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Instrukcja stosowania płyt poliw�glanowych 
 
 
 
 

I. Zakres stosowania 
II. Asortyment płyt ROBELIT 
III. Monta� 
IV.    Warunki gi�cia 
V. Przenoszenie i składowanie 
VI. Ci�cie 
VII. Wiercenie 
VIII. Uszczelnianie 
IX. Odporno�� chemiczna 
X. Czyszczenie i konserwacja płyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje zwi�zane z u�ytkowaniem i monta�em płyt, dlatego przed przyst�pieniem 
do prac nale�y dokładnie zapozna� si� z jej tre�ci� i �ci�le przestrzega� w czasie monta�u.  
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I.  Zakres stosowania płyt poliw�glanowych komorowych ROBELIT. 
 
Płyty komorowe ROBELIT stosuje si� do wykonywania zewn�trznych i wewn�trznych przegród 
budowlanych. Płyty te mog� by� stosowane do wykonywania �wietlików dachowych i zadasze�, 
przeszkle� okien i drzwi oraz innych przepuszczaj�cych �wiatło przegród budowlanych. Mog� by� 
stosowane tak�e przy budowie szklarni i kolektorów słonecznych, przegród pomieszcze� biurowych i 
wystawowych, a tak�e tablic �wietlnych dla celów reklamowych. 
 
Płyty poliw�glanowe pozostaj� stabilne podczas długotrwałej pracy w zakresie temperatur od –40oC do 
+120oC. 
 
 
 
II.  Asortyment ROBELIT, dane materiałowe, przekroje płyt, wymiary i tolerancje. 
 

Grubo�� Waga Przepuszczalno�� �wiatła   % Wsp. U Opis �cianek 

mm kg/m2 bezbarwna br�z opal W/m2K  

4 0,8 82 70 54  2W 
4,5 1,0 82 70 54  2W 
6 1,3 82 70 54 3,6 2W 
8 1,5 81 50 46 3,4 2W 

10 1,7 77 35 55 3,0 2W 

10 2,0 76 34 51 2,7 3W 

16 2,7 72 40 46 2,3 3W 

16 2,8 67 35 41 2,1 4RW struktura M 

16 2,8 62 33 41 1,8 5W 

20 3,1 62 33 28 1,7 5W 

25 3,6 60 29 33 1,5 
5RW struktura M 

25 3,4 61 32 36 1,5 5W 

32 3,9 59 26 29 1,4 
5RW struktura M 

Budowa �cianek: 2W - dwie �cianki (1 komora)  3W - trzy �cianki (dwie komory) 
4W - cztery �cianki (trzy komory) 5W - pi�� �cianek (cztery komory)  
struktura M - płyta o wzmocnionej konstrukcji      
 
Współczynnik rozszerzalno�ci liniowej:  0,068 mm/moC. 
 
Standardowe wymiary płyt: szeroko�� 2100mm x długo�� 6000 lub 7000mm. 
Dost�pne długo�ci płyt: do 13000mm. 
Inne szeroko�ci płyt: na zapytanie. 
 
Tolerancje wymiarowe płyt w kierunku: 

a) długo�ci:   -5mm;  +10mm 
b) szeroko�ci:  ±5mm 
c) grubo�ci:  ±0,5mm 
d) grubo�ci �cianek:  ±10%   
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III.  Monta� płyt ROBELIT 
 
Uwagi ogólne. 
 
 
A. Płyty poliw�glanowe powinny by� montowane tak, aby kanały o�ebrowania uło�one były wzdłu� linii 

spadku (Rysunek 2) (płaskie, nachylone powierzchnie przeszklone), pionowo (okna, przeszklone 
�cianki) (1c) lub wzdłu� wygi�tego profilu (Rysunek 1a) (profilowane sklepienia, kopuły). Takie 
uło�enia zapewnia, �e nie dochodzi do gromadzenie si� brudu wewn�trz płyty oraz dzi�ki grawitacji 
nast�puje szybkie odprowadzenie wody i wilgoci.  

 
 
                  Rysunek 1a.     Rysunek 1b   Rysunek 1c 
 
 
 
B. Płyty powinny by� montowane tak, aby ich kraw�dzie poł�czeniowe ł�czone były za pomoc� profilu 

monta�owego odpowiedniego dla danego systemu szklenia (metoda szklenia polegaj�ca na 
przytwierdzania płyt przez docisk jej dwu- lub czterech kraw�dzi lub metody tzw. krycia dachowo-
stropowego i okładania) oraz dla wybranej suchej metody szklenia lub mokrej.  

