
8.1

ΣYΣKEYAΣIA

Όλα τα προϊόντα της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. τα
ECOPANEL και τα ειδικά τεµάχια φινιρίσµατος 
συσκευάζονται 
κατάλληλα, ανάλογα µε το είδος τους, 
στο εργοστάσιο παραγωγής και προστατεύονται 
για την ασφαλή µεταφορά τους στον τόπο 
προορισµού.

H διαδικασία συσκευασίας των ECOPANEL είναι 
αυτοµατοποιηµένη (EIKONEΣ 1, 2).
Aφού ολοκληρώσουν το κύκλο ωρίµανσης τους, 
οδηγούνται στην µονάδα παλετοποίησης, 
τοποθετούνται οριζόντια το ένα πάνω από 
το άλλο µε κατάλληλα προστατευτικά 
παρεµβύσµατα και τυλίγονται µε ειδικό αδιάβροχο 
ελαστικό φιλµ συσκευασίας. 
Στην βάση της κάθε παλέτας τοποθετούνται τάκοι 
από πολυστερίνη πάχους 100 χλστ. και πλάτους 
250-400 χλστ. σε αποστάσεις
1.300-1.500 χλστ.

O αριθµός των ECOPANEL στην κάθε παλέτα 
διαφέρει ανάλογα µε το πάχος τους, 
το µήκος τους και τις συνθήκες µεταφοράς 
και τοποθέτησής τους στο εργοτάξιο 
του προορισµού τους. 
Στην τυποποιηµένη συσκευασία, 
οι µέγιστες διαστάσεις της παλέτας είναι 
720 χλστ. ύψος 1.100 χλστ. πλάτος 
και 16.000 χλστ. µήκος (EIKONA 3).

Tα ειδικά τεµάχια φινιρίσµατος συσκευάζονται σε 
ξύλινες παλέτες, για την ασφαλή και εύκολη φόρ-
τωση και µεταφορά τους.

ΣYΣKEYAΣIA - METAΦOPA - ΠAPA∆OΣH - AΠOΘHKEYΣH - TOΠOΘETHΣH

EIKONA 1

EIKONA 2

EIKONA 3

16.000 mm

1100 mm

720 mm



8.2

ΦOPTΩΣH - METAΦOPA - EKΦOPTΩΣH

H µεταφορά των προϊόντων από το εργοστάσιο
παραγωγής τους στο εργοτάξιο προορισµού,
πραγµατοποιείται συνήθως δια µέσου 
του οδικού δικτύου, σε ανοικτά επικαθήµενα φορ-
τηγά.
O µέγιστος αριθµός καθ’ ύψος των παλετών κατά
την µεταφορά είναι τρεις (EIKONA 4).

Για την φόρτωση των παλετών χρησιµοποιούνται
ειδικά ανυψωτικά περονοφόρα οχήµατα (clark) µε
τέσσερα πιρούνια κατάλληλα και 
για παλέτες µήκους έως 16.00 µ. (EIKONA 5). 

Mεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους
υπεύθυνους µεταφορείς οδηγούς στην ασφαλή
πρόσδεση των δεµάτων - παλετών στα φορτηγά!
Aπαγορεύεται η χρήση µεταλλικών ταινιών, αλυ-
σίδων και συρµατόσχοινων. 
Tο φορτίο θα πρέπει να ασφαλίζεται µε κατάλλη-
λους εύκαµπτους ιµάντες πρόσδεσης. 
Tο σφίξιµο των ιµάντων θα πρέπει να γίνεται 
µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατίζονται και 
παραµορφώνονται τα ECOPANEL, ειδικά αυτά
που βρίσκονται στην κορυφή των δεµάτων. 
Στις ακµές των δεµάτων, στην επαφή τους 
µε τους ιµάντες, θα πρέπει να τοποθετούνται 
οι ειδικές γωνίες από σκληρό πλαστικό 
(EIKONA 4). 
Kάτά την διάρκεια της διαδροµής θα πρέπει να
ελέγχονται κατά διαστήµατα τα σηµεία πρόσδε-
σης των δεµάτων και να σφίγγονται, εφ’ όσον
έχουν χαλαρώσει οι ιµάντες.

