
Samoprzylepne systemy dachowe z bitumem  
modyfikowanym SBS

FLINTLASTIC® SA

Instrukcje zastosowania w zakresie temperatur otoczenia od -6,7°C do 9,4°C



Posiadając pond sto lat doświadczenia w zakresie wytwarzania 

niezawodnych i trwałych materiałów dekarskich, CertainTeed 

jest wiodącym zaufanym dostawcą dla dystrybutorów i 

wykonawców pokryć dachowych. Jesteśmy w Ameryce 

numerem 1 dla branży budowlanej i remontowej.

Niezależnie od tego, czy realizujesz projekt przemysłowy 

czy budownictwa mieszkaniowego, możesz zwrócić się do 

CertainTeed mając pewność, że nie zawiedziemy Twojego 

zaufania. Jesteśmy od dawna obecni na rynku i dzięki 

posiadanej wiedzy i doświadczeniu możemy dostarczyć Tobie 

lepsze produkty.

Wytwarzamy kompletne systemy i zapewniamy rozległe 

gwarancje. Wykorzystujemy materiały najwyższej jakości, a 

to przekłada się na wyższą jakość dachów i niższe koszty ich 

utrzymania. 

 

Jest to część obietnicy, którą Ci składamy.

Jakość oznacza pewność. Satysfakcja jest gwarantowana. 

(Quality made Certain. Satisfaction guaranTeed.™)
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Samoprzylepne systemy dachowe z bitumu 
modyfikowanego SBS dla dachów o niskim 
nachyleniu
CertainTeed Flintlastic® SA to wysokiej klasy samoprzylepny 
system dachowy z bitumu modyfikowanego SBS. 
Komponenty systemu Flintlastic SA, wykonanego wyłącznie 
z materiałów najwyższej jakości, obejmują: 
 
Flintlastic SA NailBase (mechanicznie przytwierdzany 
podkład) Flintlastic SA PlyBase (podkład lub powłoka 
pośrednia - samoprzylepna) Flintlastic SA MidPly(wysokiej 
klasy podkład lub powłoka pośrednia - samoprzylepna)
Flintlastic SA Cap (samoprzylepna powłoka 
zewnętrzna) Flintlastic SA Cap FR (samoprzylepna 
ognioodporna powłoka zewnętrzna)Flintlastic SA Cap 
CoolStar(samoprzylepna powłoka zewnętrzna o wysokim 
współczynniku odbicia światła) Flintlastic SA Cap 
FR CoolStar (samoprzylepna ognioodporna powłoka 
zewnętrzna o wysokim współczynniku odbicia światła) 
FlintPrime® AerosolFlintPrime SA (szybkoschnąca 
wodna masa do gruntowania, w razie potrzeby)
FlintBond® SBS-Modified Adhesive, Caulk lubTrowel 
Grade (zmodyfikowana masa klejąca, uszczelniająca lub 
szpachlowa, tylko do detali budowlanych)

Jakie są zalety?
Samoprzylepność zapewnia sprawdzoną w czasie ochronę 
systemom dachowym z bitumu modyfikowanego SBS przy 
znacznie mniejszym nakładzie robocizny, bez dymu, ognia, 
kubła z lepikiem, czy utrudnień dla użytkowników budynku. 
Ponadto układanie samoprzylepnych systemów na dachach 
o niskim nachyleniu jest łatwiejsze w porównaniu z 
tradycyjnymi metodami układania papy.

Systemy Flintlastic SA są cenione ze względu na: 
 
 • Lepsze wiązanie, tak bezpośrednio po ułożeniu jak i 
długoterminowo;

 •  Doskonałą zastosowalność w warunkach wysokich i 
niskich temperatur;

 •  Dopuszczalną najniższą temperaturę układania 
wynoszącą nawet -6,7°C (przy temperaturze w 
zakresie od -6,7°C do  9,4°C należy układać membrany 
zgodnie z instrukcją układania w warunkach niskich 
temperatur);

 •  Szeroką gamę kolorystyczną powłok zewnętrznych, 
które doskonale harmonizują z popularnymi płytkami 
dachowymi CertainTeed;

 •  Dostępność na terenie całego kraju w placówkach 
CertainTeed z możliwością transportu łączonego 
(płytki dachowe/Flintlastic SA);

 • Doskonałe wsparcie przy zakupie i układaniu.

Gdzie można je stosować?
Wiele projektów dekarskich może wykorzystać 
zalety wynikające z mniejszego nakładu robocizny i 
bezpieczeństwa. Ponadto systemy dachowe Flintlastic SA 
doskonale sprawdzają się w warunkach ograniczonego 
dostępu do dachu (na przykład w wysokościowcach). Brak 

kubłów z lepikiem oznacza, że nie ma przykrych zapachów, 
a dzięki temu systemy SA są idealnym rozwiązaniem dla 
placówek służby zdrowia, szkół, hoteli i rezydencji, gdzie 
komfort użytkowników jest sprawą najważniejszą. 

Na co należy zwrócić uwagę podejmując decyzję o 
zastosowaniu
Jeżeli wyszczególnionych jest wiele produktów, to są one 
podane w kolejności terminu gwarancji - od najkrótszego, 
za wyjątkiem SA Cap i SA Cap-FR; powłoka SA Cap FR jest 
przeznaczona do zastosowań tam, gdzie wymagana jest 
klasa A wytrzymałości ogniowej (patrz specyfikacja systemu 
klasy A na stronie  iq.ulprospector.com for Class A). UWAGA: 
Zdjęcie systemu pokrycia dachu (po zakończeniu okresu 
użytkowania) może być utrudnione, jeżeli podkład PlyBase 
lub MidPly przyklejono bezpośrednio do podłoża (drewna 
lub betonu).

Oszczędność energii
Powłoki Flintlastic SA Cap i SA Cap FR są dostępne z 
granulkami CoolStar o wysokim współczynniku odbicia 
światła i można je zastosować w celu zapewnienia zgodności 
z kalifornijską ustawę nr 24, część 6 z 2016 r. - wymagania 
dla chłodnych dachów, identyfikator CRRC produktu 0668-
0146. Szczegółowe dane na temat produktów znajdują się w 
specyfikacji produktu i na stronie www.coolroofs.org.

Rodzina produktów Flintlastic SA
CertainTeed oferuje dwa rodzaje mas do gruntowania, które 
przeznaczone są dla systemów Flintlastic SA. Masa asfaltowa 
FlintPrime i FlintPrime SA - szybkoschnąca wodna masa 
gruntująca - zwiększają przyczepność samoprzylepnych 
membran dachowych. Są one dostępne w puszkach 0,4 l, 
puszkach 3,8 l,  z aplikatorem sprayu, kubełkach 13,2 l oraz w 
kubłach o pojemności 19 l.

Masa klejąca FlintBond SBS-Modified Bitumen Adhesive to 

lej wysokiej klasy. W wersji Caulk (uszczelniacz) i Terowe 
(szpachla0 masy klejące są stosowane w połączeniu 
z membranami Flintlastic SA do doklejania zakładek 
końcowych i bocznych oraz pionowych detali obróbki. 
Dostępne w tubie 0,3 l oraz w beczkach o pojemności 11,4 l i 
19,9 l. Zamiast FlintBond można stosować ręczną zgrzewarkę 
na gorące powietrze w połączeniu z silikonowym wałkiem, 
przy czym jest wymagane przy układaniu w warunkach 
niskiej temperatury otoczenia.