 
 
 
C. W przypadku montowania płyt w pozycji poziomej (stropy, dachy, �wietliki) nale�y koniecznie 

zachowa� co najmniej 5 % nachylenie (nachylenie co najmniej 10 % jest zalecane). Wi�ksze 
nachylenia zapewniaj� lepsze odprowadzanie wody oraz samooczyszczanie si� płyty, oraz mniejsze 
ryzyko przecieków na ł�czeniu oraz wokół wkr�tów mocuj�cych. Ponadto przy wi�kszych 
nachyleniach zmniejsza si� uginanie płyt wskutek ich obci��enia (Rysunek 2).  

 
                    Długo��                         Nachylenie > 5% 

 
                                  Szeroko��                  Szeroko��  
 
Szklenie na płasko, mocowanie płyt przez docisk dwóch kraw�dzi 
Rysunek 2 
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Szczegółowe wytyczne monta�u płyt ROBELIT. 
 
1) Do zamontowania płyt kanalikowych z poliw�glanu mo�na u�y� wielu rozmaitych, wyst�puj�cych na 
rynku systemów mocowania (przykłady w zał�czeniu). 
Przed monta�em nale�y wszelkie uwagi zawarte w niniejszej instrukcji skonfrontowa� ze szczegółow� 
instrukcj� monta�ow� dotycz�c� konkretnie zastosowanego systemu. 
2) Montowanie płyt kanalikowych powinno by� ostatni� operacj� procesu monta�u. Konstrukcja no�na 
powinna by� wtedy w pełni przygotowana (wszelkie elementy składowe danego systemu na swoich 
wła�ciwych miejscach; �rodki zabezpieczaj�ce konstrukcj� no�n�, tzn. impregnaty do drewna lub powłoki 
ochronne, o ile zostały zastosowane – całkowicie utwardzone). 
3) Dopuszczalne rozstawy podpór zale�� od grubo�ci płyty, wielko�ci obci��enia i sposobu mocowania. 
Przy dobieraniu rozstawu podpór nale�y korzysta� ze szczegółowych wykresów i tabel opracowanych 
przez producentów płyt. 
 
4) Nie montowa� płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki. 
 
5) Poliw�glanowe płyty ROBELIT posiadaj� warstw� chroni�c� przed UV tylko po jednej stronie. Strona 
ta pokryta jest foli� maskuj�c� z licznymi nadrukami (m.in. uwagami na temat składowania, obróbki, 
monta�u itp.) Płyty nale�y montowa� t� stron� ku górze (na zewn�trz). Folia maskuj�ca po stronie 
nieodpornej na UV nie posiada nadruku. Je�eli płyty poliw�glanowe b�d� zamontowane bł�dnie tj. stron� 
zabezpieczon� przed UV skierowan� ku dołowi poliw�glan zacznie ulega� niszczeniu, a konkretnie 
b�dzie si� starze�, co widoczne b�dzie jako matowienie i �ółkni�cie płyty. Struktura poliw�glanu 
naruszona przez działanie promieni UV straci swoje pierwotne wła�ciwo�ci, st�d materiał b�dzie kruchy i 
łatwo b�dzie p�kał np. pod działaniem gradu.  

6) Wst�pne przygotowania przed monta�em.  
A. Zedrze� z obu otwartych stron płyty (krótsze boki) około 80-100 mm folii ochronnej od kraw�dzi 

płyty, aby umo�liwi� owini�cie aluminiowej ta�my uszczelniaj�cej. Je�li w fabryce otwarte ko�ce 
płyty zostały owini�te, zabezpieczenie to powinno by� usuni�te przed zało�eniem aluminiowej ta�my. 
Ta�m� uszczelniaj�c� zało�y� na otwarte boki tak, aby przylegała ona wła�ciwie i równomiernie do 
obydwu boków płyty i upewni� si�, �e wszystkie ko�ce kanałów o�ebrowania s� poprawnie 
uszczelnione.  

B. Zedrze� foli� ochronn� wzdłu� dłu�szych boków na szeroko�� około 80-100 mm od kraw�dzi płyty, 
aby przygotowa� płyt� do wsuwania do profilu ł�cznikowego lub o�cie�nicy (ramy).  

