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POLYROOF PUREN KVK PARABIT
Co to je a jak se používá? Rekonstrukce nad krokví Izolace syntetickým kaučukem
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společně vydávají:

DŘEVO 
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY 
PLOCHÉ STŘECHY

Otázka: Pro některé z našich 
čtenářů může být Dakea jako 
výrobce střešních oken neznámá. 
Řekněte nám něco o vaší 
společnosti a jejích produktech.

Odpověď: Dakea může být relativně 
novinkou na trhu v ČR, ale je vlastně 
součástí skupiny s 60ti lety zkušeností 
v oblasti výroby střešních oken.  
Má za cíl poskytovat kvalitní produkt, 
který je cenově dostupnější, nabízí 

více funkcí a výhod než jiná střešní 
okna dostupná na trhu.

Otázka: Čím jsou zajímavá vaše 
střešní okna pro montážníka kromě 
ceny?

Odpověď: Naše zaměření je, aby  
Dakea byla pro montážníka srozu-
mitelná a jednoduchá na montáž.  
U  většiny našich oken je součástí 
balení kontaktní izolační folie a 
izolační pěnový límec, které je  běžně 
nutné kupovat zvlášť. Dakea Quick 
Install límec výrazně snižuje čas 
potřebný pro instalaci střešních oken. 
Je vyroben z pružné,  proti roztržení 
vysoce odolné  netkané textilie s 
polyuretanovým paropropustným 
povrchem. 

 Límec je vyroben z jednoho kusu, 
který nemá žádné napojení, takže 
zajišťuje 100%  vodotěsnost a jeho 
čtvercový vzor povrchu pomáhá 

zajistit přesnost při stříhání, pokud je 
to potřeba. Límec je určen k  ochraně 
střechy a vodotěsnosti konstrukce 
kolem střešního okna.  Je také vysoce 
odolný proti ohni (standard  B1  
hodnocení podle normy DIN 4102)  
a má zvýšenou teplotní toleranci  
-40°C až +80°C.

 Montážní úhelníky jsou navrženy 
tak, aby se nechaly snadno použít, 
stejně jako montážní sada lemování. 

Běžná montáž by neměla trvat déle 
než 45 minut včetně přípravy otvoru a 
doložení krytiny.

Otázka: Jaká další zvýhodnění  
budete poskytovat montážníkům, 
kteří by přemýšleli o zahájení  
spolupráce s Dakea?

Odpověď: S naším programem Cash 
Club dostávají montážníci hotovost 
za každé instalované a registrované  
okno Dakea. Prostřednictvím tohoto 
programu si vydělají 125 - 175 Kč  
za každé okno. Čím více oken  
nainstalují, tím více peněz získávají.  
Je to tak jednoduché.

 Pokud montujete střešní okna, 
můžete se jednoduše zaregistrovat 
on-line na www.dakea.net. Peníze 
na Vašem účtu narůstají s každým 
registrovaným oknem. Obojí trvá jen 
několik minut, jak nastavení účtu, tak 
registrace okna.

Otázka: Jakou záruku Dakea nabízí 
na své výrobky?

Odpověď: Náš produkt je vyráběn 
v  souladu s nejvyššími evropskými 
standardy. Jsme si jisti jeho kvalitou, 
a proto jsou okna dodávána se záru-
kou NEXT 20.  Jedná se o přenesitel-
nou záruku na 20 let, což znamená, 
že se majitelé mohou těšit z bezpečí a 
klidu na mnoho let dopředu. 

 Systém záruky NEXT20 poskytuje 
jednoduchou volbu mezi standardní 
10ti letou zárukou a prodlouženou 
bezplatnou zárukou na 20 let, kterou 
nabízíme našim zaregistrovaným zá-
kazníkům zdarma. Nejsou zde žádné 
skryté poplatky a podmínky. Vše co 
musíte udělat, je zaregistrovat okno 
do on-line systému.

Otázka: Co trvanlivost a provedení?  
Řekněte nám více o konstrukci 
střešního okna Dakea.

Odpověď: Dobrá,  v první řadě jsme 
zavedli Max Protect = komplexní  
systém kontroly kvality.  
S tímto systémem zajišťujeme, že 
každý výrobek, který je dodáván na 
trh, byl testován na nejvyšší úroveň 
kvality. Také provádíme certifikaci  
našich produktů v nezávislých 
laboratořích, jako je IFT Rosenheim 
v Německu, který provádí nezávislé 
testy dle nejpřísnějších kritérií.

 Dále používáme Titan Glass 
technologii pro naše zasklení. 
Speciální mikroskopická vrstva oxidu 
titaničitého se nanáší přímo na povrch 
skla, aby se snížilo množství  
usazených nečistot na vnějším  
povrchu okna. Povlak umožňuje 
rychlejší vysoušení skla, přičemž sklo 
zůstává bez šmouh.

 Titan Glass systém také zlepšuje 
energetickou účinnost a pomáhá 
snížit účty za vytápění. Transparentní 
kovový povlak nanesený na povrch 
skla odráží teplo ze zdrojů tepla zpět 
do místnosti. Současně umožňuje 
teplu a světlu ze slunce ohřívat  
podkroví v chladnějších dnech  
(pasivní solární tepelný zisk).

 Celkový koeficient prostupu tepla 
Uw 1,4 našich oken dokazuje, jak 
dobře chrání proti tepelným ztrátám.

 Vzhledem ke všem výše  
uvedeným přednostem si může být 
každý pokrývač jistý, že montáží 
střešního okna Dakea splní očekávání 
investora.

www.dakea.cz

Dachrevue klade otázky Dakea -  
nové značce na trhu střešních oken.

Skrz střechu

DAKEA WEBER SATJAM
Skrz střechu Omítka TOPDRY Arad Premium

str.  6 str.  8 str. 10



2 3

ÚVOD

PREFA - Obklady štítů, falcovaná šablona   .    .    .    .  2

Sloupek jednatele     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  3

Novinky a zajímavosti   .    .    .    .    .    .    .    .    .   4 - 5 

Novinky z DACHDECKERU  .     .     .     .     .     .     .     .     .  4 

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ.    .    .    .    .    .    .    .    .  5

DAKEA - Skrz střechu     .    .    .    .    .    .    .    .    .   6 - 7

WEBER - Pastovitá omítka TOPDRY   .    .    .    .    .    .  8 

SATJAM - Arad premium    .    .    .    .    .    .    .    .    .  9

POLYROOF - co je a na co se používá?   .    .    .    10 - 11

LEPENÉ HRANOLY NEJEN V DŘEVOSTAVBÁCH .   12 - 13

PUREN - Rekonstrukce nad krokví     .    .    .    .    .    .13

KVK PARABIT -  izolace syntetickým kaučukem    .     14

Redakce DACH revue:

Obsah:

Vaše podněty a připomínky směřujte na emaily:
marketing@dachdecker.cz nebo marketing@chodska.cz

Adresa redakce:
Dobrovského 1936, 356 04 Dolní Rychnov
tel.: 602 252 055
ISSN číslo: MK ČR E 18313

Časopis DACH Revue vychází 4× ročně, distribuce je zdarma. 

Společným nákladem vydávají společnosti: 
DACHDECKER, PRVNÍ CHODSKÁ a DACHPARK.

