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Strešné krytinové systémy
a odvodnenie strechy
z plechu.

Či už je to rodinný dom, chata, garáž či záhradný domček, vysoko kvalitné plechové strešné systémy Precit ponúkajú úplne
novú podobu krytiny. Kovové škridly a trapézové plechy nezaostávajú svojím vzhľadom za klasickými hlinenými škridlami
a zároveň bodujú svojou vysokou životnosťou pri nízkych zaobstarávacích a údržbových nákladoch a sú vďaka svojej
minimálnej hmotnosti ideálne na rekonštrukciu striech. Presvedč sa sám o mnohostrannosti a vysokej kvalite
strešných krytín Precit!

Vysoká odolnosť
Plechové strešné krytiny Precit sú potiahnuté špeciálnou ochrannou zinkovou
vrstvou (275 g/m2). Kombinácia klasickej ocele a minimálnej hrúbky vrstvy
0,4 mm zabezpečuje vysokú životnosť a odolnosť kovových strešných škridiel
a trapézových plechov.
Tak nemôže ani extrémna horúčava počas sparných dní, ani treskúci mráz
počas ľadových nocí strešné krytiny nijak poškodiť.

Nízka hmotnosť

Viacvrstvové lakovanie

Kovové škridly a trapézové plechy možno bez problémov prenášať, lebo vážia
oveľa menej než škridly hlinené. To značne zjednodušuje kladenie a uľahčuje
montáž.

Kovové strešné škridly a trapézové plechy Precit sú potiahnuté a zušľachtené
niekoľkými vrstvami laku. Týmto spôsobom, takzvaným viacvrstvovým
lakovaním, je dosiahnutá hrúbka finálnej lakovej vrstvy 25 μ, takže
strešné prvky zostávajú ohybné a tvarovateľné bez odlupovania.

Aj rekonštrukciu strechy možno vďaka nízkej vlastnej hmotnosti vykonávať
oveľa jednoduchšie a výhodnejšie, pretože nie je potrebné starý krov
špeciálne spevňovať alebo nákladne renovovať.

Viacvrstvové lakovanie zároveň zlepšuje životnosť, čo zaručuje dlhý čas
vysokú kvalitu a príjemný vzhľad plechových strešných krytín Precit.

Ľahká montáž

Nulové náklady na údržbu

Plechové strešné krytiny Procit sa vyznačujú jednoduchým a cenovo výhodným
kladením. Podľa vybranej strešnej krytiny stačí pri kovových škridlách už
10 skrutiek na m2 a pri trapézových plechoch dokonca len 6 skrutiek na m2.
Ďalšia výhoda: Vďaka závitovému spoju strešných prvkov nemôže tvoju
strechu poškodiť ani vietor či iné poveternostné vplyvy.
Tipy na spracovanie: Na rezanie plechu je nutné použiť špeciálne náradie
(napr. ohýbacie kliešte a ručné nožnice na plech typu Ideal alebo elektrikárske
nožnice). Pristrihávanie brúskou (flex) nie je prípustné.

Kovové strešné škridly a trapézové plechy sú nielen cenovo výhodné pri
obstaraní, ale vyznačujú sa predovšetkým nízkymi nákladmi na údržbu
po položení.
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Hladké povrchy týchto variantov strešnej krytiny sú podstatne odolnejšie proti
tvorbe machu či rias než tradičné hlinené škridly, čo trvale znižuje potrebu
údržby a náklady na ňu.
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Kovové škridly

6

Kovové škridly Precit sú vzhľadom veľmi podobné klasickým hlineným škridlám, ponúkajú však veľa výhod. Vďaka dlhej
životnosti, nižším nákladom a minimálnemu sklonu k tvorbe machu sa výborne hodia pre rodinné domy a chaty. Kovové
strešné škridly zhotovené z kvalitnej ocele vydržia zaťaženie snehom aj extrémne výkyvy teplôt.
Sú podstatne ľahšie než hlinené škridly a perfektne sa hodia na rekonštrukcie striech, pretože nie je potrebné renovovať
starý krov. Hravo odolávajú aj vetru a poveternostným vplyvom a v kombinácii so strešnou izoláciou veľmi ľahko tlmia
rušivý hluk.
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Silný profil, 30,5 mm vysoký