Tα παλετοποιηµένα δέµατα ξεφορτώνονται στον
τόπο προορισµού τους µε την ευθύνη 
του παραλήπτη. 
Για το σωστό ξεφόρτωµα, θα πρέπει να τηρούνται
τα παρακάτω, ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές
στα συσκευασµένα προϊόντα.

Oι παλέτες θα πρέπει να ανυψώνονται και
να ξεφορτώνονται µία προς µία κάθε φορά.

Tα δέµατα µε µήκος µεγαλύτερο από 
έξι (6) µ. θα πρέπει να ξεφορτώνονται 
µε γερανό χρησιµοποιώντας εύκαµπτους 
ιµάντες ανύψωσης µε πλάτος τουλάχιστον 
100 χλστ. και σαµπανιέρα (παλάγκο) 
(EIKONA 6).

EIKONA 5

EIKONA 4

EIKONA 6

L

L
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min 800 mm

L

L



Tα δέµατα µε µήκος µέχρι έξι (6) µ. 
µπορούν να ξεφορτώνονται µε περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχηµα (clark) ή µε γερανό 
χρησιµοποιώντας εύκαµπτους ιµάντες 
ανύψωσης (EIKONEΣ 7, 8).

8.3

Kατά την ανύψωση θα πρέπει 
να προστατεύονται οι ακµές του δέµατος στα
σηµεία επαφής µε τους ιµάντες, 
τοποθετώντας προστατευτικές γωνίες 
ή αποστάτες από σανίδες µε µήκος 60 χλστ.
µεγαλύτερο από το µέγιστο πλάτος 
της παλέτας (EIKONEΣ 6, 7, 8).  

Θα πρέπει επίσης να δίνεται  µεγάλη προ-
σοχή ώστε να µην τραυµατίζονται 
τα ECOPANEL που βρίσκονται στο κάτω
µέρος του δέµατος από τα πιρούνια 
του περονοφόρου οχήµατος.
(Πιρούνια καλυµµένα µε αφρώδες υλικό).

Tα παραπάνω ισχύουν και για 
την µεταφορά ή ανύψωση των παλετών 
και στις τοπικές µετακινήσεις εντός 
του εργοταξίου.

Tα µεµονωµένα ECOPANEL, όταν 
ανοιχτεί η παλέτα, θα πρέπει να ανασηκώ-
νονται από το δέµα και όχι να σύρονται πάνω
στα άλλα. O χειρισµός τους να γίνεται µε προ-
σοχή ώστε να µην προκαλούνται εκδορές και
χτυπήµατα. 
Θα πρέπει να µεταφέρονται σε κάθετη θέση
ώστε να µη λυγίζουν, ειδικά εάν είναι 
µεγάλου µήκους και να µη σηκώνονται 
από τις εσοχές στις πλευρές 
του θηλυκού - αρσενικού (EIKONA 9).

Tο αυτοκόλλητο προστατευτικό φιλµ 
στις δύο εξωτερικές τους επιφάνειες, 
θα πρέπει να αφαιρείται αµέσως µετά 
την τοποθέτησή τους και οπωσδήποτε 
όχι αργότερα από µία εβδοµάδα.

EIKONA 7

EIKONA 8

EIKONA 9

max 6.00 m

max 6.00 m



8.4

ΠAPA∆OΣH

H εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άριστη παραγωγή, συσκευασία και παράδοση 
των προϊόντων της.

Kατά την παραλαβή το φορτίο θα πρέπει να ελέγχεται για τυχόν παραλήψεις παραγγελθέντων υλικών, για την 
καλή κατάσταση των προϊόντων, καθώς και για τυχόν ζηµιές οι οποίες µπορεί να προκλήθηκαν κατά 
την µεταφορά.

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών θα
πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα για τα όποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν κατά την παραλα-βή των 
προϊόντων της.

AΠOΘHKEYΣH

Συχνά υπάρχει η ανάγκη να αποθηκευτούν
στο εργοτάξιο κάποια δέµατα ECOPANEL
για κάποιο χρονικό 
διάστηµα πριν την τοποθέτησή τους. 
Για να εξασφαλίσουµε την διατήρηση 
των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να 
ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες.

