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Zásady přepravy, skladování a manipulace
1. Při předání zbožjí je nutné zkontrolovat, jestli nemá zboží zjevnou vadu nebo poškození. Veškeré nedostatky je nutné
hned nahlásit prodávajícímu. Nejpozději do provedení montáže krytiny. Po montáži již nelze zjevné vady zboží reklamovat.
2. Krytinu lze v originálním balení skladovat maximálně 3 týdny, a to výhradně ve větraných, suchých prostorách bez
přímého vlivu slunečního záření a kolísání teplot. Minimální výška od podlahy je 250 mm . V případě zboží, které je opatřeno ochranou fólií, je nutno zabránit promrznutí, nebo skladování v nízkých teplotách ( fólie je potažená lepidlem na
bázi vody). Ochranou folii je potřeba bezpečně odstranit při minimální teplotě + 5°C. V případě skladování zboží je nutno
ochranou folii odstranit z povrchu střešní krytiny. Tato folie je určená jen pro ochranu materiálu při přepravě.
3. Střešní krytina nesmí být skladována v místech, kde dochází ke kolísání teplot a vlhkosti. Toto prostředí může způsobit
vznik kondenzátu mezi jednotlivými pásy krytiny nebo svitku a následně k vzniku koroze.
4. V případě proniknutí vody mezi plechy krytiny nebo obalový materiál je nutné zboží osušit a tím zabránit vzniku korozního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o zboží s ochranou barvou, aluzinek nebo pozink.
5. Střešní krytiny z ocelového plechu je nutno pravidelně kontrolovat min. 1x ročně. Je nutno dbát zejména na odstranění nečistot a usazenin, které po delší době působení mohou vytvářet korozivní prostředí. Dále pak je nutno odstranit
mimo jiné mech a další porosty. Pokud je materiál uskladněný, je nutno jej kontrolovat min. 1x měsíčně, zda nedochází k
udržování kondenzačních par v prostoru mezi krytinou. Pokud dojde k promoknutí během skladování, je nutné materiál
osušit a ošetřit konzervačním olejem.

6. Během přepravy musí být zboží dostatečně chráněné proti dešti a jiným vnějším vlivům tak, aby během přepravy nedocházelo k mechanickému poškození.
7. Během vykládky nesmí dojít k poškození povrchového nátěru. Je zakázáno posunovat plechy po sobě nebo po zemi.
Při použití mechanizace během vykládky je zakázáno používat ocelové lana nebo jiné vázací prostředky, které by mohly
způsobit mechanické poškození povrchové úpravy plechů. Jednotlivé plechy je nutno přenášet ve svislé poloze, tak aby
nedocházelo k jejich prohnutí. V případě nesprávného zacházení hrozí deformace zámku.
8. Pokud je nutné materiál skladovat déle než 3 týdny, je nutné proložit jednotlivé tabule a zajistit tak cirkulaci vzduchu
mezi jednotlivými plechy. Je dovoleno skladovat max. 3 palety s krytinou na sobě a musí být položeny tak, aby spád
umožňoval odtok vzniklého vodního kondenzátu. Dlouhodobé skladování výrobků s ochranou fólií způsobí trvalé poškození organického povlaku. Dlouhodobé skladování materiálu neprospívá a je tedy nutné zkrátit dobu skladování na minimum. Maximální doba skladování v suchých a provětraných prostorách bez originálního balení je 3 měsíce. V opačném
případě odběratel ztratí záruky na dodané zboží.
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9. Veškeré úpravy spojené s prostřihy, krácením atd. prodejce doporučuje provést na zemi, na jednom místě, aby nedocházelo k poškození materiálu kovovým odpadem. K tomuto účelu se používají klasické nůžky na plech, ruční pilka na
železo, nebo elektrické prostřihovací nůžky. Je důrazně zakázáno použití kotoučových pil nebo úhlových brusek. V tomto
případě dochází k termickému znehodnocení materiálu a vzniku korozního prostředí.
10. Veškrá místa prostřihů, řezů a řezů výrobce je potřeba zatřít opravnou barvou. Stejným způsobem je nutno postupovat v případě oprav v místech, kde došlo k poškrábání organického povlaku. Při montáži je nutné zvlášť ošetřit opravnou
barvou okapní hranu krytiny (vyvedené hrany jsou náchylnější na vznik koroze) – v opačném případě může dojít k poškození povrchové úpravy a vzniku korozního prostředí.
11. Po dokončení montáže je potřeba zbavit střechu zbytků krytiny a špon vzniklých při prostřihu a kotvení krytiny. Veškeré kovové části můžou způsobit vznik koroze.
12. Pro zachování životnosti materiálů a zboží dodávaných společností Klempos – střechy s.r.o. je nutno postupovat dle
pokynů uvedených v dokumentech Montážní návod, Zásady přepravy a skladování a Záruční list. Použití vlastních postupů a zásad může vést k trvalému poškození organického povlaku a to mechanickým nebo chemickým způsobem. V tomto
případě prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku použití jiných zásad a postupů.
13. Veškeré dokumenty jsou dostupné v sekci ke stažení na webových sránkách www.clara–strechy. cz. Dokumenty jsou
volně dostupné na prodejně Klempos – střechy s.r.o. Březolupy 109, 687 13 nebo u obchodních zátupců na vyžádání.
14. Pro zachování záruky a životnosti krytiny je nutné pravidelné (min. 1x ročně) odstraňování nečistot a usazenit za použití neagresivních čistících prostředků s neutrálním PH. Provedení čištění je potřeba doložit patřičnou fotodokumentací.
15. Tyto Zásady přepravy a skladování obdrží vždy kupující s objednaným zbožím.
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Montáž taškových profilů
1. Úvod
Dodržování základních zásad montáže střešní krytiny obsažených v tomto návodu zajistí Vaši dlouhodobou spokojenost
se zbožím. Všechny práce spojené s montáží střešních krytin, hlavně práce prováděné ve výškách, představují ohrožení
zdraví a života. Proto doporučujeme provedení montáže střechy přenechat kvalifikované pokrývačské firmě.

