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INSTRUKCJA SKŁADOWANIA – OBRÓBKI – MONTAŻU 

płyt kanalikowych z PC 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Tworzywo poliwęglanowe. 

Poliwęglan to tworzywo, które łączy w sobie mechaniczne, optyczne i termiczne własności            

innych materiałów, dzięki czemu znajduje różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach 

przemysłu. Płyty wykonane z poliwęglanu zachowują najwyższe parametry optyczne                             

i odpornościowe, stanowią więc nie zastąpiony materiał do szklenia zabezpieczającego. 

Producenci poliwęglanów, opracowali i produkują płyty najwyższej jakości, odpowiednie                     

do wszelkich zastosowań. 

Płyty poliwęglanowe. 

Jedno lub wielokomorowe płyty poliwęglanowe, wykazują następujące cechy: doskonałą 

termoizolacyjność, wysoką udarność (250 razy wyższą niż szkło), wysoką przepuszczalność 

światła (kontrolowaną przy płytach barwionych), trwałość zachowywaną w szerokim zakresie 

temperatur (-40 do +120oC), a także lekkość, łatwość obróbki, formowania i montażu. Są 

doskonałe do przeszkleń i zadaszeń zarówno obiektów przemysłowych, pasaży handlowych, 

dworców, hal sportowych, stadionów, basenów oraz szklarni i ogrodów zimowych. Na             

wszystkie rodzaje płyt producent udziela 10-letniej gwarancji na zachowanie przepuszczalności 

światła, koloru i parametrów mechanicznych pod wpływem działania czynników atmosferycznych. 

Struktury płyt poliwęglanowych. 

W zależności od rodzaju struktury, płyty poliwęglanowe charakteryzują się różną wytrzymałością 

mechaniczną i współczynnikiem przenikalności cieplnej. Poniżej zostały przedstawione rożne 

struktury w/w płyt.  

Dwuścienna struktura prostokątna 

 

Czterościenna struktura prostokątna 

 

Trójścienna struktura tunelowa 

 

Pięciościenna struktura prostokątna 

 

Dwuścienna struktura typu N 

 

Sześciościenna struktura prostokątna 

 

WŁASNOŚCI 
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Poniższa tabela przedstawia najważniejsze parametry fizyczne, optyczne, mechaniczne i cieplne 

płyt poliwęglanowych. 

 

 Norma Jednostka Wartość 

Fizyczne 

Ciężar właściwy DIN 534479 g/cm3  1.20 

Absorpcja wody, 24h, 23oC DIN 53495 mg  10 

Absorpcja wody 23oC ASTM D570 %  2.3 

Przepuszczalność wody, 1 mm DIN 53122 g/m2  2.3 

Optyczne 

Przepuszczalność światła, 3 mm ASTM D1003 %  90 

Współczynnik refrakcji DIN 53491 -  1.586 

Mechaniczne 

Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53455   

Granica plastyczności  MPa  >60 

Naprężenie zrywające  MPa  >70 

Wydłużenie DIN 53455   

Wydłużenie na granicy plastyczności  %  7 

Wydłużenie przy zerwaniu  %  >100 

Moduł sprężystości DIN 53457 MPa  2300 

Udarność z karbem ASTM D256 J/m.  750 

Cieplne 

Indeks tlenowy ASTM %  25 

Temperatura mięknięcia wg Vicata DIN 53460 oC  145 

Temperatura ugięcia pod obciążeniem DIN 53461 oC  135 

Współczynnik przenikania ciepła DIN 52612 W/m.oC  0.21 

Rozszerzalność cieplna VDE 0304/1 m/m.oC  6.7x10-5 

 

 

WŁASNOŚCI MECHANICZNE 

Odporność mechaniczna.  

Płyty charakteryzuje znakomita odporność mechaniczna w szerokim zakresie temperatur                  

od -40oC do +120oC. 

Próba gradowa.  

W testach przeprowadzonych przez Dutch Testing Institute TNO, próbki materiału poddawane są 

symulacyjnej próbie odporności na gradobicie. Płyta poliwęglanowa instalowana jest w ramie                

o wymiarach 3.2 x 4.0 m i poddawana uderzeniom kul z tworzywa poliamidowego wystrzeliwanych 

z armatki pneumatycznej. Średnice i prędkości wylotowe kul zmieniane są w czasie próby.                  

W praktyce grad o średnicy 20 mm osiąga przy powierzchni ziemi prędkość około 21 m/s.  

 

Wyniki pomiarów odporności na gradobicie przedstawia tabela: 
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Test symulacyjny gradobicia 

 Średnica piłki 

Materiał 10 mm 20 mm 30 mm 

Wielościankowa płyta akrylowa      

16 mm 
16-20 m/s 7-14 m/s 4-10 m/s 

Tafla szklana 4 mm 30 m/s 10 m/s 8 m/s 

Poliwęglan 10 mm >50 m/s 44 m/s 28 m/s 

Poliwęglan 16 mm >50 m/s 44 m/s 28 m/s 

*dla porównania podajemy prędkości 

gradu występujące w naturze 
14 m/s 21 m/s 25 m/s 

Uderzenie piłką sportową DIN 18032 (cz. III). 

Materiały stosowane do szklenia obiektów sportowych są narażone na uderzenia piłek używanych 

w różnych rodzajach gier. Próbka o wymiarach 1980 x 1980 mm zamocowana na czterech 

krawędziach, poddawana wielokrotnym uderzeniom piłki ręcznej i hokejowej wyrzucanej pod 

różnymi kątami i z różną prędkością nie nosi widocznych uszkodzeń i z łatwością spełnia wymogi 

testu. 