1



Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Każdy fachowy dekarz wie, jakie narzędzia będą mu 
przydatne przy układaniu pokryć dachowych, jednak dla 
przypomnienia podajemy poniżej listę narzędzi, które są 
konieczne do ułożenia Fintlastic SA:

 •  Obciążony wałek do dociskania membrany do 
powierzchni, średnica 2" do 4"  (31,8 kg);

 •  Odpowiednia szpachelka do nakładania masy klejącej 
FlintBond na detale obróbki;

 •  Nóż dekarski z hakowym ostrzem;

 •  Pistolet do nakładania warstewek masy klejącej 
FlintBond;

 • Próbnik do wykrywania niewielkich pustych przestrzeni;

 •  Zgrzewarka na gorące powietrze, do użycia przy niskiej 
temperaturze otoczenia, ewentualnie przez cały rok do 
wykańczania detali obróbki;

 •  W RAZIE POTRZEBY: Wałek z długą rączką i włosiem 
1/8-1/4 cala do nakładania masy gruntującej (1/8 
cala na gładkich powierzchniach, 1/4 cala na bardziej 
porowatych).

Pamiętaj, że: 
 •  Pokryć nie wolno układać jeżeli zalega śnieg, jest 

wilgotno i gdy utrzymuje się mgła. Jak wspomniano w 
poprzednim rozdziale, przy temperaturze otoczenia od 
-6,7 do +9.4°C należy postępować zgodnie z instrukcją 
układania w warunkach niskiej temperatury.

Długość 
gwarancji

15 lat  

20 lat  

25 lat  

 

25 lat

Opłata gwarancyjna 
(min. 100 kwadratów)

USD 7,50/kw. 

USD 12,50/kw. 

USD 12,50/kw. 

 

USD 15,00/kw.

Izolacja/rodzaj 
stropu

Opcja  

Opcjonalna  

Podwójna warstwa, 

Druga warstwa klejona  

Podwójna warstwa, 

Druga warstwa klejona

SA Cap  

SA Cap FR

 

 

SA PlyBase

SA PlyBase 

SA MidPly 

SA PlyBase 

 

SA MidPly

SA–C–2–S 

SA–I–2–S 

SA–C–3–S 

SA–I–3–S 

SA–C–3–S 

SA–I–3–S

Wymagana 

uprzednia 

aprobata 

Wydziału 

Technicznego 

CertainTeed

Spec*Ponowne 
pokrycie

Powłoka 
zewnętrzna

PrzekładkaPodkład

Długość 
gwarancji

12 lat  

 

 

15 lat  

20 lat  

 

25 lat

Opłata gwarancyjna 
(min. 100 kwadratów)

USD 4,.00/kw. 

 

 

USD 7,50/kw. 

USD 12,50/kw. 

 

USD 15,00/kw.

Izolacja/rodzaj 
stropu

Opcja 

 

 

Opcja 

Opcja 

 

Jedna warstwa, 

minimum 1,5 cala

SA Cap 

SA Cap FR

 

 

 

SA PlyBase 

SA MidPly 

 

SA MidPly

SA NailBase 

 

 

SA NailBase 

SA NailBase 

 

SA NailBase

SA–C–2–S 

SA–IN–2–S 

SA–N–2–S 

SA–C–3–S 

SA–IN–3–S 

SA–N–3–S 

SA–IN–3–S

Aprobowany 

 

 

Wymagana 

uprzednia 

aprobata 

Wydziału 

Technicznego 

CertainTeed

Spec*Ponowne 
pokrycie

Powłoka 
zewnętrzna

PrzekładkaPodkład
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Dach

Stal 

 

 

 

Drewno/beton piankowy, inne 

- np. gips, płyty włókno-

-cementowe, deski, włókno 

konstrukcyjne, itp. 

Beton

Izolacja/rodzaj stropu*

Wymagane 

 

 

 

Opcjonalne  

Wymagane, gdy podkład jest 

samoprzylepny  

 

Opcja 

Opcja, jeżeli podkład niejest 

samoprzylepny i wymaga 

zastosowania  FlintPrime SA

SA Anchor/Base

NailBase (MF) 

PlyBase, MidPly (SA) 

 

 

NailBase (MF) 

PlyBase, MidPly (SA) 

 

 

NailBase (MF) 

PlyBase, MidPly (SA)

Opcjonalnie Ply Base, 

MidPly (SA)

SA Cap, SA 

Cap FR (SA)

SA CapSA Interply

*Może być zalecane użycie FlintPrime lub FlintPrime SA, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym CertainTeed. aby uzyskać 
więcej informacji.

UWAGA: Wykonawcy Gold Star mogą zaproponować klientom wydłużenie okresu gwarancyjnego o 25% w ramach programu 
serwisowego CertainTeed Integrity Maintenance Coverage. *Patrz CertainTeed Commercial Systems Specifications.

Gwarancje w skrócie

SYSTEMY SA WEDŁUG RODZAJU DACHÓW

SYSTEM SA Z PRZYKLEJONYM PODKŁADEM

SYSTEM SA Z MECHANICZNIE PRZYTWIERDZONYM PODKŁADEM



 •  Podłoża muszą być wolne od kurzu, brudu, oleju, 
odpadków i wilgoci.

 •  Rolki Fintlastic SA należy przechowywać na paletach 
w miejscu zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi. Rolki przechowywane w niewłaściwy 
sposób lub magazynowane przez dłuższy czas mogą 
utracić zdolność klejącą i nie powinny być używane. 
Gdy jest zimno rolki MUSZĄ być przechowywane w 
ogrzewanym budynku, w temperaturze co najmniej 
10°C, a przed użyciem należy je podgrzać; NIE WOLNO 
UKŁADAĆ ZIMNYCH ROLEK.

 •  Należy PRZERWAĆ układanie, jeżeli materiał nie wiąże 
się z podłożem!

 •  Należy przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie 
i stosować się do wszystkich odnoszących się do prac 
dekarskich przepisów BHP.

 •  Ewentualną powłokę gruntową należy kłaść w 
wymaganym tempie i odczekać, aż w całkowicie 
wyschnie.

 •  Układaj odcinki membrany przekładkowej (Mid Ply) i 
powłoki zewnętrznej (Cap) o długości odpowiedniej do 
warunków pracy. W razie potrzeby przytnij rolki do 1/3 
lub 1/2 ich długości.

 •  Pozostaw materiał na co najmniej 15 minut celem jego 
odprężenia przed ułożeniem. Gdy jest zimno pozostaw 
rolki do odprężenia w budynku lub w ogrzewanym 
baraku; nie wolno dopuścić do obniżenia temperatury 
rolki poniżej 10°C (do kurczenia się materiałów). 

 •  Wszystkie warstwy zespołu należy ułożyć tego 
samego dnia. Jeżeli niebieska folia ma być odsłonięta 
przez dłuższe okresy czasu, przykryj ją brezentem lub 
osłoń w inny właściwy sposób.

 •  Membrany Flintlastic SA zostały zaprojektowane z 
myślą o zastosowaniu w całkowicie samoprzylepnych 
systemach pokryć dachowych.  Podkłady Flintlastic SA 
można również stosować w hybrydowych systemach 
pokryć dachowych, gdy powłoka zewnętrzna układana 
jest za pomocą nagrzewnicy.  Podkładów Flintlastic SA 
nie można jednak łączyć z powłokami zewnętrznymi 
układanymi z zastosowaniem lepiku lub kleju na 
zimno.  Powłokę zewnętrzną Flintlastic SA Cap (lub 
SA Cap FR) można układać wyłącznie na opisanych tu 
podkładach.