Redakční rada:
Šéf redaktor:  Václav Kučaba  |   vaclav.kucaba@dachdecker.cz 
Redaktoři:       Markéta Kohútová |   mkohutova@chodska.cz 
         Pavel Pfauser   |   ppfauser@chodska.cz
          Zdeněk Zábranský |    zzabransky@chodska.cz       

Vladimír Zábranský
Od roku 2008 jsme každoročně slyšeli a četli o krizi 
ve stavebnictví, ale dokázali jsme s špatným vývojem 
ekonomiky v ČR víceméně úspěšně bojovat. Přinášeli 
jsme do obchodu nové obchodní přístupy, začali při-
dávat nové materiály a rozšiřovali území, na kterých 
působíme. Všem  nám to však letos přestalo stačit. 

Krize ve stavebnictví spolu se zimou, která byla pro 
naši branži nejhorší za mnoho let vytvořila kombinaci, 
která reálně zasáhla střechařský sektor. Výrobci mají 
zatím velké poklesy ve výrobě, obchodníci počítají 
ztráty obratů a dotklo se to i realizačních firem. Dobré 
pokrývačské firmy práci mají. Firmy bez jasné dlouho-
dobé strategie a vize však mohou mít letos potíže se 
zakázkami. 

Každá krize se určitě  dá zvládnout. Jen je třeba pře-
stat se vymlouvat na vnější prostředí. Na zimu, ne-
dostatek práce. Je třeba začít hledat rezervy u sebe, 
uvnitř firmy. Co dělám špatně? Jak je možné, že moje 
konkurence práci má a já ne? Proč nemohu sehnat 
dobré lidi? A další a další otázky, které mi nastavují 
vlastní zrcadlo.  

Když najdu odpovědi na tyto otázky, mám šanci se 
posunout dál. I v PRVNÍ CHODSKÉ jsme hledali odpo-
vědi na podobné otázky a věřím, že jsme našli správ-
né odpovědi. Teď je třeba udělat potřebné kroky a 
realizovat závěry, ke kterým jsme došli. Chceme to 
udělat rychle, máme na to chuť i prostředky.  Proto se 
osobně druhého pololetí a dalšího vývoje ve staveb-
nictví nebojím.

Společnost PREFA technicky i opticky zdokonalila svou 
hliníkovou falcovanou šablonu. Tajemství úspěchu této 
tradiční maloformátové střešní krytiny spočívá v nadčasové 
eleganci, která ji předurčuje jak pro rekonstrukce historických 
budov, tak pro použití v moderní architektuře.

Falcovaná šablona PREFA s nově vytvarovanou špičkou, je nižší, 
a tak na střeše vytváří ještě elegantnější a více harmonický 
obraz než dříve. Nově vymodelovaná špička nabízí nejen 
optickou rafinovanost, ale také praktické výhody. Falcovanou 
šablonu je možné pokládat již od sklonu 22°, což napomůže 
především jednoduššímu používání v moderní architektuře. 
Kvalitativní kritéria „odolnost vichřicím“ a „nerozbitnost“ 
zůstávají i při tomto sklonu zachovány a PREFA je garantuje 
stejně jako u dalších produktů.

„Povrchová úprava P.10 - vyšší barevná stálost a odolnost“
 
Falcovaná šablona PREFA je kromě odstínů barev podle RAL 
dostupná také v barvách P.10: tmavě hnědá P.10, antracitová 
P.10, tmavě červená P.10, světle šedá P.10 a nově také 
břidlicová P.10 a červenohnědá, cihlově červená, mechově 
zelená. Povrchová úprava P.10 zaručuje vyšší barevnou stálost 
a odolnost vůči vlivům počasí i UV záření. Navíc je na ni 
poskytována plná 40letá záruka.

Pokládka nové krytiny při rekonstrukci střechy není jediná 
činnost, která si z pohledu klempíře zaslouží pozornost. Při 
jednom lešení a složité logistice, související s rekonstrukcí 
střechy, může v rámci jedné zakázky efektivně rozšířit své 
portfolio o další prvek – montáž odolného a bezúdržbového 
obkladu na štítové stěny.

Dřevěné prvky jsou při úpravě fasád (a štítových stěn obzvlášť) 
velmi oblíbené, protože propůjčí každému objektu osobitý 
charakter. Mnoho investorů však řeší následný problém, který 
souvisí s jejich pravidelnou a mnohdy nekonečnou údržbou 
(broušení, nátěr, výměna). Tato místa trpí pod neustálým 
působením UV záření, větru a deště. Navíc jsou zpravidla 
těžko dostupná. Investoři do nich vynakládají nemalé finanční 
prostředky a spoustu času na údržbu.

PREFA - OBKLADY ŠTÍTOVÝCH STĚN

Řešením jsou bezúdržbové hliníkové obklady PREFA 
Sidings s designem světlého nebo tmavého dřeva. Montují 
se svisle, vodorovně nebo šikmo, se spárou či bez ní, 
ověřeným systémem pero-drážka. Mezi hlavní výhody patří 
odolnost vůči všem povětrnostním vlivům, včetně UV záření  
a extrémně dlouhá životnost. Tím odpadá nutnost jakékoliv 
údržby štítové stěny (vč. nátěrů) po dlouhá desetiletí. Další 
výhody obkladů jsou nízká hmotnost (3,3 – 4,3 
kg/m2), nehořlavost, zdravotní nezávadnost 
nebo možnost montáže na nerovný podklad. 
Vše se zárukou 40 let na materiál i barvu. Více 
informací naleznete na www.prefa.com.

PREFA - INOVOVANÁ FALCOVANÁ ŠABLONA

Vladimír Zábranský
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STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

PRVNÍ CHODSKÁ SE OPŘE I DO FASÁDSPÁLENÉ GUMY V DACHDECKERU
Již v minulosti jsme materiály pro fasády dodávali – většinou 
to byly plechy, dřevěné profily nebo vláknocementové desky. 
V poslední době přechází dost realizačních firem od úzké 
specializace (zaměření pouze na střechy) k praxi, že rády 
vezmou zajímavou zakázku i na podkroví, stavební práce 
nebo fasády. Právě fasády toho mají se střechami hodně 
společného, a proto jsme se rozhodli, že my rozhodně 
nezůstaneme pozadu.

Naši zaměstnanci na většině poboček  jsou nyní intenzivně 
školeni na provětrávané fasády ze dřeva, vláknocementových 
desek Cembrit i Eternit, plechových obkladů z hliníku i oceli 
(Prefa, VM ZINC, Rheinzink, Ruukki, Satjam, Lindab). Dodávat 
umíme také plastové palubky, tzv. „vinyl sidings“.

Provětrávané fasády se sice dělají na moderních domech 
stále častěji, nicméně většinový proud jsou stále fasády 
klasické. Proto se vydáváme i touto cestou a do sortimentu 
zařazujeme především materiály BAUMIT a Weber. Dodáme 
buď celý certifikovaný systém od výrobce, nebo Vám 
pomůžeme zkombinovat fasádu z kompatibilních materiálů s 
garantovanou kvalitou a přitom dobrou cenou – pak můžete 
na ceně ušetřit a přitom na kvalitě neztratit.

Jak Vám ve fasádách můžeme pomoci?
Zajistíme Vám technické proškolení od výrobců = budete 
vědět, jak to dělat! Pomůžeme Vám spočítat potřebu prvků = 
dokážete připravit svému zákazníkovi nabídku materiály na 
konkrétní objednávku zavezeme přímo na stavbu = budete se 
moci věnovat své práci.

„Stavebnictví klesá – Vy však nemusíte, 
pojďte dělat fasády s námi! 

Zeptejte se na možnosti na své pobočce.“

Jak je u DACHDECKERU zvykem, každoročně pořádáme 
několik zážitkových eventů pro naše věrné zákazníky jako 
poděkování za dosavadní spolupráci.
Letošek není výjimkou a proto po akcích ve středověké 
krčmě, divadle a na pivním festivalu přišly na řadu 
také motokáry a golf, tedy ten ve zmenšené formě.  

