okiennymi rozmieścić maksymalnie co 8 cali między
środkami. Elementy mocujące widoczne będą na
oblicówce zlokalizowanej bezpośrednio pod parapetami okiennymi, deskami czołowymi okapu i
opaskami poziomymi.
Podczas montażu oblicówki unikać wbijania
gwoździ w odległości bliższej niż 1 1/2 cala od
końca deski w celu uniknięcia przebicia gwoździem zakładki mocującej opasek Wausau Siding
Systems.

Wygiąć krawędzie
lekko na zewnątrz

Montować tym
końcem do dołu

Rysunek 2a

fastened and can be installed by starting with a

For metal starter strip install begin here:

RigidStack metal starter strip - or - by stacking

 The
edge
of RigidStack
metal starter
onto •a WSS
MONTAŻ PANELI RIGIDSTACK
PANELE RIGIDSTACK™
JeśliStarterBoard.
płyta
mabottom
szerokość
poniżej
6 cali, użyć
dwóch
łączników
Cortex
na
każdy
element
ramy
Z METALOWĄ
• Panele RigidStack wymagają montażu na odpostrip should be installed at the foundation
along LISTWĄ STARTOWĄ
Więcej informacji
można znaleźć • Dolna krawędź metalowej listwy startowej Riwiednio przygotowanych ścianach. (patrz1.inforBegin bykonstrukcyjnej.
Installing WSS
outside
corners
and
the sill plate or up to1-1/8” below this to
w instrukcji montażu CertainTeed Restoration
macje ogólne)
gidStack musi być zamocowana na fundamencie
trims.
Millwork®. properly hold the bottom of RigidStack in place.
• Oblicówka Wausau Siding Systems™ RigidStack™
wzdłuż podwaliny lub maks. 1 1/8 cala poniżej
2. Next •install
appropriate
starter
material
beZa the
pomocą
narzędzia
osadzającego
elementy
jest montowana techniką mocowania krytego.
Placement
may
vary
as required
by coursetego
lay- poziomu, aby prawidłowo utrzymać dolną
igure 11D
Cortex
ułożyć
łączniki
Cortex
prostopadle
do
płykrawędź
paneli RigidStack.
• Montaż można rozpocząć od metalowej listwy
ing sure to keep theout.
bottom
of the 11B)
WSS Rigid(see figure
ty
opaski
w
odstępach
maksymalnie
16
cali
mięFigure 11C
startowej RigidStack lub układając panele na pły• Umiejscowienie może się różnić w zależności od
Stack at dzy
least
6” from finished grade.
środkami.
ciethe
startowej
Siding Systems.
układu konstrukcji. (patrz Rysunek 2c)
O NOT space
boardWausau
for
Snap a level chalk line 3-3/8” above the bottom of
• Zainstalować najpierw narożniki zewnętrzne i • Używając standardowej bezprzewodowej wiertar- • Zaznaczyć kredą linię poziomu 3 3/8 cala powyinstall
begin
here:
ki udarowej
18V,
wwiercić
łączniki
w wyznaczowhere
the
first
course
of siding
will start. Align żej
thedolnej krawędzi rozpoczęcia
pierwszego
rzę-the spline
opaskę oblicówki Wausau Siding Systems.For StarterBoard
 Make
sure that
1/4” gap• between
siding
pieces.
nych
miejscach
poniżej
powierzchni
opaski.
du
oblicówki.
Ułożyć
GÓRNĄ
KRAWĘDŹ
metalowej
Następnie zamocować odpowiedni materiał poTOP
of the at
metal below
starter strip on the chalk line.
StarterBoard
can be
installed
top of the kredą.
previous cours
• Założyć
zaślepki
PCWor
na otworyfinished
stroną wierzchlistwy startowej wzdłuż linii zaznaczonej
czątkowy,
upewniając
się,
że
dolna
krawędź
pahe joint molding spline should
metal
starter
strip will set
nią do RigidStack
góry
i delikatnie
opukać
młotkiem
dla the
wy- exact Metalowa listwa RigidStack wyznaczy
grade. Best practice
is to
install
this
with Fastendokładną
nailing to
ensure the mat
neli RigidStack znajduje się w odległości przynaje 3/16" gap on runs exceeding
równania
z
powierzchnią
opaski.
placement
for
the
1st
course
of
RigidStack.
pozycję
1.
rzędu
paneli
RigidStack.
mniej 6 cali od wykończonego podłoża. Master Cortex®
Hidden fastening system for PVC trim.
joints and at course lines
• Wykończyć, malując zaślepki farbą nawierzch- • Zamocować listwę RigidStack w odstępach co 12niową Diamond Kote® za pomocą bawełnianego
MONTAŻ PANELI RIGIDSTACK Z PŁYTĄ STARTOWĄ
Fasten the RigidStack metal starter strip every 16
12-cali pomiędzy środkami.
For more information
wacika. see CertainTeed Restoration
5. Fasten the siding by naili
Płytęboth
startową
można umieścić na lub poniżej
wy- installation16”
is to apply
adjoining
Millwork
instructions.
o.c.
line (about 3/4” from top
kończonej
powierzchni
ack fastening
along
the entire konstrukcyjnej. Najlepszym
EACH STUD LEAVING NO
rozwiązaniem jest użycie systemu mocowania krytethe ends, with the required ®
TWEEN NAILS. Begin nailin
go Fasten Master Cortex dla paneli PCW. Płytę startową należy zamontować za pomocą systemu Cortex
siding and work toward t
w
następujący
sposób:
nt molding in place, from the
rippling of the siding. Do
• Pamiętać
o wyznaczeniu
linii poziomu, ponieważ
down, with
the notched
end of
heads.
płyta
ustali
dokładny
przebieg
pierwszego
rzędu
n.
6. Then install subsequent c
paneli RigidStack. (Rysunek 2b)
by nailing
both
pieces
of
siding
the plastic spline fits over
• Dla płyty o szerokości 6-12 cali użyć trzech łącze siding intoników
the stud.
previously installed piece
Cortex na każdy element ramy konstrukcyjnej.
7.

Rysunek 2b

Rysunek 2c

Figure 11A

Figure 11B

The butt joints between a
must be located over the

Be sure to snap a level line as this StarterBoard will
set the exact placement for the 1st course of RigidStack. (see figure 11A)
12 | Wausau Siding Systems Instrukcja montażu 10.16

If the board is 6"–12" wide, use 3 Cortex fasteners

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

MONTAŻ PANELI RIGIDSTACK
• Można teraz zamontować pierwszy rząd oblicówki
tak, aby plastikowy wypust z tyłu panelu wszedł
w profilowaną krawędź płyty startowej (Rysunek
2b) lub metalowej listwy startowej, jak pokazano
na rysunkach. (Rysunek 2c, oba na str. 12)
Uwaga: Należy pozostawić 3/16 cala odstępu dylatacyjnego w miejscach styku oblicówki z opaską.
• Podczas montażu oblicówki unikać wbijania gwoździ w odległości bliższej niż 1 1/2 cala od końca
deski w celu uniknięcia przebicia gwoździem zakładki mocującej.
• Zagwoździować oblicówkę wzdłuż linii gwoździ
(około 3/4 cala od górnej krawędzi desek) na
każdym słupku, zostawiając nie więcej niż 16
cali odstępu pomiędzy gwoździami.
• Gwoździe wbijać od jednego końca oblicówki
w kierunku do drugiego
ODSTĘP 3/16 CALA
końca w celu uniknięcia
I SZCZELIWO
odkształceń paneli. Nie zagłębiać przesadnie główek
gwoździ.
• Następnie
zamontować
kolejne rzędy oblicówki,
zakładając plastikowe wypusty paneli na górne krawędzie poprzedniego
rzędu.
• Upewnić się, że wypusty są stabilnie osadzone
na krawędziach poprzedniego rzędu, dociskając
delikatnie do ściany i w dół strony wierzchniej
PRZED I PODCZAS gwoździowania w celu właściwego ułożenia paneli na stykach oraz narożnikach.

13 | Wausau Siding Systems Instrukcja montażu 10.16

ŁĄCZENIE SPOJEŃ PANELI RIGIDSTACK
PROFILEM H-MOLDINGS
• Montaż oblicówki RigidStack™ WYMAGA zastosowania profili łączących H w miejscach styku paneli. (Rysunek 2F)
Profile H-Moldings nie służą do automatycznego
moderowania dylatacji paneli. Stanowią one jedynie osłonę szczeliny dylatacyjnej.
•

•
•

•

 ozostawić 1/4 cala odstępu pomiędzy deskami
P
oblicówki. Odstęp 3/16 cala plus grubość profilu
H równa się wartości 1/4 cala.
Połączenia stykowe pomiędzy sąsiednimi panelami oblicówki muszą przypadać na środki słupków.
Najlepszą metodą montażu jest zamocowanie
obu sąsiadujących paneli RigidStack™ na całej
długości z wyjątkiem styku końców.
Wsunąć profil łączący H pomiędzy deski w kierunku od spodu, z naciętym końcem skierowanym w
dół. Lekkie wygięcie krawędzi profilu na zewnątrz
ułatwi umieszczenie go w położeniu. (Rysunek 2f)

•

•

•

Zakończyć mocując gwoździami oba panele oblicówki na krawędziach, zakrzywiając lekko gwoździe tak, aby umocować je na słupku.
Na połączeniach stykowych gwoździe powinny
być wbite w odległości 3/4 cala od góry deski i
3/8 cala od jej końców.
Elementy mocujące pod parapetami okiennymi
należy rozmieścić maksymalnie co 8 cali między
środkami. Elementy mocujące będą widoczne na
oblicówce ułożonej bezpośrednio pod parapetami okiennymi, deskami czołowymi okapu i opaskami poziomymi.

Odnieść się do filmu montażowego paneli RigidStack.

Wygiąć krawędzie
lekko na zewnątrz

8c

ali

mi

ęd

zy

śro

dk

am

i

Instalować tym
końcem do dołu

Rysunek 2e

Rysunek 2f

GONTY | KRAWĘDŹ PROSTA - PANELE RIGIDSTACK

 ozpoczynając od lewej strony, wypoziomować i
R
ułożyć pierwszy rząd gontów tak, aby plastikowe
• Oblicówka wymaga montażu na odpowiednio
wypusty zahaczyły o tył oblicówki i ponad jej proprzygotowanych ścianach. (patrz Ogólne wytyczne
filowaną
krawędzią lub zetknęły się z metalową
postępowania str. 2)
3. Now install the first course of siding so that the
Install StarterBoard using the recommended Cortex
listwą startową.
Concealed
System in
the following
manner:
• Fastening
Konieczne
JEST
zastosowanie
poszycia struktuplastic spline fastened into the back of the sid• beveled
NIE edge
wbijać
gwoździ
w zagłębieniach rowków lub w
ralnego
mocowanego
gwoździami.
Using the Cortex
setting tool,
set the Cortex fastening fits over the
of the
starter
ers perpendicular to the trim board, spaced a maxikrawędzie
zachodzące.
board (Figure 11A) or into the metal starter strip
• o.c.GUsing
ontya Wausau
Siding
można montomum of 16"
standard 18V
cordless Systems™
imas shown in (Figure
11B).
• Z
agwoździować oblicówkę wzdłuż linii gwoździ w
pact drill, drive
the fastener
to the pre-set
level bewać
gwoździami
krytymi.
low the trim surface. Place the PVC trim plug into the
odległości 3/4 cala od górnej krawędzi panelu,
LEAVE A 3/16” GAP WHERE SIDING BUTTS
Rozpocząć montaż
od tap
metalowej listwy 4.
startowej
hole with•the trim-surface-side
up, and gently
mocując
do poszycia
i/lub ramy konstrukcyjnej
AGAINST TRIM TO ALLOW
FOR EXPANSION.
See
until it is flush RigidStack
with the trim board.
Finish
by
painting
lub od nałożenia paneli na poprzedni
Figure 11C.
the plugs with Diamond Kote touch up paint and a
za pomocą jednej z poniższych opcji.
cotton swab. rząd oblicówki (minimum 2 1/16 cala) lub na gór• Wkręty: mocować w odstępach 12 cali między
ną krawędź płyty startowej WSS. (Rysunek 3)
For metal starter strip install begin here:
środkami, używając odpornych na korozję wkrę• Do układania gontów RigidStack w układzie z
tów do drewna z główką stożkową o minimalnym
 The bottom edge of RigidStack metal starter
krawędzią prostą zaleca się zastosowanie metarozmiarze nr 8. (patrz Rysunek 3c)
strip should be installed at the foundation along
lowej listwy startowej. (patrz Rysunek 3a)
the sill plate or up to1-1/8” below this to
• Gwoździe: mocować w odstępach 8 cali między
• hold
INSTALOWAĆ
elementy
properly
the bottom of RigidStack
in place.od strony LEWEJ DO
środkami, używając odpornych na korozję gwoźPlacementPRAWEJ.
may vary as required by course laydzi
pierścieniowych o minimalnym rozmiarze 6d
out. (see figure 11B)
• Przyciąć lewą krawędź tak, aby panel oblicówki
Figure 11C
(0,99 cala śr. trzonu). (patrz Rysunek 3d)
układał
sięabove
wzdłuż
płyty
Snap a level chalk
line 3-3/8”
the bottom
of narożnej, z odstępem
• Kontynuować montaż rzędami od strony lewej do
(patrz
Rysunek
3b)
cala
where the first 3/16
course of
siding
will start.
Align the
 Make sure that the spline is firmly seated to the
prawej. Na połączeniach stykowych zachodząTOP of the metal starter strip on the chalk line.
of the previous course BEFORE and DURING
• Skraje połączeń stykowych nie wymagają top
umiejcych
nie pozostawiać żadnych odstępów. (patrz
RigidStack metal starter strip will set the exact
nailing to ensure the material lines up at the butt
scowienia na słupkach.
Rysunek 3e)
placement for the 1st course of RigidStack.

