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Strešný panel LAMBDA 2.0

1. Špecifikácia strešných panelov LAMBDA 2.0

LAMBDA 2.0 je vylepšenou verziou ľahkých a
univerzálnych strešných panelov. Nová ponuka
prináša oveľa viac možností konfigurácie
a najnovšie technologické riešenia a zároveň
sa vyznačuje dokonalým vzhľadom. Pozdĺžne
profilovanie MICRO-RIB na celom povrchu
panelu minimalizuje riziko výskytu efektu
zvlnenia plechu, a konečná úprava COVER-CAP
zaisťuje trvanlivosť a dokonalou prezentáciu
strechy.

Strešné panely sú inovačným riešením, ktorého
krása spočíva v minimalizme a funkčnosti, vďaka
čomu sa osvedčia tak v modernej, ako aj tradičnej
architektúre. LAMBDA 2.0 je dostupná v dvoch
šírkach panelov (515 mm a 307 mm) a štyroch
typoch profilovania, čo umožňuje ideálne
prispôsobenie panelov potrebám konkrétnej
stavby.

LAMBDA 2.0 – Technické parametre [v mm]
Pomenovanie

L.2.0.515

L.2.0.307

Výška drážky

25

25

Efektívna šírka

515

307

Celková šírka

~547

~339

Hrúbka plechu

0,5

0,5

Dĺžka tabule

max. 10 000

515

P

307

P

25

M

M

R

R

T25

T25

Voliteľné prelisy
P

Bez prelisu

M

Pozdĺžne mikroprofilovanie

R

Polovičný prelis

T25

Trapézový prelis šír. 25 mm

25
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Strešný panel LAMBDA 2.0
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130

2. Systém klampiarskych
prvkov LAMBDA 2.0

20

45

25

20

15

Klampiarske prvky sú vyrobené z plechov,
ktoré majú identickú paletu povrchových
úprav a odtieňov ako nami vyrábané
plechové škridly, trapézové plechy
a strešné panely.

130

ZAVETERNÁ LIŠTA II
(ZAKONČENIE PANELA)

ZAVETERNÁ LIŠTA III

10

25

30

190

25

20

10

20

20

175

175
ÚŽĽABIE

10

20

UNIVERZÁLNE ODKVAPOVÉ LEMOVANIE /
PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY

105

DILETAČNÁ LIŠTA

60
20
95

30
100
90

70

15

215

ŠTARTOVACIE ODKVAPOVÉ
LEMOVANIE LAMBDA 2.0

TRAPEZOVÝ HREBENÁČ

52

29

120

26

Štandardné klampiarske prvky
s dĺžkou 2 m a hrúbkou 0,5 mm.
Neštandardné klampiarske prvky
s dĺžkou 8 m a hrúbkou do 2 mm.

15
SPOJKA PANELU LAMBDA 2.0
PLOCHA LIŠTA

4

12

25

UNIVERZÁLNA VETRACIA LIŠTA
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Strešný panel LAMBDA 2.0

3. Všeobecné odporúčania
Preprava

Pravidlá pri manipulácii s plechom

Rezanie plechu

Korba vozidiel používaných na prepravu musí mať dĺžku zodpovedajúcu dĺžke
tabúľ. Poškodenia podkladového laku nepodliehajú reklamácii. Tabule plechu
počas ručnej vykládky musí prenášať taký počet osôb, aby sa tabule nepresúvali
jedna po druhej.
Výrobca nenesie zodpovednosť za farebné rozdiely, odlišný vzhľad povrchovej
úpravy a rozmerové odchýlky (v rámci tolerancie prípustnej v normách príslušných pre
konkrétny výrobok) v prípade rôznych objednávok. Na tabuliach môže dochádzať
k miernemu zvlneniu povrchu (najmä v prípade povrchovej úpravy polyester
štandard), čo je normálny jav. Plech Aluzinc a povrchovo upravený plech sa nesmú
skladovať v originálnom balení dlhšie ako 2 týždne od dátumu výroby. Po uplynutí
tohto času je potrebné rozrezať obal, z jednotlivých tabúľ sňať ochrannú fóliu (ak
je) a tabule preložiť tenkými preložkami. Pozinkovaný plech sa môže skladovať iba
v suchých a vetraných priestoroch. V prípade, že dôjde k zvlhnutiu plechu počas
prepravy, okamžite rozdeľte jednotlivé tabule a osušte ich – inak dôjde k výskytu bielej
korózie. Maximálna doba skladovania nesmie byť dlhšia ako 5 mesiacov od dátumu
výroby.
Plech bez organickej povrchovej vrstvy s metalickou povrchovou úpravou a s hrúbkou
Z200, AZ150 a ZA255 sa môže používať v interiéroch v prostredí s korozívnosťou C1 a
C2 podľa PN-EN ISO 12944-2:2001.