Těžko byste našli horší místo k práci než rozpálenou střechu 
a tak jsme se rozhodli naše zákazníky trošku provětrat právě 
na motokárách.  I přes úmorné vedro, které v  polovině června 
zastihlo snad celou republiku však dorazila většina pozvaných  
z poboček Karlovy Vary a Sokolov. To samé jen o měsíc dříve a 
při lepším počasí, měli možnost prožít zákazníci Teplic.

RHEINZINK po letech vývoje přichází na trh s technologií 
upevnění kompletním systémem RHEINZINK- CLIPFIX, který 
obsahuje:

Pevné a posuvné příponky
se dodávají ve dvou výškách pro 
pokládku bez strukturní dělicí vrstvy 
a se strukturní dělicí vrstvou. Jsou z 
nerezu a obsahují ražbu pro jejich 
rychlé rozeznání.

Šrouby s ochranou proti korozi a nerezové šrouby
Nové, testované CLIPFIX- šrouby balené v kartonu nebo 
v zásobníku na pásku snesou větší zatížení, než dosud 
používané hřebíky.

Ruční utahovák RHEINZINK– CLIPFIX
Nářadí vyrobené v Německu. Speciální nástavec umožňuje 
zapustit šrouby přesně a v jedné rovině s příponkou 
do připravených upevňovacích otvorů. Tím se zabrání 
překroucení, případně zdeformování příponky.

NOVÁ ÉRA UPEVNĚNÍ

Pro perfektní
bezpečnost
na střeše 

Systémy sněhových zachytávačů

Pochozí systémy

Bezpečnostní střešní háky

Žlabové háky

Svodové objímky

Kovová střešní okna

Nástřešní držáky modulů

Průchodky pro potrubí

PŘINÁŠÍME KVALITU PRO STŘECHU

BAUARTIKEL . FEUERVERZINKUNG

M

Dostupné v sítích prodejen:

Oproti původním předpokladům VELUX nakonec nezruší 
prodej stávající generace střešních oken. Od 1.9. sice bude v 
nabídce řada nová, nicméně i řadu stávajících oken( např.GGL 
3073 a GGU 0073) bude možné zakoupit a to minimálně do 
31.12.2013.

Starší generace 
VELUX v prodeji 
minimálně do 
konce roku

K nejefektivnějším laminovaným šindelům na trhu – 
IKO Cambridge Xpress – dostáváte po celé prázdniny 
dárky pro skutečně veselé léto. Už ke každým 10m2 
lahev belgického extra silného piva Duvel. Po každých 
500m2 pak od nás nafasujete vepřovou kýtu – ideální 
příležitost pro uspořádání nějaké té letní grilovačky.

Léto s IKO 
CAMBRIDGE

Duvel je jedno z nejznámějších belgických piv s 
obsahem alkoholu 8,5% a dobou zrání 90 dní.  

Duvel znamená v překladu ďábel.

UŽÍVEJ SI LÉTO S 
CAMBRIDGE XPRESS!

cambridge

made by

www.iko.cz

Za nákup každých

10 m2 
IKO Cambridge Xpress  

obdržíš ihned láhev
piva Duvel

VYLEPŠENÁ AKCE PROBÍHÁ OD 1.7. 
DO 31.8. V SÍTI PRODEJEN

Za každých 

500 m2

nakoupeného 
IKO Cambridge Xpress 

během trvání akce získáš  
lahodnou kýtu na  
pořádnou party

Snickers, výrobce oblečení pro řemeslníky prémiové 
kvality přichází každý měsíc s jedinečnými nabídkami! 
I nyní pro letní měsíce přišel s řadou akcí, které Vás 
obléknou od hlavy k patě. 

Trika s krátkým rukávem, kraťasy ad.

Neváhejte tedy a zakupte kvalitní oblečení právě teď na 
pobočkách DACHDECKER, PRVNÍ CHODSKÁ a DACHPARK! 
Ušetříte! 

Kvalitní oblečení
SNICKERS na léto! 
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Otázka: Pro některé z našich 
čtenářů může být Dakea jako 
výrobce střešních oken neznámá. 
Řekněte nám něco o vaší 
společnosti a jejích produktech.

Odpověď: Dakea může být relativně 
novinkou na trhu v ČR, ale je vlastně 
součástí skupiny s 60ti lety zkušeností 
v oblasti výroby střešních oken.  
Má za cíl poskytovat kvalitní produkt, 
který je cenově dostupnější, nabízí 

více funkcí a výhod než jiná střešní 
okna dostupná na trhu.

Otázka: Čím jsou zajímavá vaše 
střešní okna pro montážníka kromě 
ceny?

Odpověď: Naše zaměření je, aby  
Dakea byla pro montážníka srozu-
mitelná a jednoduchá na montáž.  
U  většiny našich oken je součástí 
balení kontaktní izolační folie a 
izolační pěnový límec, které je  běžně 
nutné kupovat zvlášť. Dakea Quick 
Install límec výrazně snižuje čas 
potřebný pro instalaci střešních oken. 
Je vyroben z pružné,  proti roztržení 
vysoce odolné  netkané textilie s 
polyuretanovým paropropustným 
povrchem. 

 Límec je vyroben z jednoho kusu, 
který nemá žádné napojení, takže 
zajišťuje 100%  vodotěsnost a jeho 
čtvercový vzor povrchu pomáhá 

zajistit přesnost při stříhání, pokud je 
to potřeba. Límec je určen k  ochraně 
střechy a vodotěsnosti konstrukce 
kolem střešního okna.  Je také vysoce 
odolný proti ohni (standard  B1  
hodnocení podle normy DIN 4102)  
a má zvýšenou teplotní toleranci  
-40°C až +80°C.

 Montážní úhelníky jsou navrženy 
tak, aby se nechaly snadno použít, 
stejně jako montážní sada lemování. 

Běžná montáž by neměla trvat déle 
než 45 minut včetně přípravy otvoru a 
doložení krytiny.

Otázka: Jaká další zvýhodnění  
budete poskytovat montážníkům, 
kteří by přemýšleli o zahájení  
spolupráce s Dakea?

Odpověď: S naším programem Cash 
Club dostávají montážníci hotovost 
za každé instalované a registrované  
okno Dakea. Prostřednictvím tohoto 
programu si vydělají 125 - 175 Kč  
za každé okno. Čím více oken  
nainstalují, tím více peněz získávají.  
Je to tak jednoduché.

 Pokud montujete střešní okna, 
můžete se jednoduše zaregistrovat 
on-line na www.dakea.net. Peníze 
na Vašem účtu narůstají s každým 
registrovaným oknem. Obojí trvá jen 
několik minut, jak nastavení účtu, tak 
registrace okna.

Otázka: Jakou záruku Dakea nabízí 
na své výrobky?

Odpověď: Náš produkt je vyráběn 
v  souladu s nejvyššími evropskými 
standardy. Jsme si jisti jeho kvalitou, 
a proto jsou okna dodávána se záru-
kou NEXT 20.  Jedná se o přenesitel-
nou záruku na 20 let, což znamená, 
že se majitelé mohou těšit z bezpečí a 
klidu na mnoho let dopředu. 

 Systém záruky NEXT20 poskytuje 
jednoduchou volbu mezi standardní 
10ti letou zárukou a prodlouženou 
bezplatnou zárukou na 20 let, kterou 
nabízíme našim zaregistrovaným zá-
kazníkům zdarma. Nejsou zde žádné 
skryté poplatky a podmínky. Vše co 
musíte udělat, je zaregistrovat okno 
do on-line systému.

