
Katalog techniczny
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z rdzeniem izolacyjnym
typu WEKTRA





I. PREZENTACJA FIRMY

Firma WEKTRA Spółka Jawna powstała w 1990 roku w Płocku. W 2004 roku swoja
działalność rozpoczęła Fabryka Płyt Warstwowych WEKTRA i jest obecnie jednym z wio-
dących w Polsce producentem płyt warstwowych.

Od początku swojej działalności intensywnie udoskonalamy procesy technologiczne,
co przekłada się na stały wzrost jakości oferowanych płyt oraz ciągły rozwój asortymentu.
Dlatego też w 2009 roku uruchomiono produkcję nowej generacji płyt warstwowych
WEKTRA z różnymi rodzajami rdzeni konstrukcyjno-izolacyjnych.

Firma WEKTRA jest wiodącym w Polsce producentem ściennych i dachowych płyt
warstwowych z rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym. Wysoka jakość i powtarzalność para-
metrów technicznych płyt warstwowych WEKTRA została osiągnięta dzięki stosowaniu
wysokiej jakości surowców i stałej kontroli każdego etapu procesu produkcyjnego. Płyty
warstwowe WEKTRA są produktem uniwersalnym spełniającym wysokie wymagania ar-
chitektów, projektantów i inwestorów nie tylko pod względem estetyki, ale także możliwości
kształtowania obiektu.

Firma WEKTRA ukierunkowana jest na pełne zaspokojenie potrzeb rynku, bardzo ce-
nimy sobie kontakt z każdym klientem. Zdecydowana większość produkcji wykonywana
jest na specjalne zamówienia klientów, gdzie w szczególności uwzględniane są specy-
ficzne, indywidualne potrzeby i wymagania. Pełne zadowolenie odnajdujemy wówczas,
gdy obiekty wykonane z naszych produktów staja się wizytówkami naszych klientów. Two-
rzona siec Autoryzowanych Dystrybutorów i handlowcy współpracujący z projektami
przynoszą efekty w postaci dużych realizacji architektonicznych.
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II. PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE PŁYT WARSTWOWYCH 
WEKTRA W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE

Płyty warstwowe WEKTRA znajdują szerokie zastosowanie do wznoszenia różnorod-
nych konstrukcji. Płyty warstwowe są produktem nowoczesnym i uniwersalnym, spełnia-
jącym wysokie wymagania architektów, projektantów i inwestorów pod względem estetyki
oraz możliwości kształtowania bryły i elewacji obiektu. Przez swoją lekkość i wytrzymałość
są idealnym produktem stosowanym do realizacji inwestycji przemysłowych. Możliwość
prowadzenia prac montażowych w prawie każdych warunkach atmosferycznych skraca
dodatkowo czas i obniża koszty realizacji inwestycji. Szeroki wachlarz kolorów, oraz zróżni-
cowany kształt profilowania płyt pozwala zaspokoić potrzeby wszystkich Klientów. Mocow-
anie do konstrukcji stalowej, drewnianej lub innego rodzaju odbywa się za pomocą
specjalnych łączników samo-wiercących .

W przypadku obiektów o małej powierzchni, płyta warstwowa stanowi element sa-
monośny i nie wymaga konstrukcji wsporczej, co w konsekwencji wpływa na obniżenie
kosztów całej inwestycji.

Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym WEKTRA mogą być stosowane jako jedno
i wieloprzęsłowe elementy ścienne i dachowe do budowy takich obiektów jak:

- hale przemysłowe, magazynowe, produkcyjne;
- magazyny wysokiego składowania;
- obiekty użyteczności publicznej, sale gimnastyczne, obiekty biurowe;
- warsztaty, garaże i salony samochodowe;
- magazyny chłodnicze i mroźne;
- suszarnie, przechowalnie, przetwórnie owocwowarzywne;
- pawilony gastronomiczne, handlowo-usługowe, kioski, targowiska;
- tymczasowe obiekty zaplecza budów, kontenery;
- obiekty energetyczne;
- domki letniskowe i rekreacyjne; a ponadto do ocieplenia istniejących budynków.