Tα δέµατα να αποθηκεύονται µε 
την αρχική τους συσκευασία σε χώρο 
καλυµµένο, ξηρό, καλά αεριζόµενο 
και επίπεδο.

Eαν αυτό δεν είναι εφικτό τότε 
θα πρέπει να είναι καλυµµένα 
µε αδιάβροχο υλικό πάνω σε ένα 
κεκλιµένο επίπεδο, 4°- 5° περίπου. 

Nα αερίζονται συχνά ώστε 
να αποφεύγεται η δηµιουργία συµπυκνώσεων υδρατµών. 

Nα προστατεύονται απο την απ’ ευθείας ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή και τη σκόνη 
και να ελέγχονται συχνά για την καλή κατάστασή τους. O χρόνος αποθήκευσης στο εργοτάξιο να είναι 
ο συντοµότερος δυνατός (EIKONA 10).

EIKONA 10



8.5

TOΠOΘETHΣH

ΓENIKEΣ O∆HΓIEΣ

Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό 
και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού
έργου, εξαρτάται από τη σωστή 
και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών 
επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης και 
των ειδικών τεµαχίων φινιρίσµατος.

Στη συνέχεια αναφέρονται γενικές οδηγίες
οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά 
την τοποθέτηση των  ECOPANEL. 

Kατ’ αρχήν η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει 
να έχει λάβει υπόψη όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές 
των προς τοποθέτηση υλικών καθώς και 
τις επιµέρους λεπτοµέρειές τους.

Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει να ελέγχεται 
ο σκελετός του κτιρίου, ειδικά τα στοιχεία 
στερέωσης και στήριξης των ECOPANEL.

Eίναι πολύ σηµαντικό για την καλή εφαρµογή
των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, 
οι τεγίδες και οι µηκίδες να προσφέρουν µια καλή
επιπεδότητα, µε αποκλίσεις µέσα 
στα όρια των αντίστοιχων Eυρωπαϊκών 
προδιαγραφών και κανονισµών.

Για τα κοψίµατα των πάνελ, τα οποία είναι 
απαραίτητο να γίνουν στο εργοτάξιο, 
να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικό περιστροφικό 
ή παλινδροµικό πριόνι (σέγα) µε πυκνά και λεπτά
δόντια και ποτέ τροχοί ή σιδηροπρίονα χειρός
(EIKONA 11). 
Mετά την κοπή να καθαρίζονται και 
να αφαιρούνται προσεκτικά τα γρέζια 
και τα ρινίσµατα.

Tο προσωπικό το οποίο εργάζεται στη στέγη
του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα
ασφαλείας όπως ορίζουν οι αντίστοιχοι Eλληνικοί
και Eυρωπαϊκοί κανονισµοί. 

Eίναι απολύτως απαραίτητη η χρήση 
υποδηµάτων µε µαλακή και αντιολισθητική σόλα.

EIKONA 11

Πολλές φορές υποβαθµίζεται η σηµασία 
του φαινοµένου της διµεταλλικής 
ηλεκτρόλυσης η οποία προκαλείται 
από την άµεση επαφή ασύµβατων µεταξύ τους 
υλικών µε τη σύγχρονη παρουσία υγρασίας. 

H διµεταλλική ηλεκτρόλυση µπορεί 
να επιφέρει τη γρήγορη οξείδωση 
του ενός από τα εν επαφή υλικά. 
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού, θα
πρέπει να παρεµβάλλεται ανάµεσα στα υλικά µια
λεπτή µεµβράνη PVC.

Σηµαντικός επίσης είναι ο καλός καθαρισµός
της επιφάνειας, των υλικών επικάλυψης, 
µετά το πέρας των ηµερήσιων εργασιών 
στην οροφή του κτιρίου. 
Nα αποµακρύνονται όλα τα άχρηστα υλικά όπως
βίδες, ροδέλες, διάφορα µεταλλικά 
στοιχεία, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν 
διάβρωση, οξείδωση, λεκέδες, κ.α.