2. Výpočet střechy
Podkladem pro výpočet střechy je dodaná projektová dokumentace nebo nákres střechy. Správnost výpočtu střechy je
dána správností a kompletností projektové dokumentace.

3. Příprava
3.1 Kontrola parametrů střešní konstrukce
Kontrola geometrie se provádí měřením úhlopříček. Pokud jsou délky úhlopříček rozdílně není střecha rovná. V případě
nepřesností do 30 mm je možné rozdíl kompenzovat oplechováním. Větší rozdíly by měly být opraven před montáží samotné krytiny. Další podmínkou je minimální sklon střechy. Pro plechovou imitaci tašky je minimální požadovaný sklon
12°. Při sklonu nižšín jak 15° doporučujeme použít samolepící těsnící pásky do podélných a příčných spojů.
hřebenáč
střešní výlez

oplechování komínu

latování

střešní podhled
trapéz T8
závětrná lišta

lemování

okapový plech, okapnička
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3.2 Potřebné nářadí
Pro montáž střešních krytin Clara je potřeba použít vhodné klempířské nářadí. Ruční nebo elektrické nůžky na plech,
měřidlo, ruční pilka, gumové kladívko, motouz pro vyznačení, pokrývačské kleště, aku šroubovák, bezpečností prvky
a obuv s měkkou gumovou podrážkou, aby nedošlo k odření povrchu krytiny.

4. Skladba střechy
4.1 Montáž folie
Střešní folie jsou navrženy tak, aby zajistili cirkulaci vzduchu a tím zajišťují odvod par ze střechy. Dobře nainstalovaná
folie zajistí, že se vlhkost nebude srážet v podkroví. Mezera mezi izolací a fólií musí být minimálně 40 mm. Při montáži
je nutné dát pozor na zachování větrací mezery mezi fólií a krokvemi, která zajistí správný odtok vysrážené vody. Také
nesmí být fólie a zateplení v kontaktu, protože by hrozilo prosakování vody z povrchu fólie do zateplení. Cirkulace vzduchu
snižuje kondenzaci v podkroví a snižuje teplotu mezi podkrovím a střechou. Folie může být odkryta na střeše i několik
měsíců. Podle výrobce a tipu folie to může být max. 4 měsíce. Na folii jsou naznačeny vodorovné pruhy 10 cm od okraje,
které ukazují, kolik má být fólie překrytá. Folie se upevňuje rovnoběžně s okapovou hranou a další pásy se natahují rovnoběžně s prvním směrem k hřebeni. Pro upevnění fólie se používají střešní laty nebo desky.

