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1. Úvod

Tento manuál predstavuje stručný návod na správnu aplikáciu 
na stavbe. Obsahuje základné zásady a odporúčania na inštaláciu 
jednovrstvových strešných systémov s použitím plastových 
povlakových fólií TechnoNICOL. Na získanie úplných informácií 
použite „Návod na projektovanie a inštaláciu striech z plastových 
hydroizolačných fólií TechnoNICOL“.

Plastové povlakové krytiny TechnoNICOL vyrábané pod obchodnou 
značkou LOGICROOF sú najmodernejším strešným a hydroizolačným 
materiálom. Tieto fólie sú vyrobené z vysokokvalitného 
mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Viaczložkový materiál 
obsahuje plastifikátory poslednej generácie a ďalšie prísady, 
vďaka ktorým získava strešná krytina dlhú životnosť, odolnosť proti 
ultrafialovému žiareniu, vysokú požiarnu bezpečnosť pri zachovaní 
plasticity aj pri teplotách pod nulou a ďalšie výhody.

Plastové povlakové krytiny LOGICROOF sú vyrábané najmodernejšou 
metódou vytlačovania. Produkcia kompletne prebieha vo výrobnom 
závode v Ruskej federácii – v prvom ruskom závode svojho 
druhu. Táto technológia umožňuje vyrábať materiál s homogénnou 
štruktúrou a bez vnútorných chýb, čím je dosiahnutá vysoká kvalita 
a prevádzková životnosť.

Certifikáty a skúšobné protokoly vystavené ruskými aj európskymi 
nezávislými organizáciami potvrdzujú vysokú kvalitu plastových 
povlakových krytín LOGICROOF.

ÚVOD



8ÚVOD IDENTIFIKÁCIA PLASTOVÝCH FÓLIÍ  
OD SPOLOČNOSTI TECHNONICOL

1.1 Identifikácia plastových fólií od spoločnosti TechnoNICOL 

Typ 
(označenie)

Druh 
krytiny

Oblasť 
použitia

LOGICROOF 
V-RP

PVC fólia s výstužnou 
vložkou z polyesterovej 
tkaniny, odolná proti 
UV žiareniu.
Montáž do −20 °С. 

Pre mechanicky kotvené 
systémy. Na izoláciu 
hlavnej strešnej krytiny, 
atík a styčných plôch.

LOGICROOF 
V-SR

PVC fólia bez výstužnej 
vložky; odolná proti UV 
žiareniu.

Opracovanie detailov 
na strešnom plášti 
(potrubia, rohy, kúty 
a pod.)

LOGICROOF 
V-GR

PVC folia vystužená 
sklenymi vlaknami. 
Ma vysoku odolnosť proti 
prerazeniu; obsahuje 
fungicidne prisady, je 
odolna proti UV žiareniu. 
Montaž do −15 °С.

Izolačná vrstva 
v priťažených 
a obrátených strechách.

LOGICROOF 
V-RP ARCTIC

PVC fólia so zvýšenou 
pružnosťou. Je vystužená 
polyesterovou tkaninou a je 
odolná proti UV žiareniu .
Povlak LOGICROOF V-RP 
ARCTIC sa dá inštalovať 
do −25 °С.

Pre mechanicky kotvené 
systémy v severských 
regiónoch. Na izoláciu 
hlavnej strešnej krytiny, 
atík a styčných plôch.

LOGICROOF 
P-RP

TPO fólia s výstužnou 
vložkou z polyesterovej 
tkaniny , odolná proti 
UV žiareniu.
Montáž do −25 °С.

Pre mechanicky kotvené 
systémy. Na izoláciu 
hlavnej strešnej krytiny, 
atík a styčných plôch.

LOGICROOF 
P-GR

TPO fólia vystužená 
sklenými vláknami.

Hydroizolačná 
vrstva v systémoch 
s mechanickým 
kotvením, v priťažených 
systémoch 
a v systémoch obrátenej 
strechy. Používa sa aj na 
izoláciu potrubí, rohov 
a kútov. 
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OD SPOLOČNOSTI TECHNONICOL

Typ 
(označenie)

Druh 
krytiny

Oblasť 
použitia

LOGICROOF  
P-SR

TPO fólia bez výstužnej 
vložky; odolná proti UV 
žiareniu.

Opracovanie detailov 
na strešnom plášti 
(potrubia, rohy, kúty 
a pod.)

LOGICROOF  
FB

Materiál na báze nehorľavej 
tkaniny so špeciálnou 
polymérovou vrstvou 
na spodnej strane.

Pre celoplošné lepené 
strešné systémy.

LOGICROOF  
NG

PVC fólia na spodnej strane 
vybavená rúnom, odolná 
proti UV žiareniu .

Ochranný materiál 
na vyhotovenie 
protipožiarnych pruhov 
okolo pásových 
a bodových svetlíkov 
na odvod dymu.
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1.2 Preprava a skladovanie rolí 

Plastové hydroizolačné fólie LOGICROOF sa dodávajú 
v nepriehľadnej fólii, ktorá spoľahlivo chráni rolu pred nečistotami 
a ultrafialovým žiarením. Každá rola je vybavená etiketou 
s dátumom výroby a číslom šarže.

POZOR! Role uchovávajte v horizontálnej polohe, v továrenskom 
balení na paletách, maximálne dve vrstvy paliet na sebe, 
minimálne 1 m od zdroja tepla.

Chráňte role pred priamym slnkom a vlhkosťou.

Pri skladovaní sa NEODPORÚČA ukladať palety s hydroizolačnými 
fóliami na naklonených plochách (so sklonom nad 3 %).

V zime premiestnite PVC 
krytinu najmenej 12 hodín 
pred začiatkom montáže 
do priestoru s teplotou najmenej 
+10 °С. Dá sa napríklad uložiť 
vo vyhrievanom priestore 
na streche.

Najjednoduchším spôsobom 
ochrany pred nízkou 
teplotou môže byť vytvorenie 
uzatvoreného priestoru 
z nepoužitých balíkov tepelnej 
izolácie. Ako zdroj ohrevu 
sa dá použiť teplomet.
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1. Podklad tvorí trapézový oceľový plech, druh podľa projektu 
(Požiadavky na inštaláciu podkladu pozri ods. 3.1);

2. Parotesniaca vrstva TechnoNICOL;
3. Tepelno-izolačná PIR doska TechnoNICOL;
4. Tepelno-izolačné spádové kliny PIR SLOPE TechnoNICOL;
5. Tepelno-izolačná PIR doska TechnoNICOL;
6. Vystužená plastová hydroizolačná fólia TechnoNICOL mechanicky 

kotvená vhodnými kotviacimi prvkami  
(Podrobne o upevnení pozri ods. 3.4, 5.1, 5.3).

1.3  Popis strešných systémov využívajúcich plastové hydroizolačné 
fólie 

1.3.1 Mechanicky kotvené strešné systémy
Tieto systémy používajú mechanické strešné kotvy na kotvenie 
povlakovej krytiny aj tepelnej izolácie k nosnému podkladu. 

Strešný systém TN-GARANT s tepelno-izolačnými PIR doskami 
TechnoNICOL

Požiarna odolnosť Broof (t1), (t3)
Nepochôdzny strešný plášť na trapézovom plechu so strešnou 
krytinou z plastovej hydroizolačnej fólie TechnoNICOL a s tepelnou 
izoláciou na báze tepelno-izolačných PIR dosiek TechnoNICOL.

Systém je určený pre strechy verejných budov (obchodné a zábavné 
centrá, športové komplexy, bazény atď.) a priemyselných budov 
(skladové a logistické centrá atď.) so zvýšenou záťažou (súvisiacou 
s vykonávaním prác údržby – napr. s odpratávaním snehu – alebo 
s obsluhou a prehliadkou na streche umiestnených zariadení).

1.

2.
3.

4.
5.

6.

ÚVOD POPIS STREŠNÝCH SYSTÉMOV
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Strešný systém TN-GARANT INDUKCE
s tepelno-izolačnými PIR doskami TechnoNICOL

Požiarna odolnosť Broof (t1), (t3)
Nepochôdzny strešný plášť na trapézovom plechu so strešnou 
krytinou z plastovej hydroizolačnej fólie TechnoNICOL a s tepelnou 
izoláciou na báze tepelno-izolačných PIR dosiek TechnoNICOL.

Systém je určený pre obytné domy, verejné, výrobné, skladové 
a poľnohospodárske budovy v ľubovoľných klimatických pásmach, 
najmä pre voľne stojace objekty (pobrežie, otvorené priestranstvo) 
alebo objekty nachádzajúce sa v oblastiach s vysokou veternou 
záťažou a pre výškové budovy.

1.

2.
3.

4.5.

6.

1. Podklad – trapézový oceľový plech, druh podľa projektu 
(Požiadavky na prípravu podkladu pozri ods. 3.1);

2. Parotesniaca vrstva TechnoNICOL;
3. Tepelno-izolačná PIR doska TechnoNICOL;
4. Spádová vrstva PIR SLOPE TechnoNICOL;
5. Tepelno-izolačná PIR doska TechnoNICOL;
6. Vystužená plastová hydroizolačná fólia TechnoNICOL mechanicky 

kotvený vhodnými kotviacimi prvkami  
(Podrobne o upevnení pozri ods. 3.4, 5.1, 5.3).



13

Strešný systém TN-SMART PIR

Požiarna odolnosť Broof (t1), (t3)
Nepochôdzny strešný plášť na vlnitom trapézovom oceľovom plechu 
so strešnou krytinou z plastovej hydroizolačnej fólie TechnoNICOL 
a s kombinovanou tepelnou izoláciou.

Systém je určený pre strechy verejných budov (obchodné a zábavné 
centrá, športové komplexy, bazény atď.) a priemyselných budov 
(skladové a logistické centrá atď.) so zvýšenými nárokmi na 
protipožiarnu ochranu a záťaž súvisiacimi s prácami na streche 
(napr. s odpratávaním snehu) alebo s obsluhou a prehliadkou 
na streche umiestnených zariadení.

6.

5. 4.

3.

1.

2.

ÚVOD POPIS STREŠNÝCH SYSTÉMOV

1. Podklad – trapézový oceľový plech, druh podľa projektu 
(Požiadavky na prípravu podkladu pozri odsek 3.1);

2. Parotesniaca vrstva TechnoNICOL;
3. Minerálna tepelná izolácia TechnoROOF N30/V60;
4. Spádová vrstva PIR SLOPE TechnoNICOL;
5. Tepelno-izolačná PIR doska TechnoNICOL;
6. Vystužená plastová hydroizolačná fólia TechnoNICOL mechanicky 

kotvená vhodnými kotviacimi prvkami  
(Podrobne o upevnení pozri ods. 3.4, 5.1, 5.3).
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Strešný systém TN-SMART

Požiarna odolnosť Broof (t1), (t3)
Nepochôdzny strešný plášť na vlnitom trapézovom oceľovom plechu 
so strešnou krytinou z plastovej hydroizolačnej fólie TechnoNICOL 
a s kombinovanou tepelnou izoláciou.

Systém je určený pre strechy verejných a priemyselných budov 
so zvýšenou záťažou (súvisiacou s vykonávaním prác údržby) 
– napr. odpratávanie snehu – alebo obsluhou a prehliadkou 
na streche umiestnených zariadení.

5.

4.

2.

1.

6.

3.

1. Podklad – trapézový oceľový plech, druh podľa projektu  
(Požiadavky na prípravu podkladu pozri odsek 3.1);

2. Parotesniaca vrstva TechnoNICOL  
(Požiadavky na kladenie pozri ods. 3.3);

3. Spodná tepelno-izolačná vrstva – tepelná izolácia z minerálnej 
vlny TechnoROOF N30 – požiaru odolná vrstva s hrúbkou 
najmenej 60 mm; 

 * v prípade potreby sa dá na vytvorenie spádu použiť izolačný 
materiál s premennou hrúbkou (spádové dosky a kliny);

4. Vrchná tepelno-izolačná vrstva – EPS dosky  
(Požiadavky na inštaláciu tepelnej izolácie pozri ods. 3.5);

5. Separačná vrstva – sklené vlákno (hmotnosť 120 g/m2);
6. Vystužená plastová hydroizolačná folia TechnoNICOL mechanicky 

kotvená vhodnými kotviacimi prvkami  
(Podrobne o upevnení pozri ods. 3.4, 5.1, 5.3).
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Strešný systém TN-CLASSIC 

Požiarna odolnosť Broof (t1), (t2), (t3)
Nepochôdzny strešný plášť na trapézovom oceľovom 
plechu so strešnou krytinou z plastovej hydroizolačnej fólie 
TechnoNICOLa tepelnou izoláciou z minerálnej vlny TechnoNICOL.

Systém je určený na použitie na budovách s veľkou strešnou plochou 
a minimálnym množstvom technických zariadení umiestnených 
na streche.

1.

2.

3.

5. 4.

POPIS STREŠNÝCH SYSTÉMOVÚVOD

1. Podklad – trapézový oceľový plech, druh podľa projektu  
(Požiadavky na prípravu podkladu pozri ods. 3.1);

2. Parotesniaca vrstva TechnoNICOL (Požiadavky na kladenie pozri 
ods. 3.3);

3. Spodná tepelno-izolačná vrstva – tepelná izolácia z minerálnej 
vlny, napr. TechnoROOF N30;

 * v prípade potreby sa dá na vytvorenie spádu použiť izolačný 
materiál s premennou hrúbkou (spádové dosky a kliny);

4. Vrchná vrstva tepelnej izolácie – minerálna tepelná izolácia 
TechnoROOF V60  
(Požiadavky na inštaláciu tepelnej izolácie pozri ods. 3.5);

5. Vystužená plastová hydroizolačná fólia TechnoNICOL mechanicky 
kotvená vhodnými kotviacimi prvkami  
(Podrobne o upevnení pozri ods. 3.4, 5.1, 5.3).
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Strešný systém TN-OPTIMA

Strešný systém TN-OPTIMA sa dá použiť na novostavbách aj pri 
rekonštrukcii a oprave striech na priemyselných alebo obytných 
objektoch i verejných budovách, kde sa počíta s chôdzou po streche 
(v súvislosti s údržbárskymi prácami, napr. odpratávaním snehu, 
alebo s obsluhou a prehliadkou na streche umiestnených zariadení).

