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Náš program dodávek

	 	Moselská břidlice  
(Moselschiefer®)

 Z lomů Katzenberg a Margareta;  
 Již po staletí pojem pro vynikající kvalitu břidlice.

	 InterSIN®

 Z nejlepších mezinárodních nalezišť, kontrolována  
 a vybrána podle nejpřísnějších kvalitativních kritérií. 
 Moselschiefer®.

	ColorSIN®

  Barevná břidlice z nejlepších světových nalezišť,  
v purpurovém a červenohnědém odstínu, resp.  
ve světlezeleném až tmavozeleném odstínu.

  U formatů ColorSIN® se mohou oproti údajům  
v tabulce, drobně lišit rozměry a počet kusů potřebného  
materiálu.

	Střešní systémy
  Střešní (krokvové) izolační systémy - (ThermoSklent®), 

Obráběcí nástroje na břidlici a mnoho dalších výrobků.

 Předmluva

Rathscheckův tým odborných poradců pro  
techniku pokládání střešních krytin je už po desetiletí 
osvědčeným standardním podnikem pro řešení  
všech otázek týkajících se krytí břidlice na střechách  
a fasádách objektů.

Plánovači, architekti a pokrývači jej při řešení 
rozličných úkolů uznávají jako velmi zdatného  
pomocníka, a tak se i tato příručka během času  
vyvinula na způsob tzv. břidlicové pokrývačské bible.

Práce s břidlicí je řemeslo s tradicí. To ale  
neznamená, že se čas zastavil. Vývoj neustále 
pokračuje a přizpůsobuje se aktuálním požadavkům.

Toto vydání bylo kompletně přepracováno. Především 
byly aktualizovány všechny nákresy a tabulky. Nové 
uspořádání poskytuje uživateli lepší přehled.  
V neposlední řadě byly také včleněny nové způsoby  
a systémy krytí. 

Těší nás, že Vám tímto vydáním příručky můžeme 
předložit nejnovější stav techniky.
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CS 47
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

CS 10
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

CS 15
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

Katzenberg
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0Moselschiefer®

Margareta
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0Moselschiefer®

SIN 100
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0InterSIN®

SIN 120
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0InterSIN®

SIN 150
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0InterSIN®

SIN 700
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0InterSIN®

SIN 750
56707 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/43041-44

CS 40
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

CS 45
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

CS 46
56727 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

ColorSIN®

ColorSIN®

ColorSIN®

ColorSIN®

ColorSIN®

ColorSIN®

CS 49
56707 Mayen-Katzenberg
Tel. 02651/9 55-0

Břidlici dělíme a označujeme přísně podle nalezišť tak,  
jak to vyžadují oborové normy dle ZVDH.

Co byste měli o břidlici vědět

Břidlice je přírodní produkt, který vznikal v dlouhém geologickém 
procesu. Ne každé naleziště má stejné geologické vlastnosti. Břidlice 
je hornina s přirozenými barevnými rozdíly a různými povrchovými 
strukturami. Při použití břidlice z různých nalezišť by vypadala střecha 
nebo fasáda flekatě.

       Na jednu plochu používejte zásadně vždy  
břidlici pouze z jednoho naleziště.  
(Vyjma: záměrného barevného uspořádání) 

	 			Při dodatečné dodávce se nejprve informujte  
o původu břidlice (nalezišti).

 Kvalita břidlice

U břidlice vždy dbejte na naleziště!
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  Břidlice je uložená hornina (sediment). K usazování docházelo  
před cca 400 miliony let na různých místech za různých podmínek.

  Ve složení a kvalitě proto nejsou břidlice stejné  
(není břidlice jako břidlice).

  I na kvalitativně dobrém nalezišti se musí břidlice „vybírat“; Poruchy, 
cizí vměstky, průvodní horniny atp. musí odborník rozeznat a vyřadit. 
Odborné zpracování je nutné.

  Protože příroda nutně vyžaduje odborníky, tak mají normy týkající  
se kvality materiálu jen podmíněný vypovídací účinek.

  Evropská směrnice pro stavební výrobky (CPD) řídí také požadavky 
na přírodní produkt břidlici a předepisuje platnost evropských  
norem a vydává CE certifikáty.

  Více jak desetiletí trvající evropská diskuze dosáhla pouze  
absolutně minimálního kompromisu, vydání normy EN12326.  
Zde se však jedná jen o minimální požadavky.

  Požadavky, které z této normy vycházejí, jsou obsaženy  
v průvodním datovém listě výrobku dané břidlice (příloha II)  
pravidel pro pokládání (krytí) břidlice.

  Potvrzení o shodě a zkoušce výrobku podle této evropské normy  
vzbuzují jen náznak posuzovacích možností (měřítek).  
Celkový určující pohled však neposkytují. 

  Jestli například břidlice během času ztratí svoji funkčnost, změní 
barevnost nebo nedosáhne předpokládané životnosti, to ze 
zkušebního protokolu resp. prohlášení o shodě nevyčtete, i přesto, 
že v tam uvedených kódech (např. A1-2, S1-3, T1-3) budou  
uvedeny samé „1“.

  Jednou z možností, jak si utvořit správný obraz,  
je petrografická zkouška.

  Utvořte si svůj obraz a důvěřujte našemu výzkumu,  
zkušenostem a věcné kompetenci.

Nákup břidlice je a zůstává vždy věcí důvěry.

Každá břidlice není stejná!
Proč tomu tak je, to nám udává pohled na vznik břidlice. Cca před 
400 miliony let se nejprve na mořském dně usazovala jako jemná 
jílovitá břečka, která se zpevnila na jílovec. Později v horotvorném 
procesu se pod velkým tlakem a za velkých teplot přeměnila  
z jílovce na břidlici.

Pouze tam, kde bylo naplaveno málo škodlivých látek jako vápník, 
uhlovodíky, síra nebo okysličitelné rudy a panovaly optimální 
tlakové a tepelné podmínky, vznikala kvalitní břidlice, která se hodí 
pro krytí střech a obložení stěn domů. Proto je při zadávání zakázek 
a objednávání materiálu vždy důležité, také uvést požadované 
naleziště, chcete-li si být jisti kvalitou materiálu. *

  Kvalita břidlice

* Podrobnější informace získáte v naší příručce 
„Břidlice – Přírodní stavební hmota pro odborníky a znalce ”.

Tři kvalitativní úrovně:

•	 	Vlastnosti	kamene	 
(Kvalita materiálu)

•	 Zpracování

•	 	Technika	krytí	 
(pokládky)

- Životnost 
- Stálobarevnost 
- Kyselinovzdornost

- Odolnost proti dešti 
- Schopnosti krytin 
- Výběr

- Druhy krytin 
- Upevnění 
- Spodní konstrukce
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Pokud se podkročí předepsaný sklon střechy, tak se zásadně  
musí pod krytinu uspořádat vodotěsná spodní střecha.

Podkročení předepsaného sklonu střechy o více než  
10 ° není přípustné ani s vodotěsným provedením spodní střechy.

V případě nevýhodné polohy budovy, při zvláštních klimatických 
podmínkách a u velké vzdálenosti mezi hřebenem střechy a  
okapem může nastat potřeba strmějšího sklonu střechy. 

Podklad krytiny
Jako podklad krytiny je používáno dřevo, dřevěné hmoty  
a dřevovláknité desky.  Dřevěné díly musí být zdravé a suché.  
Tyto díly musí minimálně vyhovovat požadavkům podle třídy 
členění S10 nebo MS10 odpovídající normě DIN 4074-1 „Třídění 
jehličnatého dřeva podle nosnosti – jehličnaté řezivo“.  
Prkna by měla být silná minimálně 24 mm (jmenovitá tloušťka). 
Jednotlivá prkna mají být minimálně 120 mm široká a ke každé 
krokvi připevněná minimálně dvěma hřebíky nebo rovnocenným 
upevňovacím prostředkem. Prkna širší než 200 mm se musí  
ke každé krokvi upevnit třemi upevňovacími prostředky. 

U rozteče krokví větší než 600 mm rozpětí je nutné použít  
silnější bednění nebo spodní zesílení (výztužné latě nebo  
výztužná prkna).

Jako podklad krytiny doporučujeme náš střešní (krokvový)  
izolační systém ThermoSklent®.

Technické detaily viz ThermoSklent® Způsob použití.

Poznámka
Všechna schémata/obrázky jsou jen příklady a slouží pro 
znázornění popisu (textové části). Obrázky nejsou provedeny 
v přesném měřítku.

Stav techniky
Jako stav techniky platí „Pravidla pro krytí břidlice“, poslední  
vydání, včetně datových listů břidlice, vydaných centrálním svazem 
německých pokrývačů, jakož také, „Základní pravidla“ centrálního 
svazu německých pokrývačů. Dodatečně ještě platí naše pravidla 
pro krytí břidlice.

Vedle těchto pravidel je třeba dbát ještě pravidla pro krytí  
vnějších stěn se zadním odvětráním. 

DIN EN 12326 část 1 und 2: Břidlice a jiné přírodní kameny  
vhodné pro krytí střech a vnějších stěn domů.

Předepsaný sklon střechy 

Pro sklon krokví a námětků u okapů se dají v normálním  
případě u různých druhů krytí použít následující stupně:

1. Staroněmecká krytina ne pod 25° (47 %)

2. Staroněmecká dvojitá krytina ne pod 22° (40 %)

3. Šupinová krytina ne pod  25° (47 %)

4. Univerzální krytina ne pod  25° (47 %)

5. Pravoúhlá dvojitá krytina ne pod 22° (40 %)

6. Ostroúhlá krytina ne pod  30° (58 %)

 Všeobecné
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Průřez upevňovacích latí (jmenovité hodnoty), by měl pro  
upevnění břidlice hřebíky, při rozpětí 600 mm dosahovat  
minimálně 40 x 60 mm. Při upevnění břidlice svorkami musí  
průřez upevňovacích latí při rozteči 600 mm dosahovat minimálně 
24 x 60 mm. Při větší rozteči a vyšších nárocích (síla větru, zátěž 
sněhové pokrývky a podobně) se musí zvolit přiměřeně silnější 
průřezy upevňovacích latí.

Na stěně budov je možné použít spodní kovové nosné  
konstrukce (hliníkové). Pro tuto upevňovací techniku je  
zvláště vhodná pravoúhlá krytina.

U zvláštních střešních a stěnových detailů [např. kuželová střecha, 
vikýř („volské oko“) je potřebná stejná skobovatelnost (žádné 
pružení bednění). Toho lze dosáhnout menší roztečí krokví nebo 
silnějším bedněním.

Na stěně budov činí max. rozteč kotevních latí 600 mm. Upevnění 
do zdiva nebo betonu se děje hmoždinkami a sešroubováním nebo 
jinými vhodnými a schválenými upevňovacími prostředky.

Skobovatelné stavební desky či skobovatelné zdivo (pemzový 
beton, pórobeton, dřevobeton-bednění atp.) může být použito 
jako podklad pro břidlicovou krytinu. Dbejte na správný výběr 
upevňovacích prostředků (viz strana 14). Přímé přibití na  
skobovatelné stavební desky nebo skobovatelné  zdivo je možné, 
protože břidlice svojí přirozenou povrchovou strukturou umožní 
na každém místě průřezu stěny únik případné prolínající plynné 
vlhkosti.

 Všeobecné
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Pokus číslo: 
Upevňovací základna

POKUSY O VYTAŽENÍ

WN (Bednění) 
WA (TS*)

WM (Bednění) 
WB (TS*)

WQ (Bednění) 
WC (TS*)

WR (Bednění) 
WD (TS*)

K (Bednění) 
E (TS*)

WT (Bednění) 
WF (TS*)

WL (Bednění) 
WG (TS*)

WO (Bednění) 
WH (TS*)

WS (Bednění) 
WI (TS*)

WP (Bednění) 
WJ (TS*)

POKUS O STAŽENÍ (uvolnění) DESKY

WU (Bednění) 
WV (TS*)

Testy vytahování (uvolňování) 
upevňovacích prostředků a desek

Upevnění
Pro upevnění břidlice jsou nejvhodnější žárově pozinkované  
hřebíky (síla vrstvy zinku min. 50 µ), kované hřeby do břidlice,  
pevné břidlicové hřebíky, šroubovací hřeby do břidlice z ušlechtilé 
oceli, měděné hřeby se zdrsněným dříkem a DrillSklent® - 
břidlicové šrouby z ušlechtilé oceli.