Otázka: Co trvanlivost a provedení?  
Řekněte nám více o konstrukci 
střešního okna Dakea.

Odpověď: Dobrá,  v první řadě jsme 
zavedli Max Protect = komplexní  
systém kontroly kvality.  
S tímto systémem zajišťujeme, že 
každý výrobek, který je dodáván na 
trh, byl testován na nejvyšší úroveň 
kvality. Také provádíme certifikaci  
našich produktů v nezávislých 
laboratořích, jako je IFT Rosenheim 
v Německu, který provádí nezávislé 
testy dle nejpřísnějších kritérií.

 Dále používáme Titan Glass 
technologii pro naše zasklení. 
Speciální mikroskopická vrstva oxidu 
titaničitého se nanáší přímo na povrch 
skla, aby se snížilo množství  
usazených nečistot na vnějším  
povrchu okna. Povlak umožňuje 
rychlejší vysoušení skla, přičemž sklo 
zůstává bez šmouh.

 Titan Glass systém také zlepšuje 
energetickou účinnost a pomáhá 
snížit účty za vytápění. Transparentní 
kovový povlak nanesený na povrch 
skla odráží teplo ze zdrojů tepla zpět 
do místnosti. Současně umožňuje 
teplu a světlu ze slunce ohřívat  
podkroví v chladnějších dnech  
(pasivní solární tepelný zisk).

 Celkový koeficient prostupu tepla 
Uw 1,4 našich oken dokazuje, jak 
dobře chrání proti tepelným ztrátám.

 Vzhledem ke všem výše  
uvedeným přednostem si může být 
každý pokrývač jistý, že montáží 
střešního okna Dakea splní očekávání 
investora.

www.dakea.cz

Dachrevue klade otázky Dakea -  
nové značce na trhu střešních oken.

Skrz střechu
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Rozšiřujeme služby!
Nová klempířská dílna nyní již i  
na pobočce v CHOMUTOVĚ!

4m ohýbačka  

s posuvnými nůžkami a další: schlebach, piccolo, odvíječka

Satjam ARAD Premium - moderní střešní krytina se skrytým kotvením 
Tato krytina splní i náročná očekávání 
Moderní krytina v maloformátovém provedení je vyráběná z vysoce jakostního 
ocelového plechu. Povrchovou úpravu tvoří velmi  kvalitní polyuretanová 
vrstva Purmat® 50 μm,  která patří do třídy Extra s nadstandardní odolností 
proti slunci, dešti, sněhu a větru a ostatním vnějším vlivům. Krytina Arad 
Premium dlouhodobě drží stálou barvu a nebledne a dokáže velmi zdatně 
odolat mechanickému poškození. Ačkoli se jedná o horkou novinku v 
sortimentu Satjam, již nyní bylo krytiny ARAD Premium v Evropě prodáno více 
než 400 000 m2. Už tento fakt značí, že se jedná o výjimečnou střešní krytinu.

SATJAM ARAD PREMIUM

Designéři si dali záležet 
Finální vzhled střešní krytiny byl navrhován tak, aby výsledný 
produkt byl opravdu dokonalý. A jaký je výsledek? Prolis pod 
ostrým úhlem upravuje nejen estetiku krytiny, ale zvyšuje její 
tuhost a navíc krytina není v ploše nikde perforována a to příznivě 
ovlivňuje její životnost. Záruka na tuto krytinu je nadstandardních 
30 let – viz Satjam Záruka Plus.
Je to zlepšovák i pro pokrývače
Jednotlivé otvory pro kotvení jsou totiž v krytině připraveny už 
z výroby. Krytina Arad Premium se zakládá na přesně tvarované 
startovací liště. Ta zajišťuje přesné osazení a dokonalé uchycení 
první řady krytiny u okapové hrany. 
Dvou modulové šablony přinášejí několik výhod
Jsou zárukou snadné manipulace, je z nich jen velmi málo odpadu 
při montáži a za přepravu se neutratí tolik peněz. Výrobky jsou 
navíc zabaleny tak dokonale, že poškození během přepravy a při 
manipulaci přímo na stavbě je téměř vyloučené. 

Barvu si můžete vybrat podle svého gusta 
Zákazník si u této střešní krytiny může vybrat z těchto 
barevných odstínů červená, hnědá, černá, cihlová 
a šedá. Podrobné informace o společnosti Satjam, 
její nabídce střešních krytin a kompletních střešních 
systémů najdete na internetové adrese: www.satjam.cz

Unikátní kombinace 

pokročilých technologií

www.hpmtec.cz

RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

®

s p e c i a l i s t a  n a  s t a v e b n í  v r u t y

  patentovaný systém střešní kopule pro zachycení difuzního 
světla v ranních a odpoledních hodinách

  vysoce odolné provedení proti povětrnostním podmínkám
  tubus světlovodu s nejrefl exivnějším materiálem na světě 

(spektrální odrazivost až 99,7%)
  fl exibilita ohybů 0–90°
  dokonalá distribuce světla do interiéru pomocí difuzéru

  Realizačním fi rmám
nabízíme

  technická podpora
  zakázková výroba
  certifi káty, atesty, 

prohlášení o shodě

  Projektantům 
nabízíme

  technické výkresy 
a vzorové skladby 
ve formátu DWG

  poradenství, výpočty 
odvodnění

STŘEŠNÍ
PRVKY

STŘEŠNÍ
SVĚTLOVODY

OVODNĚNÍ 
PLOCHÝCH 
STŘECH

Střešní a balkónové 
vpusti

Sanační vpusti

Střešní a balkónové 
vpusti vyhřívané

Střešní chrliče 
a pojistné přepady

Prodloužené 
vpusti 40–200 cm

Střešní komínky

www.topwet.cz

Linka technické podpory: 

+420 777 701 241
e-mail: topwet@topwet.cz

SVĚTLOVODY
NOVINKA

Linka technické podpory: 

+420 777 717 115
e-mail: topwet@topwet.cz

Se stále častějším zateplováním objektů vnějšími kontaktními 
kompozitními systémy (ETICS) vzrůstá i procento objektů, které 
jsou na povrchu postupem času napadeny řasami a jinými 
mikroorganismy. Pro růst řas a plísní je v první řadě potřeba voda. 
Dešťová voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným 
zdrojem živin pro mikroorganismy, hlavním a trvalým zdrojem 
je voda kondenzovaná na povrchu zateplených systémů v 
nočních hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních, 
vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu. Kapky vody 
nasycené mikroorganismy ulpívají na nerovnostech omítky, 
vytváří ohniska, která se na fasádě později projeví jako nevzhledné 
skvrny.  Lokální ohniska biotického napadení postupně mohou 
přerůst na celou plochu fasády.
 Zcela novým způsobem ochrany omítky je weber.pas topdry proti 
růstu plísní a řas. Omítka weber.pas topdry má díky unikátní weber 
topdry technologii vysoce smáčivý povrch, po kterém se voda 
snadno rozlévá, velmi rychle odtéká a zbylá mikrovrstvička vody je 
absorbována omítkou, ze které se ve velmi krátké době odpaří do 
ovzduší. Na povrchu omítky tedy neulpívá voda v kapalné formě, 
ať už dešťová nebo zkondenzovaná, kterou plísně a řasy potřebují 
pro svůj růst. Omítka tak může být bez biocidních prostředků, 
čímž je zároveň šetrná 
k životnímu prostředí.
 Inovativní tenkovrstvá 
pastovitá omítka weber.
pas topdry je určena k 
barevnému ztvárnění 
nových, tradičních i 
zateplených fasád, 
jejich rekonstrukcí, 
modernizací a renovací, 
především v lokalitách 
s velkým biologickým 
zatížením fasád jako 
jsou vlhká místa, 
objekty v blízkosti lesů 
a polí.

