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Един цялостен покрив означава повече 
от обикновено покритие. Комбинацията 
от елементите проветряване, системи за 
отвеждане на дъждовната вода, стълбите и 
пътеките за вървене, както и снегодържачите 
осигуряват сигурност и функционалност на 
цялата покривна система. Всички компоненти 
на системата, произведена от Ruukki, са 
висококачествени продукти, изпитани, 
съвместими едни с други. Металните покриви 
осигуряват елегантност и особен естетически 
вид. Продуктите са здрави, леки и устойчиви, 
което гарантира лесен монтаж и дълга 
употреба.

Област на приложение:
•  къщи
•  ваканционни къщи
•  жилищни блокове
•  обществени сгради
•  търговски сгради

Ruukki е металният експерт, на когото можете 
да разчитате винаги когато ви трябват 
продукти от метал, компоненти, системи и 
цялостни решения. Постоянно развиваме 
гамата продукти и модели, за да отговорим 
на нуждите ви.Ruukki предлага широка гама 

от метални покривни системи, които се 
вписват перфектно в различни архитектурни 
стилове. Покривът от стоманена ламарина 
осигурява много предимства: уплътнява 
перфектно, лек и устойчив. Металната 
керемида е изработена от висококачествена 
скандинавска стомана,  горещо поцинкована, 
с многослойна защита от двете страни:  
полиестер, полиестер мат, Pural, Pural mat 
и Purex. Продуктът се използва както като 
покритие за покрив на нови сгради, така и за 
реновиране на стари покриви,  там, където 
състоянието на гръбнака на покрива или на 
цялата сграда не позволява използването 
на продукти с високо собствено тегло. 
Освен техническото качество, сигурността и 
улесненията при монтажа и поддръжката са 
също важни предимства. Продължителността 
на живот на покритията, предлагани от 
Ruukki, е над 50 години.

Ruukki е единственият производител на 
покривни системи във Финландия, който 
има сертификати за качество от Центъра 
за технически изследвания във Финландия 
(VTT) аз всички съставни части на системата.
Цялостната покривна система съдържа:
-  профилирана ламарина
-  отводнителна система
-  аксесоари за затваряне и уплътняване
-  вентилационни и съединителни елементи
-  закрепващи аксесоари
-  аксесоари за безопасност

Монтажните методи, представени в това ръководство с инструкции са модели, които не могат 
да бъдат изпълнени като такива при всеки тип покрив. Ако не сте сигурни как да осъществите 
монтажа, следвайте индикациите на инженера проектирал структурата или се свържете с 
нашия технически отдел

ПОКРИВЪТ  RUUKKI ЩЕ ВИ 
ПРЕДПАЗВА ЦЯЛ ЖИВОТ
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Приемане на продуктите

Уверете се, че продуктите, доставени съгласно 
одобрението, придружаващо стоката, отговарят на 
заявката. 
Всеки недостатък или грешка при доставката се 
записват и се докладват веднага на Ruukki или на 
дистрибутора. Забележките относно доставката 
се извършват в рамките на 8 дни от извършването 
й. Ruukki не приема замяната в гаранция на 
вече монтирани продукти, ако този монтаж не 
е осъществен съгласно инструкциите на това 
ръководство.

Разтоварване и обработка на продуктите

Металните керемиди могат да се разтоварят от 
камиона директно на земята, върху равна повърхност. 
Керемидите се  поставят върху трупчета с височина 
поне 20 см с 1м разстояние между тях. При нормални 
условия, керемидите могат да се съхраняват 
опаковани или разопаковани приблизително 1 месец. 
За по-дълги периоди на съхранение, пакетите се 
предпазват от климатичните условия като се поставят 
върху наклонена повърхност и се фиксират с летви за 
проветряване между всеки лист. Също така, пакетите 
могат да се качат и на покривната конструкция, при 
условие, че оригиналният пакет не се отваря  преди 
разтоварване. При обработката на индивидуалните 
панели с големи дължини, избягвайте повдигането им 
от краищата и появата на триене между тях. Вдигнете 
металните керемиди  върху покривната конструкция 
чрез приплъзване по приставки, подпрени за стряхата. 
По време на вдигането на панелите на покрива, не 
стойте под тях.