Odporność na działanie wysokich temperatur. 

Największy światowy autorytet zajmujący się problematyką starzenia materiałów - amerykańskie 

centrum badawcze - Underwrites Laboratories prowadzi m.in. badania dotyczące wpływu 

długotrwałego oddziaływania wysokich temperatur na trwałość materiałów. Test UL. 746B określa 

temperaturę, której ciągłe oddziaływanie na próbkę materiału przez okres 10-ciu lat spowoduje 

utratę parametrów optycznych lub mechanicznych o nie więcej niż 50%. Wyniki badań ilustruje 

tabela: 

Typ materiału Wskaźnik UL 746B 

Poliwęglan 100oC 

Akryl 50oC 

PCW 50oC 

 

WŁASNOŚCI FIZYCZNE 

Przepuszczalność światła. 

W zakresie długości fal światła widzialnego płyty poliwęglanowe wykazują przepuszczalność                

od 69% do 83%, w zależności od grubości. Długość fali światła słonecznego dochodzącego do 

powierzchni ziemi zawiera się w przedziale 295-2140 nm (10-9m). Promieniowanie nadfioletowe (do 

375 nm) jest pochłaniane w całości, dzięki czemu poliwęglan stanowi doskonałą osłonę dla 

materiałów podatnych na odbarwienie lub inną formę degradacji. Przepuszczane jest natomiast 

częściowo promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni. Ponieważ płyty stanowią barierę dla 

podczerwieni o długości powyżej 5000 nm, straty ciepła przez wypromieniowanie z wnętrza 

pomieszczeń szklonych płytami poliwęglanowymi są niewielkie.  

Oprócz płyt bezbarwnych dostępne są płyty o zabarwieniu brązowym (przydymione), szczególnie 

przydatne dla powierzchni wystawionych na silną ekspozycję światła słonecznego. 
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Płyty takie zmniejszają intensywność przechodzącego promieniowania, podnosząc komfort                   

i obniżając koszty klimatyzacji. Silne pochłanianie światła przez zabarwione płyty nie powoduje 

pogorszenia ich własności ani skrócenia żywotności, mimo wysokiej temperatury nagrzanej płyty. 

Dostępne są także płyty w wersji mlecznej, rozpraszające silniej padające światło i podnoszące 

ergonomikę pomieszczenia jak również o zabarwieniu: niebieskim, morskim i turkusowym. 

 

Przekrój płyty 

Grubość / 

ilość 

ścianek 

Wsp. „k” 

wg DIN 

52612 

Przepuszczalność światła 

(%) 

Izolacja 

akustyczna     

wg DIN 5221075 

   Bezbarwny Mleczny Brąz dB 

 
20/5 1.8 69 49 35 22 

 
16/4 2.15 71 49 35 21 

 
16/2 2.9 77 49 35 21 

 
16/3 2.4 75 49 35 21 

 
10/3 2.7 77 49 35 20 

 10/2 3.0 79 49 35 19 

 8/2 3.3 82 49 35 18 

 6/2 3.5 82 49 35 18 

 4.5/2 3.8 83 49 35 - 

 

TERMOIZOLACYJNOŚĆ 

 

Poliwęglan komorowy to materiał o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Jest stosowany 

jako przegroda samodzielna w układzie pojedynczym, a także jako warstwa docieplająca 

istniejące przeszklenie. 

Szklenie warstwowe. 

Redukcja kosztów ogrzewania jest jednym z ważniejszych aspektów planowania inwestycji 

budowlanych. Obliczenia wykonane zgodnie z normą DIN 4701 wykazują, że obniżenie 

współczynnika „k” o 0.1 W/m2K powoduje oszczędność 0.9 do 1.3 litra oleju opałowego lub                

1.0 do 1.5 m3 gazu rocznie na każdy metr kwadratowy przeszklenia. 

Przykładowa kalkulacja: wymiana szklenia w otworze 

o powierzchni 4 m2 ze szkła o grubości 4 mm 

(współczynnik k=5.8 W/m2K) na poliwęglan 

komorowy 10/2 (współczynnik k=3.0 W/m2K) różnica 

współczynnika k=5.8-3.0=2.8 W/m2K x 4 m2=11.2 

Roczne oszczędności wynikające z wymiany szklenia 

wyniosą 10.1 do 14.5 litra oleju opałowego lub 11.2 

do 16.8 m3 gazu. 

Kolejną zaletą płyt poliwęglanowych jest 

wyeliminowanie emisji zimna do wnętrza 

pomieszczeń z powierzchni szklenia. Rozkład 

temperatur    w    przekroju     płyty     6/2     pokazuje 
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przesunięcie ujemnych temperatur do wnętrza przekroju. W analogicznych warunkach 

temperaturowych na wewnętrznej powierzchni szkła o grubości 4 mm wystąpi temperatura             

około -3oC, co wyraźnie obniży komfort klimatyczny wewnątrz pomieszczenia. 