4

Dodatočné hrany na zamedzenie infiltrácie

2

Obdĺžnikový spoj
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Trojrozmerné spracovanie (obrysový rez)
pre perfektné prekrytie

3

Veľkorysé horné prekrytie na zabránenie
kapilárovému efektu vody

6

Rentabilné prekrytie bez strát

Profil

Dôležité informácie
Technické údaje

Farebné varianty

čierna
RAL 9005

oxidovaná červená
RAL 3009
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antracitová sivá
RAL 7016

čokoládová hnedá
RAL 8017

Životnosť

cca 80 rokov

Materiál

normatívna oceľ

Hmotnosť

4 kg/ m2

Dĺžka škridly

350 mm

Hrúbka

0,5 mm

Výška prelisu

15 mm

Výška profilu

30 mm

Minimálny spád

14°

Vzdialenosť lát

350 mm

Skrutky

10 ks/m2

Štandardné rozmery
Dĺžka

Šírka

Šírka prekrytia

Úžitková plocha

2,86 m

1,17 m

1,10 m

3,07 m2

2,16 m

1,17 m

1,10 m

2,30 m2

1,10 m

1,17 m

1,10 m

1,14 m2
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Príslušenstvo pre kovové strešné škridly Precit

Najdôležitejšie kroky pri montáži

min.14°
Hrebenáč
polguľovitý

Hrebeňové
tesnenie

Hrebenáč
polguľovitý
Čelo
hrebenáča

Čelo
hrebenáča

Žľabový
plech

Záveterná
lišta

Stanovenie rozmerov strechy
Dĺžka strechy pre kovové strešné škridly
sa meria od hrany odkvapu k hrane,
ktorá tvorí hrebeň. Počet škridiel
je násobkom 35 cm (dĺžka škridly).
Úžitková šírka prekrytia plechu je 1,10 m.
Minimálny sklon strechy je 14°.

Vzdialenosť lát spodnej nosnej konštrukcie
Polož strešné laty v požadovanej vzdialenosti
na laty v smere spádu. Vzdialenosť 350 mm
vyplýva z dĺžky kovovej škridly.

Odvetrávanie
V celej oblasti strechy treba podľa predpisu
normy DIN 4108 „Tepelná ochrana pozemných
stavieb“ zabezpečiť dostatočné odvetrávanie
(priestor, ktorý je tvorený latovaním, slúži na
odvetrávanie). Odvetrávanie stálou výmenou
vzduchu je nevyhnutné kvôli minimalizácii
hromadenia kondenzačnej vody, ktorá sa
usadzuje na vnútornej strane stavebných
prvkov.

Lemovanie
múra
Záveterná lišta pod
okrajovú škridlu
Smer vetra

Žľabový záves
bez vodnej drážky

Prekrytie kovovej škridly
Kovové škridly sa musia prekrývať vo vertikálnom smere minimálne jednou profilovou
vlnou (čiže vysokým žliabkom) (min. 70 mm).
Pritom je potrebné položiť najprv dlhý prehyb
strešnej dosky a potom naň krátky prehyb
strešnej dosky.

V horizontálnom smere treba klásť kovové
škridly s prekrytím min. 55 mm. Vľavo
a vpravo na mieste prekrytia musia byť
použité skrutky a dosky je potrebné tiež
zoskrutkovať.

Poradie pri kladení
Pri kladení rešpektuj prevládajúci smer
vetra. Prekrytie strešných plechov musí byť
vykonané proti smeru vetra, inak by sa mohla pod dosky ľahko dostať vlhkosť. V prípade
prekrytia niekoľkých plechov cez seba treba

Smer vetra

Úžľabie
s vodnou drážkou

Záveterná lišta
pre manzardy
vnútorná
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Úžľabie
bez vodnej drážky

Záveterná lišta
pre manzardy
vonkajšia

Žľabový
plech

Komínový
plech

Štítový plech
bez vodnej drážky

Zachytávač
snehu

Krycia
lišta

Protisnehové
háky

Krycia
lišta
dodržiavať zobrazenú schému montáže.
Ďalšie plechy klaď rovnakým spôsobom,
ako je popísané vyššie. Dbaj na to, aby
bolo vždy najprv realizované prekrytie, potom
plošné upevnenie. Nakoniec v prípade
potreby odstrihni presahy na hrebeni
a štítovej hrane. Maj na pamäti, že iba
systémové príslušenstvo zaručuje správnu
montáž a dlhú životnosť plechových profilov.