Оразмеряване на панелите

Керемидите се доставят с дължини, специфицирани 
в заявката, в степента на технологичните 
възможности, налични за производството на всеки 
модел поотделно. В зависимост от форматаа на 
покривната конструкция, керемидите се нарязват на 
място. Металните керемиди могат да бъдат нарязани 
с: циркуляр за метални продукти, ножица за 
ламарина или друг инструмент, който не произвежда 
топлина при употреба.

Забранено е рязането на панелите с ъглошлайф. 
Употребата му води автоматично до анулиране на 
гаранцията на продукта.

Освен горепосочените инструменти, преди 
започване на работата имате нужда и от бормашина 
и рулетка, пазете повърхността на ламаринения 
панел, той като стружките получени в , резултат 
от рязането могат да го повредят. Те трябва да се 
отстраняват веднага от ламарината. Ако се появят 
надрасквания или повреждания на на предпазния 
слой, вижте инструкциите за поддръжка на 
металните покриви Ruukki.

Безопасност на труда

Винаги използвайте ръкавици и защитно облекло. 
Внимавайте с острите ръбове и ъглите на листа. Не 
стойте под метални листи, които се обработват.
Преди повдигане, проверете правилното закрепване 
и позицията на въжетата, както и способността 
им да издържат тежестта на пакета. Избягвайте 
маневрирането на панелите когато има силен 
вятър. Внимателно се премествайте по покрива. 
Използвайте осигурителни въжета и обувки с 
мека подметка и добро сцепление. За периода на 
работа трябва да спазвате всички правила относно 
безопасността на труд.
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Монтаж на металните керемиди – подготвителни работи

За да можете да поръчате правилното количество керемиди и 
необходимите аксесоари, трябва да знаете следните размери:
A – дължина на стряхата,
B – дължина на гредите, 
C – дължина на капака,
D – дължина на уламата.

Преди започване на монтажа се препоръчва  вземането на 
няколко допълнителни мерки от повърхността на покрива.

Диагонални размери: чрез проверка на диагоналните 
размери можем да разберем дали повърхността на покрива е 
правоъгълна.

Внимание!
Възможно е повърхностите на покрива да не бъдат правоъгълни. 
Винаги измервайте дължината както при стрехите, така и при 
билото.

Внимание!
Винаги проверявайте дали стряхата и билото са прави. 
Малките разлики във формата (максимум 30 мм) могат да бъдат 
премахнати чрез правилно позициониране на контра летвите.

Препоръчваме ви да трасирате перпендикулярни линии 
по линията на стряхата. Ако повърхността на покрива не е 
правоъгълна, крайните плочи трябва да се отрежат по размер. 
Металните керемиди трябва да се монтират перпендикулярно 
спрямо стряхата.

Внимание!
Ако повърхността не е правоъгълна, това става очевидно както 
във външния вид на покрива, така и при сложността на монтажа. 
В случай на употреба на метални керемиди, се препоръчва 
промянва на линията на стряхата.
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Поръчка на керемидите

Ruukki доставя покривната система въз основа на 
мерките, измерени от възложителя. Размерите могат да 
бъдат намерени в плана за покриване или покривната 
конструкция, посочени в проектния файл на архитекта. 
Можете да начертаете опростен модел на покривната 
конструкция, който да включва основните размери, 
за да може да се реализира поръчката. Дължината на 
покривната конструкция трябва да се измери от линията 
на стряхата до върха на билото. Проверете плана на 
покривната конструкция на няколко места, за да можете 
да определите правилно дължината на панелите.

Забележка: При поръчка на покрив за къща с мансарда, 
дължината на панелите може да бъде повлияна от 
височината на профила и позицията на билата по 
покривната конструкция. За допълнителна информация 
се свържете с техническия отдел (виж детайли на 
корицата).

Оразмеряване на металните керемиди

Оразмеряването на повърхността на припокриване се 
извършва в съответствие с избрания модел керемида 
(разликите са от разстоянието на керемидата). Панел с 
определен модул се изчислява съгласно таблицата по-
долу, където N е броят модули в панела. Ако дължината 
на припокритите панели надвишава желаната дължина, 
излишният материал може да бъде отрязан както от 
билото, така и от стряхата. Всеки отделен случай се 
рарешава индивидуално. Ако срещнете затруднения, 
свържете се с нашия технически отдел.