C. Usun�� spodni� foli� bezpo�rednio przed monta�em stropu. Przedwczesne usuniecie folii ochronnej 
mo�e prowadzi� do uszkodzenia powierzchni płyty w czasie jej ustawiania.  

D. Bezpo�rednio po zako�czeniu monta�u całego obszaru szklenia (lub w krótkim czasie) nale�y usun�� 
wierzchni�, zewn�trzn� foli� ochronn�. Pozostawiona folia wystawiona na działanie promieni 
słonecznych, mo�e by� pó�niej trudna do usuni�cia i mo�e to doprowadzi� do utraty gwarancji.  

 
  Ta�ma nieprzepuszczalna  

Ta�ma z filtrem wentylacyjnym  

 

  
Cz��ciowe lub całkowite usuwanie 
folii ochronnej przed i po monta�u.  

Zakładanie ta�my 
uszczelniaj�cej na otwartych 
bokach płyty.  

Osłona ochronna w kształcie U 

Rysunek 17 a.  Rysunek 17 b.  Rysunek 17 c. 
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E. Upewni� si� o wła�ciwym doborze ta�my uszczelniaj�cej w zale�no�ci od formy szklenia. Sprawdzi� 

poprawno�� monta�u. Nale�y zwróci� uwag� na przypadek monta�u, w którym obydwa otwarte boki 
płyty s� usytuowane od dołu – wówczas po obu stronach nale�y zastosowa� ta�m� 
paroprzepuszczaln� (wentylacyjn�). 

F.  Kanaliki musz� by� zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem wilgoci. 
Górny brzeg płyty powinien by� szczelnie zamkni�ty; w tym celu stosuje si� samoprzylepn�, 
nieprzepuszczaln� ta�m� aluminiow� pełn� HDPE o szeroko�ci dopasowanej do grubo�ci płyty . 
Dolny brzeg płyty zabezpiecza si� samoprzylepn� ta�m� HDPE paroprzepuszczaln� (o odpowiedniej 
szeroko�ci do grubo�ci płyty). Nie przepuszcza ona kurzu i insektów, pozwala natomiast powietrzu 
wnika� i uchodzi� z kanalików, dzi�ki czemu nast�puje wyrównanie pr��no�ci pary wodnej w 
powietrzu zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewn�trznym. Proces ten nie pogarsza własno�ci 
izolacyjnych płyty. 
 

7) Brzegi płyt umiejscowionych na szczególnych połaciach dachu, takich jak okapy, kalenice i 
w�zgłowia, oprócz zabezpieczenia odpowiednimi ta�mami, wymagaj� tak�e zastosowania profilu 
aluminiowego „F” lub poliw�glanowego „U” i uszczelnienia silikonem. 

 
8) Upewni� si�, �e uszczelki, �rodki uszczelniaj�ce i inne materiały pomocnicze u�yte przy instalacji nie 
oddziałuj� szkodliwie na płyty (patrz odporno�� chemiczna poliw�glanów). 
 
Dost�pne w Robelicie uszczelki zostały sprawdzone pod k�tem zgodno�ci chemicznej z płytami 
poliw�glanowymi. 
W razie w�tpliwo�ci nale�y kontaktowa� si� z bezpo�rednim dostawc� płyt. 
 
9) Płyty nale�y instalowa� tak, aby �eberka (kanaliki) przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu, a 
w przegrodach pionowych ku dołowi, co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu. 
 
A. Przy stosowaniu systemu przeszklenia polegaj�cym na zaciskaniu czterech kraw�dzi płyty, belki 

podporowe powinny by� umieszczane pod spodem płyty a element dociskowy od wierzchu. (S� one 
elementami no�nymi, które ł�cz�c płyty z konstrukcj� no�n�, przenosz� obci��enie z płyt na 
podpory). 

B. Przy stosowaniu systemu przeszklenia polegaj�cym na zaciskaniu dwóch kraw�dzi płyty, belki 
podporowe (oraz zaciski płyt) powinny by� montowane pod dwiema wzdłu�nymi kraw�dziami płyty, 
równolegle do kanałów o�ebrowania płyty. (Podobnie jak w poprzednim przypadku podpory te s� 
elementami no�nymi, które ł�cz�c płyty z konstrukcj� no�n�, przenosz� obci��enie z płyt na 
podpory). 

