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Вступ

Isola Powertekk – це легка комплексна покрівельна система зі сталевою серцевиною, 
запроектована для ефективного і економічного покриття усіх типів пологих дахів 
із нахилом не менше 8°.

Isola Powertekk Nordic виготовляється з холодно-катаної (анізотропної) гарячо-
оцинкованої сталі. Важить лише 7,7 кг/м2. Товщина сталевого листа разом із 
профілем черепиці забезпечують виняткову витривалість і стійкість. Powertekk 
Nordic покритий мінеральним гранулятом і доступний у шести кольорах.

Isola Powertekk Exclusive виготовляють з холодно-катаної (анізотропної)і гарячо-
оцинкованої сталі. Його вага лише 5.0 кг/м2. Powertekk Exclusive має тверду й 
гладку поверхню та виконаний у різних глянцевих і матових кольорах. Порошкова 
фарба, якою покритий Powertekk Exclusive, характеризується високою стабільністю 
кольору, тривалим блиском і стійкістю до УФ випромінювання.

Isola Powertekk Tyri виготовляється з холодно-катаної (анізотропної) гарячо-
оцинкованої сталі. Важить лише 7,3 кг/м2. Покрита мінеральним гранулятом і 
доступна у двох кольорах.

Передній край черепиці спрофільований донизу, а задній вгору з метою забезпечити 
краще з’єднання при накладанні. Металочерепиця Powertekk має у кілька разів 
більші розміри, ніж традиційна керамічна та бетонна черепиця. В результаті за 
рахунок використання меншої кількості з’єднань пришвидшується монтаж. Після 
монтування черепиця Powertekk утворює надійний дах, який убезпечує від будь-
яких погодних умов і не вимагає спеціального догляду та обслуговування.

Інструкція з монтажу містить основні принципи монтажу системи Isola Powertekk. 
Дотримання нижче зазначених рекомендацій забезпечить тривалість і безпечність 
даху.

Просимо звернути увагу на відмінності в продукції та у принципах монтажу між 
Powertekk Nordic,  Powertekk Exclusive та Powertekk Tyri – особливо це стосується 
різниці у прольотах між латами.
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Основні рекомендації 

Нахил даху
Мінімальний нахил площини даху для черепиці Isola Powertekk Nordic та Exclusive 
становить 8° (14.1%), для  Tyri - 15° (26.8%)  і має відповідати чинним місцевим 
нормативним вимогам.

Підкладний шар
Дахи з нахилом не більшим, ніж 18°, мають бути покриті бітумною водонепроник-
ною плівкою Isola Isokraft з самоклейкими краями, та змонтовані на суцільному 
настилі.
Дахи з нахилом більшим, ніж 18°, потрібно забезпечити вітростійкою, водостійкою 
і паропроникною покрівельною плівкою, змонтованою на кроквах, або на суціль-
ному дощатому настилі.

Вентиляція даху
Метали, а отже металеві покриття, не пропускають водяної пари. Правильно 
виконана вентиляція дахового покриття захищає від небезпечних наслідків 
конденсації. З метою отримання довготривалого та повністю функціонального даху 
Isola Powertekk слід подбати про необхідну вентиляцію простору під черепицею. 
Повітря повинно мати забезпечений вільний вхід в зоні карнизу й вихід у ділянці 
гребеня.

Лати і контрлати для Powertekk Nordic та Exclusive
Рекомендований переріз – 50 x 50 мм. Інші розміри можуть бути використані від-
повідно до чинних нормативних вимог і практичного досвіду. Рекомендований пе-
реріз лат розміром 50 x 50 мм. Переріз контрлат слід пристосувати до конструкції 
даху і,перш за все, до відстані між кроквами.
Увага! Максимальна ширина лати не може бути більшою ніж 65 мм. Відстань між 
латами для Powertekk Nordic становить 369 мм і вимірюється між передніми края-
ми. Для Powertekk Exclusive відстань між латами становить 371 мм.

Лати і контрлати для Powertekk Tyri
Рекомендований переріз контрлат становить 50 x 30 мм. Інші розміри можуть 
бути використані відповідно до чинних нормативних вимог і практичного досвіду. 
Рекомендованим перерізом  контрлат є 50 x 40 мм. Переріз лат слід підібрати 
відповідно до конструкції даху і, передусім, відстані між кроквами, але також 
відповідно до локальних вимог. 
Важливо! Максимальна ширина лати не може перевищувати 50 мм. Відстань між 
латами для  Powertekk Tyri, що вимірюється між передніми краями, складає 369 мм.

Снігове навантаження
Isola Powertekk була випробувана дією постійного навантаження значенням 21 кН/
м2. Дослідження підтвердили відсутність тріщин і деформації. Isola Powertekk за 
будь-яких умов снігового навантаження характеризується достатньою витривалістю 
та відсутністю прогину при застосуванні.
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Вітрове навантаження
Проектна міцність на розтяг, або на розрив становить 740 Н на кожне з’єднання, 
або 7.4 кН/м2 при рекомендованих чотирьох з’єднаннях на один лист черепиці. 
Isola Powertekk витримує будь-які умови вітрового навантаження, аж до урагану.