Powtarzać tę sekwencję na każde trzy rzędy.

•

W razie potrzeby zastosować podkładki dla oblicówki na słupkach, aby uniknąć wyciągania jej na
nierównych ścianach. (patrz Rysunek 3)

•

 astępnie zamontować kolejne rzędy oblicówki,
N
zakładając plastikowe wypusty paneli na górne
krawędzie poprzedniego rzędu. (patrz Rysunek 3f)

1”

1 1/4 cala

1”
1 1/4
cala

The butt joints between adjacent siding pieces
must be located over the middle of a stud.

Figure 11B

3/4¾”
cala

Połączenia stykowe
zachodzące
Rysunek 3e

1 1-¼”
1/4 cala

16 cali lub 24 cale między
środkami Rama konstrukcyjna

Minimalne
nałożenie
Rysunek 3f
2 1/8
cala

Zaznaczyć pozycję słupków

16” or 24” o.c. framing

TWEEN NAILS. Begin
nailing
at one end
of the zapewnia skrócenie rozpoczy• N
ajlepszy
wygląd
ODSTĘP 3/16 CALA I siding and work toward the other end to prevent
nającego
elementu
drugiego rzędu gontów o 16
rippling of the siding.
Do not countersink
nail
SZCZELIWO
heads.
cali w stosunku do rzędu pierwszego oraz przy-

7.

1-¼”
1 1/4 cala

Montaż z krawędzią prostą
Rysunek 3

 ozpoczynać kolejne rzędy gontów w ten sam
R
5. Fasten the siding bysposób,
nailing through
the nailing
wykańczając
tak, aby uzyskać efekt naNarożnik zewnętrzny
line (about 3/4” from top edge of siding) at
krawędzi.
Rysunek 3b EACH STUD LEAVINGprzemiennej
NO MORE THAN 16 in. BE-

Then install subsequent
courses
of siding so startowego
that
cięcie
elementu
trzeciego
the plastic spline fits over the top edge of the
cale krócej niż rząd pierwszy.
previously installed piece of siding.

3/4 cala

Rozstaw gwoździ 8 cali między
środkami - Widok szczeg.
Rysunek 3d

•

6.

¾”

Rozstaw wkrętów 12 cali między
środkami - Widok szczeg. Rysunek 3c

FOLIA PAROIZOLACYJNA
16 cali
rozstaw

rzędu o 32
Płyta opaski

szczegółowy pasa
dolnego Rysunek 3a

•

joints and at course lines at the corners.

Fasten the RigidStack metal starter strip every 1216” o.c.Widok

•

mark stud locati

Poszycie
strukturalne
mocowane
gwoździami

16 cali
rozstaw

N

16 cali
rozstaw

Ekspozycja 9 5/8 cala

2 1/16 cala listwy
startowej lub oblicówki w nakładkę

16” offset

16” offset

16
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GONTY | KRAWĘDŹ NAPRZEMIENNA - PANELE
RIGIDSTACK
•

 blicówka wymaga montażu na odpowiednio
O
przygotowanych ścianach. (patrz Ogólne wytyczne
postępowania str. 2)

•

KONIECZNE jest zastosowanie poszycia strukturalnego mocowanego gwoździami.

•

 onty Wausau Siding Systems™ można mocować
G
gwoździami krytymi.

•

I nstalować elementy od strony lewej do prawej.
Rozpocząć montaż od częściowego nałożenia
układu na poprzedni rząd paneli oblicówki. (patrz
Rysunek 4)

•

•

 aleca się użycie płyty oblicówki o wymiarach
Z
3/8 x 2 1/16 cala w tym samym kolorze jako
pierwszej podkładki, ponieważ będzie ona częściowo widoczna w układzie gontów z krawędzią
naprzemienną.
 rzyciąć tę sekcję na ukos pod kątem 30 stopni i
P
pomalować wszystkie krawędzie cięte. Zamontować stroną fabrycznie malowaną do dołu. (patrz
Rysunek 4a)

•

 rzyciąć lewą krawędź tak, aby panel oblicówki
P
układał się wzdłuż płyty narożnej, z odstępem
3/16 cala. (patrz Rysunek 4b)

•

Skraje połączeń stykowych nie wymagają umiejscowienia na słupkach.

•

 ozpoczynając od lewej strony, wypoziomować
R
i ułożyć pierwszy rząd gontów Wausau Siding
Systems tak, aby ich dolna krawędź układała się
równo z podkładką. NIE wbijać gwoździ w zagłębieniach rowków lub w krawędzie zachodzące.

•

 agwoździować w odległości 3/4 cala od górnej
Z
krawędzi panelu, mocując do poszycia i/lub ramy
konstrukcyjnej za pomocą jednej z poniższych
opcji.

•

 kręty: mocować w odstępach 12 cali między
W
środkami, używając odpornych na korozję wkrętów do drewna z główką stożkową o minimalnym
rozmiarze nr 8. (patrz Rysunek 4c)

•

 woździe: mocować w odstępach 8 cali między
G
środkami, używając odpornych na korozję gwoździ pierścieniowych o min. rozmiarze 6d (0,99
cala śr. trzonu). (patrz Rysunek 4d)

•

•

 razie potrzeby zastosować podkładki dla obliW
cówki na słupkach, aby uniknąć wyciągania jej na
nierównych ścianach.

•

 astępnie zamontować kolejne rzędy oblicówki,
N
zakładając plastikowe wypusty paneli na górne
krawędzie poprzedniego rzędu. (patrz Rysunek 4f)

Rozstaw wkrętów 12 cali między
środkami - Widok szczeg.
Rysunek 4c

1 cal
1-¼”

3/4
¾” cala

 ontynuować montaż rzędami od strony lewej do
K
prawej. Na połączeniach stykowych zachodzących nie pozostawiać żadnych odstępów. (patrz
Rysunek 4e)

•

 ozpoczynać kolejne rzędy gontów w ten sam
R
sposób, wykańczając tak, aby uzyskać efekt
naprzemiennej krawędzi. Najlepszy wygląd zapewnia skrócenie rozpoczynającego elementu
drugiego rzędu gontów o 16 cali w stosunku do
rzędu pierwszego oraz przycięcie elementu startowego trzeciego rzędu o 32 cale krócej niż rząd
pierwszy. Powtarzać tę sekwencję na każde trzy
rzędy. (patrz Rysunek 4)

Widok szczegółowy
pasa dolnego
Rysunek 4a

1”

¾”

11”
cal

Rozstaw gwoździ 8 cali między
środkami - Widok szczeg.
Rysunek 4d

1 cal

1-¼”
3/4 cala

1 cal

Minimalne
nałożenie
Rysunek 4f

2 1/8 cala

Połączenia stykowe
zachodzące
Rysunek 4e

Montaż gontów z krawędzią naprzemienną Rysunek 4

mark stud locati

16 cali lub 24
cale or
między
16”
24” o.c. framing
środkami Rama konstrukcyjna
Zaznaczyć pozycję słupków

Narożnik zewnętrzny
Rysunek 4b
ODSTĘP 3/16 CALA I
SZCZELIWO

Poszycie
strukturalne
mocowane
gwoździami

FOLIA PAROIZOLACYJNA

N

Płyta opaski

16 cali 16 cali
rozstaw rozstaw

15 | Wausau Siding Systems Instrukcja montażu 10.16

16 cali
rozstaw

16” offset

Ekspozycja 9 5/8 cala

2 1/16 cala oblicówki
-lub-metalowa listwa
startowa

16” offset

16

PANELE OŚMIOBOCZNE I ZAOKRĄGLONE

•

•

Przed montażem: Określić linię środkową szczytu
lub ściany w celu wizualnego wyśrodkowania elementów. Najlepszy wygląd zapewnia wykończenie
montażu na szczycie jednym panelem zaokrąglonym
lub ośmiobocznym w najwyższej pozycji.

 mierzyć odległość od opaski do oznaczenia tak,
Z
aby ta sekcja oblicówki stykała się z płytą narożną z zachowaniem odstępu 3/16 cala.


Jeśli
uzyskana liczba jest parzysta, wycentrować
pierwszy rząd paneli zaokrąglonych lub ośmiobocznych od rowka klinowego.

•

 rzyciąć lewą stronę panelu do pozycji i rozpoP
cząć montaż.

•


Jeśli
uzyskana w wyniku liczba jest nieparzysta,
wycentrować pierwszy rząd przez środek panelu
zaokrąglonego lub ośmiobocznego.

•

 ozpocząć montaż od umieszczenia pierwszego
R
elementu na/wzdłuż linii środkowej szczytu. Panel może być ułożony w dowolnym miejscu jego
długości, z zachowaniem jedynie wycentrowania
rowka klinowego lub płytki na linii środka.

MONTAŻ NA ŚCIANIE PROSTEJ
•

 ozpocząć od wymierzenia długości ściany poR
między opaskami narożnymi.

•

 astępnie podzielić uzyskaną długość na pół w
N
celu określenia linii środkowej ściany.

•

Zaznaczyć środek ściany.

•

 ajprostszym układem zapewniającym wizualne
N
wyśrodkowanie paneli ośmiobocznych lub zaokrąglonych na ścianie jest rozpoczęcie montażu
w taki sposób, aby rowek klinowy panelu przypadał na linię środkową ściany.

•

 bliczyć układ pełnych paneli od linii środka i zaO
znaczyć na ścianie (pełne panele mierzą 48 cali).

Układ paneli zaokrąglonych i ośmiobocznych od linii środkowej ściany

MONTAŻ NA SZCZYCIE
•

 ozpocząć od opuszczenia pionu w celu określeR
nia linii środkowej szczytu. Oznaczyć tę pozycję.

•

Następnie wymierzyć wysokość szczytu (w ca-

Opuścić pion w celu
określenia linii środkowej szczytu

Oznaczenie linii
środkowej

lach) wzdłuż tej linii. Dla paneli ośmiobocznych:
podzielić przez 9 5/8 cala. Dla paneli zaokrąglonych: podzielić przez 7 3/4 cala.
•

 elem tego prostego działania jest określenie
C
liczby przebiegów lub rzędów.

•

 astępnie podzielić wysokość ściany szczytowej
N
przez rozmiar ekspozycji instalowanego profilu.

•

 rzykład: Szczyt o wysokości 64 cali z panelaP
mi zaokrąglonymi. (64 cale ÷ 7,75 cala = 8,25
- Osiem jest liczbą parzystą, przecinek nie jest
istotny; ułożyć pierwszy panel rowkiem klinowym
na linii środkowej.