Omítka je připravená k přímému použití. Je probarvitelná 
ve všech odstínech vzorníku weber.color line a jednoduše 
zpracovatelná.

WEBER PASTOVITÁ 
OMÍTKA TOPDRY

Účinná 
ochrana 
fasády proti 
mikro-
organismům

Zbytková voda postupně odchází z 
jednotlivých kapilár ve formě vodní páry, 
kterou nemohou mikroorganismy využít pro 
svůj život a fasáda zůstává po dlouhou dobu 
čistá. Díky nové weber topdry technologii je 
fasáda chráněna proti mikroorganismům 
bez použití biocidů, čímž je zároveň šetrná k 
životnímu prostředí.

Ing. Stanislav Bárta

Nejdůležitější vlastnosti:
-  velmi vysoká odolnost proti     
   mikroorganismům
-  bez biocidních přísad pro  
   ochranu fasády
-  vysoká pružnost

-  snadná aplikace
- možnost úpravy pro práci v  
   nízkých teplotách
- dlouhá životnost
- široký výběr barev a struktur

www.topwet.cz
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PROBLEMATIKA HYDROIZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

Polyroof jsou kompletizované tepelně izolační dílce z 
pěnového polystyrenu pro ploché střechy s nakašírovaným 
asfaltovým hydroizolačním pásem. 
Trocha teorie
Podobné prvky se v plochých střechách používají již několik 
desetiletí. Jejich vývoj a výroba souvisí s výrobou pěnového 
polystyrenu jako vynikající tepelné izolace ve stavebnictví . 
Dílce tvoří deska z pěnového polystyrenu, na jejímž vrchním 
povrchu je nalepen (nakašírován) asfaltový hydroizolační 
pás. Tyto výrobky tvoří po zabudování do střešního pláště 
jak tepelnou izolaci, tak po svaření přesahů nakašírovaného 
asfaltového pásu první vrstvu vodotěsné izolace. Výrazně se tak 
zrychlí a zkvalitní postup stavebních prací. Současná nabídka 
kompletizovaných výrobků je proto velmi široká  pokud se 
jedná o druh pěnového polystyrenu, tak druh nakašírovaných 
asfaltových pásů. Většina výrobců těchto dílců nabízí kromě  
desek rovných  i desky s polodrážkou nebo spádové desky 
. Asfaltový pás, který má šířku 1080 mm, je na desku z 
pěnového polystyrenu nalepen  v pruzích polyuretanovým 
lepidlem – tím je zároveň vytvořena mezi asfaltovým pásem a 
povrchem tepelné izolace expanzní vrstva. Na dvou stranách 
dílce POLYROOF®  přesahuje nakašírovaný asfaltový pás 
polystyrenovou desku o min. 80 mm. 

Na co se jednotlivé druhy Polyroofu hodí?
EPS 70 S Stabil se doporučuje používat pouze jako podkladní 
vrstvu (obvykle dvouvrstvé) tepelné izolace plochých střech. 
Kompletizovaný výrobek POLYROOF®  vyrobený z pěnového 
polystyrenu EPS 70 S Stabil bude proto dodáván pouze na 
základě výslovného požadavku zákazníka a to pouze se 
zákonnou zárukou 2 roky. 
Pro ploché střechy s běžným zatížením se doporučuje používat 
pěnový polystyren typu: EPS 100 S Stabil 
Pro ploché střechy vysoce zatížené (např. terasy a střešní 
zahrady s intenzivní zelení ) se doporučuje používat pěnový 
polystyren typu: EPS 150 S Stabil nebo EPS 200 S Stabil 
Na tepelně izolační dílce jsou nakašírovány hydroizolační 
asfaltové pásy dle požadavku zákazníka . Standardně jsou 
dodávány výrobky POLYROOF®  nakašírované asfaltovými pásy 
od firmy KVK Parabit . Mohou být použity hydroizolační pásy 
z oxidovaného asfaltu PARABIT V 60 S35 (s nosnou vložkou ze 
skelné rohože) nebo PARABIT G200 S40 (s nosnou vložkou ze 
skelné tkaniny). Doporučujeme však používat modifikované 
asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny PARAELAST 
G S 35-25 nebo PARAELAST G S 40-25.

Dodává se k tomu „kladečák“?
Ano, součástí dodávky těchto výrobků je vždy i jejich kladečský výkres zpracovaný pro konkrétní střechu. Pro zpracování 
kladečského výkresu a následně pro dodávku spádových desek je nutné předem dodat následující podklady:

POLYROOF®  - co to je a jak se používá?

- okótovaný výkres střechy s půdorysnými vnitřními rozměry   
   střechy a s okótovanými polohami střešních vtoků 
 - výšku atiky 
 - minimální a maximální tloušťku tepelné izolace 
 - minimální požadovaný sklon střechy v % 

- požadovaný typ nakašírovaného hydroizolačního    
   asfaltového pásu 
- typ pěnového polystyrenu (např. EPS 100 S Stabil.) 
- dodací termín 

Jak se Polyroof pokládá 
a připevňuje ke spodní konstrukci?
Kompletizované tepelně izolační výrobky POLYROOF®  se 
musí vždy připevnit k podkladu. Volná pokládka tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu ve střešním plášti je 
nepřípustná, protože by mohla být v budoucnosti příčinou 
poruch střešního pláště. Je nutno dbát na pečlivou pokládku 
tepelné izolace tak, aby mezi deskami nevznikaly spáry, které 
nejenže tvoří ve střešním plášti tepelné mosty, ale zároveň 
mají vliv na stárnutí vodotěsné izolace. Z tohoto důvodu proto 
doporučujeme používat kompletizované dílce s polodrážkou. 
Desky se pokládají vždy na vazbu (spádované desky obvykle 
na střih, ale doporučuje se i tyto dílce pokládat na vazbu) a k 
podkladu se kotví:
- lepením pomocí vhodného lepidla za studena 
- nalepením na teplem aktivované THERM pruhy nebo na   
   speciální asfaltovou krycí vrstvu 
- kotvením 
- nalepením do rozehřátého asfaltu 

Na co si dát pozor při svařování 
nakašírovaných asfaltových pasů?
Po přilepení nebo přikotvení desek POLYROOF®  k podkladu je 
nutné zajistit vodotěsnost nakašírovaného asfaltového pásu 
v ploše střechy tím, že se celoplošně svaří přesahy tohoto 
pásu tl. 3,5 nebo 4 mm. Nejspolehlivějším řešením je svaření 

těchto přesahů bočním hořákem s dotlačením přítlačným 
válečkem. Ke svaření těchto přesahů je v zásadě možné 
použít i malý ruční hořák, kterým lze opatrně svařit tyto 
přesahy pásu s tím, že omezení prošlehnutí plamene hořáku 
na pěnový polystyren ve spáře mezi jednotlivými deskami je 
možné zabránit přiložením nášlapné latě těsně vedle spáry 
desek jejichž přesah se svařuje. V žádném případě nesmí dojít 
k poškození polystyrenu plamenem hořáku při svařování 
těchto přesahů. Po svaření těchto přesahů tvoří nakašírovaný 
asfaltový pás první hydroizolační vrstvu střechy, na kterou se 
následně plnoplošně nataví druhá vrstva vodotěsné izolace.