 

Szkło 

grubość 4 mm 

Pustka powietrzna 

grubość mm 

Poliwęglan 

komorowy 

współczynnik k 

W/m2K 

4 30-50 6/2 2.17 

4 30-50 8/2 2.09 

4 30-50 10/2 1.97 

4 30-50 10/3 1.83 

4 30-50 16/3 1.69 

 

Poliwęglan 

komorowy 

Pustka powietrzna 

grubość mm 

Poliwęglan 

komorowy 

Współczynnik k 

W/m2K 

6/2 30-50 4/2 1.83 

8/2 30-50 4/2 1.78 

10/2 30-50 6/2 1.61 

10/3 30-50 6/3 1.52 

16/3 30-50 6/3 1.42 

16/3 30-50 10/2 1.27 

 

UWAGI OGÓLNE 

1. Dachy z płyt kanalikowych należy zawsze projektować z pochyleniem co najmniej 5o (ok. 90 

mm/m), by zapewnić spływ wody deszczowej. 

2. Płyty poliwęglanowe pozostają stabilne podczas 

długotrwałej pracy w zakresie temperatur               

od -40oC do +120oC. 

3. Zabronione jest chodzenie bezpośrednio               

po płytach. W przypadkach koniecznych               

(np. podczas montażu) należy stosować deski 

(„łaty”) oparte na co najmniej kilku żeberkach 

płyty. 

SKŁADOWANIE 

4. Składować płyty na płaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantówkach) mających 

powierzchnię nośną o szerokości minimum 100 mm, rozmieszczonych w odstępach nie 

mniejszych niż 1 m. Nie kłaść na rozgrzanych podłożach! 

5 Stos płyt okryć starannie nieprzezroczystym jasnym materiałem w celu zabezpieczenia 

przed wiatrem, deszczem i słońcem. 
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Charakterystycznym zjawiskiem, towarzyszącym 

składowaniu wszelkich płyt z tworzyw sztucznych            

w stosie, w tym również płyt z PC, jest  

występowanie efektu kumulacji ciepła, jeżeli                  

stos zostanie wystawiony na bezpośrednie          

działanie promieni słonecznych. W wyniku tego 

zjawiska temperatura wewnątrz stosu może 

osiągnąć znaczną wartość, przewyższającą 

temperaturę mięknienia folii maskującej.                  

W rezultacie, może dochodzić do sklejenia się              

płyt ze sobą, a nawet - trwałego wnikania folii maskującej w powierzchnię płyt. To ostatnie 

zjawisko może wystąpić również wtedy, gdy wykonawca, już po zamontowaniu płyt                        

w konstrukcji nośnej, będzie zbyt długo zwlekał z całkowitym usunięciem folii maskujących 

(por. MONTAŻ, p. 19). 

6. Gdy tylko to możliwe, najlepiej jest przechowywać płyty w pomieszczeniu izolowanym od 

zewnętrznych warunków atmosferycznych. 

 

OBRÓBKA-CIĘCIE 

7. Płyty kanalikowe z poliwęglanu można ciąć piłą 

tarczową o drobnych zębach lub piłą ręczną 

prowadzoną pod niewielkim kątem. 

8. Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie 

blisko ostrza i należycie unieruchomiona, by 

wyeliminować naprężenia i wibracje. 

9. Należy usuwać z płyty pył i wióry, stosując                

np. odkurzacz lub sprężone powietrze. 

10. Otwarte końce, powstałe po rozcięciu płyty, 

należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą 

samoprzylepną, chroniącą przed wnikaniem do kanalików kurzu i insektów. 

 

 Piła tarczowa Piła taśmowa 

Kąt przyłożenia 

Kąt natarcia 

Prędkość skrawania 

Podziałka zęba 

20 – 30
o 

15
o 

1000–3000 m/min 

2 – 5 mmm 

20 – 30
o 

0,5
o 

600–1000 m/min 

1,5 – 2,5 mmm 

 

OBRÓBKA-WIERCENIE 

11. Otwory w płytach kanalikowych z poliwęglanu można 

wiercić za pomocą typowych wierteł krętych do metalu lub 

wierteł widiowych. 

12. Podczas wiercenia płyta musi ściśle przylegać do podłoża. 
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13. Nie można wiercić otworów bliżej niż 40 mm od brzegu arkusza (formatki). 

14. Wysoki w porównaniu z innymi materiałami współczynnik rozszerzalności termicznej 

poliwęglanu (6,7 x 10-5 m/mK) powoduje konieczność pozostawienia przestrzeni do 

swobodnego rozszerzania płyt. Zapobiega to jej wygięciu i powstawaniu naprężeń 

wewnętrznych. Przykładowe wymiary płyt poliwęglanowych z uwzględnieniem  rozszerzalności 

termicznej przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Wymiar otworu        w 

mm 

Wymiar płyty w mm 

500 x 1.000 498,5 x 997 

750 x 1.500 747 x 1495 

1200 x 3000 1196 x 2991 

 

OKLEJANIE 

15. Jednym z ważniejszych aspektów instalacji płyt poliwęglanowych jest zabezpieczenie krawędzi 

z otwartymi kanałami. Stosowane są dwie metody zabezpieczenia kanałów. 

Metoda 1. 

Górna krawędź płyty oklejona taśmą aluminiową nieprzepuszczalną. Dolna krawędź oklejona 

taśmą paroprzepuszczalną i zabezpieczona profilem „U” aluminiowym lub poliwęglanowym. 

Zalety: 

 zabezpieczenie przed penetracją pyłów frakcji powyżej 40 mikronów. 

 odprowadzenie kondensującej wody. 

 wentylacja kanałów zapobiegająca nadmiernej kondensacji. 

 

 

 

Metoda 2. 