Oblicówka zacieniona dla uwidocznienia różnicy
Sekcja oblicówki
z odstępem 3/16
cala przy opasce

Linia środkowa ściany
Rowek klinowy panelu
przy linii środka

Płyta opaski
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Środek panelu zaokrąglonego

PANELE OŚMIOBOCZNE W MONTAŻU RIGIDSTACK 
•

 blicówka wymaga montażu na odpowiednio
O
przygotowanych ścianach. (patrz Ogólne wytyczne

•

Skraje połączeń stykowych nie wymagają umiejscowienia na słupkach.

•

 ozpoczynając od lewej strony, wypoziomować i
R
ułożyć pierwszy rząd paneli ośmiobocznych tak,
aby plastikowe wypusty zahaczyły o tył oblicówki
i ponad jej profilowaną krawędzią.

postępowania str. 2)

•

 ONIECZNE jest zastosowanie poszycia struktuK
ralnego mocowanego gwoździami.

•

 anele ośmioboczne Wausau Siding Systems™
P
można mocować gwoździami krytymi.

•

•

 ozpocząć montaż od częściowego nałożenia
R
układu na poprzedni rząd paneli oblicówki w nakładkę lub użyć listwy startowej. (patrz Rysunek 5)

•

•

 ontaż paneli ośmiobocznych rozpoczynać od
M
strony lewej do prawej. Zaleca się użycie płyty
oblicówki o wymiarach 38 x 2 1/16 cali w tym samym kolorze jako pierwszej podkładki, ponieważ
będzie ona częściowo widoczna w układzie paneli z zaokrągloną krawędzią dolną. Przyciąć tę
sekcję na ukos pod kątem 30 stopni, pomalować
wszystkie krawędzie cięte i zamontować stroną
fabrycznie malowaną do dołu. (patrz Rysunek 5a)


Zagwoździować
oblicówkę wzdłuż linii gwoździ w
odległości 3/4 cala od górnej krawędzi panelu,
mocując do poszycia i/lub ramy konstrukcyjnej
za pomocą jednej z poniższych opcji.

•

 kręty: mocować w odstępach 12 cali między
W
środkami, używając odpornych na korozję wkrętów do drewna z główką stożkową o minimalnym
rozmiarze nr 8. (patrz Rysunek 5c)

•

 rzyciąć lewą krawędź tak, aby panel oblicówki
P
układał się wzdłuż płyty narożnej, z odstępem
3/16 cala. (patrz Rysunek 5b)

•

•

 IE wbijać gwoździ w zagłębieniach rowków lub w
N
krawędzie zachodzące.

 woździe: mocować w odstępach 8 cali między
G
środkami, używając odpornych na korozję gwoździ pierścieniowych o minimalnym rozmiarze 6d
(0,99 cala śr. trzonu). (patrz Rysunek 5d)
 ontynuować montaż rzędami od strony lewej do
K
prawej. Na połączeniach stykowych zachodzących nie pozostawiać żadnych odstępów. (patrz

•

Najlepszy wygląd zapewnia montaż rozpoczynającego elementu drugiego rzędu paneli w odległości 21 cali krótszej w stosunku do rzędu
pierwszego. (patrz Rysunek 5)

•

 astępnie ułożyć pierwszy element trzeciego
N
rzędu w odległości o 27 cali krótszej niż rząd
drugi. (patrz Rysunek 5)

•

 owtarzać tę sekwencję na każde trzy rzędy. W
P
razie potrzeby zastosować podkładki dla oblicówki na słupkach, aby uniknąć wyciągania jej na
nierównych ścianach.

Rozstaw wkrętów 12 cali między
środkami - Widok szczeg. Rysunek 5c
1 cal

1 cal

3/4 cala

Połączenia stykowe
zachodzące
Rysunek 5e

Rozstaw gwoździ 8 cali między
środkami - Widok szczeg.
Rysunek 5d

Minimalne nałożenie
Rysunek 5f

1 cal

2 1/8 cala

1 cal

3/4 cala

Rysunek 5e)

Widok szczegółowy
pasa dolnego
Rysunek 5a

Narożnik zewnętrzny
Rysunek 5b
ODSTĘP 3/16 CALA I
SZCZELIWO

•

 astępnie zamontować kolejne rzędy oblicówki,
N
zakładając plastikowe wypusty paneli na górne
krawędzie poprzedniego rzędu. (patrz Rysunek 5f)

•

 by uzyskać efekt naprzemiennego ułożenia spoA
in, przesunąć każdy rząd o wymagany rozstaw.

16 cali lub 24 cale między
środkami Rama konstrukcyjna

Zaznaczyć pozycję
słupków

Poszycie strukturalne
mocowane gwoździami

FOLIA PAROIZOLACYJNA

Oblicówka lub listwa
startowa 2 1/8 cala

21 cali
rozstaw
27 cali rozstaw

Płyta opaski

21 cali
rozstaw

9 5/8 cali maks. ekspozycji

Montaż paneli ośmiobocznych - Rysunek 5
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MONTAŻ PANELI ZAOKRĄGLONYCH 
•

•

 agwoździować w odległości 3/4 cala od górnej
Z
krawędzi panelu, mocując do poszycia i/lub ramy
konstrukcyjnej za pomocą jednej z poniższych
opcji.

•

 kręty: mocować w odstępach 12 cali między
W
środkami, używając odpornych na korozję wkrętów do drewna z główką stożkową i minimalnym
rozmiarze nr 8. (patrz Rysunek 6c)

 blicówka wymaga montażu na odpowiednio
O
przygotowanych ścianach. (patrz Ogólne wytyczne
postępowania str. 2)

•


KONIECZNE
jest zastosowanie poszycia strukturalnego mocowanego gwoździami.

•

 anele zaokrąglone Wausau Siding Systems™
P
można mocować gwoździami krytymi.

•

 ontaż paneli zaokrąglonych można rozpocząć
M
od listwy startowej lub od nałożenia paneli na
poprzedni rząd oblicówki w nakładkę (min. 4 cale).
(patrz Rysunek 6)

•

•

 ontaż paneli zaokrąglonych rozpocząć od stroM
ny lewej do prawej. Zaleca się użycie płyty oblicówki o wymiarach 3/8 x 4 cale w tym samym
kolorze jako pierwszej podkładki, ponieważ będzie ona częściowo widoczna w układzie paneli
z zaokrągloną krawędzią dolną. (patrz Rysunek 6a)
 rzyciąć lewą krawędź tak, aby panel oblicówki
P
układał się wzdłuż płyty narożnej, z odstępem
3/16 cala. (patrz Rysunek 6b)

•

Skraje połączeń stykowych nie wymagają umiejscowienia na słupkach.

•

 ozpoczynając od lewej strony, wypoziomować i
R
ułożyć pierwszy rząd paneli zaokrąglonych tak,
aby ich dolna krawędź układała się równo z podkładką. NIE wbijać gwoździ w zagłębieniach rowków lub w krawędzie zachodzące.

•

•

 woździe: mocować w odstępach 8 cali między
G
środkami, używając odpornych na korozję gwoździ pierścieniowych o minimalnym rozmiarze 6d
(0,99 cala śr. trzonu). (patrz Rysunek 6d)
 ontynuować montaż rzędami od strony lewej do
K
prawej. Na połączeniach stykowych zachodzących nie pozostawiać żadnych odstępów. (patrz

•

Powtarzać tę sekwencję na każde 3 rzędy. W razie potrzeby zastosować podkładki dla oblicówki
na słupkach, aby uniknąć wyciągania jej na nierównych ścianach.
Rozstaw wkrętów 12 cali między
środkami - Widok szczeg.
Rysunek 6c

1 cal

1 cal

3/4 cala

Minimalne
nałożenie
Rysunek 6f
Połączenia stykowe
zachodzące
Rysunek 6e

4 cale

Rysunek 6e)

•

 ozpoczynać kolejne rzędy w ten sam sposób,
R
nakładając je na siebie na głębokość minimum 4
cali. (patrz Rysunek 6f)

•

Najlepszy wygląd zapewnia montaż rozpoczynającego elementu drugiego rzędu paneli w odległości 21 cali krótszej w stosunku do rzędu
pierwszego. (patrz Rysunek 6)

•

Następnie należy ułożyć pierwszy element 3. rzędu w odległości o 27 cali krótszej niż rząd 2. (Rysunek 6)

Rozstaw gwoździ 8 cali między
środkami - Widok szczeg.
Rysunek 6d
1 cal

1 cal

3/4 cala

Montaż paneli zaokrąglonych Rysunek 6
16 cali lub 24 cale między środkami Rama konstrukcyjna

Zaznaczyć pozycję
słupków

Poszycie strukturalne
mocowane gwoździami

ODSTĘP 3/16 CALA
I SZCZELIWO
FOLIA PAROIZOLACYJNA

Oblicówka -lub4-calowa listwa
startowa

21 cali rozstaw

Widok szczegółowy
pasa dolnego
Rysunek 6a

27 cali
rozstaw

Narożnik zewnętrzny
Rysunek 6b
Płyta opaski
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7 ¾ cala maks. ekspozycji

21 cali
rozstaw

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
Z ZAKŁADKĄ MOCUJĄCĄ
Zaleca się montaż narożników z zakładką mocującą
na poszyciu strukturalnym mocowanym gwoździami. W przypadku niezastosowania poszycia może
być konieczne zamocowanie pewnych gwoździ na
stronie wierzchniej produktu.

CIĘCIE
•

Zmierzyć i zaznaczyć narożniki na długość, zwykle 1/2 do 3/4 cala poniżej dolnego pasa oblicówki.

•


Ostrożnie
wyciąć narożniki zewnętrzne, unikając
uszkodzenia wykończonej powierzchni; narożniki 4-calowe można ciąć za pomocą automatycznych pił do cięć ukośnych. Narożniki 6-calowe
wymagają zwykle cięcia ręcznie lub za pomocą
piły tarczowej.

 arożniki zewnętrzne i wewnętrzne Wausau SiN
ding Systems™ z zakładkami mocującymi są
przeznaczone do montażu gwoździami krytymi
mocowanymi w otworach zakładek w celu ułatwienia instalacji elementami krytymi.

•

 aleca się pokrycie podstawy piły tarczowej taśZ
mą lub innym materiałem ochronnym w celu uniknięcia uszkodzenia wykończonych powierzchni.

•

 rzed rozpoczęciem montażu oblicówki zamonP
tować najpierw narożniki i opaski.

•

•

 ozpocząć od ostrożnego wyjęcia narożników z
R
opakowania zabezpieczającego produkt podczas
transportu.

•

 arożniki wymagają montażu na odpowiednio
N
przygotowanych ścianach. (patrz Ogólne wytyczne
postępowania str. 2)

•

•

 ie przecinać opakowania na powierzchni proN
duktu.

•

 nikać wyciągania narożników na nierównych lub
U
niewypoziomowanych ścianach.

•

 rzed rozpoczęciem montażu upewnić się, że
P
fundamenty lub osłony fundamentowe nie wystają poza płaszczyznę ściany.

•

W przeciwnym razie użyć podkładek w celu uniknięcia potencjalnych pęknięć wzdłużnych narożników.

•

USZCZELNIENIE 

•

 o nakładania farby nawierzchniowej na wykońD
czoną powierzchnię produktów zaleca się użycie
bawełnianych wacików.

•

 aleca się gwoździe pierścieniowe StormGuard
Z
Ring shank z serii Maze Nails o długości 1 3/4
cala.

•

 odczas montażu narożników wewnętrznych
P
i zewnętrznych na poszyciu z pianki sztywnej
o grubości (maks. do) 1 cala zachować ostrożność, aby zbyt głębokim wbiciem gwoździ nie
odkształcić pianki, a tym samym powierzchni
zakładek mocujących. Długość gwoździ musi być
odpowiednio zwiększona, aby zapewnić penetrację przez podłoże drewniane.

MONTAŻ

•

Przed zagwoździowaniem przyłożyć narożniki

•

 bijać naprzemiennie gwoździe w nawiercone
W
otwory zakładki mocującej po obu stronach narożnika.