Nekompatibilita materiálu, napr. legované
drieky skrutiek a chybne nastavený závit
samorezných spojovacích skrutiek často
spôsobujú poškodenie a nepriaznivo
ovplyvňujú záruku!

Upevnenie kovových škridiel
Kovové škridly sa upevňujú samoreznými
skrutkami 4,8 x 35 mm v najhlbšom bode
profilovej vlny (cca 10 ks/m2). Skrutky majú
EPDM tesnenia a uťahujú sa len do okamihu,
keď toto tesnenie priľnie ku skrutkovej
podložke. Tesnenie v žiadnom prípade príliš
nestláčaj, aby nevyčnievalo cez skrutku.
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Montáž dôležitého príslušenstva

Upevnenie žľabového závesu
Prvý krok pokrývania strechy:
Žľabový záves sa inštaluje na drevenú nosnú
konštrukciu (podklad pre systém zachytávania dažďovej vody) po upevnení žľabového
systému, ale pred položením kondenzačnej
ochrannej fólie. Presahuje odkvapový žľab
o 5 cm.

Inštalácia ďalších prvkov systému
odvodu dažďovej vody
Diely patriace do systému odvodu vody sa
montujú pred položením kovových škridiel
a upevňujú sa svorkami, lebo ich nemožno
prevŕtavať. Žľabový plech sa kladie na
súbeh dvoch strešných rovín. Ako zábrana
proti zakrytiu kovovými škridlami slúži pruh
so šírkou 70 mm po oboch stranách stredu
žľabového plechu.

Záveterná lišta pod krajovú škridlu
Záveterná lišta sa používa na odvod vody
na bočných koncoch strechy.

Hrebeňové tesnenie
Hrebeňové tesnenie sa používa na izoláciu
voľného priestoru medzi kovovými škridlami
a hrebeňom. Montuje sa pomocou skrutiek
v upevňovacích bodoch kovových škridiel.

Pred

Záveterná lišta
Záveterná lišta sa používa ako bočné
ukončenie strešnej hrany a upevňuje
sa cez kovové škridly.

Hrebenáč polguľovitý
Polguľovitý hrebenáč sa používa na zakrytie
styčnej hrany dvoch strešných rovín - vodorovne na zakončenie hornej časti strechy a
vo vhodnej polohe na zakrytie hrany nárožia.

Čelá pre hrebenáče
Na začiatku a konci hrebenáčov sa nasadzujú
čelá hrebenáčov.

Protisnehové háky
Protisnehové háky sa používajú pri strechách
s malým sklonom a upevňujú sa striedavo
do trojuholníka, aby postupne pretínali
nahromadený sneh.

Zachytávač snehu
Zachytávače snehu spoľahlivo zabraňujú
strešným lavínam. Používajú sa pri strechách
od sklonu 45° a v určitých oblastiach,
tradične veľmi bohatých na sneh,
ako príslušné ochranné opatrenie.

Inštaláciou zachytávača snehu možno
zabrániť zosuvu veľkého množstva snehu.
Strešné bezpečnostné prvky tohto druhu
sú podľa výšky domu, sklonu strechy
a stanovišťa dokonca predpísané zákonom.
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Vnútorný štítový plech
Vnútorný štítový plech slúži na odborné
ukončenie strechy. Je to spojovací plech
medzi plochou strechy a zvislým konštrukčným
prvkom. Použitie profilov zaisťuje kontrolovaný
odvod vody zo strešnej plochy a chráni krytinu
pred prenikaním vody.

Upozornenie
Vnútorné štítové plechy nemožno prevŕtavať.
Spojky na upevnenie možno ohnúť
z narezaného odkvapového plechu.