TOΠOΘETHΣH 
Tα υλικά επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης θα πρέπει κατά την τοποθήτηση να ευθυγραµµίζονται και κατόπιν 
να στερεώνονται σταθερά στο σκελετό του κτιρίου µε αυτοδιατρητικές βίδες στα προβλεπόµενα από 
τη µελέτη σηµεία.

O αριθµός των σηµείων στερέωσης εξαρτάται από τη θέση των ECOPANEL στο κτίριο και από τα προβλεπόµενα

φορτία καταπόνησης (EIKONEΣ 12α και 12β).

8.6

EIKONA 12α

EIKONA 12β

APIΘMOΣ ΣHMEIΩN AΓKYPΩΣHΣ ECOPANEL WL - ECOPANEL WLC

MEΣAIA ΠEPIOXH

AKPAIA ΠEPIOXH

TEΓI∆EΣ

MEΣAIA ΠEPIOXH

ECOPANEL WL: 2 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα κοντά 
στην ένωση αρσενικού - θηλυκού.

EΛAXIΣTH EΠITPEΠOMENH KΛIΣH ECOPANEL RL

Για οροφές χωρίς ένωση κατά µήκος ≥5° (8,8%) Για οροφές µε ένωση κατά µήκος ≥7° (12,3%)

APIΘMOΣ ΣHMEIΩN AΓKYPΩΣHΣ ECOPANEL RL

AKPAIA ΠANEΛ: 3 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα.

EN∆IAMEΣA ΠANEΛ: 2 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα.

ECOPANEL WLC: 2 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα στην ένωση αρσενικού - θηλυκού 
σε απόσταση 35mm η µία κάτω από την άλλη.

ΓΩNIAKH ΠEPIOXH

ECOPANEL WL: 3 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα.

ECOPANEL WLC: 1 αυτοδιατρητική βίδα ανά τεγίδα 
στην ένωση αρσενικού - θηλυκού.



8.7

Για τη στερέωση των υλικών επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης χρησιµοποιούµε τα κατάλληλα
υλικά στερέωσης. 
Για τη στερέωση των ECOPANEL στο σκελετό
του κτιρίου, ως κύρια υλικά χρησιµοποιούµε τις
αυτοδιατρητικές βίδες µε δύο διαφορετικά σπει-
ρώµατα ένα στο κάτω σηµείο και 
ένα στο επάνω. (EIKONA 13).

Oι βίδες αυτές είναι ειδικά σχεδιασµένες, 
ώστε να διαπερνούν τα πάνελ, να τα στερεώνουν
σταθερά στο σκελετό του κτιρίου και παράλληλα
να στεγανώνουν, στο σηµείο 
επαφής τους, το εξωτερικό ελασµατόφυλλο,
χωρίς πρόσθετα εργαλεία και προηγούµενη διά-
τρηση του µεταλλικού σκελετού. 

H διατρητική ικανότητα του δράπανου 
στο εµπρόσθιο µέρος τους είναι ανάλογη µε 
το πάχος του µετάλλου το οποίο θέλουµε να δια-
τρήσουµε. 
Για πάχη από 1,2 mm έως 5 mm 
διατρητική ικανότητα 6. 
Για πάχη από 5 mm έως 12 mm 
διατρητική ικανότητα 12.

Tα δευτερεύοντα υλικά στήριξης είναι 
οι αυτοδιατρητικές βίδες µε ένα σπείρωµα και µε
διαφορετικές κεφαλές, ανάλογα τη χρήση, καθώς
και τα πριτσίνια (EIKONA 14).

Aυτά χρησιµοποιούνται στην αλληλοεπικάλυψη
των ECOPANEL µεταξύ τους, όπου είναι 
απαραίτητο, καθώς και για τη στερέωση 
των ειδικών τεµαχίων στα πάνελ και των ειδικών
τεµαχίων µεταξύ τους.

H διάτρηση και στερέωση των υλικών να γίνεται
µε κατάλληλα εργαλεία όπως το ηλεκτρικό 
ρυθµιζόµενο 
προοδευτικό δράπανο 
µε ηλεκτρόκλειδο. 

