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Скандинавська, преміальна якість 

Ruukki EMKA – це довговічність, висока стійкість до 
корозії, хімічних домішок у атмосфері, подряпин, УФ-
випромінювання та примхливих погодних умов. Колір 
зберігається в первісному вигляді протягом десятиліть. 

Необмежені архітектурні можливості

Ruukki EMKA – продукт для професіоналів, що 
використовується для дахів та фасадів. Виготовляється з 
застосуванням новітніх технологій з м’якої сталі найвищої 
якості скандинавського походження.

Стиль, що поза часом

Фальцева покрівля має багатовікову історію. Це 
унікальний покрівельний матеріал завдяки таким 
перевагам, як: універсальність використання, 
стійкість до дії атмосферних чинників та довговічність. 
Ruukki Emka – матеріал, що характеризується 
підвищеною пластичністю, завдяки чому має дуже 
широке застосування. Ідеально використовується для 
облицювання фасадів, а також різних типів покрівель, 
навіть з надвисокою складністю. Матеріал м’який і при 
цьому надзвичайно витривалий та стійкий до механічних 
пошкоджень, а також до дії зовнішніх атмосферних 
чинників. Це матеріал, властивості якого в поєднанні 
з майстерністю покрівельника, може створювати 
вражаючі ефекти – довговічність та винятковий стиль. 
Ruukki Emka використовується як покрівельний 
матеріал для пам’яток архітектури, сучасних споруд як в 
традиційному, так і сучасному стилі.

ФАЛЬЦЕВА ПОКРIВЛЯ
ЯКIСТЬ ГIДНА ПРОФЕСIОНАЛIВ
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Біотехнологічне покриття, 
запатентоване SSAB

Сталь Ruukki Emka – продукт з металевим сердечником, 
виконаний зі сталі з підвищеною пластичністю, завдяки 
чому вона досконало підходить для покрівельних 
робіт, для виконання навіть найскладніших з’єднань на 
покрівлі.  Метал зовні захищений сучасним покриттям 

GreenCoat BT, яке з одного боку є найкращим захистом від 
атмосферних впливів, з іншого – підкреслює колір покрівлі 
на багато років. Позначення BT означає, що більша 
частина традиційних компонентів, похідних від нафти, 
замінено речовинами рослинного походження – з думкою 
про чистоту довколишнього середовища, уникнення 
шкідливого впливу на мешканців будинку та забезпечення 
більш тривалого терміну служби покрівлі.

Відмінна гнучкість

У руках професіоналів EMKA алюміній набуває справді 
вражаючих форм. Матеріал демонструє відмінні 
властивості деформації та гнучкості, розвиваючи уяву та 
креативність архітекторів для гармонійного поєднання
функціональності, естетики, стилю та елегантності дахів.
Ruukki EMKA Aluminium підходить як для сучасних 
будівель, надаючи вражаючого вигляду, так і для 
історичних, де необхідно зберегти традиційний 
стиль. Слід відмітити особливу стійкість до корозії, що 
забезпечує надійность та довговічність даху.

Ruukki EMKA GreenCoat Pro BT Ruukki EMKA Алюміній

GreenCoat BT

чорний RAL 9005

графітовий металік  
RAL 9007

антрацитовий RAL 7021

сріблястий металік  
RAL 9006 

корисна ширина профілю зі сталі 595 мм

Ruukki Emka | Сталь
Матеріал: оцинкована сталь з полімерним покриттям
Покриття: GreenCoat BT
Товщина покриття: 36 мкм
Товщина сердечника (сталі з урахуванням шару цинку): 0,60 мм
Товщина шару цинку: 350 г/кв.м
Маса: 4,8 кг/кв.м   
Ширина листа: 670 мм
Ширина накриття (профілю): 595 мм
Стандартні рулони: 40 м.п.(26,8 кв.м); 80 м.п.(53,6 кв.м)
Мінімальний радіус вигину покрівлі в дугу: 1000 мм
Мінімальний ухил покрівлі: 3,6° (6,3%)
Гарантія: 50 років

