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Lindab Seamline

Falcovaná krytina Seamline
Montážny návod
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Úvod
Falcovaná krytina Lindab Seamline je rokmi preverený spôsob zastrešenia, vhodný najmä do horských oblastí
a do miest so sťaženými poveternostnými podmienkami (napr. exponované fasády, náveterné strešné plochy), na strešné konštrukcie s malým sklonom (manzardy, vikiere, a pod.) alebo ako doplnok pre skladané
krytiny. Vďaka svojmu modernému vzhľadu a bezúdržbovej forme si získala obľubu najmä na moderných mestských stavbách. Elegantný vzhľad, veľký výber farieb, dlhá životnosť a nulová údržba predurčuje falcované krytiny
Lindab Seamline pre široké využitie. Krytina musí spĺňať predovšetkým funkčné predpoklady, ktoré sú na
ňu kladené a falcovaná krytina Seamline takou bezpochyby je.

Zloženie materiálu rovinných plechov Lindab
Oceľové jadro
Najvhodnejším materiálom pre výrobu falcovanej krytiny je plech s mäkkým jadrom. To dodáva plechu neoceniteľnú vlastnosť a to schopnosť ľahkého tvarovania, najmä pri riešení náročných klampiarskych detailov vyžadujúcich ručné spracovanie, avšak neuberá na kvalite plechu a jeho schopnosti odolávať nepriaznivým poveternostným podmienkam. Princíp falcovanej krytiny Lindab Seamline spočíva v súvislých oceľových pásoch
o šírke 670 alebo 613 mm, kladených od odkvapu k hrebeňu, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcom).
Takéto spojenie zabezpečuje nepriepustnosť spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky.

Polyester
povrchová vrstva
základný náter
pasívny inhibitor korózie
zinkový povlak
oceľový plech

epoxidový náter
základný náter
a pasívny inhibitor korózie
zinkový povlak
oceľový plech
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Pre tento typ zastrešenia sa používajú rôzne typy materiálov:
1. Lindab Seamline PLX – je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6 mm a šírkou 670 mm s extra mäkkým
jadrom, vrstvou zinku až 350 g/m2. Nosný materiál tvorí žiarom pozinkovaný plech jemnozrnnej štruktúry
s medzou kĺzu na hodnote 180 N/mm. Je vhodný na ručné, ale aj strojové spracovanie. Taktiež je ideálnym riešením pre zložité klampiarske detaily. Oceľový plech PLX je doplnený extrémne odolným a bezúdržbovým systémom povrchovej úpravy Elite, ktorá zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii, vynikajúcu
farebnú stálosť a vysokú odolnosť voči poškriabaniu.
2. Druhým vhodným materiálom je švédsky predlakovaný oceľový plech Lindab Seamline FOP-CO,
v hrúbke 0,5 mm a šírke 613 mm. Tento materiál je ekonomická alternatíva k materiálu PLX, ktorú ponúkame v tejto povrchovej úprave Classic lesklý (25 mik.) alebo Classic Matný (30 mik.) Premium (35 mik.)
a Elite (50 mik).
3. Produkt Aluzink je oceľový plech so špeciálnou zmesou hliníka (55%), zinku (43,3%) a kremíka (1,6%).
Oceľové jadro zodpovedá svojím zložením povlakovému materiálu PLX. Povrchová úprava je v tomto
prípade nanesená plnohodnotne na obidvoch stranách plechového zvitku. Materiál má po úprave
medzu klzu na hodnote 200 N/mm2. Metalurgické zloženie plechu kombinuje vynikajúce vlastnosti použitých surovín, pre vytvorenie vysoko korózne odolnému materiálu s prírodným vzhľadom. Pre Aluzink
je typická strieborná povrchová textúra s jasne rozpoznateľným kvetom. Nesporným kladom aluzinkového plechu je i vysoká svetelná odrážavosť pre zastrešenie obytných priestorov, ktoré následne nie
sú nadmerne zohrievané vplyvom tepelného sálania plechu. Svojou podstatou je tento materiál vhodný
pre umiestnenie do agresívneho prostredia. Životnosť aluzinkového plechu sa pohybuje v rozmedzí 50
až 100 rokov, podľa prostredia. Povrch plechu je potiahnutý tenkou separačnou vrstvou polyméru,
ktorý chráni senzitívnu vrstvu pred mastnotami a inými nečistotami.

Záruky a životnosť
Súhrnná záruka na dodaný plech Lindab je minimálne od 15 rokov. Životnosť materiálov však dosahuje vyššie
hodnoty. Povrch Elite dosahuje reálne životnosť 50 rokov, v prípade Aluzinku je to 50 – 100 rokov. Životnosť
materiálov je výrazne podčiarknutá skladovaním, spracovaním a starostlivosťou o povrchovo upravený plech.
Je neprípustné tieto výrobky deliť rýchlobežnými nástrojmi ako je napr. uhlová brúska. Pri rezaní dochádza
k nadmerným teplotám, ktoré poškodzujú povrch i oceľové jadro plechu. Ďalej nesmie dochádzať ku kontaktu s cementovými výrobkami, hlinou, kyselinami a jej zlúčeninami. Výrobok by mal byť použitý k stanoveným
účelom zastrešenia. Je prísne zakázané kombinovať výrobky Lindab s meďou. Pri styku pozinkovaných (i povrchovo upravených) a medených prvkov dochádza k elektrolytickému článku, ktorý má za následok degradáciu
materiálov a poruchy jeho funkčnosti. Dôležitým odporúčaním je ošetrenie rezných a strižných hrán. K tomu je
určená opravná farba Lindab BF, resp. opravný lak STIFT. Pomocou farby sú ošetrené lokálne poškodenia a výrazne predĺžená životnosť plechu. Opravné farby môžu mať jemnú odchýlku od farebného odtieňa plechu. Predpokladom pre správne spracovanie je dodržanie pracovných teplôt, ktoré sú uvedené v časti „spracovanie“.