ZALETY ZASTOSOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH WEKTRA

- łatwość i szybkość montażu
- niski współczynnik przenikania ciepła
- bardzo dobre własności akustyczne
- duża odporność ogniowa
- estetyka
- łatwość konserwacji
- niskie koszty inwestycji
- krótki czas realizacji inwestycji
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III. SUROWCE I MATERIAŁY

• BLACHA

Okładziny płyt warstwowych wykonane są z obustronnie cynkowanej blachy stalowej
gatunku DX51D, S220GD, S250GD i S280GD. Okładziny stalowe płyt warstwowych
w wykonaniu standardowym powlekane są lakierami poliestrowymi. Ze względu na często
podwyższone wymagania antykorozyjne, w przypadku przechowalni, chłodni i mroźni,
okładziny mogą być pokryte powłokami PVDF, PVC (F).

• KLEJE

Okładziny z blachy stalowej i rdzeń izolacyjny klejone są specjalnym dwuskład-
nikowych klejem poliuretanowym. Zastosowanie tych klejów daje gwarancję trwałego
i szczelnego połączenia elementów składowych płyty. Wysokie wymagania stawiane kle-
jom stosowanych w firmie WEKTRA nie ograniczają się tylko do łączenia powierzchni ze
sobą. Zapewniają one płycie odpowiednią sprężystość, wytrzymałość na rozciąganie
i ściskanie oraz działanie zróżnicowanych temperatur.

• STYROPIAN

Do produkcji płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym stosowany jest styropian
o szczególnych właściwościach. Rdzeń płyty zbudowany jest z wysokiej jakości styropianu
samogasnoącego odmiany EPS 80, charakteryzuje go odpowiednia twardość, elas-
tyczność i gęstość. Styropianowy rdzeń jest odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń
statycznych, utrzymanie stałego dystansu między okładzinami, oraz zapewnienie wysokiej
izolacyjności termicznej. Wszystko po to, aby oprócz wymaganych parametrów tech-
nicznych utrzymać jak najlepszą wartość współczynnika przenikana ciepła, dodatkowo
styropian jest odporny na działanie wody, pleśni, bakterii i grzybów.

• WEŁNA MINERALNA

Wełna mineralna jest najlepszym rozwiązaniem w obiektach w których szczególnie
duży nacisk kładzie się na ochronę przeciwpożarową. Wełnę otrzymuje się wskutek roz-
dmuchania płynnych żużli wielkopiecowych.

Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego.
Używany w budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych
i wewnętrznych, dachów i stropodachów, jako rdzeń izolacyjno–konstrukcyjny budo-
wlanych płyt warstwowych. Obecnie wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia
bazaltowego, który topi się w temperaturze +1400°C, po stopieniu poddaje się go proce-
sowi rozwłóknienia. Do tak powstałych włókien kamiennych dodawane jest lepiszcze.
Włókna poddaje się również procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty
z wełny mineralnej nie chłoną wody. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest
w postaci płyt, i lamel jako rdzeń do produkcji płyt warstwowych.
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IV. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO–UŻYTKOWA 
PŁYT WARSTWOWYCH WEKTRA

PODSTAWOWE DANE UŻYTKOWE PŁYT WEKTRA
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Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs ST 1150, 1200 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs ST 1150, 1200 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory
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Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs ST 1150, 1200 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku od podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs ST 1150, 1200 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C;

– obciążenie w kierunku od podpory

Dopuszczalne rozpiętości JEDNOPRZĘSŁOWYCH płyt chłodniczych WEKTRA ST
w zależności od strefy obciążenia wiatrem
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Dopuszczalne rozpiętości DWUPRZĘSŁOWYCH płyt chłodniczych WEKTRA ST