*

m

0/

35

m
00

4

střešní lať

*

m

větrací mřížka

0
38

m
20

kontra lať

/4

okapový plech

paropropustná fólie
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* dle délky modulu
380 / 350 a 420 / 400

4.2 Montáž latí
Latování krovu a rozměry mezi latěmi jsou závislé na délce modulu střešní tašky. První lať se nachází na okraji kontralatě
na okapové hraně. Druhá lať je umístěna v závislosti na požadovaném přesahu do okapu. Další latě už jsou ve vzdálenosti, podle modulu krytiny.
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5. Montáž krytiny
První plech musí být kladen tak aby svíral pravý úhel s okapovou hranou. Při nepřesném založení prvního pásu, se při
dalším kladení bude chyba projevovat více. Ukázka pokládání plechů je uvedena na obrázku. Krytinu je možno klást
z pravé i levé strany. Výhodou kladení z leva do prava je, že následující pás je maximálně dotažen k předcházejícímu i bez
pomoci vrutů. Výběr způsobu závisí na zkušenostech pokrývače, tvaru a složitosti střechy.
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6. Rozmístnění vrutů
Pásy jsou do latí kotveny vruty do dřeva (4,8 × 35 mm a 4,8 × 20 mm pro spojení plech – plech) s EPDM podložkou. Podložka se nerozkládá a zajišťuje tak těsnost spojů. Navíc je EPDM podložka odolná proti slunečnímu záření a povětrnostním
vlivům. Pro ocelovou krytinu se používají vruty pozinkované a pro hliníkovou krytinu vruty hliníkové nebo z nerezové oceli.
Vruty by měly být rozmístěny jako je na obrázku. Na krajích střechy by měl být vrut v každé vlně, aby se zabránilo případnému nadzvednutí krytiny při větrném počasí. Vruty musí být dotaženy aku šroubovákem a to tak, aby gumové těsnění
lehce přesahovalo podložku. Průměrná spotřeba na m2 je 6 – 10 vrutů a je dána tvarem, složitostí střechy a množstvím
klempířských prvků. Pro řezání krytiny nelze používat kotoučové pily. Při řezání by došlo k náhlému zvýšení teploty, které
by poškodilo organický povrch a zinkování v místech řezu. Žhavé třísky také mohou poškodit povrch krytiny.

podélné spojení
pásů krytiny

vrut 4,8 × 20 mm

vrut 4,8 × 35 mm
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7. Instalace střešního oplechování
7.1 Úžlabí
Zhotoveno by mělo být z desek nebo latí o minimální tloušťce 17 mm. Delší úžlabí by mělo být přichyceno minimálne
500 mm od sebe příponkami. Pod oba okraje úžlabí by mělo být dáno těsnění. Krytinu je nutno zastřihnout do tvaru
kopírujícího úžlabí.
střešní lať

těsnící klín
úžlabí

kontra lať
paropropustná fólie
krokev

7.2 Hřebenáč
Hřebenáč má být upevněný v každém druhém profilu krytiny. Odvětrání hřebene je doporučeno provádět větracím pásem
hřebene nebo profilovaným těsněním pod hřeben. Pro montáž hřebene na nároží je totožná , jen je nutné obě strany
řezaných plechů vyhnout vzhůru o 5 – 30 mm. Při montáži těsnění se ujistěte o dostatečném odvětrání střechy. Při použití
větracího pásu hřebene (nároží), je řešení optimální.
hřebenáč
střešní lať

větrací pás hřebene

paropropustná fólie
kontra lať

krokev

7.3 Okapový plech
Okapový plech slouží k nasměrování vody do žlabu a brání zatečení vody pod žlab (v případě větru s deštěm). Pokud je
použitý i podokapní pás je dostatečně ochráněna konstrukce podbití před vniknutím vody.
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7.4 Sněhová taška
V místech, kde je to nutné je potřeba střechu vybavit sněhovou taškou. Jedná se o oblasti s hustým sněžením, střechy
nad chodníky a místa kde by padající sníh mohl ohrozit lidi a majetek. Sněhová taška chrání i okapní žlaby před zatížením
sněhem a ledem. Montáž je prováděna střídavě ve dvou řadách přes jeden modul krytiny v místě nosné stěny. Při krovu
delším než 7 metrů je doporučena montáž další řady v polovině délky střechy. Na plochu 1 m2 připadá 4 – 5 ks sněhových
tašek. Sněhové tašky jsou připevněny vruty 4,8 × 35 mm a všechna místa jsou ošetřeny tmelem. Mezi krytinu a sněhovou
tašku je doporučeno v místě kotvení vložit těsnící podložku.