•

Mocować CO TRZECI OTWÓR. (Rysunek 7b)

•

NIE WBIJAĆ GWOŹDZI ZBYT GŁĘBOKO.

•

 łówki gwoździ powinny przylegać gładko do
G
zakładki, jednak nie przesadnie głęboko, aby nie
uszkodzić ani nie odkształcić jej powierzchni.

 ależy pomalować i/lub uszczelnić WSZYSTKIE
N
cięte końce i krawędzie narożników. (patrz Rysunek
7a)

Do montażu opaski z zakładką mocującą NIE ZALECA SIĘ używania pneumatycznych pistoletów do
montażu elementów dekarskich ani okładzinowych.
•

 odczas montażu oblicówki unikać wbijania
P
gwoździ w odległości bliższej niż 1 1/2 cala od
końca deski w celu uniknięcia przebicia gwoździem zakładki mocującej opaski Wausau Siding
Systems.

•

 o mocowania narożników użyć ręcznie wbijaD
nych galwanizowanych gwoździ dachowych.

zewnętrzne i wewnętrzne z zakładką mocującą
do ściany, wyrównać w poziomie i w pionie oraz
umieścić na wymaganej wysokości.

Prawidłowe
wbijanie
gwoździ

Rysunek 7a

Rysunek 7b
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OPASKI Z ZAKŁADKĄ MOCUJĄCĄ

CIĘCIE

•

•

 aleca się cięcie opaski z zakładką mocującą
Z
stroną wierzchnią do góry i z użyciem automatycznych pił do cięć ukośnych.
 yrównać krawędź opaski bez zakładki mocująW
cej wzdłuż prowadnicy.

Opaska wymaga montażu na odpowiednio przygotowanych ścianach. (patrz Ogólne wytyczne postępowania str. 2)

•

 aleca się montaż opaski Wausau Siding Systems
Z
z zakładką mocującą na poszyciu strukturalnym
mocowanym gwoździami.

•

•

W przypadku niezastosowania poszycia mocowanego gwoździami może być konieczne zamocowanie pewnych gwoździ na stronie wierzchniej
produktu.

USZCZELNIENIE
•

 amalować i/lub uszczelnić WSZYSTKIE końce i
Z
krawędzie cięte opaski. (patrz Rysunek 7a str. 17)

•

Do nakładania farby nawierzchniowej na wykończoną powierzchnię produktów zaleca się użycie
bawełnianych wacików.

INFORMACJE OGÓLNE
•

•
•

 paska z zakładką mocującą jest przeznaczona
O
do montażu gwoździami krytymi mocowanymi w
otworach zakładek w celu ułatwienia instalacji
elementami krytymi.
 rzed rozpoczęciem montażu oblicówki zamonP
tować najpierw narożniki zewnętrzne i opaski.
 ozpocząć od ostrożnego wyjęcia opaski z opaR
kowania zabezpieczającego produkt podczas
transportu.

•

 ie przecinać opakowania na powierzchni proN
duktu.

•

 nikać wyciągania opaski na nierównych lub nieU
wypoziomowanych powierzchniach. W razie konieczności użyć podkładek w celu zapewnienia
odpowiednich połączeń opaski.

MONTAŻ

•

 odczas montażu oblicówki unikać wbijania
P
gwoździ w odległości bliższej niż 1 1/2 cala od
końca deski w celu uniknięcia przebicia gwoździem zakładki mocującej opaski Wausau Siding
Systems.

•

 odczas montażu opaski na poszyciu z pianki
P
sztywnej o grubości maks. do 1 cala zachować
ostrożność, aby zbyt głębokim wbiciem gwoździ
nie odkształcić pianki, a tym samym powierzchni
zakładek mocujących.

•

 amocować zaciski wokół elementu wymagająZ
cego nałożenia opaski, a następnie wbić gwoździe przez zaciski do podłoża.

•

 aleca się gwoździe pierścieniowe StormGuard
Z
Ring shank z serii Maze Nails o długości 1 3/4
cala.

•

 mieścić zaciski w odstępach nie większych niż
U
16 cali między środkami, po czym zmierzyć i
przyciąć opaskę do długości.

WYMAGANIA ODNOŚNIE MOCOWANIA OPASKI
•

 o montażu opaski z zakładką mocującą zaleca
D
się użycie ręczne wbijanych galwanizowanych
gwoździ dekarskich. (Zaleca się gwoździe pierścieniowe StormGuard Ring shank z serii Maze Nails o długości 1
3/4 cala.)

Do montażu opaski z zakładką mocującą NIE ZALECA SIĘ używania pneumatycznych pistoletów do
montażu elementów dekarskich ani okładzinowych.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE
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OPASKI Z ZAKŁADKĄ MOCUJĄCĄ - ciąg dalszy
•

PŁYTY I LISTWY

 aleca się zamocowanie opaski wokół okien i
Z
otworów w sposób ukazany na schemacie 7c.

W momencie produkcji oblicówka spełnia lub przekracza wymagania standardów wykonania określone
w dokumencie ICC-ES-AC321 i uzyskała ocenę zgodności z przepisami według Raportu ESR-1301, CCNC
11826, ocenę zgodności z przepisami APA według
dokumentu PR-N124 oraz ocenę zgodności z przepisami HUD według dokumentu HUD-MR-1318. Kopie
Raportu ESR-1301 można uzyskać dzwoniąc pod numer obsługi klienta LP 1-800-648-6893 lub odwiedzając
witrynę internetową apawood.org.
LP SmartSide Trim
& Fascia

TRIM & FASCIA

Rysunek 7c

•

•
•

•

• W przypadku oblicówki lub opasek sąsiadujących
 łożyć opaskę na ścianie; upewnić się, że kraU
z gankami,
przejściami itp. pozostawić nad
• Trim applied adjacent to roofs, porches,
patios, sidewalks,patio,
etc.
must have aw
clearance
of at least 1 inch above any surface where
wędź z nacięciem i listwą jest skierowana
strokażdą
powierzchnią
prześwit wynoszący przywater might collect. The surface must be sloped or otherwise
designed to provide proper drainage so the trim is at no time
nę zacisków.
directly exposed to standing water. (See
diagram 2b)1 cal.
najmniej
• A non-corrosive
drip-edge must be applied at bottom edge of
 yrównać
W
i nasunąć Trim
na stronę
z nacięLP
SmartSide
& Fascia
• (See
P540
rześwit
na9c)przecięciu
roofing where it meets
the fascia.
diagrams
and
TRIM
& FASCIAzacisk
190,
440,
&2c2000
SERIES z linią dachu powinien wyciem i listwą opaski.
nosić
przynajmniej
1 cal.
• In a horizontal brick frieze or band board
application
where the
trim meets the masonry leave a 3/8 inch minimum airspace and
flash between the trim and the masonry. (See diagram 2d)

 ocisnąć
D
mocno
opaskę
do elementu wymaGENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
General
Information
(continued)
Izolacja
gającego
jej 6zamocowania.
Przyłożyć
z
• Minimum
inches clearance must be maintained
betweenopaskę
trim
wodoszczelna
and finished grade. (See diagram 2a)
zakładką
mocującą do ściany, wyrównać
w poCutting
UTTING
C
• Trim applied adjacent to roofs, porches, patios, sidewalks,
etc.
a clearance
of at least
1 inch above any
surface
where
ziomie must
iwater
whave
pionie
oraz
umieścić
na
wymaganej
•
For
the
cleanest
cut and longer blade life, a fine-tooth carbide
might collect. The surface must be sloped or otherwise
blade is recommended.
designed to provide proper drainage so the trim istipped
at no time
i
wysokości
przed
zamocowaniem
gwoździ.

directly exposed to standing water. (See diagram 2b)
c al
• Trim and fascia are manufactured with a special edge coating
.6

2a

Izolacja
wodoszczelna

Poszycie

•

Nie stosować zszywek.

•

 blicówka nie może stykać się bezpośrednio zeLP panel siding
O
ścianami murowanymi, betonowymi, ceglanymi,8140- Exterior w
(WUI) applicati
6
kamiennymi, tynkamiFigure
szlachetnymi
ani zaprawą.accordance with
NIE MOŻE
STYKAĆ
Siding OBLICÓWKA
Must Not Contact
Masonry

SIĘ Z ELEMENTAMI MUROWANYMI

Wyciągnąć oblicówkę poniżej
podwaliny

 iędzy oblicówką a nachyleniem końcowym poM
PREPARATION
zostawić
prześwit wynoszący przynajmniej 6 cali.
GENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
General
Information
(continued)

Poszycie

•

•

190, 440, 540 & 2000 SERIES

•

• Minimum 6 inches clearance must be maintained between trim
and finished grade. (See diagram 2a)

PREPARATION

Jednakże pozostałe warunki gwarancji pozostają
nienaruszone.

n.
Mi

1c

al

which
reduces
issues. Do not rip and/or
M rout
• A non-corrosive
drip-edge must benie
applied
at bottom
edge
of moisture-related
LP
Trim & Fascia
 pewnić
U
się, że gwoździe
zostały
wbite
zbyt
trim
edges SmartSide
unprotected. If the
roofing where it meets the fascia. (See diagrams 2cthe
and
9c)and fascia, as it will leave theTRIM
& care
FASCIA
trim or fascia materials are ripped you
must take special
to
głęboko.
Wbić
gwóźdź
w
CO
TRZECI
OTWÓR.
prime,
paint
and
seal
all
exposed
wood
fiber
as
described
in
the
• In a horizontal brick frieze or band board application where the
2a
trim meets the masonry leave a 3/8 inch minimumfinishing
airspacesection.
and
2b
INSTALLATION
between thepowinny
trim and the masonry.
(See diagram gładko
2d)
Główki flash
gwoździ
przylegać
do
• Climb cut the surface
of the trim and fascia such that the rotation
of the blade cuts downward on
the
primed
or
prefinished
• G
OENERAL
blicówkęREQUIREMENTS
należy kłaść w
sposób uniemożliwia(CONTINUED)
zakładki, jednak nie przesadnie głęboko,
Corners
surface. aby nie
jący
przedostawanie
się
wilgoci
lub gromadzenie
• Do not miter trim ends or edges. 45• degree
cuts of trim
uszkodzić
ani nie odkształcić jej powierzchni.
Trim diagonal
must extend
beyond the face of the siding. Trim may be
Cutting
UTTING
C
ends around door and window opening is acceptable, as well as
installed
directly
to
the
sheathing,
or
directly
over the siding.
wody.
joining.
(See diagram 2e)
the cleanest cutzastosować
and longer blade life, podkładki
a fine-tooth
carbide
W razie• For
potrzeby
w miejtipped blade is recommended.
szystkietrim:
odsłonięte
podłoża
drewniane
należy
properly integrate
flashing
with siding,
WRB
scach •styków
opasek
w celu
zapewnienia
ści- • •WHorizontal
Trim and fascia
are manufactured
with a special
edge coating
and vertical trim. At corners, allow the end of the trim to overlap
which reduces moisture-related issues. Do not rip and/or rout
doszczelnić
w sposób
przedosłych i wyrównanych
połączeń.
the trim and fascia, as it will
leave the edges unprotected. If the
the
end of the adjoining
trim. uniemożliwiający
Leave a 3/16 inch space
and seal
trim or fascia materials are ripped you must take special care to
with
sealant. się
(Seewilgoci
diagramlub
6a) gromadzenie wody.
stawanie
prime, paint and seal all exposed wood fiber as described in the
finishing section.

2b

• Climb cut the surface of the trim and fascia such that the rotation
of the blade cuts downward on the primed or prefinished
surface.