Balenie a skladovanie
Surovinou pre falcovanú krytinu Lindab je zvitkový plech, ten je uchytený oceľovou obručou a zabalený. Dodáva
sa na palete v zvislej polohe. Plech je nutné skladovať v suchu tak, aby nedochádzalo k tvorbe vlhkosti vo vnútri
závitov zvitku. Pri preprave a manipulácii je potrebné vyvarovať sa mechanickému poškodeniu zvitku.
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Teplotné zmeny
Vplyv tepelnej roztiažnosti krytiny
Rovnako ako ostatné stavebné materiály i strešná krytina je ovplyvnená vonkajšou teplotou. V dôsledku teplotných zmien výrazne mení svoj objem (dĺžku). Miera tepelnej roztiažnosti je daná jednoznačne určeným súčiniteľom teplotnej roztiažnosti. V prípade ocele ide o veľmi nízku hodnotu v porovnaní s ostatnými používanými
materiálmi.

Oceľ: 0,000012

Meď: 0,000017

Hliník: 0,000024

Olovo: 0,000029

Titanzinok: 0,000029

Nasleduje príklad výpočtu expanzie materiálu pre pás s dĺžkou 6 m v teplotnom intervale -15 až 45 °C:
6(m) x 0,000012 x 80 (°C) = 0,00576 (= približne) 6 mm
Výpočtová hodnota predĺženia pásu je podstatným spôsobom ovplyvnená farbou povrchu alebo umiestnením
strešnej plochy vo vzťahu k svetovým stranám. Tmavšie odtiene sálajú viac tepla než svetlejšie a južná strana je
najviac zaťažená slnečným žiarením.
Na väčšine striech je nutné použiť klzné príponky. Tie však môžu úspešne fungovať len za predpokladu, že
budú vložené tak, aby bolo umožnené princípu fungovať. Montážnik počas montáže na základe teploty nastaví
pohyblivý jazdec príponky tak, aby v žiadnom ročnom období (teplote) nedosiahol koniec pojazdnej drážky.
Maximálna dĺžka jedného neprerušeného pásu je 15 m. Viac o použití príponky v časti „Kotvenie krytiny“.
Zanedbaním vplyvu teplotných zmien sa montážnik vystavuje nebezpečenstvu vlnenia plechu alebo postupnému uvoľňovaniu príponiek. To sa môže neskôr nepriaznivo prejaviť na pevnosti spojenia medzi krytinou a podkladom. Dilatácia je rešpektovaná nie len v prípade spojenia krytiny s podkladom, ale aj pri vzájomnom napojení
jednotlivých pásov. Nasledujúca tabuľka ukazuje, aké dĺžkové zmeny sa dajú očakávať na každom bežnom
metri pri rôznych teplotách, pri ktorých by bol materiál montovaný. Písmenom L je označená vzdialenosť medzi
pevným bodom a koncom tabule (pasu).

Inštalačná teplota
(°C)

Zmena dĺžky plechu v mm
V lete (+75 °C)

V zime (-35°C)

-10

+1,0*L

-0,3*L

0

+0,9*L

-0,4*L

+10

+0,8*L

-0,5*L

+20

+0,7*L

-0,7*L

+30

+0,5*L

-0,8*L

Príklad:
Inštalačná teplota je +10°C
L: vzdialenosť od pevného bodu uchytenia po koniec pásu: 7m
Zmena dĺžky: Nárast dĺžky v lete: +0,8 x 7=cca 6 mm
Zmena dĺžky v zime:
-0,5 x7 = cca – 4 mm

Spôsob zaistenia dilatácie je podrobne rozpísaný v časti „Kotvenie krytiny“ a taktiež je vyobrazený v časti „Detaily“.
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Namáhanie strešnej plochy
Ťahová sila vetra (sanie vetra)

Sklon
strechy

0-25°

25-35°

e/4

e/

e/4

10

h

NÁVETERNÁ STRANA
VIETOR

4

h
VIETOR

e/

Jednou z kľúčových tém je namáhanie krytiny a jeho vzťah k hustote
a spôsobu pripevnenia krytiny k podkladu. Pri podcenení tejto kapitoly je
priamo ohrozené fungovanie krytiny
a môže dôjsť k fatálnemu zlyhaniu,
ktorého náprava je spravidla veľmi
obtiažna a nákladná. Každá strešná
konštrukcia je vystavená zaťaženiu
vetra. Prípadné poškodenie alebo
odtrhnutie hrozí najmä na okrajoch
strechy, ako je možné vidieť na schéme rozloženia sacej sily vetra. Všeobecne sa pri posudzovaní kotvenia
prihliada na výšku budovy, ktorá
bude zastrešovaná, na tvar strešnej konštrukcie a k zemepisnému
umiestneniu stavby. Tieto tri faktory
ovplyvňujú ťah, ktorým vietor pôsobí
ťahovou silou na rôzne časti a plochy
krytiny. Výpočet sania vetra a ťahových síl pôsobiacich na jednotlivé
kotvenia prvkov je upravený normou.
Z nižšie uvedených príkladových
schém je vidieť silu vetra v závislosti
na orientáciu budovy a jednotlivých
častí strešných plôch.

