
PLAN TERASĂ

Învelitoare

MEMBRANĂ

Secțiune A-A

1:5

Dimensiuni gol

cod fereastră dimensiune totală F

deschidere în

structură S

060060 780 x 780mm 600 x 600mm

060090 780 x 1080mm 600 x 900mm

080080 980 x 980mm 800 x 800mm

090090 1080 x 1080mm 900 x 900mm

100100 1180 x 1180mm 1000 x 1000mm

090120 1080 x 1380mm 900 x 1200mm

120120 1380 x 1380mm 1200 x 1200mm

100150 1180 x 1680mm 1000 x 1500mm

150150 1680 x 1680mm 1500 x 1500mm

Spațiu ventilare

Strat final

Termoizolație

Barieră contra

vaporilor

Finisaj interior

Termoizolație

Bariera contra vaporilor

F

S

NOTĂ:

Asigurați-vă că aplicarea membranei acoperișului,

mărimea și numărul de suprapuneri și elementele de

fixare sunt toate în conformitate cu recomandările

producătorului.

Evitați îmbinarea la cald în imediata apropiere a

ferestrei VELUX. Cu toate acestea, în cazul în care

sudarea la cald este necesară în jurul ferestrei:

Asigurați-vă că fereastra VELUX este protejată în

mod corespunzător de expunerea directă la flacără

Fixați mecanic membrana pe fereastra VELUX

folosind piesa VELUX ZZZ 210

Fixați membrana de jur-împrejurul ferestrei VELUX

cu ajutorul unui adeziv special

Sudură la cald a membranei la o distanță sigură față

de marginea ferestrei

CVP

Produse VELUX:

CFP (Fereastră fixă)CVP (Fereastră cu deschidere)

CFP

VELUX Fereastră pentru

acoperiș terasă CVP/CFP

150 min.
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Fereastră pentru acoperiș terasă VELUX

CVP/CFP

Montaj standard

Notă: Când montați ferestrele de mansardă, ramele și produsele de montaj

VELUX, verificați să fie îndeplinite cerințele în construcții (inclusiv reglementările

de incendiu, daca este cazul) și să fie respectate instrucțiunile de montaj ale

producătorului. Acest detaliu reprezintă un principiu de montaj. VELUX nu își

asumă responsabilitatea cu privire la calitatea montajului propriu-zis executat pe

acoperiș.
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