Po
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Trapézové plechy
Trapézové plechy Precit sú ideálnym riešením pre početné ľahké stavby ako sú garáže, záhradné domčeky či prístavby,
kde je jasne preferovaný praktický aspekt zastrešenia.
Sú ešte ľahšie a cenovo výhodnejšie než kovové škridly a vďaka nekomplikovanému kladeniu sa s nimi tiež ľahšie pracuje.
Pri výbere farby nie je potrebné robiť kompromis, takže trapézové plechy možno harmonicky zakomponovať do celkového
vzhľadu obytných objektov.

Farebné varianty

Dôležité informácie
Technické údaje

antracitová sivá
RAL 7016

oxidovaná červená
RAL 3009

hnedočervená
RAL 3011

machová zelená
RAL 6005

čokoládová hnedá
RAL 8017

čierna RAL 9005

*

zakúpiť možno len v:
šírke: 1.142 mm
šírke prekrytia: 1.090 mm

*

pozinkovaná

Životnosť

lakované: cca 20 rokov
pozinkované: cca 2 roky
Magnelis: cca 50 rokov

Materiál

normatívna oceľ/ Magnelis

Dĺžka(y)

1,5 / 2 / 2,5 / 3 m

Šírka / Šírka prekrytia

910 mm / 847 mm

Hrúbka plechu

0,4 mm

Minimálny spád

14°

Skrutky

6 ks/m2

Profil

Magnelis®

Inovačná kovová vrstva: Magnelis®
Názvom Magnelis® je označovaná úplne nová kovová povrchová úprava oceľových prvkov, ktorá vyzerá ako zinok,
ale povrchy veľmi účinne chráni pred dlhodobým opotrebovaním. Výborne sa hodí pre strešné systémy.
Efektívna ochrana proti korózii a vysoká odolnosť aj v obzvlášť náročnom prostredí (zastrešenie bazéna, stajne,
prímorská oblasť) robia z tejto povrchovej úpravy cenovo výhodnú alternatívu kusového zinkovania.
Magnelis® zároveň tiež znižuje hmotnosť povlaku strešných prvkov a prispieva tak k úspornému využívaniu surovín,
pretože sa spotrebuje menej zinku než pri klasickom pozinkovaní.

Príslušenstvo pre trapézové plechy Precit

Žľabový záves je prvý diel príslušenstva,
ktorý sa montuje po odkvape, avšak pred
položením kondenzačnej ochrannej fólie.
Prekrýva odkvap cca o 5 cm.
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Záveterná lišta sa používa ako
bočná zakončovacia hrana strechy.
Upevňuje sa cez trapézový plech.

Rovný hrebeň strechy sa nasadí na spoj
strešných rovín a upevní sa pomocou
závrtných skrutiek do trapézových plechov.
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Najdôležitejšie kroky pri montáži

min.14°
Sklon strechy
Strecha musí mať sklon aspoň 14°.

Spodná nosná konštrukcia
Trapézový plech možno položiť priamo na
podklad (OSB, drevotrieskovú dosku atď.).
Kvôli zaisteniu ochrany spodnej nosnej
konštrukcie pred kondenzovanou vodou
je potrebné položiť podkladové pásy.

Ak kladieš trapézový plech na nerovnú,
netesnú pôvodnú krytinu, sú na odvod
kondenzovanej vody nutné drevené laty.
Laty je nutné príp. podložiť výstelkou, aby
vznikla rovná spodná nosná konštrukcia.

Upevnenie trapézových plechov
Trapézové plechy sa upevňujú do spodnej nosnej
konštrukcie pomocou samorezných skrutiek
(4,8 x 35 mm, 8 ks/m2) s EPDM tesnením.
Skrutky možno zakúpiť v rovnakej farbe
ako trapézové plechy.

Upozornenie
Skrutky nemožno používať v oblasti
záveternej lišty, resp. strešného hrebeňa.
Skrutky sa vkladajú do každého druhého
trapéza. V ďalšom rade sa vkladajú
skrutky s odsadením.

Montáž príslušenstva

400mm

m
400m

Vzdialenosť lát spodnej nosnej konštrukcie
Vzdialenosť vertikálnych lát musí byť
max. 800 mm. Vzdialenosť horizontálnych
lát nesmie presiahnuť 400 mm.