 •  Membrany układane na powierzchniach o nachyleniu 
przekraczającym 1 cal na odcinku 12 cali muszą być 
przymocowane ukrytymi gwoździami. Membrany 
Flintlastic SA układane równolegle do nachylenia 
muszą zostać zamocowane do drewnianych łat 
gwoździowych na ukryte gwoździe z cynowymi 
podkładkami na zakładkach końcowych 2 cale 
od górnej krawędzi z odstępem środek-środek 6 
cali. Szczegółowe informacje podano w rozdziale 
„Wymagania ogólne” (General  Requirements) instrukcji 
CertainTeed Commercial Roof Systems.

 •  Przy stosowaniu masy FlintBond do detali obróbki 
pozostaw wypływ 1/4 cala masy FlintBond na 
zakładkach końcowych. Pamiętaj, by nie przykład 
obciążonego wałka do tego wypływu.

 •  Masy klejące na zimno można stosować z membranami 

Fintlastic SA wyłącznie do opisanych tu detali obróbki i 
zakładek powłoki zewnętrznej.

 •  Szczegółowe informacje i zalecenia podano w 
CertainTeedCommercial Roof Systems Specifications.

UKŁADANIE W WARUNKACH NISKIEJ TEMPERATURY: 
 •  przechowuj materiały w cieple pobierając je 

sukcesywnie w miarę potrzeby. Jeżeli materiały były 
narażone na działanie niskich temperatur, pozostaw je 
w ciepłym pomieszczeniu by się ogrzały do 10°C. NIE 
UKŁADAJ ZIMNYCH ROLEK.

 •  Zakładki boczne, końcowe i detale należy 
podgrzewać i doszczelniać za pomocą zgrzewarki 
na gorące powietrz w połączeniu z ręcznym 
wałkiem silikonowym. W podrozdziałach tej części 
przedstawiono szczegółowe instrukcje odnośnie 
podgrzewania i dociskania wałkiem. NIE WOLNO 
nadmiernie podgrzewać ani zgrzewać odcinków 
płomieniem.

Układanie podkładu
Flintlastic SA NailBase może posłużyć jako warstwa 
kotwiąca; PlyBase lub MidPly można ułożyć jako podkład 
(dokładnie przyklejony, wodoszczelny). UWAGA: PlyBase 
lub MidPly można również ułożyć jako warstwę środkową 
w systemach trójwarstwowych, patrz układanie warstwy 
środkowej (wariant opcjonalny).

Przymocowany mechanicznie podkład Układanie 
podkładu gwoździowego Flintlastic  SA  NailBase należy 
zacząć w najniższym punkcie dachu, przytwierdzając 
Flintlastic SA NailBase mechanicznie do gwoździowego 
podłoża za pomocą odpowiednich zamocowań  
Rozpocznij układanie rolką o odpowiedniej szerokości 
(patrz opis detali połaciowych), aby umożliwić przykrycie 
zakładek bocznych kolejnymi warstwami systemu celem 
wzmocnienia odporności na wodę. Układaj tak, by zakładki 
boczne nie były usytuowane prostopadle do kierunku 
spływu wody. Zamocowania należy umieścić minimum co 
9 cali na środku zakładek bocznych i co 18 cali na środku 
w dwóch naprzemianległych rzędach na połaci arkusza. 
Zakładka boczna powinna wynosić co najmniej 2 cale, a 
końcowa 4 cale.

Zakładka boczna 2 cale

Zakładka końcowa 4 cale

       SYS. 2-WARSTWOE    SYS. 3-WARSTWOWE
          Base          Cap   Base             Ply            Cap

 Szerokość początkowego rzędu                19-11/16"     39-3/8"                                     26-1/4"        19-11/16"      39-3/8" 
                                                                  (1/2 rolki)  (pełna rolka)                            (2/3 rolki)    (1/2 rolki)  (pełna rolka)

 Zakładki boczne                                              2"                 3"                                          2"              2"                 3"

 Zakładki końcowe, naprzemiennie                  6"                 4"                                          4"              4"                 6"

WYKAZ DETALI POŁACI
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Nałóż podkład 2 cale na deskę czołową i go przymocuj. 
Załóż sąsiadujące zakładki końcowe na co najmniej 3 cale. 
Nie pozostawiaj podkładu odsłoniętego na działanie 
czynników atmosferycznych. Jeszcze w tym samym dniu 
ułóż na nim opcjonalną powłokę środkową SA Interplay 
oraz/lub powłokę zewnętrzną SA Cap (FR).

Samoprzylepne podkłady  
Podkłady SA PlyBase i przekładki SA MidPly można łączyć 
samoprzylepnie z aprobowanymi podłożami. Patrz Lista 
Aprobowanych Podłoży.

Jeżeli stosujesz FlintPrime SA, to odczekaj aż dokładnie 
wyschnie (jednak nie dłużej, niż cztery godziny), aby 
uzyskać lepsze własności klejące. Jeżeli podłoże (np. 
FlintBoard ISO) zostało przytwierdzone zamocowaniami, 
to zagruntuj odsłonięte elementy metalowe za pomocą 
FlintPrime w aerozolu zanim przystąpisz do klejenia 
SA PlyBase lub SA MidPly. Przed nałożeniem warstwy 
podkładowej oczyść powierzchnię dachu lub izolację, 
aby usunąć wszelkie odpady, które mogą zmniejszyć 
przylepność.  

Zacznij układanie od najniższego punktu dachu. 
 
Rozpocznij układanie rolką o odpowiedniej szerokości 
(patrz opis detali połaciowych), aby umożliwić przykrycie 
zakładek bocznych kolejnymi warstwami systemu celem 
wzmocnienia odporności na wodę. Układaj na jednym 
poziomie z krawędzią dachu. Układaj tak, by zakładki 
boczne nie były usytuowane prostopadle do kierunku 
spływu wody.

Potnij rolki na odcinki o odpowiedniej długości i poczekaj 
15 minut, aż się rozprężą. Odwiń membranę do połowy 
długości i zdejmij folię zabezpieczającą. 

Dokładnie dociśnij membranę w miejscu jej ułożenia i 
powtórz operację na drugiej połowie membrany. Ciężkim 
wałkiem dociskaj całą powierzchnię membrany PlyBase lub 
MidPly, aby umożliwić jej przytwierdzenie. Posuwaj wałek 
od środka rolki na boki poprzez całą szerokość rolki, aby 
usunąć pęcherze powietrza; NIE wałkuj rolki wzdłużnie, 
gdyż może to spowodować jej rozciągnięcie.

Zakładki na odcinkach bocznych kolejnej membrany SA 
PlyBase lub SA MidPly powinny wynosić co najmniej 2 
cale. a na odcinkach końcowych 4 cale. Załóż sąsiadujące 
zakładki końcowe na co najmniej 3 cale. Przytnij zakładki 
końcowe po przekątnej na przeciwległych rogach pod 
kątem na odcinku długości ok.5-1/2 cala wzdłuż brzegu 

membrany, aby ograniczyć do minimum połączenia w 
kształcie litery T. Na krawędzi nałóż aplikatorem lub 
szpachelką FlintBond SBS Modified Bitumen Adhesive. 
Caulk lub Trowel Grade, aby wyeliminować przesiąk 
kapilarny. Skieruj strumień gorącego powietrza z ręcznej 
nagrzewnicy na szew przed rozwinięciem rolki, aby 
zwiększyć przylepność. Zaleca się nałożenie warstewki 
FlintBond SBS Modified Bitumen Adhesive, Caulk grade, na 
wszystkich krawędziach bocznych i końcowych SA PlyBase 
lub SA MidPly, aby wyeliminować przesiąk kapilarny.