Dopuszczalna rozpiętość płyt chłodniczych ściennych WEKTRA ST 
jedno- i wieloprzęsłowych osłoniętych tzw. tropikiem

Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu ST 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu ST 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory
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Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu ST 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku od podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu ST 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C;

– obciążenie w kierunku od podpory

Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt dachowych WEKTRA PWdt ST 1100 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory i od podpory
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Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt dachowych WEKTRA PWd ST 1200 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory i od podpory

Maksymalne obciążenia wielooprzęsłowych płyt dachowych WEKTRA PWd ST 1200 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory i od podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt dachowych WEKTRA PWdt ST 1100 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory i od podpory



12

Dopuszczalna rozpiętość płyt dachowych PWd ST WEKTRA jedno- i wieloprzęsłowych
osłoniętych tzw. tropikiem

Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory
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Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku od podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWs W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C;

– obciążenie w kierunku od podpory

Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory
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Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory

Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku od podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych WEKTRA PWsu W 1150 mm,
grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C;

– obciążenie w kierunku od podpory
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Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt dachowych WEKTRA PWdt W, grubość
okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory i od podpory

Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt dachowych WEKTRA PWdt W, grubość
okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami T = 50°C

- obciążenie w kierunku do podpory i od podpory



V. ZALECENIA PRODUCENTA

Zalecenia składowe

1. Plac składowy musi być uporządkowany, o równej powierzchni. Miejsce do składowa-
nia winno być tak dobrane, aby unikać silnego działania promieni słonecznych.

2. Składowane płyty muszą być podparte za pomocą przekładek styropianowych tak,
aby płyty nie uległy ugięciu.

3. Słupki płyt muszą być zabezpieczone pasami transportowymi lub spięte taśmą bindu-
jącą w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu na skutek silnego wiatru.

4. W przypadku składowania płyt na wolnym powietrzu, okres przechowywania nie
powinien przekraczać 1 miesiąca.

5. Przekładki muszą być rozstawione maksymalnie co 1,5 metra.

Zalecenia transportowe i składowanie płyty

Producent zaleca, aby podstawowym środkiem transportu płyt warstwowych były
samochody spełniające następujące warunki techniczne:
1. Ładowność samochodu większa od ciężaru ładunku.
2. Szerokość skrzyni ładunkowej powinna mieć minimum 2450 mm. Skrzynia ładowna

bez burt bocznych.
3. Długość skrzyni uzależniona od długości przewożonych płyt warstwowych, wszystkie

słupki ułożonych płyt muszą całą swoją długością leżeć na platformie i nie stykać się
ze skrzynią.

4. Samochód musi być wyposażony w pasy transportowe dla zabezpieczenia ładunku
przed przemieszczeniem w czasie jazdy. Naciąg pasów nie może powodować od-
kształceń płyt.

5. Nie zaleca się przewozu obróbek blacharskich załadowanych bezpośrednio na pły-
tach warstwowych.

6. Rozładunek płyt warstwowych w pakietach powinien odbywać się za pomocą wózków
widłowych lub dźwigu wyposażonego w trawers i odpowiednie zawiesia pasowe.

7. Przy krótkich płytach możliwy jest rozładunek ręczny. Nie dopuszczalne jest prze-
suwanie płyt po sobie.

8. Nie dopuszcza się do nadmiernych przegięć płyt podczas przemieszczania, gdyż
grozi to ich trwałym uszkodzeniom.

9. Nie dopuszcza się składowania powyżej 1 miesiąca płyt bez przykrycia. W przypadku
przechowywania pod plandeką, należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli
okres przechowywania jest dłuższy niż 1 miesiąc, płyty należy umieścić we właściwie
wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powie-
trza do wszystkich warstw. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może
spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń
rdzenia, a także utratę gwarancji.
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10. Ze względu na zabezpieczenia płyt warstwowych przed uszkodzeniem w czasie trans-
portu WEKTRA ładuje maksymalnie ilość płyt w pojedynczym słupku wg tabeli.