Presah trapézových plechov
Trapézové plechy sa musia vertikálne prekrývať
minimálne jedným trapézovým profilom (čiže
vysokým žliabkom) (min. 50 mm). Pritom je
potrebné položiť najprv dlhý prehyb strešnej
dosky a potom naň krátky prehyb strešnej dosky.

V horizontálnom smere sa montuje trapézový
plech s presahom min. 100 mm. Vľavo
a vpravo na mieste prekrytia musia byť
použité skrutky a dosky je potrebné tiež
zoskrutkovať.

Nakoniec v prípade potreby odstrihni
presahy na hrebeni a štítovej hrane.
Smer vetra

Poradie pri kladení
Pri kladení rešpektuj prevládajúci smer
vetra. Prekrytie strešných plechov musí
byť vykonané proti smeru vetra, inak by
sa mohla pod dosky ľahko dostať vlhkosť.
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Smer vetra

V prípade prekrytia niekoľkých plechov
cez seba je potrebné dodržiavať zobrazenú
schému montáže. Ďalšie plechy klaď
rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie.
Dbaj na to, aby boli vždy najprv realizované
prekrytia a potom plošné upevnenia.

Maj na pamäti, že iba systémové
príslušenstvo zaručuje správnu montáž
a dlhú životnosť plechových profilov.
Nekompatibilita materiálu, napr.
legované drieky skrutiek a chybne
nastavený závit samorezných spojovacích
skrutiek často spôsobujú poškodenie
a nepriaznivo ovplyvňujú záruku!

Upevnenie žľabového závesu
Nožnicami na plech pozdĺžne narež
odkvapovú hranu žľabového závesu v oblasti
hranenia - minimálne 4 cm. Vodnú drážku
v tejto dĺžke oddeľ tak, aby vznikol otvor.
Žľabový záves v dĺžke otvora zasuň
dovnútra s presahom. Takto zasunuté
plechy upevni klincami do krytiny alebo
klampiarskych skrutiek na spodnú
konštrukciu v oblasti hrany i prekrytia.

Záveterná lišta
Záveterná lišta sa používa na bočné
zakončenie strešnej hrany a upevňuje
sa cez trapézový plech.

Hrebenáč
Hrebenáče sa zasunú do seba s presahom
minimálne 4 cm, upravia sa podľa sklonu
strechy a priskrutkujú k trapézovému plechu.
Upozornenie
Záveterná lišta a hrebenáč sa upevňujú
samoreznými skrutkami (4,8 x 35 mm)
zboku, resp. na hrebeň.

Žľabový záves je prvý diel príslušenstva,
ktorý sa montuje po odkvape, avšak pred
kladením kondenzačnej ochrannej fólie.
Žľabový záves musí siahať minimálne
z 1/3 do odkvapu. Dbaj na to, aby boli
hlavičky skrutiek a klincov zakryté.
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Odkvapy

Systémové prvky

Odkvapy Precit zdôrazňujú vzhľad tvojho domu a možno ich vďaka rôznym farebným odtieňom optimálne kombinovať
so všetkými bežnými farbami strešných krytín a fasád. Perfektne vzájomne zladený sortiment ešte viac uľahčuje
už tak časovo nenáročnú a jednoduchú montáž na budovu.
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dažďového zvodu

n
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do zvodu

Dôležité informácie
Údaje o zložení vrstvy
1. oceľový plech
2. zinkový poťah 275 g/m2
3. pasivačná vrstva
4. základný a farebný náter
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Spojka
návalky

k

Potrubná
objímka

Odkvapová
spojka

l

m

Koleno 60°

o

Prípojka
kanalizácie

Príslušenstvo
Špeciálny spojovací prvok odkvapov
Precit zaisťuje zvýšenú pevnosť pri
prekrytí strešných odkvapov a úžľabí.

Farebné varianty

antracitová sivá
RAL 7016

čokoládová hnedá
RAL 8017

oxidovaná červená
RAL 3009

Magnelis®
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Montáž dažďového zvodu

4
Sedlová strecha

Valbová strecha

Strecha s viacerými sklonmi

Pre strešné plochy do

100 m

40 m2
8m

4m

10 m

2

napr. rodinné a dvojgeneračné domy

125 mm

Menovitá
svetlosť (MS)

Otvory vydlab tak (obr. 4), aby mohli byť
odkvapové držiaky pohodlne zapustené do
krokiev. Pred upevnením je potrebné dlhý
odkvapový držiak ohnúť. Ohnutie možno
najjednoduchšie vykonať pomocou
štiepacích klieští alebo zveráka.

