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Kolekcja Rancho  
TECHNONICOL SHINGLAS wielowarstwowe gonty bitumiczne 

 

 

   
Opis: 
Gonty bitumiczne są materiałem konstrukcyjnym stosowanym do pokryć dachowych 
obiektów mieszkalnych, wykorzystywanym na dachach skośnych o nachyleniu 12° lub 
większym, do nowych pokryć dachowych jak również do rekonstrukcji dachów. 
Gonty Rancho to produkt wielowarstwowy, składający się z podstawy z włókna 
szklanego z bitumem oksydowanym, granulkami bazaltowymi na wierzchu oraz 
aktywowanym termicznie paskiem kleju z tyłu, który zapewnia łączenie między 
gontami po kilku dniach wystawienia na działanie światła słonecznego.  

 

 

Zalety: 
 Okres gwarancyjny na wady produkcyjne – 30 lat.  

 Nie wymaga usuwania ochronnej folii na tyle gontu.  

 Nie wymaga układania wzoru pomiędzy poszczególnymi gontami. 

 Wielowarstwowa powłoka oraz jej specjalne składniki tworzą niezwykle ciche 

pokrycie dachowe, eliminujące hałas wywoływany przez uderzający o dach 

deszcz, wiatr lub grad. 

 Wysoka odporność na wiatr dzięki specjalnemu uszczelnieniu u spodu gontu. 

  

Norma zharmonizowana: 

EN 544:2011 
 

 

Deklarowane właściwości użytkowe: Parametry logistyczne: 

  

Rodzaj podstawy Włókno szklane 

Rodzaj bitumu Oksydowany 

Pokrycie Bazalt + antracyt 

Szerokość, mm 1000 ± 3 

Wysokość, mm 335 ± 3 
 

  
Ilość m2 w opakowaniu 2.0 

Liczba gontów w opakowaniu, szt. 14.0 

Waga opakowania, kg 25.0 

Ilość na palecie, m2 84.0 

Waga palety (waga brutto), kg 1075 
 

 

Dostępność:  

 

      Brązowy               Czerwony                  Szary           Brązowy kontrast        

Wymagania ogólne: 
 Palety z gontami należy przechowywać w zadaszonym i przewiewnym pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza 

nie przekracza 40°C. Aby zapobiec sklejaniu się pojedynczych gontów w opakowaniu, należy unikać ich wystawiania na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Transport oraz przechowywanie palet w dwóch lub więcej rzędach w pionie 

jest możliwy tylko w przypadku wykorzystania regałów i specjalnych półek. 

 Gwarantowany okres przechowywania przed montażem - 24 miesiące. 

 Nie należy używać opakowań z różnymi kodami produkcyjnymi do pokrycia tego samego dachu. Dopuszczalne niewielkie 

różnice w odcieniach kolorów nie stanowią wady produktu. Aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu koloru gontów na 

dachu, zaleca się przed montażem przemieszać zawartość 5-6 opakowań w przypadkowej kolejności.. 

 W panującej na zewnątrz temperaturze +5°C lub niższej należy przechowywać gonty bitumiczne w ciepłym, suchym 

miejscu i wyjmować je partiami po 5 lub 6 opakowań tuż przed montażem.  

 Podczas aplikacji kleju bitumicznego nakładana warstwa nie może przekraczać 1 mm grubości.  
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Zastosowanie: 

 

 1. Wielowarstwowe gonty bitumiczne TECHNONICOL 
SHINGLAS 

2. Podkład 
3. Poszycie drewniane 
4. Łaty 
5. Krokiew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić w zależności od specyfikacji. 

1. Wentylacja 2. Poszycie dachu 

-12 (min 9) mm Papa podkładowa 

Samoprzylepna papa 

podkładowa (koszowa) 

3. Montaż pap podkładowych 

Umieścić gwoździe dekarskie 
dokładnie na malowanej linii 

odniesienia, aby mieć pewność 
ich wbicia w dwuwarstwową 

część gontu 

4. Montaż gontów bitumicznych 

Odciąć 

6. Dodatkowe zabezpieczenie krawędzi 
bocznych 

KLEJ 

MOCUJĄCY 

Pokryty minerałem 

materiał taśmy koszowej 

5. Mocowanie gontów bitumicznych. 
Właściwe wbijanie gwoździ 

MASTYKS 
MOCUJĄCY 

8. Metoda podcięcia. 9. Montaż gontów kalenicowo-gzymsowych 

MASTYKS 
MOCUJĄCY 

Gonty kalenicowo 
gzymsowe 

7. Metoda otwartego kosza. 

KLEJ     

MOCUJĄCY 


