z anda protector

Dakstiņu virsma, kas ilgāk saglabā jauna jumta efektu

ROOFS FOR LIVING

Ļaujiet savai mājai uzmirdzēt!
Savstarpēji savienojamie dakstiņi ir viegli un ērti klājami.
Monier piedāvā ne vien dakstiņus, bet arī plašu oriģinālo
aksesuāru un speciālo dakstiņu klāstu – visu nepieciešamo
pilnīgam un drošam jumtam. Tā, piemēram, jūs varat iegādāties malas dakstiņus, kas bieži tiek izmantoti ekskluzīvu
māju projektos Vācijā.
Betona priekšrocības un svara jautājums

Iepazīstinām jūs ar protector virsmas pārklājuma dakstiņiem, kas eleganti izcels jūsu jauno jumtu. protector
pārklājums padarīs jumta krāsu daudz piesātinātāku un
ilgnoturīgāku.
protector estētiskās priekšrocības ir acīmredzamas,
taču ir arī praktiski iemesli, kādēļ izvēlēties šo augstvērtīgo
dakstiņu. Viens no tiem – dakstiņi saglabās jauna jumta
efektu daudz ilgāku laiku. Pārbaudēs, kas veiktas pētījumu
centrā Vācijā, pierādīts, ka protector virsmas pārklājuma
dakstiņa estētiskais izskats saglabājas par 30% ilgāk nekā
parastajiem dakstiņiem. Arī sūnām, aļģēm un netīrumiem
būs daudz grūtāk sakrāties uz spīdoši gludās virsmas. Palielināsies arī dakstiņu izturība pret UV stariem, kas
liek krāsai izbalēt.
Taču protector uzlabo ne tikai jumta izskatu vien
– augstās kvalitātes dakstiņi izstrādāti, stingri vadoties pēc
precizitātes un kvalitātes kontroles prasībām.

Sarkans

Ķieģeļsarkans

Brūns

Jumtam, ko veido betona dakstiņi, ir neskaitāmi vairāk
priekšrocību nekā šīfera jumtam. Betons ir ilgmūžīgāks,
un betona dakstiņi padara arī mājas mūžu daudz ilgāku.
Viena no lielākajām dakstiņu jumta priekšrocībām ir tā, ka
šāds jumts elpo un līdz minimumam samazina kondensāciju. Un, protams, tas ir kluss pat stipra lietus laikā, nodrošinot jums mājā mieru un labsajūtu.
Tomēr bieži vien mūsu jumtu speciālistiem tiek uzdots
šāds jautājums: “Vai es varu nomainīt savu šīfera jumtu uz
betona vai māla dakstiņu jumtu?”
“Jā, varat gan!” ir visizplatītākā atbilde.
Latvijā mājas projektētas tā, lai spētu izturēt daudz
smagākas slodzes nekā dakstiņu jumta daži papildu
kilogrami. Rezerve, kas paredzēta sniega radītai slodzei,
ir daudz lielāka nekā patiesībā nepieciešams. Konsultējieties ar Monier jumtu segumu speciālistu tuvākajā būvmateriālu veikalā!
Oriģinālās detaļas
protector dakstiņu klāstam, protams, ir arī oriģinālās

detaļas – visi nepieciešamie aksesuāri un speciālie dakstiņi.
Īpašas iezīmes

Uzlabota malu konstrukcija – labākai aizsardzībai un
vieglākai montāžai. Savstarpēji savienojamie dakstiņi
nodrošina ātru un precīzu uzklāšanu. Ļoti populāri
Vācijā, tagad pieejami arī Latvijā!

Graf ītpelēks

Melns

Dakstiņi ir piemēroti jebkuram jumtam
Dakstiņu jumts .... tas noteikti ir pārāk smags! Šāds
maldīgs uzskats ir sastopams ļoti bieži, īpaši kad runa iet
par mājas renovāciju. Tomēr jāatceras, ka jebkuram jumtam, neatkarīgi no izvēlētā materiāla, ir jābūt konstruētam
paredzot daudz lielākas smaguma slodzes par jumta
materiāla svaru. Papildus jumta materiāla svaram, jumta
konstrukcijai jātur vēl vismaz cilvēka (amatnieka pilnā
ekipējumā), sniega un vēja slodze. Precīzus aprēķinus
protams ir jāveic katram projektam atsevišķi, ņemot vērā
arī jumta fiziskos izmērus un slīpumu. Piemēra tabulā Jūs
variet redzēt, ka dakstiņu svars procentuāli ir tikai neliela
daļa no kopējās aprēķinātās smaguma slodzes.