2e cuts of trim
• Do not miter trim ends or edges. 45 degree diagonal
ends around door and window opening is acceptable, as well as
joining. (See diagram 2e)
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2c

•

in

2cto
•FVertical
corners
directly
sheathing:paneli
allow forLP
proper
spacing
irma LP
nie zaleca
używania
Smartbetween the trim edge and siding. Corner trim edge may
Side
do
montażu
na
zespołach
ICF
i
SIP.
W
lightly touch adjacent trim edge. Follow siding manufacturer’s
application
instructions.
diagrams 6b and
przypadku
takiego (See
zastosowania
LP6c)nie udziela

na wypaczenia
kurczenie
produktu.
•gwarancji
Vertical corners
over siding: theiwidth
of the trim
must overlap
the siding by a minimum of 2 inches. Sealant between the trim
and siding is not required for this application. Allow for proper
spacing at the corner between perpendicular siding pieces.
Corner trim edge may lightly touch adjacent trim edge. Follow
siding manufacturer’s application
instructions. (See diagram2d
6d)
• OPTIONAL Pre-assembled vertical corners: cut vertical
corner pieces to size with clearance requirements in mind. Set

Podwalina

Podwalina

Obróbka
dekarska
Min. 1/8 cala lub obróbka dekarska pomiędzy
oblicówką a elementami
murowanymi

The Louisiana-P
“Products”) lim
structures on w
maintained in a
and maintenan
The failure to fo
instructions wil
affected by the

LP assumes no
Affected Produ
from any such l

Murowany
fundament

Figure 7A

with the additio
¼”bead) in the
nailing/8” OC fi
Office label on o

Figure 7B

OPASKA POZIOMA

Any modificatio
maintenance re
in writing prior t
designee and a

•

Gap, Flash
Doors &połączyć
Windows obróbkę dekarskąFor a copy of the
 ależy
N
prawidłowo
LP SmartSide pr
z oblicówką, izolacją wodoszczelną i opaską piowww.lps
nową.
or for additional

•

 narożnikach skraj opaski powinien nakładaćWARRANTY
W
się na skraj opaski sąsiadującej. Pozostawić 3/16REQUIREMEN
cala odstępu i uszczelnić szczeliwem.

190, 440, 540 & 2000 SERIES

Cal. Prop 65 W
exposure to w
to cause canc

Figure 8

Izolacja wodoszczelna
lub taśma dekarska

Obróbka o profilu Z z
odstępem 3/8 cala

6a

3/16 cala ze
szczeliwem

©2014 Louisiana-Pacif
are registered tradema

NOTE: Louisiana-Paci
To verify that this vers

Application instructions (cont.)

• High-quality acrylic latex paint, specially formulated for use on
wood and engineered wood substrates, is highly recommended.
Semi-gloss or satin finish oil or alkyd paints are acceptable. For
e gutter
flat alkyd
paint, please check with the coating manufacturer for
ROZSTAW
SŁUPKÓW
their recommendations for use on composite wood siding.
• Follow the
coating manufacturer’s
application and
• Produkty
Wausau
Siding Systems
należy mocomaintenance instructions.
er-resistive
wać
na
ścianach
z
poszyciem
na
słupkach
o makor other items as
DO
NOT
USE
symalnym rozstawie 16 cali pomiędzy środkami.
• Semi-transparent and transparent stains.
• Shake and shingle
paints.
flashing or gut• W przypadku
montażu
na ścianach murowanych
• Vinyl-based resin formulas such as vinyl acetate, PVA,
ściana
musi być copolymer
obita listwami
drewnianymi z
vinyl acetate/acrylic
paints.
er and the adelementami rozmieszczonymi w odstępach 16
HANDLE PREFINISHED LP SMARTSIDE PRODUCTS WITH
siding
caliEXTREME
pomiędzy
środkami
o grubości
umożliwiająCARE DURING
STORAGEi AND
APPLICATION.
TOUCH
UP ANY DAMAGE TO THE FINISH THAT MAY OCCUR DURING
cejAPPLICATION
pełne wejście
zalecanych
gwoździ.
PER PREFINISHERS SPECIFICATIONS.

NailingMOCOWANIA
Instructions GWOŹDZIAMI
INSTRUKCJE

•

• In braced wall assemblies, use minimum 6d (0.113 in. shank
W przypadku
stężonych zespołów ściennych użydiameter, 0.270 head diameter), hot-dipped galvanized nails
38 and 76 Series panels
minimum 8dgalwanizowanych
(0.131 in. shank
waćforpowlekanych
naandgorąco
diameter, 0.290 head diameter) for 190 Series panels. Do not
gwoździ
o rozmiarze
nietomniejszym
use electroplated
fasteners. Refer
your local buildingniż
code 6d do
to verify the
minimum
fastener
montażu
paneli
z allowable
Serii 38
i 76size.
(śr. trzonu 0,113
• Penetrate structural framing or wood structural panels and struccala,
śr. główki 0,270 cala) i gwoździ o rozmiatural framing a minimum of 1-1/2 in.
rze• For
min.
8d do
paneli
Seriiprocedure
190 (śr.
trzonu
0,131
38 Series
panels,
doubleznailing
meets
wall
5/16 in. shear wall design values.
bracing
requirements
and
cala, śr. główki 0,290 cala). Nie używać elementów mocujących z powłoką galwaniczną.

•

•

t extend be-

•

Pojedynczy rząd gwoździ dla paneli Serii 76 i 190
spełnia wymagania dla wzmocnienia ściany.

•

Paneli oblicówki LP® SmartSide ® nie można mocować zszywkami.

•

Aby spełniać wymagania równoważne wartościom projektowym dla ścian oporowych o grubości 3/8 cala, należy zastosować podwójną liczbę gwoździ.

•

Panele powinny lekko stykać się z krawędzią fałdy centrującej. (patrz Rysunki 1 i 2 w lewej skrajnej ko-

•

•

•

•

•

t will not allow

3/8 cala od krawędzi

ng all drip
180 days

Głębokość gwoździ
min. 1 1/2 cala
Pojedynczy rząd
gwoździ
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Procedura wymaga zastosowania gwoździowania podwójnego w celu spełnienia wymagań dla
wzmacniania ścian i wartości projektowych dla
ścian oporowych o grubości 5/16 cala.

Panele Serii 38 i 76 muszą być mocowane w odległości 16 cali między środkami ramy konstrukcyjnej. Montaż na ramie z mocowaniem 24 cali
między środkami wymaga zastosowania paneli
Serii 190.

•

Tył panelu nie może stykać się ze ścianą murowaną/fundamentem betonowym.

•

Nie wciskać oblicówki na miejsce.

•

Zachować wskazany na rysunku prześwit 1/8 cala
za połączeniem w celach dylatacyjnych, gdy panele dostosowują się do lokalnych warunków
otoczenia.

Fałda centrująca
1/8 cala prześwitu

Montaż paneli na zespołach SIP i ICF nie jest objęty gwarancją.

•

Powierzchnię oblicówki frezować, kierując ostrze
obrotowe w dół ku powierzchni gruntowanej lub
wstępnie wykończonej.

•

W miejscach styku oblicówki z opaskami okien,
ramami drzwi, elementami murowanymi itp. pozostawić odstęp 3/16 cala i uszczelnić.

POSZYCIA IZOLOWANE
•

Panele oblicówki LP SmartSide można instalować
na poszyciach z niskościśliwej, sztywnej pianki
lub gipsu do zastosowań zewnętrznych.

Zachować następujące środki ostrożności:
•

a) Wymagane jest stosowne stężenie ściany
zgodnie z międzynarodowym prawem budowlanym lub innymi przepisami branżowymi.

•

b) W przypadku poszycia z pianki sztywnej o
grubości do 1 cala (25,4 mm) oblicówkę można
przybijać bezpośrednio do poszycia piankowego, o ile lokalne przepisy nie wymagają zastosowania izolacji wodoszczelnej.

•

Długość gwoździ należy zwiększyć tak, aby zapewnić wbicie w szkielet konstrukcji na głębokość min. 1 1/2 cala (38,1 mm).

UWAGA

Panele Serii 76 i 190:

anufactured
nd fascia are

Wartości naprężeń dla paneli montowanych bezpośrednio na słupki nie powinny przekraczać wytycznych wskazanych w Tabeli 1 Raportu ICC-ES
ESR-1301 lub Tabeli 1 dokumentu APA PR-N 124.

Panele Serii 38:

Sprawdzić wymagania lokalnego prawa budowlanego w zakresie minimalnego dopuszczalnego
rozmiaru gwoździ.
Gwoździe powinny wchodzić w elementy ramy
konstrukcyjnej lub drewniane panele konstrukcyjne i ramę na głębokość przynajmniej 1 1/2 cala.

Konieczne może okazać się wbicie drugiego
gwoździa pod kątem w celu wbicia w ramę szkieletu. Uszczelnić gwoździe wbite pod powierzchnię.

lumnie) Nie montować paneli na fałdzie centrującej.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

Application instructions (cont.)
Application instructions (cont.)

• Backside of panel must not come in contact with masonry or
ping or furring strip must be installed over the sheathing to provide
concrete foundation.
a solid, level nailing base for the siding. The strapping must be
1/8 in. space
• Shear values for panels applied directly to studs shall be no greater
•
not force
intoframing
place. Maintain
the
illustrated
securelyDo
fastened
tosiding
structural
spaced no
greater
than 16
than noted in Table 1 of the ICC-ES Report ESR-1301 or Table 1 of
thewith
jointato
allow fornail
expansion
while
panel
equilibrates
in. O.C. behind
(406 mm)
minimum
penetration
ofthe
1-1/2
in. (38.1
• Shear values for panels applied directly to studs shall be no greater
APA PR-N 124.
with
the
local environment.
and
a maximum
nail spacing -noLP
greater
than9the width of the
POSZYCIA
IZOLOWANE
MONTAŻmm)
DESEK
CZOŁOWYCH
STR.
than
noted in Table 1 of the ICC-ES Report ESR-1301 or Table 1 of
siding.• LP® SmartSide® Panel siding must not be attached by stapling.
• Not
warranted
for application on SIP and ICF assemblies.
APA
PR-N
124.
Zachować następujące środki ostrożności:
Louisiana-Pacific
assume
no responsibility
any damage
or
• DO NOTwill
INSTALL
OVER
ALIGNMENTfor
BEAD.
Install panels
in light
• Not warranted for application on SIP and ICF assemblies.
condition contact
arising from
theedge
use of
of rigid
foam or
exterior
to the
alignment
bead.
(seegypsum.
Figure 1 and Figure 2)
CAUTION poszycia z pianki sztywnej o gru• c) W przypadku