e/10
e/2

b

NÁVETERNÁ STRANA

Poznámka:
e = b alebo 2h, pričom sa do úvahy berie menšia z hodnôt
b: kolmo k smeru vetra

Ťahová sila vetra (N/m2)

Výška
odkvapu

Na rohu

Na hranách

Vnútorné
plochy

0-8

1600

900

300

8-20

2560

1440

480

20-100

3520

1980

660

0-8

900

550

300

8-20

1440

880

480

20-100

1980

1210

660

Uvedená tabuľka orientačne znázorňuje
maximálne ťahové sily na jednotlivých
častiach strechy v závislosti od výšky
budovy a sklonu strechy.

Posúdenie vzťahu ťahovej sily a náležitého prikotvenia je uvedené v sekcii
„Kotvenie krytiny“.

5

lindab seamline | falcovaná krytina

Návrh tvaru konštrukcie
Vlastnosti stojatej drážky
Pri návrhu vychádzame predovšetkým z prípustných sklonov. Medzný sklon pre použitie rovinných tabuľových
plechov spojením dvojitou drážkou je daná normou a predstavuje 7°. Túto hranicu je možné prekročiť smerom dole až na povolený sklon 5°. Ak sa rozhodneme pre nižší sklon ako 7° je nutné podniknúť opatrenia pre
zabezpečenie stojatej drážky proti vniknutiu vody dodatočným tesnením. Takáto úprava sa prevádza rovnako
tak na kritických miestach, kde je možné predpokladať kumulovanie snehu a taktiež na presahoch v horských
oblastiach. Použitie nízkych sklonov je rizikové taktiež pri koncepčne zložitých konštrukciách s viacerými prestupmi. Podľa sklonu volí montážnik spôsob spájania plechov, viď. časť „Detaily“. V prípade nutnosti použitia
drážkovej krytiny Lindab PLX vyššie uvedeným spôsobom, je vhodné kontaktovať dodávateľa materiálu pre
konkrétne posúdenie zámeru.

Podklad pre montáž
Ideálnym podkladom pre falcovanú krytinu je celoplošný, pevný povrch, bez akýchkoľvek nerovností. Ten je
kopírovaný plechom a môže spôsobiť stopy na výslednej krytine. Častým negatívnym javom býva vytlačenie
hláv skrutiek. Obvykle býva inštalované doskové debnenie alebo záklop z OSB dosiek. Všeobecne, drevený
podklad by mal spĺňať nasledujúce parametre:
• Drevo by malo byť chemicky ošetrené
• Vlhkosť dreva nesmie prekročiť hodnotu 30%
• Minimálna hrúbka dreveného podkladu je 24 mm
• Pokiaľ sú použité dosky, je ich šírka v rozmedzí 80 a 140 mm a sú otesané
Hrúbka nosného podkladu je variabilná a je nutné brať do úvahy zaťaženie konštrukcie spojitým zaťažením či
osamelým bremenom. Existujú ďalšie varianty podkladu, ako sú rôzne druhy betónových a pórobetónových
dosiek, na ktoré sa krytina môže aplikovať s podmienkou, že prichytenie príponky bude prevedené tak, aby
spoj dosahoval požadovanú pevnosť. Ďalej je v takomto prípade nevyhnutné použiť hydroizolačnú vrstvu medzi
plechom a podkladom. Menej používanou možnosťou je položiť falcovanú krytinu PLX na extrudovaný polystyrén, ktorý plní funkciu izolácie. Pri takejto úprave je však narušená pochôdznosť konštrukcie. Bodová únosnosť
polystyrénu je na podstatne nižšej úrovni, než je to pri drevenom debnení. Kotvenie prebieha pomocou špeciálnych hmoždiniek, ktoré umožňujú dosiahnuť pevný podklad.

