Montážní návod
Støešní a obkladové šablony EUREKO CPS a BNC
Podklad

Obr. 1

Montáž šablon EUREKO CPS a BNC se provádí na bednìní z desek OSB 3,
nebo ze vzduchosuchých (vlhkost 15-20%) úzkých prken o jednotné minimální
tloušce 20mm. Mezi bednìním a tepelnì-izolaèní vrstvou je nutné dodržet
dostateènou odvìtrávací mezeru, nejménì 40 mm. Jako podklad se používá
kontaktní hydroizolaèní folie, jejíž typ a vlastnosti závisí na skladbì støešního
pláštì. V pøípadì jednoplášové støechy se užívá kontaktní difuzní folie s vnitøní
elastickou membránou pro zajištìní tìsnosti kolem vpichu. Folie se pokládá v
podélných pásech. Pøekrytí jednotlivých pasù je vìtšinou vyznaèeno na líci
hydroizolaèní folie. ,/obr.1/. Na nadmìrnì namáhaná místa (úžlabí, pøechody
sklonù, volská oka, plochy pøecházející pod minimální urèený sklon apod.) je nutné
použít zesílenou hydroizolaci, nejlépe nìkterý z modifikovaných asfaltových pasù.

Dilatace
Pøi samotné pokládce šablon je nutné s ohledem na plastový základ výrobku
bezpodmíneènì dodržovat následující pokyny:
Šablony se pøibíjejí pouze v místech pro to urèených. Pokud je tøeba pøibíjet
v jiném místì, musí se toto nové místo pøedvrtat vrtákem o prùmìru min. 4,5mm.
Pøedvrtání se též provádí u již položených šablon, pøes které jsou pøibíjeny
høebenáèe, krajovky, první šablony úhlopøíèek na zakládací øadì apod.
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Pøibíjení se provádí s citem, høebíky se nedotahují ( stejnì jako u
vláknocementových šablon).
V místech pro vichrovou sponu je nutné mezi šablonami dodržovat dilataèní
mezeru minimálnì 5mm. /obr. 2,3/. U šablon CPS je pro potøebu urèení minimální
stanovené dilataèní spáry zhotoven nálitek.
Pro montáž se používají høebíky Cu, FeZn, Al o prùmìru max. 2,8mm a minimální
délce 32mm, dále pak talíøové vichrové spony Cu o prùmìru 1,8 - 2mm. Bìžné
vichrové spony jsou silnìjší, èímž vytváøí krytinì nerovný podklad, a proto jejich
použití není vhodné.

BNC

Zakonèování do závìtrných lišt, štítových plechù apod., se vždy provádí s
dostateènou dilataèní mezerou min. 5mm
Pøi ukonèování pod krajovou šablonou BKL,BKP je nutno seøíznout spodní hranu
šablony do negativního úhlu tak, aby ulpívající voda na úhlopøíèné linii odkapávala
v nejnižším bodì -nejménì 10 cm od štítové hrany.
Nedodržení tìchto pokynù vede ke špatnému dilatování materiálu a
následnému deformování šablon.

