
 
 

BRUCHAPaneel 
 

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP  
 

Standartinis DIZAINAS IR PAVIRŠIAI 
Ruloninė karštai cinkuoto plieno skarda  

 
IŠORINĖ PUSĖ: 
 

 

 Matoma pusė padengta 25 μm poliesterio danga su PVC apsaugine 
plėvele nuo saulės radiacijos. Plėvelė turi būti nuimta ne vėliau, kaip 
po 10 savaičių po plokščių gamybos (gamybos data matoma ties 
išilgine plokštės jungtimi). 

 Profilis – trapecinis, 42 mm (pagal schemą) 
 Atstumas tarp iškilimų – 333,3 mm 
 Metalo lakšto storis – 0,6 mm (mažesnis storis – pagal užklausimą) 

 

 
VIDINĖ PUSĖ: 
 

 

 Matoma pusė padengta 25 μm poliesterio danga be PVC apsauginės 
plėvelės (jei pageidautina – nurodyti užsakyme). 

 Profilis 1 – standartinis (profiliai 2 ir 3 – pagal užklausimą) 
 Metalo lakšto storis – 0,6 mm (mažesnis storis – pagal užklausimą) 

 

 
UŽPILDAS: 
 

 

 Standžios poliuretano putos pagamintos testiniame procese apie 95% 
uždaromis poromis ir saugiai pritvirtintos prie plieno lakšto. 

 PIR+/standžios poliuretano putos pagamintos testiniame procese apie 
95% uždaromis poromis ir saugiai pritvirtintos prie plieno lakšto. 

 Tankis apie 40 kg/m3, absoliučiai be chlorfluorintų angliavandenilių ar 
halogenintų chlorfluorintų angliavandenilių – pentano putų procesas 
 

 
DEGUMO KLASĖ 
 

 Pagal EN 13501-1, Euroklasė Bs2d0, pagal užklausimą – Bs1d0 

 
STANDARTINĖS SPALVOS 
 

 Pagal BASIC spalvų spektrą 

 
PLOKŠČIŲ JUNGIMAS 
 

 

 Išorėje, persidengiant bangoms, kur plokštės dalis be izoliacinio 
sluoksnio uždengia atitinkamą kitos plokštės dalį su izoliaciniu 
sluoksniu. 

 Apatinėje pusėje, specialiai formuojant, kur papildomas stogo plokštės 
bangos profilis persidengia su kitos plokštės bangos profiliu. Taip 
pasiekiamas tvirtas ryšys. 

 Unikali triguba sandarinimo sistema (žiūrėti schemą) užtikrina 
optimalią apsaugą nuo kondensato susidarymo.  

 Kapiliarinis užlenkimas (žiūrėti brėžinį)  
 

 

 



 
 

BRUCHAPaneel 
 

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP  
Mažiausias stogo nuolydis 3º (5,2%) be skersinės jungties ir atskyrimo 
BRUCHAPaneel stogo plokštė DP su poliuretano užpildu gali būti kombinuojama su BRUCHAPaneel 
DP-F plokšte su mineralinės vatos užpildu.  

 

 

Plokštės tipas DP 72 DP 82 DP 92** DP 102 DP 122 DP 142 DP 162 DP 182 DP 202 

Užpildo storis, mm 30 40 50 60 80 100 120 140 160 

U*= W/m2K –  
EN 14509 įskaitant siūles 

0,73 0,57 0,46 0,39 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 

Svoris kg/m2 11,4 11,8 12,2 12,6 13,4 14,5 15,2 16,0 16,8 
*Šilumos laidumo koeficientas 
** DP 92 pagal užklausimą 

 

Leistini gamybos 
nuokrypiai 

Atitinka EN 14509 

Gamybos ilgiai 
Maks. 21,5 m (ypač ilgas 
transportas nuo 13,6 m)  

Atstumai tarp atramų Dr. Wilhelm Pilgram - Viena 

Garso izoliacija 
26 dB esant 80 mm, 
27 dB nuo 100 mm užpildo 
storio 

Degumo klasė 90o C 

 

  



 
 

BRUCHAPaneel 
 

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP  
 

STOGO ELEMENTAI SU SKERSINE JUNGTIMI IR PERSIDENGIMU 

Su skersinėmis jungtimis, atskyrimais ar stoglangias – Mažiausias stogo nuolydis 5º (8,6%) 

 



 
 

BRUCHAPaneel 
 

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP  
 

SKARDOS ATSKYRIMO PJŪVIAI - IŠPJOVOS  

 
Išpjova karnizo srityje reikalinga tam, kad nebūtų galimybės skardos lakštui atsiskirti nuo izoliacinio 
užpildo sluoksnio (už papildomą mokestį). Panašiai, karnizo srityje turėtų būti uždėta lašalinė 
(lašinamasis dangtelis) norint išvengti kapiliarinio efekto (įmanoma tik statybvietėje). Šios priemonės 
apsaugo, kad tarp skardos lakšto ir izoliacinio užpildo sluoksnio nesusidarytų korozija. 

 

Užsakydami nurodykite Išpjovos ilgis 
Išpjova karnize 60 mm (standartinis) 

Išpjova persidengimui 200 mm (standartinis) 
 

Galimi išpjovų ilgiai: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 ir 300 mm. 

 

TRAPECIJOS FORMOS SKARDA 42/333 tinkama DP ir DP-F  

IŠPJOVOS METODAS (vaizdas nuo karnizo): 

 