Průměr hlavy břidlicových hřebíků a hřebů by měl být minimálně  
10 mm. Délka břidlicových hřebíků a hřebů musí činit minimálně  
32 mm. Průnik podkladem krytiny je možný (viditelné špičky 
hřebíků), vyjma míst na přesahu střechy.

Přibití se provádí při pokládání krytiny.

U pravoúhlé krytiny se způsobem upevnění háky, je přípustné 
použití pouze závěsných háků respektive zarážecích háků z 
nerezavějící oceli, materiál číslo 1.4571 (V4A), nebo z mědi. Toto 
nařízení platí stejně jak pro pokládku střešní krytiny tak pro krytí 
ploch stěn.

Pro upevnění na desky z dřevěných materiálů, minimální tloušťka 
22 mm je dovoleno použití vždy tří ks minimálně 32 mm dlouhých 
břidlicových šroubů z nerezavějící oceli, materiál číslo 1.4301 (V2A).

 Všeobecné

Upevňovací  
prostředek

 
 
35 Břidlicový hřebík, 
kuželovité kování

32 Břidlicový hřebík, 
kuželovité kování

35 Žárové zinkování, 
pevnost držení hřebu

35 Měděný hřebík 
 

32 Nátlučný hák 
 

40 Měděný hřeb 

35 Měděný hřebík 
 

40 Měděný hřeb -  
pevnost držení hřebu

35er Ušlechtilá ocel  
šroubovací hřeb

35 DrillSklent®- 
Břidlicový šroub

 

32 Břidlicový hřebík, 
kuželovité kování

Střední  Síla pro  
hodnota vytažení

[ N ] Bednění [ N ] TS * 

 1084 540 

 834 492 

 759 378

 
 322 198

 
 118 143

 
 339 300

 
 336 255

 
 463 248

 
 479 288

 
 1802 1278

 

     1389 **      799 **

* TS = ThermoSklent® ** Průměr ze dvou hodnot
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Tloušťka štípání
Tloušťka štípání břidlice (síla desky) všech druhů krytin by měla 
činit 4 – 6 mm, střední hodnota 5 mm. U větších desek se mohou 
vyskytovat i větší tloušťky štípání.

Stejné platí v přeneseném slova smyslu i pro ColorSIN®  
a Moselschiefer®-Extra.

Podkladní krytina
Pro plné bednění je vhodné položit pásy vhodné spodní krytiny 
(živičná opískovaná lepenka minimální kvality podle DIN 52 143 
V13) jako ochranu proti prachu, poletujícímu sněhu atp. Tyto 
pásy mohou být pokládány buďto od hřebene k okapu nebo také 
souběžně s hřebenem střechy. Přesah jednotlivých pásů musí být 
aspoň 80 mm. Obecně platí pravidla dle „Katalogového listu pro 
podkladní krytiny“; Podkladní krytiny a začištění podle oborových 
norem.

Kámen pro zdění resp.  
stavební deska

Pórobeton 
Druh kamene pevnostní třída: 
PP 4

Pemzový beton-plná tvárnice 
(Lehký beton dle DIN 18 152):  
G II 
G IV

Dřevobeton-bednící kámen

Minimální délka  
hřebíků v mm 
 
 
50

 
60 
50 
60 

Přímé přibití na skobovatelné zdivo

 Všeobecné

Na stěnách mohou být bednění ze dřeva (dřevěné látky MUSÍ  
být izolovány) chráněna proti působení vnější vlhkosti položením 
spodní krytiny. Izolační pásy mohou být položeny jak horizontálně 
tak vertikálně. Přesah jednotlivých pásů musí být aspoň 40 mm.  

Skobovatelné zdivo a stavební desky nesmí být opatřeny  
spodní krytinou. 

Přesah
Při krytí hřebenů, hřebínků (hrana šikmého hřebene) a okrajů,  
musí kameny střešní vazby návětrné strany přesahovat o 50 mm 
kameny střešní vazby plošné krytiny závětrné strany. Výjimka na 
střeše: méně strmé plochy sahají přes strmější plochy. Výjimka 
na stěně: při řešení rohu s přesahem musí tento přesahovat nad 
hotově pokrytou plochou o minimálně 20 mm. Při použití profilů 
musí břidlice bočně přesahovat profily o minimálně 50 mm.

Doporučuje se zhotovené krytí vnější stěny  
opláchnout čistou vodou.

Sklon střešní vazby
Skladba (kamenů) střešní krytiny je zpravidla tvořena stoupavě. 
Stoupání se řídí podle sklonu střechy. Čím plošší je střecha, tím  
větší je sklon střešní vazby, a opačně, čím strmější je sklon střechy, 
tím menší je sklon střešní vazby. Obklady stěn jsou obecně tvořeny 
beze sklonu vazby.
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Řešení a: 
Půlením patní a hřbetní čáry, kolmicí  
šipkou svisle k okapu vyjde maximální 
přípustný sklon.

Řešení b: 
Vytvořením rovnoramenného trojúhelníku 
na hřbetu a patě krycího kamene. Rameno 
se šipkou kolmo k okapu – vyjde maximální 
přípustný sklon.

1/2 1/2

Výpočet maximálního sklonu  
střešní vazby

Sklon střechy a - e, 
libovolně velká kruhová výseč d - b, 
Založení svislice d - c ;  
Bod a - c spojit souběžně s okapem:  
c - b vyjde minimální sklon

e

b

c

d

a

36 cm

1,00 m

Výpočet minimálního sklonu střešní vazby
Příklad pro 40° sklon střechy:

 Všeobecné

40°

Stanovení minimálního sklonu střešní  
vazby Gmin. (m/m) výpočtem
Příklad pro 30° sklon střechy: 

Gmin = 1 - sin a Gmin  = 1 - sin 30° 
a  = sklon střechy ve stupních  = 1 - 0,5  
   = 0,50 m, 

Tudíž 0,50 m střešní vazby na 1,00 m délky okapu.
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Sklon střechy 
ve stupních

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57

Minimální sklon 
(stoupání) střešní 
vazby v metrech

0,577 
0,562 
0,546 
0,531 
0,515 
0,500 
0,485 
0,470 
0,455 
0,441 
0,426 
0,412 
0,398 
0,384 
0,371 
0,357 
0,344 
0,331 
0,318 
0,305 
0,293 
0,281 
0,269 
0,257 
0,245 
0,234 
0,223 
0,212 
0,201 
0,191 
0,181 
0,171 
0,161

Sklon střechy 
ve stupních

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

Minimální sklon 
(stoupání) střešní 
vazby v metrech
 0,152 
 0,143 
 0,134 
 0,125 
 0,117 
 0,109 
 0,101 
 0,094 
 0,086 
 0,079 
 0,073 
 0,066 
 0,060* 
 0,054* 
 0,049* 
 0,044* 
 0,039* 
 0,034* 
 0,030* 
 0,026* 
 0,022* 
 0,018* 
 0,015* 
 0,012* 
 0,010* 
 0,007* 
 0,005* 
 0,004* 
 0,002* 
 0,001* 
 0,001* 
 0,000 
 

Sklon střešní vazby

 Všeobecné

*Pokládka je přípustná i bez sklonu střešní vazby.

Stanovení spádu úžlabní krokve

80° 76° 70° 63°

60° 51°

50° 40°

30° 22°

20° 14,5°

10° 7°

40° 31°

69° 75° 83° 85°

57° 65°

45,5° 55°

35° 45°

26° 35°

18° 25°

11° 15°

3,5° 5°

Стропила Разжелобок

90° 90°   0°
85°
80°
75°
70°
65°
60°
55°
50°
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
  5°
  0°

83°
76°
69°
63°
57°
51°

45,5°
40°
35°
31°
26°
22°
18°

14,5°
11°
  7°

3,5°
  0°

  2°
  4°
  6°
  7°
  8°
  9°

9,5°
10°
10°
  9°
  9°
  8°
  7°

5,5°
  4°
  3°

1,5°
  0°

Разность

tan  = 

Spád úžlabní  
krokve:                  tan  

                   2

Střešní 
krokve

Žlabové 
krokve Rozdíl
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Minimální překrytí na střeše

Pokrývání všeobecně

Výška Strana 
v % výšky kamene

29 %* 29 %*

29 %* 29 %*

29 %* 38 %

20 mm dvojité

29 % * 29 %*

110 mm 90 mm

100 mm 90 mm

  90 mm 90 mm

  80 mm 90 mm

  70 mm 90 mm

  90 mm 80 mm

  80 mm 80 mm

  70 mm 80 mm

délka hrany + přesah

odkapávací špičky 
v závislosti na

spádu střechy

* minimálně 50 mm

Minimální překrytí na stěnách

Druh krytí

Staroněmecká krytina

Šupiny

speciální rybí šupiny

Ostroúhlá krytina špičky

Univerzální krytina

Formát: 25 x 25 cm

Formát: 20 x 20 cm

Univerzální krytina, formát nastojato

Formát: 25 x 25 cm

Formát: 20 x 20 cm

Pravoúhlá krytina

Dvojitá krytina přibitá

 připevněná háky

Tažená krytina

  přibitá

 připevněná háky

Vodorovná krytina

Proměnlivá obdélníková krytina

Podkládaná obdélníková krytina

Lineární obdélníková krytina

Výška mm

40

40

20  dvojité

délka hrany +

přesah odkapávací

40

40

40

50

20  dvojitá

60  dvojitá

40

60

40

50

50

50

  Strana mm

*

*

80

50

40

50

 

40

40

40

50

**

*** 

*  Vyjde z výšky krycího kamene, tvaru oblouku a patního přesahu 

**   Vyjde ze šířky háku a ze šířky kamene

***   Stranové překrytí „viditelných kamenů“ přes „podkladní kameny“ činí minimálně 60 mm. 
Viditelná vazba se musí provést se styčnou spárou širokou minimálně 2 mm.

Druh krytí

Staroněmecká krytina

 normální tvar oblouku

 tupý oblouk

 ostrý oblouk

 dvojitá krytina

Šupiny

Univerzální krytina

 Formát: 30 x 30 cm 25°< 30°

   30°< 35°

    35°

    45°

    55°

 Formát: 25 x 25 cm  40°

    45°

    55°

Ostroúhlá krytina

 
Pravoúhlá dvojitá krytina
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Pokrývání všeobecně

U střech s nepatrným spádem se doporučuje vzít v úvahu směr 
převládajícího počasí vztažmo k ploše střechy (pravá nebo levá 
pokládka). To platí obzvláště pro pravoúhlou krytinu s jednou  
oblou hranou (typ Bogenschnitt) a pro univerzální krytinu.

Směr krytí (příklad)

Směr převládajícího počasí

ze severu 
(vpravo)

z východu 
(vpravo)

ze západu 
(vlevo)

z jihu 
(vlevo)

Příklad pro výpočet plochy střechy  
pro staroněmeckou krytinu

             

Celková plocha:   300 m2     1/16 osekání 
Okap/spodní hrana plochy: 20 běžných dm 
Úžlabí: 8 běžných dm 
Okraje: 120 běžných dm 
             

 300 m2  
./. okap/spodní hrana plochy: 20 x 0,15 = 3 m2 
./. Úžlabí:            8 x 0,50 = 4 m2 
./. Okraje:        120 x 0,20 = 24 m2 
   
 269 m2

 269 x 33 kg + 5 %*  = 93,2 metráků  krycí kameny 
 20 x 7 kg + 5 %* = 1,5 metráků okapové (nožní) kameny 
 8 x 37 kg + 5 %*  = 3,1 metráků úžlabní kameny 
 120 x 12 kg + 5 %*  = 15,0 metráků okrajové kameny

* ca. 5 % = polámání a zmetky
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Pokrývání všeobecně

 
 
 
527 
455 
294 
227 
190 
 
 
400 
385       
345 
 
445    
416     
334     
295     
   
400     
385     
285 
  
527     
456     
370     
278 
 
380 
290 

* Vhodné pro přímé přibití 
** Změna měřicího postupu

www.rathscheck.cz

Břidlice má v Evropě jako přírodní materiál používaný pro  
pokrývání střech a fasád velmi dlouhou tradici, která sahá až do 
doby Římanů. Tvoří podstatnou součást evropské stavební kultury. 
Dobrý kousek vlasti, který spojuje mnoho zemí.

Svými dobrými vlastnostmi – robustností a nezaměnitelnou  
estetikou – je břidlice zajímavá rovněž pro moderní architekturu. 
Tak břidlice pojí tradici s modernou. A kultury navzájem.