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ TRANSPORTOWYCH, MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIA MECHANICZNE PŁYT ZA KTÓRE PRODUCENT NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Zalecenia montażowe

1. Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym WEKTRA, po opuszczeniu linii produkcyjnej
są gotowym elementem budowlanym,

2. Zaleca się stosowanie wszystkich akcesoriów montażowych, dostarczonych przez
firmę WEKTRA. Akcesoria posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

3. Do mocowania płyt przy użyciu zalecanych łączników samowiercących należy
stosować wkrętarki lub zakrętarki wyposażone w sprzęgło przeciążeniowe.

4. Płyty należy montować po uprzednim sprawdzeniu czy fundament i konstrukcja
zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym.

5. Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji na płatwie należy wykonać dylatację z samo-
przylepnej taśmy PCV.

6. Do cięcia płyt należy używać nożyc lub wyrzynarek elektrycznych, natomiast do cięcia
obróbek blacharskich nożyc ręcznych. Cięcie rdzenia winno odbywać się przy
pomocy brzeszczotu - ręcznej piłki do metalu lub grubej struny gitarowej. W obu przy-
padkach zabrania się używania szlifierek kątowych. Grozi to przegrzaniem warstwy
antykorozyjnej blachy. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni
lakierowanych, w przypadku konieczności przecięcia płyty lub obróbek, czynności te
należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem.

7. Obróbki blacharskie muszą być łączone na zakład (minimum 50 mm), w kierunku
umożliwiającym swobodny odpływ wody.

8. Do obiektów wykonywanych z płyt WEKTRA, zaleca się stosowanie okien z PCV i Al,
posiadających dodatkową obróbkę, charakteryzującą się dostosowaniem profili do
płyt. W przypadku mocowania okien bezpośrednio do konstrukcji należy pamiętać
o zastosowaniu okapnika i parapetu.

9. Istnieje możliwość wykonania obróbek specjalnych, poza katalogowych. Obróbki te
producent wykona na podstawie dostarczonej dokumentacji (rysunku).
Dopuszczalne są inne rozwiązania niż prezentowane w niniejszym katalogu zapro-

ponowane przez projektanta, w takim wypadku w celu utrzymania gwarancji rozwiązanie
powinno być konsultowane z uprawionym do tego celu przedstawicielem firmy WEKTRA.
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WYKAZ ŁĄCZNIKÓW DO PŁYT WARSTWOWYCH WEKTRA

UWAGI DO KATALOGU:

1. Producent zaleca wykonanie płyt dachowych w kolorach jasnych, z uwagi na możli-
wość zwiększonego nagrzewania się połaci dachowych;

2. Jeżeli długość płyty jest większa niż 6000 mm, producent zaleca zastosowanie przer-
wy dylatacyjnej w celu wyeliminowania odkształcania się zewnętrznej okładziny płyty
pod wpływem nagrzewania promieniami słonecznymi. Przy połaciach dachowych
w kolorach ciemnych i dłuższych niż 6000 mm należy stosować łączenie po długości.

3. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i poprawek do katalogu bez
wcześniejszego powiadomienia;

4. Katalog nie jest dokumentacją techniczną, montaż płyt powinien się odbywać zgodnie
z projektem technicznym oraz zaleceniami w Aprobacie Technicznej.

UWAGA!
NINIEJSZY KATALOG NIE JEST PODSTAWĄ DO WNOSZENIA REKLAMACJI
W STOSUNKU DO WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH OFEROWANYCH WYROBÓW
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SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ



20

1175

1150

1150

1204

1174

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Zamek

Płyta warstwowa ścienna PWS plus - styropian/wełna (kryty łącznik)

1100

30

1176

26

87

188

Płyta warstwowa dachowa PWDTR styropian/wełna

Płyta warstwowa ścienna PWS - styropian/wełna (widoczny łącznik)
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Rys. 4

