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• 20 років гарантії при
дотриманні правил
експлуатації

Die wohlbedachte Lösung

HIGHLUX® Чарункові листи

Abbildung: HIGHLUX® 76/18 Wabe
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HIGHLUX®
Чарункові листи
Неперевершений блиск і
хороша видимість надовго
HIGHLUX® має неперевершену стійкість до УФ-випромінювання. Не жовтіє і не тріскається, навіть після багатьох років
обвітрювання у HIGHLUX® залишається високий коефіцієнт
пропускання світла.
Чарункові листи HIGHLUX® загартовані і безпечні, а це і монтаж без проблем, і вони не бояться граду згідно гарантії. Завдяки їх специфічній структурі вони мають надзвичайно хорошу
вантажопідйомність при малій вазі.

Закрите повітря в чарунках забезпечує відмінну теплоізоляцію.
Чарункові листи HIGHLUX®
виготовляються шляхом екструзії. Для їх виробництва в
Німеччині згідно найсучасніших досліджень і технологій
використовуються гранули акрилового скла. Тут поєднуються неперевершена стабільність акрилового скла до атмосферних впливів з відмінною
стійкістю до ударів.
Таким чином HIGHLUX® ідеально підходить для структурного скління.

Завдяки великим форматам чарункових листів HIGHLUX®
можна значно зекономити витрати на внутрішні конструкції.
На гладкій поверхні пил і бруд легко вимивається дощем.

У спеціальному варіанті „Sunstop“ чарункові листи HIGHLUX®
можна використовувати в якості сонцезахисного скління.

Чарункові листи HIGHLUX® є в наявності в наступних профілях

HIGHLUX® SDP 16/32

HIGHLUX® SDP 16/96 – Vertica
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Спеціальні можливості для Ваших потреб Чарункові листи HIGHLUX®
Стійкість
Неперевершена перевага чарункових листів HIGHLUX® це тривала стійкість щодо погодних умов в будь-якій конструкції на відкритому повітрі.
Прозорість
Навіть з роками безбарвні чарункові листи HIGHLUX® зберігають їх високий
коефіцієнт пропускання світла. Чарункові листи HIGHLUX® не жовтіють, це
чіткий критерій, по якому ми даємо Вам гарантію на 20 років.
Творчість
Ви шукаєте білі пофарбовані листи для особливого навісу чи структуровані
чарункові листи для Вашого помешкання? Бажаєте коричневі чарункові листи для гарного настрою чи хочете просто все бачити? З чарунковими листами HIGHLUX® немає жодних проблем — любіть творчість!

Спокій
Чарункові листи HIGHLUX® мають спеціальний захист від УФ-випромінювання. Ви можете спокійно відключитися і насолоджуватися сонцем, легко
забувши про час. Краплі дощу покращать Ваше самопочуття, так як товари
HIGHLUX® мають низький рівень шуму — дивлячись з чим порівнювати.
Вільний простір
Ви власноруч будуєте чи реалізовуєте власні ідеї? Мала вага і легкий
монтаж чарункових листів HIGHLUX® надають навіть на будівельному
майдачику вільний простір для творчості.
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Технічні характеристики
Це наша стандартна програма.
При потребі в нас в наявності є спеціальні товари.

HIGHLUX® SDP 16/32
кришталево чистий, прозорий „IC”, білий, коричневий,
СОНЦЕЗАХИСНИЙ (опал,блакитний)
16

Товщина плити в мм
Відстань між поперечними ребрами в мм

Ширина плити в мм
Стандартні довжини плит в мм

32

980 і 1.200
2.000, 2.500, 3.000, 3.500,
4.000, 5.000, 6.000, 7.000

Коефіцієнт теплопередачі в W/m² 2,7
Номінальна шумоізоляція

24 dB

HIGHLUX® Vertica 16/96
прозорий

16
96
980 і 1.200
2.000, 2.500, 3.000, 3.500,
4.000, 5.000, 6.000, 7.000
2,6
22 dB (оцінено)

Коефіцієнт пропускання світла (%) **
кришталево чистий

біля 84

87

прозорий „IC”