Mnoho dalších informací o tomto povšechně univerzálním 
jedinečném stavebním materiálu naleznete na internetu pod  
www.rathscheck.cz.

My od firmy Rathscheck nejsme pouze výrobci břidlice, nýbrž  
mnohem více kompetentní partner pro veškerou architekturu 
přírodního břidlicového stavebního materiálu. Velmi rádi Vám 
pomůžeme při plánování Vašeho projektu a poradíme Vám ve 
všech otázkách. Náš konzultační tým je zde pro Vás od pondělí  
do pátku. 

Stačí zatelefonovat: +49 (0) 2651/955-0.

Přibližný počet kusů hřebíků, hřebů a šroubů
Hřeby do břidlice, kónický čtyřhran, kovaný, 
žárově pozinkovaný dle DIN 50976 na kg 
32 
35 
50*       
60* 
70* 
Hřeby do břidlice, kónický čtyřhran, zapuštěný (pevnost 
držení), zdrsněný dřík, žárově pozinkovaný dle DIN 50976 
48/32 mm 
48/35 mm 
48/50 mm 
Měděné hřeby, se zdrsněným dříkem 
28/32 mm 
28/35 mm 
28/45 mm 
28/50 mm 
Pevnost držení, měď 
30/32 mm 
30/35 mm 
30/50 mm 
Šroubové hřeby z ušlechtilé oceli V2A (1.4301) do břidlice 
31/35 mm** 
31/40 mm** 
31/50 mm** 
31/70 mm** 
Šroubové hřeby z ušlechtilé oceli V2A (1.4301) 
28/65 mm = 31/65 mm novinka** 
31/80 mm = 35/80 mm novinka** 
DrillSklent®-šrouby z ušlechtilé oceli do břidlice 
Pásy vždy po 30 šroubech a 80 pásů na kartón 
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Staroněmecká krytina
z Moselschiefer® 
z lomů Katzenberg a Margareta  
u Mayen/Eifel 

 
Hlavním charakteristickým rysem staroněmecké krytiny je  
používání pouze ručně upravených krycích kamenů se zřetelně 
různými výškami a šířkami kamenů použitých v jedné ploše. 
Staroněmecká krytina se musí provádět jako uzavřená krytina.

Pokládka na střeše začíná ve spodní části nad patní vazbou 
největšími krycími kameny roztříděnými podle druhů, které jsou 
svou velikostí směrem k hřebenu střechy zřetelně menší. Za tím 
účelem musí v hotově pokryté střešní ploše proběhnout plynulý  
pokles výšky vazby (výška skládaných kamenů) v závislosti na 
délce krokve odpovídající minimálně hodnotám dle níže uvedené 
tabulky.

Staroněmecká krytina

Délka krokve Rozdíl mezi nejvyšším Obvyklý počet

 a nejnižším sklonem sousedních třídění

 střešní vazby (druhů), které se
m mm mají použít

 6  40 1

 8  60 2

 8  80 2-3

Široké a úzké střešní kameny se musí v ploše rozdělit.  
V rámci jednoho sklonu střešní vazby musí rozdíl od nejširší  
k nejužší viditelné šířce krycích kamenů činit minimálně 40 mm  
bez ohledu na délku krokve. Pouze u malých střešních ploch,  
jako např. vikýřů, mohou tyto míry být nižší. 

Překrytí dvou úzkých kamenů přes jeden široký kámen nebo  
jednoho širokého kamene přes dva úzké je přípustné a typické  
pro staroněmeckou krytinu; musí se ovšem postupovat se  
zvláštní pečlivostí. 

Pokládání počátečních a koncových míst musí probíhat vázaně.  
To samé platí i pro krytí hřebínků.

Pokládka na stěnách probíhá tak, že na spodní hraně plochy,  
která má být zakryta (například sokl), se začíná s největšími  
kameny, směrem k závěru plochy stěny jsou tašky výrazně 
zmenšené. Za tím účelem musí být v hotově pokryté stěně  
dodržen plynulý pokles výšky vazby v závislosti na výšce  
stěny, která má být pokryta.

Výška stěny, která Rozdíl mezi nejvyšším Obvyklý počet 
má být pokryta a nejnižším sklonem sousedních druhů

 vazby kamenů, které se 
m mm mají použít

 3  20 1

 6  40 1

 8  60 2

 8  80 2-3

E X K L U Z Í V N Í  P O K L Á D K Y
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V rámci jedné výšky sklonu vazby se musí podle třídění rozdělit 
různé šířky kamenů. Rozdíl od nejširší k nejužší viditelné šířce 
kamenů činí přitom minimálně 30 mm bez ohledu na výšku stěny, 
která má být pokryta.

Pouze u malých ploch stěn, jako např. u atik, smí být  
požadované míry menší.

Modely kamenů 

Krycí kameny typu 
staroněmeckého krytí se 
připravují pro tři druhy krytí.

výškové překrytí

Stranové překrytí 
kamene

Normální tvar oblouku kamene

Pravý krycí 
kámen

Abb. 1. 7  Rechte Decksteine mit stumpfem, normalem und scharfem Hieb © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Výška kamene

Pravý krycí 
kámen

Abb. 1. 7  Rechte Decksteine mit stumpfem, normalem und scharfem Hieb © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

výškové překrytí

Stranové překrytí 
kamene

Pravý krycí 
kámen

tupý oblouk kamene

Abb. 1. 7  Rechte Decksteine mit stumpfem, normalem und scharfem Hieb © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Levé krytí je možné

Upevnění na střeše
V rámci výškového překrytí se musí kameny upevnit:

 při výšce kamene  24 cm minimálně   
 3 hřebíky/hřeby do břidlice a 
 při výšce kamene < 24 cm minimálně   
 2 hřebíky/hřeby do břidlice 
 (výjimka: např. kostelní věže)

Upevnění na stěnách
V rámci výškového překrytí se musí kameny upevnit:

 při výšce kamene  20 cm minimálně   
 3 hřebíky/hřeby do břidlice a 
 při výšce kemene  20 cm minimálně   
 2 hřebíky/hřeby do břidlice 

Při krytí (uchycení) na skobovatelné zdivo a konstrukční desky se 
břidlice bez ohledu na výšku kamene připevňuje nejméně 3 hřeby 
do břidlice (viz také tabulka na str. 16).

Staroněmecká krytina

Ostrý oblouk kamene
šířka kamene
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Při použití kamenů s tvarem ostrého oblouku činí výškové překrytí  
29 % výšky kamene, stranové překrytí asi 38 % výšky kamene až  
do minimálního překrytí 50 mm (na střeše).

V jednotlivých případech se musí podle spádu střechy, vzdálenosti 
mezi hřebenem střechy a okapem a roztříděním kamenů prověřit, 
zdali se budou kameny muset pokrývat s normálním anebo ostrým 
tvarem oblouku. Není-li u kamenů s normálním tvarem oblouku 
dosaženo minimálně 50 mm bočního překrytí, musí se použít  
kameny s tvarem ostrého oblouku.

Staroněmecká dvojitá krytina se musí provést kameny s tupým 
nebo normálním tvarem oblouku. U staroněmeckého dvojitého krytí 
překrývají kameny třetí vazby (řady) kameny první vazby nejméně  
o 20 mm. Okap (noha), okraj a hřeben střechy se kryjí jednoduchým 
způsobem.

U ploch stěn činí minimální výškové překrytí 40 mm, nejmenší  
stranové překrytí se určuje výškou kamene, tvarem oblouku  
kamene a patním přesahem. 

Pro výškové překrytí / stranové překrytí okapových nebo nožních 
kamenů a vázacích kamenů má zásadně rozhodující význam  
skladba (střešní) krytiny, které leží nad nohou. Toto platí analogicky 
pro všechny kameny: okrajové, hřebínkové a hřebenové.

Potřeba materiálu

 
 
 
 
 

Potřeba okrajových kamenů (surových) v kg/m  
asi 10 - 12 kg surových, z toho 2 kg pro vložené (počáteční) a 
výplňové kameny 
 
Potřeba úžlabních kamenů (surových) v kg/m (hlavní úžlabí)  
asi 32 - 37 kg surových 
 
Potřeba okapních (nožních) kamenů (surových) v kg/m  
(včetně trojúhelníků)  
asi 5 - 8 kg surových

Údaje o potřebě jsou nezávazné orientační hodnoty.  
Odpovídajícím způsobem je třeba zohlednit polámání a zmetky. 

Při sestavování materiálů pro nohu (okap nebo spodní hrana) 
střechy by měla jedna polovina potřebné surové břidlice odpovídat 
největšímu použitému druhu kamene a pro druhou polovinu by měl 
být použit o řadu větší druh.  

Minimální výškové překrytí a stranové překrytí
Minimální výškové a stranové překrytí činí u staroněmecké krytiny 
s normálním nebo tupým tvarem oblouku 29 % výšky kamene až 
k min. překrytí 50 mm (na střeše). Není-li dosaženo stranového 
překrytí o 29 %, musí se pracovat se zvýšeným patním přesahem. 
To je případ u kamenů tvaru tupého oblouku.

Potřeba kamenů v kg/m2

normální oblouk kamene

ostrý oblouk kamene

tupý oblouk kamene
dvojité krytí

Staroněmecká krytina

Střecha

ca. 30 - 32 kg

ca. 36 - 38 kg

ca. 30 - 32 kg
ca. 46 - 48 kg

Stěna

ca. 28 - 30 kg

ca. 32 - 34 kg
ca. 28 - 30 kg
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Při volbě velikosti kamenů se musí brát v úvahu délky krokví, 
poloha střechy vůči směru převládajícího počasí a tvar oblouku 
krycího kamene. V případě pochybností je vždy třeba volit větší 
druh krycích kamenů nebo ostrý tvar oblouku. Všechny velikosti 
kamenů mohou být v provedení pro pravé a levé krytí.  

Výška staroněmeckého kamene se měří v pravém úhlu vůči noze, 
šířka kamene paralelně k noze na čáře výškového překrytí.

Výšky kamenů a překrytí v mm

Výška 
kamenů 
v cm

42* 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15

Výškové překrytí a 
stranové překrytí v mm, 
normální oblouk (29 %)

 125 
 120 
 120 
 115 
 110 
 110 
 105 
 105 
 100 
 100 
 95 
 90 
 90 
 85 
 85 
 80 
 75 
 75 
 70 
 70 
 65 
 65 
 60 
 55 
 55 
 50 
 50 
 50

stranové překrytí  
v mm, ostrý oblouk 
(38 %)

 160 
 160 
 155 
 150 
 145 
 145 
 140 
 135 
 130 
 125 
 125 
 120 
 115 
 110 
 110 
 105 
 100 
 95 
 95 
 90 
 85 
 80 
 80 
 75 
 70 
 65 
 65 
 60

Třídění 
 

1/2 
 
 
1/4 
 
 
 
 
1/8 
 
 
1/12 
 
 
 
 
1/16 
 
 
 
1/32 
 
 
1/64

*Platí i pro výšky kamenů > 42 cm.

Staroněmecká krytina
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Roztřídění 
břidlice 

1/2

1/4

1/8

1/12

1/16

1/32 

1/64

Počáteční místo jako 
odpichové (s vloženým 
kamenem)
Ola

Ola

Ola - Ol

Ol

Oll

Olll

OIV

Konečné místo 
s dvojitým krytím 

Ol - Oll

Oll - Olll

Oll - Olll

Olll - OIV

OIV (trochu Olll)

Klll - KlV

KlV (trochu Klll)

Úžlabní kameny 
 

Kov 

KI (nebo kov) 

Kll (nebo kov) 

Kll 

Kll - Klll 

KlV (trochu KIII) 

KlV

Přiřazení okrajových a úžlabních kamenů ke 
stávajícímu roztřídění krycích kamenů

Obchodní velikosti a hmotnosti okrajových  
a úžlabních kamenů z moselské břidlice 
značky Moselschiefer®

asi kg/stojný metr 
surový

380 

240 

190 

140 

120 

145 

135 

110 

  90

Šířka kamene  
v cm

40 - 30 

30 - 27 

27 - 20 

22 - 16 

17 - 14 

17 - 14 

16 - 14 

15 - 14 

15 - 14

Délka kamene 
v cm

60 - 50 

50 - 40 

42 - 35 

37 - 30 

31 - 25 

55 - 45 

45 - 36 

36 - 28 

28 - 23

Jakostní 
třída

Ola 

Ol 

Oll 

Olll 

OlV 

Kl 

Kll 

Klll 

KlV

Úžlabí
U pokládek úžlabí se musí respektovat „Pravidla pro krytí břidlicí“ 
vydaná Ústředním svazem pokrývačského řemeslného svazu  
(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, e. V.).