V žiadnom prípade sa na rezanie plechu nesmie používať náradie, ktoré vyvoláva
tepelný účinok (prudký nárast teploty), napr. uhlová brúska. Tým sa poškodzuje
organická a zinková vrstva, v dôsledku čoho sa začína proces korózie, ktorý
urýchľujú horúce piliny roztavujúce povrch plechu. Najvhodnejším nástrojom
na tento účel sú vibračné nožnice Nibbler alebo – na krátkych úsekoch – ručné
nožnice.
Pozor – jednou zo záručných podmienok je zabezpečenie lakom
nechránených rezaných hrán povrchovo upraveného plechu.

Údržba

5

V prípade poškodenia povrchovej vrstvy počas prepravy, montáže a spracovania
ju opravte lakom presne na mieste poškodenia, pričom vopred očistite plochu
od zašpinenia a mastnôt.
Na rezaných hranách, ktoré neboli zabezpečené lakom, môže dôjsť k olupovaniu
sa jednotlivých vrstiev. Je to prirodzený jav a nie je základom pre reklamáciu.
Odporúčajú sa každoročné prehliadky strechy a vykonávanie potrebných
údržbových činností.
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Uhol sklonu

Podľa sklonu strechy a výšky odkvapu sa
sacie sily pod krytinou menia nasledovne:

Výška odkvapov
(metre)

o

o

25 - 35

6

Sacia sila vetra (N/m2)
Rohy

0 - 25o

Podľa výšky odkvapu maximálne
zaťaženie vetrom vznikajúci pri stenových
obkladoch sa menia nasledovne:

Strešný panel LAMBDA 2.0

Okraje

Nepriame
plochy

0-8

1600

900

300

8 - 20

2560

1440

480

20 - 100

3520

1980

660

0-8

900

550

300

8 - 20

1440

880

480

20 - 100

1980

1210

660

Výška odkvapov
(metre)

Sacia sila vetra (N/m2)
Rohy

Okraje

Nepriame
plochy

0-8

1250

750

500

8 - 20

20200

1200

800

20 - 100

27500

1650

1100
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Panel LAMBDA 2.0

4. Druhy podkladu pre
montáž strešného panela
Obr. 1-A: odporúčaným podkladom pre
strešné panely LAMBDA 2.0 je plné
debnenie z hobľovaných dosiek alebo
OSB doska s hrúbkou 22 mm. Na takto
pripravený podklad použite dištančnú
membránu.
VÝKR. 1-B: ak konštrukcia podkladu
využíva prelamované debnenie, použite
vysoko paroprepustnú strešnú membránu.
Odstupy medzi doskami sa musí nachádzať
v rozmedzí 5-100 mm. Toto riešenie môže
spôsobovať ľahko pociťované hlučnení
plechu. Odporúča sa používanie zvukove
izolačnej pásky min. 10 cm šírky, lepené
v strede každého panela.
Eventuálne urobte pásky zo strešnej
membrány zložené z troch častí a
pripevnené k doskám tackerom.
Zvuková izolácia dodatočne panel v jeho
stredu nadnesie, a týmto spôsobom
minimalizuje možnosť jeho zvlnenia.

VÝKR. 1-C: montáž na latách
predpokladá použitie lát 40x50 mm pri
neprekračujúcim rozstupe 200 mm.
V prípade montáže na latách
odporúčame použitie strešných panelov
LAMDBA 2.0 so zvukotesným povlakom
SOUNDCONTROL.

Dištančné rohože /
opletená membrána

OBR.1 - A
hy
strec
u
n
r sklo
Sme

Plné debnenie
(OSB alebo hobľované dosky)
Kontralata
Počiatočná strešná fólia
vysoko paropriepustná
Krokva

≥ 9°

Panel LAMBDA 2.0

OBR.1 - B

Prelamované debnenie

hy
strec
u
n
r sklo
Sme

Kontralata
Počiatočná strešná fólia
vysoko paropriepustná
Krokva

≥ 9°

OBR.1 - C

Panel LAMBDA 2.0
Laty 40 x 50 mm, vzdialenosť
medzi latami max: 200 mm

TIP PRI MONTÁŽI
Odporúča sa montáž lát/plného
debnenia.

hy
strec
u
n
r sklo
Sme

Kontralata
Vysoko paropriepustnú fóliu
úvodného pokrývania
Krokva

≥ 9°
Podklad musí byť pripravený v súlade
s prijatými pokrývačskými postupmi. Laty
musia byť ideálne vyrovnané.

7

Neprispôsobenie sa k pokynom montáže na latách môže mať
za následok zvýšené zvlnenie plechu a zvýšený hluk
spôsobený poveternostnými vplyvmi, napr. (vietor, dážď).

Návod na montáž

5. Konštrukcia strechy
Pred začatím montáže sa uistite,
že konštrukcia strechy je správna,
skontrolujte o. i.: uhlopriečky, rovinnosť.
Vzdialenosť medzi debnením a
odkvapom určite pri zohľadnení montáže
štartovacieho odkvapového lemovania
LAMBDA 2.0.
Strešný panel LABMDA 2.0 môže byť používaný
na strechy so sklonom strešnej plochy nie
menšom, ako 9o. Montáž na plochách s menším
uhlom sklonu vyžaduje predchádzajúcu
konzultáciu s technickým poradcom výrobcu
ohľadom prípravy podkladu strechy. Rezanie
tabúľ na rozmer neberie do úvahy sklon.
Maximálna dĺžka tabule v jednom úseku činí 10
bm.
Strešné panely LABMDA 2.0 odporúčame
inštalovať na strešné plochy s plným debnením.
Pre položenie plného debnenia inštalujte
na krokvách vysoko paroprepustnú fóliu
úvodného pokrývania, a potom kontralate a
vykonajte plné debnenie. Týmto spôsobom
sa pripraví ventilačná medzera podkrovia. Pri
plnom debnení namontujte podstrešnú fóliu.
Je treba mať na zreteli, aby strešná membrána
bola vyvedená na štartový pás prilepenou k
nemu systémovou lepiacou páskou. Súčasne
toto riešenie zákazníkovi pripraví podkrovie na
zateplenie.

