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1. PRÍPRAVA STRECHY

Malo by sa začať od namerania sklonu strechy a kontroly, či je jej povrch  rovný (Obr. 1). Potom by 
sa malo namerať dĺžku jeho uhlopriečok (Obr. 2). Pokiaľ nebudú rovné, toto znamená, že je strecha 
krivá. Nesprávna geometria strechy by sa mala upraviť pred začatím montáže.

Upevňovanie lát by sa malo začať od odkvapovj laty, ktorá musí byť vyššia o 20 mm od  štandardných 
lát. Pre laty 40 x 50 mm by mala mať odkvapová lata rozmery 60 x 50 mm. Vzdialenosť medzi 
vonkajšou hranou odkvapovej laty, a stredom druhej laty je 300 mm. Vzdialenosti medzi ostatnými 
latami sú 350 mm (Obr. 3)

Montáž by sa mal začať od hrany odkvapu.
a dávať ďalšie listy pozdĺž odkvapovej hrany.
Panely by sa mali montovať striedavo
tak, aby bol každý druhý plech bol dvojstranne
zakrytý susednými plechmi. Plechy
by sa mali klásť zľava doprava alebo
opačne (Obr. 1).
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3. NÁSTROJE
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Plechy upevníme na laty príslušnými skrutkami
35 mm. Priemerná spotreba skrutiek je cca. 
5-8ks/m2. Aby utesniť spoj dvoch plechov 
skrutkujeme je kratšími skrutkami (napr. 20mm). 
 
Na strane, od ktorej začínate ukladanie strešnej 
krytiny, upevnite prvý 

Neprijateľné je používanie na rezanie plechov
nástrojov, ktoré spôsobujú tepelný efekt (náhly
rast teploty) napr. úhlové brúsky
(Obr. 1). Toto spôsobuje poškodenie 
organického a zinkového povlaku, čo vedie 
k koróznemu procesu.  Vyhodené spod
kotúča ohriate piliny padajú na plech
a vtavením sa do farby spôsobujú vznik
koróznych ohnísk, preto sa neodporúča 
používanie trecích zariadení blízkosti 
skladovacích plechov.
Vhodnými nástrojmi na tento účel sú 
vibračné nožnice (Obr. 2).

list plechu na svoje miesto, vystavením ho za odkvap (cca. 40-45 mm). Upevnite plech cez nadžľabový  
pás k drevenej dištančnej lište a dočasne priskrutkuje horný ľavý roh  pomocou jednej skrutky (Obr. 
1). Druhý list plechu sa uloží vedľa prvého tak, aby  sa prekrývali na šírku hornej časti vlny. Upevnite 
prekrývajúce hrany druhého listu plechu pomocou skrutiek na hornej časti vlny, priamo prelisovania 
priečneho listu plechu (Obr. 2). Zdvihni ľahko druhý okraj druhého listu a  zasuň tretí list plechu tak, 
aby druhý list plechu prekrýval tretí na šírku hornej časti vlny. Upevni druhú prekrývajúcu hranu na 
hornej časti vlny, nad priečnym prelisovaním (Obr. 3). Na konci riadka , založ posledný list plechu na 
také množstvo vĺn, aká je nutná na vytvorenie štítu (Obr. 4). Pomocu mäkkej kefy omeťte z konečne 
úpravy plochy strechy po rezaní a vŕtaní. Pokiaľ je to nutné,
vykonajte maliarske práce.



www.hornval.eu