Σηµαντικό για 
την υδατοστεγανότητα και 
την αεροστεγανότητα 
των σηµείων διάτρησης και
αγκύρωσης είναι και η σωστή
δύναµη σύσφιξης των αυτοδιατρητικών βιδών και
η σωστή συµπίεση του ελαστικού 
της ροδέλας ώστε αυτή να στεγανώνει και να µην
παραµορφώνει την επιφάνεια των ECOPANEL
(EIKONA 15).

EIKONA 13

EIKONA 14

EIKONA 15

∆PAΠANO

B I ∆ E Σ

Π P I T Σ I N I A

ΛAΘOΣ ΣΩΣTO ΛAΘOΣ

ΣΠEIPΩMA AΓKYPΩΣHΣ

∆EYTEPEYON ΣΠEIPΩMA

PO∆EΛA

KEΦAΛH
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Tα ECOPANEL RL µπορούν να τοποθετηθούν
σε οροφές µε τεγίδες κατασκευασµένες 
από χάλυβα, ξύλο και οπλισµένο σκυρόδεµα 
µε ενσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ. 
Tα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης
είναι για τις ενδιάµεσες ≥ 60 χλστ. ενώ για τις
ακραίες ≥ 40 χλστ. (EIKONEΣ 16 α, β, γ, δ, ε).

Για τα µέγιστα επιτρεπόµενα ανοίγµατα 
συµβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων 
στην αντίστοιχη ενότητα.

H ελάχιστη επιτρεπόµενη κλίση για τα πάνελ
χωρίς ένωση κατά µήκος είναι ≥ 5° (8,8%) 
ενώ µε ένωση κατά µήκος είναι ≥ 7° (12,3%).
(EIKONA 12β).

Kατά την τοποθέτηση θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η φορά των επικρατούντων ανέµων 
στην περιοχή. 
H φορά τοποθέτησης θα πρέπει να είναι 
αντίθετη από την φορά των ανέµων 
(EIKONA 17).

EIKONA 16γEIKONA 16α EIKONA 16β

EIKONA 16δ EIKONA 16ε

1 Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα
4 Tεγίδα σκυροδεµατος
5 Eνσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ

1 Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

1 Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
7 Ξύλινη τεγίδα
8 Στριφώνι

EN∆IAMEΣH ΣTHPIΞH

AKPAIA ΣTHPIΞH ENΩΣH ECOPANEL RL

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

EIKONA 17
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Στις περιπτώσεις που θέλουµε να καλύψουµε µεγάλες
επιφάνειες και υπάρχει η ανάγκη να ενωθούν κατά µήκος, 
τα ECOPANEL RL, παράγονται µε “αλληλοεπικάλυψη” 
στο ένα άκρο τους. 
Tο άνω τραπεζοειδές ελασµατόφυλλο είναι µεγαλύτερο 
σε µήκος από το κάτω ελασµατόφυλλο και χωρίς µόνωση.
Kατά την ένωση κατά µήκος, το ένα τραπεζοειδές 
ελασµατόφυλλο καλύπτει το άλλο και στεγανώνει, 
µε τη βοήθεια σφραγιστικών ταινιών ή µαστιχών. 
Για τη συνέχεια της θερµοµόνωσης, την αεροστεγάνωση και
την αποφυγή συµπυκνωµάτων, στην ένωση των πάνελ 
τοποθετείται αυτοδιογκούµενη αφρώδης ταινία.

Tο µήκος της αλληλοεπικάλυψης ή “ξακρίσµατος”
κυµαίνεται από 150 mm έως 280 mm ανάλογα 
µε την κλίση της στέγης. 
Tο τυπικό είναι 200 mm. 
Yπάρχουν δύο τύποι πάνελ µε αλληλοεπικάλυψη. 
Tα ∆εξιά=∆ και τα Aριστερά=A.
Kοιτάζοντας τα ECOPANEL RL από την πλευρά της
αλληλοεπικάλυψης, όταν το κενό τραπέζιο είναι ορατό
στα δεξιά τότε τα πάνελ θεωρούνται ∆EΞIA, ενώ όταν
το κενό τραπέζιο είναι ορατό στα αριστερά τότε 
τα πάνελ θεωρούνται APIΣTEPA (EIKONA 23).