Nie pozostawiaj podkładu odsłoniętego na działanie 
czynników atmosferycznych. Jeszcze w tym samym dniu 
ułóż na nim opcjonalną powłokę środkową SA Interplay 
oraz/lub powłokę zewnętrzną SA Cap (FR).

Instrukcja do układania w warunkach niskiej 
temperatury otoczenia - podkład
Przy temperaturze otoczenia w zakresie od -6,7 do +9.4°C:

 •  Niezależnie od tego, czy podkład mocowany jest 
mechanicznie czy przyklejany, przechowuj materiały w 
ogrzewanym pomieszczeniu i pobieraj je sukcesywnie 
w miarę potrzeby. Jeżeli materiały były narażone na 
działanie niskich temperatur, pozostaw je w ciepłym 
pomieszczeniu by się ogrzały do 10°C. NIE UKŁADAJ 
ZIMNYCH ROLEK.

 •  Do podkładu nie odnoszą się zalecenia odnośnie 
układania w warunkach niskich temperatur.
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Standardowe gwoździe dekarskie (z okrągłym łbem) i podkładki   
(Uwaga: CertainTeed nie zezwala na stosowanie podkładek 

plastikowych)
Do stosowania z membraną podkładową (Base Sheet), listwą końcową/obróbką  

na dachach krytych sklejką, bez forniru lub deskami

Gwoździe dekarskie z szerokim łbem  
Do stosowania z membraną podkładową (Base Sheet), listwą końcową/obróbką na  

dachach krytych sklejką, bez forniru lub deskami

Zamocowania membrany podkładowej na niektórych 
cementowych stropach dachowych

 Do stosowania z membraną podkładową na dachach z pianobetonu  

i wylewanej zaprawy gipsowej 

Zamocowania do izolacji

111The NRCA Roofing Manual: Membrane Roof Systems—2011
Chapter 5—Fasteners

Figure 5-2: Fastener layout for 36-inch-wide base sheet

Figure 5-3: Insulation fasteners and plates used with rigid board insulation
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Zamocowania z samoczynną blokadą  
Do stosowania z membraną podkładową na włóknobetonie

WYKAZ ZAMOCOWAŃ



Układanie opcjonalnej warstwy środkowej
Uwaga: Przejdź do rozdziału „Przed ułożeniem Flintlastic 
SA Cap (lub SA Cap FR)”, jeżeli instalowany jest system 
dwuwarstwowy.

Przed przystąpieniem do układania powłok Flintlastic SA 
PlyBase lub SA MidPly oczyść podległy podkład, aby usunąć 
wszelkie okruchy, które mogą zmniejszyć przylepność. 
 
Potnij rolki na odcinki o odpowiedniej długości i poczekaj 
co najmniej15 minut, aż się rozprężą. Zacznij układać rolkę 
SA PlyBase lub SA MidPly od najniższego punktu dachu o 
szerokości umożliwiającej wykonanie zakładki bocznej 19 cali 
od zakładki bocznej podległego podkładu (patrz schemat 
detali połaci), całość na równej wysokości z krawędzią dachu. 
 
Układaj tak, by zakładki boczne nie były usytuowane 
prostopadle do kierunku spływu wody.

Odwiń membranę do połowy długości i zdejmij folię 
zabezpieczającą. Dokładnie dociśnij membranę w miejscu jej 
ułożenia i powtórz operację na drugiej połowie membrany. 
Ciężkim wałkiem dociskaj całą powierzchnię membrany 
PlyBase lub MidPly, aby umożliwić jej przytwierdzenie. 
Posuwaj wałek od środka rolki na boki poprzez całą szerokość 
rolki, aby usunąć pęcherze powietrza; NIE wałkuj rolki 
wzdłużnie, gdyż może to spowodować jej rozciągnięcie.

Zakładki na odcinkach bocznych kolejnej membrany SA 

PlyBase lub SA MidPly powinny wynosić co najmniej 2 cale. a 
na odcinkach końcowych 4 cale. Załóż sąsiadujące zakładki 
końcowe na co najmniej 3 cale.

Przytnij zakładki końcowe po przekątnej na przeciwległych 
rogach pod kątem na odcinku długości ok. 5-1/2 cala wzdłuż 
brzegu membrany, aby ograniczyć do minimum połączenia 
w kształcie litery T. Na krawędzi nałóż aplikatorem lub 
szpachelką FlintBond SBS Modified Bitumen Adhesive. Caulk 
lub Trowel Grade, aby wyeliminować przesiąk kapilarny. Skieruj 
strumień gorącego powietrza z ręcznej nagrzewnicy na szew 
przed rozwinięciem rolki, aby zwiększyć przylepność. Zaleca 
się nałożenie warstewki FlintBond SBS Modified Bitumen 
Adhesive, Caulk grade, na wszystkich krawędziach bocznych 
i końcowych SA PlyBase lub SA MidPly, aby wyeliminować 
przesiąk kapilarny.

Nie pozostawiaj powłoki podkładowej odsłoniętej na 
działanie czynników atmosferycznych. Ułóż na niej jeszcze 
tego samego dnia powłokę zewnętrzną SAA Cap (FR).

Instrukcja do układania w warunkach niskich 
temperatur otoczenia - warstwa pośrednia (Interply)
Przy temperaturze otoczenia w zakresie od -6,7 do +9.4°C:

 •  przechowuj materiały w cieple pobierając je sukcesywnie 
w miarę potrzeby. Jeżeli materiały były narażone na 
działanie niskich temperatur, pozostaw je w ciepłym 
pomieszczeniu by się ogrzały do 10°C. NIE UKŁADAJ 
ZIMNYCH ROLEK.

 •  Do powłoki środkowej okładu nie odnoszą się inne 
zalecenia odnośnie układania w warunkach niskich 
temperatur.

Przed ułożeniem Flintlastic SA Cap lub SA Cap FR
Jeżeli na detalu krawędzi dachu przewidziana jest metalowa 
krawędź, postępuj w opisany poniżej sposób.