Starostlivá príprava konštrukcie strechy
má kľúčový význam pre estetický
vzhľad strechy. Chyby na tejto etape
môžu vyvolať vznik viditeľných zvlnení
a zalomení na povrchu panelov.

POZOR!
Vzhľadom na konštrukciu strešných
panelov sa môže objaviť tzv.
efekt „zvlnenia“ plechu krytiny.
Je to prirodzený jav pre tento typ
výrobkov.

8
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OBR.2 KONTROLA UHLOPRIEČOK

b

a

a=b

OBR.3 PLNÉ DEBNENIE STRECHY

OBR.4 MEMBRÁNOVÉ MAZANIE NA ODKVAPOVÉ LEMOVANIE

Návod na montáž

6. Montáž štartovacieho
odkvapového lemovania
LAMBDA 2.0
Štartovacie odkvapové lemovanie je
klampiarsky prvok určený pre strešné
panely LAMBDA 2.0.
Vďaka vybaveniu tohto prvku vyčnievajúcou
hranou plní funkciu odkvapového
lemovania a štartovacieho profilu, ktorý
umožňuje estetické exponovanie frontov
strešných panelov na strane odkvapu.

Štartový odkvapový pás sa montuje
priamo v línii odkvapu, pripevnením
k prvej doske (late). Odporúčaným
pripevnením sú skrutky do LABMDY
2.0. Pred záverečným pripevnením celku
skontrolujte niveláciu.
V prípade nutnosti spojenia štartových
pásov plánujte záložky min. 25 mm.

Montážne skrutky pre LAMBDU 2.0

Montážna skrutka L
4,2 x 19 mm
do ocele
Montážna skrutka L
4,2 x 30 mm
do dreva

9
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OBR.5 ŠTARTOVACIE ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
LAMBDA 2.0
105

30
100

15

Štartovacia lišta sa montujte až po
namontovaní ostatných klampiarskych
prvkov pri odkvape (odkvapové
lemovanie) a odkvapového žľabu,
ale pred namontovaním strešných
panelov.

				

OBR.6 ŠTARTOVACIE ODKVAPOVÉ LEMOVANIE LAMBDA 2.0 MONTÁŽ

Návod na montáž

7. Dištančné rohože /
opletená membrána
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OBR.7 DIŠTANČNÉ ROHOŽE / OPLETENÁ MEMBRÁNA

Pre zabezpečenie odpovedajúceho
vetrania strechy odporúčame použitie
opletenej membrány alebo samostatnej
membrány majúcej atesty na montáž pod
plochým plechom.
V prípade výskytu na streche strešnej
lepenky, kladieme na jej povrch samotné
opletenie a začíname montáž strešných
panelov LABMDA 2.0.

OBR.8 ZÁVETERNÁ LIŠTA - JEDNO Z MOŽNÝCH RIEŠENÍ
8. Záveterná lišta
Pozdĺž hrany strešnej plochy je možné
(ako jedno z riešenia) zamontovať
kontralatu, tzv. záveternú lištu. Je to
podpora prvého strešného panela.

90 o
Dôkladná a presná montáž okrajovej
dosky podmieňuje rovnú pokládku
ďalších panelov.

10
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9. Montáž prvého panelu

				

OBR.9

Tabule strešných panelov
LABMDA 2.0 pripevnite na štartový
nadodkvapový pás. Odporúčaným
riešením je použitie verzie výrobku
s továrensky pripraveným ohybom
„BEND- LOCK”, čo zaručuje, že jeho
parametre (polomer zahnutia, dĺžka) sú
odpovedajúce pre štartový pás.
S ohľadom na sacie sily vyskytujúce sa
pod pokrytím strechy, sa odporúča, aby
po vymeraní strešnej plochy, tak zvoliť
krajnú šírku panelov, aby sa nevyskytovali
v plných šírkach. Napr. ak na strešnú
plochu pripadne 10 plných panelov,
začnite a končite pokrývanie z polovičky
panelu. Týmto spôsobom zahustíte
pripevnenie krajných panelov.

Strešný panel LAMBDA 2.0

Hodnota tepelnej
roboty 10-15 mm

OBR.9.2 MONTÁŽ PRVÉHO PANELU

90o

Pred priskrutkovaním tabule ku
konštrukcii opatrne gumovým kladivom
prisuňte zahnutú hranu ku krajnému pásu,
a ponechajte dilatačnú špáru 10-15 mm.