7.5 Detail montáže závětrné lišty

střešní lať

závětrná lišta spodní

závětrná lišta horní

krokev

střešní lať

kontra lať
paropropustná fólie

krokev

kontra lať
paropropustná fólie

8. Závěrečné poznámky
Po ukončení montáže střechy musí být střecha očištěna od všech nečistot, hlavně kovových pilin a plechových zbytků.
Ponechání kovových částí na organickém povrchu může způsobit porušení v místech kontaktu a následnou korozi. Při
montáži je nutné chodit po spodní části modulu, který je podepřen latí, aby nedošlo k deformaci vlny. Všechny prostřihy,
škrábance a řezy z výroby by měly být ošetřeny opravnou barvou. Nedoporučuje se používat barvu ve spreji.

9. Údržba
Jednou ročně je potřeba provést kontrolu krytiny a odstranit všechny předměty, které mohou zadržovat vlhkost, listí atd.
Škrábance vzniklé během užívání střechy je nutno zatřít opravnou barvou.
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Montáž trapézových profilů
1. Úvod
Dodržování základních zásad montáže střešní krytiny obsažených v tomto návodu zajistí Vaši dlouhodobou spokojenost
se zbožím. Všechny práce spojené s montáží střešních krytin, hlavně práce prováděné ve výškách, představují ohrožení
zdraví a života. Proto doporučujeme provedení montáže střechy přenechat kvalifikované pokrývačské firmě.

2. Výpočet střechy
Podkladem pro výpočet střechy je dodaná projektová dokumentace nebo nákres střechy. Správnost výpočtu střechy je
dána správností a kompletností projektové dokumentace.
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3. Příprava
3.1 Kontrola parametrů střešní konstrukce
Kontrola geometrie se provádí měřením úhlopříček. Pokud jsou délky úhlopříček rozdílné není střecha rovná. V případě
nepřesností do 30 mm je možné rozdíl kompenzovat oplechováním. Větší rozdíly by měly být opraveny před montáží
samotné krytiny. Dalším podmínkou je minimální sklon střechy. Pro plechovou krytinu typu trapéz je minimální požadovaný sklon 9°, při menším sklonu než 15° je potřeba použít na příčný spoj speciální těsnění.
hřebenáč
střešní výlez
oplechování komínu
střešní podhled
trapéz T8

závětrná lišta
střešní okno

lemování
okapový plech, okapnička
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3.2 Potřebné nářadí
Pro montáž střešních krytin Clara je potřeba použít vhodné klempířské nářadí. Ruční nebo elektrické nůžky na plech,
měřidlo, ruční pilka, gumové kladívko, motouz pro vyznačení, pokrývačské kleště, aku šroubovák, bezpečností prvky
a obuv s měkkou gumovou podrážkou, aby nedošlo k odření povrchu krytiny.

4. Skladba střechy
4.1 Montáž folie
Střešní folie jsou navrženy tak, aby zajistili cirkulaci vzduchu a tím zajišťují odvod par ze střechy. Dobře nainstalovaná
folie zajistí, že se vlhkost nebude srážet v podkroví. Mezera mezi izolací a fólií musí být minimálně 40 mm. Při montáži
je nutné dát pozor na zachování větrací mezery mezi fólií a krokvemi, která zajistí správný odtok vysrážené vody. Také
nesmí být fólie a zateplení v kontaktu, protože by hrozilo prosakování vody z povrchu fólie do zateplení. Cirkulace vzduchu
snižuje kondenzaci v podkroví a snižuje teplotu mezi podkrovím a střechou. Folie může být odkryta na střeše i několik
měsíců. Podle výrobce a tipu folie to může být max. 4 měsíce. Na folii jsou naznačeny vodorovné pruhy 10 cm od okraje,
které ukazují, kolik má být fólie překrytá. Folie se upevňuje rovnoběžně s okapovou hranou a další pásy se natahují rovnoběžně s prvním směrem k hřebeni. Pro upevnění fólie se používají střešní laty nebo desky.