4.

3.

2.

1.

1. Existujúca strecha;
2. Tepelno-izolačná PIR doska TechnoNICOL;
3. Spádová vrstva PIR SLOPE TechnoNICOL;
4. Vystužená plastová hydroizolačná fólia TechnoNICOL mechanicky 

kotvená vhodnými kotviacimi prvkami  
(Podrobne o upevnení pozri ods. 3.4, 5.1, 5.3).
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1.3.2 Systémy stabilizované priťažením

V tomto systéme je strešné súvrstvie priťažené násypom alebo 
dlažbou. Povlak je mechanicky kotvený len po obvode a okolo 
prestupujúcich konštrukcií. Tento systém sa dá použiť na strechách 
so sklonom menším ako 3 %.

Strešný systém TN-BALLAST

Tento systém je určený pre priťažené strechy obytných a verejných 
budov klasickej konštrukcie.

1.

2.

3.
6.

7.

4.5.

POPIS STREŠNÝCH SYSTÉMOVÚVOD

1. Podklad – železobetón, nevystužený alebo ľahčený betón; 
2. Parozábrana – natavená bitúmenová parotesniaca vrstva, 

napr. Bikroelast TPP;
3. Tepelná izolácia – EPS dosky;   
 * v prípade potreby sa dá na vytvorenie spádu použiť izolačný 

materiál s premennou hrúbkou (spádové dosky a kliny);
4. Separačná vrstva – sklené vlákno (hmotnosť najmenej 120 g/m2) 

alebo geotextília (hmotnosť najmenej 300 g/m2)
5. Plastová hydroizolačná fólia LOGICROOF V-GR, vystužená skleným 

vláknom;
6. Separačná vrstva – geotextília s plošnou hmotnosťou najmenej 

300 g/m2

7. Priťažovacia vrstva (prané riečne kamenivo frakcie 20 – 40 mm).
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Strešný systém TN-EXPERT PIR

Systém lepených strešných povlakov je určený na rekonštrukcie 
a opravy starých striech a ďalej pre objekty, kde sa strešná krytina 
nedá mechanicky kotviť.

Systém je vhodný tiež pre strechy silno exponované proti vetru.

6. 5.

4.
3.

2.

1.

ÚVOD POPIS STREŠNÝCH SYSTÉMOV

1. Starý podklad;
2. LOGICROOF Spray – nízkoexpanzná PUR pena;
3. Tepelno-izolačné PIR dosky TechnoNICOL so skleným vláknom;
4. Tepelno-izolačné spádové kliny PIR Slope TechnoNICOL;
5. Kontaktné lepidlo LOGICROOF Spray;
6. Plastová hydroizolačná fólia LOGICROOF V-GR FB (s textíliou).
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Prípravné práce

2.
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2. Prípravné práce

PRÍPRAVNÉ PRÁCE PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRÁCE

2.1 Pravidlá bezpečnosti práce

Strešná inštalácia plastových hydroizolačných fólií musí byť 
vykonávaná v zhode s týmito zásadami:

Pred začiatkom práce s elektrickým zariadením napájaným zo siete 
220 V alebo 380 V skontrolujte napätie v elektrickej sieti.  
Pokiaľ sa nedajú dosiahnuť stabilné hodnoty napätia, odporúčame 
použiť stabilizátory alebo jednofázové a trojfázové generátory.

Pokiaľ sa nedajú dosiahnuť stále hodnoty napätia, odporúča sa 
prerušiť zváranie, pokiaľ nie je napätie opäť stabilné, aby sa predišlo 
nevyhovujúcej kvalite zvarov.

Pripojte zváracie zariadenie do elektrickej zásuvky vybavenej 
ochranným uzemňovacím zariadením. Je dovolené používať aj 
predlžovací kábel s uzemnením. Pri práci so zariadením používajte 
automatický spínač s diferenciálnou ochranou. 

Dýzy teplovzdušných pištolí (manuálneho aj automatického 
zariadenia) musia byť bez usadenín, vzduch musí prechádzať voľne 
cez všetky otvory dýzy. Nepracujte s deformovanými dýzami. 
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Nevypínajte zariadenie, pokiaľ pracuje v režime ohrevu, lebo by 
mohlo dôjsť k prehriatiu a zlyhaniu vyhrievacieho telesa. Pred 
vypnutím nastavte regulátor teploty do polohy „0“ a počkajte, až 
sa vzduch na výstupe dýzy ochladí (pri modeloch Triac S, Triac PID, 
Herz Laron), alebo prepnite zariadenie podržaním tlačidla regulácie 
teploty do režimu chladenia s následným automatickým vypnutím 
(pri modeli Triac AT; zobrazí sa zodpovedajúca indikácia na displeji).

Pri práci so zváracím zariadením používajte rukavice alebo 
iné súčasti odevu, ktoré zaistia ochranu pred potenciálnymi 
popáleninami.

Nepracujte s elektrickým zariadením, pokiaľ je napájací kábel 
poškodený alebo stočený na cievke.  Pred začiatkom prác vždy 
rozviňte celú dĺžku prívodného kábla.

Po ukončení práce s elektrickým zariadením odpojte všetky 
predlžovacie káble od zdrojov napätia a uložte ich v uzatvorenej 
miestnosti alebo zakryte puzdrom z vodotesného materiálu. 
Po ukončení práce odložte elektrické zariadenie do zatvorenej 
miestnosti.

Pri nedostatočnom osvetlení musia byť prijaté také opatrenia, 
ktoré zaistia dostatočné osvetlenie potrebných miest, a tiež ďalšie 
bezpečnostné opatrenia súvisiace s bezpečnosťou práce personálu.

Neinštalujte strešnú fóliu bez výpočtu zaťaženia vetrom a bez 
zohľadnenia veterných zón a množstva kotviacich prvkov pre každú 
jednotlivú oblasť (kotviaci plán).

Realizácia strechy bez zodpovedajúceho zohľadnenia zaťaženia 
vetrom môže viesť k deštrukcii strešného povlaku! Vzhľadom na 
požiadavky na rozdelenie strechy do veterných zón pozri odsek 5.3.

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRÁCE
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2.2 Pomôcky a nástroje

Na zaistenie rýchlej a vysokokvalitnej inštalácie strešnej fólie použí-
vajte tieto pomôcky a nástroje.

Ručný zvárací prístroj (teplovzdušná pištoľ);
Úzka dýza so šírkou 40 mm;
Úzka dýza so šírkou 20 mm;
Silikónové a teflónové valčeky (40 a 28 mm);
Úzky mosadzný valček (8 mm);
Mäkká kovová kefa na čistenie dýz zváracieho zariadenia;
Izolatérska ihla na kontrolu kvality zvarov (ďalej tester zvarov);
Fréza s vymeniteľnými nožmi na rezanie fólie;
Nožnice na plech;
Elektrický skrutkovač;
Pokrývačský nôž;
Pružinový zvinovací meter;
Rukavice (bavlnené alebo kožené);
Bavlnené handry;
Čistidlo TechnoNICOL na PVC fólie; 
Tekutá zálievka PVC TechnoNICOL;

POMÔCKY A NÁSTROJEPRÍPRAVNÉ PRÁCE
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Čistiaci prípravok TechnoNICOL – špeciálny prípravok na čistenie 
PVC fólií. Používa sa na odstránenie nečistôt a mastnoty z povrchu 
povlaku v okolí zvaru a aktiváciu starého povlaku pri vykonávaní 
opráv pred aplikáciou tekutého PVC.

Tlakom aktivované lepidlo TechnoNICOL – slúži na lepenie PVC 
fólie k murivu, betónu, drevu a kovovým povrchom. Nedá sa použiť 
na inštaláciu lepených strešných systémov. 

Tekutá zálievka PVC TechnoNICOL – slúži na dodatočné utesnenie 
zvarov; eliminuje možnosť kapilárneho nasávania vlhkosti do výstužnej 
vložky.

Silikónový valček – hlavný 
prítlačný valček na ručne 
vykonané zvary;

Teflónový valček – je tvrdší 
než silikónový; dá sa použiť na 
zaistenie lepšieho pritlačenia 
nevystužených povlakov;

Úzky mosadzný valček – na 
zváranie spojov v miestach 
prechodu medzi horizontálnymi 
a vertikálnymi zvarmi, 
ako aj na zváranie spojov 
neprístupných pre široký valček.
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Tvarovky z PVC na 
vystuženie vnútorných 
a vonkajších rohov – slúžia 
na zaistenie rýchleho 
a vysokokvalitného 
vystuženia rohov a kútov 
na streche.

Polyuretánový tmel 
TechnoNICOL – slúži 
na utesnenie prítlačných líšt.

Ukončovacie lišty zo zliatiny 
hliníka a horčíka – používajú 
sa na upevnenie okraja 
hydroizolačnej fólie k atike.

Fixačné (kotviace ) 
lišty zo zliatiny hliníka 
a horčíka slúžia na fixáciu 
hydroizolačnej fólie pri zmene 
uhla medzi horizontálnymi 
a vertikálnymi zvarmi a pri 
ukončení v hornej časti atiky. 
Dajú sa použiť na výmenu 
ukončovacích a fixačných líšt. 
Sú vysoko odolné v ohybe 
a v krútení a odolné voči 
korózii. 

Obojstranná lepiaca páska – 
slúži na utesnenie presahujúcich 
švov parotesniacej vrstvy.

Butylkaučuková páska 
– slúži na pripojenie 
parotesniacej vrstvy pri 
teplotách pod bodom mrazu.

Prefabrikované prechodky 
z PVC – slúžia na rýchle 
a spoľahlivé hermetické 
napojenie k detailom v ploche 
strešného plášťa.
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HYDROIZOLAČNÝCH PÁSOV

2.3 Teplovzdušné prístroje na zváranie hydroizolačných pásov 

Na zváranie plastových povlakových krytín používajte špeciálne 
ručné, poloautomatické a automatické teplovzdušné zváracie 
zariadenie.

Odporúčané modely ručných 
zváracích zariadení sú: Leister 
Triac S alebo PID, Triac AT, 
HerzRion, HerzEron, Weldy by 
Leister dodávané so súpravou 
dýz a prítlačných valčekov. 
Úzka dýza so šírkou 40 mm 
slúži na bežné zváranie na 
horizontálnych a vertikálnych 
plochách.

Úzka dýza so šírkou 20 mm  slúži na zváranie v ťažko prístupných 
miestach pri realizácii spojov.

Súprava Energy 1600 na zváranie plastových povlakových krytín 
s preplátovaním – predstavuje kompaktný a ekonomický nástroj 
na ručné zváranie horúcim vzduchom.

Odporúčaný model 
na poloautomatické zváranie 
Leister Triac Drive.

Poloautomatické zariadenie 
slúži na zváranie presahov 
na horizontálnych, vertikálnych 
a naklonených plochách a tiež 
pri plochách so sklonom 
presahujúcim 30°.

 Na zváranie bežných presahov 
sa odporúča toto automatické 
zváracie zariadenie:

  Leister Varimat (230 V – 4600 W; 
380 V – 5700 W) VARIANT Т1  
(230 V) alebo Herz Laron (230 V  
– 4600 W; 438 V – 5700 W) 
so šírkou zvaru 40 mm. 
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3.
Inštalácia strešných 
komponentov



28



29

3. Inštalácia strešných komponentov
3.1 Príprava a kladenie nosnej vrstvy strešného plášťa

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

PRÍPRAVA A KLADENIE NOSNEJ VRSTVY 
STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Trvanlivosť a odolnosť celej strechy závisí od kvality nosnej 
vrstvy strešného plášťa. Zvláštnu pozornosť venujte jej kladeniu 
a zaistite, aby spĺňala požiadavky projektovej dokumentácie.

POZOR! Skontrolujte zhodu kotvenia trapézového plechu 
k nosnej konštrukcii na celej strešnej ploche s projektom. 
Pozdĺžne styky trapézového plechu musia byť znitované alebo 
spojené samoreznými skrutkami.

Pokiaľ je nosnosť podkladu strechy dostatočná, povlak praskne 
skôr, než by sa kotviaci materiál vytrhol zo strešného podkladu.

Kotviaci materiál strešného 
súvrstvia použitý na strešný 
plášť musí byť dostatočne 
odolný proti namáhaniu. 
Jednoduchý postup kontroly 
nosnosti strešného podkladu 
(plášťa) je nasledujúci: 
mechanicky upevnite 
fóliu (V-RP širokú 50 mm) 
a vystavte ju vertikálne 
pôsobiacemu namáhaniu 
ťahom.

Hrúbka trapézového plechu 
má byť najmenej 0,7 mm. 
Pri kladení trapézového 
plechu by mala byť jeho 
široká vlna hore. 
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Po obvode trapézového plechu 
, v oblastiach, kde plech 
prilieha k zvislým konštrukciám, 
sa odporúča zhodnotenie 
nevyhnutnosti montáže 
vystužovacích profilov v tvare L 
z pozinkovanej ocele s hrúbkou 
najmenej 0,7 mm. 

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

PRÍPRAVA A KLADENIE NOSNEJ VRSTVY 
STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Rozmery profilu v tvare L by mali 
byť stanovené na mieste podľa 
typu použitého trapézového 
plechu. Hlavné požiadavky sú 
tieto: horizontálna časť profilu L 
musí presahovať druhé stojiny 
trapézového plechu (pozri 
obrázok). 

Prestupy/otvory v trapézovom 
plechu určené pre inžinierske 
siete a strešné vtoky by mali byť 
vystužené plátmi z pozinkovanej 
ocele hrúbky najmenej 0,7 mm.

Ak je to nutné, vyplňte vlny 
trapézového plechu nehorľavým 
materiálom v dĺžke 250 mm.

Neodporúča sa vypĺňať vlny 
trapézového plechu voľným 
tepelno-izolačným materiálom.
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Pred kladením parotesniacej vrstvy je nutné:

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

PRÍPRAVA A KLADENIE NOSNEJ VRSTVY 
STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Vyplniť všetky škáry 
medzi prefabrikovanými 
železobetónovými konštrukciami;

Odstrániť stavebný odpad, vodu, 
sneh alebo ľad z povrchu a vĺn 
trapézového profilu.