Φορά τοποθέτησης

Φορά τοποθέτησης

Kενό τραπέζιο 
ένωσης

ECOPANEL RL (ένωση κατά µήκος)

∆ A

200 mm Mήκος παραγ
γελίας

Mήκος µόνωσ
ης

Aλληλοεπικ
άλυψη

σφραγιστική ταινία
ή µαστίχη

αυτοδιογκούµενη αφρώδης ταινία για
θερµοµόνωση-στεγάνωση
αποφυγή συµπυκνωµάτων υδρατµών

σφραγιστική ταινία
ή µαστίχη

200 mm Mήκος παραγ
γελίας

Mήκος µόνωσ
ης

Aλληλοεπικ
άλυψη

Kενό τραπέζιο 
ένωσης

EIKONA 23
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Tα ECOPANEL WL - WLC µπορούν 
να τοποθετηθούν σε πλευρές µε µηκίδες 
κατασκευασµένες από χάλυβα, ξύλο 
και οπλισµένο σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο
µεταλλικό προφίλ. 
Tα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης
είναι για τις ενδιάµεσες ≥ 60 χλστ. ενώ για 
τις ακραίες ≥ 40 χλστ. (EIKONEΣ 18 α, β, γ, δ).

H τοποθέτηση των πλαϊνών πάνελ µπορεί 
να γίνει κάθετα και οριζόντια (EIKONA 21).

Για τα µέγιστα επιτρεπόµενα ανοίγµατα 
συµβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων 
στην αντίστοιχη ενότητα.
Στο κάτω µέρος των ECOPANEL WL - WLC
κατά την κάθετη τοποθέτηση θα πρέπει 
να υπάρχει ένα κενό περίπου 5 χλστ. 
(EIKONEΣ 19 α, β).
Στην οριζόντια τοποθέτηση τα πάνελ θα πρέπει
να τοποθετηθούν µε φορά από κάτω προς τα
πάνω, ώστε να σφραγίζουν οι ενώσεις τους 
και να µην υπάρχει κίνδυνος εισροής υδάτων
(EIKONA 21).

1 Tεγίδα “C”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα
4 Tεγίδα σκυροδεµατος
5 Eνσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ

1 Tεγίδα “C” - Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
7 Ξύλινη τεγίδα
8 Στριφόνι

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

EIKONA 18α

EIKONA 19α  EIKONA 18δ EIKONA 19β

EIKONA 18β EIKONA 18γ
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Aφού τοποθετήσουµε και στηρίξουµε 
το πρώτο πάνελ, τοποθετούµε το επόµενο 
στη θηλυκή εσοχή του πρώτου και το πιέζουµε 
ώστε να εφαρµόσει σωστά,
αφήνοντας µία σκοτία περίπου 6-8 χλστ. 
H φορά τοποθέτησης των ECOPANEL WL
θα πρέπει να είναι ίδια µε τη διεύθυνση 
του υπερισχύοντος ανέµου στην περιοχή, 
ενώ η φορά τοποθέτησης των ECOPANEL WLC
θα πρέπει να είναι αντίθετη από τη διεύθυνση 
του υπερισχύοντος ανέµου στην περιοχή, 
ώστε να µην είναι εκτεθειµένες οι ενώσεις τους
(EIKONEΣ 19, 20).

Για τις λεπτοµέρειες τοποθέτησης των πάνελ
και των ειδικών τεµαχίων συµβουλευτείτε 
το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται 
στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.

EIKONA 22 EIKONA 21

ECOPANEL WL ECOPANEL WLC

ECOPANEL WL ECOPANEL WLC

EIKONA 20 

Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκδοση, είναι αληθή και ακριβή.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στη σχεδίαση, στα υλικά, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις προδιαγραφές των παραγομένων 
προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση αυτών, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση, όπως και να καταργήσει ορισμένα από αυτά.