біля 83

–

білий

біля 76

–

коричневий

біля 60

–

біля 50 і біля 35

–

2
²
для ширини 980 мм до 75 кг/м

6.000 мм

3.500 мм

2
²
для ширини 1.200 мм до 75 кг/м

4.000 мм

2.500 мм

СОНЦЕЗАХИСНИЙ опал,і блакитний

Відстань між опорами

* = на замовлення може бути до 12м ** =згідно DIN 5036 Bl.3
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Асортимент – чарункових листів HIGHLUX®

HIGHLUX® SDP 16/32

кришталево чистий

прозорий „IC”

білий

коричневий

СОНЦЕЗАХИСНИЙ опал

СОНЦЕЗАХИСНИЙ блакитний

HIGHLUX® Vertica 16/96

кришталево чистий

8

Mönch Kunststoff-Technik GmbH | HIGHLUX® Stegplatten | Die wohlbedachte Lösung

Приклади монтажу
Несучі конструкції з балок ламінованого дерева або металу.
Крок конструкції = ширина плити + 15до 30 мм в залежності від профілю, який використовується для
скління. Якщо необхідно, питайте.
Максимальна робоча температура без навантаження = 70 °C

Під час вибору і використання товарів HIGHLUX® слід дотримуватись всіх дійсних державних вимог і стандартів,
як наприклад:
• дійсні регіональні будівельні правила
• відповідні стандарти,
наприклад DIN 1055
• норми цивільного права або
загальні технічні умови під
час будівництва
• норми профспілок

Фото: чарункові листи HIGHLUX® СОНЦЕЗАХИСНИЙ блакитний
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Інструкції по монтажу – камерні листи HIGHLUX®

Циліндричне склепіння
Чарункові листи HIGHLUX® загартовані і можуть монтуватись у вигнутому положенні в холод-.
ному стані. Наприклад, вони підходять для мансардних вікон промислових будівель. Мінімамальний радіус 150 х товщина плити.
Транспортування + Зберігання
Чарункові листи HIGHLUX® під час транспортування слід захищати поліетиленовою плівкою,
що повторно переробляється, проти сонячного світла, УФ-випромінювання і вологості. Під
час зберігання на відкритому повітрі упаковка не знімається. Відкриті піддони слід обмотати
білою поліетиленовою плівкою. Торцьові сторони плит повинні бути захищеними. Якщо листи
розрізаються, то лінії розрізу потворно захищаються. Можна складати одна на одну максимум 3 палети стандартних розмірів.
Вогнестійкість
Чарункові листи HIGHLUX® класифікуються як стандартно займисті згідно (DIN 4102-B2).
Правила експлуатації по запобіганню пожеж і вологості такі ж, які стосуються деревини і
інших займистих матеріалів. Чарункові листи слід використовувати тільки згідно рекомендацій Виробника.
Рух по плитах
Для Вашої безпеки і щоб не пошкодити чарункові листи HIGHLUX® дозволяється ходити тільки по дерев'яних подушках переважно через опорні елементи несучої конструкції, уникаючи
провисання по ширині і маючи на увазі власну вагу. На крутих скатах слід використовувати
тіснозв'язані будівельні ліси.

Пилка
Найкращі розрізи отримуються за допомогою твердосплавних пил. Найкраще підходять
високошвидкісні дискові пили. Плита надійно кріпиться, щоб уникнути вібрації.
По всій ширині розрізу на всіх сторонах слід встановити відповідне підсилення. Із запитаннями звертайтесь до Постачальника.

Дриль
Так як точкове кріплення чарункових листів HIGHLUX® є проблематичним, ми не рекомендуємо свердління. Для детальної інформації звертайтесь до Постачальника.
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Ухил даху
Для того, щоб ефект самоочищення залишався в силі (щоб дощова вода стікала і щоб конденсат краще стікав в чарунках), ми рекомендуємо встановлювати чарункові листи HIGHLUX® з ухилом даху не
менше 5 °, що відповідає 9 см/м. Плити забезпечити проти ковзання. Напрямок листів завжди в напрямку руху води.