C. Przy stosowaniu metod zadaszenia (stropowych) / okładania płytami, ł�czniki (w dowolnej wersji) 
powinny by� stosowane na dwóch dłu�szych bokach ka�dej płyty (równolegle do kanałów 
o�ebrowania płyty). Głównym przeznaczeniem ł�czników jest ł�czenie przylegaj�cych do nich płyt. 
Mog� one by� pomocne w przenoszeniu obci��enia na konstrukcj�, ale  w tym przypadku wi�kszo�� 
obci��enia na konstrukcj� no�n� (płatwy, krokwie) przenosz� wkr�ty mocuj�ce. Wkr�ty wraz z 
podkładkami i gumowymi uszczelkami powinny by� rozmieszczone wzdłu� całej płatwy podporowej 
w odst�pach około 500-600 mm oraz 300-400 mm w przypadku krokwi kra�cowych. Przy stosowaniu 
metalowych ł�czników s� one przytwierdzane do krokiew (płatew). Przy zastosowaniu 
poliw�glanowych profili ł�cznikowych, niektóre ich rodzaje s� przymocowane inne za� nie. W takim 
przypadku, wkr�ty mocuj�ce b�d� umieszczane po obu stronach ł�cznika, w odległo�ci około 200-250 
mm od ł�cznika.  

 
 
 
 
 



 6 

10) Ogólne uwagi odno�nie budowy konstrukcji  
 

1) Zalecane rozpi�to�ci prz�seł no�nych, pokazane w tabelach z  danymi o obci��eniach i 
rozpi�to�ci, nie powinny zast�powa� danych wynikaj�cych z lokalnych przepisów budowlanych i 
konstrukcyjnych. Warto�ci ko�cowe powinny by� podyktowane aktualnymi warunkami 
miejscowymi i projektem technicznym.  

2) Rozpi�to�� prz�sła ko�cowego tj. odległo�� pomi�dzy podpor� kra�cow� a pierwsz� wewn�trzn� 
(najbli�sz� do tej podpory) płatw� powinna stanowi� około 80 % rozpi�to�ci zalecanej dla danego 
obci��enia i danego rodzaju płyt lub powinna by� okre�lona przez projektanta.  

3) Wykazywane warto�ci rozpi�to�ci cz��ciowo opieraj� si� na wyliczeniach teoretycznych, 
cz��ciowo na do�wiadczeniach empirycznych, na szacunkach opartych o do�wiadczenie, 
ekstrapolacjach i ocenach w oparciu o produkty o podobnych własno�ciach. Znane własno�ci 
konstrukcyjne brane pod uwag�: dopuszczalne ugi�cie płyty, potencjalny napór wiatru i 
obci��enia pokryw� �nie�n�, skutki gradobicia, oraz inne stosowane obci��enia zgodnie ze 
stosowana praktyk� konstrukcyjn� i budowlan�.  

4) Bie��ce dane mog� by� aktualizowane zgodnie z dalszymi próbami i szacunkami.  
 
11) Z uwagi na rozszerzalno�� termiczn� płyt poliw�glanowych, która jest zazwyczaj wi�ksza ni� w 

przypadku pozostałych materiałów wyst�puj�cych w konstrukcji, płyt nie mo�na „ciasno” osadza�. 
Instalacja bez dostatecznego luzu termicznego wywoła dodatkowe napr��enia cieplne i 
wyboczenia!  

 
Płyty poliw�glanowe ulegaj� rozszerzaniu o 3 mm na ka�dy metr długo�ci (szeroko�ci) przy zakresie 
zmian temperatury około 50° C – zakres roboczy praktycznie dla wi�kszo�ci przypadków. Dla płyt o 
wymiarach 1,00 m szeroko�ci i 1,50 m długo�ci, luz 3 mm dla szeroko�ci i 5 mm dla długo�ci 
teoretycznie powinien wystarczy�. Zalecamy podwoi� ten luz ze wzgl�dów praktycznych. Luzy 
powinny by� po obu stronach płyty.  

 
Gł�boko�� wr�bu - całkowita wn�ka (wgł�bienie) w której wspiera si� płyta przeszklenia. Zaleca si� 
gł�boko�� wr�bu wynosz�c� co najmniej 20 mm dla szeroko�ci do 1,0 m i wr�by o gł�boko�ci 25-30 
mm dla wi�kszych rozpi�to�ci. Nale�y pami�ta�, �eby co najmniej jedno �ebro było osadzone i 
zaci�ni�te w profilu systemu no�nego. 
 