HORIZONTAL WALL JOINTS

1 in. Roof & Chimney Clearance
1 CAL PRZEŚWITU DLA DACHU I KOMINA

LP pan

• Climb cut the surface of the siding such that the rotation of the blade
• 38 and 76
installed
16 in. O.C. framing
CAUTION
bości
ponad
1 Series
cala panels
(25,4 must
mm),bena
jego on
powierzchni
8140- E
cuts downward on the primed
or prefinished
surface.
Gwoździe
3/8 cala
od krawędzi
Opaska
only. When installing on 24 in. O.C. framing, 190 Series panels are
(WUI) a
•
38
and
76
Series
panels
must
be
installed
on
16
in.
O.C.
framing
Figure
6
należy zainstalować
ruszt lub listwy drewniane o
required.
• Where siding butts window trim, door casings and masonry, etc. leave
accorda
only. When installing on 24 in. O.C. framing, 190 Series panels are
Figure 5B
Figure 5A
a 3/16 in. gap and seal.
(88,9with
mm)
i gru-or
minimalnej
szerokości
1/2
cala
• Backside
of panel must3not
come
in contact
masonry
required.
with th
Maks. 12 cali na
LAPPED HORIZONTAL WALL JOINT
Zagruntować i zamafoundation.mm) w celu zapewnienia soInsulated Sheathings
¼”bea
bości
1 concrete
1/2ofcala
• Backside
panel(38,1
must not come in contact with masonry or
ścianie
Min.
4
cale
lować
dolne
krawęSiding Must Not Contact Masonry
LP SmartSide Sidings may be installed over low-compression rigid
nailing
Do not
force siding into place. Maintain the illustrated 1/8 in. space
foundation.
obróbki poziomej
dzie
okapowe
lidnejconcrete
i •równej
podstawy
do
przybijania
oblicówfoam or exterior gypsum. The following
precautions
must be followed: LP SmartSide Panel Siding Joint Details (cont.)
6 cali na
behind the joint to allow for expansion while the panel equilibrates
4Office
ft. x
l
1 in. Roof
& Chimney ClearanceMaks.
• Do not force siding into place. Maintain the illustrated 1/8 in. space
skrajach with the International
ki. Ruszt
być
stabilnie
przymocowany
do
withmusi
the local
environment.
a)
Adequate
bracing
of
the
wall
in
accordance
Min. 1 cal prześwitu
behind the joint to allow for expansion while the panel equilibrates
Maks.
6 cali
1 in.
Roof
&
Chimney
Clearance
The
Lo
Figure 9
od pokrycia dachu
• LP®
Panel
must not bemocowań
attached by stapling.
ramywith
konstrukcyjnej,
z siding
rozstawem
nie
theSmartSide®
local environment.
na skrajachCodes or other ruling building code is required.
HORIZONTAL
BELTLINE JOINTS
“Produ
b)
For
rigid
foam
sheathing
up
to
1"
(25.4
mm)
thick,
siding
may
be
• DO
NOT
OVER
ALIGNMENT
Install
panels
in, light
• LP®
SmartSide®
siding
must not
beBEAD.
attached
by stapling.
structu
Min. 6 cali prze(406
mm)
większym
niż INSTALL
16Panel
cali
między
środkami
nailed
directly
to
the
foam
sheathing
unless
a
drainage
plane
Nie dopuszczać do
contact to the edge of alignment bead. (see Figure 1 and Figure 2)
świtu od podłoża
mainta
• DO NOT INSTALL
OVER ALIGNMENT
BEAD. Install
panels in
light
z minimalną
głębokością
penetracji
gwoździ
wyFigure
4
POPRZECZNE POŁĄCZENIA TAŚMOCIĄGOWE
is required
by the local building code. Nail length must be instyku paneli
z elemen• Climb
surface
of the siding
such
that
the rotation
of the 2)
blade
and ma
contact
tocut
thethe
edge
of alignment
bead.
(see
Figure
1 and Figure
Figure 5C
creased
to
ensure
a
minimum
1-1/2”
(38.1
mm)
fastener
penetratami murowanymi
Fundament
noszącą
1 downward
1/2 cala
między
(38,1 mm) i
cuts
on the
primed orśrodkami
prefinished surface.
The fai
Oblicówka (4 x 8 stóp)
• Climb cut the surface of the siding such that the rotation of the blade
tion into the structural framing.
instruc
• Where
siding
windowortrim,
door casings
and przekramasonry, etc. leave
maksymalnym
rozstawem
gwoździ
nie
cuts
downward
onbutts
the primed
prefinished
surface.
3/8 calaDetails
odstępu
c) For rigid foam sheathing greater than 1 in. (25.4 mm), a minimum
LP SmartSide Panel Siding Joint
a 3/16 in. gap and seal.
affecte
• Where szerokości
siding butts window
trim, door
casings and masonry, etc. leave
1-1/2 in. (38.1 mm) thick by 3-1/2 in. (88.9
mm) wide vertical strapczającym
paneli
oblicówki.
DZIAŁANIE
Obróbka pochyła z 4-cal.

•

Insulated
a 3/16
in. gapSheathings
and seal.

Firma
Louisiana-Pacific
ponosi
LP SmartSide Sidings maynie
be installed
overodpowiedziallow-compression rigid
Insulated Sheathings
foam or exterior gypsum. The following precautions must be followed:
LP za
SmartSide
Sidings may be
installed over
low-compression
rigid
ności
jakiekolwiek
sytuacje
lub
szkody wynia)orAdequate
bracing of
the
wall in accordance
foam
exterior gypsum.
The
following
precautionswith
mustthe
be International
followed:
kające z Codes
zastosowania
poszycia pianor other ruling sztywnego
building code is required.
a) Adequate bracing of the wall in accordance with the International
kowego
lub
gipsu
do
zastosowań
zewnętrznych.
b)
For
rigid
foam
sheathing
up
to
1"
(25.4
mm) thick, siding may be
Codes or other ruling building code is required.

ping
or furring strip must be installedKORYGUJĄCE
over the sheathing to provide
STAN
a solid, level nailing base for the siding. The strapping must be
DOBRZE
securely
fastened
to structural framing
spaced no greater than 16
Wystająca
główka
in. O.C. (406 mm) with a minimum nail penetration of 1-1/2 in. (38.1
Główka
równo
z
mm) and a maximum nail spacing noDOBRZE
greater than the width of the
powierzchnią
siding.
Zamalować
Widoczne włókna
Louisiana-Pacific will assume no responsibility for any damage or
condition
arising
from
the
use
of
rigid
foam
or exterior gypsum.
Figure 4
Zagłębienie
Nałożyć szczeliwo
1
⁄ 16 - 1 ⁄ 8 cala

nailed directly to the foam sheathing unless a drainage plane
b) For rigid foam sheathing up to 1" (25.4 mm) thick, siding may be
is required by the local building code. Nail length must be innailed directly to the foam sheathing unless a drainage plane
creased to ensure a minimum 1-1/2” (38.1 mm) fastener penetraFigure 4
is required by the local building code. Nail length must be intion into the structural framing.
Zagłębienie powyżej
Nałożyć szczeliwo i
creased to ensure a minimum 1-1/2” (38.1 mm) fastener penetra1
⁄ 8 cala
przybić kolejny gwóźdź
sheathing
greater than 1 in. (25.4 mm), a minimum
c) For
tion
intorigid
thefoam
structural
framing.
LP SmartSide Panel Siding Joint Details
1-1/2 in. (38.1 mm) thick by 3-1/2 in. (88.9 mm) wide vertical strapc) For rigid foam sheathing greater than 1 in. (25.4 mm), a minimum
Panel Siding
Joint Details
ping or furring strip must be installed over the sheathing to provide LP SmartSide
POPRZECZNE
POŁĄCZENIA
ŚCIAN
1-1/2 in. (38.1 mm) thick by 3-1/2 in. (88.9 mm) wide vertical strapHORIZONTAL WALL JOINTS
a solid, level nailing base for the siding. The strapping must be
ping or furring strip must be installed over the sheathing to provide
POŁĄCZENIE STYKOWE Z
POŁĄCZENIE W
securely fastened to structural framing spaced no greater than 16
HORIZONTAL WALL JOINTSNAKŁADKĘ
a solid, level nailing base for the siding. The strapping must be
POWLECZENIEM
in. O.C. (406 mm) with a minimum nail penetration of 1-1/2 in. (38.1
securely fastened to structural framing spaced no greater than 16
Oblicówka
Belka
mm) and a maximum nail spacing no greater than the width of the
in. O.C. (406 mm) with a minimum nail penetration of 1-1/2 in. (38.1
3/8 cala min.
Belka
siding.
mm) and a maximum nail spacing no greater than the width of the
odstępu
Louisiana-Pacific will assume no responsibility for any damage or
siding.
1 cal min.
condition arising from the use of rigid foam or exterior gypsum.
Louisiana-Pacific will assume no responsibility for any damage or
nałożenia
condition arising from the use of rigid foam or exterior gypsum.
3/8 cala
Obróbka pochyła
min. odstępu
z 4-cal. odcinkiem
pionowym
Figure 5A

Figure 5B

LP SmartSide
Panel
Siding
Joint
Details (cont.)
Figure
FigureLAPPED
5A
HORIZONTAL
WALL
JOINT5B
LAPPED HORIZONTAL WALL JOINT
POŁĄCZENIE
POPRZECZNE
NA ZAKŁADKĘ
HORIZONTAL
BELTLINE
JOINTS
Oblicówka

Szkielet konstrukcji (belka
pionowa, kratownica itp.)
1 cal min.
nałożenia

Konstrukcja ściany
Figure 5C

Figure 5C
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odcinkiem pionowym

HORIZONTAL WALL JOINTS

2 x 10 cali płyty opaski

Figure 7A

Figure
7B
Płyta
uzupełniająca
Oblicówka (4 x 8 stóp)

6
Gap, Flash DoorsFigure
& Windows

ODSTĘPY DLA POWLECZENIA, DRZWI I OKNA
Wykończenie wewnętrzne
Figure 5A

Figure 5B
Oblicówka

Siding MustLAPPED
Not Contact
Masonry
HORIZONTAL WALL JOINT

Zatwierdzona oddychająca izolacja wodoszczelna

LP assu
Affecte
from a

Any m
mainte
in writi
LP panel
design
8140- Ext
(WUI) app
For a co
accordanc
LP Sma
with the a
¼”bead)
nailing/8
or for a
Office lab

www

WARR

Obróbka pochyła z 4-cal.The Louis
REQU
“Products
odcinkiem pionowym
Opaska
Zakładka mocująca
(nie uszkodzić)

structure
maintain
Cal. P
and main
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• When attaching trim as batten strips, follow the Fastening Instructions section in this document.
− Exception: When using trim less than 3 inches wide as battens, apply one nail per width, a maximum of every
36 inches vertically.
10a

ALTERNATYWNA METODA MOCOWANIA:
MOCOWANIE OPASKI JAKO PASÓW LISTEW
•

W przypadkach mocowania (opaski) pasów listew
tylko do poszycia strukturalnego wymagane jest
zastosowanie dodatkowego wzmocnienia klejem
budowlanym. Rozpocząć od zamocowania opaski na konstrukcji za pomocą powlekanych na
gorąco galwanizowanych gwoździ pierścieniowych z trzonem o średnicy przynajmniej 0,091
cala, podczas gdy klej budowlany ulega przygotowywaniu. Należy zastosować klej do zastosowań zewnętrznych spełniający następujące wymagania.

LP SmartSide Trim & Fascia

•

W
batten stripspłytami
are appliedopaski
to walls with
horizontalodpanel joints, do not run battens over the panel joint and flashing.
nach• zWhen
poziomymi
zapewnić
Terminate the trim battens above and below the horizontal panel joint to allow for proper spacing and flashing.
powiednią
obróbkę
nad
i pod
płytami. Pomiędzy
(See diagrams
10a and
10b)
LP
SmartSide
Trim
& Fascia
TRIM
& FASCIA
190, 440, Panel
540 & 2000 SERIES
końcówkami
pasów
listw
i
płytami
opaski pozo• When batten strips are applied to walls with horizontal band boards be sure to properly
flash above and below the band
board.
Leavewynoszący
a minimum 3/8przynajmniej
inch space between
ends of the batten strips and the band board. Prime and paint all cut
stawić
odstęp
3/8thecala.
INSTALLATION
ends and exposed substrate. Z-flashing installed below the band board must cover the top ends of the batten strips below.
Izolacja woZagruntować
i pomalować
wszystkie krawędzie
(See R
10c and 10d)
GENERAL
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
doszczelna
Board
anddiagrams
Batten
lub przyklecięte i odsłonięte podłoża drewniane. Obróbka
jana obróbka
• When attaching trim as batten strips, follow the Fastening Instructions section in this document.
Listwa
dekarska
o profilu
Z zamontowana
podless
płytą
musi
− Exception:
When using trim
than 3opaski
inches wide
as battens, apply one nail per width, a maximum of every
36 inches vertically.
Pochyła
zakrywać górne krawędzie pasów listew pod nią.
obróbka o
profilu Z
•
When
batten
strips
are
applied
over
panel
siding
at
vertical
joints,
sealant
is
not
required.
(Patrz schematy 10c i 10d)
• When batten strips are applied to walls with horizontal panel joints, do not run battens over
the panel joint and flashing.
Panel
Terminate the trim battens above and below the horizontal panel joint to allow for proper spacing and flashing.
(See diagrams 10a and 10b)

Izolacja

• When batten strips are applied to walls with horizontal band boards be sure to properly flash above and below the wodoband
szczelna
board. Leave a minimum 3/8 inch space between the ends of the batten strips and the band board. Prime and paint all cut
ends and exposed substrate. Z-flashing installed below the band board must cover
10b
10bthe top ends of the batten strips below.
(See diagrams 10c and 10d)

•

TRIM &kleju
FASCIA
Specyfikacje
budowlanego:

•

Minimalna
siła wiązania: 300 psi
INSTALLATION

•

Minimalna
temperatura
nakładania:
40°F
GENERAL
RBatten
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
Board
and

•

When attaching
batten strips, follow the Fastening Instructions section in this
document.
Klej• nadający
siętrim
do as
malowania
Obróbka
o profilu Z

MONTAŻ

190, 440, 540 & 2000 SERIES
10a

− Exception: When using trim less than 3 inches wide as battens, apply one nail per width,Obróbka
a maximum
of every
przyklejana
36 inches vertically.

