
A Umicore brand

> Určeno pro :
Všechny typy střech, složité tvary,
velké plochy, náročné klimatické podmínky.
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KRYTÍ NA STOJATOU DRÁŽKU
NÁVOD PRO POUŽITÍ A POKLÁDKU

Snadné a rychlé pokládání 

Příznivý estetický dojem, neviditelné spoje 

Maximální vodotěsnost.
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Představení systému

Nejdůležitější silné stránky

Krytí na stojatou drážkou je moderní technikou opláštění střech. 

Jedná se o ekonomicky nenáročnou a přitom odolnou techniku, která se hodí pro moderní architekturu,

především pro krytí velkých ploch. Užití profilovacích a falcovacích strojů pro uzavírání podélných spojů

snižuje dobu pokládky a zlepšuje využití plechu dodávaného ve svitcích.

Navíc tato technologie zaručuje optimální vodotěsnost, a to i v oblastech s hojnými srážkami.

Z estetického hlediska dodávají nízké spoje střešnímu komplexu modernost, lehkost a pravidelnost. 

To vystupuje do popředí především v případech, kdy je stojatá drážka užita na střechách složitějších tvarů.

Střecha pak získává specifický vzhled s nádechem “high-tech”.

Obr. 1: Profilovaný plech se stojatou drážkou

Obr. 2: Standardní příponky VM ZINC

Popis

Systém stojaté drážky spočívá ve spojení

profilovaných plechů VM ZINC po celé

jejich délce (Obr. 1). Pásy (šáry) VM ZINC

jsou pokládány na souvislý podklad a

upevňovány fixačními příponkami

přišroubovanými k podkladu (Obr. 2).

Vodotěsnosti spoje je dosaženo dvojitým

přehybem jejich bočních krajů (Obr. 3)

(falcováním).

<

< <
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Obr. 3: Etapy profilování a falcování na stojatou drážku

Příprava profilu

Upevnění profilu

Položení druhého profilu

Spoj před uzavřením

Uzavření prvního ohybu

Uzavření druhého ohybu

Konečný vzhled stojaté drážky
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Oblast použití 
Základní údaje

Podklad střešní krytiny VM ZINC

Podklad je celoplošné bednění (výškový rozdíl mezi prkny

maximálně 5 mm) bez vyčnívajících prvků, tj. hřebíků nebo

nýtů, které by mohly poškodit spodní stranu zinkové krytiny.

Vhodný typ podkladu je upřesněn u popisu jednotlivých systémů.

Nosná konstrukce

• Tesařská konstrukce z masivního dřeva nebo z lepených

nosníků podle místně platných norem a klimatických

podmínek daného objektu (sněhové podmínky).

• Trapézové ocelové plechy souvislé (minimální tloušťka 0,75 mm)

nebo perforované (minimální tloušťka 1 mm) podle místně

platných norem. Plechy musí být opatřeny lakem nebo jinou

protikorozní úpravou podle typu budovy.

• Betonový podklad podle místně platných norem. Může být

tvořen železobetonovým monolitem nebo konstrukcí ze

vzájemně spojených panelů.

Klimatická omezení

Vítr

Systém stojaté drážky je přizpůsoben, v rámci své odolnosti,

jakékoli síle větru za předpokladu, že byly vzaty v úvahu

klimatické podmínky v místě daného projektu. Ty ovlivňují

rozmístění fixačních příponek a tlouštku plechu.

Sníh

Systémy, o nichž pojednává tento návod, mohou být

předepsány na většině území s výjimkou horských oblastí 

(s vyšším zasněžením než je 1,5 KN/m2). V těchto oblastech

je s ohledem na hojnost sněhu nelze použít. V takových

případech se laskavě obracejte na zástupce VM ZINC.

Typ střechy 

Odvětrávaná studená střecha, plochá či oblouková.

Typ budovy

• Novostavba i  rekonstrukce

• Budovy s nízkým až průměrným stupněm vlhkosti:

kancelářské budovy, průmyslové stavby (jejichž výroba

neprodukuje páru), bytové domy, školní areály, sportovní

areály, víceúčelové prostory…

Pro stavby  s vysokým stupněm vlhkosti (bazén) je vhodné

vypracovat konkrétní studii.

Povolený spád

Minimální přípustný spád střechy je 5 % (2,9°).