O�cie�nica drewniana  
 

 Wkr�t mocuj�cy   

 

Uszczelnianie 
silikonowe 
 
 
 
Płyta poliw�glanowa 
komorowa 

 

Górny profil aluminiowy  
 
 
Gumowa uszczelka  
 
Płyta poliw�glanowa k. 
 
Uszczelka  
 
Dolny profil ł�cznikowy 
 
�ruby monta�owe 
 
Stalowa belka podporowa   
 

Drewniany profil dociskowy  
Pasek gumowej uszczelki  

   

Rysunek 16 a. „Mokre” szklenie   Rysunek 16 b. „Suche ” szklenie   
 
   a  -  luz na rozszerzanie 
   b  -  gł�boko�� zaczepienia kraw�dzi  
   c  -  gł�boko�� wr�bu  
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a. szeroko�� płyty  
b. długo�� płyty  
c. szeroko�� skrzydła  
d. długo�� skrzydła 
e. gł�boko�� zaczepienia (zachodzenia) kraw�dzi  
f. luz na rozszerzalno�� termiczn�  
g. gł�boko�� wr�gu e + ½ F 

Rysunek 16 c. Szkic wr�bu i luzu na rozszerzanie („mokre” i „suche” metody).  
 
 
Podobnie by zapewni� płycie swobod� ruchów dylatacyjnych zwi�zanych ze zmianami temperatury 
podczas eksploatacji, w przypadku arkusza o długo�ci 2000mm wiercone otwory powinny mie� �rednic� 
co najmniej o 6mm wi�ksz� od �rednicy trzpienia �ruby mocuj�cej, a otwory na podkładki grzybkowe – 
�rednic� minimum 18mm. Ka�de kolejne 1000mm długo�ci arkusza wymaga zwi�kszenia �rednicy 
otworu o dalsze 2,5mm. 
 
12) Nie wolno mocowa� i zaciska� płyty zbyt silnie, gdy� odbierze im to swobod� pracy (przesuwu), 
wywieraj�c niekorzystny wpływ na konstrukcj�. 
 
13) Na płatwiach okapowych oraz w miejscach wyst�powania du�ych obci��e� wiatrowych konieczne s� 
dodatkowe mocowania. Do tego celu słu�� podkładki grzybkowe z poliamidu. Równie� w tym przypadku 
nie wolno zbyt mocno dokr�ca� �rub. 
 
14) Maksymalne wyst�p ko�ca płyty poza płatew okapow� powinna wynosi� 50-60mm. Zapewni to 
prawidłowy spływ wody deszczowej do rynny. 
 
15) �rodki ostro�no�ci w czasie monta�u i konserwacji.  
 
1. W czasie monta�u płyt lub w czasie wykonywania prac konserwatorskich, zawsze nale�y pami�ta�, �e 

płyty nie s� w stanie utrzyma� ci��aru człowieka. Przy szkleniu wszelkiego rodzaju stropów i dachów 
zawsze nale�y stosowa� drabiny, pomosty ułatwiaj�ce pełzanie, które wsparte s� o konstrukcj� no�n�. 
Zabronione jest chodzenie bezpo�rednio po płytach. W przypadkach koniecznych (np. podczas 
monta�u) nale�y stosowa� deski („łaty”) oparte na co najmniej kilku �eberkach płyty. 

2. Nigdy nie wolno st�pa� po płytach pomi�dzy krokwiami ani w �rodku przeszklonej ramy!!! W 
nagłych wypadkach st�pa� wył�cznie po linii krokwi (płatwi) lub ramach konstrukcyjnych.  

 

 
Ostro�nie! Nie st�pa� po płytach pomi�dzy płatwami. 

 
3. Nigdy nie wolno pozostawia� na stropie lub dachu wstawianej płyty zanim nie zostan� wykonane 

wła�ciwie jej mocowania (profile dociskowe lub wkr�ty mocuj�ce). W czasie całego monta�u nale�y 
zadba� o to, by płyty gotowe do wstawienia były zabezpieczone na wypadek nagłego podmuchu 
wiatru.  
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IV. Warunki gi�cia płyt poliw�glanowych komorowych ROBELIT 

Promie� gi�cia płyt poliw�glanowych komorowych na zimno.  
 
Dzi�ki naturalnym własno�ciom poliw�glanów, płyty mog� by� wyginane i kształtowane na zimno, bez 
konieczno�ci stosowania termicznych procesów obróbki, pod warunkiem zachowania dopuszczalnych 
minimalnych promieni gi�cia. Wyginanie płyt przy przekroczeniu minimalnych promieni gi�cia, 
powoduje powstawanie nadmiernych napr��e� oraz odkształce� w płytach. Mo�e to doprowadzi� do 
trwałych uszkodze� i powoduje utrat� gwarancji.  
 