Внутрішнє затінення
Під час організації внутрішнього затінення слід звернути увагу, щоб не було накопичення тепла.
Затінення (ролети, ткані жалюзі) мають бути білими і сумісними з акриловим склом. Ми рекомендуємо
мінімальну відстань до плити від 20см. Це забезпечить достатню вентиляцію між плитою і затіненням,
інакше відбувається індукційне теплоутворення.

Люфт/зазор
Чарункові листи HIGHLUX® розширяються під впливом вологості і тепла. Тому для цього слід залишати
від +6 мм/м в довжину і ширину листа. Під час природного розширення плити може виникати тріск.
При цьому зручність і простота використання листів не порушується. Шум можна зменшити відповідними профілями з гумовими наконечниками. За додатковою інформацією зверніться до Постачальника.
Несучі конструкції
Для того, щоб уникнути локального нагрівання листів, поверхні несучих конструкцій спрямовані до листів повинні бути білими або світловідбивними. Несуча конструкція не повинна скручуватись шурупами,
(у випадку дерев'яних конструкцій використовувати ламіноване дерево). Крім того, між листами і поперечними опорами витримуйте відстань не менше 20 мм. Як правило несучі конструкції мають бути або
полаковані, або пофарбовані. Щоб випари не впливали на листи, перед монтажем несучих конструкцій
їх слід кілька тижнів провітрити.
Закриття торцевих сторін
Чарункові листи HIGHLUX® трохи пропускають водяну пару. В листах може утворитись конденсат. Листи зверху повинні глухо запечатуватись — ми рекомендуємо алюмінієву клейку стрічку і відповідну алюмінієву фіксуючу рейку. На нижній торцевій стороні будуть спеціальні рейки, щоб конденсат міг вийти, а
бруд не попадав в середину. Ми рекомендуємо спеціальну алюмінієву фіксуючу рейку з крапельницею.

Сумісність
Допоміжні матеріали для монтажу, розчинники, миючі засоби, герметики можуть з часом стати причиною тріщин під напругою. Переконайтеся, що вони сумісні з акриловим склом. Ущільнюючі профілі і гумові наконечники також повинні бути світлих кольорів, переважно білого. З питаннями звертайтесь до
свого Постачальника.

Захисна плівка + клеюча стрічка
Чарункові листи HIGHLUX® на заводі захищаються від подряпин поліетиленовою плівкою. Після монтау листів її слід зняти. Невчасно знята захисна плівка потім дуже важко усувається. У чарункових листах
HIGHLUX® з заклеєними кінцями після монтажу клеючу стрічку, як правило, знімають.

Очищення
Листи слід очищати принаймні 1 раз на рік. Для цього підходить чиста, тепла вода з м'яким миючим забом, що підходить для акрилового скла. Для запобігання подряпин не використовуйте абразивні матеріали. Можна використовувати тільки ті миючі і допоміжні засоби, які підходять для акрилового скла.
По тому сполоснути чистою водою.
No Drip/Без крапель
Чарункові листи HIGHLUX® з заводу йдуть з одностороннім спеціальним шаром („No Drip“). Це покриття перетворює дощовий потік в плівку і на плиті не залишаються сліди крапель.
Напрямок укладання:
No Drip зверху > водовідштовхувальний (особливо у відкритих конструкціях)
No Drip всередину > зменшує утворення крапель під час конденсації
(в основному в парниках)
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HIGHLUX®
Хвилясті листи
Неперевершений блиск і
хороша видимість надовго
HIGHLUX® має відмінну стійкість проти УФ-випромінювання.
Не жовтіє і не тріскається — навіть після багаторічного
перебування на відкритому повітрі.
Хвилясті листи HIGHLUX® ударостійкі і тому їх легко встанолювати; вони не бояться граду.
Хвилясті листи HIGHLUX®
виготовляються в процесі
екструзії. Для цього відповідно до останніх німецьких досліджень використовуються
гранули акрилового скла. Тут
поєднується неперевершена
стійкість акрилового скла до
погодніх умов і до ударів.

Таким чином HIGHLUX® ідеано підходить для структурного
скління.
За допомогою молдингів
HIGHLUX® SWP і TWP 76/18
можна чисто і акуратно завешити склепіння дахів і до
стіни.