Rys. 5

Program profilowań

Rodz. płyty
Rodz.
profilowań

PWDTR
Płyta dachowa

PWS
Płyta ścienna

PWS Plus
Płyta warstwowa

z ukrytym łącznikiem

Okładzina
górna

Okładzina
dolna

Okładzina
zewnętrzna

Okładzina
wewnętrzna

Okładzina
zewnętrzna

Okładzina
wewnętrzna

TR

MIKRO

GŁ

50/50

11/11

Liniowa 50x50

Liniowa 11

79

14

16

0,5

52

5052

50 0,6
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Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

0,6
8

16

Mikrofala

Trapez

Gładka
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Rys. 9

Rys. 10

Mocowanie płyt ściennych w układzie poziomym (maskowanie połączeń)

1. Płyta ścienna PWS
2. Obróbka OW-110
3. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji
4. Nit lub wkręt samowiercący
5. Uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
6. Uszczelka rozprężna (lub uszczelniacz dekarski)
7. Słup stalowy, żelbetowy, drewniany wg projektu konstrukcji

1

3 6 2 4

5

7

~ 3 0

Złącze płyt ściennych jednakowej grubości. Płyta ścienna PWS, sposób rozmieszczenia łączników,

widoczny łącznik

1. Konstrukcja obiektu
2. Płyta ścienna PWS
3. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji

1

3

2

1150mm

min. 50mmmin. 50mm min. 50mmmin. 50mm



24

Rys. 11

Rys. 12

1

4
32 1150mm

Złącze płyt ściennych jednakowej grubości. Płyta ścienna PWS, sposób rozmieszczeń i ków łączników.

Ukryty łącznik

1. Konstrukcja obiektu
2. Płyta ścienna PWS
3. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji

1

6

2

5

4

3

7

Mocowanie płyty ściennej do fundamentu. Układ pionowy

1. Płyta ścienna PWS
2. Obróbka OW-141
3. Taśma izolacji akustycznej
4. Konstrukcja obiektu (płatew)
5. Taśma izolacji akustycznej
6. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji
7. Obróbka OW-122
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Rys. 13

Rys. 14

Mocowanie płyty ściennej do fundamentu. Układ poziomy

1. Płyta ścienna PWS
2. Obróbka OW-141
3. Taśma izolacji akustycznej
4. Konstrukcja obiektu (płatew)
5. Taśma izolacji akustycznej
6. Łącznik montażowy odpowiedni 
    do konstrukcji
7. Obróbka OW-122
8. Zalecane wypełnienie pianą 
    montażową lub uszczelką

1
3

5

2

4

6

7

8

Połączenie płyt w narożu. Wariant I

min.30mm

4

2
6

3

5

7
5

8

1

1. Płyta ścienna PWS
2. Obróbka OW-107/a
3. Nit lub wkręt samowiercący
4. Łącznik montażowy odpowiedni 
    do konstrukcji
5. Taśma izolacji akustycznej
6. Uszczelka poliuretanowa
7. Konstrukcja wg projektu
8. Rygiel wg projektu konstrukcji
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Rys. 15

Rys. 16

Połączenie płyt w narożu Wariant II

1

4

2 9 6 3

6

8

10

5

9 7

1. Płyta ścienna PWS
2. Obróbka OW-107/a
3. Nit lub wkręt samowiercący
4. Łącznik montażowy odpowiedni 
    do konstrukcji
5. Taśma izolacji akustycznej
6. Uszczelka poliuretanowa
7. Słup stalowy, żelbetowy, 
    drewniany + kątownik 
    wg projektu konstrukcji
8. Rygiel wg projektu konstrukcji
9. Okładzina przerwana 
    na szer. 10 mm przy 
    podwyższonych wymogach 
    izolacyjności termicznej
10. Obróbka OW-102