•

Wyjątek:
przypadku
zastosowania
jakothelistew
board. W
Leave
a minimum 3/8
inch space between
ends of the batten strips and the band board. Prime and paint all cut
Listwy
opaski
ends
and
exposed
substrate.
Z-flashing
installed
below
the band board must cover
the
top ends of the batten strips below.
opasek
o
szerokości
mniejszej
niż
3
cale,
zasto10a
10a
(See diagrams 10c and 10d)
sować tylko jeden gwóźdź na szerokość, z maksymalnym rozstawem 36 cali w układzie pionoIzolacja wodoszczelna
wym.

•

Panel

• When batten strips are applied over panel siding at vertical joints, sealant is not required.

Zakładanie opaski jako pasów listew należy wy• When batten strips are applied to walls with horizontal panel joints, do not run battens over the panel joint and flashing.
Panel
Terminate
the trim
above and below
horizontal panel joint to allow for
proper spacing and flashing.
konać
zgodnie
z battens
instrukcjami
dot. the
mocowania
Oblicówka
(See diagrams 10a and 10b)
elementów podanymi w niniejszym dokumencie.

Listwa

W przypadku montażu pasów listew na ścianach
z poziomymi połączeniami paneli, nie nakładać
listew na połączenia paneli i obróbkę. Listwy powinny
10akończyć się nad i pod połączeniem poziomym panelu, aby zapewnić odpowiedni rozstaw i
obróbkę. (Patrz schematy 10a i 10b)

Płyta opaski

Obróbka przyklejana

Listwa

10d
10d

10b

Listwy opaski

10

10b
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10c

Obróbka o
profilu Z

10c
10c

Izolacja wodoszczelna
lub przyklejana obróbka
dekarska
Pochyła
obróbka o
profilu Z

• When batten strips are applied to walls with horizontal band boards be sure to properly flash above and below the band

W przypadku montażu pasów listew na oblicówce panelowej połączenia pionowe nie wymagają
szczeliwa.

1

10c

Izolacja wodoszczelna

•

•

1

• When battenmontażu
strips are applied
over panel
siding
przypadku
pasów
listew
naat vertical
ścia- joints, sealant is not required.

10d

Panel

Izolacja wodoszczelna
lub przyklejana obróbka
dekarska
Pochyła
obróbka o
profilu Z

10

LP
SmartSide
Trim
directly
exposed to standing
water. &
(SeeFascia
diagram 2b)
TRIM
& FASCIA
190, 440, 540 & 2000 SERIES
LP
SmartSide
TRIM & FASCIATrim & Fascia
190, 440, 540 & 2000 SERIES

• A non-corrosive drip-edge must be applied at bottom edge of
roofing
where it meets the fascia. (See diagrams 2c and 9c)
INSTALLATION

SCHEMAT MONTAŻU

•
•

widok szczegółowy alternatywnych narożników

Gap 3/16 in.
and seal

Gap 3/16 in. and seal

•
Uszczelnienie

gure 10

Figure 10A

10a

Figure 10

Figure 10A

Figure 10B

Figure 10B

Figure 10B
10b

Figure 10A

•

Jeśli
wymagane
Vapor
Retarder
przepisami

.
6 in

Breathable
water-resistant
barrier

.

12 in

•

6 in.

6 in.

6 in. minimum

Zamontować krawędź okapową w celu zapobieżenia gromadzeniu się wody za deską czołową
okapu i opaską. (Patrz schematy 2c i 9b)

Figure 10C

widok szczegółowy
pasa
dolnego
Figure
10E

6 in. minimum
Figure 10D

prześwit od podłoża

10c

połączenie paneli

10f

Figure 10E

Figure 10C

Płyta opaski

DESKI CZOŁOWE I KRAWĘDZIOWE
 paski z Serii 440 lub większe można montować jako
O
deskę czołową okapu, bez deski spodniej, przy spełnieniu następujących wymagań specyfikacji.
Szerokość opaski i deski czołowej musi przekraczać 5 cali.

25 | Wausau Siding Systems Instrukcja montażu 10.16

9c
2d

Wszystkie połączenia muszą być podtrzymywane
przez szkielet konstrukcji.

•

9c opaNie przybijać powierzchni jednego elementu
9c9d
ski do krawędzi innego elementu.

•

Nie wykonywać połączeń kątowych na ucios na
narożnikach.

9b

9c

Płyta opaski

9c

Kalenica
1. zwykła
krokiew

2

•

Krokiew

9a

3/16 cala odstępu ze szczeliwem
1. zwykła
krokiew

Skrajna
krokiew

NAROŻNIKI: (Patrz schemat 9c)

Figure 10C

Figure 10D

Figure 10D

•

•

6 cali
6 in.minimum
minimum

Farba

2x6
belka

mat 9a)

Panel z krawędzią zachodzącą

e 10E

- Trim and Fascia must be greater than 5 inches wide.
or larger
and spacing
the following
specifications are met:
- MaximumSeries
roof truss
or rafter
of 24 inches
- Trim and Fascia must na
be greater than 5 inches wide.
Jeśli opaska jest montowana
bezpośrednio
on-center.
- Maximum roof truss or rafter spacing of 24 inches
Cutting
UTTING
on-center.
wysuwnicach na C
występie,
wysuwnice
należy
za• If trim is installed
directly to
outlookers
on an overhanging
rake,
thethe
outlookers
be installed
edgewise
and must be
spaced
• For
cleanestmust
cut and
longer blade
life, a fine-tooth
carbide
•
If
trim
is
installed
directly
to
outlookers
on
an overhanging rake,
montować na kant
i
rozmieścić
w
odległościach
no wider
than
inches o.c. (See diagram 9d)
tipped
blade
is 24
recommended.
Metalowa
the outlookers must be installed edgewise and must be spaced
no
wider
than
24
inches
o.c.
(See
diagram
9d)
korona
(Patrz
nie większych niż• •Trim
24
cale
między
środkami.
190and
Series
trimare
andmanufactured
fascia products
MUST
BE supported
with
fascia
with
a special
edge coating
solid wood
sub-fascia.
which
reduces
moisture-related
issues.
Do not
rip and/or
rout
•
190
Series
trim
and
fascia
products
MUST
BE
supported
with
schemat 9d)
the trim and fascia,solid
as it will
leave
the edges unprotected. If the
wood
sub-fascia.
•trim
Trimorand
Fascia
are notare
designed
for structural
fascia
materials
ripped you
must takeapplications
special careand
to
1 cal prześwitu od rynny
cannot
be
used
in
the
structural
design
ofza roof
assembly.in the
prime,
paint
and
seal
all
exposed
wood
fiber
as
described
W przypadku opasek
i
desek
Serii
• Trimczołowych
and Fascia are not
designed
for structural applications
9a and
finishing section. cannot be used in the structural design of a roof assembly.
2b
Exposedich
flyingmontowanie
or suspended barge, rake
ortwarfascia tails are not
9a
190 KONIECZNE• •Climb
jest
na
covered
the LPof
SmartSide
trimfascia
limited
warranty
if trim
cutunder
the surface
the flying
trim and
such
that the
rotation
• Exposed
orofsuspended
barge,
rake
or fascia tails are not
is
extended
beyond
the
protection
the
roof
system.
If
LP
the blade cuts downward
on the
primed
or prefinished
dych drewnianychof
elementach
spodnich.
covered
under
the
LP
SmartSide
trim
limited
warranty
if
trim
SmartSide trim is extended beyond the protection of the roof
surface.
is of
extended
the protection
of the
system, cap the top
the trimbeyond
with a metal
coping that
is roof system. If LP
SmartSide
trim is extended
beyond
of the roof
integrated
with
roofing
system.
(See
diagram
9a) the protection
Opaski i deski czołowe
okapu
nie
zostały
zapro• Do
not miter
trimthe
ends
or edges.
degree
of trim
system,
cap the45
top
of thediagonal
trim withcuts
a metal
coping that is
ends around door and
window
opening
is
acceptable,
as
well
as
integrated
with the
roofing
system.
(See
diagram 9a)
•joining.
Install drip-edge
to
prevent
behind
fascia
and
jektowane jako elementy
nie
wolno
(See strukturalne
diagram
2e) water ibuildup
trim. (See diagrams 2c and 9b)
Krawędź
okapowa
• Install drip-edge to prevent water buildup behind fascia
and
ich stosować jako materiałów
konstrukcyjnych
trim. (See
diagrams 2c and 9b)
AT
CORNERS:
(See
diagram
9c)
dachu.
9b Deska
• All joints must be supported by framing.
Deska
AT CORNERS: (See diagram 9c)
czołowa
spodnia
Allface
joints
must
be supported
by framing.
Odsłonięte końcówki
szczytów,
lub
• Do not nail
from•the
ofwystępów
one trim
member into
the edge of
okapu
another.
9b
Do not
nail fromograniczothe face of one trim member into the edge of
desek czołowych okapu nie •są
objęte
2c
another.
9b
• Do not miter cut the
corner joint.

ną gwarancją opasek LP SmartSide,
jeśli opaska
• Do not miter cut the corner joint.
wystaje poza obszar chroniony przez konstrukcję
2e LP SmartSide wystaje poza
dachu. Jeśli opaska
obszar chroniony przez konstrukcję dachu, należy zakryć jej krawędź górną koroną metalową
stanowiącą część konstrukcji dachu. (Patrz sche-

6 in.

10e

INSTALLATION
• Fascia
InENERAL
a horizontal
brick
frieze or band
board application where the
G
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
andR
Rake
Boards

2a
Maksymalny rozstęp
kratownicy
lub
krokwi
datrim meets
the masonry leave
a 3/8
inch minimum
airspace and
Gtrim
ENERAL
RRake
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
and
Boards
•flash
Trimbetween
may be installed
as
fascia,
without
sub-fascia,
if it is2d)
440
theFascia
and
the
masonry.
(See diagram
Series or larger and the following specifications are met:
chu 24 cale od środków.
• Trim may be installed as fascia, without sub-fascia, if it is 440

Krokiew
szczytowa
Wysuwnice
2x lub 4x
Deska czołowa okapu

9
9

Krokiew
szczytowa

Drabinka wysuwnic w takim samym
rozmiarze jak krokwie, co 24 cale
odstępu od środków maks.

DESKI CZOŁOWE OKAPU

KROK 3:

Poniższe kroki ukazują prawidłową procedurę montażu krawędzi dachowych w celu ułatwienia instalacji desek czołowych i podsufitki LP® SmartSide ®.

Biorąc odległość z pomiaru w
kroku 2, wymierzyć krawędź
dachu do oznaczenia na przeciwnej stronie okapu. Zaznaczyć kredą od skraju do skraju dla odniesienia.

W zależności od okoliczności od użytkownika zależeć będzie decyzja, czy zamontować najpierw podsufitkę czy też deski czołowe.
KROK 1: Przyłożyć metalową
krawędź dachu do krawędzi
okapu linii dachu. Przytrzymując górną krawędź metalu na płaszczyźnie poszycia,
przesunąć ją w górę lub w dół
dachu do momentu uzyskania
odległości 5/8 cala prostopadle od deski czołowej do
wewnętrznej części zagięcia
metalowej krawędzi dachu.
Kontynuować trzymanie elementu w tej pozycji.

KROK 2: Trzymając element
dalej w tej samej pozycji, jak
w kroku 1, oznaczyć górną
krawędź metalowej krawędzi
dachu na poszyciu.

KROK 4:
Zainstalować metalową krawędź dachu względem linii
wyznaczonej kredą i zamocować. Upewnić się, że materiał
wystaje częściowo poza oba
końce narożników dachu, kalenicę lub miejsce przecięcia
okapu.
Przyciąć metalową krawędź
dachu po zamocowaniu na
szczytach lub wokół narożników (dla dachów czterospadowych).
KROK 5: Dla dachów czterospadowych, powtórzyć kroki
1 do 3 względem pozostałych
narożników systemu dachowego, a następnie przejść do
kroku 10.
KROK 6: Instalacja podkładu
dachu.