Metalowa krawędź dla systemów dwuwarstwowych (bez 
przekładki) Jeżeli instalacja przekładki nie jest przewidziana, 
ułóż samoprzylepnie pasek SA PlyBase lub SA Mid Ply 
szerokości 9 cali (materiał powinien być zgodny z przyklejoną 
powłoką podkładową) na połaci dachu, równo z jego 
krawędzią. Posługując się odpowiednimi zamocowaniami 
zainstaluj metalową krawędź grubości co najmniej 26 i ułóż 
równomiernie warstwę szpachli FlintBond Trowel grubości 1/8 
- 1/4 cala. Przytwierdź metalową krawędź, poprzez warstwę 
wierzchnią, podkład i pasek obróbki do podłoża za pomocą 
odpowiednich zamocowań (patrz Wykaz Zamocowań) 
rozstawionych co 4 cale w dwóch naprzemianległych 
rzędach. Usuń z krawędzi metalowej ewentualne plamy oleju 
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Podkłady 
• Podkład gwoździowy Flintlastic® SA NailBase  
• Podkład Flintlastic SA PlyBase  
• Przekładka Flintlastic SA MidPly 

Izolacja 
• FlintBoard® ISO & ISO Cold (materiał izolacyjny -  
   poliizocyjanurat)

Płyta wierzchnia 
• Płyta HDF (ASTM C208 i 209 – tylko płyty zagruntowane)  
 – Np. płyta HDF STRUCTODEK® zagruntowana Red Coating  
• Pokryte asfaltem płyty wierzchnie  
• Płyty wierzchnie na bazie gipsu (może być wymagane  
  zagruntowanie):  
 – Płyta gipsowo-włóknowa USG Securock®  
• Płyty dachowe Georgia Pacific DensDeck®:  
 – DensDeck (konieczne zagruntowanie)  
 – DensDeck Prime (gruntowanie nie jest wymagane,  
        lecz może zwiększyć przylepność)  
• Powłoka Zip System®

Wierzch stropu 
• Stropy z betonu konstrukcyjnego* (wymagane zagruntowanie) 
 – *Lekki beton konstrukcyjny jest bardziej narażony na  
        przenikanie wilgoci i dlatego nie nadaje się do  
        bezpośredniego nałożenia produktów samoprzylepnych  
        Flintlastic SA 
• Drewno (wymagane zagruntowanie) 
 – Aprobowane rodzaje drewna: 
      • Sklejka do zastosowań zewnętrznych klasy APA  
      • Płyta OSB do zastosowań zewnętrznych klasy APA

 Uwaga: Klejenie bezpośrednio do dachu jest zabronione w 
hrabstwie Miami-Dade; należy sprawdzić miejscowe przepisy 
budowlane. Po zakończeniu okresu przydatności membrany 
dachowej wymiana membran doklejonej bezpośrednio do dachu 
może wiązać się z koniecznością jego wymiany.

LISTA APROBOWANYCH PODŁOŻY



za pomocą wodnego roztworu octu. Zagruntuj poziomą 
powierzchnię blachy stosując FlintPrime w aerozolu i 
poczekaj, aż on wyschnie/stanie się lepki. Nałóż warstewkę 
uszczelniacza FlintBond na krawędź blachy od strony 
dachu w miejscu, gdzie styka się ona z paskiem obróbki.

Metalowa krawędź dla systemów trójwarstwowych (z 
przekładką)Jeżeli na podkładzie położono powłokę 
środkową, zainstaluj metalową krawędź grubości co 
najmniej 26 za pomocą odpowiednich zamocowań i 
nałóż warstewkę masy klejącej FlintBond Trowel grubości 
1/8 - 1/4 cala. Przytwierdź metalową krawędź, poprzez 
warstwę wierzchnią, podkład/powłokę środkową do 
podłoża za pomocą odpowiednich zamocowań (patrz 
Wykaz Zamocowań) rozstawionych co 4 cale w dwóch 
naprzemianległych rzędach. Usuń z krawędzi metalowej 
ewentualne plamy oleju za pomocą wodnego roztworu 
octu. Zagruntuj poziomą powierzchnię blachy stosując 
FlintPrime w aerozolu i poczekaj, aż on wyschnie/stanie się 
lepki. 
 
Nałóż warstewkę  FlintBond Caulk na krawędź blachy 
w miejscu, w którym ona się styka z SA PlyBase lub SA 
MidPly.

Następnie zacznij układać SA Cap lub SA Cap FR.

Układanie Flintlastic SA Cap (lub SA Cap FR)
Przed przystąpieniem do układania powłok Flintlastic SA 
Cap lub SA Cap FR oczyść podległą warstwę, aby usunąć 
wszelkie okruchy, które mogą zmniejszyć przylepność. 
Następnie zacznij układać zaczynając w najniższym punkcie 

dachu pełną szerokością rolki, aby przykryć zakładki 
boczne podległej membrany na co najmniej 19 cali (patrz 
wykaz detali połaci). Potnij rolki na odcinki o odpowiedniej 
długości i odczekaj co najmniej 15 minut, aż się rozprężą.

Umieść SA Cap lub SA Cap FR z paskiem zwalniającym 
folię na brzegu z wyższej strony dachu i  z drugą stroną 
równolegle do krawędzi dachu. Po umieszczeniu na 
miejscu podnieś dolną połowę membrany i złóż ją do 
tyłu (wzdłużnie). Usuń folię zwalniającą i mocno dociśnij 
do miejsca instalacji. Powtórz operację z drugiej strony 
membrany (z wyższej strony dachu). 

Postępuj zgodnie z układem i procedurami podanymi 
dla SA PlyBase lub SA MidPly z tym, że zakładki boczne 
wynoszą 3 cale, a zakładki końcowe 6 cali. Układaj w 
sposób zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi, 
przy czym żaden pas nie może być ustawiony w poprzek 
kierunku spływu wody. Ciężkim wałkiem dociskaj całą 
powierzchnię membrany Flintlastic SA Cap lub SA Cap FR 
by przytwierdzić membranę i wyeliminować niedoklejone 
miejsca, przesuwając wałek od środka rolki na zewnątrz, 
aby usunąć pęcherzyki powietrza; NIE przesuwaj wałka 
wzdłużnie, gdyż może to spowodować rozciągnięcie rolki.

Podczas układania kolejnych odcinków membrany usuwaj 
pasek zwalniający na krawędzi tuż przed nałożeniem 
zakładki, aby uniknąć uszkodzenia i zabrudzenia warstewki 
klejącej.
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Zakładka boczna 2 cale

Zakładka końcowa 4 cale

Zakładka boczna 3 cale

Zakładka końcowa 6 cale

Zakładka boczna 3 cale

Zakładka końcowa 6 cale



Przytnij zakładki końcowe po przekątnej na przeciwległych 
rogach pod kątem ok. 3 cale na odcinku długości 5-1/2 cala 
od rogów, aby ograniczyć do minimum przenikanie wody 
przez połączenia w kształcie litery T. Podobnie postępuj z 
dolnym końcem, odcinając ukośnie rogi na brzegu powłoki 
Cap powyżej metalowej krawędzi. 

Jedną z następujących opcji  należy wybrać tam, gdzie 
stykają się dwie granulowane powierzchnie, np. w zakładce 
końcowej:

 1.  Nałóż równą warstwę FlintBond® Trowel grubości 11/8 
- 1/4 cala na całej równej 6 cali szerokości podległego 
arkusza, sięgającą 1/4 cala poza podległy arkusz, albo:

 2.  Nagrzewaj za pomocą nagrzewnicy powietrza 
z dwucalową końcówką przykrywany arkusz, 
jednocześnie dociskając arkusz zewnętrzny 
silikonowym wałkiem. Za pomocą nagrzewnicy 
powietrza ustawionej na 480 - 590°C (ustawienia 
8-10) podgrzewaj zakrywaną granulowaną 
powierzchnię, a jednocześnie dociskaj wałkiem 
nadległą powłokę SA Cap lub SA Cap FR. Rozwiń 
zakładkę powłoki zewnętrznej Cap w miejscu 
jej ułożenia przesuwając nagrzewnicę powietrza 
i posuwając się naprzód. Nagrzewanie i tempo 
posuwania się naprzód powinno być takie, by nie 
wydzielał się dym. W przypadku sześciocalowej 
zakładki końcowej konieczne są trzy przejścia. Wzdłuż 
krawędzi nałóż warstewkę FlintBond Caulk. 
 