5
Ohnuté odkvapové držiaky upevni do výrezov
strešnej laty pomocou skrutiek do dreva alebo
príslušných klincov. Po montáži odkvapových
držiakov do nich polož odkvap (zatiaľ bez
upevnenia) a vyznač si miesto na kotlík.

6
Žľabový záves ponúka dodatočnú ochranu
pred dažďovou vodou a naviatym snehom.
Zavesí sa do hranenia odkvapu a pripevní sa
na strešnú latu pomocou klincov na strešné
krytiny. Krátke odkvapové držiaky 80 mm (c)
možno montovať priamo na odkvapovú dosku
(obr. 6).

Montáž odkvapu

Montáž odkvapového držiaka
Existujú dva druhy odkvapových držiakov v systéme Precit: dlhý odkvapový držiak 210 mm (d) a krátky odkvapový držiak
80 mm (c), obidva sú vyrobené z plochej ocele s hrúbkou 4 mm. Pred montážou odkvapových držiakov je dôležité vyznačiť
odtokový spád k bodu montáže odkvapu. Na 10 m odkvapu sa odporúča plánovať spád od 2 do 3 cm. Vzdialenosť, v ktorej
sa odkvapové držiaky montujú, by mala predstavovať 50 až 80 cm a na začiatku i na konci strechy treba držiak prichytiť
10 cm od strešného okraja.
Upozornenie: Vzdialenosť 10 cm od strešného okraja neplatí, ak sa montuje vonkajšie nárožie.

1
Dlhé odkvapové držiaky 210 mm (d) upevni
na odkvapovú dosku alebo krokvy. Montáž
odkvapových držiakov začína stanovením
odtokového spádu. Po montáži odkvapového
držiaka na najvyššom a najnižšom mieste
natiahni medzi týmito bodmi tesársku
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2
šnúru a vyznač si odtokový spád. Spád na
tesárskej šnúre ešte raz skontroluj pomocou
vodováhy. Na 10 m odkvapu treba plánovať
spád 2 až 3 cm.

3
Do krokiev vyrež otvory so šírkou odkvapového držiaka (obr. 3). Rozstup odkvapových
držiakov musí byť 50 až 80 cm.

7
Nasaď kotlík, urč presné miesto jeho
upevnenia a zakresli si otvor na odtok
vody. Vyrezanie odtokového otvoru ide
veľmi rýchlo a čisto pomocou nožníc

10
Kotlík upevni pomocou plechových pásikov
na najnižšiu (prednú) stranu odkvapu.
Plechové pásiky kotlíka ohni cez odkvap.

8
na plech a pílky na kov. Výrez nesmie
byť väčší než priemer dažďového zvodu.
Na uľahčenie odvodu vody do dažďového
zvodu ohni okraje výrezu kliešťami smerom

11
Odkvap prirež pílkou na kov na požadovanú
dĺžku a polož ho do držiakov.
Upozornenie: Pri tejto montáži je zakázané
používať uhlovú brúsku!

9
von alebo začisti otrepy pilníkom na kov.

12
Na koniec odkvapu nasaď ručne alebo
pomocou gumového kladiva odkvapové
čelo (obr. 12). Upevňuje sa bez silikónu.
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Montáž odkvapového žľabu

13
Obidva odkvapy stabilne spoj dohromady
pomocou spojky návalky. Skontroluj
správny tvar oboch odkvapov a prípadne
ich vyrovnaj. Odkvapy do seba nasaď
pomocou odkvapovej spojky. Je opatrená
gumovým tesnením, ktoré zaisťuje izoláciu
odkvapu.

Všeobecné pokyny

14
Dilatačná škára medzi koncami odkvapu
musí činiť 3 mm. Odkvapovú spojku najprv
zaves nad vodnú drážku a potom pretiahni
dopredu smerom k návalke.
Poistné svorky ohni nahor, návalkové svorky
polož cez návalku a smerom dole zacvakni,
nakoniec poistné svorky zahni.