Maximální přípustná délka střešních profilů VM ZINC

Délka střešních šárů je omezena na 10 m bez ohledu na spád

střechy. Pro použití profilů delších než je 10 m je třeba nechat

vypracovat ve VM ZINC konkrétní studii.

Obytný dům, Praha 

česká republika

Architekt: Eric Egeraat associated architects
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Oblast použití 
Vlastnosti a rozměry

Působení větru

Vítr způsobuje na střechách tlaky a sání,

jejichž intenzita závisí mimo jiné na

rychlosti větru, tvaru střechy a výšce

budovy. Zatížení není stejné na celé ploše

střechy, na hranách a rozích je větší.

Následující schéma ukazuje místa, na

nichž je třeba počítat s vyšším zatížením

větrem.

Stanovení hodnot tlaku a sání se řídí

mezinárodně platnými normami. Pokud

nejsou k dispozici, je třeba postupovat

podle doporučení VM ZINC.

Obr. 5: Místa zesíleného účinku větru

na střeše

Ra : zóna, kde je třeba posílit ukotvení střešní krytiny

(zvýšený počet příponek)

Ra = 0.1 x Se

Se : menší šířka budovy

<
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Vlastnosti systému stojaté drážky
VM ZINC

Odolnost systému stojaté drážky vůči

působení větru závisí na rozmístění

příponek. To je uvedeno v grafu 1, který

jsme sestavili na základě výsledků

testování příponek VM ZINC použitých v

systému stojaté drážky. Výsledky neberou

v úvahu kritéria související s deformací

šárů VM ZINC vystavených působení

větru.

Rozteč příponek je volena tak, aby

odolnost systému vůči sání větru byla

vyšší, než je sání působené prouděním

větru.

Rozmístění příponek je stanoveno pro

jednotlivé části zastřešení včetně míst

zesíleného působení větru zmíněných v

předcházejícím odstavci.

Graf 1: Výkon systému stojaté drážky 

(VM ZINC 0,7 mm, koeficient bezpečnosti: 2,6)
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Rozvinutá šíře : 500 mm

Rozvinutá šíře : 650 mm

Rozvinutá šíře : 670 mm 
<

Obr. 6: Rozmístění příponek

L/2

<

Rozmístění příponek

Rozmístění posuvných a pevných

příponek je provedeno podle obr. 6.

Posuvné příponky jsou rozmístěny ve

vzdálenosti maximálně 50 cm v případě

rozvinuté šíře šáru 500 mm a 40 cm v

případě šíře 650 a 670 mm.

Pevná zóna je umístěna vždy v horní

části šáru. Musí být dlouhá maximálně 3

metry a tvoří ji mimimálně 5 příponek.

Pro určení vhodného počtu příponek

podle místních klimatických podmínek

(množství sněhu na střeše, umístění

sněhových zábran, atd.) bereme jako

základ jednotkovou odolnost proti sesuvu

v hodnotě 66 daN.

Vzdálenost mezi příponkami (cm)

Posuvná příponka

Pevná příponka

Okap nebo příčný spoj

Hrana nebo příčný spoj

maximálně 10 m

Pevná zona maximálně 3 m

5 pevná příponka

‘

12 až
16 cm
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Součásti systému - popis 

Profilované plechy VM ZINC 

Jednotlivé profily VM ZINC jsou vyráběny ze svitků slitiny zinku, mědi a titanu podle

normy EN 988 (obchodní označení titanzinek). Existují v trojí povrchové úpravě:

přírodní, QUARTZ-ZINC (světle šedý odstín) a ANTHRA-ZINC (antracitově šedý odstín). 

V případě kladení na nekompatibilní podklad lze opatřit spodní stranu VM ZINC

ochrannou vrstvou kompozitního laku o tloušťce 60 µm.

Střešní profily, které jsou výsledkem tohoto patentovaného procesu, se jmenují

QUARTZ-ZINC PLUS a ANTHRA-ZINC PLUS. 

Obvyklá tloušťka plechů VM ZINC pro střešní aplikace je 0,7 mm, v případě některých

projektů lze dodat plechy o tlouštce 0,8 mm. 

Následující tabulka udává šíři svitků, vzdálenosti mezi spoji a hmotnost položeného

materiálu VM ZINC:

Výška stojaté drážky (mm) 25

Rozvinutá šíře svitku (mm) 500 650 670

Vzdálenost mezi drážkami (mm) 430 580 600

Hmotnost (kg/m2)  tloušťka 0,7 mm 5,84 5,64 5,63

Fólie DELTA VM ZINC 

Jedná se o fólii z protlačovaného

vysokotlakého polyetylenu (PE-HD). 