OBR.10 PLÁNOVANIE STRECHY

1
Pred začatím pokrývačských prác najprv
naplánujte rozmiestnenie jednotlivých
prvkov na danej ploche streche.
Odporúčame, aby ste prvý a posledný
panel zúžili, aby boli okraje a rohy
bezpečnejšie a pevnejšie upevnené.

11

2

1. Panel krajný
2. Panel celý

2

2

2

2

2

1
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OBR.11 PRIREZANIE PANELU DO KRAJNEJ DOSKY

Montáž panelov môžeme zahájiť aj z ľavej
tak i z pravej strany.
V takom prípade pripevnite pozdĺž hrany
strechy latu (kontralatu), prirežte panel vo
výške late + 20 mm na príponku (haftru).
Dajte pozor, aby krajné panely boli
jednakej šírky, preto je tak dôležité, aby
pred zahájením montáže skontrolovať
geometriu strechy. Na krajných paneloch
zahusťujeme montáž príponiek každých
300 mm.
Krajný panel pripevnite príslušne silne k
veternému nosníku pomocou príponiek,
ktoré umožňujú prácu panelu po dĺžke
(výkr. 12).
Mimoriadnu pozornosť venujte
ponechaniu dilatačnej špáry v
rozmeroch 10-15 mm.

OBR.12 MONTÁŽ HAFTIER (PRÍPONIEK)

300 mm

Hodnota tepelnej
roboty 10-15 mm

300 mm

300 mm

12
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11. Montáž panelov na strane
odkvapu
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OBR.13 STREŠNÝ PANEL LAMBDA2.0 - PRIPRAVENÝ
NA OHNUTIE

Aby ste mohli sami ohnúť prednú hranu
bez toho, aby ste museli rezať zámky,
použite verziu panelov od výrobcu s
pripraveným jazykom „BEND-LOCK“,
ktorý jednoducho môžete ohnúť – stredná
časť panela je v tomto prípade predĺžená.

OBR.14 MONTÁŽ PANELOV CEZ MONTÁŽNE OTVORY
Na montáž strešných panelov
LAMBDA 2.0 používajte
montážne skrutky „L” (4,2 x 30
mm) a priskrutkujte ich pomocou
hrota s dĺžkou minimálne 50 mm.
Dôležité je, aby ste skrutky umiestnili
v strede montážneho otvoru
a nechali minimálnu vôľu, čo umožní
kompenzovať tepelné pnutia.

13
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OBR.15 ZAPÍNANIE TABÚĽ O ODKVAPOVÚ LIŠTU
A SPOJOVANIE PANELOV „NA ZIP”
Ďalšie panely pripevňujeme tak, že
najprv uzamkneme ohnutie BENDLOCK na štartovacom odkvapovom
lemovaní a následne uzamykáme
zámku po celej dĺžke panela. Je to
tzv. „postup na zips“ (začíname od
odkvapu a presúvame sa smerom
k hrebeňu).

OBR.15.2
Po uzamknutí zámky opatrne
pritlačíme panel na presahu pomocou
dreveného klátika a klampiarskeho
(gumového alebo plastového) kladiva.

14
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12. Záslepka COVER-CAP

				

OBR.16 ZÁSLEPKA COVER-CAP

Riešením, ktoré dodatočne zlepšuje
estetický vzhľad a funkčnosť strešnej
krytiny je prvok COVER-CAP, čiže
obojstranná záslepka samotnej drážky
panela.

OBR.17 ZÁSLEPKA COVER-CAP
Po uzamknutí a priskrutkovaní panelov
je potrebné ohnúť záslepku COVERCAP, ktorá skryje miesto spojenia
panelov viditeľné vo vnútri zámky.

15
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13. Spájanie panelov po dĺžke
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OBR.18 SPOJKA PANELU LAMBDA 2.0

Ak dĺžka strechy prekračuje maximálnu
výrobnú dĺžku panelov, odporúčame
spájanie po dĺžke. Najlepšou
metódou, ktorá zabezpečí vysokú
efektivitu a estetický vzhľad, je použitie
dedikovaného klampiarskeho prvku –
spojovacieho kusa panelov.

OBR.19 SPÁJANIE PANELOV PO DĹŽKE
V prípade, že musíte spájať panely na
streche po dĺžke, nespájajte susedné
panely v jednej čiare, ale s presunutím
min. 500 mm.

min.
500 mm

Záložka pri pozdĺžnom spojení
musí mať dĺžku 120 - 250 mm
v závislosti na uhlu sklonu strechy.

16
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OBR.20 VYREZANIE ZÁMKOV DOLNÉHO PANELA
Záložka pri pozdĺžnom spojení
musí mať dĺžku 120 - 250 mm v
závislosti na uhlu sklonu strechy.

V dolnej tabuli je požadované prirezanie
zámku a drážky na dĺžku záložky.

