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Informacje ogólne

Durasid® to kompletny system okładzin, który może być stosowany w nowych budynkach jak i do ich renowacji: 
idealny do domów, domów mobilnych i budynków przemysłowych. Okładzinę można stosować do pokrycia ścian, 
lukarn, ścian szczytowych, garaży i domków ogrodowych oraz letniskowych.  
System wykonany jest ze spienionego PVC w technologii dwuwarstwowej, gdzie zewnętrzna warstwa twardego PVC 
jest odporna na warunki atmosferyczne. System jest estetyczną alternatywą dla tradycyjnych okładzin drewnianych.

Obróbka

Deski i profile Durasid® można ciąć piłą tarczową z drobnym uzębieniem.

Przygotowania stelaża drewnianego

Drewniane listwy służą jako stelaż 
do montażu okładzin  Durasid®.  
Konstrukcje z listew drewnianych 
należy odpowiednio wypoziomować. 

Listwy muszą być wykonane 
z impregnowanego drewna o 
wymiarach min. 22x30mm. Listwy 
należy zamocować pionowo w 
rozstawie maks. 500mm (1). 

W przypadku ciemnych kolorów 
(np. RAL 7016), maks. odległość 
między listwami może wynosić do 
300mm (2).
Natomiast na narożnikach należy 
używać listew o szerokości 70mm  
(3). Dzięki temu listwy można 
zamontować z dala od krawędzi 
ściany za pomocą wkrętów (1). 
Listwy należy połączyć ze sobą 
wkrętami (4).

Wstęp

Przed uruchomieniem urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji montażu oraz zapoznanie się z najnowszą 
instrukcją montażu dostępną na stronie internetowej. Firma Plastivan zrzeka się odpowiedzialności za szkody 
lub wady produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu przeprowadzonego niezgodnie z niniejszą 
instrukcją. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji unieważnia gwarancję firmy Plastivan. 
Deski należy składować poziomo i chronić je w celu ochrony przed deszczem i słońcem. Nie montować okładzin 
w temperaturze poniżej 5°C. Przy temperaturze powyżej 25°C należy wykończyć całą ścianę za jednym razem. 
Przed montażem sprawdzić, czy deski i profile wykończeniowe nie posiadają wad produkcyjnych i czy nie zostały 
uszkodzone w trakcie transportu. Profile mogą być łatwo przenoszone przez 1 lub 2 osoby. Zawsze należy zapewnić 
bezpieczne środowisko pracy. Przy pracach na wysokości należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
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Wentylacja pionowa za okładziną 
Durasid® jest bardzo istotna, 
gdyż zapobiega kondensacji pary 
wodnej, powstawaniu pleśni 
lub odkształcaniu się desek pod 
wpływem wahań temperatury. 

Izolację termiczną nie należy 
umieszczać pomiędzy listwami 
drewnianymi. Zawsze wraz z 
paraizolacją musi znajdować się 
pod rusztem drewnianym. Między 
izolacją a deskami należy zostawić 
30mm wolnej przestrzeni (5). Jeśli 
jest to niemożliwe, 22mm jest 
również wystarczające (6). 

Poniżej najniższej deski (7) oraz 
powyżej najwyższej (8) należy 
zostawić 22mm przestrzeni w celu 
odpowiedniej cyrkulacji powietrza. 

Aby układanie desek przebiegło 
łatwo i szybko, należy umieścić 
listwy drewniane 55mm powyżej 
poziomu gruntu (9). Po każdej 
stronie okładziny należy zapewnić 
szczelinę dylatacyjną o szerokości 
1mm/m (10). 

Montaż okładziny
Przymocować profil wentylacyjny i listwę startową do listew drewnianych  
(11-12). 
Profil wentylacyjny z zapewnioną odpowiednią przestrzenią wentylacyjną 
chroni przed szkodnikami. Perforowana część profilu wentylacyjnego ma 
szerokość 50mm. W razie potrzeby należy odciąć jego część, aby miał taką 
sam wymiar jak listwy wykańczające (22mm, 30mm).  
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Przed umieszczeniem dolnej deski 
Durasid® należy przytwierdzić 
listwę startową.

Spodnią część dwuczęściowego 
profilu brzegowego należy 
przymocować przed ułożeniem 
okładziny Durasid® (13). Należy je 
przykręcić do listwy drewnianej co 
50cm za pomocą wkrętów (2) (stal 
nierdzewna i minimum ø3x30).

Możliwe jest zastosowanie różnych wykończeń:
- dwuczęściowy profil  brzegowy (14) należy zamontować po obwodzie ścian i w przypadku, gdy nie jest konieczne 
tworzenie narożników. 
- inną możliwością jest dwuczęściowy kątownik uniwersalny (15) lub narożnik aluminiowy (16), który należy zamontować 
w celu wykończenia i połączenia 2 ścian pod kątem 90 stopni.
- za pomocą kątownika zewnętrznego 100x 50mm można wykończyć narożniki ścian.