Fólie je dodávána s materiálem VM ZINC.

Klade se jako separační vrstva mezi

podklad a plech VM ZINC, aby se

předešlo problémům způsobeným

nekompatibilitou podkladového

materiálu s plechem VM ZINC. 

Výstupky na povrchu fólie umožňují

vytvoření odvětrávané dutiny na spodní

straně plechu VM ZINC.

Pokládka materiálu VM ZINC na fólii

DELTA VM ZINC se provádí pomocí

speciálních pevných a posuvných

příponek DELTA VM ZINC.

Užití fólie DELTA VM ZINC je omezeno na

střechy rozvinutelného tvaru.

Obr. 4a: Fólie DELTA VM ZINC >
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Příponky (Obr. 4b)

Jednotlivé profily se na střechu upevňují pomocí pevných a

posuvných příponek. Pevné příponky slouží k vytvoření pevné

zóny. Posuvné příponky slouží k vytvoření volné zóny a

umožňují volnou dilataci kovu.

Příponky se na podklad upevňují vhodnými vruty v rozmístění

daném místními klimatickými podmínkami a funkčními

vlastnostmi systému. Příponky VM ZINC zaručují minimální

odolnost 50 daN na příponku s koeficientem bezpečnosti 2,6.

Standardní příponky VM ZINC (Obr. 2):

Příponky se vyrábějí z nerezové oceli X5CrNi 18-8.

Příponky pro fólii DELTA VM ZINC (Obr. 4b):

Příponky se vyrábějí z nerezové oceli X5CrNi 18-8. 

Jsou vybaveny dvěma prolisy, které odpovídají výstupkům

fólie DELTA VM ZINC.

Obr. 4b: Příponky pro fólii DELTA VM ZINC 

<
Vruty

Fixační příponky se připevňují na podklad (masivní dřevo nebo

průmyslově vyráběné desky na bázi dřeva) nerezovými vruty

se zapuštěnou plochou hlavou a souvislým závitem

(minimálně 4 mm, maximálně 5 mm).

Pojistná hydroizolace

Jedná se o prodyšnou fólii z tepelně tvrzených polymerových

vláken (PEHD), např. TYVEK VO nebo VPX, DELTA VENT N, 

DELTA VENT S, SPIRTECH. 

Drážkový olej RUNOTEX

Butylový elastomerový olej RUNOTEX dodávaný v kartuších je

určený k zajištění dokonalé vodotěsnosti drážky nebo

některých ohybů. Aplikuje se pomocí vytlačovací pistole. 

Další informace o tomto výrobku najdete na přiloženém

návodu k použití.
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Pokládka 
Tradiční střecha se stojatou drážkou

V tomto návodu vám představujeme tři systémy zastřešení užívající technologii stojaté
drážky. Prvním je tradiční zastřešení titanzinkovou krytinou, druhý užívá technologii
SARKING a třetí systém DELTA VM ZINC.

Obr. 7: Tradiční systém se stojatou drážkou 

<

Pokládka tepelné izolace

Jedná se o izolaci ze skelné vlny, která

vyplňuje prostor mezi krokvemi. Je třeba

počítat s nutností vytvořit mezi izolací a

separační vrstvou ventilační mezeru o

výšce minimálně 20 mm.

Pokládka pojistné hydroizolace

Prodyšná pojistná hydroizolace se vypíná

mezi krokve. Upevňuje se pomocí hřebíků

nebo sponek. Je třeba zkontrolovat, zda

je rozteč mezi krokvemi vhodná pro užití

zvolené vypnuté fólie. 

Veškeré informace ohledně odvětrávání střechy hledejte v

kapitole "Základní principy " doporučení pro předepisování

VM ZINC.

Položení latí

Latě se kladou přímo na krokve. Slouží k vytvoření vzduchové

mezery mezi separační vrstvou a podkladem krytiny. 

Rozměry krokví i latí souvisí s velikostí vzduchové mezery:

• Pro délky šáru menší než 12 m postačuje vzduchová mezera

minimálně 40 mm

• Pro více než 12 m musí být minimálně 60 mm.

Instalace bednění 

Jedná se o prkna z materiálu slučitelného s titanzinkovými

plechy VM ZINC. Bednění je upevňováno na latě (ke krokvím) 

a kladeno vedle sebe s mezerou zhruba 5 až 10 mm.