OBR.21 MONTÁŽ SPOJOVACIEHO KUSA PANELOV
LAMBDA 2.0
Spojovací kus panelov pripevnite
k dolnému panelu. Konštrukcia
spojovacieho kusa umožňuje upevniť
na jeho hrane horný panel rovnako ako
v prípade štartovacej lišty.
Pretože skrutky prebíjame cez dolný
panel, je nutné priestor medzi plechmi
utesniť. Používame k tomu tesniacu
pásku alebo strešný tmel. Tesnenie
vykonávame na celom povrchu medzi
drážkami, a to i tam, kde už nie sú
spoje panelov.
Má za úkol zachovanie tesnosti
a predchádza kapilárnemu vzlínaniu
zrážkovej vody.

17
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OBR.22 NASTAVENÍ ZÁLOŽIEK
Po upevnení horného panela k spojke,
nastavte preloženia a následne
s použitím pokrývačského hranola a
kladiva uzatvorte (zaklepte) zámok - falc.

14. Montáž záveternej lišty
Keďže na okrajoch strešnej plochy
veľmi často dochádza k silným nárazom
vetra, nesmieme zabúdať na spoľahlivé
pripevnenie záveternej lišty.

Okrajový panel upevnite náležite silno
k late lemovania s použitím plochých
úchopov, ktoré umožňujú, aby panel
mohol pracovať v pozdĺžnom smere.
Zahustené (spevnené) upevnenie
zaručuje odolnosť voči pôsobeniu sacích
síl, ku ktorým dochádza na krajnej časti
danej plochy strechy.

18
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OBR.24 MONTÁŽ ZÁVETERNEJ LIŠTY
Na montáž záveternej lišty používajte
farmárske skrutky. Pri vzájomnom spájaní
záveterných líšt zachovajte 15 až 30 mm
preloženie.
Pre technicky pokročilejšie osoby
navrhujeme montáž záveterných líšt
s použitím cudzích štartovacích líšt. Vtedy
eliminujeme viditeľné skrutky a významne
zvyšujeme estetiku našej práce. Tento
aspekt je prejednávaný na praktických
školeniach BP2.

15. Montáž vetracích líšt
a hrebenáčov

OBR.25 UNIVERZÁLNA VETRACIA LIŠTA

Univerzálna vetracia lišta plní funkciu
ochranného pása pod hrebenáč
LAMBDA 2.0. Vďaka perforáciám
zaručuje správnu ventiláciu strešnej
krytiny.

a

TIP PRI MONTÁŽI

Pred montážou odrežte vetracie
lišty tak, aby ste zaistili úplné
priliehanie k panelom.

a

UNIVERZÁLNA VETRACIA LIŠTA PO UPRAVENÍ DĹŽKY PODĽA PROFILU PANELA.
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Pred namontovaním hrebenáča osaďte
vetraciu lištu. Na jej montáž použite
farmárske skrutky 4,8 x 19 mm alebo
montážne skrutky „L“ 4,2 x 30 mm (na
jednu tabuľu panela LAMBDA 2.0,
ktorá siaha po hrebeň potrebujete jednu
vetraciu lištu).
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OBR.26 MONTÁŽ VETRACÍCH LÍŠT

Univerzálny odvetrávací prvok je
potrebné nainštalovať cez montážny
otvor v dolnej polovici prvku. Skrutky je
potrebné viesť cez vopred vyvŕtaný otvor
nachádzajúci sa v hornej časti, ako je
znázornené na priereze vedľa.

Odporúčame utesnenie montáže práce,
podobne jak pri montáži spojky. Tento
aspekt je dôkladne prejednávaný na
praktických školeniach BP2.

OBR.27 MONTÁŽ HREBENÁČOV
Univerzálna vetracia lišta

Hrebenáč upevňujeme k univerzálnemu
odvetrávaciemu prvku špeciálnymi
skrutkami 4,8 x 20 mm v maximálnej
vzdialenosti 300 mm „plech s plechom”,
pričom ho treba prispôsobiť ku sklonu
strechy.

20

Upevňovanie hrebenáča
k odvetrávaciemu prvku

Hrebenáč
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16. Montáž úžľabia
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OBR.28 MONTÁŽ ÚŽĽABIA

Montáž úžľabia začíname tým, že ho
prispôsobíme tvaru strechy na tomto
mieste. Pri označovaní a odrezávaní tvaru
nechajte 30 mm presah na ohnutie drážky
k štartovacej lište.

25
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OBR.29 MONTÁŽ ÚŽĽABIA
Pomocou pripravenej drážky zapneme
úžľabie na štartovacej lište a upevníme
ju ku konštrukcii smerom od odkvapu
k hrebeňu, používame pritom držiaky
na stojaté drážky a nezabúdame na to,
že musíme nechať vhodný presah podľa
sklonu strechy.

21
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OBR.30 PRIREZANIE PANELOV KU KOŠU NA ŽĽABY
Pred odrezaním a montážou panelov
priliehajúcich k úžľabiu zmerajte uhol – na
tento účel si pripravte vzor z líšt.

Následne pomocou vzoru odrežeme
panel, pričom necháme 30 mm presah
na drážku v úžľabí.

OBR.31 MONTÁŽ PANELOV KU KOŠU NA ŽĽABY
Potom uchytíme panel o hranu úžľabia.