26 | Wausau Siding Systems Instrukcja montażu 10.16

KROK 7: Na szczytowych
końcach przyłożyć metalową krawędź dachu do krawędzi szczytowej linii dachu.
Przytrzymać górną metalową
krawędź na płaszczyźnie poszycia.
Następnie wsunąć lub wysunąć metalową krawędź poza
skraj dachu do momentu uzyskania odległości 5/8 cala od
deski czołowej do wewnętrznej części zagięcia metalowej
krawędzi dachu. Kontynuować trzymanie elementu w
tej pozycji.

KROK 8: Trzymając element dalej w tej samej pozycji, oznaczyć krawędź metalowej krawędzi dachu na
poszyciu.
KROK 9: Zmierzyć i określić odległość od krawędzi
dachu na górnej ścianie szczytowej oraz zaznaczyć
kredą od dołu do góry. Metalowa krawędź dachu na
okapie zostanie przycięta później. (ok. 2 cale)
KROK 10: Następnie przyciąć metalową krawędź
dachu nad okapem tak, aby układała się zgodnie z
metalową krawędzią dachu poprowadzoną w górę
szczytu lub wokół narożnika dla dachów czterospadowych. Pozostawić zamontowany element w rozmiarze dłuższym niż wymagany. (ok. 2 cale) Zostanie
on docięty PO zamontowaniu desek czołowych.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

DESKI CZOŁOWE OKAPU - ciąg dalszy

cowane w odstępach co 24
cale między środkami maks.
Użyć farby nawierzchniowej
Diamond Kote® do zamalowania wszystkich główek gwoździ.

KROK 11: Zamontować metalową krawędź okapową
na krawędzi szczytu, używając linii kredy w ramach
odniesienia, i zamocować. Pamiętać o pozostawieniu nadmiaru materiału. (ok. 2 cale) Uwaga: Element
będzie wymagać przycięcia PO zamontowaniu desek
czołowych LP® SmartSide®.

KROK 12: Następnie podnieść
metalową krawędź dachu na
skraju okapu i wsunąć pod nią
taśmę mierniczą do momentu
uderzenia w górną część od
wewnątrz. Zapisać zmierzoną
odległość zakończenia dolnej
krawędzi deski spodniej.

KROK 15: Zamontować deski
czołowe szczytu lub inne elementy dachu czterospadowego. Zakończyć przycięciem wystających części
metalowej krawędzi dachu na rogach.
KROK 16: Po zakończeniu montażu desek czołowych
następnym krokiem jest dodanie podsufitki, jeśli nie
została ona jeszcze założona.

KROK 14: Przyciąć deskę czołową do długości i zamalować
wszystkie krawędzie cięte.
Rozpocząć instalację od desek
na okapie. Podnieść metalową
krawędź dachu i wsunąć deskę
czołową pod metal. Upewnić
się, że deski czołowe są zamo27 | Wausau Siding Systems Instrukcja montażu 10.16

 przypadku konstrukcji podsufitek otwartych
W
i zamkniętych należy zabezpieczyć krawędzie
panelu przed wystawieniem na bezpośrednie
działanie czynników atmosferycznych za pomocą opasek i desek czołowych okapu LP® SmartSide®.

•

 odsufitkę montować w sposób zapobiegający
P
przedostawaniu się wilgoci i gromadzeniu się
wody. Wszystkie otwory inne niż wentylacyjne
należy uszczelnić, doszczelnić i/lub powlec.

•

 ODSUFITKA NIE MOŻE STYKAĆ SIĘ BEZPOP
ŚREDNIO ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI, BETONOWYMI, CEGLANYMI, KAMIENNYMI, TYNKAMI
SZLACHETNYMI LUB INNYMI.

MONTAŻ

PODSUFITKA
•

KROK 13: Wymierzyć i oznaczyć deskę czołową LP®
SmartSide® dla pomiaru wykonanego w kroku 12. Ważne
jest, aby pomiar został dokonany od listwy w sposób ukazany na zdjęciu. Uciąć deskę
czołową do szerokości i za
pomocą farby nawierzchniowej Diamond Kote® zamalować
wszystkie krawędzie cięte.

•

•

•

Tabela 1 - Panele LP SmartSide CTW, wentylowane CTW i podsufitki
(długość w poprzek podpór)

 entylowana przycinana na szerokość (CTW)
W
podsufitka Architectural Collection zapewnia minimalną fabryczną wentylację 10 cali kwadratowych na stopę bieżącą.

Maksymalny odstęp
(cale)
Wszystkie krawędzie
podparte

24

 alecane odstępy dla podsufitek otwartych i zaZ
mkniętych podano w Tabeli 1. Zalecenia podane
w Tabeli 1 dotyczące podsufitek otwartych odnoszą się również do łączonych konstrukcji dachowych/sufitowych.
 akłada się ciągłość paneli na dwu lub więcej
Z
odstępach dla długości lub osi siły skierowanej
poprzecznie do podpór w przypadku obu zastosowań.

24
24

Nominalna
grubość panelu
Podsufitka SmartSide
Precision Seria 38

Rozmiar i typ gwoździ
6d (0,099 cala) niebarwiący,
powlekany ogniowo galwanizowany o małym trzonku

Podsufitka SmartSide
Precision Seria 76 i 190

8d (0,113 cala) niebarwiący,
powlekany ogniowo galwanizowany o małym trzonku

Foundations Seria 76
Podsufitka LP SmartSide

8d (0,113 cala) niebarwiący,
powlekany ogniowo galwanizowany o małym trzonku

•

Panele należy montować prostopadle do podpór.

•

 ominalny rozmiar ramy nie powinien być mniejN
szy niż 2 x 4 cale.

•

 szystkie krawędzie panelu muszą być podparW
te lub wsparte przez litą ramę.

•

 przypadku zastosowania podsufitek otwarW
tych sprawdzić lokalne przepisy budowlane.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

MONTAŻ PODSUFITKI - ciąg dalszy
• Rozmieścić gwoździe co 6 cali między środkami
na krawędziach panelu i co 12 cali między środkami na podporach bezpośrednich. Nie stosować zszywek.
•

•

•
•

I nstalując wentylowaną podsufitkę Architectural Collection unikać przecinania obszarów wentylowanych. Jeśli nie jest to możliwe, zachować
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić szczebli w otworze wentylacyjnym.
 nikać przecinania w poprzek obszarów wentyloU
wanych. Jeśli jest to konieczne, wszystkie miękkie krawędzie podsufitki muszą być podparte lub
wsparte przez litą ramę.
 żyć kleju budowlanego do przyklejenia szczebli
U
w obszarze cięcia otworu do litej ramy.
Wyloty wentylacyjne muszą kończyć się w odległości nie mniejszej niż 3 stopy w dowolnym kierunku od otworów w podsufitce wentylowanej.
Odnieść się do lokalnego prawa budowlanego.

•

 zczeble w otworze wentylacyjnym mogą się
S
lekko skrzywić podczas aklimatyzacji do danego
środowiska. Stan ten jest jednak tymczasowy i z
czasem szczeble wyprostują się.

•

 abryczne podsufitki przycięte na szerokość są
F
zatwierdzone do użytku wyłącznie jako podsufitki zamknięte.

•

•

•

 przypadku podsufitki 8-stopowej na skraju i
W
na połączeniach krawędzi pozostawić odstęp 1/8
cala oraz uszczelnić lub użyć profilu łączącego.

Podsufitki LP® SmartSide® nie są zaprojektowane
do zastosowania jako oblicówka lub opaska inna niż
Smooth Foundations Soffit i nie nadają się do tego
celu.
•

 przypadku podsufitki 16-stopowej na skraju
W
i na połączeniach krawędzi pozostawić odstęp
3/16 cala oraz uszczelnić lub użyć profilu łączącego.

RYSUNEK 4: SCHEMAT SZKIELETU KONSTRUKCJI DLA
PODSUFITKI PRZYCINANEJ NA SZEROKOŚĆ 12 CALI
Deska czołowa LP® do zastosowania
z elementem spodnim

Zamontować 2 szkielety konstrukcji
na ścianie, aby zamocować obrzeża
podsufitki co 6 cali między środkami

24 cale między środkami, pośrednie elementy
szkieletu NIE są wymagane dla podsufitki 12 cali
RYSUNEK 5: SCHEMAT SZKIELETU KONSTRUKCJI DLA
PODSUFITKI PRZYCINANEJ NA SZEROKOŚĆ 16 CALI I 24 CALE
Deska czołowa LP® do zastosowania
z elementem spodnim

LUKI I SZCZELIWA
•
•

 szelkie luki uszczelnić plastycznym i nadającym
W
się do malowania szczeliwem wysokiej jakości.
 ostępować zgodnie z instrukcjami producenta
P
szczeliwa dotyczącymi zastosowania lub obejrzeć film dotyczący uszczelniania na naszym
kanale YouTube.

Zamontować 2 szkielety
konstrukcji na ścianie,
aby zamocować obrzeża
podsufitki co 6 cali
między środkami

1 15/16 cala +/- 1/4 cala
pomiędzy końcami i otworami wentylacyjnymi

Krawędź zewnętrzna przy desce
czołowej okapu

Przymocować co 6
cali między środkami
wzdłuż krawędzi
24 cale między środkami,
pośrednie elementy szkieletu NIE są wymagane dla
podsufitki 12 cali

Zainstalować szkielet konstrukcji dla
podtrzymania i zamocowania połączeń.
Zastosować odstęp 3/16 cala i szczeliwo
na połączeniach. W przypadku stosowania
profili łączących do odstępu 3/16 cala
dodać grubość siatki pozostawiając
przestrzeń dla dylatacji

RYSUNEK 7: SCHEMAT GWOŹDZIOWANIA PODSUFITKI
PRZYCINANEJ NA SZEROKOŚĆ 16 CALI I 24 CALE

4 cale pomiędzy otworami wentylacyjnymi

10 otworów na otwór
wentylacyjny, każdy otwór
wentylacyjny ma długość 8 cali
i szerokość 3,5 cala

3 cale +/- 1/16 cala pomiędzy
otworem wentylacyjnym a krawędzią deski czołowej okapu

Wszystkie grupy otworów wentylacyjnych, +/- 1/16
cala od określonej lokalizacji
16 otworów wentylacyjnych na 16-stopowy panel z
odstępami 12 cali między środkami
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24 cale między środkami, pośrednie
elementy szkieletu są wymagane dla
podsufitki 16 cali i 24 cale

Deska czołowa LP® do zastosowania
z elementem spodnim

(Gwoździe
w powiększeniu dla
pokazania
detali)

RYSUNEK 3: PODSUFITKA WENTYLOWANA

Zainstalować szkielet
konstrukcji 24 cale między
środkami dla podtrzymania i
zamocowania podsufitki

RYSUNEK 6: SCHEMAT GWOŹDZIOWANIA PODSUFITKI
PRZYCINANEJ NA SZEROKOŚĆ 12 CALI

Przygotowywane na miejscu montażu, przycięte
na szerokość podsufitki powinny spełniać wymagania lokalnych przepisów budowlanych.
 dstęp 3/16 cala plus profil łączący równa się
O
wartości 1/4 cala.

Zamontować 2 szkielety konstrukcji na
ścianie, aby zamocować obrzeża podsufitki
co 6 cali między środkami

(Gwoździe
w powiększeniu dla
pokazania
detali)
Przymocować co 6
cali między środkami
wzdłuż krawędzi

Deska czołowa LP® do zastosowania
z elementem spodnim

Przytrzymać i zamocować połączenia
maksymalnie co 24 cale między
środkami na szkielecie. Zastosować
odstęp 3/16 cala i szczeliwo na połączeniach. W przypadku stosowania
profili łączących do odstępu 3/16 cala
dodać grubość siatki pozostawiając
przestrzeń dla dylatacji

Zamocować środek panelu
do wymaganej pośredniej
konstrukcji szkieletowej,
co 24 cale między
środkami ramy

