
NÁVOD NA MONTÁŽ  
PLECHOVÉ STREŠNÉ 

KRÍDLY 
H2, H3, H4



< 3,5m

+

> 3,5m

Strešné krídly sa prepravujú 
vozidlom s otvorenou plošinou
ktorá uľahčuje nakládku a vykládku. Počas
prepravy je plech zabezpečený proti
posunutiu a zmočeniu. 

Vykládku sa vykonáva väčšinou
ručne, preto by sa malo
zaistiť primerané množstvo osôb
pre výkladku. Pre plechy s dĺžkou do 3,5 m
pre vykládku stačia dve osoby, zase
nad túto dĺžku - je nutná účasť 4 alebo viac
osôb (Obr. 1).

Pri ručnej vykládke by sa listy mali chytať za 
miesta prelisovania, pretože práve tam sú 
najviac tuhé a prenášať
do vertikálnej polohy (Obr. 2).

Je zakázané posuvať jeden list po  druhom  
(Obr. 3) alebo ťahať po zemi (Obr. 4).

Pokiaľ  sa vyskytnú malé poškodenia napr. 
škrabance alebo odreniny, mali by sa vyčistiť, 
a potom vymaľovať pomocou farieb na malé 
opravy (Obr. 5).
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Malo by sa skladovať v suchých, dobre vetraných  
a uzavretých miestnostiach, na podperách vo 
výške 20 cm od podkladu (Obr. 1).

Skladujúc plechy po dobu viac ako 7 dní by sa malo 
odstrániť z nich ochrannú fóliu (Obr. 2), zase pri 
dlhšom skladovaní dodatočne preložiť jednotlivé 
listy tenkými dištančnými lištami, umožňujúc 
cirkuláciu vzduchu.
 
Maximálne obdobie skladovania plechu nesmie
byť dlhšie ako 6 mesiacov odo dátumu výroby, pod
sankciou straty záruky.

Konštrukcia mriežky pod plechovú strešnú krytinu 
sa skladá z dištnančných líšt - kontralát a nosných 
líšt - lát (Obr. 1.).

Kontralaty majú za úlohu zaistiť vhodné
vetrani a umožniť odtok prípadnej
kondenzácie, ktorá vznikne na spodnej časti plechu 
v dôsledku kondenzácie vodnej pary obsiahnutej 
vo vzduchu. Najčastejšie majú šírku od 30-40 mm  
a hrúbku 19-25 a sú umiestnené v odstupoch cca.
60 cm, priamo na doskovanej strechy alebo na
krokvách (na paroprieputnej fólii).

2. SKLADOVANIE

3. LATOVANIE
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x - vzdialenosť medzi latami 35 cm
y - vzdialenosť medzi prvou,
a druhou latou je 28-30 cm

y

paropriepustná fólia

krokva Laty sú nosným prvkom pre škridlu a by mali 
mať rozmery: šírka 50-60, a hrúbka 30-40 mm 
na doskovanej stecha a 50 mm na nedoskovanej 
streche. Drevo, z ktorého sú vyrobené by malo byť 
impregnované najmenej v triede II.

Laty sa montujú medzi sebou vo vzdialenostiach, 
ktoré vyplývajú z dĺžky priečneho prelisovania 
modulu strešnej krytiny (Obr. 2). Výnimkou je 
vzdialenosť medzi prvou a druhou latou, ktorou sa 
vyznačuje  prakticky, a ktorá závisí na konštrukcii 
odkvapu, sklonu plochy strechy a žľabového systému. 
S pravidla sa prvá lata upevňuje vo vzdialenosti cca. 5 
cm od vonkajšej hrany čelnej dosky.

Mala by mať väčšiu hrúbku od ostatných o cca. ok. 1,4 cm – 2,0 cm aby nivelovať zdvih 
prelisovania. V prípade upevňovania listu pred prelisovaním má prvá lata takéto rozmery ako 
ostatné laty.

Potom je treba skontrolovať správne  

vykonanie konštrukcie. Pre tento účel je treba 

namerať úhlopriečky strešnej plochy a niveláciu lát 

(Obr. 1.).