Pokládka střešní krytiny VM ZINC 

Střešní profily VM ZINC se připevňují na podklad pomocí

standardních pevných a posuvných příponek VM ZINC. 

Pro posílení vodotěsnosti spojů lze užít speciální olej, který se

aplikuje do drážek před jejich uzavřením. Použití tohoto

výrobku je podrobně popsáno v návodu k použití olejů

RUNOTEX, distribuovaných VM ZINC.

V případě použití podkladu z materiálu neslučitelného s

titanzinkem VM ZINC (prkna napuštěná přípravky na bázi

kyselin nebo solí kovů nebo dřevotřískové a podobné desky),

použijte separační vrstvu:

• VM ZINC PLUS: materiál VM ZINC, jehož spodní strana je

chráněna vrstvou kompozitního laku (integrovaná separační

vrstva), takže je možné je klást na nekompatibilní povrch

(dřevotřískové desky, dřeva nekompatibilní s krytinou VM ZINC)

nebo na neodvětrávaný podklad (teplá střecha).

• Systém DELTA VM ZINC (separační fólie s provětrávanou

mezerou -viz následující kapitola).
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Krytina VM ZINC

Bednění z kompatibilního materiálu

Lať

Prodyšná pojistná hydroizolace

Krokev

Tepelná izolace

Strop

Odvětrávané vzduchové mezery

Parotěsá zábrana
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Pokládka 
Zastřešení SARKING VM ZINC

Obr. 8: Systém SARKING

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Lať

Kontaktní pojistná hydroizolace

Krokev

Tepelná izolace

Strop

Odvětrávané vzduchové mezery

Parozábrana

Položení parozábrany

Jedná se o bitumenový pás zesílený

skelnou textílií. Parozábrana je upevněna

na fošny pomocí speciálních hřebíků s

širokou hlavou umístěných po pěti.

Překrytí mezi jednotlivými pásy musí být

minimálně 60 mm. Spoje jsou svařeny.

Položení izolace

Izolace užívaná v tomto systému

zastřešení může být dvojího typu:

• Pevná minerální vlna s vysokou

hustotou (minimálně 135 kg/m3)

• Extrudovaná polystyrenová pěna

Zvolená izolace musí vykazovat

mechanické vlastnosti kompatibilní s

použitím v systému SARKING.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

Položení pojistné hydroizolace

V případě použití izolace z pevné

minerální vlny je třeba položit na izolaci

prodyšnou kontaktní fólii. Ta se klade v

pásech kladených vedle sebe směrem od

okapu. Překrytí mezi pásy musí být

minimálně 100 mm.

Užití pojistné hydroizolace není nutné v

případě položení izolace z (polystyrenové)

pěny s uzavřenými póry.

Montáž latí

Latě jsou upevněny přímo na krokve.

Kotví se pomocí vrutů nebo pomocí

hřebíků.

Montáž bednění a střešní krytiny
VM ZINC 

Položení odpovídá popisu tradičního

systému popsaného výše.
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Pokládka 
Střecha DELTA VM ZINC

Zastřešení DELTA VM ZINC lze použít v následujících případech:
• Položení krytiny VM ZINC na nekompatibilní podklad
• Renovace střechy z asfaltových šindelů nebo s asfaltovou hydroizolací
• Oprava zapuštěných okapů nebo položení okapů na nekompatibilní

podklad.

4 2 1

Obr. 9: Systém DELTA VM ZINC<

Krytina VM ZINC

Podklad z nekompatibilního materiálu

Lať

Prodyšná pojistná hydroizolace

Krokev

Tepelná izolace

Strop

Odvětrávané vzduchové mezery

Fólie DELTA VM ZIMC

Parotěsá zábrana

Princip systému

Pásy VM ZINC jsou v celé své ploše

izolovány od podkladu fólií DELTA VM ZINC,

která funguje jako separační vrstva a

zamezuje korodování spodní strany

materiálu VM ZINC.

Výstupky fólie směřující k zinkové krytině

vytvářejí odvětrávanou mezeru, která

umožňuje vysoušení spodní strany

krytiny a vytváření ochranné patiny.

Položení fólie v ploše zajišťuje také

odtékání kondenzované vody do okapu.