Завдяки їх особливій формі можна легко і просто виконати
високоякісне скління даху. На гладкій поверхні пил і бруд
легко змиваються дощем.

Широкий асортимент відкриває великі можливості для
творчості. Хвилясті листи HIGHLUX® є в наявності як і з односторонньою структурою на нижній стороні, так і двосторонні
гладкі. Молдинги для кріплення до стіни і гребені для даху
розширяють Ваші можливості.
У спеціальному варіанті „Sunstop“ хвилясті листи HIGHLUX®
можна використовувати також як сонцезахисне скло.

Хвилясті листи HIGHLUX®
є в наявності в наступних
формах:

Молдинги HIGHLUX®
є в наявності в наступних
формах:

HIGHLUX® 76/18
1,8 мм і 3 мм товщина

Formteil 76/18
настінний з'єднувальний профіль

HIGHLUX® 130/30
3 мм товщина

Formteil Spundwand 76/18
настінний з'єднувальний профіль

HIGHLUX® 177/51
3 мм товщина

HIGHLUX® Spundwand 76/18
1,8 мм товщина

Formteil 76/18
Гребінь (комплект з двох деталей)

Formteil Spundwand 76/18
Гребінь (комплект з двох деталей)
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Особливі критерії якості –
Хвилясті листи HIGHLUX®
Довговічність
Товари нашої компанії несезонні. Тривала атмосферостійкість
хвилястих листів HIGHLUX® свідчить про їх довге використання.
Прозорість
Навіть після багатьох років ви побачите безхмарну блакить
неба через хвилясті листи HIGHLUX®. Вони не жовтіють і
забезпечують постійне реальне сприйняття кольору. Ми гарантуємо високий коефіцієнт пропускання світла навіть після багатьох років атмосферних впливів.
Розмаїття
Вам подобається гра кольорів через хвилясті структуровані
листи HIGHLUX® Wabe чи коричневі хвилясті листи? Чи може бажаєте хвилясті структуровані листи Perle для відпочинку чи може вам хочеться кришталевої прозорості? З хвилястими листами HIGHLUX® жодних проблем – різноманітність
творить індивідуальність.
Здоров'я
З чистою совістю можна сказати, що хвилясті листи
HIGHLUX® - це здоров'я. Спеціальний захист від УФ-променів
береже вас від шкідливого випромінювання, але й в той же час
пропускає необхідне для здоров'я світло. Дощ під нашим дахом буде приємною несподіванкою; товари HIGHLUX® є безшумними — це наша особлива риса.
Свобода дій
Чи ви плануєте навіс, чи накрити Вашу терасу, чи плануєте освітлити Ваш склад: асортимент HIGHLUX® пропонує багато
можливостей для творчих рішень. Хвилясті плити HIGHLUX®
є легким рішенням, з ними легко працювати і їх легко встановлювати.

14
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Технічні характеристики
Тут показано наші стандартні пропозиції.
На прохання є в наявності і спеціальні пропозиції.

HIGHLUX® 76/18

HIGHLUX® 130/30

Прозорий: Гладкий, структурований, (Wabe, „C”, Perle) Прозорий: гладкий
Коричневий: Структурований (Wabe, „C”, Perle)
Графіт:

Структурований (Wabe, Perle)

SUNSTOP: Опал гладкий
Довжина плити (мм)
Товщина плити (мм)

2.000, 2.500, 3.000, 3.500,
4.000, 5.000, 6.000, 7.000
біля 3 (Перли біля 2,5)

2.000, 2.500, 3.100, 3.300
біля 3

Ширина плити (мм)

1.045

1.000

Робоча ширина (мм)

980

910

Проміжки між обрешітками при
склінні даху (мм)

850

900

Коефіцієнт пропускання світла (%) *
гладкий
прозорий/коричневий

до 90 | –

Структурований Wabe
прозорий |коричневий |графіт

до 90 |біля 60 | біля 55

–

Структурований „C”
прозорий |коричневий |графіт

до 90 |біля 75 | біля 65

–

Структурований Perle
прозорий |коричневий |графіт

до 90 |біля 70 | біля 65

–

Структурований Tera
прозорий |коричневий |графіт

–

–

SUNSTOP/сонцезахисний
опал l гладкий

біля 50

–

Andere Farb- und Strukturzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar * = nach DIN 5036 Bl.3