Procedura montażu profili dwuczęściowych jest taka sama: najpierw należy zamontować spodnią część (17), a po 
zakończeniu układania okładziny Durasid®, zamocować część wierzchnią (18).
W miejscu, gdzie wykończenie styka się z listwą startową i profilem wentylacyjnym, należy przyciąć spodnią część 
profilu krawędziowego i narożnikowego, aby nie nachodziły one na listwę startową i profil wentylacyjny (19).
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Wykończenie okładziny

Przed zamocowaniem ostatniej deski 
należy połączyć profil wentylacyjny 
i spodnią część dwuczęściowego 
profilu brzegowego oraz przykręcić 
listew drewnianych (27-28). 
Profil wentylacyjny z zapewnioną 
odpowiednią przestrzenią 
wentylacyjną chroni przed 
szkodnikami. 

Deski Durasid® należy mocować za pomocą wkrętów 30mm ze stali nierdzewnej 
lub gwoździ dla okładzin 30mm ze stali nierdzewnej (20). Po zamontowaniu 
pierwszej deski w listwą  startową, kolejne panele należy montować upewniając 
się, że połączenie na pióro i wpust jest szczelnie zamknięte.

Należy zawsze się upewnić, że każdy koniec deski (nawet przy użyciu 
elementu łączącego) jest przykręcony do listwy drewnianej.

Deski można łączyć na długości (połączenie stykowe) za pomocą 
odpowiednich pojedynczych elementów łączących: standardowych ze 
strukturą drewna (21-23) lub niewidocznych (24-26).



4/6 5/6

29 30

31 32

33

34

INSTRUKCJA 
MONTAŻU

OKŁADZIN 
DURASID® 

www.plastivan.pl

01/2013 v1

Perforowana część profilu 
wentylacyjnego ma szerokość 
50mm. W razie potrzeby należy 
odciąć jego część, tak aby miał taką 
sam wymiar jak listwy drewniane  
(22mm, 30mm).

Należy ją umieścić przed ułożeniem 
ostatniej deski Durasid® (29). 

Jeśli konieczne jest przycięcie 
ostatniej deski, spodnią część należy 
zabezpieczyć cienką listewką 
drewnianą lub z tworzywa (31).

Po zamontowaniu ostatniej 
deski Durasid®, wierzchnią 
część dwuczęściowego profila 
brzegowego należy nałożyć na 
wcześniej zamocowaną spodnią 
część profila (30-32-33).

Należy się upewnić, że powyżej 
profilu wentylacyjnego jest 
wystarczająca przestrzeń 
umożliwiająca wentylację pionową. 
Kapinos powinien znajdować się 
co najmniej 22mm nad profilem 
wentylacyjnym i dwuczęściowym 
profilem brzegowym oraz być 
odsunięty o 22mm od lica okładziny 
(34). 
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Typowe wykończenia 
Typowe wykończenie wokół okien 
i drzwi można zrealizować za 
pomocą różnych profili:

1) Wykończenie za pomocą deski 
prostej ze spienionego PCW z (35) 
/ bez noska (36).

2) Połączenie dwuczęściowego 
kątownika uniwersalnego i desek 
Durasid®, jeżeli okno posiada 
wnękę min 50mm. Możliwe jest 
mocowanie  desek poziomo (37) i 
pionowo (38). 

3) Połączenie narożnika 
aluminiowego i desek Durasid®, 
jeżeli okno posiada wnękę  min 
50mm. Możliwe jest umieszczenie 
paneli poziomo (39) i pionowo (40). 

4) Profil w kształcie litery L o 
wymiarach 100x50mm (41), jeżeli 
okno posiada wnękę maks. 100mm. 

Nad i pod oknem należy 
zapewnić wystarczającą szczelinę 
wentylacyjną. Pod oknem 
należy konsekwentnie stosować 
wykończenie brzegowe i profil 
wentylacyjny, a nad oknem – listwę 
startową i profil wentylacyjny.

Konserwacja

Okładzina Durasid® jest łatwy w utrzymaniu. Standardowa konserwacja 
to  ewentualne umycie okładziny. Zabieg  obejmuje użycie szczotki lub 
ciśnieniowego urządzenia czyszczącego (maks. 80 bar) w połączeniu z 
domowymi środkami czyszczącymi. Należy zachować 50cm odległość 
między dyszą i  ścianą oraz czyścić je w kierunku wzdłużnym do desek. Nie 
zaleca się używania głowicy obrotowej. Tłuste plamy oraz olej można czyścić 
przy użyciu domowych środków odtłuszczających. Nie należy stosować 
środków na bazie rozpuszczalników, takich jak terpentyna, benzyna itp.