5 mm

Obr. 3

Pokládka šablon CPS
Støešní krytina CPS je desková maloformátová krytina se stavitelnými rozmìry
pøekrývání a vodní bariérou proti vzlínání vody .Šablony se pøibíjejí dvìma høebíky
v bodech 1,2 a dále pak zajišují vichrovou sponou v bodì 3, zavleèenou do
dilataèní spáry. / obr.4 /
Zakládání spodní øady se provádí pøes okapnièkový plech na který je vyvedena
pojistná hydroizolaèní folie. Zakládací øadu tvoøí upravené šablony kladené dle
obr.4. Po vyznaèení osové montážní vzdálenosti šablon po 324mm založíme
první øadu z dílù "A". Druhá øada (tvoøená z dílù "B") je posunuta oproti spodní øadì
o osovou vzdálenost 162 mm Tøetí øada se pokládá na shodnou osovou
vzdálenost jako øada první, ètvrtá øada na osovou vzdálenost druhé atd. Pøesah
šablon ve špièce by mìl být nejménì 5mm. Ve spodní okapové hranì se špièky
zaøezávají s rovinou již položených šablon .
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Pokládka šablon BNC
Støešní krytina BNC je obousmìrná desková
maloformátová krytina s pevnì stanovenými rozmìry
pøekrývání. Vzhledem k tomu, že rozmìry pøekrytí nejsou
na šablonì shodné, je nutno montovat krytinu tak, aby
byla položena vìtším pøesahem proti pøevažujícímu
smìru vìtrných srážek. V pøípadì pokládky zakládací
øady na rovinu pak volíme smìr pokládky tak, aby
pøekrývání bylo tzv. " po šupinì ".
Zakládání je možno provádìt dvìma zpùsoby:
1. pokládkou základní øady na rovinu a další pak pod
úhlopøíèkou 45° bez pøíøezu / obr.5 /.
2. pokládkou základní øady na rovinu a další pak pod
úhlopøíèkou 45° s pøíøezem / obr.6 /.
Zakládání spodní øady na rovinu se provádí pøes
okapnièkový plech na který je vyvedena pojistná
hydroizolaèní folie. Šablony v zakládací øadìse vichrují
podvleèením vichrové spony v místì urèeném pro
pøibíjení
a napíchnutím následující šablony v
pøedlisovaném otvoru vyznaèeném na rubové stranì
šablon. Pro lepší pøilehavost je nutno odstranit
odøíznutím nálitek na rubové stranì. Pøibíjení se pak
provádí v novì zhotoveném dilataèním otvoru min.
4,5mm nad okapnièkovým plechem. Od zakládací øady
se za pomoci montážní šablony založí první øada pod
úhlem 45°. Montážní šablonu je možno použít pouze pro
získání pøesahù u prvních šablon úhlopøíèek, nikoliv pro
práci v ploše. Úhlopøíèky se kladou v celé délce a jejich
rovinnost doporuèujeme ovìøovat promìøením
nejpozdìji každou tøetí øadu.
Šablonu pøitloukáme v bodech 1 a 2. Do dilataèní spáry
podsuneme vichrovou sponu a pøekrývající šablonu
napíchneme v místì otvoru - bod 3 (pro pøípad pokládky
zleva doprava bod 4). Po upevnìní šablony ohneme
vyènívající èást vichrové spony smìrem dolù.
/obr.7/
Upozornìní: body 3 a 4 nejsou urèeny k pøibíjení!!!
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Montáž krajových šablon BKL,BKP
Krajová šablona se vyrábí pro levou a pravou stranu
zakonèení štítù støech. Pokládá se pøes základní
šablony následujícím zpùsobem:
Zaèínáme pokládkou první krajové šablony od
okapu, kterou pøitloukáme v bodì "A" a "B" nad nejprve
provleèenými vichrovými sponami v pøedem
pøpravených otvorech /obr. 8/. Pøibíjení v bodì "A" je
nutno provádìt až po pøedvrtání dilataèního otvoru
4,5mm skrz šablony již položené. Další šablona je
napíchnuta v pøipravených otvorech pro vichrování a
opìt pøibitá v bodech "A" a "B" s podvleèenými vichrovími
sponami. Nakonec zvichrujeme šablony ohnutím
vichrových spon smìrem dolù
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Montáž støešního høebene a nároží BH
Støešní høebenáè se standardnì vyrábí pro sklony
støech 25,35 a 45°. V pøípadì potøeby odlišného úhlu
volíme høebenáè ponìkud sevøenìjší. Pøi montáži
pøizpùsobíme høebenáè pøítlakem na požadovaný
úhel /obr. 9/ a upevníme na protilehlých stranách dvìma
høebíky v pøedem pøipravených otvorech /obr.10/. Pro
utìsnìní høebíkù se používají speciální plastové
podložky.
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