
INNOWACJE

Solidny oddech dla Twojego dachu!

Listwa startowa wentylacyjna – NOWOŚĆ w ofercie stalowych akcesoriów 

dachowych Budmat – pierwszy taki produkt na rynku wykonany ze stali. 

To niezwykle estetyczne, innowacyjne akcesorium dachowe, dedykowane 

blachodachówkom modułowym Budmat.

Listwa startowa wentylacyjna

• Jest wytwarzana z blachy dedykowanej do blachodachówek modułowych 

dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na podrywanie przez wiatr połaci 

dachowej.

• Dzięki perforacji (otworowaniu) listwa wentylacyjna zapewnia idealny 

przepływ powietrza (efekt Venturiego) pod pokryciem dachowym, 

do minimum eliminując ewentualne skropliny wody.

• Specjalna konstrukcja listwy wentylacyjnej ze stali zabezpiecza przed 

przedostawaniem się pod połać dachu ptaków oraz małych gryzoni.

• Wyjątkowy kształt listwy eliminuje potrzebę podwyższania pierwszej łaty 

na połaci dachowej (oszczędność czasu i materiału).

• Listwa jest idealnie dopasowana do łat o szerokości min. 50 mm i posiada 

specjalnie przygotowane otwory montażowe (łatwy i szybki montaż).

• Na listwy udzielana jest wieloletnia gwarancja co daje bezpieczeństwo 

i spokój użytkowania dachu modułowego przez długie lata.

Nowość
w ofercie
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Ilość w opakowaniu 

Powierzchnia wentylacyjna* 

 

* Powierzchnia wentylacyjna listwy wraz z powierzchnią 

wentylacyjną pod falami blachodachówek modułowych 

zapewnia wentylację na poziomie 200 cm2/mb okapu, 

co spełnia wymagania normy DIN 4108-3:1996.

1200 mm

0,5 mm

Blacha stalowa S280 

ocynkowana Z275, z powłoką organiczną SP35

42 sztuki 

132 cm2
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Montaż listwy startowej wentylacyjnej wykonujemy na gotowym 
okapie. Miejscem montażu jest pas nadrynnowy [1].

Listwę ustaw równolegle do linii pasa nadrynnowego, skierowaną 
mniejszymi otworami w stronę okapu.

Listwę dokręcamy do łaty przez pas nadrynnowy za pomocą 6 sztuk wkrętów farmerskich 4,8x35 przez specjalnie przygotowane
do tego celu otwory montażowe [1-6].

Każdą kolejną listwę montujemy na styk do poprzedniej. Po zamocowaniu listew startowych [1] na długości połaci 
przystępujemy do montażu pokrycia dachowego [2] wg instrukcji 
montażu producenta.
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Instrukcja montażu listwy startowej wentylacyjnej
Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów BHP. Podczas pracy noś zawsze odzież i rękawice ochronne. 

Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami blachy, narożnikami arkuszy i listw startowych wentylacyjnych. 

Zachowaj maksymalną ostrożność podczas poruszania się i wykonywaniu prac na dachu. 

Podczas montażu używaj liny bezpieczeństwa i butów na miękkiej podeszwie. 

A
Schemat rekomendowanego rozwiązania montażu okapu [A] 
z wykorzystaniem pasa nadrynnowego jako okapnika.

Schemat alternatywnego rozwiązania montażu okapu [B] 
z wykorzystaniem deski jako klina.
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