15
Ak sa nedarí zacvaknúť, skontroluj ešte raz
tvar odkvapu a uprav ho.

Montáž dažďových zvodov,
kolien 60° a hrdiel dažďového zvodu

Skladovanie
Pri krátkodobom dočasnom skladovaní
ulož strešné dosky min. 20 cm nad zemou.
Je odporúčané skladovanie v naklonenej
polohe, aby mohla stekať dažďová voda.
Dosky prikry fóliou a dbaj na dostatočné
vetranie. Pri dlhšom skladovaní zvoľ
suché miesto.

Prírez
Prerezávať je potrebné vždy pomocou nožníc
na plech, tabuľových nožníc alebo takzvanej
rezačky plechu. V žiadnom prípade nemožno
rezať deliacou brúskou, pretože by teplota
reznej hrany bola taká vysoká, že by mohla
spáliť pozinkovanie a povrchovú úpravu
a tým poškodiť ochranu proti korózii.

Manipulácia s kovovými škridlami
Pre jednoduchú dopravu škridiel na strechu
bez poškodenia sa odporúča ich vytiahnutie
nahor a podopretie pomocou dvoch
strešných lát predĺžených až na zem.

Začistenie po príreze
Kovové piliny vzniknuté pri príreze odstráň
mäkkou kefkou.

Chôdza po strešných doskách
V zásade možno po strešných doskách
chodiť. Odporúča sa však našľapovať iba
na najhlbšie miesta profilové vlny. Pri chôdzi
je potrebné nosiť len topánky s gumenou
podrážkou, aby sa strecha nepoškriabala.
Farba na opravy
Používa sa na opravu poškriabaných miest
a rezných hrán. Nepoužíva sa na veľké
plochy vzhľadom na možnosť vzniku
farebného tieňovania.

Najdôležitejšie náradie na montáž
16
Upevnenie dažďového zvodu sa vykonáva
rúrkovými objímkami, ktoré sa fixujú na
stenu domu pomocou hmoždiniek (rozstupy
objímok: 2 m). Tak možno dažďové zvody
na tomto mieste pripevniť.

  17 a
Dažďový zvod sa položí do rúrkovej objímky.

  17 b
Rúrková objímka sa zavrie klinom. Kvôli
tomu je potrebné posunúť klin cez hrany
rúrkovej objímky. V prípade potreby možno
objímku opäť otvoriť skrutkovačom.

Rezané konce dažďového zvodu začisti,
čím sa, najmä pri zabudovaní nádrže
na daždovú vodu značne zvýši množstvo
zachytenej vody. Jednotlivé diely systému
dažďového zvodu sa jednoducho zasunú
do seba a na oboch stranách kolena
upevnia pomocou nitov.

18
Na kotlík nasaď koleno a zmeraj vzdialenosť
k opačnému kolenu. Pritom zohľadni hĺbku
nasadenia a odstup od steny domu.
Pri úzkom presahu strechy sa priamo spoja

18

Popri uvedených špeciálnych nástrojoch musí byť k dispozícii nasledovné náradie: aku skrutkovač (na uťahovanie skrutiek), meracie pásmo
(na meranie), tesárska ceruzka (na označovanie) a vodováha (na stanovenie rovných plôch).

Nožnice na plech Pelikán
Používajú sa na rovné, dlhé rezy plechových
krytín.

Falcovacie otváracie kliešte
Nutné na otváranie stojatého a dvojitého
falcu.

Ohýbacie kliešte 45º
Používajú sa na tvarovanie a úpravu
upevňovacích svoriek pre systém
zachytávania dažďovej vody.

Nožnice na dierovaný plech
Používajú sa na rezanie špeciálnych
obrysov a zaoblení.

Tesárska šnúra
Na vyznačenie rovných línií na špeciálnych
miestach strechy, kde je rozhodujúca presnosť
montáže (napr. priesečník strešných rovín).

19
dve kolená pomocou kolenovej spojky.
Dažďové zvody možno ľahko a rýchlo rozrezať
pílkou s jemnými zubami.
Tip: Kvôli rovnému rezu možno použiť pokosnicu.

19