ZGRZEWANIE GORĄCYM POWIETRZEM MUSI 
ZOSTAĆ ZASTOSOWANE PRZY TEMPERATURZE 
OTOCZENIA W ZAKRESIE OD -6,7°C DO +9,4°C.

Gdy membrana jest już gotowa do związania sprawdź 
przyleganie wszystkich zakładek i szwów. Wszelkie 
wzniesienia membrany oznaczają, że nie została ona 
właściwie przyklejona. Przyrząd do sprawdzania szwów 
może ułatwić wykrywanie niedoklejonych miejsc. 
W przypadku ich stwierdzenia można zastosować 
odpowiednią ręczną zgrzewarkę na gorące powietrze i 
dociskać wałkiem szwy lub dokleić niezwiązane miejsca za 
pomocą masy FlintBond.

Instrukcja do układania w warunkach niskich 
temperatur otoczenia - powłoka zewnętrzna
Przy temperaturze otoczenia w zakresie od -6,7 do +9.4°C: 
 
 •  przechowuj materiały w cieple pobierając je 

sukcesywnie w miarę potrzeby. Jeżeli materiały były 
narażone na działanie niskich temperatur, pozostaw je 
w ciepłym pomieszczeniu by się ogrzały do 10°C. NIE 
UKŁADAJ ZIMNYCH ROLEK.

 •  Nagrzewaj za pomocą nagrzewnicy powietrza 
z dwucalową końcówką przykrywany arkusz, 
jednocześnie dociskając silikonowym wałkiem 
nadległy arkusz SA Cap.  Za pomocą nagrzewnicy 
powietrza ustawionej na 480 - 590°C (ustawienia 8-10) 
podgrzewaj strefę kontaktu, a jednocześnie dociskaj 
powłokę zewnętrzną SA Cap wałkiem do granulowanej 
powierzchni. Rozwiń zakładkę w miejscu jej ułożenia 
przesuwając nagrzewnicę powietrza i posuwając się 
naprzód. Nagrzewanie i tempo posuwania się naprzód 
powinno być takie, by nie wydzielał się dym. Wzdłuż 
krawędzi nałóż warstewkę FlintBond Caulk.

 •  Opisaną powyżej technikę „podgrzewaj i wałkuj” 
zastosuj do układania wszystkich zakładek bocznych. 
Wzdłuż krawędzi nałóż warstewkę FlintBond Caulk.

 •  Technikę „podgrzewaj i wałkuj” zastosuj również przy 
układaniu zakładek końcowych, przy czym zgrzewarkę 
należy ustawić  na 480 - 590°C (ustawienia 8-10). W 
przypadku sześciocalowej zakładki końcowej konieczne 
są trzy przejścia. Wzdłuż krawędzi nałóż warstewkę 
FlintBond Caulk.

Więcej informacji o układaniu w niskiej temperaturze 
można uzyskać na stronie: https://www.certainteed.com/
commercial-roofing/resources/installing-flintlastic-sa-
self-adhered-roof-systems-cold-temperatures/

Detale budowlane
W niniejszym przewodniku omówione zostaną niektóre 
często spotykane detale budowlane. Pełna lista detali i 
opinie NRCA o pominiętych tu detalach znajdują się w 
specyfikacji CertainTeed Commercial System Specifications 
i na stronie certainteed.com. Należy podkreślić, że 
wszystkie detale metalowe muszą zostać zagruntowane 
i pokryte masą klejącą FlintBond Trowel, a do wszystkich 
pokryć powierzchni mineralnych należy zastosować albo 
FlintBond Trowel albo (w niskiej temperaturze koniecznie) 
zgrzewarkę w połączeniu z silikonowym wałkiem.
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Typowe detale budowlane – Systemy dwuwarstwowe Flintlastic® SA

CT-01A Obróbka krawędzi

7. Flintlastic SA Cap (FR)

6. Kołnierz obróbki z Flintlastic SA PlyBase lub MidPly

4. Listwa wzmacniająca, 
zamocowana mechanicznie

2. Zespół płyty licowej FlintBoard® 
ISO (opcjonalnie - zależnie od 
gwarancji)

1. Drewniana listwa 
gwoździowa (opcjonalna - 
zależnie od izolacji)

3. Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly

9 cale

5. Metalowa krawędź grubości 
min. 26, pokryta FlintBond® 
Trowel i mechanicznie 
przymocowana, z powierzchnią 
zagruntowaną FlintPrime® Aerosol

Odstęp między 
gwoździami 
min. 4 - 6 cali

4 cale

2 cale

4. Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly, 
obróbka podstawy

7. Odporna na wpływy atmosferyczne 
opaska Flintlastic® SA PlyBase lub MidPly 
– 2 cale po obu stronach ściany

8. Listwa wzmacniająca

9. Zwieńczenie muru
Obrazuje zmienną 
wysokość ściany

Wysokość obróbki podstawy 8 - 12 cali

3. Flintlastic SA Cap 
(FR). połać

2. Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly, 
połać

5. Flintlastic SA 
Cap (FR), obróbka 
podstawy

6. Flintlastic SA 
Cap (FR), Okrycie 
ściany  (gdy 
wysokość ściany 
przekracza 24 
cale)

Skośny pasek

6 cale
4 cale

4 cale

2 cale

1. Zespół płyty licowej FlintBoard® ISO 
(opcjonalnie - zależnie od gwarancji)

9 cale12 cale

CT-06 Obróbka podstawy i pokrycie ściany attyki
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Typowe detale budowlane – Systemy dwuwarstwowe Flintlastic® SA

CT-09 Obróbka podstawy na ścianie attyki, naroże wewnętrzne

CT-10 Obróbka podstawy ściany attyki, naroże zewnętrzne

Podkład obróbki podstawy, 
cięcia w narożu

Powłoka zewnętrzna 
obróbki podstawy, 
cięcia w narożu

Powłoka połaciowa, 
cięcia w narożuGotowy detal

Powłoka połaciowa,  
cięcia w narożu

Podkład obróbki 
podstawy,  
cięcia w  
narożu

Gotowy detal

Powłoka zewnętrzna obróbki 
podstawy,     cięcia w narożu
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Typowe detale budowlane – Systemy dwuwarstwowe Flintlastic® SA

CT-22 Detal zakładki końcowej

CT-13 Obróbka rur - ołowianych lub blaszanych

1. Przytnij naroża
Pusta przestrzeń pokazana bez mastyksu 
aby zobrazować cięcie Grade, nałóż 
FlintBond Caulk lub Trowel na wszystkie 
puste miejsca po przycięciu naroży

2. Nałóż klej do niskich 
temperatur (klejenie na zimno). 
Nałóż min. 1/8 cala FlintBond® 
Trowel lub zgrzej z FlintBond 
Caulk na krawędzi 

Arkusz nadległy 
6 cali poza 
arkuszem podległym

Arkusz 
podległy Arkusz 

zakładki

6 cale

3 cale

3 cale

5-1/2 cale

3. Ołowiana lub blaszana 
tuleja osadzona w FlintBond®, 
powierzchnia zagruntowana 
– FlintPrime® Aerosol

5. Flintlastic SA
 Cap (FR)

4. Kołnierz obróbki z 
Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly

4 cale

8 cale

2. Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly

6. FlintBond
 Caulk

1. Zespół płyty licowej FlintBoard® 
ISO (opcjonalnie - zależnie od 
gwarancji)
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Typowe detale budowlane – Systemy dwuwarstwowe Flintlastic® SA