Stosowana przy instalacji w środowisku o wysokim stopniu zapylenia, niskiej wilgotności, przy 

braku różnic temperatur wewnętrznej i zewnętrznej. Obie krawędzie oklejone taśmą 

aluminiową nieprzepuszczalną. 

Zalety: 

 zabezpieczenie przed penetracją pyłów. 

Wady: 
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 możliwość kondensacji pary wodnej. 

 ryzyko wystąpienia glonów. 

Przy obydwu metodach konieczne jest stosowanie taśm aluminiowych zalecanych przez 

producenta. 

 

MONTAŻ 

16. Do zamontowania płyt kanalikowych z poliwęglanu można użyć wielu rozmaitych, 

występujących na rynku systemów mocowania. 

 

NA RYSUNKACH 1-5 PRZEDSTAWIONO ZASADNICZE SPOSOBY MOCOWANIA, JAKIE 

UMOŻLIWIA OSPRZĘT 

 

Przed montażem należy wszelkie uwagi zawarte w niniejszej instrukcji skonfrontować                 

ze szczegółową instrukcją montażową dotyczącą konkretnie zastosowanego systemu. 

 

17. Mocowanie płyt kanalikowych powinno być ostatnią operacją procesu montażu. Konstrukcja 

nośna winna być wtedy w pełni przygotowana (wszelkie elementy składowe danego systemu 

na swoich właściwych miejscach; środki zabezpieczające konstrukcję nośną, tzn. Impregnaty 

do drewna lub powłoki ochronne, o ile zostały zastosowane - całkowicie utwardzone). 

18. Dopuszczalne rozstawy podpór zależą od grubości płyty, wielkości obciążenia i sposobu 

mocowania. Przy dobieraniu rozstawu podpór należy korzystać ze szczegółowych wykresów           

i tabel opracowanych przez producentów płyt. 

19. Nie montować płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki. 

 

20. Poliwęglanowe płyty kanalikowe posiadają 

warstwę chroniącą UV tylko po jednej stronie. 

Strona ta pokryta jest folią maskującą z licznymi 

nadrukami (m.in. uwagami na temat składowania, 

obróbki, montażu itp.). Płyty należy montować tą 

stroną ku górze (na zewnątrz). Folia maskująca po 

stronie nie odpornej na UV nie posiada nadruków. 
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21. Tuż przed montażem należy oderwać folię 

maskującą (z obu powierzchni płyty) na 

odległość około 50 mm od brzegów formatki. 

Pełnego usunięcia folii maskujących dokonać 

niezwłocznie po zakończeniu montażu         

(por. SKŁADOWANIE, p.5). 

 

 

 

22. Płyty należy instalować tak, aby żeberka przebiegał zgodnie z kierunkiem spadku dachu 

(płaszczyzna żeberek - pionowa), co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu (rys.6). 

 

23. Kanaliki muszą być zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem 

wilgoci. Właściwe uszczelnienie górnego i dolnego brzegu formatki pokazano na rys. 6: 

 Górny brzeg płyty powinien być szczelnie zamknięty; w tym celu stosuje się 

samoprzylepną, nieprzepuszczalną (pełną) taśmę HDPE lub aluminiową o szerokości 

dopasowanej do grubości płyty. 

 Dolny brzeg płyty zabezpiecza się samoprzylepną taśmą HDPE paroprzepuszczalną            

(o odpowiedniej szerokości). Nie przepuszcza ona kurzu i insektów, pozwala natomiast 

powietrzu wnikać i uchodzić z kanalików, dzięki czemu następuje wyrównanie prężności 

pary wodnej w powietrzu zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewnętrznym. Proces 

ten nie pogarsza własności izolacyjnych płyty. 

 

24. Brzegi płyt umiejscowionych na szczególnych połaciach dachu, takich jak okapy, kalenice              

i wezgłowia, oprócz zabezpieczenia odpowiednimi taśmami, wymagają także zastosowania 

profilu aluminiowego „F” lub poliwęglanowego  „U” i uszczelnienia silikonem (rys.6). 

 

25. Upewnić się, że uszczelki, środki uszczelniające i inne materiały pomocnicze użyte przy 

instalacji nie oddziaływują szkodliwie na płyty. 

 

DOSTĘPNE USZCZELKI I MASY USZCZELNIAJĄCE ZOSTAŁY SPRAWDZONE POD KĄTEM 

ZGODNOŚCI CHEMICZNEJ Z POLIWĘGLANOWYMI PŁYTAMI KANALIKOWYMI. 

 

W razie wątpliwości należy kontaktować się z bezpośrednim dostawcą płyt. 

26. Należy zapewnić właściwą głębokość osadzenia płyty w profilu mocującym (min. 20 mm). 

Należy pamiętać, żeby co najmniej jedno żeberko było osadzone i zaciśnięte w profilu systemu 

nośnego. 

 

27. Z uwagi na rozszerzalność cieplną płyt poliwęglanowych, która jest zazwyczaj większa niż              

w przypadku pozostałych materiałów występujących w konstrukcji, płyt nie można osadzać 

zbyt ściśle. Instalacja bez występującego luzu zaowocuje naprężeniami cieplnymi                             

i wyboczeniami! W praktyce wymagany luz dylatacyjny można ocenić na 3,5 mm na każdy 

metr długości lub szerokości formatki. 
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28. Podobnie, by zapewnić płycie swobodę ruchów 

dylatacyjnych związanych ze zmianami 

temperatury podczas eksploatacji, w przypadku 

arkusza o długości 2000 mm wiercone otwory 

powinny mieć średnicę co najmniej o 6 mm 

większą od średnicy trzpienia śruby mocującej, a 

otwory na podkładki grzybkowe - średnicę minimum 

18 mm. Każde kolejne 1000 mm długości arkusza 

wymaga zwiększenia średnicy otworu o dalsze 2,5 

mm. 