Montaż okien w obiektach z płytą warstwową

1. Płyta ścienna
2. Obróbka OW 102
3. Obróbka wg projektu
4. Obróbka OW 122
5. Obróbka OW 104
6. Łącznik samowiercący 
    lub nit szczelny
7. Łącznik do mocowania płyt 
    odpowiedni do konstrukcji
9. Taśma uszczelniająca 
    samoprzylepna (zalecana)
10. Pianka montażowa
12. Płaskownik do mocowania okna
13. Rygiel wg projektu konstrukcji

PRZEKRÓJ POZIOMY

PRZEKRÓJ PIONOWY  

9

4 2

1 0 1 2

1 3

8
5 1

31 0

8
23

8

1
9

7

7

10

m
in

. 3
0m

m

str. zewnętrzna

str. zewnętrzna
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Rys. 17

Rys. 18

Połączenie płyty dachowej PWDTR oraz mocowanie do konstrukcji.

Przekrój poprzeczny

1
4

2 3

5

6

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Taśma izolacji akustycznej na całej długości połaci
3. Łącznik odpowiedni do konstrukcji (należy zastosować co drugą falę)
4. Kalota
5. Konstrukcja obiektu
6. Przy spadku poniżej 7% należy zastosować uszczelnienie na całej długości połączenia

Mocowanie płyty dachowej do konstrukcji. Przekrój podłużny

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji
3. Konstrukcja obiektu (płatew)
4. Kalota
5. Taśma izolacyji akustycznej

2

15

3

4



28

Rys. 19

Rys. 20

Połączenie płyty dachowej z płytą ścienną w kalenicy

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Płyta ścienna PWS
3. Obróbka blacharska OW 105
4. Obróbka blacharska OW 114
5. Obróbka blacharska OW 127
6. Nit lub wkręt samowiercący
7. Uszczelka klinowa
8. Materiał izolacyjny na całej długości 
    połączenia np. pianka poliuretanowa

2

3
3

6

1 4
7

6

5

6

6 6

8
wykonać nacięcie okładziny
 na całej długości połaci

wykonać nacięcie okładziny
 na całej długości połaci

Połączenie płyty dachowej z płytą ścienną na szczycie. Przekrój poprzeczny

2

3 3

4

1

6

4

5

4

4
4

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Płyta ścienna PWS
3. Obróbka blacharska OW 105
4. Nit lub wkręt samowiercący
5. Materiał izolacyjny na całej długości połączenia np. pianka poliuretanowa
6. Obróbka blacharska OW 126
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Rys. 21

Rys. 22

wykonać nacięcie okładziny
 na całej długości połaci

Połączenie płyty dachowej ze ścianą murowaną

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Ściana murowana z wieńcem 
     żelbetonowym
3. Nit lub wkręt samowiercący
4. Materiał izolacyjny na całej 
     długości połączenia np. pianka poliuretanowa
5. Obróbka blacharska OW 126
6. Obróbka blacharska OW 102

1

5

3
64

2

10

8

9

7 11 1 2

7. Kalota
8. Łącznik do mocowania płyt warstwowych
9. Płatew
10. Kołek rozporowy do betonu
11. Obróbka OW114
12. Uszczelka

11

1
2

8

9

5 10 3
7

4

6

Połączenie płyty w kalenicy (budynek dwuspadowy)

1. Płyta dachowa 
    PWDTR
2. Obróbka blacharska OW 131
3. Obróbka blacharska OW 132
4. Obróbka blacharska OW 114
5. Łącznik do mocowania płyt warstwowych

6. Nit lub wkręt 
    samowiercący
7. Uszczelka
8. Taśma izolacji akustycznej
9. Uszczelniacz dekarski
10. Materiał izolacyjny np. pianka poliuretanowa
11. Konstrukcja obiektu



30

Rys. 23

Rys. 24

wykonać nacięcie okładziny
 na całej długości połaci

1

2

3
45

6

7

9

6

10

11

8

Połączenie płyty ściennej i dachowej w okapie

1. Płyta ścienna PWS
2. Płyta dachowa PWDTR
3. Uszczelniacz dekarski
4. Materiał izolacyjny na całej długości 
    połączenia np. pianka poliuretanowa
5. Obróbka blacharska OW 140
6. Obróbka blacharska OW 105
7. Obróbka blacharska OW 123
8. Obróbka OW 112
9. Rynhak
10. Nit lub wkręt samowiercący
11. Zaślepka trapezu

