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DOPORUÈENÍ PRO POUŽITÍ
A MONTÁŽ MATERIÁLÙ
DODÁVANÝCH FIRMOU KOVOVÉ PROFILY
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1.

Úvod

Smyslem následujících pokynù j e ulehèit manipulaci, skl adování a montáž dodávaných
trapézových plechù, kazetových profilù, fasádních lamel, sendvièových panelù (dále jen „prv ky
opláštìní“) a souvi sejících ohýbaných doplòkových klem píøských prvkù. Chceme zároveò
pøispìt k zajištìní správ né funkènosti stavebních systémù (napø. støech, stìn èi stropù)
z tìchto prvkù sestavených..
Tato doporuèení odpov ídají souèasnému stav u technických znal ostí. Jsou zpracována na
základì platných norem a pøedpisù a s pøihlédnutím k platným pøedpi sùm v zahranièí (napø.
DIN). Kladou si za úkol napomoci technologicky správnému postupu m ontáže, resp. ke
správnému v yužití tenkostìnných profilù. Nezbavují však m ontážní firmu povi nnosti posoudit,
zda není nutné pro jednotl ivé pøípady udìlat zv láštní opatøení èi obecnì platná prav idla
upravit. V pøípadì jakýchkoli nejasností a pochybností je nezbytné daný problém okamžitì
konzultov at s projektantem, statikem, pøípadnì s technickým oddìlením v ýrobce nebo
prodejce.
Montáž tenkostìnných profilù by mìly zásadnì prov ádìt firm y odbornì a personálnì zdatné.
Musí být schopné provést m ontáž v souladu s provádìcím projektem, obecnì uznávaným i
technickými zásadami, pøí slušnými platnými normami a bezpeènostním i pøedpisy.
2.
2.1.

Pøed montáží
Technické podklady

Pøi zahájení m ontáže musí být na stavbì k dispozici prov ádìcí projekt. T en by mìl obsahovat
následující údaje:
- statický výpoèet v nezbytném rozsahu
- nosnou konstrukci, typ a šíøku podpor
- typ použitých tenkostìnných profil ù, jejich rozmìry, tl ouš•ku, úpravu pov rchu, údaje k jejich
položení
- typ upevnìní a spojování v èetnì údaje o pøíslušném typu spojovacího m ateriálu a
potøebných
prùmìrech pøedv rtání otv orù
- zpùsob pøíèného a podélného styku jednot livých tabulí plechù vèetnì pøípadného druhu
tìsnìní
- zpùsob ukonèení na okrajích a al espoò hlavní detai ly
- pøípadné ohybovì tuhé spoje spolu s poètem a rozmístìním šroubù
- plánované otv ory vèetnì ev ent. nutného statického vyztužení
- v pøípadì potøeby délkov ou roztažnost materiálu profi lù
- øešení odvodnìní a uzem nìní (ochrana proti bl esku)
- event. om ezení pochùznosti profilù v prùbìhu montáže plechù èi pokládání dalších vrstev
støechy
- vyznaèení sm ykových pol í ke ztužení nosného systému
2.2.
Transport
Námi dodáv ané tenkostìnné profil y jsou dopravov ány pøevážnì na kamionech
v zapáskovaných balí cích, které s ohledem na všeobecné podmínky na stavbách mají
zpravidl a hmotnost m ax. 4 t uny. Stavba je povinna zajistit pot øebnou pøíjezdov ou trasu na
místo skládání prof ilù, pøièemž je nutné poèítat s návìsy o celkov é délce soupravy až 16
metrù a hmotnosti 40 tun.

Pøi pokládání více bal íkù na sebe je nutné, aby døev ìné paletky ležel y pøesnì na sobì a
nemohlo dojít k poškození plechù (napø. pøi následném dalším zvedání balí ku plechù,
posunem aj.).
2.3.
Pøejímka pøi dodávce
Po dopravì trapézových plechù na stavbu je nutné pøed zahájením skládání zkontrol ovat,
zda poèet balíkù, plechù a ostatního pøíslušenství odpovídá údajùm na dodacím listu a
zda pøi dopravì nedošlo k viditelnému poškození dodávky. V pøípadì nesrovn alostí je
nutno uvést toto na dodacím CMR a obratem nás, prosím, kontaktuj te.
Každý balík plechu je oznaèen štítkem , na kterém jsou uvedeny zprav idla následující údaje:
- výrobce
jméno zákazníka-objednatele
- jméno -zákazníka-objednatele
- èíslo zakázky u v ýrobce a èíslo balíku
- oznaèení typu profilu, jeho tlouš•ky a provedení
- poèet kusù v balíku a jeji ch délky
Dle údajù na tomt o štítku je pak nutné zkontrolovat pøi rozbalov ání balíkù, zda poèet kusù
plechù v balíku a jeji ch délky odpovídají textu na štítku pøípadnì dodacímu listu. Pokud by byly
zjištìny nesrov nalosti, je potøeba tuto skuteènost okamžitì nahlásit dodavatel i pøípadnì
výrobci.
2.4.
Skládání
Pøed složením dodávky na stavbì je nutné mít zajištìn dostateèný prostor nejen pro
skladování, ale hlavnì pro manipulaci s balíky dodáv aných profil ù.
Balíky plechu j e nutné skládat pomocí v hodných manipulaèních a mechanizaèních prostøedkù.
U menších délek zprav idla do 6 m je možno použít vysokozdvižný vozík.
Pøi manipul aci s vysokozdv ižným v ozíkem doporuèujeme lyžiny vozíku podl ožit vhodným
materiálem, aby nedošlo k poškození nejen profil ù, ale ani jejich pov rchové úprav y (silný
papír, folie aj.)
do 6 m

