Rozhodli Ste sa Šetriť
a chcete začať
Zateplením. Uvažujete
racionálne,
pretože náklady na
vykurovanie sú príliš
vysoké.
Vitajte! radi Vás
prevedieme svetom
moderných, úsporných
riešení zateplenia.

Už ste našli svoj systém a neviete ako na to. Pomôžeme
Vám.

Montážny návod – zjednodušený

Jednou zo zaujímavých
a Finančne dostupných
možností je
prevetrávané zateplenie.
Stop Plesňam!

Každý dom je iný a preto treba venovať viac času a rozvahe pri
kúpe obkladového materiálu doplnkov.
Uvedomme si, že každý materiál vplyvom zmeny teploty mení
svoje vlastnosti, teda aj naša fasáda. Takže myslime na to pri
montáži. Táto fasáda sa „pohybuje“.

Montážny postup:






Pred začatím montážnych prác je nutné demontovať
všetky výčnelky, či nevhodné konštrukčné prvky na
fasáde, ktoré by mohli prekážať pri samotnej montáži –
bleskozvody, odkvapové žľaby, zvodové potrubia,
oplechovania atiky a i.
Je potrebné rátať aj novými klampiarskymi
a kotviacimi prvkami, ktoré budú uspôsobené na novú
šírku obkladu, najlepšie ich zameriame po osadení
a vycentrovaní nosných roštov.
Nosný rošt: používajú sa dva typy konštrukcie, drevená
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Toto je riešenie, ktoré
hľadáte, systém
zabraňuje vzniku plesní.
S použitím vhodného
izolačného materiálu,
správnej aplikácie šetrí
až 40% nákladov na
vykurovanie.
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alebo kovová. Zabezpečujú nosnú konštrukciu pre kotvenie obkladu taktiež je nevyhnutý pri použití
izolačného materiálu napr. hydrofobizovanej sklenej vlny – vaty.
Používame drevené hranoly 50x30 mm alebo kovovú konštrukciu táto je nutná aj v prípade
použitia nad 22,5 m a to pre dodržanie požiarnej bezpečnosti.
Pri montáži nosného roštu je potrebné odstrániť nerovnosť podkladu obvodovej konštrukcie
na toleranciu 10 mm na dĺžku lamely. To dosiahneme použitím hranolov rôznych hrúbok, drevenými
podložkami alebo L profilov na kotvenie hranolov, ktorými sa dá ľahko regulovať osadenie od steny.
Obkladové fasádne lamely sa aplikujú na zvislý rošt nosný rošt a vertikálne podhľadové
lamely na vodorovný rošt.
Montáž konštrukcie pri zateplení vatou začíname vodorovne tak aby sme mohli vatu vsadiť
do roštu ak je šírka vaty 60 cm tak rošt pripravíme o 1 cm užší aby nám izoláciu držal alebo prípadne
môžeme použiť aj kotviaci spojovací materiál, tak aby boli dodržané odporúčania od výrobcov (5-6
tanierových hmoždín – uvádza výrobca).
Montáž konštrukcie pre fasádny obklad pripravíme tak, že zvislý rošt začíname 20 cm od
nárožia domu to je polovičná vzdialenosť rozstupu jednotlivých častí zvislej výdrevy podľa platných
noriem použitých pre tento systém. Pokračujeme maximálne na 30 cm rozstupy.
Hranoly alebo kovová konštrukcia musí byť pripravené aj okolo všetkých rohov, otvorov
(okien, dverí. ..) a ostatných ukončení stien na dome.
Je dôležitá správne montovaná konštrukcia, pretože ňou vyrovnáme nerovnosti na dome!
Doporučujeme: Drevené hranoly moriť proti škodcom, plesni.
 Kotviace prvky: hmoždinka 10/50 plastová, vrut do dreva – podľa potreby zinkovaný, klince
lepenkové 32x19 mm zinkované, rozperky na ukotvenie izolácie, L profil 50x50 mm zinkovaný.
 Fasádny obklad: všeobecná zásada - montujeme tak aby bol prúd vody odvádzaný po
povrchu mimo fasádu a nezatekal pod fasádny obklad tak aby sa napĺňal význam zateplenia. Je
potrebné pripomenúť, že naša fasáda pracuje – obklad dilatuje preto pri kotvení nedoťahujem
spojovací materiál na doraz ( obklad vplyvom vonkajšej teploty dilatuje na dĺžke lamely je to cca 10
mm) Obklad upevňujeme cez uspôsobené otvory – výrobca ráta s rozťažnosťou obkladu. Medzi
hlavičkou klinca a obkladom ponecháme priestor na 1 mm. Kotviace prvky je nevyhnutné umiestniť
od stredu upevňovacích otvorov jak na fasádnom obklade tak na lištách príslušenstva.
Obkladové lamely sa pri inštalácií nenapínajú, len sa dorazia do okraja zámku.
Doporučujeme: Jednoduchou skúškou sa presvedčiť o voľnom pohybe obkladu na nosnej konštrukcii.
 Príslušenstvo to sú vonkajšie rohy, vnútorné rohy, štartovacie a ukončovacie lišty, J profily a
ostatné profily pri montáži sa postupuje tak ako pri montáži obkladu, teda sa dodržujú všeobecné
zásady. Inštalujú sa pred samotnou inštaláciou fasádneho obkladu.
Štartovacia lišta (SL): určí sa najnižší bod pozdĺž celej obkladovej plochy a nainštaluje sa SL
tak, aby spodný okraj začiatočného radu obkladu bol na jednej výškovej úrovni. Ponechá sa priestor
pre rohové prvky Jprofil, Vonkajší roh (VOR ),Vnútorný roh (VNR) medzi koncami SL sa nechá priestor
7-13 mm obr. 1 a 2.
Kotviace prvky umiestňujeme maximálne 250 mm od seba do stredu upevňovacích otvorov.
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Obrázok 1