CT-11 Obróbka otworów spustowych w ścianie

CT-12 Obróbka spustu

3. Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly, 
obróbka podstawy

5. Flintlastic® SA Cap 
(FR). połać

6. Flintlastic® SA 
Cap (FR), obróbka 
podstawy

Zakończenia obróbki membran będą różne

4. Kryza otworu spustowego, 
pokryta FlintBond® Trowel i 
mechanicznie przymocowana 
do ściany, 3 cale śr-śr.

2. Flintlastic SA 
PlyBase lub MidPly, 
połać

Zagruntuj dach/ścianę z 
betonu lub okrywającą 

płytę gipsową, gdy warstwa 
podkładu jest w pełni 

przyklejona

Skośny pasek

Odstęp minimum 6 cali 
między metalową kryzą i 

krawędzią warstwy podkładu

2 cale

2 cale

Minimum 4 cale

1. Zespół płyty licowej 
FlintBoard® ISO (opcjonalnie 
- zależnie od gwarancji)

2. Flintlastic SA 
PlyBase lub 
MidPly

6. Pierścień 
zaciskowy 
odpływu

5. Flintlastic® SA Cap (FR)

4. Kołnierz obróbki z 
Flintlastic SA PlyBase 
lub MidPly

3. Element obróbki z blachy miedzianej lub 
ołowianej z warstwą FlintBond® Trowel, 
FlintPrime® Aerosol na powierzchni

1. Zespół płyty licowej FlintBoard® 
ISO zwężający się ku odpływowi

4 cale
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Typowe detale budowlane – Systemy trójwarstwowe Flintlastic® SA

CT-01 Obróbka krawędzi

CT-06 Obróbka podstawy i okrycia drewnianej ściany attyki

4. Flintlastic® SA Cap (FR)

2. Flintlastic SA 
PlyBase lub MidPly

Podkład gwoździowy 
Flintlastic SA NailBase

Odstęp między 
gwoździami min. 
4 - 6 cali

3. Metalowa krawędź grubości min. 26, pokryta 
FlintBond® Trowel i mechanicznie przymocowana, z 
powierzchnią zagruntowaną FlintPrime® Aerosol

4 cale

4. Flintlastic® SA 
PlyBase lub MidPly, 
obróbka podstawy

8. Listwa wzmacniająca

9. Zwieńczenie muru
Obrazuje zmienną 
wysokość ściany

Wysokość obróbki podstawy 
8 - 12 cali

3. Flintlastic SA Cap 
(FR), połać

2. Flintlastic SA PlyBase 
lub MidPly1. Flintlastic SA NailBase

5. Flintlastic SA 
Cap (FR), obróbka 
podstawy

6. Flintlastic SA Cap 
(FR), Okrycie ściany  
(gdy wysokość 
ściany przekracza 24 
cale)

Skośny pasek

6 cale
4 cale

4 cale

2 cale

7. Odporna na wpływy atmosferyczne 
opaska Flintlastic® SA PlyBase lub 
MidPly – 2 cale po obu stronach ściany

9 cale12 cale
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Typowe detale budowlane – Systemy trójwarstwowe Flintlastic® SA

CT-09 Obróbka podstawy na ścianie attyki, naroże wewnętrzne

CT-10 Obróbka podstawy ściany attyki, naroże zewnętrzne

Podkład obróbki podstawy,  
cięcia w narożu

Powłoka zewnętrzna  
obróbki podstawy,  
cięcia w narożu

Powłoka połaciowa, 

cięcia w narożu
Gotowy detal

Powłoka połaciowa,  
cięcia w narożu

Podkład obróbki  
podstawy, cięcia  
w narożu

Gotowy detal

Powłoka zewnętrzna obróbki 
podstawy,     cięcia w narożu
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Typowe detale budowlane – Systemy trójwarstwowe Flintlastic® SA

CT-13 Obróbka rur - ołowianych lub blaszanych

CT-11 Obróbka otworów spustowych w ścianie

2. Ołowiana lub blaszana 
tuleja osadzona w FlintBond®, 
powierzchnia zagruntowana – 
FlintPrime® Aerosol

4. Flintlastic SA
 Cap (FR)

3. Flintlastic SA 
PlyBase lub MidPly

4 cale

1. Podkład gwoździowy 
Flintlastic® SA NailBase

5. FlintBond Caulk

3. Flintlastic® SA NailBase, 
obróbka podstawy

5. Flintlastic® SA Cap 
(FR), połać

6. Flintlastic® SA 
Cap (FR), obróbka 
podstawy

Zakończenia obróbki membran będą różne

4. Kryza otworu 
spustowego, 
pokryta FlintBond® 
Trowel i 
mechanicznie 
przymocowana do 
ściany, 3 cale śr-śr.

2. Flintlastic SA 
PlyBase lub MidPly

1. Flintlastic SA 
NailBase

Zagruntuj dach/ścianę z 
betonu lub okrywającą 

płytę gipsową, gdy 
warstwa podkładu jest 

w pełni przyklejona

Skośny pasek

Odstęp minimum 6 
cali między meta-

lową kryzą i 
krawędzią warstwy 

podkładu 2 cale

2 cale
Minimum 4 cale
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Typowe detale budowlane – Systemy trójwarstwowe Flintlastic® SA

CT-12 Obróbka spustu

2. Flintlastic SA 
PlyBase lub 
MidPly

6. Pierścień 
zaciskowy 
odpływu

5. Flintlastic® SA Cap (FR)

4. Kołnierz obróbki z 
Flintlastic SA PlyBase 
lub MidPly

3. Element obróbki z blachy miedzianej lub 
ołowianej z warstwą FlintBond® Trowel, 
FlintPrime® Aerosol na powierzchni

1. Zespół płyty licowej FlintBoard® ISO 
zwężający się ku odpływowi

4"
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Specyfikacje dla systemu dwuwarstwowego

Specyfikacje dla systemu trójwarstwowego

Zakładka 
końcowa 4 cale

Zakładki 
końcowe, 
naprzemiennie 
w odległości 
min. 3 stopy

Zakładka 3 cale

Zakładka 
końcowa 
6 cali

Podkład gwoździowy 
Flintlastic SA NailBase

Zakładka 2 cale

(Zamocuj tak jak 
w drugim rzędzie)Odprowadzenie wody

Podłoże gwoździowe

Papier izolacyjny
(jeśli niezbędny)

Flintlastic SA Cap (FR) 
Flintlastic SA Cap (FR) CoolStar

Gwoździe

Zakładka końcowa 6 
cali

Zakładki 
końcowe, 
naprzemiennie 
w odległości 
min. 3 stopy

Zakładka 3 cale

Zakładka 
końcowa 
6 cali

Flintlastic SA NailBase*, Flintlastic SA PlyBase lub      
Flintlastic SA MidPly 

Zakładka 2 cale

* Na betonowych podłożach dachowych lub aprobowanej izolacji można zastosować 
podkład Flintlastic SA NailBase układany z rozgrzanym lepikiem, zamiast samoprzyl-
epnych PlyBase lub MidPly.  Nie należy stosować PlyBase lub MidPly z rozgrzanym 
lepikiem.

Odprowadzenie wody

Podłoże bezgwoździowe lub 
aprobowana izolacja 

Masa gruntująca FlintPrime SA 
(w razie potrzeby)

Flintlastic SA Cap (FR) 
Flintlastic SA Cap (FR) CoolStar

Specyfikacja: SA-N-2-S
Podkład gwoździowy Flintlastic® SA NailBase 
Samoprzylepna powłoka zewnętrzna Flintlastic SA 
Cap (FR) 
Do stosowania na podłożach gwoździowych.