U delších nebo tìžších dodáv ek je nutné použít pro skl ádání jeøáb. Pøi použití stav ebních
nebo mobilních jeøábù je nutné použít jako vázacích prostøedkù textilní pásy. Nikdy
nesmí být použito ocelo vých lan nebo øetìzù. U vìtších délek balíkù nad 8 m je vho dné
použít vahad lo. Úvazek je potøeba upevnit symetricky a v tìžišti.

do 8 m

nad 8 m

Pøi skládání plechù je nutné zamezi t nárazùm a otøesùm. V pøípadì potøeby je nutné pøi
skládání vhodným zpùsobem ochránit hrany balíkù proti m echanickému poškození.
Výrobce doporuèuje zásadnì skládat balíky plechù j ednotliv ì, u dlouhých a tìžkých balíkù je
to dokonce nezbytné. Pøi skládání více balíkù najednou dochází velice èasto k poškození
plechù v dolním balí ku, nebo• døevìné pal etky, kterým i jsou profily spáskovány, nej sou
dimenzov ány na pøípadnou dynamickou zátìž horním bal íkem pøi skládání.
U sendvièov ých panelù doporuèujem e užití rozpìrných napø. prken, aby nedošlo vli vem
vázacích prostøedkù na hranách balíkù k porušení (ohnutí) zámkù panelù.
V pøípadì, že je balí k plechù ukládán pøím o na støechu, je nutné položit jej na m ísto, kde se
nachází styk v azníkù se sloupy. Pokud jsou nìjaké pochybnosti o správ nosti umístìní nebo
manipulaci , je tøeba se ihned inf ormovat u techni ckého vedení stav by.
Po uložení balíkù plechù na vhodné místo je nut né zamezit j ejich dalším u pohybu, zejména
sklouznutí èi pøevrácení. Pozor též na silný v ítr po rozpáskování balíku prof ilù pøi v šech
manipulacích.
doporuèeno
2.5.
Skladování
V pøípadì, že ocelov é tenkostìnné profil y
nebudou ihned zcela zpracov ány, je nutno
chránit balíky plechù proti pov ìtrnostním
vlivùm.

ukládat ve spádu
Z tohoto dùvodu j e nutné chránit zbyl é
množství proti povìtrnostním vlivùm,
mechanickém u
poškození
nebo
deformaci plechù pøi špatném skladov ání.
Balíky pl echu musí být øádnì podl oženy a
uloženy v podélném smìru m írnì šikmo,
aby event. proniklá v oda èi vzni klý
kondenzát mohly odt ékat.

Pøi uložení na volném prostranstv í je vhodné pøikrýt
balíky plechù pl achtou, která chrání plechy pøed
deštìm a neèistotam i ovzduší v e srážkové vodì
obsaženými, av šak nesmí být vzduchotìsná.
Plastová folie není pøíliš v hodná, je nutné zabezpeèit
vždy øádné odv ìtrávání. Z tìchto dùvodù j e nutné,
aby plachty byly na koncích balíkù otev øené. Pøi
skladování balíkù plechù na delší období je nutné
uložit j e pod støechou a zabránit t ak prùniku vody do
balíkù, v zniku kondenzátu a ev ent. mechanickému
poškození.

krátkodobì - plachta
propouštìjící
vodní páry

Za škody vzniklé neodborným uskladnìním balíkù pl echù nepøebírá dodavat el odpovìdnost.

Pøi neodborném uložení ve smyslu nedostateèného odvìtrávání pøi delším skladov ání pozinkov aných
a aluzinkov aných profil ù mùže dojít ke vzniku šedé èi nabìlalé vrstv y oxidu zinku èi hydroxi du zinku na
povrchu plechù, tzv. “bílé korozi” èi šedá koroze. Tato bílá koroze mùže vzniknout i na spodní stranì
plechù již pol ožených tabulí pøi delším pøerušení stav by èi pøi nedostateèné tepelné izolaci vl ivem
opakovaného v zniku kondenzace na pov rchu plechù. Vznik bílé koroze v menším rozsahu
nepøedstavuje závažnou v adu a mùže být lehce odstranìn napø.

okartáèování m nylonov ým kartáèem èi omytím s pomocí speciální ch pøípravkù. Vznik šedé
koroze (v livem kondenzátu pøi skladování) j e bohužel nevrat ná bìžnými prostøedky
neodstranitelná zm ìna povrchu. Vyskytuje se u profil ù hliníkov ých èi aluzinkových.
Pøi nedostateèném odv odu vlhkosti a nedostateèném odvìtráv ání kondenzátu z balíku
polakovaných profilù m ùže dojít obèas k èásteènému ulpìní rubov ého ochranného laku na
lícovou, tzv. pohledovou stranu a spolu s neèistotami v ovzduší se mohou tvoøi t na této
pohledové stranì tzv. m apy. Tyto stopy lze omýt snadno vodou. Mùže též dojít k èásteènému
“matov atìní” laku na spodní tabul i. Tento jev se po èase na svìtle ztrácí, což lze urychlit
omytím lehce kyselou látkou, napø. zøedìným octem.
2.6.

Øezání tenkostìnných profilù v prùbìhu montáže

Provádìní øezù zejména polakovaných
(povlékaných) profil ù na stavbì je
nutné
minim alizov at
peèliv ým
zpracováním projektu a následnou
výrobou plechù v pøesných délkách.
Pro øezání jsou v hodné napø. elektrické
prostøihovací nùžky na plech. Výrobce
v žádném pøípadì nedoporuèuje dìlení
trapézových
plechù
pomocí
rozbrušování.