Na odstránenie snehu zo žľabu 
vlnitého plechu sa dá použiť 
špeciálna lopata zodpovedajúca 
tvarom profilu vlnitého plechu.
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KOMPONENTOV

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA VYKONÁVANIE 
POKRÝVAČSKÝCH PRÁC

3.2 Všeobecné odporúčania na vykonávanie pokrývačských prác

Aby sa zabránilo poškodeniu strešných vrstiev chôdzou, chráňte 
položenú strechu zakrytím, napr. prázdnymi paletami. 

Nezaistené otvory v streche musia byť zakryté materiálom odolným 
voči prevádzkovému zaťaženiu alebo ohradené, aby sa zabránilo 
pádu osôb do hĺbky.

Palety s materiálom rozmiestňujte rovnomerne po celej ploche 
strechy tak, aby nedošlo k deformácii trapézového plechu .

V prípade premiestňovania zariadení po streche navyše treba 
položiť chodník z prefabrikovaných dielcov LOGICROOF WalkWay 
Puzzle alebo preglejku na separačnú vrstvu – geotextíliu s plošnou 
hmotnosťou minimálne 300 g/m2. 
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3.3 Inštalácia parotesniacej vrstvy

Prvá fáza kladenia vrstiev strešnej fólie zahŕňa inštaláciu parotesniacej 
vrstvy. Tá plní dôležitú funkciu ochrany tepelnej izolácie proti prenikaniu 
vlhkosti z interiéru. 

Parotesnosť sa dá dosiahnuť použitím asfaltových alebo plastových pásov.

Špeciálna polyetylénová fólia sa väčšinou používa v kombinácii 
so strešnými plášťami na trapézovom plechu . 

Na zaistenie parotesnosti používajte parotesniacu vrstvu 
TechnoNICOL, Parozábranu SA 500 alebo Parozábranu SF 1000.

Pri kladení vrstvy venujte pozornosť jej celistvosti a dodržiavajte 
inštalačný postup.

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

INŠTALÁCIA PAROTESNIACEJ VRSTVY

Pri kladení parotesniacej vrstvy 
pozdĺž vĺn trapézového plechu 
by mali byť presahy pripojené 
k hornej vlne.

Na zaistenie zlepenia presahov 
parotesniacej vrstvy pri 
teplotách nad +5 °C používajte 
obojstrannú lepiacu pásku.

Pozdĺžne a priečne presahy 
parozábrany musia byť 
minimálne 100 mm.

V prípade poškodenia treba 
poškodenú časť zalepiť 
obojstrannou lepiacou páskou.
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KOMPONENTOV

INŠTALÁCIA PAROTESNIACEJ VRSTVY

Na lepenie švov parotesniacej 
vrstvy pri teplote nižšej ako 
+5 °С použite butyl-kaučukovú 
pásku.

Pri kladení parotesniacej vrstvy 
kolmo na vlny trapézového 
plechu dočasne podložte kus 
preglejky alebo OSB dosky pod 
utesňovanú plochu na zaistenie 
kvality spoja. 

V miestach, kde je strešná 
krytina v blízkosti steny, 
strešného svetlíka, šácht a iných 
konštrukcií, musí byť parotesná 
vrstva vyvedená aspoň do výšky 
tepelnej izolačnej vrstvy.

Pre správne plnenie funkcie 
parozábrany pri kladení tepelno-
izolačných a doplňujúcich 
tesniacich vrstiev nalepte 
parotesniacu vrstvu k zvislej 
konštrukcii.
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3.4 Kotviace prvky

Mechanické kotviace prvky sú významným komponentom strešných 
plášťov. Mechanická odolnosť a stabilita strešného plášťa závisí od 
správnej voľby kotviaceho materiálu. Používajte vždy len vhodné 
kotvy na zaistenie spoľahlivého upevnenia strešných komponentov.

POZOR! Pri použití stlačiteľnej tepelnej izolácie ako podkladu pod 
povlak použite na ukotvenie strešného plášťa teleskopické prvky  
+ samorezné skrutky.

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

KOTVIACE PRVKY

Na upevnenie fólie a tepelno-
izolačných dosiek k nosnej 
vrstve z pozinkovaného 
trapézového plechu používajte 
vždy iba certifikované kotvy.

Dĺžka skrutky má byť určená 
tak, aby jej špička vyčnievala 
min. 20 mm pod plechom.

Pozdĺžne presahy musia 
byť min. 120 mm, pokiaľ je 
priemer taniera teleskopickej 
kotvy 50 mm.

POZOR! Dĺžka teleskopického prvku musí byť najmenej o 20 mm 
kratšia, ako je hrúbka tepelno-izolačnej vrstvy.
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KOMPONENTOV

KOTVIACE PRVKY

Použite tanierovú podložku 
guľatého alebo oválneho tvaru 
s veľkosťou 40 × 80 mm, 
Ø 50 mm.

Na upevnenie fólie a líniových 
prítlačných prvkov (lát) k OSB 
doskám, cementotrieskovým 
alebo azbestocementovým 
doskám použite samoreznú 
skrutku s Ø 5,5 mm bez hladkej 
časti. 

Samorezná skrutka Ø 4,8 mm 
na kotvenie do trapézového 
plechu s hrúbkou viac ako 
0,9 mm. 

Samorezná skrutka Ø 4,8 mm 
sa používa na kotvenie do 
tenších oceľových plechov.
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KOMPONENTOV

KOTVIACE PRVKY

Na kotvenie povlaku 
do podkladu z betónu alebo 
mazaniny používajte na to 
určenú certifikovanú kotvu.

Upevnenie závitoreznej 
skrutky spolu s polyamidovou 
hmoždinkou sa vykonáva 
do vopred vyvŕtaného otvoru.

Na upevnenie do ťažkého betónu 
alebo do pokladu z rebrovaných 
dosiek odporúčame použiť 
zodpovedajúcu závitoreznú 
skrutku. Skrutka má špeciálnu 
hlavu typu Torx, ktorá zaisťuje pri 
montáži vysoký komfort.

POZOR! Pri kladení bezprostredne na podklad bez izolačnej 
vrstvy použite na upevnenie kovovú miskovitú podložku so 
zodpovedajúcou závitoreznou skrutkou.

betón



38INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

3.5 Inštalácia tepelno-izolačného materiálu

Všeobecne platí, že sa používajú dve vrstvy izolačných dosiek 
s rovnomernými presahmi na zaistenie tepelnej izolácie strešného 
systému.

INŠTALÁCIA TEPELNO-IZOLAČNÉHO MATERIÁLU

Vrchná vrstva
tepelná izolácia

    Dosky tepelnej  
izolácie spodnej vrstvy

Izolačné dosky treba klásť na 
parotesniacu vrstvu. Povrch 
parotesniacej vrstvy musí byť 
suchý.

Pokiaľ je ako nosná vrstva 
strešného plášťa použitý 
trapézový profil, dlhšia strana 
izolačnej dosky musí byť 
orientovaná kolmo na priebeh vĺn.

Schéma kladenia tepelno-izolačného materiálu v 2 vrstvách

POZOR! Strešné kotviace prvky nesmú byť nadmerne zatiahnuté!
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Aby ste ochránili inštalovaný 
materiál pred dažďom, obaľte na 
konci každého pracovného dňa 
tepelnú izoláciu parotesniacou 
vrstvou a umiestnite jej konce 
pod strešný povlak, potom 
súvrstvie mechanicky zaistite.

Pri kratších pracovných prestávkach môžete vrstvu podobne prekryť 
a zaťažiť. 

Na začiatku ďalšieho pracovného dňa uvoľnite parotesniacu vrstvu 
z kotiev a pokračujte v práci, poškodenú časť parotesniacej vrstvy 
ponechajte na prekrytie.

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH 
KOMPONENTOV

INŠTALÁCIA TEPELNO-IZOLAČNÉHO MATERIÁLU

Tepelno-izolačný materiál by 
mal byť upevnený nezávisle 
od upevnenia plastovej 
hydroizolačnej fólie. 

POZOR! Pri kladení tepelno-izolačného materiálu v niekoľkých 
vrstvách nie je nutné individuálne upevňovať každú vrstvu! 
Izolačný materiál môže byť upevnený jednorazovo.
 
POZOR! Pri kladení PVC fólie na pórovitý podklad (tj. penové sklo, 
penový konštrukčný blok PSB-S, expandovaná polystyrénová 
pena (EPS), PUR alebo PIR) je nutné vytvoriť separačnú vrstvu 
zo skleného vlákna s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 alebo 
geotextílie s plošnou hmotnosťou minimálne 300 g/m2. 

Materiál separačnej vrstvy 
musí byť položený s presahmi 
najmenej 100 mm.

POZOR! Pri kladení fólie na bitúmenové materiály je nutné zaistiť 
separáciu geotextíliou s plošnou hmotnosťou najmenej 300 g/m2.
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KOMPONENTOV

INŠTALÁCIA TEPELNO-IZOLAČNÉHO MATERIÁLU

Upevnenie dosiek z minerálnej vlny

Upevnenie dosiek z EPS

Upevnenie PIR dosiek

Upevnenie PIR dosiek
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Na fixáciu dosky s rozmermi 
1200×600 mm alebo jej častí 
(polovica, štvrtina dosky) použite 
najmenej dva kotviace prvky.

Kotviaci prvok nesmie byť 
umiestnený v spoji medzi 
doskami, lebo takýto spôsob 
uchytenia nie je spoľahlivý.

Pokiaľ okraj v tvare L 
upevňovanej dosky pritláča 
predchádzajúcu dosku, 
odporúčame umiestniť kotvenie 
k jednému kraju.

Na fixáciu izolačnej dosky 
s rozmermi 1200×600 mm alebo 
jej častí (polovica, štvrtina dosky) 
použite najmenej štyri kotviace 
prvky.

Na fixáciu izolačnej dosky 
s rozmermi 2400×1200 mm 
použite najmenej 6 kotviacich 
prvkov.
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4.
Zváranie 
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4. Zváranie
4.1 Ručné zváranie 

Ručné zváranie by malo byť vykonávané špeciálnou teplovzdušnou 
pištoľou. Použitie bežnej stavebnej teplovzdušnej pištole je zakázané, 
keďže na výstupe dýzy generuje nestále teploty vzduchu.
 
POZOR! Pred zváraním si preštudujte pokyny výrobcu zváracieho 
zariadenia.

ZVÁRANIE RUČNÉ ZVÁRANIE

Pred začiatkom zváracích 
prác skontrolujte tieto súčasti 
zariadenia: – otvor dýzy musí byť 
čistý a voľný, t. j. bez usadenín,
– otvory nasávania vzduchu 
musia byť čisté a voľné pre 
priechod vzduchu. V prípade 
potreby vyčistite sacie otvory 
mäkkou kefou.

Hodnota prevádzkovej teploty vzduchu sa dá nastaviť na ovládači 
teploty v rozsahu 50 až 600 °С.

Pri zváraní PVC fólie nastavte teplotu v rozmedzí 450 – 550 °C podľa 
počasia a rýchlosti zvárania. Po zapnutí pištole počkajte 7 – 10 minút, 
kým sa vzduch a dýzy neohrejú (v chladnom počasí dlhšie).

Na odstránenie nečistôt 
z povrchu fólie v oblasti zvaru 
alebo na aktiváciu starej fólie pri 
oprave očistite povrch pomocou 
čističa TechnoNICOL a bavlnenej 
handry.

POZOR! Pred začiatkom zvárania očistite povrch fólií  
od zvyškov čističa bavlnenou handrou.
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4.1.1 Bodové stehovanie fólie

ZVÁRANIE RUČNÉ ZVÁRANIE

Položte pásy s presahom 60 mm 
a na niekoľkých miestach 
vyhotovte stehy na fixáciu fólie. 
Steh vykonajte tak, že priložíte 
zohriatu dýzu do presahu vo 
vzdialenosti väčšej ako 40 mm 
a súčasne krátko pritlačte fóliu 
prstom na výstupe dýzy.

Správne vyhotovený steh sa 
musí dať ľahko odtrhnúť bez 
toho, aby prakticky zanechal na 
fólii zjavné stopy.

4.1.2 Rubové alebo predbežné zváranie

„Rubové alebo predbežné 
zváranie“ eliminuje únik vzduchu 
zo zváracej zóny; prebieha tak, 
že rýchlo vložíte dýzu a prejdete 
pozdĺž šva jedným ťahom pri 
súčasnom tlaku valčeka k okraju 
dýzy.

Správne vyhotovený „rubový 
alebo predbežný zvar“ musí 
udržať horúci vzduch vo zváracej 
zóne.
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4.1.3 Zváranie

ZVÁRANIE RUČNÉ ZVÁRANIE

Na vyhotovenie finálneho zvaru 
vložte teplovzdušnú pištoľ do 
zostávajúceho presahu pod 
uhlom približne 45°. Pritom musí 
hrot dýzy z presahu vyčnievať 
o 1 – 2 mm. 

Aby sme sa vyhli roztaveniu 
dolnej vrstvy, zdvihneme koniec 
dýzy o 1 – 2 mm. 

Prejdite silikónovým valčekom 
pozdĺž okraja dýzy vo 
vzdialenosti 5 – 7 mm.

POZOR! Trojkrokové zváranie ručným prístrojom aplikujte na 
vyhotovenie všetkých zvarov a napojení na streche.

Posúvajte pištoľ pozdĺž 
presahu a súčasne pohybujte 
silikónovým valčekom cez spoj, 
valček pritom musí „skočiť“ 
cez okraj fólie.  
Pri pohybe valčeka smerom  
k zvaru (k vonkajšiemu okraju 
fólie) silnejšie pritlačte.

Odporúčame na všetky „trhané“ 
zvary (tvoria sa, keď fóliu trháte 
a nerežete, pričom zostáva 
odhalená vystužujúca mriežka) 
naniesť zálievkovú hmotu PVC 
TechnoNICOL (horný povlak je 
znázornený zelenou farbou).
Tekuté PVC nie je určené na 
opravy nekvalitných zvarov 
a môže sa použiť len po 
úspešnom prevzatí zvaru.

5 – 7 mm
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Dýza musí byť správne 
upevnená k hrdlu zváracej 
pištole.

ZVÁRANIE RUČNÉ ZVÁRANIE

POZOR! Výmenu nadstavca dýzy vykonávajte až po úplnom 
vychladnutí.
 
POZOR! Je zakázané valcovať zvar, znemožní to skúšku zvaru 
testerom.