29. Nie wolno mocować i zaciskać płyt zbyt silnie, gdyż 

odbierze im to swobodę dylatacji, wywierając 

niekorzystny wpływ na konstrukcję. 

30. Na płatwiach okapowych oraz w miejscach występowania dużych obciążeń wiatrowych 

konieczne są dodatkowe mocowania. Do tego celu służą podkładki grzybkowe z poliamidu 

(rys. 7). Również w tym przypadku nie wolno dokręcać śrub zbyt mocno. 

31. Maksymalne wystawanie końca płyty poza płatew okapową powinno wynosić 50-60 mm. 

Zapewni to prawidłowy spływ wody deszczowej do rynny. 

 

KONSERWACJA 

32. Zalecane jest okresowe czyszczenie płyt podczas eksploatacji. 

33. Do mycia używać letniej wody z dodatkiem łagodnych środków czyszczących stosowanych             

w gospodarstwie domowym i gąbki. 

34. Nie szorować płyt szczotkami lub ostrymi przedmiotami. Unikać środków ściernych i silnie 

alkalicznych. 

35. Unikać kontaktu zabezpieczonej przed UV powierzchni płyt z rozpuszczalnikiem butylowym lub 

alkoholem izopropylowym. 

36. Pamiętać, że środki czyszczące i rozpuszczalniki nadające się do czyszczenia poliwęglanu 

mogą nie być bezpieczne dla powierzchni pokrytej warstwą absorbera UV. W wątpliwych 

przypadkach przeprowadzić uprzedni test środka czyszczącego na próbce płyty lub zasięgnąć 

porady u swego dostawcy. 

ZAŁĄCZNIK 1  

Wskazówki odnośnie doboru wkrętów odpowiednich do połączenia przedstawionego na rys.1 

 Uszczelka górna 

 Ł – 102 

Uszczelka dolna g [mm]
(1) 

x [mm]
(2) 

Dobór wkręta
(3) 

Ł – 265 a 

4 ok. 29 
SG 6338 p 

SW 5550 p 

6 ok. 31 
SG 6338 p 

SW 5550 p 

8 ok. 33 
SG 6350 p 

SW 5550 p 

10 ok. 35 
SG 6350 p 

- 

16 ok. 41 
SG 6350 p 

- 

20 ok. 45 
- 

- 
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SD – 12 

4 ok. 25 
SG 6338 p 

SW 5550 p 

6 ok. 27 
SG 6338 p 

SW 5550 p 

8 Ok. 29 
SG 6338 p 

SW 5550 p 

10 ok. 31 
SG 6350 p 

SW 5550 p 

16 ok. 37 
SG 6350 p 

- 

20 ok. 41 
SG 6350 p 

- 
 

(1) 
Grubość montowanej płyty poliwęglanowej 

(2) 
Wymiar charakterystyczny złącza (odległość powierzchni oporowej łba wkręta od podłoża przy danej grubości płyty (uwzględniono 

przeciętne odkształcenia podkładki i uszczelek w typowych warunkach pracy złącza) 
(3)

 Możliwość doboru odpowiedniego wkręta z oferty, przy założeniu podłoża w postaci ścianki stalowej o grubości 3 mm. 

UWAGI: 

a) W przypadku stalowej konstrukcji nośnej i zastosowania wkrętów samogwintujących (SG) minimalną wymaganą długość wkręta 

można obliczyć ze wzoru : 

 l = x + b + 3 / 6 (mm)                                   gdzie:  b – długość ścianki belki nośnej  

b) W przypadku stalowej konstrukcji nośnej i zastosowania wkrętów samowiercących (SW) minimalna wymagana długość wkręta może 

być obliczona ze wzoru :  

 l = x + b + w + 3 / 6 (mm) gdzie : b – długość ścianki belki nośnej, w – długość części wiercącej wkręta 

c) W przypadku drewnianej konstrukcji nośnej można przyjąć : l = x + 50 (mm) 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

Wskazówki odnośnie doboru wkrętów odpowiednich do połączenia przedstawionego na rys.2 

 Uszczelka górna 

 Ł – 102 

Uszczelka dolna g [mm]
(1) 

l 1 [mm]
(2) 

l 2 [mm]
(2) 

Dobór wkręta
(3)

 

Ł – 102 

4 ok. 21 ok. 36 - 

6 ok. 23 ok. 38 SG 6338 

8 ok. 25 ok. 40 SG 6338 

10 ok. 27 ok. 42 SG 6338 

16 ok. 33 ok. 48 - 

20 ok. 37 ok. 52 - 
 

(1) 
Grubość montowanej płyty poliwęglanowej 

(2) 
Wymiar charakterystyczny złącza (patrz rys.2) uwzględniono przeciętne odkształcenia podkładki i uszczelek w typowych warunkach 

pracy złącza 
(3)

 Możliwość doboru odpowiedniego wkręta z oferty. 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

Wskazówki odnośnie doboru wkrętów odpowiednich do połączenia przedstawionego na rys.3 

 Uszczelka górna 

 Ł – 102 
Uszczelka dolna g [mm]