Безпека на випадок пожежі
Isola Powertekk була протестована при нахилах 15° і 45° згідно з чинними вимогами 
нормиDIN 4102, розділ 7. На підставі цього класифікована як стійка до теплового 
випромінювання та поширення вогню при кожному значенні кута нахилу. Поло-
гий дах, покритий Powertekk, має витривалість до впливу відкритого вогню класу 
BROOF (t1) відповідно до норми prEN 13501-5.

Температура монтажу
Isola Powertekk під час дахових робіт можна встановлювати за будь-якої 
температури. Проте за температури нижче 0°C рекомендовано бути більш 
уважним, особливо під час кріплення, різання і загинання елементів. Powertekk 
Exclusive не рекомендовано монтувати при температурі нижче +5°C.

Монтажне кріплення
Металочерепицю Powertekk потрібно кріпити до лат, використовуючи системні 
цвяхи або гвинти. Можливе ручне кріплення або ж з використанням пневматично-
го цвяхозабивача чи шуруповерта.

З’єднання з іншими металами
Щоб уникнути ризику гальванічної корозії, Isola Powertekk не можна з’єднувати з 
мідними елементами. Інші метали не створюють небезпеки гальванічної корозії.

Підрізування черепиці
Рекомендується застосовувати холодні способи різання з використанням відповід-
них ручних або гільйотинних ножиць. Різання черепиці Powertekk Nordic можливе 
також за допомогою відповідної низько обертової пилки з використанням кругу 
до металу. Заборонено використання дискової пили зі швидкістю обертів понад 
4000 об./хв. Перегрівання матеріалу зумовлює знищення цинкового покриття, що 
спричинює корозію уздовж кромки різання.

Ремонт поверхневих пошкоджень
Поверхневим пошкодженням можна запобігти, використовуючи системний 
ремонтний комплект. Обробки з бляхи також можна припасувати до кольору 
даху за допомогою ремонтного комплекту. Перед використанням потрібно 
ознайомитися з інструкцію, що додається до упаковки ремонтного комплекту. 
Фарбування Powertekk Exclusive можна виконати з використанням якісного лаку в 
аерозолі відповідного кольору RAL.

Безпека на даху
Потрібно запланувати і організувати безпечний доступ до даху з метою проведення 
робіт для його обслуговування, наприклад, чищення димаря. Охоронна система 
Isola TopSec, запроектована для Isola Powertekk, виготовляє лави і драбини що 
уможливлюють доступ до коминів, а також гаки безпеки.
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Обміри даху

Відстань між латами для Powertekk Nordic, Tyri

Відстань між латами для Powertekk Exclusive

Покрівельну систему Isola Powertekk монтують на латах з однаковою відстанню:

Powertekk Nordic, Tyri – 369 мм
Powertekk Exclusive – 371 мм

Відстань завжди вимірюють від нижнього краю лати до нижнього краю наступної 
лати. Перша лата над карнизом при застосуванні системного карнизного 
профілю має бути змонтована на 20 мм вище початку контрлати, припасування 
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металочерепиці до відповідної довжини завжди слід виконувати біля гребеня 
(відстань Y). Остання лата біля гребеня повинна бути змонтована на віддалі 20 мм 
від її верхнього краю до гребеня.
Альтернативним рішенням для виконання карнизу є монтаж першої лати на 
початку контрлати. Відстань від першої до другої лати повинна становити 357 мм.

Ширина та довжина дахового покриття 

Для визначення ширини покриття черепиці Powertekk з використанням вітрової 
черепиці або вітрових планок потрібно скористатися таблицею на с. 26.
Для простого визначення довжини покриття та кількості рядів черепиці Powertekk 
від навісу до гребеня потрібно скористатися таблицею на с. 32.

Монтаж черепиці на площині даху

Nordic та Exclusive
Монтаж потрібно виконувати від гребеня до карнизу, розпочинаючи з другого 
ряду черепиці, рахуючи від гребеня. Цей ряд буде першим рядом повної черепиці 
(непідрізаної). Черепицю потрібно тимчасово закріпити, забиваючи в лати по 2 
цвяхи у верхні горизонтальні кути . Черепиця в наступних рядах має бути монтована 
з перекриттям, принаймні на один модуль. Черепицю у ряді можна укладати зліва 
направо, або навпаки. Черепицю на верхівці потрібно підрізати під розмір.
Рекомендація: Коли відрізаний край припадає на нижню частину профілю, 
потрібно додати 20 мм і загнути черепицю на верхню дошку. 

Черепицю у ряді біля гребеня потрібно припасувати до лат Y так, щоб лата біля 
гребеня була повністю накрита. Закріпити черепицю, забиваючи цвяхи в лати біля 
гребеня. Бічні перекриття слід вкладати з напустком (чергуючи) з нижніми. Потім 
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черепицю біля гребеня потрібно закріпити цвяхами, вбиваючи їх у верхній край в 
кожен другий модуль у тому місці, де відстань черепиці від лати найменша.

Рекомендація: Якщо не буде використовуватись гребенева вентиляційна стрічка 
Isola , то 20-30 мм черепиці верхнього ряду потрібно загнути на гребеневу лату. 
Цю величину потрібно додати до довжини Y.