1.  Minimalny promie� gi�cia dla płyt 1-komorowych okre�lamy wg r�cznej formuły przeliczeniowej o 

wzorze:  
      150 x grubo�� płyty [mm] 
2.  Minimalny promie� gi�cia dla płyt 2-komorowych okre�lamy wg r�cznej formuły przeliczeniowej o 

wzorze:  
      175 x grubo�� płyty [mm] 
3.  Minimalny promie� gi�cia dla płyt 4-komorowych okre�lamy wg r�cznej formuły przeliczeniowej o 

wzorze:  
      150 x grubo�� płyty [mm] 
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V.  Przenoszenie i składowanie płyt ROBELIT 
 
A. Płyty poliw�glanowe komorowe powinny by� transportowane i składowane w pozycji poziomej, na 

płaskich paletach, których wymiary odpowiadaj� lub s� wi�ksze od przenoszonych płyt. Płyty musz� 
by� zabezpieczone i zamocowane do palet w czasie ich transportu i przenoszenia na miejsce. 
Dopuszczalne jest składowanie płyt jednych na drugich z zachowaniem zasady, �e na spodzie 
umieszczane s� płyty wi�ksze, od góry płyty krótsze.  
Dopuszczalne jest składowanie płyt na płaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach 
(kantówkach) maj�cych powierzchni� no�n� o szeroko�ci min. 100mm, rozmieszczonych w 
odst�pach nie wi�kszych ni� 1m. Nie kła�� na rozgrzanym podło�u! 

 

 
 
B. W czasie transportu palet z płytami za pomoc� wózka widłowego, nale�y pami�ta� o zasadzie, �e 

długo�� wideł wózka powinna odpowiada� szeroko�ci płyt. Krótsze widły dla szerszych palet mog� 
by� przyczyn� uszkodzenia płyt.  

C. Płyty opuszczaj� fabryk� producenta w pakietach opakowanych w biał�, wodoszczeln� foli� 
polietylenow�. Opakowanie powinno by� usuwane bezpo�rednio przed monta�em. Składowanie płyt 
powinno odbywa� si� w osłoni�tym, suchym wentylowanym pomieszczeniu, z dala od 
bezpo�redniego nasłonecznienia i nie nara�one na deszcz.  

D. Nale�y unika� długiego pozostawiania na deszczu palet z płytami, nawet je�li te pozostaj� 
zapakowane, gdy� mo�e to prowadzi� do kondensowania si� wilgoci w przegrodach płyt. Nadmierne 
wystawianie na bezpo�rednie działanie promieni sło�ca, mo�e powodowa� przegrzewanie, osłabianie 
folii ochronnej oraz jej przytopienie do powierzchni płyty a w konsekwencji utrudnienie lub 
uniemo�liwienie jej usuni�cia. 

E. Charakterystycznym zjawiskiem towarzysz�cym składowaniu płyt z tworzyw sztucznych w „stosie”, 
w tym równie� poliw�glanów komorowych, jest wyst�powanie efektu kumulacji ciepła, je�eli stos 
zostanie wystawiony na bezpo�rednie działanie promieni słonecznych. W wyniku tego zjawiska 
temperatura wewn�trz „stosu” mo�e osi�ga� znaczn� warto��, przewy�szaj�c� temperatur� 
mi�knienia folii maskuj�cej, w rezultacie czego mo�e dochodzi� do sklejenia si� płyt ze sob�, a nawet 
trwałego wnikania folii maskuj�cej w powierzchni� płyt. To ostatnie zjawisko mo�e wyst�pi� równie� 
wtedy, gdy wykonawca ju� po zamontowaniu płyt w konstrukcji no�nej, b�dzie zbyt długo zwlekał z 
całkowitym usuni�ciem folii maskuj�cych (zobacz MONTA	). 

F. Nale�y unika� składowania płyt nie opakowanych, z otwartymi bokami, przez dłu�szy okres czasu 
(kilka dni), gdy� do wn�trza przegród mo�e przedosta� si� kurz i inne zanieczyszczenia.  