Pokiaľ sa na dýze nahromadia 
nečistoty, odstráňte ich 
medenou kefkou.
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4.2 Kritériá na vyhotovenie vysokokvalitných zvarov

Hlavné ukazovatele vysokokvalitného zvaru:

Lesklý prúžok

Vytlačenie spodnej vrstvy

ZVÁRANIE KRITÉRIÁ NA VYHOTOVENIE 
VYSOKOKVALITNÝCH ZVAROV

Šírka finálneho zvaru musí byť najmenej 30 mm;
Lesklý prúžok pozdĺž vonkajšieho okraja zvaru široký cca 5 mm 
(pri zváraní v zimnom období môže prúžok chýbať);
Kohézne roztrhnutie zvaru.

Vizuálne ukazovatele:
Lesklý prúžok pozdĺž vonkajšieho okraja zvaru široký cca 5 mm 
(pri zváraní v zimnom období môže prúžok chýbať);
Drobný únik hmoty (tzv. „návalok“) zo spodnej vrstvy pozdĺž zvaru;
Žiadne záhyby na povrchu presahu;
Žiadne ukazovatele prehriatia materiálu (t. j. zmeny farby fólie, výskyt 
usadenín, nánosov a karbónových stôp).

Hlavné možné chyby pri ručnom zváraní:
Absencia „vzduchovej bubliny“ v presahu zvarov;
Nesprávne parametre zvárania (teplota vzduchu, rýchlosť 
pohybu pištole a sila prítlaku na valček), ktoré môžu spôsobiť 
opálenie materiálu alebo jeho nedostatočné tavenie – podrobne 
pozri ods. 4.6.
Nesprávna príprava povrchu fólie v presahu zvarov (t. j. výskyt 
nečistôt, piesku a pod.);
Príliš vysoko zdvihnutá teplovzdušná pištoľ (v tomto prípade 
sú zvarené len 2 – 3 mm okraje fólie); 
Predčasné zastavenie valčeka kúsok od okraja, t. j. valček 
nedosiahne na vonkajší okraj presahu (to môže viesť k tomu, 
že okraj nebude zvarený); 
Pohyb valčeka nie je vedený pozdĺž okraja dýzy (pod uhlom) 
alebo pozdĺž presahu. 
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4.3 Kohézne roztrhnutie zvaru

Kohézne roztrhnutie zvaru je také roztrhnutie, keď dôjde pri roztrhnutiu 
zvaru k odhaleniu výstužnej mriežky jednej zo zvarených častí alebo 
k odlúpnutiu jednej z vrstiev po celej šírke zvaru.

Príklady kvalitných kohéznych trhlín zvarov:



49

4.4 Kontrola kvality zvarov

Vysokokvalitné zvary sú pri strechách využívajúcich plastové 
hydroizolačné fólie kľúčové na zaistenie trvanlivosti strechy. 
Kvalitu kontrolujte až po úplnom vychladnutí zvarených spojov.
 
POZOR! Po skončení každej pracovnej zmeny odporúčame vykonať 
kontrolu zvarov pomocou testeru a kontrolných výrezov (kontrolné 
výrezy sa vykonávajú počas pracovnej zmeny najmenej 3x).

ZVÁRANIE KONTROLA KVALITY ZVAROV

Kvalitu skontrolujte pohybom 
testera pozdĺž vonkajšieho 
okraja s využitím mierneho 
prítlaku. Hrot testera nesmie 
preniknúť spojom.

Sila zvaru môže byť stanovená 
ťahovou skúškou vyrezanej 
vzorky so šírkou 50 mm; 
tento test sa dá vykonať na 
prenosnom ťahovom zariadení 
Leister Examo alebo na 
stacionárnom zariadení.

Na kontrolu kvality bez vyššie 
uvedeného zariadenia sa dá 
použiť prúžok zvarenej fólie so 
šírkou 20 – 30 mm (odlupovací 
test). Prúžok zvarenej fólie 
roztrhnite rukami.

Pri odtrhnutí vysokokvalitného 
zvaru by na materiáli malo dôjsť 
k odhaleniu výstužnej vložky. 
Odmerajte šírku zvareného 
spoja; nesmie byť menšia 
ako 30 mm.
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4.5 Automatické zváranie

Na dosiahnutie vysokokvalitného zvaru na hlavnej ploche strechy 
používajte špeciálne automatické teplovzdušné zváracie zariadenie.
 
POZOR! Pred zváraním preštudujte pokyny výrobcu automatického 
zváracieho zariadenia.
 
POZOR! Valčeky automatického zváracieho zariadenia musia byť 
celé, nepoškodené.

ZVÁRANIE AUTOMATICKÉ ZVÁRANIE

Pred začiatkom zvárania 
nastavte požadované parametre 
(teplotu vzduchu a rýchlosť 
posunu zváracieho zariadenia). 

Podrobnejšie o voľbe 
parametrov pozri odsek 4.6.

Na dosiahnutie hladkého okraja, 
ktorý uľahčuje dodatočné ručné 
zváranie, vložte na začiatok zvaru 
kovovú doštičku s opracovanými 
okrajmi s hrúbkou 
0,3 – 0,5 mm z pozinkovanej 
alebo nehrdzavejúcej ocele. 

Zváracie zariadenie umiestnite tak, aby jeho koleso bolo v polovici 
dráhy pozdĺž začiatku kovovej doštičky.

Kovový vodiaci valček musí 
byť umiestnený pozdĺž okraja 
presahu v spustenej polohe.

Dodržanie vyššie uvedenej 
požiadavky je nutné na udržanie 
správnej polohy zariadenia 
počas realizácie zvaru.
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Pokiaľ je nutné zvárať naprieč 
šikmým povrchom strechy, 
nastavte skrutku tak, aby bol 
kompenzovaný uhol sklonu.

ZVÁRANIE AUTOMATICKÉ ZVÁRANIE

Pred začiatkom zvárania 
potiahnite za okraj hornej fólie, 
aby ste uľahčili zavedenie dýzy 
automatu do presahu. Opatrne! 
Nedotýkajte sa horúcich súčastí 
zariadenia. 

Vložte dýzu do oblasti presahu. 
Pohyb zariadenia začne 
automaticky.

Uistite sa, či hrot dýzy presahuje 
vonkajšiu hranicu zvaru  
o 2 – 3 mm.
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Nainštalujte druhú kovovú 
doštičku na koniec zvaru. 
Len čo narazí prítlačné koliesko 
na doštičku, vyberte dýzu 
z oblasti presahu; zariadenie 
sa automaticky zastaví. Všetky 
nečistoty/usadeniny odstráňte 
z dýzy mäkkou kovovou kefou.

ZVÁRANIE AUTOMATICKÉ ZVÁRANIE

Pokračujte vo zváraní fólie 
pomocou automatického 
zváracieho zariadenia.

Dýzu treba očistiť po každom 
jej vybratí zo zvaru, pokiaľ má 
zariadenie ešte prevádzkovú 
teplotu.
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4.6 Voľba parametrov pre automatické zváracie zariadenie

Zváracie parametre ako teplota vzduchu a rýchlosť nie sú fixne 
dané; závisia od radu faktorov: od okolitej teploty, sily vetra a pod. 
Nesprávne nastavené parametre zvárania neumožňujú získať 
trvanlivé, vysokokvalitné zvary. Vhodné parametre sa dajú stanoviť 
vyhotovením skúšobného zvaru.

ZVÁRANIE VOĽBA PARAMETROV PRE AUTOMATICKÉ 
ZVÁRACIE ZARIADENIE

Na stanovenie alebo upresnenie 
parametrov zvárania je nutné 
na začiatku každého pracovného 
dňa alebo v prípade významnej 
zmeny počasia vyhotoviť 
skúšobný zvar. V prípade 
potreby použite čistič na PVC.

Na tento účel použite dva pruhy 
fólie s dostatočnou dĺžkou 
a šírkou. 

Zvárajte pásy fólie a meňte 
pritom rýchlosť zváracieho 
automatu na úsekoch 
v dĺžke najmenej 50 cm. 
Na zjednodušenie práce môžete 
pásy fólie vopred označiť fixkou.

Keď zvar úplne vychladne (pri 
vysokých okolitých teplotách 
môže chladnutie trvať až 
20 minút), vyrežte zo stredu 
každého úseku skúšobný pruh 
zvarenej fólie so šírkou  
20 – 30 mm a zvar roztrhnite.
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Hlavné ukazovatele kvalitného 
zvaru sú uvedené v odseku 4.2.

Fólia sa odlepuje (t. j. zvar 
sa oddeľuje bez použitia sily); 
kohézne roztrhnutie nie je 
pozorované. Aby sa dosiahla 
vysoká kvalita zvaru, treba buď 
znížiť rýchlosť zvárania, alebo 
zvýšiť zváraciu teplotu.

Ukazovatele nekvalitného 
zvaru sú tieto: viditeľné stopy 
ohorenia; zmena farby fólie; 
roztečenie povrchu spodnej 
vrstvy fólie.

Na dosiahnutie kvalitného zvaru zvýšte rýchlosť alebo znížte teplotu 
zvárania.
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Okrem rýchlosti a teploty 
sa dá meniť ďalší parameter 
– prítlak na zvar; tento parameter 
závisí od hmotnosti závaží 
inštalovaných na zváracom 
zariadení.

Všeobecné odporúčanie: nainštalujte dve závažia, pokiaľ zváranie 
prebieha na tepelnej izolácii z minerálnej vlny. Pri zváraní na pevnom 
povrchu (t. j. EPS, betón atď.) je povolené ponechať jedno závažie 
alebo zvárať bez závažia.

Usadeniny zo znečistenej dýzy 
prenikajú do zváranej oblasti. 
Ako tento problém eliminovať: 

1. očistite zvar od prívarových 
nečistôt, vykonajte dodatočné 
zváranie defektnej oblasti 
manuálnou teplovzdušnou 
pištoľou, odporúčame ošetriť 
spoj tekutým PVC;

2. po predbežnom očistení 
zváraných povrchov čistiacim 
prostriedkom na PVC navarte 
na defektnú oblasť záplatu 
fólie. Na zvýšenie odolnosti 
odporúčame ošetriť zvary 
tekutým PVC TechnoNICOL.
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4.6.1 Legenda
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4. Vyhotovenie kútov – strana 77
5. Vyhotovenie vonkajšieho rohu – strana 86
6. Vyhotovenie napojenia na potrubie – strana 93
7. Vyhotovenie prestupov malých rozmerov – strana 101
8. Napojenie na atiku s využitím „skrytého vačku“ – strana 111
9. Vyhotovenie nízkej atiky – strana 111
10. Vyhotovenie vysokej atiky s napojením kútovou lištou – strana 112 
11. Napojenie na odkvapový profil – strana 118
12. Vyhotovenie strešného vpustu – strana 123
13. Inštalácia ochranného materiálu LOGICROOF NG – strana 129

ZVÁRANIE VOĽBA PARAMETROV PRE AUTOMATICKÉ 
ZVÁRACIE ZARIADENIE
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5.
Inštalácia povlakovej 
krytiny na hlavnej 
ploche
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5. INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ KRYTINY 
NA HLAVNEJ PLOCHE

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ 
KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
V SYSTÉMOCH S MECHANICKÝM KOTVENÍM

5.1 Montáž hydroizolačných fólií v systémoch s mechanickým 
kotvením

Vždy je nutné klásť pásy kolmo 
na priebeh vĺn trapézového 
plechu! 

S inštaláciou rolí začnite 
z úžľabia alebo od protisklonu 
pozdĺž atík.

Pozdĺžny a priečny presah pásov 
musí byť najmenej 120 mm.

Posuňte konce každého pásu 
tak, aby bol od susedného 
vzdialený najmenej o jednu vlnu 
trapézového plechu, aby tak 
bolo vylúčené oslabenie plechu 
z dôvodu upevnenia pásov 
na jednej vlne.

Pokiaľ sa pásy nedajú takto 
uložiť, položte samostatný pruh 
naprieč hlavnou plochou. Šírka 
samostatného pásu musí byť 
maximálne 1 m.

Kvalitná inštalácia hydroizolačných 
fólií môže byť zaistená len 
v prípade, že sa vyhnete vzniku 
záhybov a vĺn počas kladenia. 
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KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
V SYSTÉMOCH S MECHANICKÝM KOTVENÍM

V prípade potreby použite 
pokrývačské kliešte na zaistenie 
dôkladnejšieho napnutia fólie 
medzi kotviacimi miestami.

POZOR! Sila napnutia fólie závisí od teploty. Fólia by nemala byť 
napínaná príliš silno, ak okolitá teplota presahuje +30 °С, keďže by 
to mohlo viesť k nadmernému pnutiu fólie pri mínusových teplotách 
v zime.

Rozbaľte rolu na podklad. 
Najprv ukotvite jeden 
koniec pásu.

Pokiaľ inštalujete fóliu pri 
mínusových teplotách, môžu 
sa na jej povrchu tvoriť drobné 
vlnky. Tieto môžu byť spôsobené 
charakteristickými vlastnosťami 
materiálu (vplyvom rozdielu 
zmrštenia PVC a vystužovacej 
mriežky) a spravidla zmiznú 
potom, čo sa fólia v letnom 
období roztiahne.

Napnite fóliu po celej dĺžke, 
aby sa predišlo vzniku 
záhybov.
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MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
V SYSTÉMOCH S MECHANICKÝM KOTVENÍM

Aby sa fólia nezbaľovala 
späť, postavte sa na ňu 
a ukotvite druhý koniec 
pásu.

Potom nainštalujte kotvy 
na pozdĺžnej strane pásu.

Privarte ďalšiu časť fólie.  
Potom napnite fóliu naprieč 
plochou a ukotvite pás na 
druhej pozdĺžnej strane.

Rozbaľte ďalší kotúč 
fólie a jej koniec posuňte 
najmenej o jednu vlnu 
trapézového plechu. Šírka 
presahu musí byť najmenej 
120 mm. Ukotvite koniec 
pásu.

Ukotvite druhý koniec pásu 
a rovnakým spôsobom ho 
napnite po celej dĺžke.
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Privarte pozdĺžnu stranu plochy 
fólie automatickým zváracím 
zariadením. 