22
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17. Montáž vetracieho
komína

				

OBR.32 PRISPÔSOBENIE TVARU OTVORU

Prvým krokom pri montáži vetracieho
komína je označenie miesta priechodu
vetracieho kanála cez konštrukciu strechy
a strešnú krytinu. Snažíme sa, aby komín
prechádzal cez plochú časť panela tak,
aby sme nerezali drážku. Tabuľu, cez
ktorú má prejsť vetrací kanál, uložíme na
streche, ale ju k nej nepriskrutkujeme.
Následne k tabuli priložíme na
označenom mieste kryt komína
a nakreslíme tvar otvoru z jeho vnútornej
strany.

Vyrezávanie tvaru je najlepšie začať
vyvŕtaním technického otvoru vo vnútri
nakresleného tvaru a až potom vyrezať
celý otvor pomocou nožníc na plech,
pričom jeho priemer musí byť o približne
5 mm menší ako nakreslený tvar.

Hrany otvoru jemne ohneme hore
pomocou klampiarskych klieští tak,
aby hrany plechu nepoškodili golier.

Následne po odstránení panela
pripravíme otvor pre komínový kanál
v podklade strechy. Veľkosť otvoru
vyberieme tak, aby bolo možné vsunúť
kanál a osadiť tesniaci golier.

23
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OBR.33 VYREZANIE OTVORU

Návod na montáž

Golier pripevníme k streche pomocou
skrutiek a utesníme tesniacou hmotou
alebo dedikovanou páskou podľa
podkladu.
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OBR.34 MONTÁŽ PRÍRUBY KOMÍNA

Nasledovne umiestite a namontujte
tabuľu s vyrezaným otvorom, vedúc
predtým základ komína cez otvor.
Ďalší krok spočíva v osadení krytu
komína tak, aby bol otvor prekrytý, a jeho
utesnenie dedikovanou hmotou alebo
páskou.
Následne osadíme vetrací kanál a
napojíme ho na hornú časť komína.

OBR.35 MONTÁŽ VENTILAČNÉHO KOMÍNA

Komín osadíme v predtým
namontovanom kryte, nastavíme polohu
a zafixujeme ju skrutkou.
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18. Montáž nástenného
príslušenstva
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OBR.36 PRIREZANIE PANELU K STENE

V tomto návodu Vám predstavujeme
jedno z možných riešení.
Prvým krokom je príprava a namontovanie
úchytiek k streche, ktoré sa použijú na
upevnenie krajného panelu. Takéto
držiaky je možné pripraviť z pásov plechu
ohnutých v pravom uhle.
V tomto prípade je lemovanie steny
ohnutím krajného panelu o stenu. Tento
ohyb musí byť min. 200 mm, preto
by mala byť časť úchytu susediaca so
stenou dostatočne dlhšia ako záhyb
okraja panelu, aby bolo možné vykonať
spojenie.

500 mm

Oplechovanie zhotovené z okrajového
panela musí mať výšku aspoň 200 mm,
okrem toho je potrebné vyhnúť hornú
hranu, čo umožní pevné spojenie
s vopred pripravenými držiakmi, a to
bez použitia dodatočných upevnení.

min. 200 mm

OBR.37 MONTÁŽ NÁSTENNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

držiak

okrajový panel
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Spájanie so stenou by malo byť chránené
dilatačnou lištou a v prípade potreby
dodatočne utesnené strešným tmelom.
Dilatačná lišta musí byť pripevnená k
stene.

26
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OBR.38 MONTÁŽ DILATAČNÉHO PÁSU
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19. Montáž strešného okna
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OBR.39 MIESTO MONTÁŽE STREŠNÉHO OKNA

Pred začatím práce treba pamätať na
to, aby miesto, na ktorom budeme
osadzovať okno, bolo presne zamerané a
aby sme začali pokládku strešnej krytiny
od panelov s vhodnou šírkou. Je to
dôležité, pretože vzhľadom na špecifiku
tohto výrobku a zaistenie čo najlepšej
tesnosti oplechovania je najvhodnejšie
vykonať drážku zo strešných modulov
a plochého plechu.
Po určení miesta montáže okna vyrežeme
otvor v konštrukcii strechy. Za týmto
účelom prekreslíme okenný rám, pričom
berieme do úvahy konštrukciu a tvar
držiakov rámu tak, aby sme po vyrezaní
otvoru v debnení mohli pripevniť okno
ku konštrukcii.
Ďalším krokom je zabezpečenie voči
pôsobeniu kondenzovanej vody. Na tento
účel použite systémové oplechovania,
ktoré odporúčajú výrobcovia okien, alebo
použite vhodnú podstrešnú fóliu.