střešní lať

m

0m

40

kontra lať
těsnění pod okap

m

0m

40
okapový plech

paropropustná fólie

žlab

krokev
okapnička pod fólii
větrací pás okapu

4.2 Montáž plného bednění nebo latí
Trapézový plech je většinou pokládán na dřevěné latě 40 × 60 mm nebo 30 × 50 mm, vyjímečně na plné bednění. Latě
jsou připevněny hřebíky do kontralatí. Trapézový plech lze použít i při kotvení do tenkostěných profilů (nejčastějí Z, C)
nebo do válcovanách profilů I a U. Vzdálenost latí (profilů) má být dána projektem. Při dimenzování podpor by měly být
respektovány platné normy.
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5. Montáž krytiny
5.1 Příprava na montáž
Pro řezání plechů se nesmí používat brusná zařízení (např. úhlová bruska) protože náhlý vzrůst teploty působí poškození organického a zinkovaného povlaku v místech řezu. Rožhavené třísky navíc poškozují lak na značné ploše plechu.
U střešních oken a komínů je nutné při měření délky plechu přídavek nejméně 400 mm (v závislosti na délce použitého
základu). Pásy se v takových případech řežou na šířku, aby byly sesazeny s okrajem lemování střešního okna nebo komínu. Jako první provedeme montáž okapů a okapových pásů. Nadokapový pás připevníme na desku nebo první lať vruty
s plochou hlavou. Poté je nutné rozvrhnout krytinu na plochu tak, aby krajní plechy měly po montáži stejnou šířku.

5.2 Upevnění prvního plechu
Motáž plechů může žačít na právém i levém kraji střechy. První plech musí být kladen tak aby svíral pravý úhel s okapovou hranou. Nepřesnost se jen velmi težko opravuje. První pás přišroubujeme k podkladu vrutem 4,8 × 35 mm, na
hliníkovou krytinu nerezové nebo hliníkové vruty a na ocel vruty pozinkované. Potom pás přerovnáme podle okapní hrany
a připevníme ostatními vruty. Množství potřebné na 1 m2 je 7 – 8 ks orientace plechu je vždy širší vlnou směrem dolů tak,
aby byl zajišťěn správný odtok vody.

5.3 Upevňování dalších plechů
Trapézový plech je nutno srovnat tak, aby dobře zapadl do předešlého plechu. Pro spojování pásů mezi sebou se používají
vodotěsné nýty nebo vruty 4,8 × 20 mm. U okapu, hřebene a úžlabí je dobré použít 1 ks vrutu do každé vlny.

5.4 Příčné spojování pásů
Na plochách s velkou délkou po spádu je nutné provést příčné spojení plechů.Přeložení pásů při sklonu do 30° je minimálně 400 mm, při sklonu vyšším než 30° je minimálním přeložení 200 mm. Přeložení musí být vždy nad podporou (latí).

vrut 4,8 × 20 mm
m

0m

0

vrut 4,8 × 35 mm

20

0
–4

6. Rozmístnění vrutů
Pásy jsou do latí kotveny vruty do dřeva (4,8 × 35 mm) s EPDM podložkou. Podložka se nerozkládá a zajišťuje tak těsnost spojů. Navíc je EPDM podložka odolná proti slunečnímu záření a povětrnostním vlivům. Pro ocelovou krytinu se
používají vruty pozinkované a pro hliníkovou krytinu vruty hliníkové nebo z nerezové oceli. Vruty by měly být umístěny do
spodní části vlny. Vruty musí být dotaženy aku šroubovákem a to tak, aby gumové těsnění lehce přesahovalo podložku.
Průměrná spotřeba na m2 je 7 – 8 vrutů a je dána tvarem, složitostí střechy a množstvím klempířských prvků. Pro řezání
krytiny nelze používat kotoučové pily. Při řezání by došlo k náhlému zvýšení teploty, které by poškodilo organický povrch
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a zinkování v místech řezu. Žhavé třísky také mohou poškodit povrch krytiny.
podélné spojení
pásů krytiny

7. Instalace střešního oplechování
7.1 Úžlabí
Zhotoveno by mělo být z desek nebo latí o minimální tloušťce 17 mm. Delší úžlabí by mělo být přichyceno minimálně
500 mm od sebe příponkami. Pod oba okraje úžlabí by mělo být dáno těsnění. Krytina by měla být sestřižena do tvaru
kopírující plech úžlabí a přesahovat do úžlabí min. 10 mm. Na úžlabí, které je pod krytinou nalepte butilovou pásku, která
spoj utěsní a zabrání vzlínání vody pod krytinu. Pás krytiny musí být v šikmém střihu přikotven.
střešní lať