Mocowanie płyty do konstrukcji o połaci dłuższej niż 13 mb (łączenie płyty po długości)

1
7

1

3

4
6

5

6

5

2

230

max. 10

min. 50 min. 50

1. Konstrukcja obiektu (w przypadku łączenia płyt 
    na długości należy wykonać dodatkowe podparcie 
    płyty tj 2x płatew)
2. Płyta dachowa PWDTR poniżej połączenia
3. Płyta dachowa PWDTR powyżej połączenia
4. Łącznik montażowy odpowiedni do konstrukcji
5. Nit lub wkręt samowiercący
6. Uszczelnienie połączenia np. taśma dekarska lub silikon
7. Materiał izolacyjny np. pianka poliuretanowa
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Rys. 25

Rys. 26

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Ściana murowana
3. Kotek rozporowy do betonu
4. Nit lub wkręt samowiercacy
5. Łącznik do mocowania 
    płyt warstwowych
6. Kalota

Połączenie płyty dachowej w kalenicy ze ścianą murowaną

1. Płyta dachowa PWDTR
2. Ściana murowana
3. Nit lub wkre samowiercacy
4. Materiał izolacyjny na całej długości 
    połączenia np. pianka poliuretanowa
5. Obróbka blacharska OW 147

3

8

9

7

6

2

1

4 5
10

7. Obróbka blacharska OW102
8. Obróbka blacharska OW 146
9. Materiał izolacyjny na całej długości połączenia 
    np. pianka poliuretanowa

6. Obróbka blacharska OW 102
7. Kalota
8. Łącznik do mocowania płyt warstwowych
9. Płatew
10. Kołek rozporowy do betonu

8
4

1 6
5

7

3

2

9

Połączenie płyty dachowej z murem w szczycie budynku





SYSTEMOWE OBRÓBKI
BLACHARSKIE
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a

a

a

a

        1,60 
        1,85 
        2,58
        3,32

OW -102/50   a=50  3000         1,60 
OW -102/60   a=60  3000         1,85 
OW -102/90   a=90  3000         2,58
OW -102/120  a=120  3000         3,32 

Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

Listwa narożnikowa zewnętrzna

1

2

3

OW -101/50   
OW -101/60   
OW -101/90   
OW -101/120  

a=50
a=60
a=90
a=120

 3000
 3000
 3000
 3000

Listwa narożnikowa wewnętrzna

50

a

OW -103/150   a=150 3000         2,83 
OW -103/175   a=175 3000         3,14 

Listwa narożnikowa zewnętrzna
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

60

60
a

a=na życzenie klienta 

a=na życzenie klienta 

a=na życzenie klienta 

OW -104 3000        wg. obl 

Listwa łącząca płyty różnej gubości

Listwa narożnikowa zewnętrzna

Listwa narożnikowa wewnętrzna

4

5

6

50

50

50

50

a

OW -105/50  3000         1,60 

OW -106/50 3000         1,60 

a
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

a=na życzenie klienta 

a=na życzenie klienta 

Listwa narożnikowa zewnętrzna

Listwa narożnikowa

zewnętrzna

Listwa maskująca łączenie płyt

7

8

9

15

1 5

a

a

15

1 5
50

a

3000

3000

       wg. obl. OW -107/a  

OW -108/50 wg. obl. 

 

a

OW -109/60   
OW -109/100  

 3000         1,10 
 3000         1,60 

a=60
a=100
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Masa
(kg)

Długość
(mm)Szkic/NazwaSymbolL.p.

