INSTRUKCJA MONTAŻU PAP SAMOPRZYLEPNYCH
WERNER JANIKOWO

Wykonując pokrycie dachowe z użyciem pap samoprzylepnych WERNER JANIKOWO należy
kierować się następującymi zasadami :
1. Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie i
chronić przed nadmiernym nagrzaniem. Folia spodnia powinna być chroniona przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Maksymalny okres składowania materiału wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
2. Przed montażem należy przeprowadzić próbę przyczepności papy do podłoża.
3. Przed przystąpieniem do wykonania nowego lub renowacji starego pokrycia dachowego
należy zapoznać się z projektem technicznym pokrycia oraz ze stanem dachu. Na tej
podstawie należy dokonać wyboru odpowiednich materiałów.
4. Na kilka dni przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachu, ustalić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkości spadków połaci, ilość przerw
dylatacyjnych oraz precyzyjnie rozplanować położenie poszczególnych pasów papy na
powierzchni dachu. W celu ułatwienia prac dekarskich i optymalnego wykorzystania materiału,
wskazane jest wykonanie podręcznego projektu rozmieszczenia poszczególnych pasów papy.
5. Prac dekarskich z wykorzystaniem pap samoprzylepnych nie należy prowadzić w
temperaturach otoczenia niższych od 10°C. Nie należy montować pap samoprzylepnych,
których temperatura jest mniejsza niż 10°C.
6. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej powierzchni.
Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o oblodzonej powierzchni oraz podczas
opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze.
7. Przed ułożeniem pokrycia podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz
zagruntowane środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie i
zapewniającym odpowiednią przyczepność papy. Podłoże musi być równe i stabilne.
Na podłożach z płyt styropianowych papę montuje się bez stosowania gruntu.
8. Przy spadkach połaci dachu mniejszych lub równych 5% papę należy montować pasami
równoległymi do linii okapu wykorzystując jej naturalne właściwości samoprzylepne. Przy
spadkach połaci dachu większych od 5% papę należy montować pasami prostopadłymi do linii
okapu i dodatkowo mocować mechanicznie.
Pap WERNER JANIKOWO nie należy stosować na połaciach dachu o spadkach poniżej 1%.
9. W celu prawidłowego zamontowania wstęgi papy samoprzylepnej należy wykonać
następujące czynności : rozwinąć rolkę papy w miejscu, w którym będzie ona montowana,
sprawdzić poprawność ułożenia wstęgi papy, następnie nawinąć na rurę metalową połowę
długości wstęgi z jednej strony, przeciąć w poprzek spodnią folię i dociskając rozwijać papę
odrywając jednocześnie folię. Te same czynności należy powtórzyć z drugiej strony wstęgi
papy.
Producent zaleca mocowanie wstęgi papy z dwóch stron w celu uniknięcia błędów
wykonawczych.
Zaleca się stosować rurę metalową o średnicy około 10 cm i długości 95 cm.
10. Papę samoprzylepną w miejscach zakładów należy docisnąć przy pomocy wałka. Szczelne
wykonanie zakładów podłużnych i poprzecznych na etapie montażu polega na
zwulkanizowaniu całej powierzchni zakładów przy pomocy palnika gazowego lub dmuchawy
gorącego powietrza i dociśnięciu przy pomocy wałka.

11. W przypadku słabej lepkości papy należy aktywować spodnia warstwę oraz podłoże, przed
podgrzanie za pomocą palnika lub dmuchawy gorącego powietrza.
12. Zakład podłużny powinien mieć szerokość minimum 8 cm.
Zakład poprzeczny powinien mieć szerokość minimum 12 cm.
Wszystkie zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.
13. Wstęgi papy powinny być tak rozmieszczone na połaci dachu aby zakłady poprzeczne
sąsiednich rzędów pap były względem siebie przesunięte.
Rzędy papy nawierzchniowej powinny być przesunięte względem rzędów papy podkładowej o
połowę szerokości wstęgi papy.
W celu uniknięcia zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika
znajdującego się na spodzie zakładu.
14. Przy wykonywaniu połączeń, kształtowaniu detali, wykonywaniu obróbek i wywinięć
pionowych należy wyeliminować naprężenia papy. Powyższe elementy zaleca się wykonywać
aktywując papę palnikiem lub dmuchawą gorącego powietrza.
15. W celu zagwarantowania szczelności pokrycia należy niezwłocznie, w jednym cyklu roboczym
zamontować nawierzchniową papę zgrzewalną.
16. Montaż papy zgrzewalnej polega na jednoczesnym rozgrzewaniu palnikiem fragmentu
podłoża (powierzchni papy samoprzylepnej), w które ma być wgrzana papa, oraz fragmentu
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego topienia się masy bitumicznej, z
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
W przypadku papy samoprzylepnej wyposażonej w folię na powierzchni górnej należy ją
stopić podczas wgrzewania papy nawierzchniowej.
Producent przestrzega przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, mogącym
prowadzić do uszkodzenia osnowy i pofałdowania wstęgi papy.
Prawidłowy montaż papy polega na zwulkanizowaniu całej spodniej powierzchni klejącej papy
z podłożem.
Prawidłowe zgrzanie zakładów podłużnych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu całej
powierzchni klejącej zakładów oraz wytopieniu wypływki z masy bitumicznej. Wypływka z
masy bitumicznej powinna mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm na całej długości zakładów.
Instrukcja montażu pap zgrzewalnych: www.wernerpapa.pl
WERNER JANIKOWO Sp. z o.o. zaleca powierzenie wykonania prac dekarskich profesjonalnej
firmie dekarskiej.