Проверка на измерванията

Панелите тип керемида се монтират перпендикулярно 
по линията на стряхата. Преди монтажа, проверете 
гладкостта на покривната конструкция, съотношението 
между билото и стряхата, формата на покривната 
конструкция (съгласно модела от предходната 
страница), както и линейността на фронтоните

Битумна хартия

Монтажът на битумната хартия става от стряхата към 
билото, перпендикулярно на мертеците. Тя трябва 
да надвишава с 200 мм обиколката на стените, 
както при стряхата, така и при фронтона. На първи 
етап, капсирайте битумната хартия за мертеците. 
Окончателното закрепване става с помощта на 
летвите, които имат ролята да осигурят необходимото 
пространство за проветряване. Избягвайте да опъвате 
хартията, за да не позволите разлики в температурните 
колебания. Битумната хартия по билото се фиксира 
съгласно инструкциите на стр. 14. При специални случаи 
се свържете със строителния инженер, за да получите 
оптимално решение. Хартиите се припокриват по 
хоризонталата, една върху друга, с поне 150 мм. Ако 
хартията трябва да се разпъне по дължина, връзката се 
осъществява пред мертек осигурявайки припокриване 
от поне 100 мм.

дължина на мартаците (L)

ДЪЛЖИНИ ПАНЕЛИ
Monterrey, Adamante, 
Decorrey Grand [мм] N * 350 + 150
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Монтаж на контра летвите

Когато разстоянието между осите на мертеците е 
със стойности между 750 мм и 900 мм, размерът 
на участъка на дървените контра летви може да 
бъде 32 мм x 100 мм. Първата контра летва от 
стряхата трябва да бъде приблизително 10 мм по-
дебела, напр. 2 x (22 мм x 100 мм). За сигурност, 
свържете се със строителния инженер.
Започнете монтажа на летвите от частта на 
стряхата, от която започвате и монтажа на 
панелите. Този аспект е много важен, ако 
върху план на покривна конструкция имаме 
многостепенна стряха. Имайте предвид 
свързването на модулите по тези скокове.

Моделите  Monterrey, Adamante, Decorrey Grand
Разстоянието от стряхата до оста на втората 
контра летва е 300 мм.
Разстоянието между осите на другите контра 
летви е 350 мм.
Ламариненият панел тип керемида може да 
надвишава линията на стряхата с около 20 - 45 мм 
в зависимост от избрания модел.

Монтаж на фронтона

Вдигнете фронтона над нивото на контра летвите 
до височината на профила на ламарината и 
фиксирайте за профила на фронтона, съгласно 
подробностите на стр. 13.
Препоръчителна височина:

Monterrey = около 40 мм 
Decorrey Grand = 43 мм 
Adamante = 55 мм

20 - 45 мм



8  Инструкции за монтаж на метални квремиди Ruukki

Винт закрепване 
4,8 мм x 35 мм

≥ 200 мм

≥ 100 мм

Винт coasere 
(метал-метал)
4,8 мм x 20 мм

1. Улама
2. Уплътняващ профил
3. Защитна хартия в посока на уламата
4. Защитна хартия в посока на покривната 
конструкция
5. Защитна хартия в посока на покривната 
конструкция

Винтове

Винтовете, използвани при закрепване 
на керемидите позволяват пробиване на 
стоманената ламарина до дебелина 2,5 мм. 
Препоръчваме употребата на следните винтове:

-  4,8 мм x 35 мм за закрепване на панела за 
дървената приставка (метал-дърво)
-  4,8 мм x 20 мм за пришиване на два панела  
(метал-метал)
-  4,8 мм x 75 мм за закрепване на 
снегозадържането

Подготовка и монтаж на улама

Закрепете уламата на нивото на контра летвите 
върху покривната конструкция. Препоръчителната 
ширина за дървената приставка на уламата е 250 
мм за всяка част. Оставете 20 мм вентилационни 
отвори между контра летвите на уламата. За 
правилна вентилация, в центъра на уламата този 
отвор трябва да бъде 50-80 мм.