U hlavních úžlabí se musí úžlabní kameny volit podle délky  
úžlabní krokve a podle způsobu vázání úžlabí přiměřeně delší.

Roztřídění 
břidlice 
 

1/1

1/2

1/4

1/8

1/12

1/16

1/32

1/64

osekaná břidlice 
výška  šířka 
kamene kamene   
v cm v cm

50 - 40 42 - 32

42 - 36 38 - 28

38 - 32 34 - 25

34 - 28 30 - 23

30 - 24 26 - 20

26 - 20 22 - 17 

22 - 16 18 - 13 

18 - 12 16 - 11

cca kg/stojný  metr 
normální  oblouk 
 
osekaná      surová

360 450 

280 350 

200 250 

160 200 

120 150 

  90 110 

  65 85 

  50 65

vhodná  
pro sklon 
střechy 

25 - 30° * 

25 - 35° 

30 - 40° 

35 - 50° 

40 - 60° 

50 - 90° 

60 - 90°

pouze pro  
dvojitou krytinu *

Roztřídění, hmotnost a účelná velikost krycích 
kamenů při daném spádu střechy pro  
moselskou břidlici značky Moselschiefer® 

Krycí kameny s ostrým obloukem mohou být širší, než je uvedeno 
v tabulce. Od 20 cm výšky krycího kamene výše, dodáváme břidlici 
tříděnou dle centimetrového rastru.

*U dvojitého krytí zpravidla  22 – 25 °

Přiřazení nárožních a úžlabních kamenů se musí v závislosti na 
předtříděných výškách adekvátně upravit (přizpůsobit).

Staroněmecká krytina



38 39

Okraj:  
staroněmecká krytina 
s počátečním místem  
(s vloženým kamenem)

Abb. 1. 27 Ort: Altdeutsche Deckung mit Anfangort © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Abb. 1. 25 Ort: Altdeutsche Deckung mit Doppelendort © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Okraj: 
staroněmecké krytina 
s dvojitým krytím

Abb. 1.9  Deckschema Altdeutsche Deckung © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Abb. 1. 18 Traufe: Altdeutsche Deckung mit eingebundenem Fuß © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Okap:  
staroněmecké krytina 
s provázanou nohou

Staroněmecká krytina

Schéma krytí: 
Staroněmecká dvojitá krytina

Schéma krytí: 
Staroněmecká krytina
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Hřebínek:  
staroněmecká  
krytina s dvojitým  
krytím, odstupňovaně

Hřebínek:  
staroněmecká krytina 
s vloženým kamenem, 
odstupňovaně

Abb. 1. 38 Grat: Altdeutsche Deckung mit Anfangort

Abb. 1. 39 Grat: Altdeutsche Deckung mit Anfangort (stehend) © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Hřebínek:  
staroněmecká krytina  
s počátečním místem  
(krytí na výšku)

Staroněmecká krytina

Hřebínek:  
staroněmecká krytina 
s počátečním místem  
(s vloženým kamenem)
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© Alle Rechte bei ZVDH und SVDAbb. 1.57 Hauptkehle: Altdeutsche Deckung eingebundener Herzkehle

Hlavní úžlabí:  
staroněmecká krytina 
s provázaným srdcovitým 
krytím úžlabí

Abb. 1. 51  Hauptkehle: Altdeutsche Deckung mit  linker eingebundener Kehle © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Hlavní úžlabí: 
staroněmecká krytina 
s levým provázaným úžlabím

Abb. 1. 47  Hauptkehle: Altdeutsche Deckung mit rechter eingebundener Kehle © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Hlavní úžlabí:  
staroněmecká krytina 
s pravým provázaným 
úžlabím

Abb. 1. 32 First: Altdeutsche Deckung

Hřeben:  
staroněmecká krytina

Staroněmecká krytina
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Úžlabí: Tvary kamenů

pravé  levé  

úžlabní kámen s rovným hřbetem  
a krátkou rohovou hranou

         pravé               levé 

úžlabní kámen s rovným hřbetem  
a vysokou rohovou hranou

pravé  levé

úžlabní kámen s rovným hřbetem  
a kulatou rohovou hranou

krycí kámen  
srdcového  
úžlabí

        pravé            levé

úžlabní kámen s kulatým  
hřbetem 

pravé

koncový  
úžlabní kámen

pravé

vodní  
kámen

pravé

propojovací  
kámen

Staroněmecká krytina
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Šupinová krytina
z moselské břidlice značky  
Moselschiefer®  
z lomů Katzenberg a Margareta  
u Mayen/Eifel 

 

Hlavním charakteristickým rysem tohoto způsobu krytí je používání 
šupin o stejné velikosti. Další podrobnosti – viz strana 51.

Přiřazení kamenů okrajové, okapové (nožní) 
a úžlabní kameny k pokládce v moselské 
břidlici značky Moselschiefer®

Velikost  
šupin  
cm
36 x 28 

34 x 28 

32 x 28 

30 x 25

28 x 23 

26 x 21 

24 x 19 

22 x 17 

20 x 15

Počáteční místo 
(s vloženým 
kamenem) cm
OIa 

OIa 

OIa 

OI 

OI 

OII 

OII 

OII 

OIII

Koncové místo 
(dvojité krytí)  
cm
OII 

OII 

OII 

OII 

OII 

OIII 

OIII 

KIII 

KIV

Úžlabní 
kameny  
cm
KI 

KI 

KI / KII 

KII 

KII 

KIII 

KIII 

KIII/ KIV 

KIV

Noha / okap 
Surové roztřídění 

Surové 1/2 - 1/4 

Surové 1/4 - 1/8 

Surové 1/4 - 1/8 

Surové 1/8 - 1/12 

Surové 1/8 - 1/12 

Surové 1/12 - 1/16 

Surové 1/12 - 1/16 

Surové 1/16 - 1/32 

Surové 1/16 - 1/32

Šupinová krytina
E X K L U Z Í V N Í  P O K L Á D K Y

Jelikož se jedná o šablony, je nutné okrajové  
a úžlabní kameny přiměřeně přizpůsobit.
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Divoká krytina
z moselské břidlice značky  
Moselschiefer®-Extra 
z lomů Katzenberg a Margareta  
u Mayen/Eifel

Dodávají se surové, štípané  
kameny rozdílných tvarů a  
štípané tloušťky (Moselschiefer®- 
Extra). Tyto kameny přiměřeným  
osekáváním přizpůsobuje krytí  
pokrývač na stavbě, případně  
přímo na na střeše. 

Minimální překrytí
Minimální překrytí se řídí spádem střechy, délkou krokví  
a polohou budovy. Minimální překrytí staroněmecké krytiny  
slouží pro orientaci. 

Potřeba materiálu
asi 50 - 60 kg/m2 surového kamene

 

Roztřídění surového kamene
1/2 - 1/8 
1/12 - 1/16

Divoká krytina
E X K L U Z Í V N Í  P O K L Á D K Y
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Šupinová  Krytina
v kvalitě InterSIN® 
Hlavním charakteristickým rysem  
tohoto druhu krytí je používání  
šupin o stejné velikosti.

 
Upevnění na střeše
V rámci výškového překrytí se musí krycí kameny upevnit:

  při výšce kamene  24 cm minimálně 3 hřebíky / hřeby do 
břidlice a

  při výšce kamene < 24 cm minimálně  2 hřebíky / hřeby do 
břidlice (výjimka: např. kostelní věže)

Při použití upevňovací techniky DrillSklent®  jsou při formátu  
30 x 25 přípustné ve vnějších otvorech dva šrouby do břidlice,  
jinak 3 šrouby značky DrillSklent® do břidlice.

Upevnění na stěnách
V rámci překrytí se musí kameny upevnit:

  při výšce kamene  20 cm minimálně 3 hřebíky / hřeby do 
břidlice a

  při výšce kamene  20 cm minimálně 2 hřebíky / hřeby do 
břidlice 

Při pokládce na skobovatelné zdivo a konstrukční desky se bez 
ohledu na výšku kamene připevňuje nejméně 3 hřeby do břidlice 
(viz také tabulka na str. 16).

ŠUPINOVÁ  KRYTINA

InterSIN® je naše obchodní značka pro břidlici z nejlepších 
mezinárodních nalezišť. U těchto nalezišť se orientujeme  
podle vysoké kvalitativní úrovně moselské břidlice značky 
Moselschiefer®.

 InterSIN® 
D E K O R A T I V N Í   K R Y T Í
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Míry a počet kusů (střecha)

Výška a 
šířka v 
cm

40 x 30 

36 x 28 

34 x 28 

32 x 28 

30 x 25

28 x 23 

26 x 21 

24 x 19 

22 x 17 

20 x 15

Počet kusů 
m2 asi  
(střecha)

19,7 

22,9 

23,5 

24,2 

29,7 

35,0 

41,8 

50,9 

63,3 

81,0

Stranové a výškové 
překrytí v mm při  
29 % výšky kamene

 116 

 104 

 100 

 93 

 87 

 81 

 75 

 70 

 64 

 58

asi kg 
na 1000 
kusů

 1750 

 1390 

 1320 

 1250 

 1050 

   910 

   690 

   590 

   460 

   360

asi kusů 
na bednu 
(ze dřeva) 

   800 

 1000 

 1000 

 1100 

 1300 

 1500 

 1800 

 2000 

 2500 

 3000

vhodný 
pro střešní 
sklony

25 - 30° 

25 - 35° 

25 - 35° 

30 - 40° 

30 - 40° 

35 - 50° 

35 - 50° 

40 - 60° 

40 - 60° 

> 50°

Šupiny  
Obklady stěn

Výška a 
šířka v 
cm

26 x 21 

24 x 19 

22 x 17 

20 x 15

Počet kusů 
m2 asi 

35,1 

43,3 

54,9 

71,8

Stranové překrytí 
v mm při 29 % 
výšky kamene 

75 

70 

64 

58

asi kg  
na 1000 
kusů

690 

590 

460 

360

Výškové 
překrytí  
v mm

40 

40 

40 

40

asi počet kusů 
na bednu  
(ze dřeva)

1800 

2000 

2500 

3000

Přibližné počty kusů při zohlednění patního překryvu 5 mm

Přibližné počty kusů při zohlednění patního překryvu 5 mm

Minimální výškové překrytí a minimální  
stranové překrytí
Minimální výškové překrytí a minimální stranové překrytí činí  
29 % výšky kamene.

U ploch stěn činí minimální výškové překrytí 40 mm, minimální 
stranové překrytí se určuje výškou krycího kamene, tvarem  
oblouku krycího kamene a patním překryvem.

U ploch stěn mají být používány šupiny s výškou  
kamene  26 cm.

Šupiny se musí krýt zavěšením paty a s patním přesahem.  
Krytí zleva doprava se nazývá pravé krytí (pravé šupiny),  
pokládka zprava doleva se nazývá levé krytí (levé šupiny). 

Sklon střešní vazby, okraj, hřebínek a hřeben
- viz staroněmecká krytina

pravá šupina levá šupina

Výška šupiny se měří svisle, šířka  
paralelně k noze ve středu výšky.