Vetranie podstrešia
Vďaka celistvosti drážkovej krytiny je veľmi pravdepodobné riziko vzniku kondenzu na spodnej strane krytiny
alebo vo vrstvách skladby, ktoré je nevyhnutné vylúčiť alebo v maximálnej miere obmedziť návrhom funkčnej strešnej skladby. K vyzrážaniu vody dochádza pri konkrétnej teplote v kombinácií so zvýšenou vlhkosťou
vzduchu. Pokiaľ je budova čiastočne
alebo úplne temperovaná, musí byť
podstrešný priestor účinne odvetraný a vodné pary odvedené mimo
priestor strechy v čo najväčšej miere.
Realizovať uzavretú variantu skladby
je prípustné len nad objekty bez zdroja tepla a vodných pár.
Cirkulácia vzduchu je obvykle zaistená príslušnou vrstvou (alebo viacerými vrstvami) skladby, ktorá je vybavená nasávacím a odťahovým otvorom,
štrbinou. Ten sa zabezpečuje vetracou mriežkou, ktorá zamedzuje vstu-
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pu nečistôt, hmyzu a prachového snehu do vnútra skladby. Je potrebné uvažovať s účinnou prestupnou plochou použitej mriežky. Základné
prierezové vetracie hodnoty rovnako stanovuje norma. Je obvyklé navrhovať odťahové prierezy cca o 10% väčšie ako nasávacie otvory, pre
podporu prirodzenej cirkulácie vzduchu. Použiť je možné taktiež výrobky pre intenzívne vetranie, ako sú rôzne aktívne vetracie hlavice.
V miestach s trvalým alebo veľmi častým výskytom snehu je naviac
nutné koncipovať strechu ako „studenú“ tak, aby nedochádzalo
k ohrievaniu krytiny a nerovnomernému roztápaniu snehovej prikrývky.
Neblahým následkom môže byť vznik ľadových valov a ohrozenie odkvapových hrán a fasády objektu. Nasledujúci obrázok ukazuje princíp
vzniku valu. Jeho sprievodným javom je vznik vodného žľabu, ktorý sa
tvorí nad dvojitými drážkami, ktoré nie sú bez dodatočného tesnenia
schopné zadržať tlak stojacej vody. Prevenciou môže byť maximálne
odvetranie podstrešného priestoru, utesnenie obytného – vykurovaného priestoru, zosilnenie tepelnej izolácie a dotesnenie dvojitej drážky
v inkriminovanom úseku.

Kritická oblasť
Rozdiel teplôt

Ľad

Vykurovaný priestor

Vrstvy skladieb a ich poradie
Koncepcia skladby je priamo závislá na úžitkových zámeroch stavby. Tie sú určujúcim kritériom pre dimenzovanie jednotlivých prvkov skladby. Taktiež je nutné prihliadnuť na prostredie, v ktorom sa stavba nachádza
a zohľadniť sklonový pomer danej konštrukcie. Po uzatvorení drážok tvorí krytina nerozoberateľný celok nepriepustný vodným parám.
Vyobrazené strešné skladby obsahujú prvky zabezpečujúce rôzne úlohy v rámci fungovania skladby ako celku.
Dnes je štandardom navrhovať parotesnú zábranu a difúznu fóliu príslušného typu, v kombinácií s vhodnou izoláciou resp. jej hrúbkou. Parotesná zábrana je najnižšia funkčná vrstva podstrešia a výrazne obmedzuje vstup
zohriatych vodných pár cez konštrukciu. Riziko kondenzu v priestore pod krytinou je tak obmedzené. Podmienkou pre bezchybné fungovanie parozábrany je inštalácia v súlade s odporúčaniami výrobcu týchto paronepriepustných fólií. Tepelná izolácia v náležitej hrúbke pre vhodný súčiniteľ tepelného priestoru zabraňuje úniku tepla
z objektu. Okrem tepelných strát to má za následok uchovanie „studenej“ strechy. Dôraz je kladený na negatívny
vplyv tepelných mostov v konštrukcii, ktoré môžu byť príčinou budúcich závad.
Súčasťou skladby by mala byť vždy difúzna fólia, ktorá chráni vrchnú plochu tepelnej izolácie. Pri jej absencii
hrozí reálne nebezpečenstvo navlhnutia izolácie a následná strata izolačnej funkcie. Separačná vrstva medzi
krytinou a podkladom sa odporúča nepieskovaná asfaltová lepenka hr. cca 3 mm (slabšie typy sa vyznačujú
vlnením pri zvlhnutí a nie sú paronepriepustné). Pokiaľ je lepenka jednostranne pieskovaná, je táto strana privrátená k debneniu. Možnou separačnou vrstvou môžu byť i rôzne typy štruktúrovaných rohoží. Tu je potrebné dbať
na fakt silnejšej vrstvy a teda nutnosť
použitia neštandardných, dlhších príponiek. Taktiež sa pri montáži odporúča obmedziť pohyb po už namontovanej krytine. Z dôvodu mäkkého
podkladového povrchu hrozí nebezpečenstvo pretlačenia krytiny. Pri použití drenážnej separácie je potrebné
vyriešiť jej odvodnenie. Ako variant je
možné uvažovať o situácií, kedy nie je
použitá žiadna separácia a plechová
3. Doskový záklop/OSB dosky
krytina je kladená priamo na debne4. Vetraná vzduchová medzera
nie (v tomto prípade je nutné použiť
5. Krokva
drevené debnenie). Prípadná vzniknu6. Tepelná izolácia
tá vlhkosť je absorbovaná debnením
7. Parotesná zábrana
a následne odvetraná. Predpokladom
8. Lišta podhľadu
je vetraná medzera nachádzajúca sa
9. Podhľad
Legenda:
pod debnením. Pevný podklad pod
10. Kontralata
1. Drážková krytina Lindab PLX
krytinou je popísaný v kapitole „Pod2. Separačná vrstva
12. Podhľad z trapézového plechu
klad pre debnenie“.
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Falcovaná krytina Lindab je kotvená výhradne príponkami a to pevnými a klznými. Iný spôsob kotvenia nie je príLindab | Drážková krytina Seamline
pustný. Materiál príponiek nesmie negatívne ovplyvňovať PLX plech – prípustné sú príponky z pozinkovanej alebo nerezovej ocele. V prípade pevnej varianty je prípustné vyrobiť príponky svojpomocne z rovnakého materiálu
ako je krytina. Kĺznu príponku je obtiažne nahradiť a jej použitie je nevyhnutné pri páse krytiny dlhšej ako 2 m.
Príponky sa vkladajú do otvorenej drážky v pravidelných rozostupoch. Za bežných okolností je to 400 mm. Táto
hodnota môže byť menšia s prihliadnutím k lokálnemu namáhaniu strešných plôch (viď. „Namáhanie strešnej
plochy“). Príponky je možné montovať pomocou
dvoch
klincov
alebo
skrutky.
Drážková
krytina Lindab
je kotvena
výhradně
příponkami aOdporúčame
to příponkami pevnými používať
a kluznými. Jinýskrutky
způsob kotvení není přípustný. Materiál příponek nesmí negativně ovlivňovat PLX plech – přípustné jsou příponky z pozinkos plochou hlavou, aby nedochádzalo
vané nebo nerezové oceli. V případě pevné varianty je přípustné vyrobit příponky svépomocí ze stejného materiálu
jako je
krytina. Kluzná (m)
příponka je obtížně
nahraditelná
a její použití je nezbytné
délce pasu krytiny na
delší než
Výška
odkvapu
Časť
strechy
Početpři príponiek
m22m.
k vytláčaniu hláv do povrchu krytiny.
Příponky se vkládají do otevřené drážky v pravidelných roztečích. Za běžných okolností je rozteč 400mm. Tato hodVšeobecne platí, že ťahová sila vetra
nota může
namáhání střešních ploch (viz. „Namáhání
0-8být snížena s přihlédnutím kVlokálnímu
ploche
4 střešní plochy“).
Příponky je možné montovat za pomoci dvou hřebíků, nebo vrutu. Vruty nesmí mít dřík. Je doporučeno používat vrupôsobiaca na 1 m2 musí byť menšia,
ty s plochou hlavou, aby nedocháNa okraji
4
zelo k vytlačování hlav do povrchu
ako sila potrebná k vytrhnutiu celkoVýška okapu (m)
Část střechy
Počet příponek na m
krytiny. Obecně platí, že tahová sí8-20
V ploche
5
vého počtu príponiek obsiahnutých
la větru působící na 1m musí být
0-8
v ploše
4

