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EPDM membranos klijavimas
Firestone RubberCover™ EPDM membrana privalo visada būti pilnai priklijuojama ant pagrindo
naudojant specialius Firestone klijus, tepant juos ant membranos ir ant pagrindo.

Tinkamas pagrindas yra: medis, bitumas,   PIR/PUR šiltinimo plokštės, cementas, aliuminis, cinkas.

Firestone RubberCover™ EPDM membrana gali  būti įrengta ne tik ant  naujo,  bet ir ant  esamo
stogo. Firestone RubberCover™ EPDM gali perdengti praktiškai bet kokią seną dangą jei esamas
stogas yra patikimas ir gali atlaikyti papildomos izoliacijos svorį.

1 Žingsnis

 Padėkite membraną ant pagrindo.

 Palikite ją apie 30 min. nusistovėt.

 Atlenkite vieną pusę membranos.

2 Žingsnis

 Užtepkite specialius pagrindo klijus
ant atlenktos membranos pusės.

 Užtepkite  pagrindo  klijus  ant
membranos.  Visas  pagrindas  turi
būti padengtas klijais.  

3 Žingsnis

 Leiskite klijams išdžiūti ant abiejų
paviršių, kol klijai palietus nebelips
prie piršto.

4 Žingsnis

 Atlenkite  membraną  ir  užtieskite
ant pagrindo.

 Pavalykite su minkšta šluotele.

 Pakartokite šiuos žingsnius ir kitai
membranos pusei.

 



Siūlių užtaisymas

Firestone RubberCover™ EPDM membranos yra gaminamos dideliais, besiūliais lakštais, tad 
dauguma stogų gali būti įrengti su vienu dideliu lakštu be sudūrimų. Jei visgi atsiranda poreikis 
sujungti du  EPDM membranos lakštus, tai reikia daryti naudojant QuickPrime™ Plus gruntą ir 
QuickSeam™ siūlių juostą. Nepalikite tarpų tarp dviejų membranos lakštų (mažas užleidimas yra 
leidžiamas).

1 Žingsnis

 Užtepkite QuickPrime  Plus gruntą
ant abiejų lakštų kraštų (iš viso 20
cm pločio juostą).

 Palaukite  kol  gruntas  palietus  bus
sausas. 

2 Žingsnis

 Pašalinkite  apsauginio  popieriaus
kraštą nuo QuickSeam   siūlių juostos.

 Uždėkite  ją  ant  nugruntuotos
sujungimo juostos.

 Patraukite  apsauginį  popierių  45°
kampu  iš  po  QuickSeam  siūlių
juostos.

 Prispauskite juostą ant membranos
su  plokščia  ranka.  Būtinai
įsitikinkite,  kad  nėra  likusių  oro
burbuliukų.

3 Žingsnis

 Pavoluokite  juostą  su  guminiu
voleliu. (Roll the strip with a hand
roller)  voluojant  stačiu kampu per
siūlę.



Kraštų užbaigimas

1 Žingsnis

 Uždėkite  stogo  apdailą  ant  stogo
krašto.

2 Žingsnis

 Pritvirtinkite  stogo  apdailą
naudodami  nerūdijančio  plieno
varžtus ir neopreno žiedus.



Išoriniai kampai

1 Žingsnis

 Įkirpkite membraną nuo viršaus iki
išorinio kampo pagrindo.

 Priklijuokite  membraną  su
pagrindo  klijais  prie  atraminės
briaunos.

 Ištepkite QuickPrime Plus gruntu abi
puses po 10 cm ir leiskite išdžiūti.

 2 Žingsnis

 Priklijuokite specialę  QuickSeam SA
Flashing formuojančią  juostą  prie
pagrindo.

 3 Žingsnis

 Ištepkite naują grunto sluoksnį. 

 4 Žingsnis

 Nuimkite  apsauginį  popierių
nuo QuickSeam  Corner
Flashing kampų  formavimo  juostos
ir  priklijuokite  ją  prie  atraminės
briaunos.

5 Žingsnis

 Prispauskite su rankiniu voleliu.

 



Vidaus kampų užtaisymas

1 Žingsnis

 Priklijuokite membraną prie atramos
ir prie stogo krašto.

2 Žingsnis

 Suvyniokite  membranos  perteklių
link  kampo  ir  suvyniokite  ją  į
„kiaulės-ausies“ formą.

3 Žingsnis (A)

 Suvyniokite  membranos  plokščią
dalį ant stogo krašto.

 Užbaikite  kraštą  su  stogo
apdaila (see edge finishing).

 Nukirpkite membranos perteklių.

4  Žingsnis  (  B  –  kai  nėra
naudojama stogo apdaila)

 Užtepkite QuickPrime Plus gruntą.

 Nuimkite  apsauginį  popierių  nuo
QuickSeam Corner Flashing kampų
formavimo  juostos,  paskui
priklijuokite ją prie kampo atramos
viršaus.

 Prispauskite su rankiniu voleliu.



Lietaus nuvedimo vamzdžiai (LNV)

1 Žingsnis

 Uždėkite  LNV  ir  tvirtai
prispauskite  prie  nuolydinio
kampo.

 Įsukite jį tvirtai į pagrindą.

 Užtepkite QuickPrime  Plus gruntą
ant  LNV  viršaus  ir  bent  10  cm
aplink LNV.

 Leiskite gruntui išdžiūti.

2 Žingsnis

 Užklijuokite QuickSeam  SA
formavimo  juostą  ant  LNV  ir  ant
membranos.
Pastaba: Juosta  turėtų  uždengti
LNV  kraštus  bent  5  cm  visomis
kryptimis.

3 Žingsnis

 Pavoluokite su rankiniu voleliu.

4 Žingsnis

 Iškirpkite  angą  QuickSeam
formavimo  juostoje  tokio  dydžio,
koks yra LNV.



Latakai

1 Žingsnis

 Ištepkite QuickPrime Plus gruntą  ant
pagrindo.

 Leiskite išdžiūti.

 

2 Žingsnis

 Pritvirtinkite QuickSeam   
formuojančią juostą ant latako.

 Pavoluokite rankiniu voleliu.



Angų sandarinimas

1 Žingsnis

 Ištepkite QuickPrime Plus gruntą  ant
membranos  (bent  10  cm  aplink
angą)   ir  ant  pritvirtinto  angos
paviršiaus.

 Leiskite išdžiūti.

2 Žingsnis

 Iškirpkite  angos  dydžio
skylę QuickSeam  SA   formavimo
juostoje.

 

3 Žingsnis

 Uždėkite QuickSeam  SA
formavimo juostą ant angos.

 Nuimkite apsauginį popierių.

 Prispauskite formavimo juostą prie
grunto su savo ranka.

 

4 Žingsnis

 Pavoluokite su rankiniu voleliu.


