МОНТАЖ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ CLIMOWOOL
КРОК 1.

•
•

Розпакуйте мінвату, вирізаючи ножем пакувальну плівку
вздовж боку – рекомендуємо використовувати мінеральну
скловату climowool DF33 і KF32.
Розгорніть килимок і почекайте кілька хвилин, щоб килимок
розширився до своїх номінальних розмірів – або струсіть
його, тримаючи за один з кінців килимка.

КРОК 2.

•

Ретельно виміряйте відстань в просвіті між кроквами.

КРОК 3.

•
•

Виміряйте відстань, яка дорівнює відстані між кроквами
з запасом 1-2 см, щоб можна було щільно заповнити простір
між кроквами.
Відріжте килимок ножем уздовж прямої планки, наприклад,
металевої лінійки.

КРОК 4.

•
•
•

Укладення мінвати розпочніть від нижньої частини крокви в
напрямку конька.
Переконайтеся, що наступні елементи вати щільно прилягають
до вже укладених — для запобігання появі теплових мостів.
Подбайте про відповідну товщину мінвати, щоб якомога
більше заповнити простір, яку дає кроква.

КРОК 5.

•
•

При необхідності закріпіть вату від випадіння з поміж крокв,
підв’язуючи її тонким сталевим дротом, тросом або шнурком
(для мінвати DF1 і DF35).
Мінвати DF33 і KF32 не вимагають підв’язування.
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КРОК 6.

•
•

Перед закріпленням другого шару вати приготуйте риштування, що складається з підвісок і поперечних профілів типу CD
– рекомендуємо утримувати відстань між профілями 40 см, залежно від напрямку кріплення гіпсокартонних плит.
Також можна виконувати монтаж другого шару вати, безпосередньо набиваючи її на підвіски ES або типу «грибок»,
до яких потім кріпляться профілі CD, що дозволяє запобігти
появі теплових мостів. Монтаж підвісок на такій відстані від
крокви виконуйте так, щоб площина, визначена профілями,
дорівнювала товщині другого шару вати.

КРОК 7.

•

Укладіть другий шар вати – рекомендуємо виконати монтаж
мінеральної вати climowool DF33 або KF32 товщиною 15 см.

КРОК 8.

•

Приклейте пароізоляційний матеріал до металевих профілів.
Укладіть плівку з нахлестом не менше 20 см, а з’єднання
окремих шматків склейте двосторонньою стрічкою по всій
довжині.

КРОК 9.

•

Зверніть особливу увагу на щільність з’єднання плівки, що
укладається в площині даху, з колінною стінкою, з вінцем –
закріпіть пароізоляційну плівку відповідними стрічками або
клеями для цього виду застосування.

КРОК 10.

•
•

Останній шар облаштування горища складають плити,
наприклад, гіпсокартонні плити, які кріпляться до поперечних
профілів.
Виконуйте монтаж плит відповідно до рекомендацій
виробника системи гіпсокартонних листів
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