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ZÁKLADNÍ INSTRUKCE:
Aby nedocházelo k úrazùm èi poškození materiálu, a zároveò byl respektován správný postup pri použití DUTTAGLISS PES 
role (polyesterová pryskyøice se sklenenými vlákny), musíte se øídit nìkterými pokyny, které platí za všech podmínek aplikace.

nMateriál mùže být použit pouze pøi teplotách, které se pohybují mezi - 40° C a + 140°C.
nPøi pøecházení po laminátech, používejte vhodných plošin rozkládající hmotnost na vìtší plochu.
nKotvení provádìjte na vlnách.
nPøi manipulaci s materiálem používejte vhodné bezpeènostní nástroje a pomùcky.
nNemanipulujte s materiálem za silného vìtru.
nK øezání materiálu používejte vhodné nástroje jako jsou kotouèe s diamantovým ostøím a pod. Vrtejte s takovými nástroji, 

které zachovávají okraje vyvrtaných otvorù èisté.
nZvedání a pokládání musí být provedeno v souladu s platnými normami.
nNemanipulujte v blízkosti s otevøeným ohnìm nebo jiskøivými nástroji.
nNevystavujte materiál nepøíznivým povìtrnostním podmínkám.
nNeskladujte role položené pøímo na zemi. Pokud máte možnost, skladujte materiál ve vertikální poloze.
nJe-li skladovaný materiál vystaven nepøíznivým povetrnostním podmínkám, zajistete jeho zatížení.
nPøípadné praskliny anebo otvory opravte pryskyøicí a sklenìným vláknem
nNeprovádejte èištìní prostøedky, které by mohly materiál poškodit.
nPøekrytí musí být vždy v opaèném smìru, než je smìr vìtru.
nPøekrytí po stranách musí vždy být uchyceno v míste podpìrné konstrukce. Bez boèních pøesahù.
nCelý obvod pokrytí a všechna pøíèná pøekrytí musí být øádnì ukotvena na všech vlnách.
nBoèní a pøíèná pøekrytí závisí na sklonu støechy. Doporuèený pøesah nemá být vìtší než 20 cm.

TECHNICKÝ LIST
ROLE Z POLYESTERU
GUTTAGLISS PES

VÝHODY

   

POUŽITÍ

Polyester (známý též pod názvem sklolaminát) je mimoøádnì odolný materiál z tepelnì vytvrzené polyesterové pryskyøice 
a nosné výztuže ze skelných vláken.
Použité materiály propùjèují výrobku výborné užitné vlastnosti - zejména vysokou odolnost vùèi UV záøení, odolnost proti 
bìžnému krupobití a dlouhodobou životnost. U prùsvitných desek nedochází ke snížení svìtelné propustnosti vlivem stárnutí. 
U vlnovkových rolí dochází k vysoké úspoøe díky absenci boèního pøekládání. Rovnìž dochází ke 
zrychlení a zjednodušení montáže. 

Profil

Barva

Délka role

Šíøka role

Technické údaje - polyesterové role

 minimální ztráty pøekrytím

• velice rychlá montáž

• nízká hmotnost, 

• vysoká životnost

•

• teplotnì stálý

• UV - stabilizovaný

• prosvìtlení stìn i støech

• ochranné pøístøešky 

• zemìdìlské budovy 

• prùmyslové budovy

• prodejní stánky 
 

vlna
76/18

vlna
76/18

0,8; 1,0; 1,25; 
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m

1,0; 1,5; 
2,0; 2,5 m

30 m

èirá

30 m

zelená, žlutá, 
mléèný opal