Pøi øezání èi vrtání plechù je n utné vzniklé šp ony a pilin y odstranit z povrchu plechù
napø. ometením mìkkým smetákem. Toto je nutné udìlat minimálnì vždy na konci
pracovní smìny, za zvýšené vlhkosti i hned, nebo• zejména horké pi liny èi špony zaèí nají
na povrchu profilu rychle korodov at, což nev ypadá esteticky (a což je èasto pøíèinou
reklamace na dom nìlou korozi prof ilù), ale pozdìji mohou narušit povlakovou v rstvu a stát se
tak místem zvýšeného rizi ka vzniku koroze.
3.
Montáž – všeobecné pokyny
Pøed zahájením montáže doporuèujeme kontrolu podpùrné konstrukce, zejména
z hlediska pøesnosti montáže, vodorov nosti, kolmosti a rovnobìžnosti. To platí zejména
v pøípadì, že montážní firm a pøebírá tuto èást sml uvnì od jiného subjektu. Není-li konstrukce
ve shodì s projektem, doporuèujeme toto uvézt do stavebního deníku èi protokolu o
pøevzetí práce a z této skuteènosti v zniklé v ícepráce øešit se zadavat elem montáže.
-3.1
Kotvení, pøipojování, spoje
Kotvením rozumíme m echanické spojov ání konstrukcí èi pl echù specielním m asivním i
k tomuto úèelu v hodnými prostøedky (napø. hmoždinkami èi specielními šrouby) zpravidl a do
betonu èi zdiv a.
Pøipojováním bývá èasto oznaèov áno spojování prof ilù s nosnou konstrukcí, která m ùže být
z: a) oceli, event. hliníku (Al)
b) døeva
c) betonu
1. oceli, ev ent. hliníku (Al) b) døev a c) betonu
støecha - vnìjší
støechav-horní
vnì jšívlnì
zpravidla
zpravidla v horní vlnì

podhled

stì na
stìna

Ocelové trapézové profily jsou na spodní konstrukci zpravidla pøipevòovány ve spodní vlnì
pøiléhající ke konstrukci. Výjimku zde tvoøí vnìjší støešní profily urèené pro odvod vody, kde
je v mnoha pøípadech, zejména je-li menší spád, vhodné provést upevòování profilù nad místem
.
odtoku vody, tedy v horní vlnì napø. pøes sedlové podložky, tzv. kaloty.
Typy spojù a jejich vzdálenost je nutno provést pøedepsaným zpùsobem v závislosti na statickém výpoètu.
Vzájemné vzdálenosti spojù je nutné dodržovat ze statického a funkèního hlediska. Je rovnìž nutné
dodržovat vzdálenost spojù k volným okrajùm a rohùm budov (trapézové plechy se v tìchto pøípadech
.
šroubují do každé vlny).
Na podélném styku dvou tabulí trapézových plechù se profily spojují vzájemnì po 330 až 660 mm
nýtováním nebo sešroubováním tak, aby spoj nemohl odstávat èi se uvolnit. Toto podélné spojení
..
má statický vliv zpravidla jen u smykových polí
.Spoje druhy spojovacích prostøedkù
3.2
.
Jako spoj bývá oznaèováno místo styku ocelových trapézových profilù s jiným profilem èi podobným
.
stavebním dílcem vèetnì pøíslušného spojovacího prostøedku.
Osové vzdálenosti, druh a typ nejen spojù, ale i spojovacího materiálu, jakož i spoje ve smykových
polích je nutné pøi projektování správnì staticky posoudit a pøi montáži pak tyto údaje pøedepsané
v projektové dokumentaci bezpodmíneènì dodržet. Dále je nutné posoudit, zda se skuteèný stav na
stavbì shoduje s provádìcím projektem. Pøípadné zmìny je nezbytné ihned konzultovat s projektantem.
Spojovací prvky jsou použitelné podle konkrétní situace. Mají však nìkterá omezení, pøedevším podle
druhu materiálu a úèelu použití. Pro práci se spojovacím materiálem výrobce doporuèuje používat
.
pøedepsané náøadí a montážní pomùcky.
Nastøelovací høeby jsou používány pro pøipojování ocelových trapézových profilù na nosnou ocelovou
konstrukci, nejèastìji od tlouš•ky 6mm (ve specifických pøípadech možno již od 3mm, viz. dokumentace
výrobce pøíslušných høebù). Pro aplikování nastøelovacích høebù se používají specielní nastøelovací
pistole a nábojky. Tyto nábojky jsou barevnì odlišené dle vhodnosti svého použití pro rùzné typy
pøipojovaného materiálu a spodní konstrukce. Pøi použití je nutno exaktnì se držet pokynù výrobce.
Hmoždinky slouží pro kotvení. Pøi montáži je tøeba dodržovat pokyny dané výrobcem, zejména pokud
se týká zpùsobu usazení hmoždinky, vhodné délky a druhu dle materiálu zdiva.
Trhací nýty se používají zpravidla pro podélné spoje trapézových plechù pøíp. spoje trapézových
plechù s plasty apod.
.
Šrouby slouží pro pøipojování a spojování. Pro všechny typy spojù pomocí šroubù platí, že s výrobcem
udávanými charakteristikami šroubu pro tah a støih je možno poèítat pouze pøi exaktním dodržení
výrobcem udávaných sil utahovacích momentù a zásad pro zabudování pøíslušného šroubu. Jde
zejména u samoøezných šroubù o prùmìr pøedvrtání pøíslušného otvoru (tento údaj by mìl být uveden
v kladeèském plánu) a u samovrtných šroubù rychlost vrtání a tlouš•ku vrtaných materiálù.
Pøi používání šroubù s tìsnícími podložkami doporuèujeme užít utahovacích pøístrojù s tzv. hloubkovým
.
dorazem, aby nemohlo dojít k „pøetažení“ podložky.
Pro každý typ spoje je nutno volit správnì typ závitu (do døeva, plechu èi silnostìnné oceli).
Nejèastìji se používají šrouby samovrtné a závitotvorné (samoøezné). Z hlediska povrchové úpravy a
.
materiálu rozlišujeme:
- spoj. materiály nerezové, vhodné pro všechny spoje vystavené klimatickým venkovním
podmínkám (pøíp. prostøedí vnitøní s vyšší vlhkostí)
- spoj. materiály pozinkované, kde je menší nárok z hlediska korozní odolnosti
- spoj. materiály s pozinkovaným tìlem a hlavou s plastu
- spoj. materiály pozinkované s lakovanou hlavou
- spoj. materiály s pozinkovaným tìlem a hlavou se slitinou Zamac (Zn+Al)
- pozinkované šrouby se navíc dodávají v nìkolika kvalitách a následných úpravách
- zlepšující kvalitu pozink. povlaku (dural, organický povlak ….)
Používané šrouby (i nýty) mohou mít na podložce navulkanizovaný materiál (EPDM),
který zajiš•uje vodotìsnost spoje. Pøi montáži je nutné dbát nejen na to, aby všechny spoje byly
øádnì dotaženy a mezi spojovanými materiály nezùstala mezera, ale také, aby nebyly spoje pøetaženy
a nedošlo k trvalé deformaci navulkanizovaného materiálu podložky. Šrouby s podložkou je vhodné
(témìø nezbytné) montovat s utahovákem s tzv. “hloubkovým dorazem”.
.

ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY
do døeva
døeva a plechu
Alu £ 3 mm
Ocel £ 2 mm

Alu £ 3 mm
Ocel £ 2 mm

do konstrukce
Al
> 3 mm
Ocel > 2 mm

Nutno
dodržet
správný
otvorùdle
dletypu
typu
spod.
konstrukce
tlouštky
Nutno
dodržet
sprá
vný ÆÆpøpøedvrtání
edvrtání otvorù
spod.
konstrukce
aa
jejíjejítlouš•
ky
(viz
doporuèení
výrobce)
(viz. doporuèení výrobce).

ANO - správnì
správnì
Samovrtný šroub
NE - málo dotaženo
Kalota
pøii montování
nutná pø
do horní vlny

¨NE - dotaženo
pevnì
pøílišpøíliš
pevnì

3.3.
Montáž na konstrukci
Pøed zahájením m ontáže je nutno prov ést pøesná zamìøení. Musí být provedena kontrol a
nosné konstrukce, aby m ohly být v èas a odbornì eliminovány chyby a nepøesnosti vznikl é pøi
její mont áži.
Doporuèujeme oznaèit si body pro prùbìžnou kontrolu mont áže, aby montážní firma po celou
dobu montáže mohla sledov at dodržení kolmosti a skladebné šíøky. Prakticky to znamená
zamìøit a peèlivì osadit první plech, zkontrolov at jeho kolmost a dodržet jeho skladebnou
šíøku. Pøi pokládání dalších trapézových prof ilù je nutné zaj istit jej ich usazení do správné
polohy (trapézov é profily jde lze pøi montáži „natažením “ èi sešlápnutím èi naopak jeji ch
stlaèením v e smìru šíøky mírnì tvarov ì deformov at a tak vnést do m ontáže chybu. Nebo takto
eliminovat tv arovou nepøesnost plechù z výroby.) Pøi kotv ení profil ù ke konstrukci tedy
doporuèujeme prùbìžnì kontrolov at celkov ou šíøku na obou stranách profi lù, aby nedocházelo
k šikmému „utíkání“.
Mírné odchylky rovinatosti v rovných èástech t rapézových pl echù vzniklé válcováním èi
v dùsledku napìtí v plechu, jakož i lehké zvlnìní volných koncù, nemá negativní vliv na
životnost èi nosnost trapézových profil ù a nepøedstavují tedy podstatnou a závažnou vadu
v dodávce. Vìtší trvalé zmìny tvaru , zejména pak lomy na hranách na pøechodu pásnice a
stojiny, mohou snížit nosnost profilù. Proto musí být odbornì posouzeno, zda takovét o profily
ještì kval itativ nì postaèují.
Spojovací materiál je vhodné zaèí t osazovat v ždy od støedu plechu a postupov at smìrem ke
krajùm, se zv ýšenou pozorností na dodržení kolm osti a skladebné šíøe. Druhou v ariantou je
uchycení prvního a posledního šroubu v krajích a následné “dopasov ání” šroubù mezilehlých.
(Takto se napø. montují èasto prosvìt lovací tabule z plastù mezi ocel ové trapézy. ) Trapézové
plechy mohou být m ontovány, v závislosti na projektu a statickém výpoètu, v pozitiv ní i
negativní poloze. Pøeènív ající trapézov é profily je nutné z bezpeènostních dùv odù ihned po
položení zajistit proti pøeklopení. Na v olném konci t rapézového prof ilu je pak v hodné osadit
ocelový ukonèovací prof il.
Pøi pokládání j e nutné organizov at práci tak, aby vždy pøi ukonèení smìny nebo pøi pøerušení
práce byly v šechny položené plechy upev nìny a nejlépe podélnì spojeny mezi sebou. Již
rozbalené balíky plechù j e nutné na konci smìny zabezpeèit proti samovolném u posuvu napø.
pøi vìtrném poryv u, bouøi atd.
Otvory ve støeše, napø. guly, zejména al e otvory pro sv ìtlíky èi støešní èoèky, které nebyly
vynaèeny v projektov é dokumentaci, je možno namont ovat pouze se svolením projektanta.
Viz. též odstav ce „prostupy” a „smykov á pole”.