G. UWAGA! Nigdy nie wolno okrywa� palet z płytami materiałami ani te� ustawia� na płytach 
przedmiotów, które gromadz� ciepło lub sa dobrymi przewodnikami ciepła (np. czarne 
przedmioty, metalowe profile, rury, blachy stalowe, etc). Mog� one gromadzi� ciepło i 
prowadzi� do przegrzania i uszkodzenia płyt.  

H. Je�li zachodzi konieczno�� składowania palet na otwartej przestrzeni, nale�y je osłoni� biał� 
nieprzezroczyst� płyt� polietylenow�, tektur� falist� lub innym materiałem izolacyjnym, pami�taj�c o 
całkowitym przykryciu palety,  
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VI.  Ci�cie płyt ROBELIT 
A. Płyty poliw�glanowe mog� by� rozcinane przy pomocy standardowych narz�dzi warsztatowych do 

ciecia drewna i metalu. Najlepsze rezultaty daje brzeszczot piły do plastiku oraz piła tarczowa 
(stołowa lub r�czna) z małymi z�bami i wysokich obrotach - odpowiednia dla drewna twardego. 
Zastosowanie maj� równie� piła ta�mowa oraz wyrzynarka przy powolnym posuwie (najlepsza dla 
krótkich zwartych wycinek). Piła r�czna lub piłka do metalu powinny by� prowadzone pod 
niewielkim k�tem. 

B. Podczas ci�cia płyta musi by� podparta mo�liwie blisko ostrza i nale�ycie unieruchomiona, by 
wyeliminowa� napr��enia i wibracje. 

C. Zawsze nale�y usuwa� opiłki powstałe przy ci�ciu za pomoc� odkurzacza lub spr��onego powietrza. 
Dobr� praktyk� jest przedmuchiwanie czystym spr��onym powietrzem kanałów o�ebrowania w celu 
usuwania z ich wn�trza pyłu i opiłków.  

D. Płyty o �redniej i małej grubo�ci i niewielkich wymiarach, mog� by� ci�te, przy zachowaniu 
odpowiednich �rodków ostro�no�ci, za pomoc� krótkiego, cienkiego, ostrego ostrza. W przypadku 
ciecia wzdłu� mo�na stosowa� r�czn� pił� włosow�.  

 

 
 

 Piła tarczowa Piła ta�mowa 
K�t przyło�enia 
K�t natarcia 
Pr�dko�� skrawania 
Podziałka z�ba 

20 – 30o 

15o 

1000 – 3000 m/min 
2 – 5mm 

20 – 30o 

0,5o 

600 – 1000m/min 
1,5 – 2,5mm 

 
 
E. Otwarte ko�ce, powstałe po rozci�ciu płyty, nale�y zabezpieczy� odpowiedni� ta�m� samoprzylepn� 

chroni�c� przed wnikaniem do kanalików kurzu i insektów. 
 

VII.  Wiercenie płyt ROBELIT 
A. Wiercenie mo�e by� wykonywane przy pomocy wierteł do metalu. Otwory dla wkr�tów powinny by� 

wiercone wiertłem o �rednicy 2 mm wi�kszej ni� �rednica wkr�tu. Podobnie jak przy ci�ciu, miejsce 
gdzie dokonywane s� przewierty płyty, nale�y prawidłowo podpiera�, a nast�pnie oczy�ci� 
powierzchni� jak i wn�trze płyty z opiłków i wiór.  

B. Nale�y zwraca� szczególn� uwag�, aby otwory były prostopadłe do powierzchni płyty.  
C. Chocia� wiercenie płyt w celu ich mocowania jest powszechn� metod� monta�u, zaleca si� stosowa� 

j� w zwykłych i tanich projektach i nie nadu�ywa� jej w innych. 
D.  Nie wolno wierci� otworów bli�ej ni� 40mm od brzegu arkusza (formatki). 
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VIII.  Uszczelnianie i spajanie płyt ROBELIT 
 
 
A. Szczeliwo silikonowe.   

Zaleca si� silikon biały lub półprzezroczysty nie zawieraj�cy w składzie rozpuszczalników 
organicznych.  

 
 
B. Szczeliwo i uszczelki chroni�ce przed czynnikami atmosferycznymi. 
 
  Stosowane w „mokrych” i „suchych” systemach.  
 

W „mokrych” systemach mo�na stosowa� gumow� ta�m� przylepn� dwustronn� lub kauczuk 
neoprenowy oraz uszczelki gumowe EPDM (terpolimer etylenu z propylenem i dienem) w 
kombinacji z wy�ej podanym szczeliwem silikonowym.  
 