Model krycího kamene

ŠUPINOVÁ  KRYTINA
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Přiřazení okrajových, okapních (nožních)  
a úžlabních kamenů k šupinové krytině 
moselskou břidlicí Rathscheck InterSIN®

Velikost 
šupin  
v cm

40 x 30

36 x 28 

34 x 28 

 

32 x 28

 

30 x 25 

28 x 23 

 

26 x 21 

 

24 x 19 

 

22 x 17 

 

20 x 15

Počáteční místo 
(s vloženým 
kamenem) cm

OIa 60 x 45 

OIa 60 x 45

OI 60 x 35 

 50 x 35 

OI 60 x 35 

 50 x 35 

OI 60 x 30 

 50 x 30 

OI 60 x 30 

 50 x 30 

OII 50 x 25 

 

OII 50 x 25 

 

OIII 40 x 20 

 

OIII 40 x 20 

Konečné místo 
(dvojité krytí) 
cm

OI 50 x 25 

OI 50 x 25 

OII 50 x 25 

OIII 40 x 20 

OII 50 x 25 

OIII 40 x 20 

OIII 40 x 20 

OIII 40 x 20 

OIII 40 x 20 

OIII 40 x 20 

OIII 40 x 20 

OIV 30 x 20 

OIII 40 x 20 

OIV 30 x 20 

KIII 37 x 14 

KIV 30 x 14 

KIV 30 x 14

Úžlabní  
kameny  
cm

Kov 

KI 50 x 17 

KI 50 x 17  

KII 42 x 16 

KI 50 x 17

KII 42 x 16 

KII 42 x 16 

 

KII 42 x 16 

 

KIII 37 x 14 

 

KIII 37 x 14 

 

KIII 37 x 14 

KIV 30 x 14 

KIV 30 x 14

Noha/Okap 
Surové  
roztřídění

surové 1/1-1/2 

surové 1/2-1/4 

surové 1/4-1/8 

 

surové 1/4-1/8 

 

surové 1/8-1/12 

 

surové 1/8-1/12 

 

surové 1/12-1/16 

 

surové 1/12-1/16 

 

surové 1/16-1/32 

 

surové 1/16-1/32 

Výpočet potřeby materiálu 
Šupinová krytina 
 
                  10 000            
                vVK x vŠK  
               

vVK = výška kamene - 29 % (na střeše) 
  výška kamene - 4 cm (na stěně) 
 = viditelná výška kamene 
 
vŠK = šířka kamene - 29 % 
  výšky kamene - 0,5 cm  
  (na 0,5 cm patního překryvu) 
 = viditelná šířka kamene 
 

Příklad výpočtu:

Formát kamene: 24 x 19 cm 
Výškové překrytí: 4 cm (stěna) 
Stranové překrytí: 29 % výšky tašky = 7 cm

(24 - 4) x (19 - 7 - 0,5) = 230 

10.000 : 230 = 43,47 kusů na m2

Byl vzat v úvahu patní překryv o velikosti 0,5 cm.

 = (kusů/m2)Potřeba =

ŠUPINOVÁ  KRYTINA
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Výška a 
šířka  
v cm
40 x 19

30 x 19 

25 x 19 

22 x 15 

20 x 15

asi kusů na m2 
- 20 mm dvojitého 
překrytí

29,4

39,2 

47,1 

69,9 

76,9

asi kg  
na 1000 
kusů

900

700 

560 

435 

370

viditelná 
výška 
kamene

8,5

8,5 

8,5 

6,5 

6,5

asi kusů na 
bednu  
(ze dřeva)

1300

1600 

2000 

3000 

3000

Výpočet potřeby materiálu

 10.000             
         VK – DvP   x ŠK     
 2

VK = výška kamene 
DvP = dvojité výškové překrytí 

ŠK = šířka kamene 
 
Příklad výpočtu:
Formát kamene: 25 x 19 cm 
 
(19 - 2) : 2 = 8,5  
8,5 x 25 = 212,5  
10.000 : 212,5 = 47,0 ks na m2

 = (ks/m2)Potřeba  =

Speciální rybí šupiny

v kvalitě značky InterSIN® 
Tvar vyvinutý z původního  
tvaru rybí šupiny speciálně  
pro krytí stěn. 
 
 
 
 

 
Upevnění
Upevňuje se minimálně 2 hřebíky nebo hřeby do břidlice  
v rámci překrytí.  
(výjimka: 3 upevňovací prostředky při 40 x 19).

Překrytí
Rybí šupiny se pokrývají s polovičním propojením. Překrytí se řídí  
velikostí rovných hran břidlice, přičemž hrana musí být zcela 
překryta. Minimální výškový přesah speciálních rybích šupin činí  
20 mm na zdvojeném místě.

Okraj a hřeben
Okrajové kameny rovné okrajové hrany mohou být provázány. 
Hřeben může být pokryt hřebenovými kameny různých tvarů.

Model krycího kamene

Míry a počet kusů

Speciální rybí šupiny
D E K O R A T I V N Í   K R Y T Í

Speciální rybí šupiny se dodávají s otvory.
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Okraje, hřebínky a hřebeny

Okrajové kameny rovné okrajové hrany mohou být provázány, 
hřebínky se pokrývají jako nakladené okraje. Hřeben se pokrývá 
ostroúhlými kameny nebo zvláštními hřebenovými kameny,  
okap počátečními kameny. 

Míry a počty kusů

č. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6* 

7* 

8* 

9* 

10*

Diagonální 
délka/šířka 
v cm

47 x 31 

43 x 29 

38 x 25 

36 x 24 

33 x 21 

30 x 20 

29 x 19 

26 x 18 

24 x 15 

21 x 13

Minimální 
spád 
střechy

>30° 

>30° 

>30° 

>45° 

>45° 

>60° 

>60° 

>60° 

>60° 

>60°

Rovná  
hrana v 
mm

107 

107 

107 

  95 

  73 

  73 

  73 

  73 

  60 

  48

asi kusů 
na m2/ 
střechy

  18,3 

  22,0 

  30,4 

  32,7 

  38,6 

  46,1 

  50,9 

  62,8 

  78,4 

101,2

asi kg  
na  
1000 ks

1475 

1046 

  837 

  738 

  596 

  529 

  468 

  409 

  316 

  230

asi ks na 
bednu  
(ze dřeva)

  800 

1100 

1400 

1600 

2000 

2200 

2500 

3000 

3800 

5000

* obvyklé standardní formáty pro obklady stěn

Ostroúhlé kameny

v kvalitě InterSIN® 
U dekorativního krytí ostroúhlými  
kameny (kosodélníky) se břidlice  
pokrývá v polovičním svazku  
s dilatační spárou (se styčnou  
spárou).

Upevnění

V rámci překrytí se upevňuje minimálně dvěma hřebíky  
nebo hřeby do břidlice.  

Překrytí

Minimální překrytí je dáno délkou rovné hrany a přesahující  
odkapávací špičkou. Odkapávací špička kamene musí přesahovat 
minimálně 10 mm.

Ostroúhlé kameny
D E K O R A T I V N Í   K R Y T Í

Model krycího kamene
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Stanovení potřeby materiálu –  
ostroúhlé kameny

                     10.000             
                (L - A - POŠ) x ŠK       
                          2

L = diagonální délka kamene 
A = délka rovné hrany 
POŠ = Přesah odkapávací špičky (min. 1 cm) 

ŠK = šířka kamene

 
Příklad výpočtu
formát kamene: 38 x 25 cm 
rovná hrana: 10,7 cm 
spád střechy: 35° = 1 cm přesah odkapávací  

 špičky kamene

 
(38 - 10,7 - 1,0) x 25 = 657,5  
657,5 : 2 = 328,75  
10.000 : 328,75 = 30,4 ks na m2

 = ks/m²Potřeba:

Coquettes a Octogones

v kvalitě InterSIN® 
Pokládá se jako u dvojitého trojúhelníkového krytí; na stěnách 
mohou být zpracovávány kameny tvaru Octogones rovněž v 
provedení taženého krytí. Coquettes se mohou na stěny pokládat 
pouze v pravoúhlém dvojitém krytí.

Míry a počty kusů a ostatní detaily krytí

viz pravoúhlá dvojitá krytina na straně 78.

Ostroúhlé kameny Coquettes a Octogones
D E K O R A T I V N Í  K R Y T Í
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Řetězová vazba
D E K O R A T I V N Í  K R Y T Í

Prefabrikovaná řetězová vazba

v kvalitě InterSIN® nebo ColorSIN® 

Ruční pokládka ozdobných pásů, takzvané řetězové vazby, 
vyžadují velmi znalého a zručného pokrývače. Pro racionální po-
kládku jsou však také k dispozici čtyři nejběžnější vzory v předem 
zhotovených vazbách, dle výběru v provedení červeném nebo 
zeleném ColorSIN® nebo v provedení modrošedém InterSIN®.

25 25 25

7,
5

7,
5

7,
5

15

23

4

8 11
,5

Provedení A

25 25 25

7,
5

4

19

15

26
,5

19

11
,5

11
,5

11
,5

Provedení B

25

6

6

25

10

16

22

12

Provedení C

30

38

25 2525

7,
5

7,
5

7,
5

4

811
,5

25

7,
5

11
,5

Provedení D

1 m ozdobného pásu sestávajícího z následujících zvláštních kamenů:

4 kusy

4 kusy 4 kusy

1 m ozdobného pásu sestávajícího z následujících zvláštních kamenů:

4 kusy

4 kusy 4 kusy

1 m ozdobného pásu sestávajícího z následujících zvláštních kamenů:

4 kusy
8 kusů

1 m ozdobného pásu sestávajícího z následujících zvláštních kamenů:

4 kusy

8 kusů 8 kusů 4 kusy
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Minimální výškové a stranové překrytí  
a rovněž počty kusů na m2

*Přesahy platí pro normální případy  
(délka krokve, poloha budovy, místní klimatické podmínky)

výška a 
šířka v 
cm 

30 x 30 

 

 

 

25 x 25 

 

spád  
střechy 
 

25° < 30° 

30° < 35° 

 35° 

 45° 

 55° 

 40° 

 45° 

 55°

minimální 
přesah v mm 
výška    šířka 

110* 90

100* 90 

90 90 

80 90 

70 90 

90 80 

80 80 

70 80

plošná 
hmotnost 
na m2 v kg 
- přibližně

30,25 

 28,68 

 27,35 

 26,03 

 25,00 

 31,65 

 29,76 

 28,12

asi  
kusů na 
m2  

25,1 

23,8 

22,7 

21,6 

20,7 

36,8 

34,6 

32,7

asi kg  
na  
1000 ks 

1205 

 

 

 

 

  860 

 

ks na  
bednu 
(dřevěnou) 
– asi 

   1200 

 

 

 

 

   1500 

Univerzální krytina

v kvalitě InterSIN®

Univerzální šablona umožňuje tři  
krycí obrazce s jedním kamenem:  
pravé a levé krytí – a na fasádě  
otočení o 45 °. Rovný hřbet a  
malý obloukový radius vytvoří  
2 paty, které způsobují, že  
šablona je směrově nezávislá. 

Dále je přímo rovně probíhajícím  
hřbetem dána – oproti šabloně Bogenschnitt (pravoúhlé kameny 
s jedním obloukem) – větším bočním překrytím oblasti spodního 
prsního otvoru. To zvyšuje schopnost protidešťové ochrany.

Model krycího kamene

Univerzální krytina
C E N O V Ě  V Ý H O D N Á  K R Y T I N A

Upevnění na střeše

Každý kus břidlice se musí připevnit minimálně třemi antikorozně 
ochráněnými (alespoň žárově pozinkovanými) hřebíky nebo hřeby 
do břidlice. Při používání upevňovací techniky DrillSklent® jsou 
u formátu 30 x 30 ve vnějších otvorech přípustné dva šrouby do 
břidlice, jinak 3 šrouby do břidlice značky DrillSklent®. 

Upevnění na stěně

30: dva hřebíky / hřeby a jeden hák 
25: tři hřebíky / hřeby nebo dva hřebíky/ hřeby a jeden hák 
20: dva hřebíky / hřeby

Používá se jako pravé nebo 
levé směrově nezávislé krytí 
nebo také na výšku, postavené 
na oblouku (univerzální krytina 
na výšku, viz stranu 76).
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Přiřazení kamenů pro počáteční a koncová místa
Formát  
 

30 

 

 

 

25 

 

 

 

na stěně 

 

20 

 

výškové  
překrytí v mm

 90 

 100 

 110 

 

 80 

 

 90 

 

 40 

 

 40 

Počáteční místo  
(s vloženým kamenem)

Ol 60 x 30 o. 

50 x 30 

Ol 60 x 30 o. 

 50 x 30  

Oll 50 x 25 o. 

40 x 25 

Oll 50 x 25 o. 

40 x 25 

Oll 50 x 25 o. 

40 x 25 

Olll 40 x 20 o. 