 Co přijde na Polyroof jako vrchní hydroizolační vrstva?
Definitivní vrchní vrstva  vodotěsné izolace střechy se 
plnoplošně nataví na asfaltový pás nakašírovaný na tepelné 
izolaci z EPS. Zpravidla se používá SBS modifikovaný asfaltový 
pás tl. min. 4,2 mm a více, s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože nebo se spřaženou nosnou vložkou a s posypem z 
drcené břidlice. V případě, že uvedené souvrství střešního 
pláště je součástí střešní terasy (s dlažbou provedenou na 
roznášecí betonové mazanině nebo s dlažbou do kačírku 
z oblázků), je druhá vrstva vodotěsné izolace zpravidla 
provedena z modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s 
nosnou vložkou z polyesterové rohože, opatřeného na horním 
povrchu jemným popískováním.

Osvědčené kompletizované výrobky 
dodávané pod názvem POLYROOF® 

speciál dodávají sítě PRVNÍ CHODSKÁ, 
DACHDECKER i DaCH CZ.  

Jejich kvalitu reprezentuje 
nadstandardní záruka až 10 let! 

(dle použitého polystyrenu a 
nakašírovaného asfaltového pásu).

Václav Kreuz, PRVNÍ CHODSKÁ



12 13

Využití dřeva pro stavební účely sahá 
až k prvopočátkům stavebnictví. Již v 
dobách, kdy člověk využíval k přebývání 
přírodní útvary, jako jsou převisy a 
jeskyně, prováděl v nich úpravy pomocí 
dřevěných konstrukcí. Takto si zvyšoval 
svůj komfort. Postupem času se začalo 
dřevo používat jako jeden z hlavních 
stavebních materiálů, využívaných na 
nosné i pomocné konstrukce. 

Pomineme-li roubenky, kde je dřevo 
nejvíce na očích, je jeho nejčastější 
využití u konstrukcí střešních plášťů či 
nosných částí vodorovných konstrukcí 
u zděných staveb a samozřejmě u 
nosných systémů dřevostaveb. V těchto 
případech většinou není nosná kostra 
vidět a je ukryta uvnitř konstrukce. To 
ale klade na materiál vyšší požadavky, 
než tomu bylo v dobách, kdy se hrubá 
stavba s krovem a položenou krytinou 
nechávala vymrznout, čímž došlo k 
„sednutí“ stavby a z pohledu dřeva k 
jeho vyschnutí a ustálení jeho tvarových 
změn. V současné době se technologické 
postupy se vstupem nových materiálů 
mění a u některých z nich není nutný 
tak dlouhý technologický čas. V případě 
použití syrového řeziva na konstrukci 
krovu pak nedochází k dostatečnému 
vyschnutí. Vlhkostní změny tak mohou 
napáchat mnoho problémů. Dochází 
k výskytu dřevokazných hub a plísní, 
vlhnutí ostatních materiálů v konstrukci, 
zhoršení jejich vlastností a případně i 
degradaci. V neposlední řadě může dojít 
například k poškození sádrokartonových 
podhledů v podkroví. Jsou zavěšeny na 
konstrukci střechy, která se vysycháním 
kroutí. Současné normativní požadavky 
prakticky vylučují použití syrového 

řeziva v konstrukcích staveb. Málokterý 
řemeslník však ví, že řezivo ve stavbě by 
mělo mít vlhkost 15% ± 3%.
Z těchto důvodů je vhodné využít 
pro tyto konstrukce lepené hranoly, 
které do velké míry eliminují obtíže 
s použitím syrového řeziva. Jedná 
se o masivní dřevěný hranol (KVH), 
který splňuje normativní požadavky. 
Pilařský přířez v délce 3 až 5 metrů se 

nejprve vysuší a následně se vytřídí 
a vymanipulují všechny vady jako 
zakřivení, sukovitost, trhliny, odklony 
vláken apod., které neodpovídají 
požadavkům normy. Tímto postupem 
se zamezí dalším výrazným tvarovým 
změnám a dosáhne se jednotných 
pevnostních charakteristik hranolu. 
Vysušení též funguje jako termická 
ochrana dřeva proti dřevokazným 
houbám a hmyzu, čímž odpadá 
potřeba chemické ochrany pomocí 
různých fungicidních a insekticidních 
látek. Takto vymanipulované výřezy se 

LEPENÉ HRANOLY NEJEN V DŘEVOSTAVBÁCH
navzájem spojují pomocí vyfrézovaného 
zubového spoje a vzniká nekonečný 
hranol, který je krácen na skladové 
délky, což umožňuje další velkou 
délkovou variabilitu hranolů. Kombinací 
zubového spoje a lepidla vzniká 
voděodolný, vysokopevnostní spoj, jenž 
při pravidelných kontrolních testech 
vykazuje vyšší pevnost než masivní 
dřevo. 

Po vytvrdnutí lepidla jsou hranoly 
čtyřstranně hoblovány a jsou strženy 
i podélné hrany. Materiál je tedy 
egalizován na přesný rozměr s 
dostatečnou rovinností. Tím je KVH 
předurčeno pro stavbu přesných 
konstrukcí, které lze přímo pláštit 
pomocí velkoplošných materiálů. 
Hladký povrch se sraženou hranou 
vykazuje také vyšší odolnost při šíření 
ohně. „Chlupatý“ povrch má také 
vyšší spotřebu nátěrových hmot při 
povrchové úpravě.
Ze všeho, co bylo v tomto článku 

řečeno, vyplývá, že je výše zmíněnému 
materiálu již ve výrobě věnována 
značná pozornost, což se promítá i do 
jeho ceny. Za to ale dostanete tvarově 
stálý materiál, který se výrazněji nemění 
ani po nainstalování v objektech a tudíž 
nedochází k vícenákladům při řešení 
reklamací u zprohýbaných a potrhaných 
podhledů.  Jasná deklarace vlastností 
umožňuje při navrhování vycházet ze 
standartních rozměrů, které se pohybují 
v tloušťkách 60 – 140 mm a šířkách 60 
– 240 mm. Pro větší průřezy lze využít 
BSH hranoly, což je obdobný materiál. 
Délky je možné optimalizovat podle 
skladového sortimentu výrobce a tím 
minimalizovat ztráty na prořezání. Díky 
tomu je možná expedice do 10 dnů. 
Není potřeba materiál impregnovat 
proti škůdcům a tím do konstrukcí 
dostávat „nežádoucí“ chemické látky, 
ale také další vlhkost. Nezanedbatelná je 
i příjemnější práce s vysušeným, lehčím 
a povrchově opracovaným materiálem. 
Vyšší prvotní investice se zákazníkům 
vrátí v bezproblémové, tvarově stálé a 
100% přírodní konstrukci, která je při 

správné realizaci odolná proti škůdcům 
bez další nutnosti obnovování chemické 
ochrany. 
Při zvážení všech pro a proti, ať již z 
pohledu řemeslníka, uživatele, nebo již 
zmíněných normativních požadavků 
vyplývá, že lepené dřevo je materiálem 
budoucnosti.  Musíme se ale oprostit 
od zvyklostí a názorů, které nevhodně 
kombinují klasické postupy a nové 
technologie. Již naši předci přestali dřevo 
používat jen na zástěny v jeskyních a 
přes sruby z kuláčů a roubenky z trámů 
dospěli ke krovům katedrál.

gmbh

Rekonstrukce nadkrokevním zateplením s PIR izolací Puren  
a stávající minerální izolací mezi krokvemi
V posledních létech zaznamenáváme výrazný nárůst cen energií. Tento stav nás vede 
k hledání úsporných řešení.  U novostaveb to představuje použít dostatečné tloušťky 
tepelných izolací, mít utěsněná okna a vyřešeno větrání v interiéru. U stávajících 
objektů to představuje přidání další vrstvy tepelné izolace, utěsnění nebo výměnu 
oken a řešit větrání v interiéru.  