Kotvení krytiny

2

2

menší, než síla potřebná k vytržení
celkového počtu příponek v daném metru obsažených. Uvedená
tabulka obsahuje standardní počet
příponek na 1 m2 dle sklonu, výšky
budovy a polohy ve střešní ploše.

v danom metri. Uvedená tabuľka
obsahuje štandardný počet príponiek na 1 m2 podľa sklonu, výšky
budovy a polohy v strešnej ploche.

20-50

Na 8okraji
- 20

na okraji

V ploche

na okraji

Na okraji

na okraji

20 - 50

Obrázky príponiek

Obrázky příponek:

Pevné príponky majú svoje miesto
v tzv. pevnej zóne. Všetky iné plochy
strechy musia byť osadené klznými
príponkami. Pevná zóna má šírku
2 m (merané po krokve) a dĺžku podľa danej strechy. Umiestnenie zóny
sa riadi sklonom konštrukcie podľa
nasledujúceho diagramu.
_PLX_konstr09 24.9.2009
11:32je Str.
9
Príponky
možné
kotviť k drevenému podkladu skrutkami alebo
klincami. V ideálnom prípade sú použité obidva kusy kotviacich prvkov
Lindab | Drážková
na jednu príponku.
V prípade, že výška budovy prevyšuje 20 m, odporúčame použiť pevPevné příponky mají své místo v tzv. pevné zóně. Všechny jiné plochy střechy musí být osazeny
nostné skrutky na okrajoch strechy.
kluznými příponkami. Pevná zóna má šířku 2m (měřeno po krokvi) a délku dle dané střechy. Umís-

tění zóny se řídí sklonem konstrukce podle následujícího diagramu.
8

Příponky lze k dřevěnému podkladu kotvit vruty nebo hřebíky.
V ideálním případě jsou použity dva
kusy kotevních prvků na jednu příponku. Kotevní prvek musí využívat
svoji efektivní svěrnou tloušťku pro
bezpečnou přídržnost příponky.
V případě, že výška budovy překračuje 20m, doporučuje se použít na
okrajích střechy pevnostních vrutů.
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6

4

6

6

8

8

5
6

lindab seamline | falcovaná krytina

Spracovanie rovinných plechov
Spracovanie rovinného plechu Lindab je plne v súlade s klampiarskymi zvykmi a pravidlami. Nasledujúca časť
popisuje najčastejšie sa vyskytujúce detaily a riešenia. Je výhodné a odporúčané využívať v maximálnej miere
strojné vybavenie určené k tomuto účelu. Výsledná drážka dosahuje kvalitu, ktorú nie je možné dosiahnuť ručným postupom. Kde nie je priestor pre použitie falcovacieho stroja je vhodné všetky detaily spracovať so zvýšenou opatrnosťou a pozornosťou. Pre rôzne spôsoby falcovania sú určené rozdielne medzné teploty. Pri ručnom
zatváraní drážok dochádza k rázovému tvarovaniu a surovinový plech je ohýbaný údermi falcovacieho náradia.
Takáto „šoková“ deformácia môže mať negatívny vplyv pri práci v nízkych teplotách. Preto je nastavený spodný
limit +5°C pre ručnú prácu a -5°C pre uzatváranie drážok pomocou stroja. Falcovací stroj zatvára drážku plynule
bez akýkoľvek nerovností.