35 x 20

Konečné místo 
(dvojité krytí)

Olll 40 x 20 

OlV 30 x 20 

Olll 40 x 20 

OlV 30 x 20 

Olll 40 x 20 

OlV 30 x 20 

Olll 40 x 20 

OlV 30 x 20 

Olll 40 x 20 

OlV 30 x 20 

Klll 37 x 14 

KlV 30 x 14

asi kusů 
na metr  

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

5 

5  

7 

7

univerzální 30/30 

univerzální 25/25

vázací kameny

čtverce 40/40 

čtverce 30/30

kameny počáteční řady vazby

surové 1/8 - 1/12 

surové 1/12 - 1/16
vždy z  
poloviny

Přídavný materiál pro okap (nohu)

Univerzální krytina

Roztřídění   
  
 

Ol 

Ol 

Oll 

Oll 

Olll 

OlV

Rozměry 
okrajových 
kamenů v cm

60 x 30 

50 x 30 

50 x 25 

40 x 25 

40 x 20 

30 x 20

asi kg na 
stojný metr  
 

400 

320 

278 

230 

177 

134

Roztřídění 
úžlabních 
kamenů

Kl 

Kl 

Kll 

Kll 

Klll 

KlV

Rozměry 
kamenů 
v cm
50 x 17 

50 x 14 

42 x 16 

42 x 14 

37 x 14 

30 x 14

asi kg na 
stojný metr  
 

195 

195 

160 

160 

130 

110

Přídavný materiál pro okraje a úžlabí

Okraje, hřebínky, hřebeny a úžlabí

Při krytí okrajů, hřebínků, hřebenů a úžlabí je nutné dbát  
„Pravidel pro krytí břidlicí“ analogicky s „Německým krytím“  
(„Deutsche Deckung“).

Krytí okapu (nohy) střechy

Okapy se pokrývají dvěma způsoby: tzv. provázanou nohou a tzv. 
špičatou nohou. U způsobu provázané nohy probíhá řada okapních  
kamenů v opačném směru než kameny vazební (střešní vazby).  
Při krytí okapních kamenů se musí dávat pozor na včasné napojení 
vazebních kamenů tak, aby byl ještě rozpoznatelný hřbet. 

Musíte přitom přihlížet k tomu a respektovat, že se zde jedná  
o šablonové krytí.

Dále je třeba dávat pozor na to, aby krycí kámeny, ležící na  
vazebním a okapovém kameni se dotýkaly svými hřbety.
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Stanovení sklonu vazby  
rovnoměrného okraje 

1.  Označení čar výškového a bočního překrytí na břidlici, která bude použita 
na příslušném místě střešní plochy.   

2.  Označení (nanesení) základní čáry b – c, přičemž u „b“ se musí vzít ohled 
na patní překryv.

3.  Položení břidlice na ploše střechy tak, aby základní čára b – c probíhala 
paralelně s okrajovou hranou.

4.  Přenesení patní čáry nebo hlavové čáry na plochu střechy.

   Předpokladem pro krytí okrajů stejně dlouhými kameny je, že okrajová 
hrana probíhá k okapu v pravém úhlu. Na hřebíncích není tento způsob 
krytí možný.

Okrajová hrana

Sklon stř
ešní va

zby

c
a

90°

b

Univerzální krytina

Provázaná noha

Špičatá noha

Sklon skladby střešní vazby

Na střešních plochách se provádí krytí se sklonem střešní vazby.  
Je bezpodmínečně nutné dávat pozor na dodržení minimálního 
sklonu střešní vazby, který odpovídá velikosti sklonu dané střechy 
(zjištění – viz strany 17 - 20).

Ve smyslu lepšího využití materiálu se mohou okraje krýt na způsob 
rovnoměrného okraje. Toho se dosáhne překrytím okraje stejně 
dlouhými kameny.

Hlavové čáry

Vázací kámen Kameny 
počáteční řady 
vazby
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Počáteční místo s 
vloženými kameny

Koncové místo s 
dvojitým krytím

Univerzální krytina

Okraj:

univerzální krytí 
a počáteční místo  
(s vloženými kameny)

Okraj:

univerzální krytí a  
koncové místo 
s dvojitým krytím
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Hřebínek:

univerzální krytí s počátečním  
místem (s vloženými kameny)

Univerzální krytina

Krytí hřebene

Hřebenová vazba se provádí ve stejném směru jako plošná střešní 
vazba. Musí se zde používat univerzální šablony břidlice bez otvorů; 
formát 30 x 30 cm nebo 25 x 25 cm, v závislosti podle toho, který 
formát je pro střešní plochu použit. Hřebenové kameny se v oblasti 
zvýšeného bočního překrytí upevňují odsazeně čtyřmi až pěti  
antikorozními hřebíky nebo hřeby do břidlice.

univerzální  
krytí a  
koncové  
místo s  
dvojitým  
odstupňovaným  
krytím

Hřebínek:

univerzální krytí s  
počáteční řadou kamenů  
na výšku
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Univerzální krytina

Výškové a stranové překrytí  
Počet kusů na m2 na stěnu

Krytí stěn univerzálními šablonami

Ke krytí ploch stěn mohou být použity formáty 30 x 30 cm,  
25 x 25 cm a 20 x 20 cm. Všeobecně se pokrývá bez sklonu  
vazby kamenů, buďto jako pravé nebo levé krytí.

Krytí okrajů na stěnách

Počáteční místo se musí přikrýt za použití minimálně tří hřebíků/
hřebů jako provázané počáteční místo s okrajovým a vloženým 
kamenem s kulatým hřbetem. Krytí koncového místa by mělo být 
provázané s vloženými a okrajovými kameny.  

Krytí okrajových oblastí může být provedeno rovněž jako  
nakladený okraj stejně velkými kameny.

Krytí nohy na stěně  
(spodní koncové místo plochy)

Doporučuje se na spodním okraji plného bednění osadit minimálně 
5 mm silné latě nebo tříhrannou lištu, aby se zabránilo optickému 
odklápění první vazby.

výška  
a šířka  
v cm

mini-
mální 
překrytí 
výška 
mm

mini-
mální 
překrytí 
strana 
mm

asi 
kusů 
na m2

asi kg  
na 
1000 
ks

spotřeba 
háků –  
asi ks/m2

vdále-
nost  
latí  
v cm

spotřeba 
latí v 
m/m2

30 x 30 40 90 18,3 1240 18,3 26 3,84

25 x 25 40 80 28,0 860 * 21 4,76

20 x 20 40 50 41,7 550 * 16 6,25

* U těchto formátů nejsou žádné háky nutné.

Háky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí.

Příklad pro  
krytí stěn
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Rozdělení

  na pravé nebo levé krytí s ohledem na výškové a stranové překrytí 

  na univerzální krytí ve formátu na výšku (viz níže);  
vodorovné a svislé rozdělení – viz tabulka

Krytí okrajů

  jako pravé nebo levé krytí s provázaným okrajem nebo  
nakladeným okrajem (stejně dlouhé kameny)

  u univerzálního krytí ve formátu na výšku jako nakladený okraj 
(stejně dlouhé kameny), přičemž okrajový kámen stranově  
překrývá univerzální krycí kameny nejméně o 50 mm, nebo  
na rovné okrajové hraně rovněž jako provázaný okraj

Pro okrajové kameny máme k dispozici pravoúhlé formáty  
30 x 20 cm (OIV), 35 x 25 cm a 35 x 20 cm (OIII).

Příklad výpočtu:       RŠ = D/2 - (1,414 x P)

RŠ = Rozteč šnůry (linkování) 
D = Diagonála kamene 
P = Překrytí

Univerzální krytina, 
formát na výšku

v kvalitě InterSIN® 
čtvercová břidlice pro  
obklady stěn se  
zakulaceným rohem. 

 

Upevnění

Upevňuje se minimálně dvěma hřebíky/hřeby. 

Výškové a stranové překrytí a rovněž počet 
kusů na m2 (stěna)

Model krycího kamene

Univerzální krytina

28,28 cm

7,07 cm

výška a 
šířka v 
cm 
 
20 x 20

25 x 25

Výškové a 
stranové 
překrytí  
v mm

50

80

asi 
kusů  
na m2  
 
44,4

34,6

asi kg  
na 1000 
ks 
 

550

860

asi kusů 
na bednu 
(dřevěnou) 

2600

1500

vodorovné 
rozdělení  
cm 
 

7,07

6,37

svislé 
rozdělení 
cm 
 

28,28

35,36

Rozdělení plochy Příklad: 20 x 20 cm 
univerzální krytí formát 
na výšku
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Schéma krytí 
Obdélníkové dvojité krytí

Abb. 1.15  Deckschema Rechteckdoppeldeckung © Alle Rechte bei ZVDH und SVD

Výškové překrytí

Stranové překrytí

*Spotřeba materiálu při 60 mm dvojitém překrytí.

Míry a počty kusů na m2

Rechteck-Schablonen

ungelocht

ÚŽLABÍ
Při krytí žlabů se musí respektovat „Pravidla pro krytí břidlicí“.

 
 
Sklon  
střechy
Předepsaný sklon střechy  

 22° 

 30° 

 40° 

 50° 

120 

100 

  80 

  -

Výškové překrytí v mm

Formát

  - 

100 

  80 

  60

  - 

  - 

 80

 60

  - 

  - 

  - 

 60

 

60/30 

50/25

40/40 

40/25 

40/20

35/35 

35/25 

35/20

 

30/30 

30/20

Minimální přesah v mm třetí řady vazby přes 
první u pravoúhlého dvojitého krytí

Pravoúhlé dvojité  
krytí na střeše

v kvalitě InterSIN® 
Obdélníkové nebo čtvercové  
břidlice v poloviční vazbě s  
dilatační spárou širokou asi 3 - 6 mm. 

Upevnění

Každá břidlice se musí upevnit minimálně dvěma hřebíky nebo 
hřeby do břidlice či šrouby do břidlice značky DrillSklent® nebo 
jedním závěsným hákem při krytí na latění nebo zarážecím hákem. 
Okrajové nebo hřebenové kameny se musí připevnit minimálně 
třemi hřebíky nebo hřeby do břidlice nebo minimálně třemi šrouby 
do břidlice značky DrillSklent®.

Minimální překrytí

Třetí následující řada vazby musí první řadu vazby překrývat v míře 
podle níže uvedené tabulky.

Pravoúhlá krytina
C E N O V Ě  V Ý H O D N Á  K R Y T I N A

výška  
a šířka  
v cm

cca ks/m2 
při 80 mm 
přesahu  
dvojitého krytí 
(poloviční 
formát)

cca 
kg na 
1000 
ks

cca 
kusů na 
bednu 
(dřevě-
nou)

cca kusů 
– spotřeba 
háků/m2

vdálenost 
latí v cm

spotřeba 
latí  
v m/m2

60/30 12,8 2410 560 12,8 26,0 3,85

50/25 19,0 1720 650 19,0 21,0 4,76

40/25 25,0 1380 1050 25,0 16,0 6,25

35/25 29,6 1210 1150 29,6 13,5 7,41

40/20 31,3 1100 1250 31,3 16,0 6,25

35/20 37,0 970 1450 37,0 13,5 7,41

30/20 41,7 750 1700 41,7 12,0 8,33*

Háky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí kamenů.
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Rechteck-Schablonen

ungelocht

Hřebínky: 
Obdélníkové dvojité krytí, 
provázané krycími plechy 
vrstvy kamenů

Hřebínky: 
Obdélníkové dvojité krytí,  
nakladené koncové místo 
stejně dlouhými kameny

Okap: 
Obdélníkové dvojité krytí

Okraj: 
Obdélníkové dvojité krytí, 
poloviční propojení

Okraj: 
Obdélníkové dvojité 
krytí, poloviční propojení 
s přídavnými kameny

Pravoúhlá krytina
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Rechteck-Schablonen

ungelocht

Stanovení potřeby materiálu 
Obdélníkové dvojité krytí

 
 
 
VK = výška kamene 
DvK = dvojité výškové krytí 
ŠK = šířka kamene 
 
Formát kamene:       40 x 25 cm 
Výškové překrytí:  8 cm dvojité krytí

(40 - 8) : 2 = 16  
16 x 25 = 400  
10.000 : 400 = 25 ks/m² 

 = [ks/m²]

Hlavní úžlabí: 
Obdélníkové dvojité krytí  
provázané krycími plechy  
vrstvy kamenů

Hřeben: 
Obdélníkové dvojité krytí 

Pravoúhlé dvojité krytí čtvercovým formátem

Pravoúhlá krytina

výška  
a šířka  
v cm

cca ks/m2 
při 60 mm 
dvojité krytí

cca kg 
na  
1000 ks

cca 
ks na 
bednu 
(dřevě-
nou)

cca 
spotřeba 
háků  
v ks/m2

vzdále-
nost latí 
v cm

spotřeba 
latí  
v m/m2

30 x 30 27,8 1205 1230 27,8 12,0 8,33

25 x 25 42,1 860 1500 42,1 9,5 10,52

20 x 20 71,4 550 2600 71,4 7,0 14,29

Háky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí.