Чергові ряди черепиці потрібно монтувати, піднімаючи передній край черепиці 
верхнього ряду. Таким чином можна скласти 3 ряди черепиці. Потім потрібно 
вбити або закрутити з’єднання на передньому краї черепиці в кожен другий 
модуль, в результаті чого отримують по 4 з’єднання на черепицю. Черепицю в 
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Кріплення

Пересування по даху

Черепицю потрібно кріпити в кожен 
другий модуль у місці, зображеному 
на рисунку. 
Перед прибиванням потрібно ста-
ранно притиснути черепицю у місці 
кріплення!
Рекомендовані цвяхозабивачі: 
Duofast CNP-50Y 
(цвяхи до пневмомашини) 
Haubold RNC 65 SW II 
(самонарізи для машини )
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Під час монтажу по черепиці Powertekk можна ходити. Щоб обмежити ризик 
пошкодження, треба ставати виключно в межі заглибин профілів і безпосередньо 
над латами. Використовувати взуття з м’якою підошвою. Ставати так, як зображено 
на малюнку. 

Карниз з використанням карнизного профілю

Карниз найчастіше виконують у вентильованій конструкції. Тоді, коли його не 
можливо виконати, з метою правильного надходження повітря у карнизний про-
стір, потрібно застосувати дахові дефлектори 75. Карнизний профіль потрібно 
завести до ринви. Шар підкладки змонтувати так, щоб забезпечити вільний злив 
води з плівки до ринви.
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Карнизний профіль має горизонтальний надріз довжиною 30 мм на одному кін-
ці. Сусідній профіль потрібно запхати в надріз так, щоб з’єднання профілів мало 
перекриття на 30 мм.Профілі тимчасово закріпити цвяхами. Постійне кріплення 
забезпечать з’єднання, якими буде закріплена черепиця у карнизному ряду.
Рекомендація: карнизний профіль запроектований для даху з нахилом 30° і тому 
вимагає припасування до інших схилів. 

Карниз без системного профілю

Підкладочну плівку вивести на обробку над ринвою. Карнизну лату встановити 
на одному рівні з краєм контрлати. Сітку від комах прикріпити до лати і кінців 
контрлат. Обробку над ринвою закріпити над латою. Передній край чергової лати 
має знаходитися на віддалі 357 мм від лати над карнизом.
Рекомендація: Черепицю у ряду біля нижнього краю над карнизом належить 
закріпити згори гвинтами. Кожен другий модуль черепиці треба закріпити. Місця 
кріплень ущільнити, використовуючи для цього й ремонтний комплект.

Висота гребеневої лати під великий коньок
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Таблиця: великий коньок

Нахил даху     10°  15°   20°   25°   30°  35°  40°  45°  50°

Висота, мм     155 145  140  125  115  105   90   80    60

Подана висота створює вентиляційну щілину між коньком і черепицею за умови, 
що лати на обох площинах мають 30 мм висоти, а крім цього між латою гребеня і 
коньком застосовано дистанційну консоль або додаткову лату. 
Рекомендація: Вентиляційна стрічка гребеня може застосовуватися тільки для 
великого конька. 

Гребінь 

Змонтувати консоль гребіневої лати та лату, вирівняну на відповідній висоті. 
Потім приліпити гребіневу вентиляційну стрічку Isola і прикріпити дистанційні 
кронштейни з відстанню 375 мм. Кронштейни можуть бути замінені латою 
відповідної висоти .
Рекомендація: гребеневу вентиляційну стрічку кріплять безпосередньо на 
встановленій карнизній латі на висоті H більшій ніж 125 мм. Щоб отримати більшу 
висоту H, на вентиляційній стрічці належить змонтувати додаткову лату.
Коли не встановлюється гребенева вентиляцiйна стрiчка Isola , то черепицю у 
ряді біля гребеня потрібно загнути на висоту 20 - 30 мм на гребеневу лату. Загин 
потрібно передбачити під час підрізання черепиці.

Покриття гребеня можна розпочати з довільного краю. У номенклатурі є стартові 
та кінцеві елементи, а також заглушки гребеня . Коньки монтуються з закладкою 
та кріпляться згори. Для припасування коньків під розмір гребеня варто ужити 
модульних коньків 1, котрі на відрізку 1 - 2 м монтуються з більшим запасом. Як 
альтернативу, останній елемент можна підрізати на вимір і доповнити пласким 



16

закінченням гребеня.

Ребровий коньок

У цьому випадку гребенева лата не потрібна. Черепицю у ряді біля гребеня 
потрібно загнути вгору на висоту 20 - 30 мм і закріпити. З обох сторін гребеня 
встановити додаткові лати (не товстіші ніж 24 мм), встановлені паралельно над 
латою під черепицею біля гребеня. Прикріпити її потрібно за допомогою 
відповідних з’єднань. Відстань верхніх лат потрібно пристосувати до ширини 
гребіневого конька Isola. Коньки вкладати з перекриттям на 10 см і прибивати до 
лат через верхній край.
Рекомендація: Таке виконання гребеня не забезпечує достатньої вентиляції. 
Потрібно застосувати дахові дефлектори 75, або кріпити гребеневі лати відрізками 
по 50 см з відповідними проміжками.
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Кути

Покриття кутів подібне до гребеня. Біля карнизу кут потрібно закрити закінченням 
конька. Коли не застосовується вентиляційна стрічка, черепиця мусить бути 
загнута на 20 мм на кутову лату.