Listwa maskująca połączenie płyt wariant II

Kalota

Listwa montażowa

do rynny

10

11

12

a

20 20

15

15

OW -110/50   a=50  3000         1,84 
OW -110/100  a=100  3000         2,46 
OW -110/150  a=150  3000         3,07

 

a

25

dostępna w sztukach wg. palety RAL OW -111 szt

szt

-

OW - 112    a=gr. płyty minus 10 mm     
   gr. = 1 mm     

100
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

Podkładka montażowa do płyty z ukrytym łącznikiem

Listwa grzebieniowa

 Maskownica trapezu

13

14

15

6,5 10
0

20

20

5

1120

100

100

28

gr.=1,5 mm         OW -113 

OW -114 

OW -115 

100        szt 

       szt 

       szt 

1120

30

8

85

55

gr.=0,5 mm         
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

Listwa attykowa (zamykająca attykę)

Listwa cokołowa

Listwa rynnowa górna

16

17

18

45°

a

80

35

50

30

20
OW -116/50 a=53 3000        3,66 
OW -116/75   a=78  3000        3,97
OW -116/100  a=103  3000        4,28 
OW -116/125  a=128  3000        4,59 
OW -116/150  a=153  3000        4,90 
OW -116/200  a=203  3000        5,51 

80

50

67°

30

20

10

100

30

a

60°

30°

OW -122          3000         2,71 

OW -123 a=70 3000         2,64 
OW -123 a=80 3000         2,77 
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

Listwa szczytowa

Listwa połaciowa

Listwa podkalenicowa

19

20

21

45°

50

90

a
15

30

30

45°

a
15

5°

100

7 0

a=105 3000        4,30 
a=130  3000        4,61 
a=155  3000        4,92 
a=180  3000        4,98 
a=230  3000        5,60 
a=280  3000        6,21 

OW -127/75                a=105 3000        3,94 
OW -127/100  a=130 3000        4,24 
OW -127/125  a=155 3000        4,55 
OW -127/150  a=180 3000        4,86 
OW -127/200  a=230 3000        5,47 
OW -127/250  a=280 3000        6,08 

100

100
OW -131/100    3000        2,83 

Listwa kalenicowa

22

OW -126/75 
OW -126/100  
OW -126/125  
OW -126/150  
OW -126/200  
OW -126/250  

a

a
OW -132/150  a=150 3000        4,05 
OW -132/200  a=200 3000        5,29 
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

Listwa okapowa zamykająca płytę

Listwa zamykająca płytę ścienną

Listwa szczytowa łącząca dach ze ścianą

23

24

25

a

70

50

a

=zależne
od spadku

 dachu

OW -140/75                a=71 
OW -140/100  a=96
OW -140/125  a=121
OW -140/150  a=146
OW -140/200  a=196
OW -140/250  a=246

OW -141/50                a=53 3000        2,25 
OW -141/60                a=63 3000        2,37 
OW -141/75                a=78 3000        2,56 
OW -141/100  a=103 3000        2,87 
OW -141/125  a=128 3000        3,17 
OW -141/150  a=153 3000        3,48 
OW -141/200  a=203 3000        4,09 
OW -141/250  a=253 3000        4,70 

20

45
80

a

110°

20

11
0°

OW -146                      a - wymiar na życzenie 
                                        klienta 

3000       wg. obl. 
 

3000        2,77 
3000        3,09 
3000        3,40 
3000        3,70 
3000        4,31 
3000        4,93 
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Masa
(kg)

Długość
(mm)

Szkic/NazwaSymbolL.p.

Listwa kalenicowa łącząca dach ze ścianą

Listwa parapetowa zewnętrzna (parapet)

Uszczelka pod obróbkę kalenicową

26

27

28

100

12
0

=95°

20OW - 147

   =95°   
możliwość

 wykonania
  innego kąta   

 3000        3,15 

1100

37

a

30-40m
m

15

15
-2

0m
m

           Uszczelka 
poliuretanowa

1100       szt.

OW - 148      a = na życzenie klienta     wg. zam.         wg. obl. 
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NOTATKI

47



NOTATKI

48