U vnìjšího pláštì pøi spádu støechy pod 10 stupòù (cca 17%) se doporuèuje v ložit do
podélného styku dvou pl echù pøídavnou tìsnící pásku, u spádu pod 5 stupòù (cca 9%) je to
nutné. Pøíèné spáry dv ou trapézových plechù je v hodné utìsnit páskou pøi spádu pod 6
stupòù (cca 10,5%). S klesajícím spádem se zmenšuje také v zdálenost spojù podélné spáry.
Minimál ní sklon trapézov ého plechu s tìsnìním podélných spár (bez napojování t abulí
pøíènì) je asi 2,5 stupnì (cca 4,5%) pro výšku vlny m in. 50 mm. U plechù, které j sou pøíènì
napojovány, se uvádí jako min. sklon 3,5 stupnì (cca 6%). Tyto údaj e je ovšem nut né brát
jako ideální, pøi témìø nul ovém prùhybu atd. Obdobné zásady platí i pro vìtšinu sendvièových
panelù (kromì specielních panelù urèených pro malé spády).
3.5.
Odvodnìní
Odvodnìní støešních ploch by mìl o být øešeno projektem. Pøi v lastní realizaci pak montážní
firma musí dodržet v šechna opatøení uvedená v projektu. Prov ádí-li se odvodnìní až po
položení støechy s mírným spádem èi bezespádové, j e vhodné zhotov it odvodòov ací otvor
výøezem v místì nejv ìtšího prùhybu støešních profilù. Trapézov é plechy je pak tøeba v místì
vyøíznut ého otvoru zpev nit vyztužovací mi profily o doporuèov ané min. tl ouš•ce 1,25 mm.
V pøípadì, že trapézov é plechy jsou použity jako nosná konstrukce støechy èi stropu a netvoøí
tedy støešní krytinu, nejsou na smìr pokládání plechù kladeny žádné zvláštní požadavky. Je
však výhodné pokládat plechy proti hlav nímu smìru vìtru, aby nedocházelo k zafoukáv ání
srážkové v ody mezi prof ily.
V pøípadì, že jsou ale trapézové prof ily èi sendvièové panely pokl ádány jako vnìj ší pláš•
støechy, je pokládání proti hlav nímu smìru v ìtru nezbytné. Pøi pokládání trapézových profi lù
jako vnìj šího pláštì støechy je v ždy nutné položit trapézové prof ily tak, aby se dva vedl e sebe
položené plechy podélnì stýkaly v horní vlnì, nikoli v dolní vl nì na konstrukci, aby nem ohlo
dojít k zatékání vody ve spoji.
3.6.
Vìtrání a odvìtrávání
Øešení vìtrání èi odvìtrávání opláštìní navržené v projektu je nutné bezpodm íneènì dodržet.
U nezateplených pláš•ù j e možno øešit kondenzaci vody na v nitøní stranì pomocí speciální
antikondenzaèní pov rchové úprav y (vli es èi nástøik).
3.7.
Prostupy
U otvorù v ìtších než 300 x 300 mm ve stìnov ých èi støešních prof ilech (svìtlíky, èoèky, RWA
klapky, kouøov ody, prostupy technologie, vìt rání, okna, v rata, dveøe aj.) je nutné staticky
správnì vyøešit pøenesení zatížení v místì otv oru. Otv ory ve støeše je nezbytné pøi montáži
správnì zajistit (sítì, záv ory). Pro utìsnìní prostupù až do prùmìru 660 mm lze využít
potrubní manžetu.
3.8.
Smyková pole
Smykov á pole jsou souèást statického systém u konstrukce budovy a m usí být tedy prov edena
pøesnì tak, jak je uv edeno v projektu. Následné zm ìny v oblastech smykov ého pole jako napø.
støešní otvory m usí být pøed realizací staticky posouzeny a vyprojektovány. Je tøeba dbát na
to, aby v této oblasti byl trapézový profil upev nìn v každé vlnì a aby na podélných hranách a
podélných spojích byly dodrženy uvedené v zdálenosti spojù pøesnì podle prov ádìcího
projektu. Vzdál enosti tìchto spojù jsou v øadì pøípadù znatelnì menší než v bìžných
konstrukcích.
Oblasti v e støeše, které slouží jako smyková pol e, je nutné v projektu zv láš• viditelnì a jasnì
oznaèit s udáním fakt u, že tyto ov livòují statiku cel é budovy. Jej ich zmìna na stavbì (napø.
zabudováním støešní èoèky), bez pøedchozího výpoètu statického vl ivu tìchto zm ìn projektu,
není možná.
3.9.
Styk rùzných kovových materiálù
Povlékané t enkostìnné profily je možno montovat l ibovolnì se všemi ostatní mi kov y
v pøípadì, že na styku tìchto dvou kov ù je zachována pov laková v rstva (lakování).
Pozinkované i aluzinkov ané èi hliníkové plechy j e však nutné v pøípadì, že chceme zabránit
následnému negativ nímu vlivu vyplýv ajícímu z kontaktu s jiným kov em, oddìlit od tìchto
ostatních kovù následným lakov áním èi v ložením jiného materiálu do místa styku. Uvedená
tabulka podává pro praxi užiteèný pøehled o možných èi nedoporuèovaných stycích dvou
rùzných kovù.