З’єднання кута з гребенем потрібно накрити трійником гребеня 10°-30° або 30°- 
50°.
Вказівки: у альтернативному варіанті можна підрізати коньки на стик і використати 
клейку, еластичну алюмінієву стрічку, покриту мінеральним гранулятом Isoflex P 
(тільки для Powertekk Nordic) . Іншим способом це можна виконати за допомогою 
обробки зі свинцевої бляхи, яку можна пофарбувати під колір даху за допомогою 
ремонтного комплекту Isola. Поверхня мусить бути чиста і знежирена. В разі 
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Powertekk Exclusive потрібно використати відповідного кольору якісний лак в 
аерозолі. 

Торцева планка

Торцева дошка необхідна для завершення профілю торця даху. Дошка повинна 
мати товщину не більшу ніж 24 мм і виступати на 25 мм над рівнем лат під 
черепицю. Підкладочну плівку потрібно завернути на торцеву дошку і закріпити 
до її верхнього краю.

Монтаж торцевих профілів слід розпочинати від карнизу. Кріпити з гори та з боку 
за допомогою самонарізів. Біля гребеня торцевий профіль потрібно накрити 
коньком, котрий перед тим відповідно підрізати і загнути.
Рекомендація: Черепицю на торці потрібно підрізати за розміром з враховуючи 
20 мм загину на торцеву дошку. Торцевий профіль на кінці карнизу можна 
закінчити за допомогою відповідного надрізу та згину.
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Торцева черепиця

Важливе: Цей спосіб виконання торця вимагає точного припасування ширини 
даху до модульних розмірів (дивись таблицю на с. 26: Ширина покриття даху з 
торцевою черепицею).

Верхній край торцевої дошки та верхні краї контрлат повинні знаходитися в одній 
площині. Торцеву черепицю потрібно монтувати одночасно з черепицею на 
площині даху. Перша черепиця (другий ряд з гори) має бути вкладена і закріплена 
тимчасово одним цвяхом, вбитим на горі в лату через заводський отвір. Потім 
кожна торцева черепиця має бути закріплена збоку і з переднього краю напустка 
сусідніх черепиць.
Рекомендація: торцеву дошку можна обійти, коли торець даху не має зовнішньої 
крокви. А замість неї додатково встановити контрлату паралельно до зовнішньої 
контрлати. Додаткова контрлата має бути в одній площині з торцем.
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Єндова

Розжолобок потрібно виконати з подвійних контрлат з обох сторін. Профіль 
розжолобка запроектований для контрлат висотою 30 мм. Подвійні контрлати 
мають бути встановлені паралельно до розжолобка на відстаніі 150 мм з кожної 
сторони від осі. Лати під черепицю слід підрізати в середині між контрлатами 
розжолобка.

Профіль розжолобка Isola Powertekk утворює поглиблену ринву шириною по 145 
мм з кожної сторони. Монтувати з напуском 100 мм та з боків кріпити кляймерами.
Рекомендація: Кінці профілів розжолобка незначно відрізняються, що дає 
можливість закладання верхнього в нижній. Стрілка на нижній стороні вказує 
розташування у напрямі карнизу. Щоб забезпечити відповідну підтримку профілю 
розжолобка, подвійні контрлати потрібно кріпити безпосередньо на кроквах.
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Черепиця в розжолобку має бути підрізана з напуском не меншим, ніж 100 мм від 
краю профілю розжолобка. Лінію різання потрібно позначити шнурком з 
крейдою.
Рекомендація: З естетичних міркувань черепицю в розжолобку варто вигнути до 
низу уздовж краю розрізу.

Різання черепиці

Необхідне різання потрібно виконувати «на холодно» за допомогою ручних 
ножиць або гільйотини. Різання черепиці Powertekk можливе також за допомогою 
відповідної низькообертової пилки з кругом до металу. Використання пилки 
зі швидкістю, що перевищує 4000 обертів/хвилину, неприпустиме. Перегрів 
матеріалу умовлює знищення цинкового шару, що спричинює корозію вздовж 
краю розрізу.

До різання елементів Powertekk Nordic рекомендовано перелічені нижче пили з 
кругом до металу:

Makita BCS550RFE

Festool TS 55 EBQ або ATF 55 EB

DeWalt DW934K2H

Натомість до різання черепиці Powertekk Exclusive рекомендовано 
використовувати перелічені нижче електричні ножиці:

Makita BJS161RFE

DeWalt DW941K
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Димохід

Для відповідного кріплення черепиці потрібно встановити знизу та зверху димаря 
додаткові лати або дошки. Виміряти і підрізати черепицю навколо димаря 
додаючи 20 - 30 мм для виконання загину на димар. Обробка димаря має бути 
виконана зі самоклейкої стрічки Isoflex P, а потім притиснута ущільнюючою 
планкою Isola . Димохід можна також ущільнити традиційним способом з вико-
ристанням бляхарських обробок або системних пристінних профілів. Потрібно 
звернути увагу на те,щоб обробка за димоходом (фартух) була виконана так, аби 
уникнути ризику скупчення води (застою). 