17% Vēja slodze

60% Sniega slodze

13% Dakstiņu svars
11% Konstrukcija

Dakstiņi un oriģinālās detaļas
Zanda PROTECTOR

Aksesuāri

Kopējais garums:

420 mm

Kopējais platums:

330 mm

Min. attālums starp latām:

320 mm

Maks. attālums starp latām:

370 mm

Darba platums:
Svars:

Zemsegums
Putnu barjera
Slīpās kores blīvētājs Metalroll

Kores blīvētājs
Stiprinājumi

298 mm
4,2 kg/gab., apm. 42 kg/m2

Iepakojuma izmērs:
Daudzums uz paletes:
Patēriņš:
Min. jumta slīpums:

6 gab.
252 gab.
8,9–10,4 gab./m2
1:5 (11°)

zanda PROTECTOR
PROTECTOR pusdakstiņs
Platums 180 mm, garums 420 mm.
Izmanto slīpo koru un satekņu ērtākai
noformēšanai.

Protector kreisās
malas dakstiņš
Jumta plaknes kreisās malas noformēšanai.

PROTECTOR kores dakstiņš
Platums 260 mm, garums 420 mm.
Dakstiņi uz paletes 50 gb. Patēriņš 3
gb/tm.

PROTECTOR kores
sākuma dakstiņš (apaļš)
Stiprinās slīpās kores sākumā.

PROTECTOR sākuma
kores dakstiņš
Stiprinās horizontālās kores sākumā.

PROTECTOR Y veida dakstiņš
Savieno horizontālo un divas slīpās kores.

PROTECTOR beigu
kores dakstiņš
Stiprinās horizontālās kores beigās.

PROTECTOR T veida dakstiņš
Divu perpendikulāri pievienotu
horizontālu koru savienošanai.

PROTECTOR KORES
SĀKUMA/BEIGU ELEMENTS
Izmanto kores sākuma un beigu
noformēšanai.

PROTECTOR X veida dakstiņš
Divu perpendikulāri sakrustotu
horizontālu koru savienošanai.

PROTECTOR dzegas dakstiņš
Jumta plaknes malu noformēšanai..

Protector labās
malas dakstiņš
Jumta plaknes labās malas noformēšanai
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Zanda Protector
Dzegas dakstiņi ne vien uzlabo jumta izskatu, tiem ir arī praktiskas priekšrocības.
~ Labāka aizsardzība pret nokrišņiem
un vēju.
~ Mazāk darba jāiegulda mājas 		
uzturēšanā (tā kā nav nepieciešami
vējdēļi, tad tie nav jākrāso).
~ Skaists jumta nobeiguma akcents.

Vējdēļa elements

Trīsstūra latiņa

Malas noformējums ar metāla vējdēli.
Malas dakstiņš

Pusdakstiņš
Jumta kopējais izmērs

Jumta plaknes izmērs
Malas noformējums ar malas dakstiņu.

Malas noformējums ar dzegas dakstiņu.

DAKSTIŅU IZMĒRI 		
				
Vidējs lielums
Kopējais garums
420 mm		
Latojuma solis
320–375 mm
Attālums no pirmās latas apakšējās malas (ņemot vērā
arī karnīzes dēļa biezumu) līdz otrās latas augšai.
340 mm
Attālums starp pēdējās latas augšmalu un kores dēli 14-18 grādos
40 mm
Attālums starp pēdējās latas augšmalu un kores dēli 22-27 grādos
30 mm
Attālums starp pēdējās latas augšmalu un kores dēli 38-45 grādos
20 mm
Kopējais platums
330 mm
Darba platums
300 mm
Piestiprināšanas augstums
75 mm
Profila viļņa augstums
45 mm

Kvalitāte ir galvenais mūsu darba rādītājs. Mūsu klientiem ir tiesības sagaidīt no mums vairāk nekā tikai materiālu, ko uzstādīt uz jumta. Mums jādod viņiem
aizsardzības iespējas un ērtības, lai izpaustu savas jūtas un veidotu stabilu pasauli. Būtību mēs formulējam šādi: Monier – Roofs for living.
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