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ 
KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
V SYSTÉMOCH S MECHANICKÝM KOTVENÍM
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Dbajte na to, aby boli kotvy 
umiestnené na čiare (fixing 
line), vyznačenej na pozdĺžnych 
okrajoch každej role. 
LOGICROOF.

Počkajte na vychladnutie 
zvareného spoja. Napnite 
fóliu smerom od zvareného 
okraja, potom upevnite kotvami 
opačný okraj pásu. Pokračujte 
v inštalácii opakovaním toho 
istého postupu. Po prerušení 
ručného alebo automatického 
zvárania vždy pred začatím 
nového zvárania ľahko zatiahnite 
za zvar, lebo do 5 mm môže byť 
zvar nezvarený.

Kotviaci materiál nie je umiestnený 
na vyznačenej čiare.

Umiestnenie kotiev v blízkosti 
okraja pásu môže spôsobiť 
prasknutie fólie vplyvom 
zaťaženia vetrom.
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MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
V SYSTÉMOCH S MECHANICKÝM KOTVENÍM

Pozor na nadmerné zatiahnutie 
teleskopických prvkov.

Nadmerne zatiahnutá kotva.

Vykonajte zvar pomocou 
automatického zváracieho 
zariadenia.

Odstráňte kovové doštičky 
zo začiatku a konca zvaru, 
zvyšnú časť presahu zvarte 
ručne.
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Po prerušení ručného alebo 
automatického zvárania vždy 
pred začatím nového zvárania 
ľahko zatiahnite za zvar, 
lebo do 5 mm môže byť zvar 
nezvarený.

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ 
KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

MONTÁŽ HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
V SYSTÉMOCH S MECHANICKÝM KOTVENÍM

V miestach napojenia horizontál-
nej plochy na vertikálne strešné 
prvky je vhodnejšie začať 
s využitím úzkeho mosadzného 
valčeka. 

Uistite sa, že došlo k zváraniu 
vertikálnej časti presahu medzi 
susednými pásmi.
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5.2 Vyhotovenie T-spojov

Vyhnite sa spojom v tvare X, obsahujú 4 vrstvy fólie. Vykonávajte 
spoje v tvare Т a lineárne zvary. 

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ KRYTINY 
NA HLAVNEJ PLOCHE

VYHOTOVENIE T-SPOJOV

V prípade spoja v tvare X je nutné na taký spoj privariť fóliovú záplatu.
 
POZOR! Pri inštalácii plastovej hydroizolačnej fólie je nutné zaobliť 
všetky jej vonkajšie rohy!

Zvarte dohromady roh horného 
pásu so spodným pásom. 
Privarte koniec nasledujúceho 
pásu pomocou automatického 
zariadenia.

Nožničkami zaoblite roh horného 
konca plochy. Na uľahčenie 
vyznačte začiatok presahu zvaru.
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Skoste okraj spodnej fólie 
do hĺbky zváraného presahu 
(najmenej 30 mm) nožom alebo 
špeciálnym nástrojom. Skosenie 
sa dá vykonať pomocou 
teplovzdušnej pištole.

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ 
KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

VYHOTOVENIE T-SPOJOV

Zvarte zvyšnú časť zvaru.

Skontrolujte kvalitu zvaru 
testerom alebo plochým 
zaobleným skrutkovačom.

Ručne zvarené plochy 
odporúčame ošetriť zálievkovou 
hmotou PVC TechnoNICOL.

Posuňte konce každého pásu tak, aby bol od susedného vzdialený 
najmenej o jednu vlnu trapézového plechu, aby tak bolo vylúčené 
oslabenie plechu z dôvodu upevnenia pásov na jednej vlne.
 
POZOR! Pri T-spojoch skoste strednú vrstvu fólie na zaistenie 
vysokokvalitného zvaru pri automatickom zváraní. Okrem 
toho prejdite T-spoje mosadzným valčekom ihneď po použití 
automatického zváracieho zariadenia.
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5.3 Oblasti zaťažené pôsobením vetra 

Zaťaženie vetrom je významným faktorom ovplyvňujúcim trvanlivosť 
strechy. 

–  Vo všeobecnosti je každá plochá strecha podľa zaťaženia vetrom 
rozdelená do zón podľa miery zaťaženia vetrom, t. j. na rohovú zónu 
(F), vonkajší (G) a vnútorný (H) okraj a vnútornú plochu (I).

–  Najvýznamnejší efekt zaťaženia vetrom je zjavný v rohových 
a vonkajších okrajových zónach, teda na nich musí byť použité 
zvýšené množstvo kotviaceho materiálu.

–  Rozmery veterných zón a množstvo požadovaného kotviaceho 
materiálu musí stanovovať kotviaci plán.

–  Minimálna vzdialenosť kotiev v rade je 120 mm.

–  Rozostup kotviacich prvkov je tiež limitovaný vzdialenosťou vĺn 
trapézového plechu. V súlade s tým môže byť limitovaný počet kotiev, 
aplikovateľný na jeden bežný meter fólie. 

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ 
KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

OBLASTI ZAŤAŽENÉ PÔSOBENÍM VETRA

POZOR! PVC fóliu treba upevniť v každej časti strechy v súlade 
s kotviacim plánom. 

Vnútorná plocha (i)

zóna (F)

Vnútorný okraj (H)

Vonkajší okraj (G)

Rohová
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OBLASTI ZAŤAŽENÉ PÔSOBENÍM VETRA

POZOR! 
– Pokiaľ je použitá fólia so šírkou dva metre, dá sa na 1 m2 osadiť 
maximálne2,77 kotiev. Ak kotviaci plán vyžaduje väčšie množstvo 
kotiev (zvyčajne ide o rohovú zónu), treba použiť pásy so šírkou 
1,05 m alebo 0,525 m (pozri obrázok) alebo treba do dvojmetrových 
pásov vložiť ďalší rad kotiev, na ktoré sa privaria krycie pásky 
so šírkou 20 cm (pozri ods. 5.4).

5.3.1. Príklad inštalácie povlaku v rohovej a okrajovej zóne 
s použitím pásu redukovanej šírky:

Oblasť F

Oblasť G

Ob
la

sť
 G

Ob
la

sť
 F

Šírka pásu 0,5 m
Šírka pásu 1 m

Šírka pásu 1 m

Šírka pásu 2 m
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5.4 Kotvenie vo vložených radoch

Zvýšenie počtu kotiev v rohových a okrajových zónach je možné 
zaistiť aplikáciou vložených radov kotiev do stredu štandardného 
pásu so šírkou 2,1 m.

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ 
KRYTINY NA HLAVNEJ PLOCHE

KOTVENIE VO VLOŽENÝCH RADOCH

Upevnite kotvy do stredu pásu. 
Pod poslednú kotvu, ktorá sa 
nachádza pri okraji pásu, privarte 
výstužný prvok z guľatého kusu 
fólie V-RP (zvýraznené zelenou 
farbou).

Vyrežte pruh so šírkou 200 mm 
z pásu vystuženej fólie V-RP 
(zvýraznené zelenou farbou).

Na účely zaistenia pozície 
pruhu ho pristehujte, aby 
bolo dosiahnuté rovnomerné 
zarovnanie a zabránilo sa jeho 
pohybu.

Pozdĺžne privarte pás k podkladu 
pomocou automatického 
zváracieho zariadenia.

Konce pásu privarte ručne. 

Kvalitu zvaru vyskúšajte testerom.

Ručne zvarené plochy 
odporúčame ošetriť zálievkovou 
hmotou PVC TechnoNICOL.
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VYHOTOVENIE ÚŽĽABIA

5.5 Vyhotovenie úžľabia

Na elimináciu prevísania fólie v úžľabí a okolo priľahlých spádových 
strešných plôch treba vytvoriť skrytý vačok alebo použiť vopred 
upevnený pás fólie, ku ktorému sa potom privarí základná vrstva fólie.

Pevne pripevnite pás fólie so 
šírkou 10 cm k podkladu úžľabia 
štandardnou teleskopickou 
kotvou.

Ručne privarte základný 
hydroizolačný pás k vopred 
upevnenej hydroizolačnej fólii.
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6.
Inštalácia povlakovej 
krytiny na strechách 
s veľkým sklonom
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6. Inštalácia povlakovej krytiny 
na strechách s veľkým sklonom

INŠTALÁCIA POVLAKOVEJ KRYTINY 
NA STRECHÁCH S VEĽKÝM SKLONOM

Pri práci na strechách s veľkým sklonom treba venovať veľkú pozor-
nosť bezpečnosti práce, najmä používať bezpečnostné laná.

Vykonajte upevnenie fólie 
s rozstupom kotviacich prvkov, 
ktorý zodpovedá kotviacemu 
plánu.

Bočný a koncový presah pásov 
musí byť najmenej 125 mm 
(t. j. o 5 mm viac ako je 
štandardný presah, čo je dané 
rezervou pri zmrštení materiálu 
z dôvodu bodového kotvenia 
pozdĺž šva).

POZOR! Pri nedodržaní 5 mm rezervy sa nedá vylúčiť tvorba 
menších zvrásnení okolo zvaru.

Na elimináciu pokrčenia 
a zvrásnenia počas ďalšieho 
zvárania automatickým 
zariadením bodovo prichyťte 
fóliu pozdĺž celej dĺžky zvaru.

Pripevnite zváracie zariadenie 
pomocou lán, používajte 
samouťahovacie uzly.

Zváracie zariadenie 
upevnite lanami za rukoväť, 
inak nebude zariadenie 
v dôsledku posunutého 
ťažiska stabilné, čo môže viesť 
k nedostatočnému prítlaku 
alebo prekĺzavaniu zariadenia 
pri jeho pohybe alebo k jeho 
prevráteniu.
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STRECHÁCH S VEĽKÝM SKLONOM

V záujme pohodlnej práce 
a zaistenia kvalitného zvaru 
zvárajte pásy fólií pri čo 
najmenšej rýchlosti, zvoľte 
pritom zodpovedajúcu hodnotu 
teploty.

Pridržte zváracie zariadenie, 
napnite laná a začnite zvárať.

Dbajte na to, aby prítlačný 
valček automatického 
zváracieho zariadenia nevybočil 
z vytvoreného presahu a aby 
hrot dýzy vyčnieval zo spoja 
o 2 – 3 mm.

Pri kladení pásov dodržiavajte 
bezpečnosť práce.

Hotový zvar.
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7.
Vyhotovenie rohov 
a kútov
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7. Vyhotovenie rohov a kútov
7.1 Vyhotovenie kúta

7.1.1 Inštalácia hydroizolačnej fólie okolo kúta

Strešné vrstvy musia byť počas práce chránené pred vniknutím vody.

Vyhrňte dlhú stranu aj koncovú 
stranu fóliového pásu na zvislú 
konštrukciu do výšky 50 – 80 mm.
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Zložte fóliu podľa obrázku.

7.1.2 Inštalácia hydroizolačnej fólie v kúte medziúrovňových atík

Na zaistenie pohodlnej práce pri vyhotovení kúta prilepte pás fólie 
k atike.

Zvarte vnútro zloženej časti.

Privarte zloženú časť k jednej zo 
strán vyhrnutej fólie.
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Preložte spodné presahy 
vytvorené pre kút. Pod tento 
diel je vhodné umiestniť kúsok 
fólie, aby lepidlo neznečistilo 
podkladovú fóliu.

Do misky nalejte malé množstvo 
kontaktného lepidla 
ТechnoNICOL.

Pomocou valčeka naneste hrubú 
vrstvu kontaktného lepidla na 
jednu z atík.

Potom naneste lepidlo na 
príslušnú časť fólie. Dbajte na to, 
aby lepidlo nebolo nanesené na 
miestach, kde sa bude zvárať.

Najprv pritlačte fóliu v rohu 
pomocou úzkeho mosadzného 
valčeka.
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Potom pritlačte fóliu k povrchu 
atiky pomocou silikónového 
valčeka.

Odrežte fóliu podľa obrázka.

Naneste lepidlo na druhú atiku 
a druhú fóliu.

Rovnakým postupom pripojte 
hydroizolačný pás na druhú 
atiku.

POZOR! Nepoužívajte kontaktné lepidlo TechnoNICOL na plošné 
lepenie plastovej hydroizolačnej fólie k vodorovnému podkladu.
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7.1.3 Inštalácia prefabrikovanej kútovej tvarovky

Na zaistenie rýchleho a kvalitného vyhotovenia kúta použite 
prefabrikovaný kútový diel – tvarovku. Ten je vyrobený 
z nevystuženého PVC s väčšou hrúbkou; dá sa ľahko privariť 
k povrchu PVC fólie. Hotový prvok je nutné dôsledne privariť k fólii, 
nesmú vzniknúť dutiny a nezvarené miesta.

Zafixujte stred hotového prvku.

Privarte okraje prvku pomocou 
mosadzného valčeka.
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7.1.4 Vyhotovenie kúta pomocou „obálkovej metódy“

Pri správnom vyhotovení kúta „obálkovou metódou“ nie je nutné 
vyhotovenie vystužovacieho prvku.

Materiál vo vnútornom rohu zlož-
te „do slučky“.  Začiatok záhybu 
musí ležať presne vo vrchole 
medzi atikami.

Privarte centrálnu časť 
prefabrikovaného prvku. 

Privarte okraje prvku pomocou 
úzkeho mosadzného valčeka.

Podobne privarte prvok 
vo všetkých jeho rovinách. 
Skontrolujte kvalitu zvareného 
spoja testerom; odporúčame 
ošetriť horizontálnu časť 
zvareného spoja zálievkovou 
hmotou PVC TechnoNICOL.

V záujme pohodlnejšej práce 
pritlačte fóliu pozdĺž hrán 
rohu mosadzným valčekom 
a pristehujte k základnej strešnej 
krytine teplovzdušnou pištoľou.
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Prehnite slučku fólie k jednej 
strane, pritlačte miesto ohybu 
valčekom.

Preložte slučku na druhú stranu 
a to isté vykonajte aj z opačnej 
strany.

Posuňte fóliu tak, aby bola línia 
ohybu v strede slučky.

Položte slučku fólie horizontálne 
a opäť prejdite miesto ohybu 
valčekom.

Aby ste predišli poškodeniu 
spodných vrstiev materiálu, 
podložte slučku kovovou 
doštičkou s opracovanými 
okrajmi s hrúbkou 0,3 – 0,5 mm 
 z pozinkovaného alebo 
nehrdzavejúceho plechu 
a vykonajte stehovanie.
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Zvarte šev tak, ako je uvedené 
na fotografii.

