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�абы�ша е�істелу б�рышы 
кемінде 40° ��райтын шатырлар�а 
орнатылады. �абы�ша�а белгілер 
және ыл�ал�а т�зімді 
жал�астыр�ыш монтаждау 
жола�ы салын�ан.

Орамды солдан о��а �арай 
жайып, �абы�шаны� белгісі бар 
жа�ын жо�ары �аратып,  итар�а�а 
к�ледене�інен т�сеп, ��рылыс 
то�ындарымен бекіту керек. 
Монтаждау жола�ы жо�ар�ы 
жиегін бойлай орналасуы тиіс.  

Материалды т�бені� ернеуінен 
бастап шатыржалына �арай 
суреттегі сызы�ты� бойымен 
ендерін ай�астыра орнату 
керек(10 см). Тік т�йіспелерді 
итар�а�а кемінде 20 см ай�астыра 
отырып, орналастыры�ыз. 
Жо�ар�ы ені шатыржалына 
асыра орнатылады.

Ернеуге �абы�ша та�тай 
т�семшені� �стінен орнатылады.
Материалды� т�менгі жиегі 
бутилкаучукті� немесе битум 
жола�ты� к�мегімен т�семдегі 
со��ы та�тайды бойлай 
тамшылат�ыш�а бекітіледі.

А�атын конденсаты итар�алардан 
б�ру �шін �абы�ша 1-2 см 
салбыратып тартылуы тиіс. 

Шатыр астында�ы ке�істік 
желденіп т�ру �шін т�бені� 
ернеуі мен  шатыржалы 
аума�ында желдеткіш 
са�ылаулар �алдыру керек.   Екі енді желімдеу �шін жо�ар�ы 

енні� астында�ы боз т�сті 
�ор�аныс жола�ын алып тастап, 
жо�ар�ы енді т�менгі енге �олмен 
немесе білікті� к�мегімен 
біруа�ытта �ысып отыру керек. 
Жал�астыр�ыш �ор�аныс жола�ы 
жо�ар�ы енді орнатып бол�аннан 
кейін �ана алынады!

Жылытыл�ан е�істі шатырлар�а 
Axton А–ны орнататын кезде 
�абы�ша мен шатырды� арасына 
8-10 см, �абы�ша мен жылыт�ыш 
арасына 5 см екі еселенген 
желдеткіш са�ылауы салынады. 
�абы�шаны жылыт�ышты� 
тура �стінен салу�а р��сат 
етілмейді!

Назар аудары�ыз: шатыр�а 
орната салысымен �абы�шаны 
бірден негізгі шатыр
жабынымен жабу керек!

�тпелі элементтермен (пеш 
��бырлары жәнет.б.)  т�йісетін 
жерлерде �абы�шаны 
бутилкаучукті немесе битумды
монтажды� жола�ты� к�мегімен 
желімдеу керек.

Орнатыл�ан �абы�шаны 
итар�аларды бойлай шіруге 
�арсы ��делген шар�ылармен 
бекіту керек. �стінен �олданылатын 
шатыр ж�йесіне сәйкес торлама 
немесе тегіс т�сем орнаты�ыз.  

�аптал шатырларды� суа�арлары 
мен е�істелген шатыржалына 
к�лдене� жола�тарды� астына 
алдын ала суа�арды� немесе 
шатыржалыны� осін бойлай 
�абы�ша орнатылады.   

Монтаж суреттегі сызы� 
бойынша жола�тарды ай�астыра 
отырып, т�меннен жо�ары 
ж�ргізіледі (12,5см). �абы�ша 
каркас�а сырт�ы �аптама 
элементтері ретінде �ызмет 
ететін (сайдинг, оймыш та�тай 
және т.б.). контршары�тарды� 
к�мегімен бекітіледі.

Монтаждайтын кезде жо�ар�ы 
енді т�менгі енге материал�а 
орналастырыл�ан монтаждау 
жола�ыны� к�мегімен желімде�із. 
Екі енді �зара желімдеу �шін 
к�міс �ор�аныс �абы�шасын 
алып тастап, жо�ар�ы енді 
т�менгі енге резе�ке білікті� 
к�мегімен �ысы�ыз. �ор�аныс 
�абы�шасы жо�ар�ы енді 
монтажда�аннан кейін �ана 
алынады!

�абы�ша мен сырт�ы 
�аптаманы� арасында 
жылыт�ыштан су буларын 
жою�а арнал�ан 5-8 см желдету 
са�ылауын ��ру керек. 
�абы�шаны� т�менгі жиегін 
іргеге бекіту конденсатты� 
таби�и а�ынын �амтамасыз 
етуі тиіс.

К�п �абатты �имараттарды� 
желденетін �асбеттеріне 
Axton А аспалы каркасты� 
�олданылатын ж�йесіне сәйкес
��сас т�рде монтаждалады.

AxtonА негізгі �аптаманы 
монтажда�ан�а дейін 30 к�н 
бойына жылыт�ышты� уа�ытша 
�ор�анысы �ызметін ат�арады.

Axton А белгісін сырт�а 
�аратып, жылу о�шала�ыш�а 
ны�ыздап салынады және 
каркас�а ��рылыс степлеріні� 
к�мегімен бекітіледі.

Жылытыл�ан �абыр�аны� сырт�ы 
жа�ынан ыл�ал-жел �ор�анысын 
орнататын кезде