těsnící klín
úžlabí

kontra lať
paropropustná fólie
krokev

7.2 Hřebenáč a nároží
Hřebenáč má být upevněný v každém druhém profilu krytiny. Odvětrání hřebene je doporučeno provádět větracím pásem
hřebene. Pro montáž hřebene na nároží je totožná, jen je nutné obě strany řezaných plechů vyhnout vzhůru o 5 – 30 mm. Při
montáži těsnění se ujistěte o dostatečném odvětrání střechy. Při použití větracího pásu hřebene (nároží), je řešení optimální.
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střešní lať

hřebenáč
těsnění pod hřeben

krokev

kontra lať

paropropustná fólie

7.3 Okapový plech
Okapový plech slouží k nasměrování vody do žlabu a brání zatečení vody pod žlab (v případě větru s deštěm). Pokud je
použitý i podokapní pás je dostatečně ochráněna konstrukce podbití před vniknutím vody.

7.4 Závětrná lišta
Před montáží závětrné lišty je nutné ohnout okraj krytiny směrem nahoru minimálně o 30 mm. Tento ohyb zajistí odvod
vody a bude překryt závětrnou lištou. Závětrná lišta je kotvena do boční konstrukce střechy. Kotvení závětrné lišty je
nutné z boku i ze shora. Obdobně je pováděno ukotvení oplechování ke zdi.
střešní lať

závětrná lišta spodní

závětrná lišta horní

krokev

těsnící klín

střešní lať

kontra lať
paropropustná fólie

krokev

kontra lať

8. Závěrečné poznámky

paropropustná fólie

Po ukončení montáže střechy by měla být střecha očištěna od všech nečistot, hlavně kovových pilin a plechových zbytků.
Ponechání kovových částí na organickém povrchu může způsobit porušení v místech kontaktu a následnou korozi. Při
montáži je nutné chodit po spodní místech ktytiny, která jsou podepřena latí, aby nedošlo k deformaci krytiny. Všechny
prostřihy, škrábance a řezy z výroby by měly být ošetřeny opravnou barvou. Nedoporučuje se používat barvu ve spreji.

9. Údržba
Jednou ročně je potřeba provést kontrolu krytiny a odstranit všechny předměty, které mohou zadržovat vlhkost, listí atd.
Škrábance vzniklé během užívání střechy je nutno zatřít opravnou barvou.
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Montáž krytiny typu panel
1.Úvod
Dodržování základních zásad montáže střešní krytiny obsažených v tomto návodu zajistí Vaši dlouhodobou spokojenost
se zbožím. Všechny práce spojené s montáží střešních krytin, hlavně práce prováděné ve výškách, představují ohrožení
zdraví a života. Proto doporučujeme provedení montáže střechy přenechat kvalifikované pokrývačské firmě.

2.Výpočet střechy
Podkladem pro výpočet střechy je dodaná projektová dokumentace nebo nákres střechy. Správnost výpočtu střechy je
dána správností a kompletností projektové dokumentace.

a

b

d

c
a=b

c d

0,4 m

0,4 m

3. Příprava
3.1 Kontrola parametrů střešní konstrukce
Kontrola geometrie se provádí měřením úhlopříček. Pokud jsou délky úhlopříček rozdílné není střecha rovná. V případě
nepřesností do 30 mm je možné rozdíl kompenzovat oplechováním. Větší rozdíly by měly být opraveny před montáží
samotné krytiny. Dalším podmínkou je minimální sklon střechy. Pro plechovou krytinu Panel je minimální požadovaný
sklon 9°, při sklonu menším než 12° je potřeba použít speciální těsnění na příčný spoj.

hřebenáč
příčné spojení pásů
úžlabí
podélné
spojení pásů
závětrná lišta

závětrná lišta

zakládací lišta, okapnička
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3.2 Potřebné nářadí
Pro montáž střešních krytin Clara je potřeba použít vhodné klempířské nářadí. Ruční nebo elektrické nůžky na plech,
měřidlo, ruční pilka, gumové kladívko, motouz pro vyznačení, pokrývačské kleště, aku šroubovák, bezpečností prvky
a obuv s měkkou gumovou podrážkou, aby nedošlo k odření povrchu krytiny.