Odporúčané vybavenie pre spracovanie krytiny Lindab
V ponuke spoločnosti Lindab nájdete kompletnú strojnú zostavu pre prácu s plechom. Tieto stroje sú zapožičiavané k spracovaniu zakúpeného materiálu. Pri použití strojov je potrebné dbať najmä na prítlačnú silu pracovného ústrojenstva tak, aby nedochádzalo k vytlačeniu stopy kovových pracovných koliesok do povrchu plechu.
K dispozícii sú stroje pre 230 V.

Spájanie pásov falcovačkou Piccolo
Univerzálny spojovací stroj Piccolo je možné používať pri spojovacích prácach na streche a na stene.
Možnosti použitia PICCOLO - univerzálneho spojovacieho stroja:
•

dvojitý spoj z profilovaného dielu v rovných, šikmých plochách
(strecha)

•

uhlový spoj z profilovaného dielu na rovných, sklonených plochách (strecha stena)

Pri použití stroja Piccolo a spájaní pásov je potrebné dodržiavať
nasledovný postup:
1. Jednotlivé pásy krytiny ukladať na pripravený krov postupne
(plne položenú krytinu stroj nedokáže dodatočne uzavrieť)
2. Prvé dva pásy krytiny ihneď spojiť falcovacím strojom.
3. Každý ďalší priložený kus (maximálne ďalšie dva) je potrebné
opäť spájať falcovacím strojom Piccolo.
4. Krytinu odporúčame ukladať z prava doľava.
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Úhlový styk drážek
Uhlový styk drážok

Na většině střech se montážník setká s místy
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Na
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Detaily
Dilatačné
opatrenia
Vo vyobrazených detailoch je
potrebné zohľadniť vplyv teplotnej roztiažnosti. Krytina sa pohybuje na klzných príponkách
a taktiež ukončenie či napojenie
pásov musí tento pohyb umožňovať.

Typy drážok
(falcov)
Rezy rôznymi druhmi falcov:

11
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Tvar drážkovej krytiny Lindab

13

R2

R2

90

12

°

Legenda:
1. Dvojitá stojatá drážka (falc)
2. Separačná vrstva
3. Doskový záklop (príp. iný plošný podklad)
4. Mäkký plech Lindab PLX
5. Dodatočné tesnenie drážky - páska TBA

88

R3

R3

0

26

27

9

10

Vyobrazený modul krytiny je odporúčaný a vychádza z rozmerov zvitku 670 mm. Tento tvar drážky je vytvorený
strojnou zostavou Lindab. Pri rozostupe drážok 600 mm nehrozí nebezpečenstvo vlnenia krytiny vplyvom sania
vetra a teplotných zmien. Priečna dilatácia je pri tomto rozmere optimálne zaistená.

lindab seamline | falcovaná krytina

Odkvapová hrana
Odkvapová hrana pri falcovanej krytine je spravidla riešená pomocou podkladového plechu,
ktorý slúži ako pevný podklad pre zahnutie konca krytiny, čím sa pevne fixuje celá odtoková hrana. Odkvapový lem môže mať rôzne tvary. K podkladu sú prikotvené skrutky v dvoch
radoch v prípade použitia podkladového plechu. Ten musí mať hrúbku aspoň 0,88 mm pre
dostatočnú tuhosť pri spracovaní zahnutia koncov krytiny. Stojaté drážky sa v mieste konca
ukončenia krytiny spracujú podľa priložených schém. Ďalší obrázok znázorňuje rôzne druhy
riešenia žľabu pre lepšiu odolnosť proti schádzajúcemu snehu a ľadu zo strechy. Vyobrazené
rezy znázorňujú rôzne verzie žľabu vrátane možnosti zakomponovania nasávacích otvorov pre
prevetranie strešnej skladby.

Pododkvapový žľab

Odsadenie

Legenda:
1. Doskové debnenie
2. Separačná vrstva
3. Drážková krytina Lindab PLX
4. Kotviace skrutky žľabových hákov
5. Oplechovanie rímsy
6. Lem odkvapu
7. Pododkvapový žľab

13
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Rímsový žľab a)
Náročnejšie riešenie odkvapového
žľabu, kedy je drevená konštrukcia
žľabu opláštená plechom Lindab
PLX hr. 0,6 mm.

Rímsový žľab b)

14
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Hrebeň
Hrebeň je možné koncipovať ako uzavretý alebo odvetraný, pričom uzavretý variant je odporúčaný
len pre stavby, kde sa nepredpokladá vznik kondenzu. Teda tam, kde nedochádza k výrazným
zmenám teploty medzi vonkajším priestorom a priestorom bezprostredne pod krytinou. Pokiaľ je
stavba bežne obývaná, existuje reálny predpoklad vzniku vodných pár, ktoré vo forme vyzrážanej
vody môžu významne poškodiť skladbu strechy. Pre vetranie prechodom pod debnením je potrebné
zaistiť prestup pár v najvyššom bode strechy, ktorým je spravidla hrebeň. Práve pre takúto konštrukciu je možné použiť detail odvetrania hrebeňa. Pokiaľ by kapacita vetrania nepostačovala nárokom
stavby, je možné doplniť vetrací obeh aktívne ventilujúcou hlavicou Lomanco. Pri návrhu rozmerov
odvetraného hrebeňa je vhodné prihliadnuť k sklonu strechy a snehovému zaťaženiu, ktoré bude
mať vplyv na výšku stojaceho snehu. Koniec krytiny sa tak musí vytiahnuť dostatočne vysoko, aby
nedochádzalo k zamedzeniu vetrania alebo prenikaniu vody do podstrešných priestorov. Táto výška
sa za bežných okolností pohybuje medzi 100 a 150 mm.