Металната керемида трябва да се припокрие над 
уламата с поне 100 мм. Препоръчваме употребата 
на  уплътняващи профили между уламата и 
керемидата.
Разстоянието между две съседни керемиди, 
измерено над уламата, трябва да бъде 200 мм.

Разрежете и огънете долната част на уламата 
така че да бъде успоредна на стряхата и да 
надвишава ръба й с 30 мм.
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Придвижване по покрива

Когато се придвижвате по покрива, винаги стъпвайте 
по долната част на профила, възможно най-близо 
до опорната контра летва. Използвайте само 
подходящи обувки.

Започване на монтажа

Преди монтиране на ламаринения панел тип 
керемида, монтирайте надулучната пола (там, 
където е необходимо). Изравнете надулучната пола 
със стряхата с помощта на маркировка (въже или 
ластично тиксо) и ги фиксирайте за първата контра 
греда с винтове за закрепване или поцинковани 
гвоздеи.
Ако използвате уплътняващ профил между
стряхата и керемидения панел, трябва да осигурите 
вентилационния отвор на друго място.

Металната керемида е фиксирана за контра летвата 
с помощта на самонарезни винтове в долната част 
на профила, непосредствено до разстоянието 
на керемидения модул. За закрепването на 
керемидения панел за контра летвата, използвайте 
закрепващи винтове, а за закрепването на 
керемидените панели между тях, винтове за 
пришиване.

Лявата страна на металната керемида има 
капилярен канал, който при монтаж трябва да бъде 
винаги отдолу (виж изображението вляво).
Закрепването на панелите един за друг става, 
като на изображението вляво: винтът се захваща 
в дясната страна спрямо най-високата точка на 
профила, непосредствено до напречната летва. 
Използват се винтове 4,8 мм x 20 мм.
Не е необходимо използването на уплътнения, но ако 
се използват, тогава те трябва да се нанесат преди 
припокриването на два съседни листа.

При правите покривни конструкции, започнете 
монтажа от челната дъска (фронтона), а при 
полегатите покривни конструкции, монтажът 
започва от края на билото. Винаги подравнявайте 
панелите по линията на стряхата, а не по фронтона. 
Керемидите могат да се монтират както от ляво на 
дясно, така и обратно, имайки предвид позицията на 
капилярния канал (виж предходния абзац).

Когато монтажът започне от ляво на дясно, краят от 
дясно на вече поставения панел се повдига и, под 
него, се бута следващия лист.
В този случай, вече фиксираният лист ще поддържа 
бутнатия под него чрез напречните профили (които 
дават размера на керемидата).
Монтажът откъм ляво на дясно е по-добре приложим  
при  покривни конструкции с голям наклон  или с 
много дълги листи.

капилярен канал

Посока на монтиране

Посока на монтиране
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Поставяне на металните керемиди

Позиционирайте първия лист върху страната, 
откъдето започвате монтажа, така че той да 
надвишава линията на стряхата с 20-45 мм. 
Фиксирайте го с винт почти до билото и с друг до 
стряхата.

След разполагане на следващия лист  чрез 
бутане, подравнете долната линия на панела с 
първия лист. Ако панелите изглежда, че не си 
съвпадат,  разхлабете ги леко и подравняването 
ще може да стане по-лесно.

Фиксирайте панелите един за друг при 
страничното свързване върху горната част на 
профила, движейки се от стряхата към билото.

Монтирайте три или четири листа по този 
начин, извадете винта за закрепване от билото 
и подравнете групата панели по линията на 
стряхата.
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Закрепване на керемидите

Инструкциите за  монтиране са изготвени имайки 
предвид следните фактори: силата на засмукване, 
причинена от вятъра в краищата на покрива, 
температурното разширение в централните 
части на покритието и видимата дебелина  при 
припокриването на металните керемиди.

Фиксирайте панелите с винтове за фиксиране пред 
стряхата при всеки втори профил. Винтовете са 
разположени в долната част на профила, точно под 
прага на модула.

При фронтона, фиксирайте всеки модул на панела 
от стряхата до билото.