OBR.40 INŠTALÁCIA PANELOV POD OKNO
Po zaistení okna strešnou membránou
môžeme pristúpiť k montáži panelov pod
oknom.
Konečnou úpravu okna z dolu je možné
vykonať dvoma spôsobmi:
1. vykonaním ošetrenia parapetu, kde je
základom spracovania ventilačná lišta,
2. s použitím cudzieho krajového pásu.
Tento návod predstavuje druhú metódu,
ako univerzálnejšiu (nie je potrebné
vykonávať ventilačné spracovanie).
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Panely prirezávame na taký rozmer, aby
po ich zapnutiu na štartové spracovanie
odkvapu medzi oknom a jeho hranou
ostal priestor cca 1-1,5 cm.
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OBR.41 MONTÁŽ CUDZIEHO KRAJOVÉHO PÁSU

m
200

Ďalším krokom je príprava drážok k
priečnemu spojeniu panelov. Pre tento
účel vyrezávame vonkajšie časti drážok
po oboch stranách okna na dĺžku záložky
pre umožnenie vykonania spojenia z dĺžky
s ďalšími strešnými panelmi.

m

Avšak žliabky umiestené priamo pod
oknom sklepte na plocho pre umožnenie
montáže cudzieho krajového pásu.
Zamatujte, že žliabky sklepávame vždy
smerom dole.

OBR.42 MONTÁŽ PODOKENNÉHO SPRACOVANIA
Vymeriame cca 200 mm na dolné
spracovanie a montujeme štartový pás.
Tento pás poslúži ako štart tiež pre bočné
spracovateľské panely.
Vymerajte dolné oplechovanie okna,
vytýčte bočné hrany s použitím ohýbacích
klieští, previňte prechod z roviny strechy
na zvislú rovinu okenného rámu. Vytvorte
vyhnutie
a okraje vyformujte do oblúka. Umožňuje
to vytvoriť estetické a tesné spojenie
s bočnými oplechovaniami.
Spracovanie zapíname o skôr inštalovaný
štartový pás.
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Bočné spracovanie okna vykonávame
z panelov LAMBDA 2.0 prirezaním a
ohýbaním k bočnému povrchu okna
a k dolnému aj hornému spracovaniu.
Pamätajte tiež na vyrezanie vonkajších
častí zámkov na hornej časti spracovania
s cieľom neskoršieho spojenia ich dĺžky
s ďalšími panelmi nad oknom.
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OBR.43 MONTÁŽ BOČNÉHO SPRACOVANIA OKNA

V ďalším kroku spojujeme bočné
spracovanie s dolnom spracovaním na
falc. Na koniec vkládáme továrenské
spracovanie okna.

Hornú časť bočného spracovanie dorežte
do oblúka a vykonajte falc – ohnutie hrany
smerom zvonka cca 10 mm, čo umožní
nasunutie horného spracovania okna. Na
tak pripravené bočné spracovanie bude
nabité horné spracovanie.

29

min. 300 mm

OBR.44 PRÍPRAVA K MONTÁŽI HORNÉHO SPRACOVANIE
OKNA
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OBR.45 MONTÁŽ NADOKENNÉHO SPRACOVANIE
Prierez horného spracovania strešného okna
Plech na horné spracovanie okna
ohnite cca 10 mm na bočných hranách
ponechávajúce cca 2 mm na jeho nabitie.
Nasledovne zadné spracovanie nabíjame
pomocou late na výšku bočného
spracovania, pamätajúc o vytvorení cca
20 mm hydroizolačnej lišty na hornej
hrane.
Podloženie menšej tabule a použitie jej
ako vedenia uľahčí nasunutie horného
spracovania.

OBR.46 OHNUTIE HYDROIZOLAČNEJ LIŠTY
Po nabití horného spracovania ohýbame
hydroizolačnú lištu smerom dole, hornú
časť falca sklepávame na okenný rám
a nasledovne montujeme továrenské
zatvárajúce spracovanie.
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OBR.47 MONTÁŽ KRAJOVÉHO PÁSU NAD OKNOM
Na ploche bočných spracovaní a
nadokenného spracovania montujeme
štartový pás.
Pamätajte o doklopaní lát miest
spojov a vodorovných falcov.

OBR.48 INŠTALÁCIA PANELOV NAD OKNOM
Nainštalujte panely nad okno tak, že
zaháknete o štartovací profil a spájate
s falcom predtým narezanými panelmi
dole.
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20. Montáž oplechovania
komína
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OBR.49 MONTÁŽ CUDZIEHO KRAJOVÉHO PÁSU

Pri plánovaní rozmiestenia panelov
LABMDA 2.0 na strešnej ploche na ktorej
sa nachádza komín, venujte pozornosť
tomu, že spracovanie komína sa bude
najlepšie prezentovať z estetického
hľadiska, ak budú panely rozmiestené
symetricky ku komínu.
Dolné panely inštalujte k samému
komínu, ponechávajúc 10-15 mm vôle pre
umožnenie slobodného pohybu tabule.
Podobne ako v prípade spracovania
strešného okna pamätajte na dorezanie
vonkajších prvkov drážky na vzdialenosti
spoja.
Pre spojenie panelov alebo zapínanie
spracovania plechu používame tzv. cudzí
štartový pás, nezabúdajúc o utesnení
medzi plechmi. Je to veľmi dôležité pri
kapilárnom vzlínaní zrážkovej vody.