Hrebeňový falc

- Odvetraný hrebeň - princíp

Legenda:
1. Doskové debnenie
2. Separačná vrstva
3. Krytina Lindab PLX

Legenda:
1. Stojina hrebeňovej konštrukcie
2. Boky stojiny
3. PLX opláštenie hrebeňa
4. Stužovací plech

15
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- Odvetraný hrebeň - postup

1. Ponechanie medzery v debnení

2. Pravá strana - príprava

3. Ľavá strana - príprava

4. Podporná konštrukcia
hrebeňa

5. Dokončenie konštrukcie

6. Opláštenie hrebeňa

16
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Typy hrebeňov

17
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Nárožie
Nárožie môže byť riešené pomocou stojatej drážky, do ktorej sa zbiehajú kosé pásy z oboch strán
strešných rovín. Je vhodné, aby boli zbiehajúce sa drážky krytiny vystriedané a nezbiehali sa v jednom bode nárožia. Vytvoriť kvalitný falc by potom bolo komplikované. Dôležité je pred začiatkom
prác počítať s položením falcov a taktiež i orientáciu drážok krytiny. Položený falc (drážka) musí byť
v smere tečúcej vody. Drážka nesmie byť položená tak, aby stekajúca vody vbiehala v smere uzavretého falcu. Ďalšou možnosťou je využiť laty, ktoré tvoria oporu pre konštrukciu nárožia. Riešenie
je obdobné ako v prípade hrebeňa. V prípadoch, kedy je strecha koncipovaná ako valbová s krátkym hrebeňom, nemusí byť prevetranie hrebeňa dostatočne účinné. Vtedy je možné zabezpečiť
vetranie nárožia podľa pravidiel pre vetrané hrebene. Pri valbových strechách slúži často nárožie
ako opora pre vedenie hromozvodu.

Štítová hrana
Štít a jeho oplechovanie je vhodné previesť na pevný podklad, ktorý zaistí dostatočnú tuhosť krajov. Lem sa tak nebude krútiť a nehrozí jeho poškodenie snehom. S tým súvisí taktiež riešenie štítu,
pri ktorom sa dá predpokladať nahrnutie snehu z bočného smeru (napr. vikiere) tam, kde je potrebné koncipovať lemovanie, ktoré nebude brániť prípadným návalom snehu. Pevným podkladom sa
rozumie silný podkladový plech alebo lata, na ktorú je lemovka pripevnená. Návrh výšky lemovania
je závislý od celkovej výšky budovy, ktorá je zastrešená. Približné rozmery sú dané tabuľkou. Je
potrebné mať na mysli, že štítové lemovanie nie je len dizajnové riešenie zakončenia strešnej roviny,
ale aj funkčné opatrenie pre prevenciu odtrhnutia krytiny na okrajoch strechy.
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Výška budovy

h1

h2

Vzdialenosť odtokovej hrany od fasády

< 8m

40-60 mm

Min. 50 mm

20-30 mm

8-20 m

40-60 mm

Min. 80 mm

30-40 mm

> 20 m

60-100 mm

Min. 100 mm

40-50 mm
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Úžľabie
Úžľabie môže byť tvorené z kónických pásov
spojených dvojitými drážkami alebo úžľabím
z jedného pásu, či tabúľ spojených podľa priložených rezov. Podľa sklonu úžľabia sa volí
vhodná metóda zaistenia spojov úžľabia – pásy
krytiny. V prípade, že sa v úžľabí nachádza
štrbina vetracieho obehu strešnej skladby, je
nevyhnutné umiestniť nad úžľabie snehové zachytávače pre zaistenie priechodnosti nasávacích otvorov.

Úžľabie podľa sklonu

Rezy úžľabím

19
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Prestupy
a) EPDM Prestupová manžeta
V ponuke Lindab sa nachádza jedenásť rôznych veľkostí prechodových manžiet pre zaistenie
strešných prestupov kruhového prierezu. Zvoliť si môžete od najmenších veľkosti MINI od 7 mm
až po variant MAXI, ktorý je schopný zaistiť kruhový priemer až 660 mm.
Pred montážou sa manžeta odreže na úroveň, ktorá je menšieho priemeru než samotný prestup.
Pri nasadzovaní na prestup kladie priechodka mierny odpor. Dosiahne čiastočnej tesnosti ešte
pred zaistením sťahovacou oceľovou páskou. Tá je súčasťou balenia a umožňuje veľmi presne
nastaviť obopnutie manžety. Základňa manžety je tvorená tvarovateľným hliníkom a EPDM tesnenia s lamelami. Medzi lamely sa pred montážou nanesie neutrálny nevulkanizujúci tmel. Po priložení základnej manžety vyplní tmel lamely a zaistí úplnú nepriepustnosť spojenia. Manžety sa
kotvia priloženými samoreznými skrutkami do podkladu. Pri vyšších sklonoch sa odporúča zvoliť
väčší rozmer priechodky. V ponuke sú tiež tri veľkosti delených priechodiek pre prípad, že sa
nedá bežná priechodka jednoducho navliecť zhora.

