
Uniwersalne przejście
dachowe do blachodachówki



Nowy produkt dla metalowych pokryć dachowych.

Zastosowane materialy Podstawy wyboru

Przykłady wykorzystania 

Uniwersalne przejście dachowe Vilpe do profilowanych 
blachodachówek to nowy produkt, dopasowany do wszelkich 
blachodachówek profilowanych o zaokrąglonych brzegach. 
Połączenie gumy i plastiku w systemie wentylacyjnym sprawia, 
że produkt jest elastyczny i tym samym dobrze dopasowuje się 
do różnych profili blachodachówek. Dzięki umieszczonej 
poniżej twardego kołnierza gumowej uszczelce produkt jest 
całkowicie wodoszczelny. Przejście dachowe pasuje do 
kominków wentylacyjnych Vilpe typu P o średnicy 75-160 mm, 
standardowych kominków sanitarnych, wentylatorów 
dachowych oraz przejść antenowych.

Nowe uniwersalne przejście dachowe do blachodachówek 
Vilpe jest jeszcze łatwiejsze i szybsze w montażu. Dzięki 
znakomitemu dopracowaniu szczegółów nasz produkt stanowi 
także estetyczny element dachu. Aby ułatwić montaż i 
dopasowanie produktu do powierzchni blachy, do zestawu 
dołączone zostały specjalne klipsy, które należy przyczepić do 
górnych i dolnych brzegów przejścia dachowego, po obu 
stronach blachy.

Uniwersalne przejście dachowe do profilowanych 
blachodachówek może być stosowane do wszystkich pokryć 
dachowych o zaokrąglonych brzegach (w kształcie dachówek), 
dla których stanowi najlepiej dopasowane i najbardziej stylowe 
rozwiązanie. Długość fali blachodachówki musi wynosić co 
najmniej 350 mm. Do profilowanych blachodachówek oraz 
blach trapezowych pasuje także, od dawna już obecne na 
rynku, przejście dachowe do pokryć metalowych. Nowe 
uniwersalne przejście dachowe do profilowanych 
blachodachówek jest dostępne w sześciu podstawowych 
kolorach, co daje możliwość dopasowania go do koloru całego 
dachu.

Uniwersalne przejście dachowe do blachodachówki zostało 
wyprodukowane z dwóch rodzajów tworzywa sztucznego: z 
twardego polipropylenu (PP) oraz z miękkiego gumopodobnego i 
termoplastycznego plastiku, połączonych ze sobą bez śladu 
spojeń. Dzięki temu złączenie jest wyjątkowo trwałe. 
Polipropylen jest materiałem nierdzewnym, odpornym na 
czynniki pogodowe i na urazy mechaniczne, jest hartowany oraz 
nadaje się do segregacji odpadów. Jest on też zabezpieczony 
przed działaniem promieni UV. Materiał jest chemicznie 
neutralny i wytrzymuje ciągłą temperaturę w przedziale 
-30˚C-+80˚C oraz krótkotrwałą w granicach -40˚C-+120˚C.



OPIS MONTAŻU
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Schematy wymiarówMaksymalne kąty nachylenia dachu
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czarny – RR 33 - RAL 9005

brązowy – RR 32

zielony –  RR 11

szary – RR 23 - RAL 7015

czerwony – RR 28/29 - RAL 3009

ceglastoczerwony – RR 750 - RAL 8004

1. Obrysuj na blasze okrąg, używając do tego 
dołączonej do zestawu matrycy. UWAGA: 
Na matrycy zaznaczony jest punkt, który 
należy umieścić na dolnym zagięciu fali, w 
zależności od długości i kształtu dachówki.