Fólii DELTA VM ZINC nelze v žádném

případě považovat za hydroizolační fólii,

její funkce se omezuje pouze na

odvádění kondenzované vody směrem k

okapu.

Fólie DELTA VM ZINC napomáhá také

vyrovnání nerovností povrchu podkladu

(latě, plechy, šindele, bitumenová

hydroizolace) maximálně do převýšení 

1 cm.

Položení krytiny DELTA VM ZINC

Odvětrávání podkladu krytiny

Je třeba zajistit, aby byl podklad

krytiny náležitě odvětráván a to v

případě novostavby i renovace střechy.

Kvalita podkladu krytiny (u renovace

střechy)

Je třeba zkontrolovat, zda je podklad v

dobrém a suchém stavu. Je také nutné

ověřit, zda odolnost vůči vytržení

příponek z podkladu odpovídá

požadované pevnosti proti vytažení

fixačních příponek DELTA VM ZINC, tj.

50 daN (2 vruty na příponku).

Instalace systému

Pro instalaci systému ve spádu se 

řidte návodem k použití systému

DELTA VM ZINC.

›
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Provedení detailů 
Okap

Obr. 10: Okap<

Krytina VM ZINC

Bednění ze slučitelného materiálu

Prodyšná pojistná izolace

Tepelná izolace

Odvětrávané vzduchové mezery

žlab
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Detail okapu je proveden pomocí okapové lišty z materiálu 

VM ZINC. Je zpevněna výztužemi z pozinkované oceli

rozmístěnými ve vzdálenosti 50 cm po celé délce okapu. 

V horní části je okapová lišta připevněna k podkladu pomocí

příponek.

Přívod vzduchu je v ideálním případě řešen lineární štěrbinou

umístěnou za prknem záklopu. Pokud to nelze provést, je třeba

posunout okapový pás o minimálně 1 cm vůči okapu, aby se

vytvořila štěrbina pro přívod vzduchu.

První fixační příponka stojaté drážky je umístěna hned za

okapovou lištou.

Při použití fólie DELTA VM ZINC je třeba počítat se zatažením

fólie do okapu, aby byl zajištěn svod kondenzované vody. V

každém případě je třeba dbát na to, aby nebyl zanešen otvor

pro přívod vzduchu, který umožňuje odvětrávání prostoru mezi

fólií DELTA VM ZINC  a pásy krytiny VM ZINC.
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Provedení detailů 
štítová lišta

Okraj střechy je zakončen pomocí závětrné lišty, která je v

horní části spojena drážkou s krytinou s vloženým zatahovacím

pásem a její spodní část je uchycena do zavlékacího pásu.

Obr. 11: štítová lišta<

Krytina VM ZINC

Bednění z kompatibilního materiálu

Prodyšná pojistná hydroizolace

Zatahovací pás

Nárožní prkno

Závětrná lišta

Zavlékací pás
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Provedení detailů 
Hřeben

V horní části krytinového pásu se provede detail zpětného ohybu "kapsa". Pásy

krytiny jsou zdviženy přes hřebenovou fošnu bez položení a zakončeny zpětným

ohybem. Zdvižený okraj pásu je připevněn tabulovými příponkami. Kryt hřebenu  je

uchycen pomocí příponky z nerezové oceli.

V případě použití fólie DELTA VM ZINC je fólie zdvižena přes hřebenové prkno. Je třeba

vytvořit otvor pro přívod vzduchu, aby bylo umožněno odvětrávání prostoru mezi fólií

DELTA VM ZINC a pásy krytiny VM ZINC.

Obr. 12: Hřeben

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Pojistná hydroizolace

Kryt hřebenu

Příponka z nerezové oceli

Hřebenové prkno
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Provedení detailů
Příčné spoje

Pokud délka spádu přesahuje 10 m, je třeba spojit mezi sebou

pásy krytiny VM ZINC příčně. Příčné spoje musí zajistit

dokonalou vodotěsnost střechy. 

Způsob provedení příčného spoje závisí na spádu střechy:

• 5 % < spád ≤ 20 %: spoj spádovým stupněm

• Spád > 20 %: spoj pomocí dvojité drážky 

Spoj pomocí spádového stupně (spád > 5 %):

Spádový stupeň je proveden bud paralelním posuvem krovu

nebo pomocí klínu. Je vysoký 100 mm.

Spodní část spádového stupně je provedena způsobem

zvanými "kapsa". Spodní pásy krytiny jsou vytaženy na

stupeň bez položení drážky. Okraje pásů jsou upevněny

tabulovou příponkou.