KONTAKTNÍ KOROZE PØI STYKU KOVÙ
Materiál
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S – silná koroze na styku zm ínìných materi álù
M - mírná koroze na styku zmínìných materiál ù (jen za vel ice vl hké atmosféry)
O – nízká èi žádná koroze na styku
3.10. Opravy povrchové úpravy bìhem montáže
Opravy pozinkování je možno provádìt následným zalakováním za sucha lakem s min.
obsahem zinku 90%. Tlouš•ka v rstvy laku by mìla být o 50-100% vìtší než tl ouš•ka
opravov ané pùvodní vrstv y zinku. Opravy pov lakové v rstvy (laku) se provádí nátìrem
schnoucím na v zduchu. Výbìr vhodného oprav ného laku je v hodné konzultov at
s dodavatelem , pro každý typ pov rchové úprav y je totiž v hodný jiný typ opravného laku. V
každém pøípadì je nutné oprav ovat jen t a místa, kde je l akovaná v rstva škrábnuta až do
pozinku. Opravu pak provedeme co nejmenším štìteèkem èi d øevìnou špejlí a jen
v místì poškození a v co nejtenèí vrstvì, aby se zabránilo vzniku barevné stopy na
fasádì. Je též nutné mít na pamìti, že ani vhodnì v ybraný lak nemá ni kdy stupeò odstínu a
lesku zcela identi cký s lakem pùv odní lakové vrstv y.
Pøi zcela nepatrném poškrábání pov lakové v rstvy v místech, kde není pøímý svod v ody,
doporuèujeme pøíslušné místo radìji neopravov at, nebo• katodická reakce anorganického
materiálu s organickým duropl astem zpùsobuje, že nehrozí nebezpeèí koroze zinkov é vrstvy
ležící pod v rstvou duroplastu. V pøípadì, že j e nutné následnì lakov at vìtší pl ochy duroplasty
povlékaných profilù, je nutné dbát následujících zásad:
- pøekontrolovat soudržnost stávající povlakové vrstvy v pøípadì, že tato již byla vystavena rùzným
vlivùm koroze
- k odstranìní na povrchu povlaku ulpìných neèistot doporuèujeme omýt tyto plochy vysokotlakým
oplachem s pøísadou vhodného èistícího prostøedku
- v pøípadì, že se vyskytují místa již napadená korozí, je nutné provést mechanické oèištìní
pøíslušného místa (napø. drátìným kartáèem)
- pøed lakováním vìtší plochy je vždy nutné provést kontrolu soudržnosti podkladu s novým lakem
(24-hodinový test). Nìkdy je též nutné, zejména je-li lakováno na starší lak, napøed užít
základového laku, v nìkterých pøípadech i ve více vrstvách
- pøi výbìru laku doporuèujeme kontaktovat naše technické oddìlení, rovnìž je nutné dbát
požadavkù investora na požadovanou kvalitu koneèné lakované vrstvy
- pro urèení laku a technologického postupu lakování je rozhodující oblast, v níž se stavba nachází
(povìtrnostní a chemické vlivy, UV záøení)
- z dùvodu nutnì vzniklé barevné odlišnosti mezi stávajícím a novým lakem, doporuèujeme provést
lakování vždy celého jednoho pohledu na stavbu. Vhodnou alternativou je rovnìž kombinace
odlišných barevných odstínù

3.11. Èištìní
Zásadnì by se mìly ihned oèi stit m ísta zneèištìná zej ména látkam i, které mohou zpùsobit
zvýšené nebezpeèí v zniku koroze. Èasto je toto možné prov ést již pouze omytím v lhkým
hadrem.
K èištìní povlékaných profilù je vhodná voda nebo lehce zásadité èistící prostøedky. Pøi použití
èistících prostøedkù je však nut ný následný oplach v odou. Pøi mechani ckém èistìní j e tøeba
zabránit poškození pov laku odìrem èi obroušením. I mírné obroušení povl aku napø. èistícím
prostøedkem s pøísadou prášku má za následek ztrátu l esku laku. Nesmí být použity
prostøedky obsahující chl or nebo salmiak, ni tro-rozpouštìdla èi písek.
Pøi èištìní profilù povlékaných PVC (plastisol) nesmí být také použity prostøedky obsahující
rozpouštìdla PVC, jako napø. aromaty, xylol atd.

3.12. Ochranné fólie
Dodané profily (zejména sendvièov é panely a lemov ací prvky) jsou opatøeny v nìkterých
pøípadech ochrannou PE fólií proti poškození pøi transportu a montáži . Tuto fólii je nutné po
montáži co nej døíve odstrani t, protože v livem tepla a UV záøení mùže dojít k jejímu pev nému
ulpìní na povlékaném profilu. Fólie se pak dá odstranit jen s obtížemi. U nejbìžnìji užívaných
typù fóli í doporuèujeme f ólii odstranit do 2 týdnù. V pøípadì intenzivního sluneèního záøení a
tedy vysoké tepl oty a v pøípadì deš•ù støídaných s vyšší teplotou døíve.
3.13.

Pøedání stavby po montáži

Pøedání stavby doporuèujeme ihned po dokonèení montáže, pøedevším však pøed zapoèetím
práce dalších profesí, jako jsou práce tìsnící, izolatérské, budování svìtlíkù, zdìní aj.
I pøedání dílèích èástí smontovaného opláštìní je vhodným øešením. Dodrží-li se tento postup,
dá se zabránit mnoha následným nepøíjemným støetùm, nedorozumìním a reklamacím vad
hotového díla. Pøedání díla èi èásti díla by se mìlo uskuteènit spoleènou prohlídkou objektu
a následnì by mìl být ihned vyhotoven protokol o pøedání.

3.14. Pøedání hoto vých smykových polí
Pøi pøedání namontovaných prof ilù, které slouží k vyztužení budovy èi j ejí èásti, se postupuje
stejnì jako pøi pøedání ostatních èástí stav by, je zde v šak bezpodmíneènì nutné pøevzetí
investorem, odbìratelem èi projektantem pov ìøeného subjektu. O pøedání tìchto èástí stav by
je nutné vyhotovit písemný protokol, jehož originál je uložen s ostatními podklady o stavebním
díle, jedna potvrzená kopie pak zùstává u montážní firmy.
4.
Montáž rùzných typù konstru kcí opláštìní
4.1.
Montáž støešních a stropních konstrukcí
Skládání profilù je popsáno v kapitole skládání a skladování. V pøípadì, že se transportují celé
balíky plechù na støechu èi konstrukci stropní ch nosníkù, je v hodné zabezpeèit lany proti
vìtším pohybùm, zejm éna kvùli vìtru.