2. Wytnij otwór nożycami do blachy lub 
rozdzierakiem dokładnie wzdłuż linii.

3. W warstwie uszczelniajacej  wykonaj otwór 
o wielkości wewnętrznego uszczelnienia 
dachowego (w zestawie).

 Jeżeli warstwa uszczelnienia 
wewnetrznego dachu wykonana jest z 
bitumenu, na dolną krawedź  uszczelnienia 
dachowego nałóż warstwę masy 
gumowo-bitumicznej i przyklej je wokół 
wyciętego otworu. Przez warstwę bitumenu 
przymocuj śrubami uszczelnienie do 
drewna.

 Jeżeli warstwa uszczelniająca dach 
wykonana jest z tworzywa sztucznego np. 
folii, na górną krawędź uszczelnienia 
dachowego nałóż warstwę silikonu (po 
stronie sworzni szpilowych). Przyłóż 
uszczelnienie dachowe do dolnej części 
folii uszczelniajacej w ten sposób, że szpile 
będą przechodzić przez folię , następnie 
mocno przyciśnij ją do warstwy silikonowej. 

4. Jeżeli warstwa uszczelniająca dach 
wykonana jest z tworzywa sztucznego, np. 
folii uszczelniającej, przymocuj 
uszczelnienie dachowe śrubami do 
dolnych i górnych łat dachowych.

5. Z zestawu załączonego w opakowaniu 
wybierz jeden z klipsów mocujących i 
przytwierdź go do górnego brzegu 
grzbietowego fali blachodachówki, a 
drugi klips do dolnego brzegu w ten 
sposób, żeby blacha była 
umieszczona pomiędzy klipsami.

6. Umieść przejście dachowe na miejscu 
na wyciętym w blasze otworze, a 
następnie obrysuj je po  jego 
zewnętrznej krawędzi.

7. Wyciśnij masę silikonową na obszar 
pomiędzy brzegiem wyciętego w 
blasze otworu a linią obrysowanego 
przejścia dachowego. 

8. Umieść przejście dachowe na swoim 
miejscu i rozpocznij przykręcanie 
śrubami od jego górnej i  dolnej 
krawędzi.

9. Następnie przytwierdź kolejne śruby 
po obu stronach na górze i dole 
przejścia dachowego, wykorzystując 
klipsy mocujące (4 sztuki). Po 
wykonaniu tej czynności przymocuj 
wszystkie pozostałe śruby po bokach. 
W pakiecie znajdują się 2 zapasowe 
klipsy na wypadek, gdyby śruba się 
„zakorkowała” czyli za luźno obracała 
w blasze.

10. Umieść kominek wentylacyjny na 
zamocowanym przejściu dachowym i 
sprawdź za pomocą poziomicy, czy 
znajduje się on w pozycji pionowej.

Montaż zestawu uniwersalnego przejścia dachowego do 
profilowanych blachodachówek jest łatwy. Zestaw taki 
zawiera: uszczelnienie dachowe, przejście dachowe, 
klipsy mocujące, śruby oraz masę silikonową. 
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NAZWA PRODUKTU KOLOR NUMER PRODUKTU 

Numery produktów

Producent: Dystrybutorzy
SK Tuote Oy,
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Finland
www.sktuote.fi

UNIWERSALNE PRZEJSCIE DO BLACHODACHOWKI czarny 75172
brązowy  75174
zielony  75176
szary  75177
czerwony  75178
ceglastoczerwony  75179

Rodzina produktów Vilpe oferuje najszerszą na rynku gamę akcesoriów wentylacyjnych 
oraz dachowych do wszystkich rodzajów dachów. Produkty Vilpe znane są ze swojej 
innowacyjności i praktyczności, a także prostego montażu oraz wytrzymałości nawet w 
trudnych warunkach. Firma wytwarzająca produkty Vilpe, SK Tuote Oy, ma ponad 
30-letnie doświadczenie w branży dekarskiej i wciąż opracowuje coraz to nowsze i lepsze 
rozwiązania, aby spełnić oczekiwania klientów oraz wymagania rozwijającej się branży 
budowlanej. 

Uniwersalne przejścia dachowe do 
profilowanych blachodachówek 

oraz inne produkty Vilpe są 
dostępne w firmie: 