Specyfikacja: SA-N-3-S
Podkład gwoździowy Flintlastic® SA NailBase 
Flintlastic SA PlyBase lub MidPly, powłoka 
samoprzylepna. 
Samoprzylepna powłoka zewnętrzna Flintlastic SA 
Cap (FR) 
Do stosowania na podłożach gwoździowych.

Specyfikacja: SA-C-2-S
Flintlastic SA PlyBase lub MidPly, powłoka 
samoprzylepna jako podkład. Samoprzylepna 
powłoka zewnętrzna Flintlastic SA Cap (FR) 
Do stosowania na podłożach bezgwoździowych lub 
na aprobowanej izolacji.

Specyfikacja: SA-C-3-S
Flintlastic SA PlyBase lub MidPly, powłoka 
samoprzylepna jako podkład. 
Flintlastic SA PlyBase lub MidPly, powłoka 
samoprzylepna. 
Samoprzylepna powłoka zewnętrzna Flintlastic SA 
Cap (FR) 
Do stosowania na podłożach bezgwoździowych lub 
na aprobowanej izolacji.

Flintlastic SA Cap (FR)
Flintlastic SA Cap (FR) CoolStarFlintlastic SA PlyBase 

lub Flintlastic SA MidPly

Podkład gwoździowy Flintlastic SA NailBase

Zakładka 
końcowa 4 cale

Zakładki 
końcowe, 
naprzemiennie 
w odległości 
min. 3 stopy

Zakładka 
końcowa 
4 cale

Zakładka 3 cale

Zakładka 
końcowa 
6 cali

Zakładka 2 cale

Zakładka 2 
cale

Gwoździe

(Zamocuj tak 
jak w drugim 
rzędzie)

Odprowadzenie wody

Podłoże gwoździowe

Papier izolacyjny
(jeśli niezbędny)

L

Zakładka 
końcowa 
4 cale

Zakładka 
końcowa 4 
cale

Zakładki 
końcowe, 
naprzemiennie 
w odległości 
min. 3 stopy

Zakładka 3 cale

Zakładka 
końcowa 
6 cali

Flintlastic SA NailBase 
lub Flintlastic SA MidPly 

Flintlastic SA NailBase,
Flintlastic SA PlyBase lub
Flintlastic SA MidPly†

Zakładka 2 cale

Zakładka 2 
cale

† Na zagruntowanym podłożu betonowym dopuszcza się stosowanie zamiast Flintlastic NailBase 
samoprzylepnego podkładu Flintlastic SA PlyBase lub MidPly, kładąc na nim drugą warstwę PlyBase 
lub MidPly, a następnie powłokę zewnętrzną. W takim przypadku lepik nie jest potrzebny. Wymagane 
jest zapewnienie odpowiedniego systemu wentylacji dachowej.

Odprowadzenie wody

Podłoże bezgwoździowe lub 
aprobowana izolacja 

Masa gruntująca FlintPrime SA 
(w razie potrzeby)

Lepik, jeżeli podkład SA NailBase 
jest kładziony na zagruntowanym 
betonie

Flintlastic SA Cap (FR) 
Flintlastic SA Cap (FR) CoolStar

Patrz Detale Budowlane w niniejszym przewodniku; pełną listę podają specyfikacje pokryć dachów przemysłowych 
(Commercial Roof System Specification).  



        Flintlastic® SA NailBase     Flintlastic SA PlyBase     Flintlastic SA MidPly     Flintlastic SA Cap    Flintlastic SA Cap FR

Wymiary rolki         64'6" x 39-3/8"                 64'6" x 39-3/8"               32'1" x 39-3/8"               32'11" x 39-3/8"        32'11" x 39-3/8"

Grubość        1,5 mm                              1,5 mm                               2,8 mm                       4,0 mm                   3,2 mm

Waga         10 kg                                39,9 kg                               29,5 kg                       43,1 kg                    39,9 kg

Krycie         2 kwadraty                       2 kwadraty                          1 kwadrat                    1 kwadrat                1 kwadrat

Górna powierzchnia         Trwała folia                      Trwała folia                         Trwała folia                 Mineralna                Mineralna

Dolna powierzchnia           Piasek                              Zdejmowana folia               Zdejmowana folia        Zdejmowana folia    Zdejmowana folia  
                                                                                 usuwalna                            Usuwalna                    Usuwalna                Usuwalna 

Wzmocnienie                    Mata z włókna                  Mata z włókna                    Mata z włókna             Nietkana mata       Wytrzymała mata 
                                        szklanego                        szklanego                          szklanego                   poliestrowa             poliestrowa

Rozciągliwość (lb/in)        65/40 (MD/CD)                65/40 (MD/CD)                   75/50 (MD/CD)           85/67 (MD/CD)       64/58 (MD/CD)

Wydłużenie (%)                6/5 (MD/CD)                    6/5 (MD/CD)                        5/5 (MD/CD)              61/66 (MD/CD)        4/4 (MD/CD) 
(przy maks. obciążeniu)

Opakowanie                     Na paletach, Opaski        Indywidualne kartony        Indywidualne kartony   Indywidualne kartony  Indywidualne kartony 
                                        20 rolek na palecie          20 rolek na palecie           20 rolek na palecie       20 rolek na palecie      20 rolek na palecie

Brąz Mojave
(Mojave Tan)

Łupek  
kolonialny

(Colonial Slate)

Terakota
(Terra Cotta)

Czerwony
(Red)

Sjena palona
(Burnt Sierra)

Gont cedrowy
(Resawn Shake)

Wrzosowy
(Heather Blend)

Stare drewno
(Weathered Wood)

Zieleń  
myśliwska

(Hunter Green)

Czarny moiré
(Moiré Black)

(tylko w Kalifornii)

Jasnobrązowy
(Buff)

Kolorystyka membran Flintlastic® SA Cap
Powłoka zewnętrzna Flintlastic SA Cap dostępna jest w wielu kolorach, które 

doskonale uzupełniają barwy popularnych płytek dachowych CertainTeed.

Zimna gwiazda
(Cool Star)®

Biały
(White)



Odporność na udary według Klasy 44 UL 2218 - systemy Certain są 
zgodne z wymaganiami w zakresie odporności na udar, opisanymi 
w przewodniku UL dla materiałów dekarskich.

Produkty dekarskie CertainTeed Flintlastic przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalnych wykonawców prac dekarskich. Instalator jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich przewidzianych przepisami zasad bezpieczeństwa przy układaniu wszelkich produktów dekarskich CertainTeed.

Produkty spełniają lub przewyższają wymagania ASTM D6164 (SA Mid Ply i SA Cap), ASTM D6163 (SA Cap FR) oraz ASTM D4601  
(SA NailBase i PlyBase).

ICC-ES ESR-1388

ISO złoty FlintEDGE®

Więcej informacji na temat produktów CertainTeed przeznaczonych do krycia dachów przemysłowych nożna uzyskać na 
stronie www.certainteed.com. 

Systemy CertainTeed dla dachów o małym nachyleniu

Zamocowania

CertainTeed
BALUSTRADY • DACHY • GIPS • IZOLACJE • OBRÓBKI • OGRODZENIA • POKRYCIA DEKARSKIE • SIDING • SUFITY 
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