(1) 
l 1 [mm]

(2) 
l 2 [mm]

(2) 
Dobór wkręta

(3)
 

Ł – 102 

4 ok. 26 ok. 37 - 

6 ok. 28 ok. 39 - 

8 ok. 30 ok. 41 - 

10 ok. 32 ok. 43 - 

16 ok. 38 ok. 49 - 

20 ok. 42 ok. 53 - 
 

(1) 
Grubość montowanej płyty poliwęglanowej 

(2) 
Wymiar charakterystyczny złącza (patrz rys.3) uwzględniono przeciętne odkształcenia podkładki i uszczelek w typowych warunkach 

pracy złącza 
(3)

 Możliwość doboru odpowiedniego wkręta z oferty . 
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SYSTEMY SZKLENIA 

 

Szklenie „na sucho”. 

Rozdział ten przedstawia kilka propozycji szklenia przy stosowaniu dostępnych w sprzedaży profili. 

Wiele z tych systemów sprawdziło się w połączeniu z płytami poliwęglanowymi. Szklenie „na 

sucho” stosuje się w przypadkach, gdy wywołane zmianami temperatury ruchy termiczne płyty 

przekraczają możliwości elastyczności tradycyjnych 

uszczelniaczy. Istotne znaczenie mają również 

względy estetyczne. Zaleca się stosowanie 

uszczelek z neoprenu, lub kauczuku etylenowo-

propylenowego EPDM. Nie należy stosować 

uszczelek z PCW! 

 

Szklenie „na mokro”. 

Jeśli system szklenia „na sucho” nie jest wymagany lub nie może być stosowany, płyty 

poliwęglanowe mogą być instalowane w typowych metalowych lub drewnianych ramach okiennych 

przy użyciu taśm i nietwardniejących materiałów szklarskich. System uszczelniający musi 

zapewnić możliwość ruchu płyty (rozszerzanie i kurczenie) bez utraty przyczepności. Nie należy 

stosować szczeliw silikonowych utwardzanych aminami i benzamidami (tzw. „silikony kwaśne”)! 

 

Warunki osadzania krawędzi. 

Poniższe wskazówki dotyczą instalacji płaskich i łukowych. 

Dokładne utwierdzenie krawędzi jest koniecznym warunkiem 

dla zachowania parametrów wytrzymałościowych płyt                       

z poliwęglanu komorowego. Głębokość wpuszczenia płyty jest 

sumą wymaganej głębokości oparcia (min. 20 mm) oraz 

przestrzeni na rozszerzanie termiczne. Ze względu na duże 

odległości między żebrami. W płytach 16 mm i 20 mm przy 

cięciu tych płyt należy zwracać uwagę, aby w strefie docisku 

uszczelki znalazło się przynajmniej jedno żebro.  

 

Obciążenia. 

Przy projektowaniu szklenia zewnętrznego z zastosowaniem płyt z poliwęglanu komorowego 

należy przyjmować wartości zawarte w normach budowlanych dotyczących obciążenia wiatrem              

i śniegiem. 

 

Zalecenia ogólne. 

Zaleca się przy szkleniu poziomym zachowanie minimalnego spadku 5o (9 cm/m) dla 

odprowadzenia wody deszczowej. Płyty należy instalować kanałami skierowanymi zgodnie                    

z kierunkiem nachylenia w szkleniu płaskim, a w szkleniu łukowym - zgodnie z krzywizną łuku. 
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Wskaźnik bezpieczeństwa. 

Tablice pomocnicze do projektowania wskazują maksymalne wymiary płyt dla poszczególnych 

wartości obciążenia, dla których ugięcie nie powoduje ryzyka wysunięcia płyty z podpór. Podane 

wartości uwzględniają wskaźnik bezpieczeństwa 1.5. 

Szklenie płaskie. 

Płyty poliwęglanowe podparte na dwóch krawędziach równoległych do kierunku kanałów. 

a= osiowa rozpiętość profili konstrukcyjnych 

b= długość płyty 

Głównym parametrem mającym wpływ na ugięcie płyty jest wymiar „a”, długość płyty nie jest istotna. 

 

Poliwęglan 

komorowy 

Odległość pomiędzy osiami podpór „a” w mm 

Układ kanalików równoległy do podpór. 

Grubości  

6/2 570 530       

8/2 655 610 570 535 510    

10/2 730 670 620 585 545 520   

10/3 890 810 750 700 660 630 610 585 

16/3 1100 980 880 810 750 700 665 620 

16/4 1180 1050 960 900 830 800 750 700 

16/2N 1250 1220 1130 1080 1030 995 960 950 

20/5 1200 1160 1070 980 920 860 810 770 

 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

 Obciążenie N/m2 

 

Płyty poliwęglanowe podparte na dwóch krawędziach 

prostopadłych do kierunku kanałów. w tym przypadku 

głównym parametrem decydującym o ugięciu płyty jest jej 

długość „b”. Przy projektowaniu można brać pod uwagę 

wszystkie grubości płyt o szerokości do 2100 mm. Dla 

szklenia pionowego można stosować łączenie płyt przy 

użyciu profili poliwęglanowych i z zastosowaniem silikonów 

tworzących trwałe i wodoodporne połączenie. Nie wymaga 

to żadnych dodatkowych płatwi poziomych.  