4. Skladba střechy
4.1 Montáž folie
Střešní folie jsou navrženy tak, aby zajistili cirkulaci vzduchu a tím zajišťují odvod par ze střechy. Dobře nainstalovaná
folie zajistí, že se vlhkost nebude srážet v podkroví. Mezera mezi izolací a fólií musí být minimálně 40 mm. Při montáži
je nutné dát pozor na zachování větrací mezery mezi fólií a krokvemi, která zajistí správný odtok vysrážené vody. Také
nesmí být fólie a zateplení v kontaktu, protože by hrozilo prosakování vody z povrchu fólie do zateplení. Cirkulace vzduchu
snižuje kondenzaci v podkroví a snižuje teplotu mezi podkrovím a střechou. Folie může být odkryta na střeše i několik
měsíců. Podle výrobce a tipu folie to může být max. 4 měsíce. Na folii jsou naznačeny vodorovné pruhy 10 cm od okraje,
které ukazují, kolik má být fólie překrytá. Folie se upevňuje rovnoběžně s okapovou hranou a další pásy se natahují rovnoběžně s prvním směrem k hřebeni. Pro upevnění fólie se používají střešní laty nebo desky.

deskový záklop

zakládací lišta

paropropustná fólie

žlab

krokev

okapnička pod fólii
větrací pás okapu

4.2 Montáž plného bednění nebo latí
Fólii montujeme na krovy a přes ni pak připevňujeme kontralatě. Pro střešní panely se stojatou drážkou v materiálu
aluminium je nutné plné bednění. Na záklop je možno použít separační rohože upevněné bez přesahu přímo na desky.
Montáž panelů z ocelových plechů lze provézt na konstrukci z latí. Na kontralatě (příčné) připevňujeme latě v rozestupech 250 mm. Standardně jsou používány latě o rozměrech 32 × 70 mm. V případě panelů se stojatou drážkou nesmí být
fólie na první lati.
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5. Montáž krytiny
5.1 Příprava na montáž
Pro řezání plechů se nesmí používat brusná zařízení (např. úhlová bruska) protože náhlý vzrůst teploty působí poškození organického a zinkovaného povlaku v místech řezu. Rožhavené třísky navíc poškozují lak na značné ploše plechu.
U střešních oken a komínů je nutné při měření délky plechu přídavek nejméně 400 mm (v závislosti na délce použitého
základu). Pásy se v takových případech řežou na šířku, aby byli sesazeny s okrajem lemování střešního okna nebo komínu. Jako první provedeme montáž okapů a okapových pásů. Nadokapový pás připevníme na desku nebo první lať vruty
s plochou hlavou. Poté je nutné rozvrhnout krytinu na plochu tak, aby krajní plechy měly po montáži stejnou šířku.

5.2 Upevnění prvního plechu
Motáž plechů může žačít na právém i levém kraji střechy. První plech musí být kladen tak aby svíral pravý úhel s okapovou hranou. Nepřesnost se jen velmi težko opravuje. První pás přišroubujeme k podkladu vrutem s kulatou hlavou
do prvního otvoru od spoda. Potom pás přerovnáme podle okapní hrany a připevníme ostatními vruty.

5.3 Upevňování dalších plechů
další plechy připevňujeme k předchozímu plechu pomocí západky. Pás přiložíme na předcházející a přitlačíme, tak aby
do sebe dílce zapadly. Západky uzavíráme od spodu nahoru nebo opačně. Po vyrovnání plechu ho přišroubujeme na místech vyznačených na krytině. Další plechy se upevňují kolmo k okapní hraně.

5.4 Příčné spojování pásů
Na plochách s velkou délkou po spádu je nutné provést příčné spojení plechů. Spojování plechů nelze provádět v jedné
linii, ale musí být prováděno střídavě. Použijeme tedy plechy dvou odlišných délek a upevňujem je střídavě (viz. obr).
Plechy pokládáme tak, aby horní plech překrýval spodní o 200 až 400 mm. Velikost překrytí určujeme podle sklonu střechy. Pro provedení příčného spoje je nutné ve spodním plechu odříznout na obou stranách spojovací zámek, ve výšce
prováděného spoje.

6. Rozmístnění vrutů
Krytinu panel upevňujeme vruty s plochou hlavou (4,2 × 25 mm) pro oceli mohou být pozinkované, pro hliník musí být
nerezové. Vruty je nutno šroubovat na místě, které je na každém pásu vyznačené. Je potřeba vruty nedotahovat úplně a
ponechat vůli pro posun pásů. Důvodem je teplotní roztažnost kovových materiálů, která způsobuje roztahování a smrš-
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ťování. Správné upevnění lze zajistit povolením každého druhého vrutu o půl otáčky. Krajní plechy je nutno přišroubovat,
každých 250 mm (příp. ke každé lati). Zbylé plechy stačí kotvit po 500 mm (každá druhá lať). Všechny plechy musí být
přišroubovány k prvním třem spodním latím a k poslední lati nahoře. V případě plného bednění dodržujeme vzdálenosti
jako v případě latí.

