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Wakaﬂex
Krycí lišta Wakaﬂexu
Šroub k liště Wakaﬂexu
Těsnící tmel K

Jednotlivé díly na rozích zdí zastřihneme a spojíme jen přeložením 3 cm
a dotlačením pomocí válečku.

POUŽITÍ
Wakaﬂex je univerzálně použitelný prvek pro všechna ukončení střešní
krytiny u prostupujících stavebních prvků.
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Při práci s Wakaﬂexem postupujte
z čelní strany komína přes strany
boční k zadní straně. Nejdříve
přiložíme pás Wakaﬂexu na čelní
stranu komína. Přední díl musí
být o cca 10 cm delší než šířka
čelní strany komína tak, aby pás
přesahoval cca 5 cm přes boční
strany komína.

Po nalepení na čelní stranu komína
vytvarujeme Wakaﬂex na tašce
pomocí válečku.

Boční strany upravíme zastřihnutím.

Pásy na boční strany si připravíme
v potřebné délce tak, aby na vrchní
straně byl přesah cca 15 cm a
na spodní straně komína lícovala
délka s už přilepeným předním
dílem. Boční díly klademe na tašku
tak, aby se lepicí pás nacházel
na spodní vlně nebo až za vlnou.
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Zadní díl musí být vždy nastavený
ze dvou částí. Po přilepení na zdivo
komína Wakaﬂex po stranách zastřihneme a na hranách zdiva zahneme
a přelepíme s bočními díly.

Je nutné, aby byl Wakaﬂex v rovině
střechy po celém obvodu komína
podložen taškou. Lepicí pás za komínem přehneme lepicí částí směrem
nahoru a přeložíme taškou, čímž
zabráníme vzlínání vody pod tašku.

Potřebnou součástí Wakaﬂexu je
krycí lišta. Při práci s lištou postupujeme opět od přední strany komína
k zadní. Přední díl montujeme s přesahem přibližně 5 cm na obě strany
komína, které na hraně zahneme.
Lištu přichytáváme pomocí šroubů
s hmoždinkami, které jsou součástí
dodávky.

Na závěr krycí lištu zatěsníme těsnicím tmelem K.