PoliesterRuukki Hard Coat 25 Satyna

дельфін RAL 9023антрацитовий цинк-оптік RAL9022графітовий металік 
RAL 9007

Ruukki Emka | Aлюміній
Матеріал: алюміній
Покриття: Hard Coat 25 Satyna, поліестер
Товщина покриття: 25 мкм.
Товщина сердечника: 0,70 мм
Маса: 1,89 кг/кв.м
Ширина листа: 610 мм
Ширина накриття(профілю): 535 мм
Стандартні рулони: 40 п.м (24,4 кв.м); 80 п.м (48,8 кв.м)
Мінімальний радіус вигину покрівлі в дугу: 1000 мм
Мінімальний ухил: 3,6 (6,3%)
Гарантія: 50 років

корисна ширина профілю з алюмінію 535 мм
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Житловий масив
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Ruukki Emka – продукт, що головним чином призначений для 
профілювання беспосередньо на будівельному майданчику. 
Зазвичай процес виглядає таким чином: матеріал в невеликих 
рулонах доставляється на будівництво, де відбувається профі-
лювання так званих картин. Відпрофільовані картини кріпляться 
до основи покрівлі, відповідно підібраними кляймерами, і потім 
за допомогою фальцезакатувального обладнання відбувається 
з’єднання картин між собою. Найбільш популярні способи з’єд-
нання – це подвійний стоячий фальц і одинарний фальц з від-
гином. Рішення про тип фальцю залежить від вподобань замов-
ника, а також від умов, в яких виконується монтаж, і від навиків 
виконавця. У випадку покрівель з ухилом менше 10° необхідне 
використання ущільнювача для фальцю.

ТЕХНОЛОГIЯ 
МОНТАЖУ

Картини, з’єднанні одинарним фальцем з відгином

Картини,  з’єднані подвійним стоячим фальцем
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Мал. 1.
Монтаж по суцільному дощатому 
настилу або по плитах OSB

1. Фальцева покрівля
2. Прошарок зі спеціальної 

підпокрівельної мембрани з плетеним 
вентиляційним прошарком

3. Плити OSB або суцільний дощатий 
настил (товщина мін. 25 мм)

4. Рейки дистанційні мін. 25х50 мм
5. Супердифузійна мембрана
6. Крокви

Мал. 2.
Монтаж по дощатому настилу з 
проміжками 

1. Фальцева покрівля
2. Дошки шириною 100-120 мм, стругані, 

монтуються з проміжком 20 мм. 
Мінімальна товщина дошок 25 мм.

3. Рейки дистанційні мінімум 25х50 мм
4. Супердифузійна мембрана
5. Крокви

Мал. 3.
Монтаж по суцільному дощатому 
настилу або по плитах OSB, з 
утеплення над кроквами

1. Фальцева покрівля
2. Прошарок зі спеціальної 

підпокрівельної мембрани з плетеним 
вентиляційним прошарком

3. Плити OSB або суцільний дощатий 
настил (товщина мін. 25 мм)

4. Рейка дистанційна 40х60 мм, або 
згідно до розрахунку

5. Супердифузійна мембрана
6. Утеплення над кроквами
7. Крокви

Мал. 4.
Монтаж по несучим профілям

1. Фальцева покрівля 
2. Прошарок зі спеціальної 

підпокрівельної мембрани з плетеним 
вентиляційним прошарком

3. Тверда мінеральна вата 
4. Пароізоляція
5. Несучий профіль
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Ruukki Emka – універсальний продукт, який може бути змонто-
ваний на різних типах поверхонь. Вибір правильного рішення 
залежить від всієї огороджувальної системи даху.

Запропоновані монтажні рішення:

1. Монтаж по суцільному дощатому настилу або по плитах OSB 
(мал. 1)

2. Монтаж по дощатому настилу з проміжками (мал. 2)
3. Монтаж по суцільному дощатому настилу або по плитах 

OSB, з утеплення над кроквою (мал. 3)
4. Монтаж по несучих профілях (мал. 4)

МОНТАЖНI 
РIШЕННЯ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЬОВАНИХ 
ПОКРIВЕЛЬ

Мал. 1.

Мал. 3.

Мал. 2.

Мал. 4.
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Приватний будинок
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Приватний будинок
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