Nesprávna geometria strechy by sa mala

korigovať pred montážou strechy. Bázou

pre montáž plechovej strešnej krytiny je línia 

odkvapu, nemalo by sa brať v úvahu štítovú 

líniu strechy. Montáž panelov je možné začať z 

ľubovoľnej strany, avšak viac praktickým riešením, 

vzhľadom na pozíciu kapilárnej drážky, je

začatie z pravej spodnej hrany strechy

(Obr. 2.) 

Montáž prvého listu je veľmi

dôležitá, pretože chyby na tejto etape sa budú

zväčšovať pri ďalších prácach. 4 Upevňovanie 

panelov sa vykonáva pomocou dlhých 

samorezných skrutiek 4,8 x 35 mm

s gumovou podložkou EPDM, ktorá zaisťuje 

tesnosť spojenie a odolnej voči zmenám

teploty. Spájanie sa vykonáva v najnižšom bode 

vlny (tam, kde sa plech sa plech stýka priamo  
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s nosnou latou). Uťahovať by sa malo vŕtačkou 

vybavenou plynulou reguláciou výkonu, pomocou 

špeciálneho kľúča (najlepšie magnetického) 

prechádzajúc cez panely s pravým uhlom (Obr. 3) 

Malo by sa dávať pozor, že nesprávne je tiež   

prilíš silne uťahovať skrutky, ako aj   

neuťahovať je. Premierná spotreba skrutiek je:  

6-8 ks/m . Pred priskrutkovaním vrutov by sa malo 2 

nutne odstrániť z nich ochrannú fóliu (Obr. 4).

Plechové listy spájame so sebou samoreznými 

skrutkami 4,8 x 20 mm. Klampiarske spracovanie by 

sa malo upevňovať pomocou skrutiek alebo klincov  

s gumovou podložkou. Pokiaľ bude nutné  

spájať listy na dĺžku, odporúča sa, by bol prvý  

zo spájanych listov (A) bol plnomodulový, 

zase druhý (B) bol zväčšený dĺžku záložky (Z).

 

(Obr. 5.) Výkaz plnomodulových výmer  

a dĺžka záložky sa nachádzajú nižšie: 

H2, H3, H4 - dĺžka záložky 12cm 

Hrebenáč sa upevňuje vrutmi na 

každý druhý hrebeň vlny, po inštalácii  

všetkých panelov. Odporúča sa používa-

nie  tesnení pozdĺž celého hrebeňa stre-

chy (Obr. 6). 
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5. REZANIE, ÚDRŽBA

V prípade nevyhnutnosti prirezať panely
používajte vibračné nožnice (tzv. NIBBLER)  
alebo ručnú píly pre plechy. Pre pozdĺžne rezy  
používajte nožnice na hrubé plechy (Obr. 1)  
Neprijateľné je používanie na rezanie plechov 
mechanických zariadení, ktoré spôsobujú tepel-
ný efekt napr. úhlovú (Obr. 2). Toto spôsobuje  
poškodenie organického a zinkového povlaku. 

Odporúča sa rezať plech takým spôsobom, aby  
bola prirezaná hrana prikrytá ďalším  
listom. Toto pravidlo neplatí pri  
kolmom rezaní plechu  
Po ukončených prácach by sa malo veľmi sta-
rostlivo odstrániť všetky kovové odpady a piliny  
ktoré môžu spôsobiť mechanické odfarbenie 
alebo poškodenie povrchu. 

Rezné hrany a dolné hrany   
umiestnené pozdĺž žľabov a košov by  sa malo  
vymaľovať lakom na malé opravy (Obr. 3). 

V prípade nutnosti chodiť po listoch strešného 
plechu, by sa malo chodiť výhradne po spodnej 
časti profilu (Obr. 4). Na tento účel by sa malo 
používať výhradne obuv s mäkkou podošvou, 
ktorá nepôsobuje poškriabanie.
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6. PRÍKLAD MONTÁŽE SPRACOVANIA
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