7. Instalace střešního oplechování
7.1 Úžlabí
Zhotoveno by mělo být z desek nebo latí o minimální tloušťce 17 mm. Delší úžlabí by mělo být přichyceno minimálne
500 mm od sebe příponkami. Pod oba okraje úžlabí by mělo být dáno těsnění. Krytina by měla být sestřižena do tvaru
kopírující plech úžlabí a přesahovat do úžlabí min. 10 mm. Přesah vyhněte směrem do úžlabí. Na úžlabí, které je pod
krytinou nalepte butilovou pásku, která spoj utěsní a zabrání vzlínání vody pod krytinu. Pás krytiny musí být v šikmém
střihu přikotven.

7.2 Hřebenáč a nároží
Před montáží hřebenáče je nutné namontovat mezi drážky panelu větrací hřebenovou lištu. Lišty musí být ukotveny
pouze do krytiny, aby byla umožněna dilatace materiálu. Tato lišta je nutná ke kvalitnímu odvětrání střechy a umožňuje
montáž hřebene. Hřebeny upevňujeme vruty 4,8 × 20 mm s podložkou EPDM. V případě hliníkové krytiny je nutné použít
vruty hliníkové nebo nerezové. Hřebenáče musí být přeloženy alespoň o 100 mm.
hřebenáč
deskový záklop
větrací lišta
krokev
bitumenová páska

kontra lať
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7.3 Zakládací liša
Zakládací lišta slouží k upevnění spodní části panelu k okapové hraně a brání zatékání vody na krov. Panel je po připevnění vruty nutno zahnout pod zakládací lištu.

7.4 Závětrná lišta
Před montáží závětrné lišty je nutné ohnout okraj krytiny směrem nahoru minimálně o 30 mm. Tento ohyb zajistí odvod
vody a bude překryt závětrnou lištou. Závětrná lišta je kotvena do boční konstrukce střechy. Kotvení závětrné lišty je
nutné z boku i ze shora. Obdobně je prováděno ukotvení oplechování ke zdi.

závětrná lišta horní

závětrná lišta horní

deskový záklop

příchytka drážky

krokev

krokev

8. Závěrečné poznámky
Doporučená délka pásů krytin typu Panel je z důvodu dilatace kovových materiálů maximálně 6 metrů. Po ukončení
montáže střechy by měla být střecha očištěna od všech nečistot, hlavně kovových pilin a plechových zbytků. Ponechání
kovových částí na organickém povrchu může způsobit porušení v místech kontaktu a následnou korozi. Při montáži je
nutné chodit po spodní místech ktytiny, která jsou podepřena latí, aby nedošlo k deformaci krytiny. Všechny prostřihy,
škrábance a řezy z výroby by měly být ošetřeny opravnou barvou. Nedoporučuje se používat barvu ve spreji.

9. Údržba
Jednou ročně je potřeba provést kontrolu krytiny a odstranit všechny předměty, které mohou zadržovat vlhkkost, listí,
atd. Škrábance vzniklé během užívání střechy je nutno zatřít opravnou barvou.
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KLEMPOS – STŘECHY s.r.o.
Sídlo společnosti:
Klimentská 1215 / 26
110 00 Praha 1
Provozovna:
Březolupy 109
687 13 okr. UH
Centrála:
+420 777 580 436
klempos@klempos.cz
www.clara–strechy.cz
Rozpočty:
+420 720 984 431
horsak@klempos.cz
Otevírací doba:
po – pá
07.00 – 15.30
Obchodní zastoupení
Zlínský a Olomoucký:
Roman Katriňák
+420 777 580 431
katrinak@klempos.cz
Praha, severní a západní Čechy:
Michaela Srbová
+420 777 580 427
srbova@klempos.cz
Praha, jižní Čechy, Vysočina a Brno:
Gregor Tögel
+420 777 580 425
togel@klempos.cz
Vsetínsko:
SPS – střechy, s.r.o.
+420 604 422 123
k.stepancikova@sps–strechy.cz
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