Започнете фиксирането на керемидите от долната 
част на фронтона, от втория модул на стряхата. 
Позиционирайте втория винт на два модула нагоре 
и един настрани. Продължете същата процедура 
до билото.
Върнете се на първия винт и процесът се повтаря 
от три модули настрани.

Фиксирайте керемидите при билото, както при 
стряхата.

Припокриване на керемидите

Припокрийте металните керемиди по дължина с 
поне 150мм. 
Припокритият лист се фиксира с винтове в долната                          
част при всеки втори профил (модул).

Ред на монтиране на керемидите

Капилярният канал при припокриванията определя 
реда на свързване на керемидите.
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Монтаж на уламата при капандурите

При капандурите, монтажът на панелите става на 
два етапа:

- от стряхата към уламата на капандурата
- от улама към билото

1. Изрежете първо долния лист и го фиксирайте на 
позиция.

2. Образувайте уламата на позиция и я 
фиксирайте.

3. Нарежете по размерите на горния лист и го 
фиксирайте.
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Профил странична стреха

Монтирайте профила  от стряхата към билото и 
изрежете излишното. Фиксирайте страничната 
стреха   в челната дъска, с винтове за закрепване, 
от метър на метър. Припокрийте ръба на 
страинчната стреха с поне 100 мм. Той трябва да 
покрие поне първия профил от металния лист, а 
ако не може, използвайте допълнителен профил 
странична стеха за интериор.
(виж стр. 14)

Полукръгло или право било

Фиксирайте билото с винтове за пришиване 
върху уплътняващия профил за панела метална 
керемида, пред всеки профил. Използвайте 
винтове за пришиване. Припокриването при 
билото е поне 100  мм.

При счупванията на наклона, използвайте и 
двата уплътняващи профила, положителният и 
отрицателният.

Временното фиксиране на уплътняващите 
профили се осъществява с помощта на бутил-
базиран силиткон, преди да се монтира билото .

Капакът, краят на билото, връзките “T” и “Y” се 
закрепват за билото с винтове за закрепване.

Подобряването на проветряването при билото 
става с аерационни елементи, разположени на 
разстояние от 5-6 м.
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Подробни монтажни чертежи

1. Полукръгро било
2. Уплътняващ профил
3. Битумна хартия
    (място за вентилация 2: 100 мм)
4. Лента от битумната хартия

Профил фронтон, вертикален участък
1. Профил фронтон
2. Профил долен фронтон (ако е приложимо)

Профил свързване стена, вертикален участък
1. Профил свързване стена
    (K = в съответствие с ъгъла на покривната  
    конструкция)
2. Уплътняващ профил

Профил калкан, вертикален участък
1. Профил калкан LL
2. Долен профил (ако е приложимо)

Градивни детайли при стряхата

1. Панел тип керемида
2. Контра летва 32x100
3. Летва 35 мм x 50 мм
4. Битумна хартия
5. Профил стряха
6. Профил челна дъска
7. Сачак  с места за вентилация (мин. 5 мм)
8. Тиксо вентилация на стряхата
9. Винт за закрепване
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Метален лист с техническа информация

Модел Monterrey
Ефективна ширина  1100 мм
Обща ширина  1180 мм
Макс. дължина  6000 мм
Миним. дължина  850 мм
Дължина на модула 350 мм
Височина профил 39 мм
Миним. дължина на припокриване  150 мм
Дебелина на материала 0,50 мм
Миним. наклон 14° (1:4)

Модел Adamante
Ефективна ширина  1125 мм
Обща ширина   1153 мм
Макс. дължина 6000 мм
Миним. дължина  850 мм
Дължина на модула 350 мм
Височина профил 55 мм
Миним. дължина на припокриване 150 мм
Дебелина на материала 0,50 мм
Миним. наклон  14° (1:4)

Модел Decorrey Grand
Ефективна ширина 1130 мм
Обща ширина   1190 мм
Макс. дължина  6800 мм
Миним. дължина   850 мм
Дължина на модула 350 мм
Височина профил 43 мм
Миним. дължина на припокриване 150 мм
Дебелина на материала 0,50 мм
Миним. наклон 14° (1:4)

5 x 225 = 1125

30,0

25,0

225,0

~1153

TS55-350-1125

6 x 183,3 = 1100

24

15

183,3

~1180

TS39-350-1100
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