 

Uwaga! Profile poliwęglanowe nie są zabezpieczone przeciwko działaniu promieni UV. Możliwe 

jest mocowanie płyty do pośrednich płatwi poziomych przy użyciu tradycyjnych wkrętów lub śrub 

przy zastosowaniu odpowiednich podkładek i powiększeniu otworu w płycie poliwęglanowej. 
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Poliwęglan 

komorowy 

Odległość pomiędzy osiami podpór „b” w (mm) 

Układ kanalików prostopadły do podpór 

grubości  

6/2 690 630 590 570 540 520 500 480 

8/2 830 760 720 680 650 630 600 580 

10/2 1010 930 875 830 790 760 730 710 

10/3 1035 955 890 850 810 780 755 735 

16/3 1450 1325 1240 1180 1130 1085 1050 1000 

16/4 1450 1335 1250 1185 1140 1095 1060 1025 

16/2 1450 1335 1250 1185 1140 1095 1060 1025 

20/5 1550 1440 1350 1275 1220 1175 1140 1100 

 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Obciążenie N/m2 

 

Płyty poliwęglanowe podparte na czterech krawędziach. Ugięcie płyty zależne jest w tym 

przypadku od osiowego rozstawu podpór w obu kierunkach oraz od stosunku tych wielkości. 

 

Przykład 1. 

Wymiar okna:  szerokość 1100 mm, 

   długość 3000 mm; 

   stosunek a/b=1:>1.5 

Obciążenie:  600 N/m2 

Wymagana płyta: 16/3 

Przykład 2. 

Wymiar okna:  szerokość 800 mm, 

   długość 1200 mm, 

   stosunek a/b=1:1.5 

Obciążenie:  1600 N/m2 

Wymagana płyta: 10/2 
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LEXAN 

Thermoclear 

Odległość miedzy osiami podpór (mm) 

(stosunek szerokość / długość płyty – a/b) 

płyta typu 1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

1
:1

 

1
:1

,5
 

1
:>

1
,5

 

LTC 6/2RS1300 1050 920 610 950 850 570 900 780 530 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTC 8/2RS 1500 1250 1100 720 1150 1020 655 1075 940 610 1020 900 570 970 830 535 930 780 510 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTC 10/2RS1700 1500 1150 815 1375 1070 730 1280 950 670 1215 920 620 1160 850 585 1110 800 545 1070 760 520 
 

 

 

 

 

 

LTC 10/3RS2000 1540 1310 890 1410 1250 810 1320 1150 750 1250 1060 700 1200 980 660 1150 920 630 1110 860 610 1070 810 585 

LTC 16/3TS/DR2800 2100 1420 1100 1950 131 980 1825 1210 880 1725 1120 810 1650 1060 750 1550 1000 700 1475 950 665 1250 900 620 

LTC 16/4RS3000 2100 1600 1180 2000 1450 1050 1850 1310 960 1750 1220 900 1675 1150 830 1600 1100 800 1550 1050 750 1450 1000 700 

LTC 16/2NS3000 1250 1250 1250 1250 1250 1220 1250 1250 1130 1250 1250 1080 1250 1250 1030 1250 1250 995 1250 1250 960 1250 1250 950 

LTC 20/5RS3000 2100 1650 1200 2100 1550 1160 2000 1400 1070 1900 1310 980 1780 1220 920 1650 1170 860 1600 1080 810 1500 1050 770 

 

 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Obciążenie w N/m
2
 

 

 

Szklenie łukowe. 

Płyty poliwęglanowe są elastyczne, dostępne 

w dowolnych wymiarach, stanowią więc 

idealny materiał do szklenia łukowego. 

Przyjmując promień gięcia na zimno nie 

mniejszy od minimalnych wartości zalecanych 

przez producenta (175 wartości grubości 

płyty), występujące naprężenia wewnętrzne 

nie mają ujemnego wpływu na mechaniczne 

własności materiału. 

 

 

Poniższa tabela przedstawia maksymalne rozpiętości „W” pomiędzy łukami konstrukcyjnymi                

dla płyt mocowanych wzdłuż czterech krawędzi. Uwzględniono wskaźnik bezpieczeństwa 2,0. 

Racjonalny stosunek długości płyty „L” do szerokości „W” nie powinien przekroczyć wartości 2:1. 

Dla parametrów geometrycznych wyższych niż podane w tabeli należy korzystać z tabel dla 

szklenia płaskiego. 
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 Promień „R” w metrach (m) 

 1,05 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,75 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8  

O
b

c
ią

ż
e

n
ie

 w
 N

/m
2
 

LTC 6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,45 1,35 1,2 1,05 0,92 0,85 0,8 0,75 0,7 0,7              

