
            ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

1. Η κατασκευή που θα τοποθετηθούν τα φύλλα πρέπει να έχει ρήση 10% 
τουλάχιστον  

2. Τα φύλλα έχουν μεμβράνη προστασίας και από τις 2 πλευρές.  Τοποθετούμε την 
πλευρά με τα γράμματα προς τον ήλιο και μετά αφαιρούμε τις μεμβράνες και από τις 
2 πλευρές  

3. Τα φύλλα θα πρέπει να έχουν κοπεί σε ανθυγρο χώρο και να μεταφερθούν άμεσα 
στο χώρο της τοποθέτησης προς αποφυγήν εισροής υγρασίας στο εσωτερικό των 
φύλλων  

4. Στην πλευρά που είναι εμφανείς οι κυψέλες των φύλλων τοποθετούμε κατά μήκος 
αναπνέουσα αλουμινοταινια. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε να μπει σκόνη στο 
εσωτερικό των κυψελών και εκτονώνουν την οποία υγρασία από τις οπές της ταινίας  

5. Τα ανοίγματα που θα πατήσουν τα φύλλα θα πρέπει να είναι 50έκΧ50έκ μάξιμουμ 

6. Αφού τοποθετηθεί ή αλουμινοταινια, προστατεύουμε τα σοκορα των φύλλων με 
πολυκαρβονικο προφίλ "U". 

7. Στην περίπτωση που ενώνονται 2 φύλλα τοποθετείται πολυκαρβονικο προφίλ  "Η" 

8. Και στα 2 Προφίλ "U" & "H" δεν τερματίζουμε το φύλλο, αλλά αφήνουμε 0,5 
χιλιοστά από το τέρμα τους 

9. Τα φύλλα έχουν στο μέγιστο μήκος 6 μέτρων συστολή-διαστολή έως και 2 
εκατοστά προς πάσα κατεύθυνση σε ακραίες καιρικές συνθήκες  

10. Σε κάθε τρύπα που θα γίνει για να στερεωθούν τα φύλλα τοποθετείται τάπα 
στεγανωσης πολυκαρβονικων ανάλογα με το πάχος του φύλλου  

11. Η τρύπα που κάνουμε για να βάλουμε την τάπα θα πρέπει να είναι 50% 
μεγαλύτερη από τη βάση της τάπας  

12. Εάν χρησιμοποιηθεί σιλικόνη, θα πρέπει να είναι ουδέτερη και κατάλληλη για 
επαφή με πολυκαρβονικο υλικό 

13. Τα φύλλα δεν καθαρίζονται ποτέ με χημικά καθαριστικά, αλλά μόνο με χλιαρό 
νερό 

14. Δεν χρησιμοποιούμε άγριες επιφάνειες για να τα καθαρίσουμε, διότι το 
πολυκαρβονικο είναι υλικό το οποίο γραμμωνει πολύ εύκολα 

15. Όλα τα παραπάνω είναι οδηγίες που μας δίνουν τα εργοστάσια, ώστε να ισχύει η 
εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης και επειδή το κάθε έργο είναι ξεχωριστό 
συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό (μηχανικό), ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες και 
κακοτεχνίες 

 