Konstrukce šikmých střech je nejčastěji tvořena krokvovou soustavou s výškou 
krokví 160(180) mm. Při zateplování těchto konstrukcí byly tepelné izolace vkládány 
mezi krokve, obvykle na plnou výšku krokví. K tomu účelu byly nejvhodnější izolací 
tepelné izolace z minerálních vláken (sklo a čedič), které bylo možné vtlačit mezi 
krokve tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti. Tyto teplené izolace vykazují poměrně 
velkou nasákavost a proto bylo nutné zamezit možnosti kondenzace vzduchu v 
tepelné izolaci. K tomu se používají na straně interiéru parozábrany, které musí být 
vzduchotěsně slepené mezi s sebou, dále pak v prostupech a napojeních na obvodové 
konstrukce. Provést dokonale těsnou parozábranu je někdy téměř nemožné. 
Slepené spojů na měkké vrstvě tepelné izolace je velmi problematické, utěsnění 
prostupů taktéž. Tepelnou izolací je nutné ochránit i ze strany exteriéru pojistnou 
difúzně otevřenou hydroizolací proti možnosti zatečení vody a prachového sněhu 
pronikajícího přes skládanou krytinu a umožnění prostupu případné kondenzace 
vzduchu z tepelné izolace. Minerální izolace nemají uzavřenou strukturu a umožňují 
přijímat vlhkost ze vzduchu tzv. vzdušnou vlhkost, kterou je nutné v průběhu roku 
odstranit – umožnit tak prostup do větrané mezery nad tepelnou izolací.

Tloušťka tepelné izolace mezi krokvemi je nedostatečná vzhledem k cenám energie 
a normovým požadavkům na úsporu energií ve stavbách. V takovém případě stojíme 
před rozhodnutím, jak a kde přidat tepelnou izolaci a v jaké tloušťce. Můžeme izolaci 
přidat pod krokve nebo nad krokve.  Umístění izolace pod krokve není zcela správné 
řešení. Ubíráme si prostor z interiéru a neodstraňujeme vliv tepelných mostů (krokví) 
umístěných ve studené části střechy.

REKONSTRUKCE NAD KROKVÍ

Obr.č.4 Izolace mezi a nad
krokvemi – min.vata+PIR
nová parozábrana

Obr.č.5 Izolace mezi a nad
krokvemi – min.vata+PIR
parozábrana je funkční 

Obr.č.6 Izolační deska PIR 
puren PLUS, oboustranně 
flís,spoj P+D, λD=0,025W/mK

Lepší způsob zateplení je přidání izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní zateplení.
Abychom splnili normové požadavky pro nízkoenergetický dům se zateplením 
z minerální izolace mezi krokvemi o tloušťce 160 mm, můžeme přidat minerální 
izolaci nad krokve v tloušťce min. 120 mm nebo a ještě více minerální izolace s 
kombinovaným dřevěným roštem. Dalším a také bezpečnějším řešením je použití 
tepelné izolace s lepšími izolačními vlastnostmi z velkoformátových tuhých izolačních 
desek s označením puren Plus tzn. PIR izolace o tloušťce 60-80 mm.

Při návrhu a realizaci nadkrokevního zateplení z PIR izolace s kombinací se stávající 
minerální izolací mezi krokvemi je třeba posoudit stávající stav parozábrany!

Obr.č.1 izolace mezi a pod
krokvemi – min.vata

Obr.č.2 izolace mezi a nad
krokvemi – min.vata

Obr.č.3 izolace mezi a nad
krokvemi – min.vata+PIR

Jiří Juliš, PRVNÍ CHODSKÁ
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Přitom k asfaltovým izolacím „SPECIAL“ 
můžete využít odborný poradenský 
servis stavebních techniků zahrnující 
průzkum střech, optimalizaci návrhu 
skladeb izolací a detailů, stavební 
tepelně-technické výpočty stavebních 
konstrukcí, návrhy hydroizolací  
proti  radonu  z podloží atd., viz.    
www.kvkparabit.com

obr. 4:  modifikované  asfaltové  pásy  
SPECIAL na vodotěsné ploché střeše

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.

 

PROBLEMATIKA HYDROIZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

Význam syntetického kaučuku
Asfaltové pásy „SPECIAL“  jsou modifiko-
vané syntetickým kaučukem. U těchto 
vodotěsných izolací se jedná o pružnou 
asfaltovou směs odolnou teplotám                
v rozsahu - 25 °C až 100 °C. 

Význam syntetického kaučuku 
obsaženého v asfaltové směsi 
hydroizolačních pásů spočívá v jeho 
vlastnostech a ve funkci, kterou v 
asfaltových izolacích zastává. Syntetický 
kaučuk u modifikované asfaltové směsi 
zajišťuje vratné reakce na mechanická a 
tepelná namáhání.

Slovo modifikované, pokud ho slyšíme 
v souvislosti s potravinami, tak v nás 
určitě nevyvolává příznivý dojem, 
ale u asfaltových pásů modifikace 
představuje zlepšení jejich technických 
vlastností.
SBS modifikované asfaltové pásy mají 
ve srovnání s klasickými oxidovanými 
asfaltovými pásy delší životnost, jsou 
dlouhodobě elastické, mají větší 
odolnost proti nízkým teplotám v 
zimě a vysokým teplotám v létě a mají 
také velkou výhodu při jejich zpraco-
vání, protože montáž asfaltových pásů 
„SPECIAL“ je možné provádět i během 
zimního období při teplotách nad - 5 °C.

Asfaltové pásy mohou být 
modifikované různě
Pro někoho může být docela překvapivé, 
že modifikované asfaltové pásy mají 
určité „výrobní“ podobnosti například 
s mléčnými výrobky.  U některých 
mléčných výrobků typu „s příchutí 
jahod“ může být uvedeno množství 
- podíl ovoce jen 0,2 %, což je podle 
posledních informací z médií „vyho-
vující předpisům EU“ a tedy  „v pořádku“.
Obdobně na tom mohou být některé 
modifikované asfaltové pásy, které 
obsahují jen stopové množství 
syntetického kaučuku. 
Na našem trhu se vyskytují modifikované 
asfaltové pásy různé kvality, a také s 
různým typem modifikátoru.  Nejčastěji 
se používají modifikátory: syntetický 
kaučuk (SBS) a nebo ataktický 
polypropylén (APP).
Některé modifikované asfaltové pásy se 
silnější nosnou vložkou impregnované 

oxidovaným asfaltem mohou 
způsobovat následné samovolné 
oddělování tedy  rozlepování původně 
řádně natavených přesahů asfaltových 
pásů, viz. obr. 1.

obr. 1: rozlepený původně natavený přesah 
„také“ modifikovaného asfaltového pásu. 
 
Některé modifikované asfaltové pásy 
mají ve svých technických listech 
uvedenou odolnost za studena - 10 °C 
nebo dokonce jen - 5 °C !      Připomeňme 
si, že teplota povrchu povlakových 
asfaltových krytin se běžně v průběhu 
roku pohybuje v rozmezí            - 20 °C 
až   + 80 °C.  

S vyšším množstvím syntetického 
kaučuku   v asfaltové směsi se zvětšuje 
rozsah teplotní odolnosti asfaltových 
izolací, zvyšuje se elasticita směsi a 
zpomaluje se proces jejich stárnutí.