Бічна стіна з планкою примикання

Черепицю треба підрізати і змонтувати з урахуванням 20 мм для загину на бічну 
стіну. Пристінковий профіль Isola кріпити у напрямку від карнизу до гребеня, а 
потім забезпечити ущільнюючою планкою Isola.
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Замість пристінкового профілю можна використати самоклейку стрічку Isoflex P, 
яка також має бути забезпечена ущільнюючою планкою Isola .

Бічна стіна без системних аксесуарів

Альтернативне виконання деталі.
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Фронтальне примикання

Якщо конструкція даху не дає змоги забезпечити необхідну вентиляцію знизу 
фронтальної стіни, належить встановити відповідну кількість дахових дефлекторів 
75. Лату біля стіни потрібно замінити дошкою товщиною 25 мм.

Черепицю у нижньому від стіни ряду потрібно підрізати з запасом 25 мм на 
пристінний згин. Потім змонтувати лату товщиною не більше ніж 20 мм. Лату 
закріпити через черепицю в раніше встановленій дошці. Передній пристінний 
профіль кріпити до лати спереду, а біля верхнього краю до стіни. Потім притиснути 
планкою та ущільнити. 



25

Монтажна підставка

Монтажну підставку використовують як консоль для монтажу сходинок і лав для 
сажотрусів. Підставка кріпиться шурупами безпосередньо до лати. Черепиця 
Powertekk вкладається з напустком з обох сторін, з кріпленням у цьому місці 
монтажної підставки. Потрібно перевірити, чи консоль міцно закріплена до 
основи та за необхідності докрутити шурупи. Форма консолі пристосована до 
типових схилів даху в межах 22° - 55°.

Черепиця з отвором - перехідником

До антен і труб діаметром меншим ніж ø 60 мм. Черепиця Powertekk монтується з 
напустком з обох сторін, а на ньому монтується черепиця з отвором перехідником.
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Даховий дефлектор 75

Даховий дефлектор 75 застосовується всюди, де немає можливості облаштувати 
вентиляцію гребеня. Вентиляційний переріз дахового дефлектора становить 75 
cм2. Черепиця Powertekk монтується з напустком з обох сторін, а на ній-даховий 
дефлектор.

Сантехнічний дефлектор

Сантехнічний дефлектор використовують для відведення через дах вентиляційних 
каналів із кухні і ванни. Дефлектор обладнаний термоізольованим з’єднанням, 
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Мансардне вікно

Будь-який тип дахового вікна може бути встановлений на даху, покритому Isola 
Powertekk. Для встановлення потрібно використовувати профільовані системні 
коміри покриття (Velux-EDW, Fakro-EZJ, Roto-EDR ZIE). Вікно потрібно монтувати на 
рівні, нижче на 2,5 см від площини лат. На комір залишити приблизно 15 см 
навколо площини вікна.
Рекомендація: Монтаж вікна та коміра виконати за інструкцією виробника.

Світловий ліхтар / даховий лаз

Для встановлення світлового ліхтаря потрібно залишити під час монтажу отвір 
пропорційний розмірам модулів 2 x4. Потім вставити світляк. Змонтувати верхній 
ряд черепиці над світловим ліхтарем, дбаючи про правильне припасування. 
Світловий ліхтар закріпити до стропила за допомогою гаків для кріплення.
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Ширина покриття з торцевою черепицею

Ширина покриття (мм)

Кількість 
черепиці 
у ряді

Кількість 
додаткових 

модулів
1 2 3 4 5

Відстань до відрізу 273 458 643 828 1.013

  1 1.568 1.753 1.938 2.123 2.308 2.493

  2 2.678 2.863 3.048 3.233 3.418 3.603

  3 3.788 3.973 4.158 4.343 4.528 4.713

  4 4.898 5.083 5.268 5.453 5.638 5.823

  5 6.008 6.193 6.378 6.563 6.748 6.933

  6 7.118 7.303 7.488 7.673 7.858 8.043

  7 8.228 8.413 8.598 8.783 8.968 9.153

  8 9.338 9.523 9.708 9.893 10.078 10.263

  9 10.448 10.633 10.818 11.003 11.188 11.373

10 11.558 11.743 11.928 12.113 12.298 12.483

11 12.668 12.853 13.038 13.223 13.408 13.593

12 13.778 13.963 14.148 14.333 14.518 14.703

13 14.888 15.073 15.258 15.443 15.628 15.813

14 15.998 16.183 16.368 16.553 16.738 16.923

15 17.108 17.293 17.478 17.663 17.848 18.033

Рекомендація: Наприклад, ширина конструкції даху сктановить 9.600 мм. 
Найближчий повний розмір дорівнює 9.708 мм. Перша колонка таблиці інформує, 
що у ряду поміститься 8 цілих черепиць, а заголовок колони інформує, що торцеву 
черепицю потрібно підрізати до розміру 458 мм
(2 модулі).
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Ширина покриття з торцевими профілями

Ширина покриття (мм)