Privarte miesta dotyku „obálky“, 
ktoré vám vznikli, k základnej 
strešnej krytine pomocou úzke-
ho mosadzného valčeka.

Privarte spoj v mieste prechodu 
„obálky“ do presahu pomocou 
mosadzného valčeka.

Potom privarte presah fólie 
k základnej strešnej krytine 
zvyčajným postupom pomocou 
silikónového valčeka.

Pomocou úzkeho mosadzného 
valčeka privarte miesto 
prechodu presahu fólie 
do „obálky“.
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Obrázok hotového pripojenia.

Obzvlášť pozorne zvarte hrany 
spojov a začiatok zvaru medzi 
presahom a základnou strešnou 
krytinou.

Potom privarte presah fólie 
k základnej strešnej krytine 
zvyčajným postupom pomocou 
silikónového valčeka.

Postupne privarte segmenty 
„obálky“ 1 a 2.

Pristehujte voľnú časť „obálky“ 
pomocou teplovzdušnej pištole.
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7.2 Vyhotovenie vonkajšieho rohu

7.2.1 Inštalácia hydroizolačnej fólie okolo vonkajšieho rohu

Na zaistenie vodotesnosti privarte rohovú tvarovku z nevystuženej 
fólie.
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Prepichnite fóliu pokrývačským 
nožom v mieste styku fólie 
so základňou rohu.

Vyznačte čiaru v uhle 45° 
od spodného rohu k hornému 
okraju fólie a pozdĺž tejto čiary 
fóliu odrežte.

Umiestnite fóliu podľa obrázku 
a po obvode ju ukotvite.

Odrežte zvyšné diely fólie. 
Vytiahnutie fólie na sokel by 
malo byť najmenej 50 mm.
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7.2.2 Vyhotovenie vonkajšieho rohu s využitím nevystuženej fólie V-SR

Potom privarte zvyšnú plochu 
širokým silikónovým valčekom. 
Skontrolujte kvalitu zvarov 
testerom. Odporúčame ošetriť 
zvary zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.

Vyrežte časť fólie V-SR; 
jej rozmer musí najmenej 
o 30 mm prekrývať vertikálny 
a horizontálny presah fólie.

Ručnou teplovzdušnou pištoľou 
nahrejte jeden z rohov a ťahaním 
ho vytvarujte na dosiahnutie 
tvaru znázorneného na obrázku. 

Usaďte rohovú tvarovku. Musí 
tesne priliehať ku všetkým 
stranám izolovaného rohu. 

Pomocou úzkej dýzy 
teplovzdušnej pištole a prstov 
privarte diel po okrajoch rohu.

Naraz privarte len takú časť, ktorú dokážete pritlačiť prstom. Potom 
otočte roh, aby ste vymedzili neprivarenú časť. 
Túto činnosť opakujte až do kompletného zvarenia celého rohu.

Starostlivo zvarte prechod pásov pomocou úzkeho mosadzného 
valčeka.
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7.2.3 Vyhotovenie kútov s využitím prefabrikovanej kútovej tvarovky

Na zaistenie rýchleho a kvalitného vyhotovenia vonkajšieho rohu 
použite zodpovedajúci prefabrikovaný prvok. Ten je vyrobený 
z nevystuženého PVC a má väčšiu hrúbku; dá sa ľahko privariť 
k PVC fólii.

Prilepte pripravený diel z fólie 
V-RP na vonkajší roh atiky.

Pokrývačským nožom prerežte 
ohyb fólie v rohu.

Nožničkami zaoblite všetky rohy. 
Privarte kraje k vodorovnej fólii.
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Privarte vnútornú časť tvarovky 
od stredu a postupujte k okrajom, 
prestaňte približne 3 cm od 
kraja.

Priložte tvarovku a vyznačte jej 
obrys fixkou. Skoste okraj fólie 
na hĺbku požadovaného zvaru 
(najmenej 30 mm).

Pristehujte tvarovku 
k vodorovnému povlaku.

Diel začnite privarovať pozdĺž 
rohov smerom od stredu záplaty 
a postupujte k okrajom. Použite 
úzku dýzu teplovzdušnej pištole 
20 mm a prítlačný mosadzný 
valček.

Nakoniec privarte vonkajší 
okraj dielu. Rovnako postupujte 
pri vertikálnych častiach dielu. 
Skontrolujte kvalitu zvarov 
testerom. Odporúčame ošetriť 
zvary zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.



91VYHOTOVENIE ROHOV A KÚTOV      VYHOTOVENIE VONKAJŠIEHO ROHU

8.
Opracovanie 
prestupujúcej 
konštrukcie s malým 
priemerom
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8. Opracovanie prestupujúcej konštrukcie 
s malým priemerom

OPRACOVANIE PRESTUPUJÚCEJ 
KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE OKOLO 
POTRUBIA

POZOR! Pre spoľahlivé a trvanlivé opracovanie odporúčame 
pre kovové konštrukcie umiestnené na streche použiť prestupy 
s kruhovým alebo štvorcovým prierezom.

8.1 Inštalácia hydroizolačnej fólie okolo potrubia

Zakotvite pás k podkladu okolo potrubia.

Označte si miesto kontaktu 
pásu s prestupom.
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Fóliu pevne pritlačte na prestup 
a kolmo ju prerežte. 

OPRACOVANIE PRESTUPUJÚCEJ 
KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Prerežte fóliu okolo základu 
stojky tak, ako je ukázané 
na obrázku. 

Ukotvite koniec pásu k podkladu 
a zaoblite rohy fólie nožničkami.

Na prerezanú plochu privarte 
záplatu (zvýraznená zelenou 
farbou).
Skontrolujte kvalitu 
vyhotovených zvarom testerom.
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8.1.1 Opracovanie prestupu pomocou prefabrikovaného dielu

Pre rýchle a spoľahlivé opracovanie prestupu použite zodpovedajúci 
prefabrikovaný diel z PVC.

OPRACOVANIE PRESTUPUJÚCEJ 
KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Odrežte hornú časť 
prefabrikovaného dielu 
na požadovaný priemer 
prestupu. Medzeru medzi 
prefabrikovaným dielom 
a prestupom vyplňte geotextíliou 
(z dôvodu eliminácie prevísania).

Pretiahnite prefabrikovaný diel 
cez prestup a na niekoľkých 
miestach ho pristehujte 
k vodorovnej izolácii. 

Skoste okraje záplaty na šírku 
zvaru (najmenej 30 mm).
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Privarte prírubu prefabrikovaného 
dielu okolo okrajov pomocou 
silikónového valčeka.

Skontrolujte kvalitu zvareného 
spoja testerom.

Medzeru medzi prefabrikovaným 
dielom a prestupom vyplňte 
polyuretánovým tmelom 
TechnoNICOL.

Utiahnite spoj nehrdzavejúcou 
sťahovacou páskou.
Odporúčame ošetriť zvary 
zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.

POZOR! Na sťahovanie PVC fólií nikdy nepoužívajte plastové 
sťahovacie krúžky.
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8.1.2 Opracovanie prestupu pomocou nevystuženého pásu

OPRACOVANIE PRESTUPUJÚCEJ 
KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Vyrežte guľatú záplatu 
z nevystuženej fólie V-SR 
(zvýraznená žltou farbou), jej 
priemer musí zaistiť presah 
najmenej 40 mm cez inštalovaný 
kotviaci systém.

Preložte záplatu na polovicu 
a pritlačte miesto ohybu 
valčekom. Potom zložte 
na štvrtiny a miesto ohybu 
pritlačte.

Vyrežte vrchol záplaty tak, aby 
vnútorný otvor bol o 50 mm 
menší, než je priemer prestupu.

Nahrejte záplatu po obidvoch 
stranách okolo otvoru 
teplovzdušnou pištoľou tak, aby 
fólia zmäkla.

Na zjednodušenie inštalácie 
záplaty na prestup môžete 
roztiahnuť vnútorný otvor 
prstami.

Zamedzte ochladeniu záplaty; 
rýchlo a rázne ju natiahnite 
na rúrku a prejdite „prehrnutie“ 
v spodnej časti mosadzným 
valčekom.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Privarte vnútornú časť goliera 
záplaty okolo prestupu 
teplovzdušnou pištoľou pri 
súčasnom prítlaku mosadzným 
valčekom. 

Skoste okraj záplaty na šírku 
požadovaného zvaru (najmenej 
30 mm).

Privarte vnútornú časť vzniknutej 
príruby k hlavnej fólii ručnou 
teplovzdušnou pištoľou.

Nakoniec privarte polotovar 
okolo vonkajšieho okraja. 

Skontrolujte kvalitu zvaru 
testerom.

Vyrežte z nevystuženej fólie 
V-SR diel so šírkou 30 – 40 mm. 
Dĺžka pruhu musí byť o 4 cm 
väčšia ako obvod prestupu, 
aby bol zaistený presah pre zvar.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Obaľte diel okolo rúrky, 
pritiahnite ho prstami a na 
niekoľkých miestach presahu 
pristehujte teplovzdušnou 
pištoľou. Použite úzku dýzu 
so šírkou 20 mm.

Odstráňte diel z prestupu 
a zaoblite spodný roh fólie 
v presahu.

Zvarte presah ručnou 
teplovzdušnou pištoľou 
a uhlaďte ho teflónovým alebo 
silikónovým valčekom. 

Na uľahčenie práce (najmä 
pri väčšom počte prestupov 
s kruhovým prierezom 
s rovnakým priemerom) 
sa dá použiť pomocná 
horizontálna rúrka.

Nahrejte pištoľou dolnú časť 
dielu tak, aby fólia zmäkla.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Roztiahnite rukami nahriatu 
časť tak, ako je ukázané 
na obrázku. Potom začnite 
nahrievať a rozťahovať vedľajší 
kúsok dolnej časti prestupu, 
pokiaľ nahriata fólia nevytvorí 
tzv. sukničku okolo prestupu. 
Veľkosť „sukničky“ musí byť 
v horizontále 20 mm.

Natiahnite polotovar cez 
prestup. Privarte lem k základni 
príruby. 

Medzeru medzi prefabrikovaným 
dielom a prestupom vyplňte 
polyuretánovým tmelom 
TechnoNICOL.

Utiahnite spoj nehrdzavejúcou 
sťahovacou páskou.
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S MALÝM PRIEMEROM

Skontrolujte kvalitu zvarov 
testerom. Odporúčame ošetriť 
zvary zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.

8.2 Opracovanie prestupujúcich konštrukcií s malým priemerom

OPRACOVANIE PRESTUPUJÚCICH 
KONŠTRUKCIÍ S MALÝM PRIEMEROM

Vyrežte otvor v ploche fólie 
na účely jeho priloženia okolo 
konštrukcie s malým priemerom.

Privarte pruh vystuženej fólie 
V-RP (zvýraznené zelenou 
farbou).

Ďalej môžete pokračovať 
kladením štandardných pásov 
fólie.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
OKOLO POTRUBIA

Ukotvite pás k podkladu okolo 
otvoru s malým priemerom. 

Vyrežte okrúhlu záplatu 
z nevystuženej fólie V-SR 
(zvýraznené žltou farbou). 
Minimálny priemer záplaty sa 
musí rovnať priemeru prestupu 
plus 150 mm. Na zachovanie 
tvaru prestupu je nevyhnutné 
vyplniť ho napr. tepelnou 
izoláciou z kamennej vaty.

Preložte záplatu na štyrikrát, ako 
je ukázané na obrázku.

Vyrežte stred kruhu.

Nahrievajte záplatu 
teplovzdušnou pištoľou 
rovnomerne až do zmäknutia 
prírezu.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ 
OKOLO POTRUBIA

Rýchlo nasaďte záplatu na 
prestupujúci prvok, kým fólia 
nevychladne.

Na niekoľkých miestach záplatu 
pristehujte. 

Skoste okraje záplaty na šírku 
zvaru (najmenej 30 mm).

Privarte záplatu k vodorovnej 
fólii; mimoriadnu pozornosť 
venujte miestam styku záplaty 
s pruhom vystuženej fólie. 

Skontrolujte spoje testerom.

Vyrežte ďalšiu okrúhlu záplatu 
z nevystuženého pásu V-SR.

Preložte záplatu na štyrikrát.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Pokrývačským nožom vytvorte 
otvor na účely určenia stredu 
kruhu.

Pokrývačským nožom vykonajte 
rez od stredu k okraju kruhu.

Preložte práve vyrezaný 
segment a pritlačte ho 
valčekom.

Pokrývačským nožom vykonajte 
rez 20 mm od línie preloženia.

Zaoblite rohy nožničkami.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ OKOLO 
POTRUBIA

Spojte polomery kruhu tak, aby 
vznikol kónický tvar s presahom 
so šírkou zvaru (20 mm). 

Priložte vyrobený diel k rohu, 
pritiahnite prstami k sebe 
obidve jeho časti a bodovo ich 
k sebe teplovzdušnou pištoľou 
pristehujte.

Potom zvarte spoj.

Obráťte diel naruby a privarte 
šev zvnútra. Skontrolujte kvalitu 
zvaru testerom.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH PÁSOV 
OKOLO POTRUBIA

Potom zahrievajte malú plochu 
okolo vonkajšej časti kónusu 
pohybom dýzy, kým fólia 
nezmäkne.

Natiahnite zahriatu plochu tak, 
aby ste vytvorili lem. Pomôžte si 
rukami podľa obrázku. Postupne 
nahrievajte a naťahujte kónus po 
celom obvode základne.

Pokrývačským nožom vykonajte 
rez v hornej časti kónusu.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH PÁSOV 
OKOLO POTRUBIA

Nahrejte fóliu okolo otvoru 
ručnou teplovzdušnou pištoľou. 

Rýchlym pohybom navlečte 
kónus na prestupujúci prvok 
s malým priemerom bez toho, 
aby došlo k vychladnutiu fólie.

Pristehujte lem („sukienku“) 
kónusu k hlavnej vodorovnej 
izolácii.
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KONŠTRUKCIE S MALÝM PRIEMEROM

INŠTALÁCIA HYDROIZOLAČNÝCH PÁSOV 
OKOLO POTRUBIA

Vykonajte rubový/predbežný 
zvar pomocou mosadzného 
valčeka. Počas tohto kroku tlačte 
mosadzný valček smerom von, 
aby bolo zaistené potrebné 
napnutie fólie.