Montáž SL a VOR (vonkajší profil)

Obrázok 2

Spájanie SL

Rohové prvky VNR, VOR majú siahať od 7 mm pod vrchom steny až po spodný okraj prvého
radu fasádneho obkladu inštalovaného neskôr. Každá strana rohového prvku sa pripevní kotviacimi
prvkami vzdialenými od seba nie viac ako 300 mm a umiestňovanými do stredu upevňovacích otvorov
okrem najvyššieho, ktorý sa umiestňuje do horného okraja upevňovacieho otvoru obr. 3 a 4. Ak je
nutné použiť na dĺžke viac rohov prekryje sa vrchný cez spodný tak, že odstrihneme 25 mm z oboch
upevňovacích okrajov na vrchu VOR alebo VNR obr. 5 a 6.

Obrázok 3

Montáž VNR
Obrázok 5

Obrázok 4

Montáž VOR
Obrázok 6

Spájanie rohových prvkov
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J profil: na vnútorných rohoch môžu byť alternatívne použité dva J profily tak, že bočné
rameno jedného sa dotýka susednej steny a bočné rameno sa dotýka kratšej vonkajšej steny prvého J
profilu.
Rohové prvky sa inštalujú aj okolo zapustených okenných a dverových otvorov, pričom najskôr
namontujeme postranné rohové lišty, až následne horný rohový prvok. Aby bolo možné spojiť rohové
prvky do pravého uhla, je nevyhnutné upraviť oba konce horného rohového prvku obr. 7 a postranné
rohové prvky na hornej strane obr.8
Obrázok 7

Úprava horného rohového prvku

Obrázok 8

Úprava postranného rohového prvku

Ukončovacia lišta (UL) na spodnej strane pod parapetnú dosku sa inštaluje UL na oboch
stranách siahajúca až po dná zachytávacích kanálikov postranných rohových prvkov. Fasádny obklad
je potrebné uspôsobiť tak aby sa dala uložiť pod okenný otvor obr. 9 je nutné ponechať 15 mm na
zasunutie do UL. Pozdĺž vodorovného odrezaného okraja sa perforačnými kliešťami urobia každých
150 mm závesné výčlenky, ktoré slúžia na zachytenie fasádnej lamely do UL.
Nad oknom ako aj nad dverami sa odmeria potrebný výrez. Označí sa spodná časť lamely
a odstrihne sa nežiadúca časť. Lamela sa inštaluje podľa obr. 10
Obrázok 9

Montáž fasádnej lamely pod oknom

Obrázok 10

Montáž fasádnej lamely nad oknom

Ostatné pravidlá pre inštaláciu fasádneho obkladu
Aby sa dosiahol pohľadový súlad fasádnych lamiel začíname samotnú inštaláciu na zadnom konci
steny domu a pokračuje sa smerom dopredu. Na prednej aj zadnej stene sa začína od rohov
a pokračujeme smerom k vchodovým dverám.
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Podľa predpisu inštalácie fasádneho obkladu je neprípustné používať lamely kratšie ako 600 mm.
Pre lepší estetický vzhľad doporučujeme používať továrenské rezy fasádnych lamiel nad rezmi, ktoré
sme vytvorili pri inštalácií.
Fasádny obklad je vhodné prekrývať v miestach, ktoré nie sú priamo nad vchodovými dverami domov,
budov.
Nad pozdĺžnym spojom musia byť minimálne dve voľné lamely a spoj ďalšom behu má byť vzdialený
minimálne 600 mm obr. 11
Spodný okraj prvej fasádnej lamely sa zachytí na SL. Nasledujúca fasádna lamela sa prekryje cez
predošlú fasádnu lamelu cez továrenský rez a pripevní cez stred inštalačných otvorov obr. 12
Obrázok 11

Rozmiestnenie spojov fasádnych lamiel

Obrázok 12

Prekrývanie fasádnych lamiel pri napojení

Fasádny obklad kde sme museli odstrániť továrenský rez je nutné vyrobiť náhradný:
Tak, že odstrihneme na dĺžku 38 mm z upevňovacieho okraja a zámku, ktorý je na fasádnom obklade,
je potrebné vyrobiť ich tak aby sa podobali na továrenský.
Posledný rad fasádneho obkladu pod rímsou alebo odkvapom:
Nainštalujeme UL. Upravíme šírku poslednej fasádnej lišty a po odrezaní vyrobíme závesné výčlenky
perforačnými kliešťami v hornej časti lamely a takto upravenú ju zasunieme do zámku na UL.
Vzhľadom na obmedzený rozsah montážneho návodu a rozmanitosti domov nie je možné
popísať všetky detaily zjednodušene.
V prípade nejasností vám odporúčame obrátiť sa na montážne firmy alebo priamo na dovozcu
fasádneho obkladu.
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