Кількість 
черепиці 
у ряді

Кількість 
додаткових 

модулів
1 2 3 4 5

Відстань до відрізу 273 458 643 828 1.013

  1 1.198 1,383 1,568 1,753 1,938 2,123

  2 2.308 2,493 2,678 2,863 3,048 3,233

  3 3,418 3,603 3,788 3,973 4,158 4,343

  4 4,528 4,713 4,898 5,083 5,268 5,453

  5 5,638 5,823 6,008 6,193 6,378 6,563

  6 6,748 6,933 7,118 7,303 7,488 7,673

  7 7,858 8,043 8,228 8,413 8,598 8,783

  8 8,968 9,153 9,338 9,523 9,708 9,893

  9 10,078 10,263 10,448 10,633 10,818 11,003

10 11,188 11,373 11,558 11,743 11,928 12,113

11 12,298 12,483 12,668 12,853 13,038 13,223

12 13,408 13,593 13,778 13,963 14,148 14,333

13 14,518 14,703 14,888 15,073 15,258 15,443

14 15,628 15,813 15,998 16,183 16,368 16,553

15 16,738 16,923 17,108 17,293 17,478 17,663
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Довжина дахового покриття від карнизу до гребеня

Кількість рядів 
черепиці

Довжина дахового покриття (мм)

NORDIC EXCLUSIVE

1 389 391

2 758 762

3 1.127 1.133

4 1.496 1.504

5 1.865 1.875

6 2.234 2.246

7 2.603 2.617

8 2.972 2.988

9 3.341 3.359

10 3.710 3.730

11 4.079 4.101

12 4.448 4.472

13 4.817 4.843

14 5.186 5.214

15 5.555 5.585

16 5.924 5.956

17 6.293 6.327

18 6.662 6.698

19  7.031 7.069

20 7.400 7.440

21  7.769 7.811

22 8.138 8.182

23 8.507 8.553

24 8.876 8.924

25 9.245 9.295

26 9.614 9.666 

27 9.983 10.037

28 10.352 10.408

29 10.721 10.779

30 11.090 11.150

Рекомендація: Довжина дахового покриття вимірюється від кінця крокви до 
початку найвищої лати.
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Cпецифікація елементів системи Powertekk Nordic, 
Exclusive

Елемент 
Powertekk*** Застосування Розмір 

покриття
Коефіцієнт 
використання

Площина 
даху Черепиця Покриття даху 1.110 мм x 

369 мм 2,34 шт/м2

Гребені та
кути

Коньок* Гребінь і кути 380 мм 2,34 шт./пог.м

Коньок 
тримодульний* Гребінь і кути 1.130 мм 0,0,88 шт/пог. м

Закінчення 
плоского 
гребеня

Закінчення - 1,00 шт./деталь

Стартовий 
коньок Закінчення 380 мм 1,00 шт./деталь

Кінцевий коньок Закінчення 380 мм 1,00 шт. деталь

Заглушка конька Закінчення 200 мм 1,00 шт./деталь

Трійник гребеня 
10° - 30°

З’єднання 
гребеня з кутами - 1,00 шт./деталь

Трійник гребеня 
30° - 50°

З’єднання 
гребеня з кутами - 1,00 шт./деталь

Вентиляційна 
стрічка** Гребінь і кути 5.000 мм 0,20 шт./пог. м

Кругле 
закiнчення 
конька

Гребінь і кути 1.150 мм 0,87 шт./пог.м

Карниз Профіль карнизу Карнизи 1.200 мм 0,83 шт./пог.м

Вершини

Торцевий 
профіль правий/
лівий

Торці 1.110 мм 0,90 шт./пог.м

Торцева 
черепиця права/
ліва

Торці 185 мм 2,71 шт./пог.м

Стіни

Профіль 
пристінний 
правий / лівий

Бічні стіни 
люкарни 1.110 мм 0,90 шт./м

Профіль 
пристінний 
передній

Передні стіни 
люкарни 1.150 мм 0,87 шт./м

Розжолобки Профіль 
розжолобка Розжолобки 1.150 мм 0,87 шт./м

Кріплення Цвяхи /Шурупи Кріплення 
елементів - 10 шт./м2
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Продовження специфікації

Залишкове Перехідник - 
ущільнювач Антенні інсталяції 369 мм x 

370 мм 1,00 шт./деталь

Планка 
ущільнювальна

Ущільнення 
обробок 1.200 мм 0,0,83 шт./ пог. 

м

Санітарний 
дефлектор

Вентиляція ванн, 
туалетів, кухні

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Розповітрювач 
каналізації

Розповітрювання 
інсталяцій 
каналізації

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Даховий 
дефлектор 75

Вентиляція 
конструкції даху

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Універсальний 
дефлектор 200

Дефлектор даху 
універсальний

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Плоский лист Спеціальні 
елементи

1.250 мм x 
450 мм -

Монтажна 
підставка

Консоль 
комунікацій

369 мм x 
185 мм ****

Прозора 
черепиця 
двомодульна

для Nordic 369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Світловий ліхтар
Додаткове 
освітлення 
горища

738 мм x 
738 мм 1,00 шт./деталь

Isoflex P Обробка 
самоклейка

1.250 мм x 
300 мм

Ремонтний 
комплект

Ремонт 
пошкоджень - -

Перехідник 
димового каналу Димовий канал 369 мм x 

370 мм 1,00 шт./деталь

Перехідник 
інсталяції 
сонячних 
колекторів

Інсталяція 
сонячних 
колекторів

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

* Коньок для Nordic, Exclusive та Tyri  доступний виключно у великому розмірі ø 215 
мм. 
** Гребенева вентиляційна стрічка застосовується виключно з великими коньками. 
*** Усі розрахункові площі, довжина і кількість елементів слід помножити на 
коефіцієнт використання.
**** Кількість монтажних підставок розрахувати на основі вимог до елементів,
що монтуються.
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Cпецифікація елементів системи Powertekk Tyri
Елемент 
Powertekk Tyri Застосування Розмір 