до 90 | –
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HIGHLUX® 177/51
прозорий: гладкий

HIGHLUX® 76/18
прозорий:
коричневий:
графіт:

гладкий,структурований (Tera)
гладкий, структурований (Tera)
структурований (Tera)

HIGHLUX® Spundwand 76/18
прозорий: гладкий, структурований („C”)
коричневий: гладкий, структурований („C”)

2.000, 2.500, 3.100, 3.300

2.000, 2.500, 3.000, 3.500,
4.000, 5.000, 6.000, 7.000

2.000, 2.500, 3.000, 3.500,
4.000, 5.000, 6.000, 7.000

біля 3

біля 1,8

біля 1,8

920

1.045

1.045

850

980

980

1.200

850

850

до 90 | –

до 90 | біля 70

–

–

–

–

–

до 90 | біля 65 | –

–

–

–

до 90 |біля 65 |біля 60

–

–

–

до 90 |біля 70

16
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Асортимет – хвилястих листів HIGHLUX®
HIGHLUX® 76/18

Гладкий

Структурований „C“

Структурований
Структурований Wabe Perle/Tera

прозорий

прозорий

прозорий

прозорий

СОНЦЕЗАХИСНИЙ
опал

коричневий

коричневий

коричневий

графіт

графіт

HIGHLUX® 130/30

HIGHLUX®

прозорий

структурований

HIGHLUX® 177/51

„C“
прозорий

HIGHLUX® Spundwand 76/18
Wabe

прозорий

прозорий

коричневий

коричневий

Perle/Tera
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Інструкції по монтажу
Довжина конструкції не може перевищувати
4.000 мм. Для великих розмірів слід монтувати
два чи більше листи з припусками. Кріплення
пластин не може попадати на припуски двох
листів.
Перекриття в напрямку води залежить
від ухилу даху:
• Ухил даху від 9 ° до 17 ° = 200 мм
• Ухил даху понад 17 ° = 150 мм

Схеми монтажу хвилястих листів HIGHLUX®
( = точка кріплення)
76/18

130/30

177/51

Всі виміри в мм

18
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Примітки – хвилясті листи HIGHLUX®

Монтаж
При установці хвилястих листів максимальна довжина плити повинна не перевищувати
4 000мм. Для цих товарів типовим є накладання плит. Структуровані плити слід класти
гладкою стороною наверх.

Зберігання
По можливості зберігати в приміщенні. Хвилясті листи HIGHLUX® при транспортуванні захищаються від сонячних променів, УФ-випромінювання та вологості білою поліетиленовою
плівкою, що підлягає повторній переробці. Під час зберігання на відкритому повітрі цю упаковку не знімати. Можна ставити макс. 3 піддони один на одного. Відкриті піддони слід накрити.

Вогнестійкість
Хвилясті листи HIGHLUX® класифікуються як стандартно займисті (DIN 4102-B2). Протипожежні рекомендації як для дерева і інших займистих матеріалів. Використання хвилястих
листів тільки згідно чинних будівельних вимог і рекомендацій Виробника.

50 cm

Рух по плитам
Дозволяється рух по плитам по дерев'яним дошкам шириною не менше 50 см. Дошка має
мати відповідну товщину, щоб уникнути провисання.

Обрізання
Хвилясті плити HIGHLUX® можна різати за допомогою високошвидкісних дискових пил.
Використовуйте полотна з твердих сплавів. Під час обрізання слід уникати зазублин.

30°-40°

3°-5°

Свердління
Для свердління монтажних отворів використовуйте конусоподібні свердла. Щоб
уникнути прогинання і розтріскування, під час свердління слід використовувати прокладки.
Важливу увагу слід звернути, щоб краї отвору свердління були гладенькими. Пощерблений
отвір згодом може дати тріщину.
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Кутові зрізи
Щоб уникнути чотириразового нашарування листів в місцях перекривання по висоті і по бокам, слід
зрізати кути двох середніх листів. Площі перетину цих кутових зрізів мають мати люфт щонайменше
10 мм.