Privarte vonkajšie okraje 
k hlavnej ploche fólie.

Skontrolujte kvalitu zvarov 
testerom. Hore kónus 
hermeticky utiahnite 
nehrdzavejúcou sťahovacou 
páskou a vyplňte PU tmelom. 

Odporúčame ošetriť zvary 
zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.
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9.
Opracovanie atiky 
a jej koruny
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9. Opracovanie atiky a jej koruny
9.1 Vytiahnutiu na atiku s využitím „skrytého vačku“
Pri vytvorení napojenia na sendvičové panely je nutné odstrániť fóliu 
z tých častí, kde je ukotvená ukončovacia lišta. Fólia vystavená UV 
žiareniu totiž degraduje a mohlo by dôjsť k narušeniu tesnosti spoja.

Z hľadiska životnosti najspoľahlivejšie a z hľadiska montáže 
najrýchlejšie je vytiahnutie fólie na atiku pomocou tzv. „skrytého 
vačku“.

Vyrežte pruh vystuženej fólie V-RP zo štandardného pásu. 

Na urýchlenie práce sa dá odtrhnúť postranný pruh; na tento účel 
vykonajte rez na fólii pokrývačským nožom, potom odtrhnite pruh. 
Vďaka špeciálnej sieťovine sa prerušenie prejaví pozdĺž vlákna 
výstužnej vložky.

Je nutné umiestniť odtrhnutý okraj fólie tak, aby bol po inštalácii 
chránený pred vlhkosťou – umiestnite tento okraj na vertikálny 
povrch atiky alebo pod presah.
 
POZOR! Netrhajte fóliu za studena v zimnom období. Pred rezaním 
treba fóliu uchovávať pri teplote najmenej +10 °С, a to minimálne 
12 hodín.

Šírka pruhu musí zodpovedať výške presahu fólie na atike (alebo 
dĺžke fólie potrebnej na obalenie atiky) plus veľkosti presahu fólie 
na horizontálnom povrchu (najmenej 150 mm).

OPRACOVANIE ATIKY A JEJ KORUNY VYTIAHNUTIE NA ATIKU S VYUŽITÍM  
„SKRYTÉHO VAČKU“

výška presahu + preplátovanie

Pripravte tiež úzky pruh 
výstužnej fólie V-RP so šírkou 
120 mm na vytvorenie „vačku“.
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„SKRYTÉHO VAČKU“

80 mm
120 mm

Na rubovej strane fólie určenej 
pre atiku vyznačte čiaru vo 
vzdialenosti 80 mm od spod-
ného okraja pásu a pozdĺž tejto 
čiary načrtnite pruh na „vačok“. 
Na vytvorenie „vačku“ môžete 
použiť špeciálny prípravok.

Pristehujte pruh „vačku“ na 
niekoľkých miestach pozdĺž 
opačného okraja.

Pomocou automatického 
zváracieho zariadenia privarte 
pruh vačku k spodnému okraju 
záplaty.

Uvoľnite stehy.

Vložte kotviacu lištu 
do „skrytého vačku“ a pomocou 
pokrývačských klieští vytiahnite 
fóliu „vačku“, pritom tlačte 
na lištu kliešťami. Pri kotvení 
umiestnite pod kotviaci materiál 
kovovú doštičku, aby nedošlo 
k poškodeniu fólie.
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„SKRYTÉHO VAČKU“

Pokiaľ potrebujete kotviacu lištu 
menšej ako štandardnej dĺžky, 
nastrihnite ju z obidvoch strán 
nožnicami na plech.

Potom ju v nastrihnutom mieste 
zlomte.

Narezanie oceľovej lišty vykonajte 
pomocou uhlovej brúsky.  
Pre pohodlnejšiu prácu položte 
lištu naprieč trapézovým plechom.
 
POZOR! Nerežte lištu uhlovou 
brúskou na už vyhotovenej 
hydroizolácii, tepelnej izolácii 
alebo parozábrane.

Vzdialenosť medzi kotvami 
a kotviacou lištou musí byť 
200 mm.

Zdvihnite voľný okraj vytiahnutím 
hydroizolácie k atike.

Pokiaľ je výška vytiahnutia fólie 
na atike väčšia ako 450 mm 
alebo pokiaľ je nutné vytvoriť 
atiku s ďalšou vrstvou izolácie, 
použite ďalší skrytý vačok 
s kotviacou lištou umožňujúcou 
upevnenie.
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„SKRYTÉHO VAČKU“

Umiestnite do „vačku“ 
doplnkovú lištu. Pri zaisťovaní 
okrajovej kotviacej skrutky 
uhlopriečne ťahajte za roh fólie, 
aby na nej nedošlo k tvorbe 
záhybov.

V prípade nízkej atiky (obvykle 
výška 350 mm) prehoďte 
fóliu cez atiku; jednou rukou 
zatiahnite za vonkajšiu stranu 
fólie a uhladzujte ju druhou 
rukou smerom hore, aby sa 
netvorili záhyby.

Mechanicky fóliu zakotvite 
k vonkajšej strane atiky.

Na horizontálnu časť atiky 
vybavenej fóliou inštalujte 
oplechovanie (pre sendvičové 
panely) na ochranu fasády pred 
vodou. Oplechovanie atiky musí 
byť vykonané natesno.  
Styk oplechovania a atiky treba 
premazať polyuretánovým 
tmelom alebo zatesniť pomocou 
hydrofilných materiálov alebo 
pomocou tesnení z neoprénovej 
gumy..

sklon
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„SKRYTÉHO VAČKU“

Pri vysokých atikách môžete 
nainštalovať odkvapnicu 
z plechu laminovaného PVC. 
O práci s plechom laminovaným 
PVC pozri ods. 9.2.

Pri atikách vyšších než 
350 mm použite zakončenie 
s ukončovacou lištou. Na 
rovnomerné napnutie fólie 
po celej dĺžke atiky je nutné 
inštalovať lištu od stredu. Na 
zaistenie zodpovedajúceho 
napnutia fólie použite 
pokrývačské kliešte.

Na upevnenie ukončovacej lišty k atike zo sendvičových panelov 
použite kotvy s priemerom taniera najmenej 5,5 mm.

Na vytvorenie napojenia k atike 
pomocou líšt z laminovaného 
plechu narežte ručnými alebo 
elektrickými nožnicami na 
kov z plechu pásky so šírkou 
50 mm. Môžete tiež použiť už 
hotové lišty.
 
POZOR! Každé 2 bežné metre 
umiestnite medzi lišty dilatačnú 
medzeru s veľkosťou 2 – 3 mm.

Naneste PU tmel TechnoNICOL, 
a to presne do stredu vnútornej 
strany laminovanej plechovej 
lišty.
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„SKRYTÉHO VAČKU“

Ukotvite lištu vo vertikálnej 
polohe samoreznými skrutkami.

Privarte plastovú hydroizolačnú 
fóliu na rovnakej úrovni s krajom 
laminovanej lišty.

Na dodatočné utesnenie 
naneste PU tmel TechnoNICOL 
na okraj lišty.

Zaoblite všetky rohy.  
Privarte pruh k vodorovnej 
hlavnej hydroizolácii 
automatickým zváracím 
zariadením.

Privarte všetky presahy. Predtým 
skoste horizontálny okraj 
spodnej fólie.
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„SKRYTÉHO VAČKU“

Odrežte prebytočnú fóliu nad 
ukončovacou lištou ostrým 
nožom a aplikujte tmel do 
medzery medzi lištou a stenou.

Pri fixácii fólie na vonkajšie 
a vnútorné rohy (kúty) 
ponechajte medzi ukončovacími 
lištami medzeru 4 – 5 mm. 
Okraje líšt vystužte doplnkovým 
ukotvením.

Možné riešenie zmeny výšky 
vytiahnutia na atiku.

Skontrolujte kvalitu zvarov 
testerom. Odporúčame 
manuálne vyhotovené zvary 
ošetriť zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.

Ako alternatíva sa dá miesto 
ukončovacej lišty použiť kotviaca 
oceľová lišta TechnoNICOL 
alebo poplastovaná lišta 
na tmelenie.

4 – 5 mm

4 – 5 mm
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9.2 Opracovanie koruny atiky

Na realizáciu odkvapových profilov na betónovom podklade používajte 
laminované plechy s hrúbkou povlaku PVC najmenej 800 μm.  
 
POZOR! Pred inštaláciou skontrolujte, na ktorej strane je povrchová 
úprava z PVC. Plastové hydroizolačné fólie sa dajú privárať len na 
poplastovanú stranu.

OPRACOVANIE ATIKY A JEJ KORUNY OPRACOVANIE KORUNY ATIKY

Prehnite hlavnú strešnú 
krytinu cez odkvapovú hranu 
a mechanicky ju upevnite. 
Na upevnenie použite kovové 
podložky. 

Nožnicami na plech vystrihnite 
prefabrikovanú tvarovku v uhle 
45°. Pripevnite tvarovky k nosnej 
vrstve strešného plášťa.
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Medzi jednotlivými profilmi 
ponechajte expanznú medzeru 
každé 3 mm.

Šírka medzery musí byť 2 – 3 mm. 
Upravte medzeru a upevnite 
ďalší odkvapový profil.

Prelepte medzeru krycou 
páskou, aby nedošlo k jej 
privareniu k PVC fólii.

Vystrihnite kus nevystuženej 
fólie V-SR (zvýraznené žltou 
farbou) a zaoblite rohy.

Pristehujte PVC fóliu 
k laminovanému plechu a potom 
privarte nevystuženú PVC fóliu 
k odkvapovému profilu; použite 
ručnú teplovzdušnú pištoľ 
a prítlačný valček. Odrežte 
prebytok nevystuženej PVC fólie 
v spodnej časti pokrývačským 
nožom.

Vyrežte pruh vystuženej fólie 
V-RP (zvýraznené zelenou 
farbou) so šírkou 300 mm 
a teplovzdušnou pištoľou 
ho pristehujte k vodorovnej 
hydroizolácii.
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Rohy zaoblite nožnicami a zrežte 
koniec v uhle 45°.

Na vnútornej strane privarte 
pruh k hlavnej strešnej krytine 
pomocou automatického 
zváracieho zariadenia.

Skoste okraje nevystuženej fólie 
na hĺbku zvaru (najmenej 30 mm).

Privarte pruh k laminovanému 
plechu tvarovky ručnou 
teplovzdušnou pištoľou.

Všetky zvary skontrolujte 
testerom; zvláštnu pozornosť 
venujte miestam, kde vystužený 
povlak prekrýva nevystuženú fóliu.
Odporúčame všetky zvary 
napojenia na odkvapnicu 
ošetriť zálievkovou hmotou PVC 
TechnoNICOL.
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10.
Inštalácia strešných 
vpustov
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10. Inštalácia strešných vpustov

INŠTALÁCIA STREŠNÝCH VPUSTOV

Odporúča sa používať dvojstup-
ňový strešný vpust. Spodná prí-
ruba strešného vtoku umožňuje 
správne utesnenie parotesniacej 
vrstvy a jej správne fungovanie.

Na dosiahnutie hladkej a pevnej 
základne v okolí strešného vtoku 
odporúčame používať dosky 
tepelnej izolácie EPS – s vyššou 
pevnosťou v tlaku.

Rozmery tejto plochy musia byť 
najmenej 1×1 m.

Pri jednostupňových strešných 
vpustoch je vhodnejšie používať 
butyl-kaučukovú pásku na 
zatesnenie parotesniacej vrstvy 
po obvode výstužnej dosky. EPS 
dosku tesne pritlačte na pásku.
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Vytvorte v doske otvor na 
inštaláciu strešného vpustu. 
Na zaistenie tesného spojenia 
príruby strešného vpustu 
skoste okraj otvoru, napríklad 
natavením EPS dosky ručnou 
teplovzdušnou pištoľou.

Ako separačnú vrstvu vložte 
diel zo skleného vlákna 
s hmotnosťou najmenej 120 g/m2  
medzi EPS dosku a fóliu a do 
otvoru vložte strešný vpust.

Pre dôkladnejšie utesnenie 
naneste PU tmel pozdĺž 
vonkajšieho okraja strešného 
vpustu; tmel naneste okolo 
všetkých skrutiek.

Prírez fólie V-RP s rozmermi 
1×1 m priložte cez strešný vtok; 
nožom vo fólii vyrežte otvory pre 
skrutky a pritlačte fóliu na čapy. 

Na uľahčenie tejto operácie 
môžete použiť prefabrikovaný 
diel s kašírovanou fóliou už 
z výroby.



125INŠTALÁCIA STREŠNÝCH VPUSTOV

Na zvýšenie spoľahlivosti 
spoja naneste PU tmel okolo 
vonkajšieho okraja strešného 
vpustu.

 Prírubu pritiahnite maticami. 

Po dotiahnutí všetkých matíc by 
sa malo spod príruby vytlačiť 
malé množstvo tmelu.

Zdvihnite kus fólie a upevnite 
strešný vpust k podkladu dlhými 
závitoreznými skrutkami.

Ukotvite diel k nosnej vrstve tak, 
aby kotviaci materiál prenikol 
výstužnou fóliou (pozri odsek 3.1).
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Pokračujte v inštalácii fólie 
na hlavnej ploche obvyklým 
spôsobom. Po zakotvení plochy 
umiestnite stred strešného 
vpustu pod fóliu, stred určite 
pomocou skrutiek. 

Vyznačenie otvoru na fólii 
vykonáme pomocou prúžku fólie 
a značkovača. Pomocou kružidla 
narysujte kružnicu s polomerom 
o 6 mm väčším, než je polomer 
príruby.

Nožnicami opatrne prestrihnite 
fóliu pozdĺž vyznačenej čiary tak, 
aby ste nepoškodili spodnú fóliu. 
Vyhotovte rubový zvar a potom 
dokončite zváranie vpustu 
k podkladovej fólii.