покриття
Коефіцієнт 
використання

Площина 
даху Черепиця Покриття даху 1.084 мм x 

369 мм 2,4 шт/м2

Коньки 
і ребра даху

Конькова 
черепиця*

Коньки і ребра 
даху 380 мм 2,4 шт./пог.м

Конькова 
черепиця 
трьохмодульна*

Коньки і ребра 
даху 1.130 мм 0,88 шт/пог. м

Пласке 
завершення
конька

Завершення 
конька - 1,00 шт./деталь

Стартова 
конькова 
черепиця

Початок конька 380 мм 1,00 шт./деталь

Кінцева конькова 
черепиця

Завершення 
ребра даху
біля звису

215 мм 1,00 шт. деталь

Завершення 
конькової 
черепиці 

Завершення 
ребра даху
біля звису

155 мм 1,00 шт./деталь

Трійник конька 
10° - 30°

Поєднання 
конька
з ребрами даху

- 1,00 шт./деталь

Трійник конька 
30° - 50°

Поєднання 
конька
з ребрами даху

- 1,00 шт./деталь

Вентиляційна 
стрічка**

Коньки і ребра 
даху 5.000 мм 0,20 шт./пог. м

Кутова конькова 
черепиця

Коньки і ребра 
даху 1.150 мм 0,87 шт./пог.м

Звиси Профіль звису Звиси 1.200 мм 0,83 шт./пог.м

Верхівки
Профіль 
верхівки правий/
лівий

Верхівки 1.110 мм 0,90 шт./пог.м

Стіни

Профіль 
пристінний 
правий / лівий

Бічні стіни 
люкарни 1.150 мм 0,90 шт./м

Профіль 
пристінний 
передній

Передні стіни 
люкарни 1.150 мм 0,87 шт./м

Розжолобок Профіль 
розжолобка Розжолобки 1.150 мм 0,87 шт./м
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Продовження специфікації

Кріплення Цвяхи /Гвинти Кріплення 
елементів - 10 шт./м2

Інше Герметичний 
прохід Мережа антен 369 мм x 

370 мм 1,00 шт./деталь

Притискна 
планка

Герметизація 
покриття

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Повітря- 
відводчик 
вертикальної 
каналізації  

Відведення 
повітря з 
каналізаційної 
мережі

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Санітарна 
вентиляційна 
труба 

Вентиляція ванн, 
туалетів, кухні

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Вентиляційна 
труба покриття 
75 

Вентиляція 
конструкції даху

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Універсальна 
каналізаційна 
труба 200

Вентиляційна 
труба для будь-
якого 

369 мм x 
370 мм 1,00 шт./деталь

Плоский лист Спеціальні 
елементи

1.250 мм x 
300 мм -

Isoflex P Самоклейке 
покриття

1.250 мм x 
300 мм

Ремонтний набір
Ремонт 
поверхневих 
пошкоджень

- -

Перехідник 
димоходу Газові комини 369 мм x 

370 мм 1,00 шт./деталь

Прохід солярної 
мережі                        Солярні мережі 369 мм x 

370 мм 1,00 шт./деталь

* Конькова черепиця наявна у великому (0,215 мм).
** Конькова вентиляційна стрічка застосовується виключно з великою коньковою 
черепицею.
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Снігозахисні бар’єри

1. Консолі снігозахисних бар’єрів кріпляться до даху під напустками черепиці. 
Потрібно не закріпляти черепиці у ряду, що знаходиться вище планованого 
розміщення бар’єрів.

2. Над латою що підтримує черепицю, закріпити дошку шириною приблизно 80 - 
100 мм і товщиною приблизно на 10 мм меншою від лати. Встановити консоль 
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так, щоб вона щільно прилягала до профілю черепиці закріпити до дошки за 
допомогою 2 шурупів, що знаходяться в упаковці (6,5 x 38,0 мм). 

3. Закріпити черепицю в ряду над консолями.

Рекомендація: За бажанням снігозахисні бар’єри разом з консолями до Powertekk 
Exclusive можуть бути пофарбовані порошковою фарбою під колір даху.

4. Вставити кріплення з клямкою в консоль і залишити його відкритим. Вкласти 
снігозахисний бар’єр в консолі і закрити клямки так, щоб було виразно чути 
клацання.

Рекомендація: Монтаж снігозахисних бар’єрів в один ряд полегшують монтажні 
втулки на кінцях елементів.

Висоту кріплення снігозахисних бар’єрів можна регулювати в межах 180 мм.

Довжина: 1080 мм, висота: 110 мм.
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Гаки для снігозахисних балок

1. Консолі снігозахисних бар’єрів кріпляться до даху під напустками черепиці. 
Потрібно не закріпляти черепиці у ряду, що знаходиться вище планованого 
розміщення бар’єрів.