b) Klampiarske oplechovanie prestupov
Druhým spôsobom je klasické oplechovanie prestupu totožným plechom ako pre krytiny Lindab
PLX. Oplechovanie je spravidla tvorené dvoma a viacerými časťami. Schematické prevedenie je
zobrazené na priloženom obrázku. Pre spájanie plechu Lindab je možné využiť nity vo farbe krytiny v kombinácií s tmelom Lindab. Oplechovanie sa prispôsobí očakávanej snehovej prikrývke.
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Napojenie na zvislé konštrukcie
(steny, fasáda, svetlíky, komín)
V mieste napojenia na zvislú konštrukciu sa plech krytiny vytiahne zvislo najmenej 150 mm.
V prípade, že strecha nedosahuje sklon 25° je táto miera zvýšená na 200 mm. Koniec zvislej
časti musí byť pripevnený ku konštrukcii a prekrytý lištou z plechu Lindab. Detail sa dopĺňa
pružným tesnením medzi konštrukciou a plechom PLX. Lišta sa kotví pravidelne po 25 cm
vhodným kotviacim prvkom podľa podkladu. Medzi konštrukciou a ohybom plechu je potrebné
ponechať dilatačnú medzeru cca 1 cm (viď. obr.) pre podchytenie pohybu pásu. Lemovanie
je možné poňať ako samostatný kus spojený ležatou dvojitou drážkou so samotnou krytinou
alebo ako pokračovanie krytiny za predpokladu položenia drážky. Pre ďalšie spôsoby zmeny
sklonu strechy si vyžiadajte podrobné informácie od spoločnosti Lindab a.s..

podľa sklonu krytiny, min. však 120 mm

Napojenie kolmo
na odkvapovú hranu

Napojenie rovnobežne
s odkvapovou hranou

podľa sklonu krytiny, min. však 100 mm

napojenie na fasádu z plechu PLX - vložená lata

dilatačná medzera
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Oplechovanie atiky a požiarnych stien
Oplechovanie stien sa realizuje len na podklad v sklone 5°. Podklad musí byť čo najlepšie vyrovnaný
a pripravený pre montáž. Uchytenie sa odporúča pomocou podkladových plechov, ktoré sú dôsledne
pripevnené k ploche. Je možné plech lepiť príslušnými prípravkami k tomu určenými. Pokiaľ je oplechovanie kotvené z vrchu, je nutné hlavičku prvku zabezpečiť klobúčikom vo farbe krytiny. Pri návrhu
dĺžok je potrebné brať do úvahy nutnú dilatáciu nadväzujúcich pásov. Pre jej zaistenie je vhodné zvoliť
niektorý z nižšie uvedených spôsobov, ktoré zabezpečujú tesnosť i pri zachovaní možnosti pohybu
susedných plechov. Spoje sa dopĺňajú samolepiacou páskou TBA alebo tmelom Novaplast. V prípade požiarnych stien sa krytina spravidla napája na oplechovanie múru – vytvorí sa tak nepriepustný
celok, ktorý chráni zvislú stenu pred naviatym snehom a nárazovým dažďom. V takom prípade sa
spoj realizuje dostatočne vysoko nad plochou krytiny.
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Spoločnosť Lindab a.s., slovenský výrobca
strešných, odkvapových a trapézových systémov, je súčasťou medzinárodného švédskeho koncernu, ktorý sa zaoberá vývojom, výrobou
a predajom produktov z tenkostenných oceľových, vopred lakovaných plechov. Bol založený
pred viac ako päťdesiatimi rokmi.
Ponúka komplexné systémové riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty,
Vzduchotechnika a Montované systémy.
Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať
na trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú
akúkoľvek fázu výstavby. Zakladá si na kvalite
vstupných materiálov a kvalite jeho spracovania,
čoho dôkazom sú certifikované procesy a výrobky a ich vysoká úžitková hodnota.
Výrobný závod sa nachádza v Jamníku a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici
a v Bratislave.

Lindab a.s.
Jamník:

Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica:

Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877

Bratislava:

Pasienková 2, Bratislava 214, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/2102 8912

bezplatná infolinka:

0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk

Oblastné zastúpenia
BA kraj
BB kraj
KE kraj
NR kraj
PO kraj
TN kraj
TT kraj
ZA kraj

0907 937 246
0915 932 588
0907 703 912
0915 932 588
0907 703 912
0905 966 315
0907 937 246
0905 966 315

obchod.ba@lindab.sk
obchod.bb@lindab.sk
obchod.ke@lindab.sk
obchod.nr@lindab.sk
obchod.po@lindab.sk
obchod.tn@lindab.sk
obchod.tt@lindab.sk
obchod.za@lindab.sk

0905 342 874
0915 938 518
0918 697 867

peter.molnar@lindab.sk
branislav.barc@lindab.sk
adrian.gurcik@lindab.sk

Produktoví špecialisti
Lindab Rainline EXPERT
Priemyselné stavby
Systémové riešenia
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