Montáž støechy èi stropu je ve v ìtšinì pøípadù možná pøí mo z konstrukce, protože trapézové
plechy a sendvièové panely j e možné zprav idla považovat ihned po upevnìní na konstrukci za
nosnou plochu. Jsou zpravi dla pochùzné (pozor, ne v ždy!! !). Vìt ší osamìlá bøemena nad 100
kg (jako napø. bi tumenové balíky, nádrže, kontejnery, stroj e, pøístroje aj. ) mohou být
pøechodnì ukládána na profily pouze na trám ech èi jiných vhodných prostøedcí ch zajiš•ujících
rozložení zátìže na dostateènì velkou plochu. Pøi t om je nutné v zít v úvahu únosnost plechù i
podpùrné konstrukce.
Pro zabudování j sou jednotliv é tabule profi lù zpravi dla na své mí sto dopravov ány ruèním
pøenesením. Z bezpeènostních dùvodù j e vhodné zásadnì užív at ochranné rukavice. Profily
by nemìly být tahány èi posouv ány po konstrukci, protože by tak mohlo doj ít k porušení
ochranné povlakové v rstvy.
Pro správné položení profilù, zajištìní tabulí plechù v prùbìhu montáže, utìsnìní, odvodnìní,
odvìtrání, prostupy, smykov á pole a styk rùzných kov ových materiálù, oprav profilù pøi
montáži, j ejich èištìní èi pøedání hotov ého díla platí t otéž, co bylo zm ínìno ve v šeobecné èásti
o montáži prof ilù.
4.2.
Montáž stìnových konstrukcí
Montáž jedno èi dv oupláš•ových stìnov ých konstrukcí se provádí v závislosti na výšce
budovy, typu stavby a použitelnosti podlahy pøed stìnou, kterou je tøeba namontovat. Dle
tìchto údajù se posoudí užití pojízdného èi stacionárního lešení, možnost užít závìsná lešení
nebo závìsnou láv ku.

Pøi montáži jsou trapézové pl echy transportovány na místo pøipev nìní, pøesnì umístìny,
fixov ány proti nechtìném u pohybu a následnì pøipevnìny ke spodní konstrukci stejným
zpùsobem, jak bylo uvedeno v kapitole “Montáž na konstrukci”.
Pøi montáži stìn je tøeba ještì v íce než u støech èi stropù dbát na správ né zacházení s plechy,
protože profily jsou zprav idla povlékány a i sebemenší poškození povrchu prof ilù, napø. l ehké
škrábnutí èi odøeniny, se mohou stát pøedmìtem reklam ace.
Pøipojování fasádních profilù je tøeba provádìt pomocí šablony èi napø. alespoò za pomoci
napjatého provázku, protože spojovací materiál je na fasádì viditelný a nepravidelnost èi
nepøesnost jeho umístìní má na vzhled fasády negativní vliv. Z téhož dùvodu je nutné i
odstranit ihned pøi montáži špony po vrtání èi øezání profilù, protože tyto v elice brzy
zaèínají korodovat. Tím mùže být jednak poškozena pov laková v rstva a v neposlední øadì
odtékající zbytky rzi zanechávají na f asádì nežádoucí stopy.
Pøi montování je tøeba poèítat s nepatrnými rozdíly délek jednotlivých tabulí. Tento jev
nelze pøi výrobì zcela eliminov at. Pøi montáži fasády je nutné plechy dole u okapni ce na
viditelných stycích zarovnat a ev ent. délkov é rozdílnosti zakrýt pod atikov ý lem u støechy (èi
pod spodní lem okna).
Pro zajištìní tabulí plechù v prùbìhu montáže, utìsnìní, odvodnìní, odv ìtrání, prostupy,
smyková pole a styk rùzných kovov ých materiál ù, oprav prof ilù pøi m ontáži, jej ich èištìní èi
pøedání hotového dí la platí tot éž, co bylo zmínìno ve v šeobecné èásti o montáži profilù a
v pøedcházející kapi tole.
4.3.
Montáž obloukových profilù
Skroužené trapézov é plechy jsou doprav ovány na stav by pøevážnì na kamionech
v zapáskovaných balí cích o hmotnosti max. 2,5 t s ohledem na délku pl echù a polomìr
zakroužení. Pøi dopravì musí být každý balík øádnì podložen tak, aby nedocházelo pøeprav ou
k trvalé deformaci plechù zejména k zvìtšení tzv. zúžení. Pøi doprav ì není možno pøepravovat
více než 2 bal íky na sobì.
Pøejímka na stavbì, manipulace a skladov ání jsou stejné jako u plechù rovných. Pøi delším
skladování výrobce doporuèuje peèliv é podložení obloukù, aby nedošlo k poškození
povrchov é úpravy a trv alé deformaci tvaru.
Pøed zahájením montáže obloukových pláš•ù je potøeba provést kontrol u podpùrné konstrukce
z hlediska pøesnosti v ýroby a montáže a to zejména s ohledem na dodržení kol mosti a
rovnobìžnosti. Nejdùležitìjší je ovšem kontrola pøesnosti navržených polomìrù (rádiusù).
Výrobce doporuèuje tato mìøení prov ést pøed vlastním zakružením trapézových plechù ve
výrobním závodì. Technologie skroužení totiž dovol uje i pøi v lastním tv áøení mìnit zadaný
rádius. Je tedy možno pøípadné diferenciace vzni klé pøi v ýrobì a montáži nosné konstrukce
eliminovat práv ì pøi skroužení trapézov ých plechù do obloukù.
Výrobce upozoròuje na oboustranný nábìh pøi zakružování trapézových pl echù do obloukù.
Pøi vl astním skružov ání dochází k tomu, že délka nábìhù (vzdálenost prv ního tváøecího v álce)
je u všech délek a rádiusù 340 mm. Èím je rádius menší a plech kratší, tím více se efekt
nábìhu projevuj e. Pøi v ìtších rádiusech a délkách je tent o efekt zanedbatel ný.
Výrobce doporuèuje oznaèit si kontrol ní body, aby montážní organizace mohl a sledovat po
celou dobu montáže kol most, rov nobìžnost a dodržování skl adební šíøky. Prakticky to
znamená zamìøi t, peèliv ì osadit první segment, zkontrolovat j eho kolmost a skladební šíøku.
Není vhodné ihned po osazení prv ního segmentu prov ést trvalé pøipojení trapézových plechù
k nosné konstrukci. Výrobce doporuèuje pøi m ontáži postupovat tak, aby byla m aximál nì
eliminována možnost v zniku pnutí mezi pláštìm a podpùrnou konstrukcí. To znamená, že se
peèliv ì osadí 2-3 segmenty støešního pláštì, pl echy se zajistí proti posunutí a podloží se,
propojí se m ezi sebou a odstraní se podložení. Støešní pláš• si tak zv anì “sedne” na nosnou
konstrukci. Teprv e v tomto okamžiku se stejným zpùsobem jako u stìnových konstrukcí pøipojí
ke konstrukci nosné. Obdobný j e i postup v pøípadì montáže zatepleného pláštì s tím
rozdílem, že vnìjší èást støešního pláštì si “sedne” na distanèní prof ily.
Spojovací materiál je nutné zaèít osazovat od støedu plechu ke krajùm se zvýšenou pozorností
na dodržení kolmosti a skladební šíøe.
Utìsnìní, odv odnìní, vìtrání, opravy povrchov ých úprav a pøedání stavby se øídí stej nými
doporuèeními j ako u støešních konstrukcí neskrouženého typu.
Tato doporuèení v ýrobce se týkají pouze m ontáže obloukových støech na podpùrnou nebo
nosnou konstrukci.