2. Над латою що підтримує черепицю, закріпити дошку шириною приблизно 80-
100 мм і товщиною приблизно на 10 мм меншою від лати. Встановити гак так, щоб 
він щільно прилягав до профілю черепиці закріпити до дошки за допомогою 2 
шурупів що знаходяться в упаковці (6,5 x 38,0 мм).

3. Закріпити черепицю над гаками.
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Лава для сажотруса

1. Лава для сажотруса кріпиться до даху під напустками черепиці. Не можна 
кріпити черепиці у ряді вище планованого розташування драбини.

2. Над латою, що підтримує черепицю, встановити планку кріплення так, щоб 
вона спиралася на сусідні лати. Прикріпити завіси до кронштейнів лави, а потім 
навісити конструкцію на планці до кріплення і прикрутити гвинтами 8,0 х 20,0 мм.
Встановити кронштейни так, щоб вона спиралася на нижніх профілях черепиці 
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Powertekk. Потім підсунути кронштейні вгору так, щоб вони щільно прилягали до 
профілю верхнього ряду черепиці.
Закріпити планку кріплення за допомогою шурупів 6,5 х 64,0 мм, котрі знаходяться 
в упаковці. Шурупи мають бути закручені в середину крокви на глибину не менше 
30 мм.

3. Закріпити черепицю над лавою сажотруса.

4. Загвинтити кожен гак лави до консолі за допомогою двох гвинтів з гайками 8.0 
x 20.0 мм, а потім прикріпити до гаків лаву за допомогою двох гвинтів з гайками 
та шайбами 6.0 x 16.0 мм . Виставити лаву по рівню.
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Гак безпеки

1. Гак безпеки кріпиться до даху під напустками черепиці. Не можна кріпити 
черепиці у ряді вище планованого розташування гака.

2. Над латою, що підтримує черепицю, встановити планку кріплення так, щоб 
вона спиралася на сусідні лати. Прикріпити кронштейни кріплення до гака, а 
потім навісити конструкцію на планці до кріплення і прикрутити гвинтами 8,0 х 
20,0 мм. Встановити гак так, щоб він спирався на нижньому профілі черепиці 
Powertekk. Потім підсунути гак вгору так, щоб він щільно прилягав до верхнього 
профілю черепиці.
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3. Закріпити планку кріплення за допомогою шурупів 6,5 х 64,0 мм, котрі 
знаходяться в упаковці. Шурупи мають бути закручені в середину крокви на 
глибину не менше 30 мм.
Закріпити черепицю в ряду над гаком безпеки.

Система кріплення сонячних колекторів

Незалежно від величини і розташування сонячних колекторів,
планка кріплення конструкційної системи Isola TopSec, завжди монтується над 
розташуванням панелі. Для великих площин сонячних колекторів, необхідного 
встановити додаткові ряди планок для кріплення на віддалі не більшій ніж 2,96 м.

Консолі кріпити на відстані 74 см. Цей розмір відповідає розміру модуля черепиці 
Powertekk, та гарантує, що консолі завжди опиняться на вгині профілю. Відстань 
консолей по вертикалі становить 111 см, що забезпечує підтримку в кожному 
третьому ряду черепиці. Потім закріпити по вертикалі підтримуючі планки L.

Систему кріплення сонячних колекторів створюють змонтовані над черепицею 
Powertekk вертикальні підпірні рейки у вигляді літери L. Рейки створюють основу, 
до якої кріпляться сонячні колектори за допомогою системних конструкцій 
кріплення для пологих дахів.
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1. Підпірні рейки кріпляться до даху під напустками черепиці. Не можна кріпити 
черепицю у ряді над рядом запланованого розташування колекторів.

2. Над латою що підтримує черепицю, встановити планку для кріплення, так щоб 
вона спиралася на сусідні лати. В планку з боків вставити гаки до кріплення. Потім 
засунути в гаки з’єднання у вигляді літери U. Потім вставити перший завіси та 
закріпити всі елементи.
Встановити кріплення так, щоб вони спиралися на нижньому профілі черепиці 
Powertekk. Потім підсунути вгору , щоб вони щільно прилягали до верхнього 
профілю черепиці.
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3. Планку кріплення закріпити за допомогою шурупів 6.5 x 64.0 мм, котрі 
знаходяться в упаковці комплекту. Шурупи мають бути закручені в крокву на 
глибину не менше, ніж 30 мм. Для пристосування до монтажу системи сонячних 
колекторів, підпірні рейки можна подовжити за допомогою модульних елементів 
довжиною 1.25 м. Закріпити черепицю над підпірними рейками.

4. підпірні рейки треба кріпити до даху у кожному третьому ряду черепиці (1.11 
m). Підняти черепицю і навісити гаки на латі, що підтримує черепицю. Дотиснути 
черепицю і знову прикріпити . Додаткове кріплення планок через макс. 2.96 м 
(дивись стор. 40)
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5. На закінчення з’єднати шини з консолями за допомогою гвинтів з гайками 
8.0 x 20.0 мм , котрі знаходяться в упаковці комплекту. Рейки можна подовжити 
за рахунок використання з’єднань, котрі монтують на внутрішній вертикальній 
стороні частини рейки і з’єднують гвинтами з гайками.
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Примітки
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