Ухил покрівлі
Для того, щоб зберігався ефект самоочищення за допомогою дощової води, для хвилястих листів
HIGHLUX ми рекомендуємо дотримуватись ухилу даху щонайменше 5 °, що відповідає 9 cм/м. Листи
слід забезпечити від ковзання. Незалежно від ухилу даху слід забезпечити герметичність. Ми рекомендуємо використовувати оригінальні гребені і настінні з'єднувальні профілі HIGHLUX®.
Розширення
Хвилясті листи HIGHLUX® розширяються під впливом вологи і тепла. Тому слід закладати люфт
від +6 мм/м по довжині і ширині листа. Під час природнього розширення листа може виникати тріск.
Це не впливає на зручність і простоту використання хвилястих листів. Відомо, що можна зменшити
тріск, якщо шурупи закрутити до кінця, а тоді на півоберта викрутити.

Закручування гвинтів
Вкручування гвинтів слід завжди робити на гребені листа. Не можна вкручувати гвинти в припуски двох
листів. Кріплення листів до несучої конструкції здійснюється за допомогою фасадних гвинтів або шурупів разом з прокладками. Вони ущільнюють прокручені отвори від потрапляння води ззовні і забезпечують правильний розподіл навантаження від тиску вітру і снігу. Шуруп не повинен торкатись прокрученого отвору.
Очищення
Для очищення поверхні слід використовувати чисту, теплу воду або м'який миючий засіб. Уникайте
абразивних речовин, щоб не було подряпин. Використовуйте миючі і допоміжні засоби сумісні з акриловим склом. По тому промити чистою водою.

Сумісність
Допоможні матеріали для монтажу, миючі засоби, розчинники, герметики і т.д. можуть з часом стати
причиною появи тріщин під напругою. Переконайтеся, що вони сумісні з акриловим склом. Попросіть
Вашого продавця порекомендувати вам необхідний засіб.

Несучі конструкції
Скління хвилястими листами HIGHLUX® вимагає такі несучі конструкції, щоб витримували навантаження снігу і вітру (використовуються ламінована деревина). Щоб уникнути місцевого нагрівання хвилястих листів, поверхні несучих конструкцій спрямовані до листів повинні бути білими або світловідбивними. Якщо несуча конструкція пофарбована чи полакована, її слід кілька тижнів провітрити перед монтажем плит.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen
Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten
Примітки
Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit
weiter. Änderungen im Rahmen des technischen
Перед
початкомund
будівництва
перевірте,
чи є у вас
Fortschritts
der betrieblichen
Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten.
Unsere
Informationen
всі необхідні
нормативні
документи.
Наші beschreiрекоменlediglich на
die багаторічному
Beschaffenheit unserer
Produkte
дації ben
базуються
досвіді
і в окреund Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der
мих випадках
можуть мінятись.
Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der FunkЛистиtionen
мають
природну
властивість проникання
bzw. Anwendungsmöglichkeiten
der Produkte
водяної
пари.
може призвести
утворення
durch
dafürЦе
qualifiziertes
Personal до
nicht
befreit. Dies
gilt auchвhinsichtlich
Wahrung
von
Schutzrechten
конденсату
камерах. der
Зовсім
цього
уникнути
не
Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer
можна.
Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Тріск може з'являтись через природній взаємоз'язок камерних і хвилястих листів з несучими
® = registrierte Marke

конструкціями. Деякі засоби можуть зменшити
шум.HIGHLUX
ist eine registrierte Marke der

Використання у виробництві різних матеріалів
може призвести до відхилення кольору.
За детальнішою інформацією, будь ласка,
звертайтесь до Продавця.

MÖNCH

Kunststoff-Technik GmbH
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Postfach 1106
D-64724 Bad König

Kenn-Nr. x.x
xx/0815/15.10127 (de)

T: +49 (0)6063-9301-0
F: +49 (0)6063-5257
www.moench-kunststofftechnik.de