Horní část spádového stupně je provedena jako okap.

Spoj pomocí dvojité drážky (spád > 20 % ):

Krytinové pásy VM ZINC je třeba připravit následovně:

• Spodní pás: v horní části je připraven zpětný ohyb 30 mm

(vodní drážka). Zavlékací pás o rozměru 100 mm připájíme

tak, aby překrytí pásů činilo minimálně 180 mm

• Horní pás: ve spodní části pásu připravíme ohyb 80 mm.

Spodní pás je přichycen ve své horní části tabulovými

příponkami. Horní část je spojena se zavlékacím pásem

připájeným na spodní pás.

Obr. 13a: Spoj se spádovým stupněm

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Zatahovací pás VM ZINC

Výztuha z pozinkované oceli

Prodyšná pojistná hydroizolace

Obr. 13b: Spoj dvojitou drážkou

1

2

3

4

5

<

<

›



15

Provedení detailů
Úžlabí

Mohou nastat dvě situace:

Ploché úžlabí s drážkou 

(spád úžlabí ≥ 20 % a délka pásů ≤ 8 m):

Pásy v úžlabí jsou upevněny pomocí tabulových příponek. 

Spoj s krytinovými pásy je proveden dvojitou drážkou.

Obr. 14a: Ploché úžlabí s drážkou

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Prodyšná pojistná hydroizolace

Tepelná izolace

Připájená dvojitá drážka

Zapuštěné úžlabí  

(spád úžlabí < 20 % nebo délka pásů > 8 m):

Úžlabí je zapuštěno do výšky minimálně 50 mm. 

Zapuštění bude provedeno pomocí klínů nebo posuvem

krovu. Krytinové pásy VM ZINC jsou napojeny jako v případě

okapu.

Obr. 14b: Zapuštěné úžlabí<

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Prodyšná pojistná izolace

Tepelná izolace

Dvojitá drážka-pájená
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Provedení detailů 
Zapuštěné žlaby

Úpravy krytinových pásů pro napojení

žlabu jsou stejné jako u provedení okapu.

Pod podklad žlabu provedeného ze zinku

je třeba položit hydroizolaci, která zajistí

izolaci eventuální kondenzované nebo

zatékající dešťové vody odváděné do

žlabu  pojistnou hydroizolací. Zapuštěný

žlab musí mít vyřešen nouzový přepad.

Obr. 15: Zapuštěné žlaby<

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Tepelná izolace

Konstukce i pozinkované oceli

Hydroizolace

Prodyšná pojistná hydroizolace

Vyhřívací prvky
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Doporučujeme položit do žlabu vyhřívací

prvky, které budou urychlovat tání sněhu

a zabraňovat jeho hromadění, které by

mohlo vést k zatékání vody a poškození

střechy.
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Provedení detailů
Průniky

Pojednáváme zde pouze o průnicích

malých rozměrů (maximálně 3 šáry), 

v jiných případech je třeba vypracovat

pro provedení projektovou studii.

Spoj mezi zadní částí průniku a pásy

krytiny nad ním je proveden dvojitou

ležatou drážkou. Spoj mezi zadní částí

průniku a pásy krytiny pod průnikem je

proveden dvojitou ležatou drážkou. Zadní

část průniku vytváří hráz pro odtok

dešťové vody.

Průnik - podélný řez<

Krytiny VM ZINC

Kompatibilní bednění

Prodyšná pojistná hydroizolace

Tepelná izolace

Krycí lišta

Položená dvojitá drážka

Průnik - příčný řez<

Krytina VM ZINC

Kompatibilní bednění

Prodyšná  hydroizolace

Tepelná izolace

Krycí lišta
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Boční napojení s krytinovými pásy je

provedeno stojatou drážkou. 

Napojení pod průnikem je provedeno

následovně: pásy jsou zdviženy přes

průnik v detailu "kapsa" a zdviženy bez

položení drážek, upevněny jsou pomocí

zinkových příponek. Vodotěsnost v rozích

zajišťují přípájené úhlové příložky.

Celek je překryt lištou, která zaručuje

vodotěsnost celého lemování.



Umicore Building Products CZ s.r.o.
Pod Visnovkou 1661/31
140 00 Praha 4
tel. : +420 234 036 240 - fax : +420 234 036 241
www.vmzinc.cz
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