OBR.50 DOLNÍ SPRACOVANIE KOMÍNU
SO ZLOŽENÍM DO ZÁHYBU

Konečnú úpravu komína začnite od
prípravy dolného spracovania. Prvou
činnosťou je meranie a trasovanie plechu,
z ktorého bude vyrobené spracovanie.
Po vyrezaní plechu, trasovanie rezov a
prielomov vykonávame prechod z plochy
komína do plochy strechy pomocou
vidlice pre ohýbaní plechu.
Panely inštalujeme spojením s dĺžkou
v súlade so zásadami popísanými v bode
13. Spojovanie panelov s dĺžkou.

OBR.51 PRECHOD Z PLOCHY KOMÍNA DO PLOCHY STRECHY
VYKONANÉ POMOCOU VIDLICE PRE OHÝBANÍ PLECHU
Po uzatvorení záhybu dorežte polomer
hrany do tvaru oblúka. Umožní to
falcovanie a estetickú konečnú úpravu
spracovania.
Pri inštalácii spracovania komína
pamätajte na vykonanie na jeho hornej
hrane dvojcentimetrové hydroizolačnej
lišty.
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OBR.52 UZATVORENIE ZÁHYBU A DOREZANIE POLOMERU
VO TVARE OBLÚKA
Vonkajšie bočné spracovanie musí
byť nastavené ideálne,
v opačnom prípade bude
znemožnené estetické a rovné
zapnutie panelov.
Bočné spracovanie musí byť prirezané
na cca 10 mm hore od oblúka dolného
spracovania, aby bolo možné jeho
spojenie na falc. Pred pristúpením k
falcovaniu skontrolujte vzdialenosti
drážok plechu nad komínom.

Po falcovaní na vrchole spracovania
klepeme drážku na plocho, čo znemožní
rozopnutie falca.

OBR.53 SPOJENIE SPRACOVANIA NA FALC
Túto činnosť začínajte od stredu oblúka,
pretože plech na tomto mieste sa bude
dodatočne rozťahovať.
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Hornú časť bočného spracovanie prirežte
do oblúka a vykonajte pravek falca ohnutie hrany navonok cca 10 mm, čo
umožní nasunutie horného spracovania
komína.
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OBR.54 MONTÁŽ HORNÉHO SPRACOVANIA KOMÍNA

OBR.55 MONTÁŽ HORNÉHO SPRACOVANIA KOMÍNA
Prierez horného spracovania
Plech na horné spracovanie komínu
ohnite cca 10 mm na bočných hranách
ponechávajúc cca 2 mm na jeho nabitie.
Nasledovne zadné spracovanie nabíjíme
pomocou late výšku boční ho spracovania
a pamätáme o vytvarovanie cca 20 mm
hydroizolačnej lišty na hornej hrane.
Podloženie menšej tabule a jej použitie
ako vodiacej lišty uľahčuje nasunutie
horného spracovania.

34

Návod na montáž

				

Strešný panel LAMBDA 2.0

OBR.56 MONTÁŽ A UTESNENE DILATAČNÝCH LÍŠT
Po nasunutí horného spracovania,
ohýbame hydroizolačnú lištu smerom
dole.
Nezabúdajte o sklepaní latou miest
spojov a falcov.
Po vykonaní horného spracovania komína
montujeme štartový pás do ďalšej
montáže strešných panelov.

OBR.57 MONTÁŽ A UTESNENE DILATAČNÝCH LÍŠT
Poslednou činnosťou je montáž dilatačnej
lište, ktorú mechanicky upevnite k stene
komína. Hlavné oplechovanie komína
nesmie byť mechanicky upevnené k jeho
stene.
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21. Miesto stretu strechy
a fasády

				

Strešný panel LAMBDA 2.0

OBR.58 PRÍPRAVA LIŠTY „J”

Predstavujeme jedno z riešení na
husto použitim dosiek.

V prípade, že plánujeme montáž
panelov LAMBDA 2.0 tiež na fasáde
budovy, musíme pripraviť rovnakú
spodnú konštrukciu ako v prípade
strechy: ako podklad odporúčame
dosky alebo debnenie a dilatačnú
rohož.
Na takto pripravený podklad osadíme
pripravenú lištu „J“ a to rovno s
koncovou hranou hornej časti fasády.

Nasledovne montujeme panely
LABMDA 2.0 nasúvaním lišty, ale
v prvom rade zapneme dole panel
o pripravený štartový pás. Panely
skrutkujeme skrutkami do dosák s
tým, že je skrutkujeme v strednej časti
montážnych otvorov, s ponechaním
trochu vôle, keď sa panel pri takej
montáži bude posúvať len smerom
dole. V tom prípade panel v jeho
hornej časti pripevňujeme natrvalo.
Nezabúdajte tiež na ponechanie cca
10 -15 mm vôle na krajovom páse.
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Po montáži panelov na fasáde
začíname s montážou štartovacej lišty.
Pri jej upevňovaní musíme pamätať,
aby sme ju osadili dôkladne k už
pripravenej a predtým osadenej lište
„J“.

OBR.60 INŠTALÁCIA KRAJOVÉHO PÁSA

Následne začíname s montážou
panelov na strešnej ploche.

OBR.61 MONTÁŽ PANELOV NA STREŠNEJ PLOCHE
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Zakłady produkcyjne:
Production Plants:
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32-566 Alwernia k/Krakowa
ul. Budowlanych 10
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