6
0
0
 

LTC 8    2,1 2,0 1,95 1,8 1,6 1,48 1,38 1,32 1,22 1,15 1,1 1,02 0,97 0,92 0,86 0,83         

LTC 10       2,1 2,1 2,0 1,9 1,82 1,7 1,6 1,53 1,45 1,38 1,28 1,16 1,08 1,0        

LTC 16                 2,1 2,1 2,05 1,92 1,78 1,67 1,56 1,46 1,36 1,3 1,2 

LTC 6 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,67 0,6 0,6               

8
0
0
 

LTC 8    1,9 1,7 1,65 1,4 1,23 1,15 1,07 0,98 0,93 0,88 0,83 0,75 0,75            

LTC 10       1,93 1,68 1,6 1,47 1,39 1,3 1,23 1,15 1,07 0,98 0,93 0,88 0,83 0,75        

LTC 16                 1,92 1,78 1,62 1,48 1,4 1,3 1,2 1,12    

LTC 6 1,5 1,25 1,1 0,96 0,9 0,82 0,73 0,64 0,6 0,57                  

1
0
0
0
 

LTC 8    1,7 1,35 1,27 1,12 1,0 0,92 0,87 0,82 0,77 0,7               

LTC 10       1,53 1,38 1,28 1,2 1,12 1,06 1,0 0,95 0,9 0,86            

LTC 16                 1,58 1,45 1,32 1,21 1,12 1,04      

LTC 6 1,25 1,0 0,9 0,83 0,75 0,68 0,61 0,58 0,55                   

1
2
0
0
 

LTC 8    1,3 1,16 1,06 0,93 0,84 0,78 0,73 0,7                 

LTC 10       1,32 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,8              

LTC 16                 1,33 1,21 1,11 1,03        

LTC 6 1,07 0,9 0,79 0,72 0,66 0,6                      

1
4
0
0
 

LTC 8    1,1 1,0 0,92 0,81 0,73 0,68 0,64                  

LTC 10       1,14 1,02 0,93 0,87 0,82 0,78 0,74               

LTC 16                 1,15 1,06 0,97         

LTC 6 0,96 0,8 0,7 0,63 0,57                       

1
6
0
0
 

LTC 8    1,0 0,88 0,81 0,72 0,65 0,6                   

LTC 10       1,0 0,88 0,83 0,77 0,73                 

LTC 16                 1,02 0,94 0,86         

LTC 6 0,86 0,7 0,63 0,57                        

1
8
0
0
 

LTC 8    0,87 0,8 0,72 0,64 0,58                    

LTC 10       0,9 0,8 0,75 0,7                  

LTC 16                 0,92 0,84 0,84         

LTC 6 0,75 0,66 0,57                         

2
0
0
0
 

LTC 8    0,78 0,72 0,66 0,59                     

LTC 10       0,8 0,72 0,68                   

LTC 16                 0,83           

 

Odległość między osiami podpór w metrach (m) 

 

 

Wszelkie informacje zawarte w tej instrukcji mają za zadanie ułatwić Państwu podjęcie decyzji 

dotyczącej zastosowania płyt z poliwęglanu, lecz konkretne projekty muszą być konkretnie 

rozpatrywane indywidualnie przy zastosowaniu wszelkich prawideł projektowania i wytrzymałości 

materiałów. 
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UWAGI OGÓLNE. 

 

 oczyścić futrynę, usunąć kawałki stłuczonego szkła, 

 określić wymiary płyty poliwęglanowej, dokonując pomiaru wewnętrznych krawędzi ramy,                

w której montowana będzie płyta poliwęglanowa (±20 mm), uwzględniając rozszerzalność 

termiczną, dodać 3 mm luzu / na mb, 

 dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju płyty poliwęglanowej, spełniającej wymogi - 

obciążenia, współczynnik K itp., 

 ułożyć płytę na sztywnym podłożu np. stole, docisnąć, aby uniknąć wibracji podczas cięcia, 

dociąć na żądany wymiar przy pomocy piły, 

 oczyścić krawędzie i zanieczyszczone podczas cięcia brzegi kanalików, 

 odsunąć folię okrywającą na obwodzie ok. 50 mm od krawędzi, 

 wybrać odpowiednią taśmę do zabezpieczenia brzegów, okleić krawędzie taśmą perforowaną 

lub aluminiową nieprzepuszczalną, zależnie od zastosowania, 

 w przypadku zastosowania taśmy perforowanej, zastosować profil aluminiowy, pozwalający na 

odpływ wody, ewentualnie zastosować podkładkę dystansową, 

 włożyć płytę poliwęglanową do ramy, 

 UWAGA! płyty poliwęglanowe należy montować - kanalikami pionowo, stroną zabezpieczoną 

przed działaniem promieniowania UV do zewnątrz, 

 zamocować profil zamykający, 

 w przypadku szklenia „na mokro” zastosować silikon neutralny do uszczelnienia połączenia 

płyty z profilem, 

 usunąć folię zabezpieczającą niezwłocznie po zakończeniu montażu, 

 umyć okno ostrożnie, stosując miękką szmatkę lub gąbkę, wodą z mydłem lub płynnym 

detergentem.  

 

NIE WOLNO! 

 

 nie wolno stosować uszczelek z PCW, 

 nie wolno stosować uszczelek octowych, 

 nie wolno stosować środków czyszczących o silnym odczynie alkalicznym, 

 do czyszczenia płyt, nie wolno używać ostrych narzędzi, 

 nie wolno wchodzić na płyty poliwęglanowe, 

 do montażu płyt nie wolno stosować uszkodzonych taśm, 

 nie wolno myć nagrzanych płyt poliwęglanowych - wystawionych na działanie słońca                         

lub wysokich temperatur, 

 do czyszczenia płyt poliwęglanowych nie wolno stosować benzenu, benzyny, acetonu. 

 

 

Zawarte informacje zostały przedstawione w dobrej wierze i z przekonaniem, że są one prawidłowe. 

Wszelkie zalecenia odnośnie stosowania omówionych produktów podane są bez gwarancji, gdyż warunki 

eksploatacji  i montażu pozostają poza kontrolą sprzedawcy. Każdy użytkownik powinien upewnić się, czy 

dany produkt nadaje się do zamierzonego celu i czy warunki, w jakich będzie on stosowany są właściwe. 
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