4 .4. Montáž prosvìtlovacích profilù
Jsou dodávány jednak j ednopláš•ové tabul e ve formì vl nitých i trapézových prof ilù a jednak 2pláš•ové zateplovací prv ky pasující k sendv ièovým panelùm. Níže uv edené zásady platí pro
jednoduché tabule. Pøi montáži 2-pláš•ových prvkù si prosím vyžádejt e od nás podrobný návod k
montáži, obdržíte jej obrat em.
Skladování:
Skladování prosvìtlov acích panelù je nutno v suchu, na rov né ploše. Je nutné zabránit vzniku
kondenzátu mezi t abulemi, dál e je chránit tabule v balíku pøed vnìjší pov ìtrností a pøed sluneèním
záøením (mùže zpùsobit „èoèkov ý efekt“ a poškodit spodní tabule). Chránit pøed tepelným a
intenziv ním sluneèním záøením.
Montáž je nutno pøizpùsobit typu materiálu:
Obecnì je vhodné dodržovat tyto zásady:
otvory pro šrouby by mìly být vìtší než prùmìr šroubu, viz. dále
pøi montování do horní vlny je nutno profily (horní vlnu) podložit pevnou podložkou
podélné spoje se spojují nejvhodnìji spec. nýt y s podložkou, tzv. bulb tite nýty
PVC
Charakteristika: prùhledný, ev ent. zakalený do kouøov ého èi opálov ého odstínu, avšak na hranách
køehèí, nejm énì odolný proti tepl u, délkovì roztažný.
Montáž:
Pøedvrtání dìr o prùmìru o 5mm vìtším, než je prùmìr šroubu
Nedotahovat podl ožky pøíliš pev nì
Užít šrouby s podložkou o prùm ìru min. 22m m
Vaznice, na kterých leží profily je nutno nal akovat na bíl o èi støíbrnì, aby se zabráni lo
nadmìrnému zahøátí, mohly by vzniknout praskliny na prof ilech
Zabezpeèit odv ìtrávání pod pol oženými prof ily. Jinak opìt nebezpeèí v zniku trhli n a
destrukce
Dìlení pilou s jem nými zuby
Pøi manipul aci s balíky dbát zv ýšenou mìrou na køehkost hran
Tabule nejsou pochùzné
Spád støechy min. 10st., tj. ca. 18%
Èištìní vodou èi bìžnými m ycími prostøedky, žádná rozpouštìdla
Polyester
Charakteristika: Jde o polyester (skelný l aminát), nyní nejèastìji j iž s UV-ochranou.
Prùsvitný, ne prùhledný. Zcel a odolný proti tepel nému záøení do 120st. C po øádném položení.
Mechanicky odolnìj ší než PVC. Na pøání i barevné prov edení.
Montáž:
Pøedvrtání dìr o prùmìru o 2mm vìtším, než je prùmìr šroubu
Nedotahovat podl ožky pøíliš pev nì
Už šrouby s podložkou o prùmìru m in. 22mm
Dìlení pilou s jem nými zuby
Tabule nejsou pochùzné
Polykarbonát
Charakteristika: Prùhledný, nejv íce odolný proti mechanickém u poškození.
Montáž:
Dìlení pilou s jem nými zuby, m ožno i ruèní pil a
Pøedvrtání dìr o prùmìru o 50% v ìtším, než je prùmìr šroubu
Nedotahovat podl ožky pøíliš pevnì
Už šrouby s podložkou o prùmìru m in. 22mm
Tabule nejsou pochùzné
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