Všetky zvary ošetrite tekutým 
PVC TechnoNICOL.
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11.
Inštalácia ochranného 
materiálu LOGICROOF NG  
na PVC fólie okolo 
pásových a bodových 
svetlíkov
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11. Inštalácia ochranného materiálu 
LOGICROOF NG na PVC fólie okolo 
pásových a bodových svetlíkov

LOGICROOF NG je ochranný materiál na báze nehorľavej tkaniny 
a úplne nahrádza klasické riešenia, ako je obsypávanie štrkom 
a obkladanie dlaždicami. Materiál je na dolnej strane pokrytý 
špeciálnou poplastovanou vrstvou, ktorá umožňuje privarenie k PVC 
fóliám TechnoNICOL. Aplikácia ochranného materiálu LOGICROOF 
NG je možná po celý rok pri teplotách od -15 °С do +50 °С, materiál 
nepriťažuje konštrukciu a umožňuje inštaláciu protipožiarnych pruhov 
na strechách s ľubovoľným sklonom.
 
POZOR! Po otvorení treba ochrannú fóliu LOGICROOF NG uchovávať 
v suchu. Nepoužívajte navlhnutý ani mokrý materiál, nevykonávajte 
práce v daždi!

Pred začiatkom kladenia materiálu LOGICROOF NG odstráňte 
z povrchu fólie nečistotu, vodu alebo sneh. V prípade znečisteného 
povrchu alebo pri inštalácii materiálu na starú fóliu je na dosiahnutie 
vysokej kvality zvaru potrebné očistiť miesta, ktoré sa budú zvárať. 
Na čistenie použite čistič na PVC fólie TechnoNICOL.

INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO 
MATERIÁLU LOGICROOF NG
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MATERIÁLU LOGICROOF NG

Rozviňte kotúč LOGICROOF NG 
pozdĺž steny svetlíka na odvod 
dymu. Okraj pásu musí tesne 
priliehať k stene.

Skrátenie materiálu vykonávajte 
len nožnicami. Pred začiatkom 
zváračských prác sa presvedčte, 
či materiál leží penetrovanou 
stranou nadol.

Vyhotovte rubový zvar pomocou 
teplovzdušnej pištole a úzkeho 
mosadzného valčeka.

Pomocou teplovzdušnej pištole 
s dýzou 40 mm a silikónového 
valčeka privarte LOGICROOF NG 
pozdĺž steny svetlíka na odvod 
dymu. Dbajte na to, aby ste 
materiál nespálili. Silná zmena 
farby a veľké množstvo dymu 
svedčí o prepálení materiálu.
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MATERIÁLU LOGICROOF NG

200 m
m

Každých 200 mm privarte 
pomocou automatického 
zváracieho zariadenia fóliu 
LOGICROOF NG k podkladovej 
fólii. Na tento účel zložte 
LOGICROOF NG do pásu so 
šírkou 200 mm, miesta ohybu 
prejdite silikónovým valčekom.

Odporúčané východiskové parametre zvárania: teplota 520 – 540 °С, 
rýchlosť — 3,2 – 3,5 m/min.

Privarte LOGICROOF NG 
pomocou automatického 
zváracieho zariadenia. Pri 
zváraní dbajte na to, aby ste 
zvárané materiály dostatočne 
prehriali, ale neprepálili.

Prehnite LOGICROOF NG 
a pokračujte vo zváraní 
analogickým spôsobom pri 
ďalšom okraji. Opakujte postup 
tak dlho, kým neprivaríte celý 
pás materiálu vždy po 200 mm.
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Na získanie protipožiarneho 
pruhu so šírkou 2 m treba 
položiť vždy dva pásy 
LOGICROOF NG pozdĺž každej 
strany svetlíka na odvod 
dymu. Rozviňte ďalší kotúč 
LOGICROOF NG. Pomocou 
automatického zváracieho 
zariadenia pevne privarte 
podkladovú fóliu k prvej 
roli. Privarenie druhej role 
LOGICROOF NG k fólii vykonajte 
analogickým postupom.

INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO 
MATERIÁLU LOGICROOF NG

Hotový protipožiarny pruh okolo 
svetlíka na odvod dymu.

Pokiaľ sú na montážnom 
úseku oblasti, v ktorých stojí 
voda, odstráňte a ošetrite 
podkladovú fóliu čističom 
PVC fólií. LOGICROOF NG 
privarte po celej ploche zóny 
pomocou teplovzdušnej pištole 
a silikónového valčeka.
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12.
Postup čistenia 
prístrojov
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12. Postup čistenia prístrojov

Pre bezchybnú a spoľahlivú funkciu ručných zváracích prístrojov 
vykonávajte pravidelne minimálne raz za rok ich čistenie. Ručné 
zváracie zariadenie Leister nemá špeciálne vstupné filtre, preto sa 
prach dostáva do vnútorných a ťažko dostupných miest prístroja. 
Na údržbu zariadenia nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. 
Úplne stačí štetec, stlačený vzduch a súbor skrutkovačov s výmennými 
hrotmi. Táto údržba sa dá vykonávať priamo na stavenisku.

Čistenie je najlepšie vykonávať pri obyčajnom stole, kde je možné 
rozložiť teplovzdušnú pištoľ a príslušenstvo.

Skrutkovačom odskrutkujte 
skrutku, ktorá pridržiava dýzu.

Pomocou kovovej kefy odstráňte 
nečistoty z dýzy fénu.

Vyberte dýzu.

12.1 Čistenie teplovzdušnej pištole
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Paronitová 
vložka

Kryt

POSTUP ČISTENIA PRÍSTROJOV ČISTENIE TEPLOVZDUŠNEJ PIŠTOLE

Odskrutkujte 4 skrutky 
z ochranného krytu 
vyhrievacieho telesa.

Ak je sľudová vložka poškodená 
a odlupuje sa, vymeňte ju za 
novú. Kúsky sľudy môžu upchať 
prúd vzduchu, čo môže spôsobiť 
poruchu zariadenia.

Vyberte kryt vyhrievacieho 
telesa spolu so sľudovou 
vložkou.

Držte pištoľ za dolnú časť 
a vyberte vyhrievacie teleso. 

Preverte, či vyhrievacie teleso 
nie je znečistené prachom alebo 
inými nečistotami. Preverte 
prípadne aj celistvosť špirály; 
vykonáva sa so skúšačkou. 
Poškodenú drôtenú špirálu 
vymeňte za novú.
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Chladiace otvory

Snímač

Horné  
obežné  
koleso

ČISTENIE TEPLOVZDUŠNEJ PIŠTOLE

Všetky otvory v kovovom kryte 
a paronitové vložky očistite od 
prachu a nečistôt. Cez ne prúdi 
vzduch a ochladzuje sa kovový 
kryt.

Starostlivo otrite teplotný snímač.

Odskrutkujte 4 skrutky po 
obvode vrchného veka.
Zložte veko. Vnútornú časť veka 
očistite od prachu a nečistôt 
pomocou štetca a stlačeného 
vzduchu.

Panel so snímačom odložte 
nabok.

Pomocou kľúča odskrutkujte 
maticu, ktorá upevňuje horné 
obežné koleso elektromotora.
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Pomocou dvoch skrutkovačov 
zložte koleso z hriadeľa.

Pomocou dvoch skrutkovačov 
opatrne vyberte druhé koleso.

Vyberte plastovú vložku medzi 
horným a dolným kolesom.

Prefúknutím odstráňte prach 
a nečistoty.

Rovnakým spôsobom očistite 
obidve kolesá a plastovú vložku.
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Maliarskym štetcom očistite 
nečistoty z lopatiek obežných 
kolies.

Zložte plastový plášť pištole 
(držadlo).

Odskrutkujte zostávajúce 
3 skrutky.

Narovnajte sponku a použite ju 
ako testovacie meradlo. Týmto 
meradlom preverte dĺžku kief. 
Umiestnite hrot sponky do 
otvoru za kefou.
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ZARIADENIA

Uchopte sponku v jednej rovine 
s korpusom. Vytiahnite ju 
z otvoru a priložte k vonkajšej 
strane – získate dĺžku kief. 
Pokiaľ zostáva menej než 3 mm, 
kefy je nutné vymeniť.

POZOR! Pri čistení motora od prachu a nečistôt nepoužívajte 
zbytočne silu, neaplikujte umývacie ani čistiace prostriedky.

Z plášťa (držadla) vyberte 
ochranné sieťky a tiež ich 
očistite od prachu a nečistôt 
pomocou štetca a stlačeného 
vzduchu.

Zloženie zváracieho zariadenia vykonajte v opačnom poradí.

12.2 Čistenie automatického zváracieho zariadenia

Pomocou kovovej kefy odstráňte 
nečistoty z dýzy fénu.

Odskrutkujte 4 skrutky 
z ochranného krytu 
vyhrievacieho telesa.
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ZARIADENIA

Vyberte kryt vyhrievacieho telesa 
spolu so sľudovou vložkou.

Odskrutkujte 4 skrutky 
upevnenia prítlačnej dosky.

Ak je sľudová vložka poškodená 
a odlupuje sa, vymeňte ju za 
novú. Kúsky sľudy môžu upchať 
prúd vzduchu, čo môže spôsobiť 
poruchu zariadenia.

Vyberte prítlačnú dosku.

Odstráňte gumový kryt z hornej 
časti.
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ZARIADENIA

Odskrutkujte 4 skrutky 
upevnenia hornej časti. 

Odskrutkujte maticu upevnenia 
horného obežného kolesa 
elektromotora a pomocou 
dvoch skrutkovačov ju zložte 
z hriadeľa.

Vysuňte hornú časť s vyhrievacím 
telesom. Vyhrievacie teleso 
v tejto fáze nevyberajte, lebo 
by to mohlo viesť k poškodeniu 
teplotného snímača!

Odskrutkujte 2 skrutky, ktoré 
upevňujú dolnú časť.

Opatrne vyberte plastovú 
vložku medzi horným a dolným 
obežným kolesom.
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ZARIADENIA

Vyberte druhé plastové obežné 
koleso elektromotora pomocou 
dvoch skrutkovačov.

Vyberte vyhrievacie teleso.

Zložte plastový plášť (držadlo 
pištole).

Preverte, či vyhrievacie teleso 
nie je znečistené prachom alebo 
inými nečistotami. Preverte 
prípadne aj celistvosť špirály; 
vykonáva sa so skúšačkou. 
Poškodenú drôtenú špirálu 
vymeňte za novú.

Ak je to nevyhnutné, prefúknite 
vyhrievacie teleso stlačeným 
vzduchom.
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ZARIADENIA

Stlačeným vzduchom očistite od 
prachu a nečistôt aj motor.

POZOR! Pri čistení motora od prachu a nečistôt nepoužívajte 
zbytočne silu, neaplikujte umývacie ani čistiace prostriedky.

Rovnakým spôsobom očistite 
obidve obežné kolesá a plastovú 
vložku.

Plášť (držadlo) pištole prefúknite 
stlačeným vzduchom.

Zloženie zváracieho zariadenia vykonajte v opačnom poradí.
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13.
Inštalácia strešného 
chodníka LOGICROOF 
WalkWay Puzzle
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LOGICROOF WALKWAY PUZZLE

13. Inštalácia strešného chodníka 
LOGICROOF WalkWay Puzzle

Strešný chodník sa skladá zo samostatných hotových dielov 
ako puzzle. Pracovný rozmer jedného prvku je 600х600 mm. 
Po vykonaní kladenia sa okraje hotového chodníka privaria 
k povrchu základnej strešnej krytiny pomocou automatického 
zváracieho zariadenia (Variant alebo podobný). Na tieto účely 
je po krajoch dielov umiestnený špeciálny hladký pás so šírkou 
80 mm. Zo spodnej strany dielov sa nachádzajú kanáliky na 
odvod vody, preto je potrebné robiť medzi dielmi medzery. 
Prvky sú z rovnakého materiálu ako fólia, ideálne sa teda zvárajú 
so základnou strešnou krytinou.

Upevnite pomocou 
teplovzdušnej pištole prvý 
chodníkový diel na dvoch 
stranách k základnej strešnej 
krytine. 

Ďalší diel zapasujte do 
predchádzajúceho ako puzzle.
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„Ušká“ dielov umiestňujte tak, 
aby neprekážali priechodu 
automatického zváracieho 
zariadenia.

Po zložení jedného radu 
chodníka privarte automatickým 
zváracím zariadením chodníkové 
diely k podkladovej fólii. 
Na tento účel sú určené 
hladké pásky na krajoch 
chodníkových dielov.

Ďalší diel stačí prikotviť len 
na jednom mieste.
Privarte „ušká“ dielov ručne 
z obidvoch strán.
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Základné pravidlá prevádzky striech 
z plastových hydroizolačných fólií

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PREVÁDZKY STRIECH 
Z PLASTOVÝCH HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ

Nevystavujte strechu 
pôsobeniu ohňa, horľavých 
a toxických látok, mazadiel, 
ropných produktov 
a asfaltu. Pokiaľ k tomu 
dôjde, ošetrite fóliu čističom 
PVC fólií TechnoNICOL 
alebo silno poškodené 
miesto vymeňte.

Personál musí pri pohybe 
na streche používať 
ochrannú obuv s plochou 
podrážkou, bez ostrých 
a kovových podpätkov a pod. 

Zábraňte mechanickému 
poškodeniu plastovej 
hydroizolačnej fólie.

Používať mechanizovanú 
techniku na odpratávanie 
snehu je zakázané.

Pokiaľ sa objekt nachádza 
v oblasti s veľkým výskytom 
vtákov, odporúča sa 
nainštalovať elektronické 
alebo ultrazvukové plašiace 
zariadenia.

Pohybujte sa po 
streche len po 
zaistených trasách.

Nevstupujte na strechu 
a nepohybujte sa po 
nezaistených miestach 
na streche pri okolitej 
teplote nižšej než 
−15 °С.

Sneh zo strechy 
odstraňujte len 
drevenou lopatou. 
Na streche ponechajte 
ochrannú vrstvu snehu 
s výškou aspoň 10 cm.

Nezhadzujte sneh 
z vyššie položených 
miest strechy pod ňu.

Neoprávnené osoby 
nemajú na strechu 
prístup. Veďte zoznam 
personálu pracujúceho 
na streche.

Úplné pokyny na údržbu a prevádzku strechy z plastových 
hydroizolačných fólií nájdete v „Návode na údržbu a prevádzku 
striech z plastových hydroizolačných fólií LOGICROOF“ na webe  
www.logicroof.eu
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TECHNONICOL
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