W „suchych” systemach mo�na stosowa� gumowe paski uszczelek EPDM (w prostych systemach 
ramowych) lub profilowane gumowe uszczelki EPDM wciskane w bruzdy metalowych profili 
ł�cznikowych oraz/lub profili ramowych (o�cie�nic). Nacisk mechaniczny profili zaciskowych na 
uszczelki gumowe powoduje uzyskanie efektu uszczelnienia podobnie jak systemach szklanych.  
 
 

C. Uszczelnianie płyt jest uzyskiwane przy pomocy aluminiowe ta�my przylepnej nieprzepuszczalnej 
lub z filtrem wentylacyjnym.  
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IX.  Odporno�� chemiczna płyt poliw�glanowych ROBELIT 
 
Płyty poliw�glanowe ROBELIT odznaczaj� si� dobr� odporno�ci� na wiele zwi�zków chemicznych. 
Niektóre chemikalia mog� jednak oddziaływa� szkodliwie na płyty.  
Przed doborem i stosowaniem szczeliwa oraz spoiwa przy monta�u płyt poliw�glnowych, nale�y 
zapozna� si� z wymaganiami producenta. 
 
W przypadku zamiaru stosowania szczeliw i spoiw, które nie znalazły si� na li�cie zalecanych 
produktów, nale�y zwróci� si� do dostawcy w celu uzyskania jego zgody. Niezastosowanie si� do 
powy�szego skutkowa� b�dzie utrat� wszelkich gwarancji.  
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X.  Czyszczenie i konserwacja płyt ROBELIT 

 
 
 
Zalecane jest okresowe czyszczenie płyt podczas eksploatacji. 
 
1. Utrzymywanie płyt w czysto�ci zapewni ich długotrwałe u�ytkowanie. Zwykle samooczyszczanie si� 

płyt w czasie deszczu jest wystarczaj�ce. Niewielkie powierzchnie mog� by� myte przy pomocy 
łagodnych detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym. Przed myciem nale�y upewni� si�, 
�e �rodek myj�cy nie zawiera rozpuszczalników ani czynników, które mog� powodowa� zarysowania 
i zmatowienie płyt. 

 
2.  Pami�ta�, �e �rodki czyszcz�ce i rozpuszczalniki nadaj�ce si� do czyszczenia poliw�glanu mog� by� 

niebezpieczne dla powierzchni pokrytej warstw� absorbera UV. 
W w�tpliwych przypadkach przeprowadzi� uprzedni test �rodka czyszcz�cego na próbce płyty lub 
zasi�gn�� rady u swojego dostawcy. 
 

3. Poplamione miejsca nale�y najpierw spłuka� ciepł� wod�, nast�pnie przemy� przy u�yciu mi�kkiej 
g�bki lub �ciereczki. Nie szorowa� płyt szczotkami lub ostrymi przedmiotami. Na koniec spłuka� 
jeszcze raz wod� i wytrze� do sucha przy pomocy szmatki.  

 
4. Plamy oleju lub smoły mo�na zmywa� roztworem wodnym alkoholu izopropylowego. Zabrudzone 

miejsce nale�y pociera� mi�kk� szmat�. Nast�pnie post�powa� zgodnie z wy�ej podanym opisem, 
stosuj�c do płukania du�e ilo�ci wody.  

 
5. Nale�y unika� czyszczenia na sucho, gdy� ziarna piasku i inne drobiny mog� rysowa� powierzchni� 

płyt.  
 
6. Wi�ksze powierzchnie mog� by� myte profesjonalnie za pomoc� sprz�tu wyposa�onego w 

wysokoci�nieniowy strumie� wodny oraz/lub pary. Nale�y pami�ta� o dodawaniu łagodnych �rodków 
myj�cych odpowiednich dla tego typu płyt.  

 
7. Nale�y unika� powtarzaj�cego si� przesuwania i pocierania płyt jednych o drugie, nawet wówczas, 

gdy s� one jeszcze chronione przez nało�on� na nie foli�. Tarcie powoduje wytwarzanie si� na 
płytach ładunków elektrostatycznych, które sprawiaj� przyci�ganie i przywieranie kurzu i zabrudze�, 
utrudniaj�c utrzymanie czysto�ci płyt.  

 

 
 
 
Ka�dy u�ytkownik materiałów powinien wykona� w swoim zakresie próby w celu okre�lenia przydatno�ci materiałów do swoich 
praktycznych zastosowa�.  
 