                      10.000             
                       VK – DvK  x ŠK     
                          2
Potřeba:



Potřeba materiálu pro obklady stěn v pravoúhlých 
krytinách s upevněními háky, v pravoúhlých dvoji-
tých krytinách (na výšku), Octogones a Coquettes
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Rechteck-Schablonen

ungelocht

výška  
a šířka  
v cm

40/25 

40/20 

35/25 

35/20 

30/20 

25/20* 

25/16*

asi kg/ 
1000 ks 
 

1380 

1100 

1210 

970 

750 

600 

550

překrytí 
v mm  
výšky

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60

asi potřeba 
háků  
v ks/m2

23,5 

29,4 

27,6 

34,5 

41,7 

52,6 

65,8

spotřeba 
latí v 
m/m2

 5,88 

 5,88 

 6,90 

 6,90 

 8,33 

 10,53 

 10,53

vzdálenost 
latí  
v cm

 17,0 

 17,0 

 14,5 

 14,5 

 12,0 

 9,5 

 9,5

asi potřeba 
břidlice v 
ks/m2

23,5 

29,4 

27,6 

34,5 

41,7 

52,6 

65,8

výška a šířka 
v cm

40/25 

40/20 

35/25 

35/20 

30/20 

25/20* 

25/16*

asi ks/m2 dvojité  
krytí  20 mm

21,1 

26,3 

24,2 

30,3 

35,7 

43,5 

54,3

asi  
kg/1000 ks

 1380 

 1100 

 1210 

 970 

 750 

 600 

 550

asi ks na bednu 
(dřevěnou) 

 1050 

 1250 

 1150 

 1450 

 1700 

 2100 

 2900

Pravoúhlé dvojité krytí na stěnách

Podklad pro krytinu

Pro podklad krytiny včetně spodní konstrukce platí všeobecně 
„Pokyny pro odvětrávané vnější obklady zdiva“.

U neodvětrávaných vnějších obkladů zdiva se podklady musí, 
například co se týká spojovacích prostředků atd., používat 
smysluplně. 

Upevnění
Břidlice se upevňuje:

  u skrytého přibití 2, popř. 3 antikorozními hřebíky/hřeby do 
břidlice nebo šrouby do břidlice značky DrillSklent®

  v případě zahákování použijte 1 nebo 2 háky z nerezavějící  
oceli - materiál č. 1.4571 nebo mědi

  u zakrytého přibití a dodatečného připevnění dvěma   anti-
korozními hřebíky/hřeby do břidlice nebo šrouby do břidlice 
značky DrillSklent® a jedním závěsným nebo nátlučným hákem 

z nerezavějící oceli nebo mědi.

  Poznámka: 

  Obkládá-li se na latění pomocí závěsných háků, bude 
zapotřebí v závislosti na křížících bodech podélných a 
příčných latí potřeba použít asi 10 % vypočtené potřeby 
zarážecích háků.

Pravoúhlá krytina

* K dispozici jsou pouze velikosti v pravoúhlém formátu.

* K dispozici jsou pouze velikosti v pravoúhlém formátu.

Háky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí.

Míry a počet ks/m2 pro přibití hřebíky



cca 
kg/1000 
ks

2410

1380 

1100 

1210 

  970 

  750 

  600

překrytí  
v mm 
výškové/stranové

60/40

60/40 

60/40 

60/40 

60/40 

60/40 

60/40

cca potřeba 
háků v 
ks/m2

14,4

28,0 

36,8 

32,8 

43,2 

52,0 

65,8

potřeba 
latí v 
m/m2

  3,70

  5,88 

  5,88 

  6,90 

  6,90 

  8,33 

10,53

vzdále-
nost latí 
v cm

27,0

17,0 

17,0 

14,5 

14,5 

12,0 

  9,5

cca potřeba 
břidlice v 
ks/ m2

  7,2

14,0 

18,4 

16,4 

21,6 

26,0 

32,9

výška a 
šířka v 
cm

60 x 30

40 x 25 

40 x 20 

35 x 25 

35 x 20 

30 x 20 

25 x 20
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Přípustné pouze pro krytí ploch stěn

Tabulka potřeby materiálu pro tažené krytí 
stěn, upevnění háky, formát Octogones na výšku

Tažené krytí
Pravoúhlá dvojitá krytina

Rozdělení u nerovných  
ploch stěn

 
Příklad 
 

 
Fomát kamene: 35 x 25 cm (na výšku) 
Vzdálenost mezer: 4 mm 
Svislé rozdělení: 1/2 šířky kamene + 1/2 mezery 
  = 12,5 + 0,2 = 12,7 cm 
1080 : 12,7 = 85 
1073 : 85 = 12,623 
 
Jelikož je 12,623 menší než 12,7, vezme se nejbližší nízké celé 
číslo: 84  
 
Svislé oklepy značkovací šnůry (linkování) ve vzdálenosti  
ze shora:  1073 : 84 = 12,77  
zdola: 1080 : 84 = 12,86 
 
Vyrovnání kamenů se děje úpravou šířky mezer.

Poznámka: 
Při rozdělování se musí brát zřetel na nezbytné přebytky.

10,73 m 

10,80 m 

Pravoúhlá krytina

Háky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí.
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Stanovení potřeby materiálu

Tažené krytí 
 

 
VK = výška kamene 
vPK = výškové překrytí 
ŠK = šířka kamene 
sPK = stranové překrytí

 
 
Příklad výpočtu:

formát kamene: 40 x 25 cm 
výškové překrytí: 4 cm (přibití) 
stranové překrytí: 4 cm

 
(40 - 4) : 2 = 18* 
(18 x 25) + (18 x 17) = 756 
10.000 : 756 = 13,23 ks/m2 

* Odpovídá rozteči latí

           10.000        
VK – vPK           VK - vPK        
    2                      2 

x ŠK + x  (ŠK – 2 x sPK)

= [ks/m2]

Potřeba =

Tažené krytí

Rozdělení u nerovných  
ploch stěn

Příklad 

Formát kamene: 35 x 25 cm 
(1080 - 25) : 21 = 50,2 
(1073 - 25) : 21 = 49,9 
zaokrouhleno na 51 ks  

Svislé oklepy značkovací šnůry (linkování) jsou  
ve vzdálenosti 
od shora: 1055 : 51 = 20,7 
zdola: 1048 : 51 = 20,5

Vyrovnání se děje přídavným překrytím.

Poznámka: 
Při rozdělování se musí brát zřetel nezbytné přebytky.

10,73 m 

10,80 m 

Pravoúhlá krytina
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Vodorovné krytí

Vodorovné krytí na  
výšku (kličkované krytí)
v kvalitě InterSIN® 
Pravoúhlá nebo čtvercová  
břidlice pro krytí stěn.

 

Podklad krytiny
Pro podklad krytiny včetně spodní konstrukce platí všeobecně 
„Pokyny pro odvětrané vnější obklady zdiva“.

 

Spodní konstrukce
Bednění a latění jsou možná.

Všeobecně se musí dodržovat minimální příčné řezy latí. U formátů 
50/25 a 60/30 se musí všeobecně použít nosná lať 30 mm/50 mm.

Pravoúhlá krytina

formát v 
cm
60/30 

50/25 

40/25 

40/20 

35/25 

35/20 

30/30 

30/20 

27/18 

25/25 

25/20 

20/20

hřebíky nebo hřeby do 
břidlice pro oblasti překrytí 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 nebo 2 

3 nebo 2 

3 nebo 2 

3 nebo 2 

2

Závěsné háky/zarážecí háky  
ve viditelné oblasti

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 nebo 1 

0 nebo 1 

0 nebo 1 

0 nebo 1 

0

minimální počet a druh upevňovacích prostředků

Upevnění

Výškové a stranové překrytí 
Minimální výškové a stranové překrytí kamenů činí 40 mm.

Vodorovné krytí
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Stanovení potřeby materiálu
Potřeba materiálu pro vodorovné krytí

Vodorovná krytí na výšku 
Výškové a stranové překrytí 40 mm

                            10.000            
                (VK – vPK) x (ŠK – sPK)      
VK = výška kamene vPK = výškové překrytí 

ŠK = šířka kamene sPK = stranové překrytí

 
Příklad výpočtu:

formát kamene: 60 x 30 cm 
výškové překrytí: 4 cm 
stranové překrytí: 4 cm

(60 - 4) x (30 - 4) = 1.456 cm2 viditelná plocha 
10.000 : 1.456 = 6,9 ks/m2

Potřeba =  =  [ks/m2]

Pravoúhlá krytina

výška a šířka 
v cm asi kg/1000 ks viditelná velikost 

kamenů v cm
asi potřeba břidlice 
v ks/m2

60/30 2070 56/26 6,9

50/25 1720 46/21 10,4

40/25 1380 36/21 13,2

40/20 1100 36/16 17,4

35/25 1210 31/21 15,4

35/20 750 31/16 20,2

30/20 750 26/16 24,0

25/20 600 21/16 29,8

výška a šířka 
v cm

asi potřeba háků v 
ks/m2

vzdálenost  
latí v cm

spotřeba latí v 
m/m2

60/30 6,9 26 3,85

50/25 10,4 21 4,76

40/25 13,3 21 4,76

40/20 17,4 16 6,25

35/25 15,4 21 4,76

35/20 20,2 16 6,25

30/20 24,0 16 6,25

25/20 29,8 16 6,25

Háky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí kamenů.
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Proměnlivá pravoúhlá  
krytina
v kvalitě InterSIN® 
pravoúhlá nebo čtvercová břidlice  
pro obklady stěn se dvěma  
zkosenými rohy. 

Podklad krytiny
Pro podklad krytiny včetně spodní konstrukce platí všeobecně 
„Pokyny pro odvětrané vnější obklady zdiva“.

U neodvětraných vnějších obkladů zdiva se musí podklady, 
například co se týká spojovacích prostředků atd., používat 
smysluplně. 

Spodní konstrukce
Spodní konstrukce je tvořena plným bedněním.

Upevnění
Břidlice se upevňuje: 

 – 2  hřebíky nebo šrouby do břidlice značky DrillSklent®  
v hlavové oblasti a

 – 1   hřebíkem nebo šroubem do břidlice značky  
DrillSklent® v prsní oblasti

 
Počet upevnění tak činí nezávisle na formátu břidlice  
3 hřebíky do břidlice nebo šrouby do břidlice značky DrillSklent®.

Pravoúhlá krytina

Míry a počty kusů/m2

Výškové překrytí a stranové překrytí
Výškové překrytí a stranové překrytí činí standardně na základě 
zkosení rohů 50 mm.

500 mm

25
0 

m
m

a

b

výškové překrytí (b) = 50 mm  
stranové překrytí (a) = 50 mm

Šířka a výška 
v cm

asi 
kg/1000 
ks

viditelná velikost 
kamene v cm

asi potřeba 
břidlice v 
ks/m2

Rozteč šnůry 
(linkování) 
v cm

60 x 30 2410 55 x 25 7,27 25

50 x 25 1720 45 x 20 11,11 20

40 x 25 1380 35 x 20 14,29 20

30 x 30 1205 25 x 25 16,00 25

35 x 25 1210 30 x 20 16,67 20

40 x 20 1100 35 x 15 19,05 15

35 x 20 970 30 x 15 22,22 15

25 x 25 860 20 x 20 25,00 20

30 x 20 750 25 x 15 26,67 15

20 x 20 500 15 x 15 44,44 15

Model krycího  
kamene 
např. formát 50 x 25 cm
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Rozdělení plochy
Proměnlivé pravoúhlé krytí je možné jak pravé, tak levé.

 

Vodorovná rozteč šnůry (linkování)
Výška kamene minus 50 mm (výškové překrytí).

 

Krytí okrajů
Všeobecně se okrajové kameny upevňují 4 hřebíky nebo šrouby  
do břidlice značky DrillSklent®.

Šířka koncového kamene střešní vazby smí činit max. 2/3 šířky 
kamene použitého v ploše. Není-li to na základě zvláštního rozdělení 
plochy možné, musí se přijmout jiná opatření. To by např. mohlo 
být použití upevňovací (plechová) spony nebo bodové přilepení 
lepidlem značky FixSklent®.