Mezi množstvím syntetického 
kaučuku obsaženého v asfaltové 
směsi a odolností asfaltových pásů za 
nízkých teplot je určitá, v odborných 
kruzích, „známá“ závislost, která není 
lineární.  Přidáním dvou až tří procent 
syntetického kaučuku do asfaltové 
směsi lze u asfaltových pásů krátkodobě 
zajistit odolnost za studena  - 5 °C, ale 
co je na základě mnoha pozorování v 
praxi naprosto jisté, že takové „rádoby“  
modifikované asfaltové pásy velmi 
rychle zestárnou a velmi rychle se přiblíží 
vlastnostem oxidovaných asfaltových 
pásů.

Vliv nosné vložky na kvalitu 
asfaltových izolací
Asfaltové černé role, respektive názvy  
jako je IPA  nebo  asfaltová lepenka 
jsou obecně známé a rozšířené pojmy, 
které se stále vyskytují a mezi lidmi se 
v oblasti izolací často používají. Jen 
pokud se na kvalitu asfaltových izolací 
podíváme opravdu zblízka a podrobně, 
tak zjistíme, že typ, tloušťka a pevnost 
nosné vložky má na kvalitu asfaltových 
izolací také velký vliv. 

Pro mnohé stavebníky, kteří staví svůj 
dům „svépomocí“, a nebo i pro stavební 
odborníky je často velmi překvapivé, jak 
velké rozdíly v pevnosti a v tloušťkách 
u jednotlivých nosných vložek vůbec 
existují. 

Skutečností je, že asfaltové pásy se 
skleněnou rohoží V60 nebo s hliníkovou 
vložkou AL mají běžně třetinovou až 
čtvrtinovou pevnost při přetržení ve 
srovnání s nosnými vložkami ze skleněné 
tkaniny G200 nebo polyesterového 
rouna PV250 případně PV230.  Některé 
polyesterové nosné vložky jsou dokonce 
vyrobeny (jako objemově masivní) s 
poměrně velkou tloušťkou. V asfaltových 
pásech pak zabírají více prostoru, a 
potom na krycí asfaltové vrstvy nad a 
pod nosnou vložkou už nezbývá mnoho 
místa. Kvalita asfaltových krycích vrstev 
a jejich tloušťka je pro vodotěsnost a 
zpracování asfaltových pásů klíčová.  

Poctivě modifikovaný asfaltový 
pás vyrobený s dostatečně pevnou 
nosnou vložkou (tedy s příslušnou 
tloušťkou nosné vložky vzhledem k 
celkové tloušťce asfaltové izolace) 
nelze porovnávat s asfaltovými pásy 
připomínající spíše impregnovanou 
„geotextílii“ než vodotěsnou izolaci, viz. 
obr. 2. 

Dva asfaltové pásy stejné tloušťky s 
různou tloušťkou nosných vložek

obr. 2:  různá tloušťka krycích asfaltových 
vrstev u dvou 4 mm asfaltových pásů 

ASFALTOVÉ PÁSY SPECIAL
IZOLACE SE SYNTETICKÝM KAUČUKEM Nemůžeme přece očekávat, že asfaltové 

pásy, které v důsledku nedostatečně 
pevných nosných vložek nejsou 
schopny přenášet mechanická napětí 
ve střešním plášti, (když takové pásy  
„snadno přetrhne i malé dítě“), na 
střechách budou plnit vodotěsnou a 
ochrannou funkci stejně dlouho jako 
například modifikované asfaltové pásy 
„SPECIAL“.

obr. 3:  trhlina skrz celé souvrství vyžilých 
asfaltových pásů s nedostatečnou pevností 

Volba asfaltových izolací nedostatečně 
elastických nebo nedostatečně pevných 
obvykle mívá velmi záhy po realizaci 
stavby následky v podobě zatékání do 

budovy a způsobuje vznik poruch u 
různých stavebních konstrukcí.

Podezřele levné asfaltové pásy 
nemusí ve skladbách střech a u 
spodních staveb vůbec zajišťovat 
vodotěsnou funkci  !
Snaha sehnat levnou hydroizolaci je v 
dnešní době poměrně obvyklá a zřejmě 
i pochopitelná, ale měla by u asfaltových 
izolací jít ruku v ruce s dodržením 
určitých minimálních technických 
parametrů.
Určení minimálních technických 
parametrů u hydroizolací v konkrétních 
podmínkách stavby bývá v praxi velmi 
často problém, mimo jiné i proto, že  
„asfaltovým lepenkám přece každý 
rozumí“. Orientovat se mezi různými 
typy stavebních izolačních materiálů, 
kterých se v naší zemi vyskytuje více 
jak šest tisíc různých názvů, a dokázat 
je ještě mezi sebou správně porovnávat 
je někdy velmi těžké i pro technického 
odborníka, který se oborem izolace 
staveb příliš nezabývá.
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DACHDECKER

Dolní Rychnov 
Dobrovského 1936 
tel.: 352 350 151 
so@dachdecker.cz

Chomutov 
Dolní 1415 
tel.: 474 638 733 
ch@dachdecker.cz

Karlovy Vary 
Česká 3 - Tašovice 
tel.: 353 228 341 
kv@dachdecker.cz

Kladno 
Vinnařice-Barré 
tel.: 312 275 503 
kl@dachdecker.cz

Mělník 
Hořín 82 
tel.: 315 626 602 
me@dachdecker.cz

Litoměřice 
Litoměřická kotlina 383 
tel.: 416 531 732 
lt@dachdecker.cz

DACHPARK
Pučery - Zásmuky
tel.: 321 790 652-3 
fax: 321 792 651
pu@dachpark.cz

Starý Máteřov  
skladová zóna letiště
530 06 Pardubice
pa@dachpark.cz

Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem 320 
tel./fax: 379 412 535
klenci@chodska.cz

Plzeň 
Jateční třída 28 
tel.: 377 260 210
plzen@chodska.cz

Rudná – Chrášťany 
Chrášťany 140 
tel./fax: 311 670 948
rudna@chodska.cz

Písek – Smrkovice
Smrkovice 194 
tel.: 382 264 320
pisek@chodska.cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 535 
tel./fax: 374 794 022
plana@chodska.cz

Klatovy 
Jateční ulice 
tel./fax: 376 323 399
klatovy@chodska.cz

České Budějovice 
Slévárenská 675 
tel.: 387 001 287
budejovice@chodska.cz

Kostelec nad Labem 
T. G. Masaryka 576 
tel./fax: 326 734 228
kostelec@chodska.cz

Vysoké Popovice
č.p. 254
tel.: 546 211 283
popovice@chodska.cz

Uher. Hradiště – Kunovice
Osvobození 18
tel.: 572 548 660
kunovice@chodska.cz

Zbiroh 
Bezručova 145 
tel./fax: 371 794 909
zbiroh@chodska.cz

Pelhřimov 
K Silu 2436 
tel./fax: 565 321 235
pelhrimov@chodska.cz

Bavoryně u Zdic
Na Lhotkách 102
tel.: 724 985 835
zdice@chodska.cz

Frýdek-Místek
17.listopadu 909
tel./fax: 558 622 866
frydek@chodska.cz

Nymburk ( dceřiná firma ) 
Boleslavská 400 
tel./fax: 325 515 564
nymburk@chodska.cz

PRVNÍ CHODSKÁ

Přijeďte se podívat k nám na jednu z našich poboček, nebo navštivte naše webové stránky.

KDE NÁS NAJDETE

Teplice 
Anglická 1188 
tel.: 417 562 562 
te@dachdecker.cz

Přerov
Husova 667/19
tel./fax:  601 550 785 
prerov@chodska.cz

Č. Krumlov
Za Jitonou 250
tel.: 725 421 484
krumlov@chodska.cz
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