Pravoúhlá krytina

a

Krycí obrazec
Navzájem se mohou kombinovat 
různé formáty.

b

c d d d d e d d d c

Formáty kamenů: 
a = 60 cm 
b = 30 cm

Viditelné velikosti: 
c = 40 cm 
d = 55 cm 
e = 25 cm

Podkládaná pravoúhlá  
krytina
v kvalitě InterSIN® pravoúhlá  
břidlice pro krytí stěn.

 

Podklad krytiny
Pro podklad krytiny včetně spodní  
konstrukce platí všeobecně  
„Pokyny pro odvětrané vnější obklady zdiva“.

U neodvětraných vnějších obkladů zdiva se musí podklady, např.  
co se týká spojovacích prostředků atd., používat smysluplně.  

Spodní konstrukce
Spodní konstrukce je laťová.

Řez latě je 24 mm/60 mm.

 

Upevnění
Břidlice se upevňuje: 

1 speciálním závěsným hákem (šířka = 2,5 cm; délka = 5 cm) 
nebo speciálním šroubovacím hákem z ušlechtilé oceli (V4a) v  
oblasti nohy a rovněž 1 hřebíkem z ušlechtilé oceli v hlavové oblasti.  

Tím je každý kámen bez ohledu na formát upevněn ve dvou bodech.

 

Výškové překrytí
Výškové překrytí stávajících kamenů jedné úrovně činí standardně, 
na základě délky háčku, 50 mm.

Pravoúhlá krytina
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Stranové překrytí
U podkládané pravoúhlé krytiny je stranové překrytí závislé na šířce 
háku a šířce kamene. 

          
sPK =

  Šířka kamene – šířka háku

                            2
 
Šířka háku činí 2,5 cm.

Pravoúhlá krytina

Míry a počty kusů/m2

asi 
kg/1000 
ks

2410

1720 

1380 

1210 

1100 

  970 

  750

asi spotřeba 
háčků –  
ks/m2

11,2

16,2 

20,8 

24,2 

25,4 

29,6 

35,6

Potřeba 
latí  
m/m2

3,64

4,44 

5,71 

6,67 

5,71 

6,67 

8,00

vzdálenost 
latí v cm  
 

27,5

22,5

17,5

15,0

17,5

15,0

12,5

asi potřeba 
břidlice –  
ks/m2

11,2

16,2 

20,8 

24,2 

25,4 

29,6 

35,6

výška a 
šířka v 
cm

60 x 30

50 x 25 

40 x 25 

35 x 25 

40 x 20 

35 x 20 

30 x 20

Rozdělení plochy
 
Vodorovná rozteč šnůry (linkování):

 
výška kamene  –  výškové překrytí

                   2

 
Svislá rozteč šnůry (linkování):

 

šířka kamene –
   (šířka kamene – šířka háku)

                                      2

Spodní lať se musí odsadit směrem dolů o 1 cm.

Okraj, okap, hřeben
Všeobecně se okrajové kameny, vázací kameny a hřebenové  
kameny upevňují čtyřmi hřebíky z ušlechtilé oceli nebo šrouby  
do břidlice značky DrillSklent®.

Každý okrajový kámen musí být podložen další břidlicí, popř. 
dřevěnou lištou, aby se zabránilo sklopení kamene. 

Dřevěnou lištou se rovněž musí podložit hřeben.

Háčky musí být o 10 mm delší, než je stávající výškové překrytí.
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Pravoúhlá krytina

Krycí obrazec podkládané  
pravoúhlé pokládky
Lze realizovat všemi pravoúhlými formáty.
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Lineární pravoúhlá  
krytina
v kvalitě InterSIN® pravoúhlá  
břidlice pro obklady stěn. 

Podklad krytiny
Pro podklad krytiny včetně spodní  
konstrukce platí všeobecně  
„Pokyny pro odvětrávané vnější obklady zdiva“.

U neodvětraných vnějších obkladů zdiva se musí podklady,  
např. co se týká spojovacích prostředků atd., používat smysluplně.  

Spodní konstrukce
Spodní konstrukce je z latění nebo z plného bednění. 

Předepsaný minimální průřez latí musí být dodržen.

Upevnění „viditelných kamenů“
Břidlice se upevňuje zaháčkováním jedním háčkem z nerezavějící 
oceli, materiál č. 1.4571 nebo z mědi u okapového (nožního) plechu, 
a rovněž dvěma antikorozními hřebíky nebo šrouby do břidlice 
značky DrillSklent® v hlavové oblasti. 

Tím je každý kámen bez ohledu na formát upevněn minimálně  
ve 3 bodech.

Pravoúhlá krytina

Minimální výškové překrytí
Minimální výškové překrytí je 50 mm.

Upevnění „podkladných kamenů“
Břidlice se v hlavové oblasti upevňuje 3 antikorozními hřebíky  
nebo šrouby do břidlice značky DrillSklent®. Tím je každý kámen 
bez ohledu na formát upevněn minimálně ve 3 bodech.

Při použití plechů se musí bezpodmínečně dát pozor na to,  
aby tyto byly opatřeny vodní drážkou.

Stranové překrytí
Stranové překrytí “viditelných kamenů“ přes podkladní  
kameny je minimálně 50 mm.

Viditelné spoje se musí provést s dilatační spárou širokou  
minimálně 3 až 6 mm.

Šířka spáry by neměla být větší než 50 mm.

Stanovení potřeby materiálu 
Lineární pravoúhlá krytina 
 

 
VK  = výška kamene 
vPK = výškové překrytí 
ŠK  = šířka kamene

Potřeba / m2  =
   10.000

(VK – vPK) x ŠK

   10.000

(VK – vPK) x ŠK
+
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Míry a počty kusů na m2

Okraj, okap, hřeben
Každý okrajový/hřebenový kámen musí mít 4 upevňovací body  
(hák, antikorozní hřebík nebo šroub do břidlice zn. DrillSklent®.

Krytí okrajů probíhá výběhovým způsobem. Šířky kamenů menší  
než 125 mm zde nejsou nepřípustné.

Každý okrajový kámen musí být podložen ještě přídavnou břidlicí.

Aby měly břidlice na okapu a na hřebenu stejný sklon, měly  
by být podloženy.

Rechteck-Schablonen

ungelocht

Pravoúhlá krytina

Krycí obrazec lineární pravoúhlé krytiny

V x Š cm 
viditelné 
kameny

asi 
kg/1000 
ks

spotřeba 
háků v 
ks/m2

vzdálenost 
latí v cm 
při 6 cm 
výškového 
překrytí

spotřeba 
latí v 
m/m2

asi potřeba 
břidlice v 
ks/m2 

délka 
háků  
v cm

60 x 30 2410 12,3 54 1,85 12,34 7
50 x 25 1720 18,2 44 2,27 18,18 7
40 x 25 1380 23,5 34 2,94 23,53 7
35 x 25 1210 27,6 29 3,45 27,59 7
40 x 20 1100 29,4 34 2,94 29,41 7
35 x 20 970 34,5 29 3,45 34,48 7
30 x 20 750 41,7 24 4,17 41,67 7
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Dynamická krytina
v kvalitě InterSIN® 
Pravúhlá nebo čtvercová břidlice  
pro krytí stěn. 

Podklad krytiny
Pro podklad krytiny včetně spodní  
konstrukce platí všeobecně  
„Pokyny pro odvětrávané vnější  
obklady zdiva“.

U neodvětraných vnějších obkladů zdiva se musí podklady,  
např. co se týká spojovacích prostředků atd., používat smysluplně.  

Spodní kontrukce
Bednění a latění jsou možná. 

Předepsaný minimální průřez latí musí být dodržen. 

Upevnění
kameny se upevňují výlučně s výškovým překrytím.

Pravoúhlá krytina

Dilatační spáry
Šířka dilatačních spár je 3 - 5 mm.

Dilatační spáry se musí podkládat kovovými pásky  
o minimální šířce 100 mm.

Tyto kovové pásky se musí vždy podle spodní konstrukce  
zavěsit do latění nebo upevnit na bednění.

Překrytí
Dynamické krytí se provádí s podloženou styčnou (dilatační) spárou. 
Minimální výškové překrytí činí 50 mm. U výšek skladby kamenů 
(střešní krytiny) < 150 mm lze tuto snížit na 40 mm.

Šířka kamene Počet hřebíků do břidlice /  
šroubů do břidlice zn. DrillSklent® na kámen

< 300 mm 3

 300 mm 4

Rozdělení plochy / Pokyny pro členění
Z optických a odborně-technických důvodů doporučujeme  
provedení s výškami vazby od 50~200 mm.

Možné formáty v cm:

60 / 30 37 / 15

50 / 30 35 / 25

42 / 16 35 / 20

42 / 14 30 / 20

50 / 25 30 / 15

40 / 25 25 / 20

40 / 20 25 / 16
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Pro získání typického „dynamického“ překryvného obrazce,  
se musí šířky kamenů výrazně měnit, takže nám vznikne  
nepravidelná spára. Stranový přesah paty by měl činit minimálně  
50 mm. Podle zadání projektanta se však může přihodit, že jsou  
pro pokládku zadány určité krycí obrazce a jejich cykly.

Krytí okrajů
Okrajové kameny se všeobecně upevňují nejméně 4 hřebíky  
nebo šrouby do břidlice zn. DrillSklent®.

Šířka okrajových kamenů musí být minimálně 125 mm. 

Krycí obrazec

Pravoúhlá krytina

kovové pásky, 
minimální šířka 100 mm
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Symetrická krytina
F A S Á D N Í  S Y S T É M

Proměnlivá spodní konstrukce tohoto fasádní systému umožňuje 
používání velkloplošných břidlicových desek až do rozměru  
60 x 60 cm.

Hliníková spodní konstrukce systému je uspořádána tak, aby  
pohlcovala teplotní roztažnost.

Akceptují se veškeré běžné tloušťky izolačních materiálů dle EnEV. 
Nepatrná hmotnost čtverečního metru o síle desky pouze asi  
jednoho centimetru a jednoduchá a rychlá montáž zavěšením  
nabízejí obrovský úsporný potenciál.

V protikladu ke všem ostatním způsobům krytí břidlice se zde 
nepožaduje žádné výškové nebo stranové překrytí břidlicových 
kamenů. Desky o tloušťce asi jednoho centimetru se pomocí svorek 
z ušlechtilé oceli zavěšují do spodní konstrukce, tak se mohou 
jednoduše a rychle montovat. 

Pro toto symetrické krytí jsou k dispozici desky z modrošedé 
břidlice zn. InterSIN® a rovněž polárně zelené břidlice zn.  
ColorSIN®. Oba druhy břidlice se mohou dle volby použít  
buď s hrubě štípaným, nebo leštěným povrchem. 

Dále jsou k dispozici břidličné desky s tmavězeleným  
a šedohnědým hrubě štípaným povrchem zn. ColorSIN®.

Technické pokyny a bližší informace  
naleznete v kapitole Návod na symetrické krytí. 

Možnost stažení na webové stránce:  
www.rathscheck.cz
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Symetrická krytina
F A S Á D N Í  S Y S T É M

Střešní systémy, pracovní  
nářadí a přístroje

BlattSklent®

U BlattSklent® se jedná o nářadí pro úpravu 
břidlice, a sice o list prořezávací pily, která 
může být použita k ruční úpravě rovnou na 
pracovišti.

CutSklent®

CutSklent® je přenosný upravovací stroj, 
s nímž mohou být pomocí vhodných šablon 
nebo ručně, upravovány přídavné kameny, 
jako například okrajové nebo úžlabní.

DrillSklent®

Upevnění břidlice rychle, rovnoměrně  
a s vysokou pevností upevnění.  
Akumulátorový šroubovák se  
speciálním nástavcem umožňuje  
spolehlivé přišroubování vlastně  
vyvinutým šroubem do břidlice zn.  
DrillSklent® přímo skrz otvor, který  
je již v břidlici připravený.
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ThermoSklent®

ThermoSklent® je otevřený prolínací krokvový izolační systém,  
pro břidlici. Hodnotou U (k) až do 0,15 W/m2K přispívá  
ThermoSklent® výrazně ke splnění požadavků EnEV. Systém  
je staticky samonosný a umožňuje vzdálenosti krokví až do 1,25 m. 
Rychlé uložení a rovněž úspora dřeva mají výhody, které se vyplatí. 
Pro oblasti sanace jsou k dostání další varianty systému.

FixSklent®

Elastické, silně přilnavé lepidlo, které vlhkostí  
vytvrdne prakticky bez sražení. Je ideální k rychlé  
a jisté opravě břidlicových krytí.

Střešní systémy, pracovní  
nářadí a přístroje
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