
























hliníková okna

Německý profi lový systém HEROAL Profi Serie 110 ES
je ucelenou řadou pro izolovaná hliníková okna
nejvyšší kvality.

Tento výrobek je zaregistrován a schválen v rámci
dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM. 

Vhodné pro rodinné, bytové, administra� vní a 
komerční objekty.

Tuřanka 115, 627 00 Brno
tel.: +420 548 183 131
fax: +420 548 183 130
e-mail: oknoservis@oknoservis.cz
www.oknoservis.cz
Volejte ZDARMA 800 100 650

Plastová, hliníková okna a dveře Držitel cer� fi kátu ČSN EN ISO 9001:2001

HEROAL Profi Serie 110 ES

Koefi cient prostupu tepla okna až: Uw = 0,9 W/(m2K)

Koefi cient prostupu tepla profi lu od: Uf = 0,83 W/(m2K)

Stavební hloubka profi lu rám/křídlo: 72/84 mm

Pohledová výška (rám + křídlo): 115 mm

Počet komor profi lu: 3
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2. Profi l křídla

 Tříkomorový profi l se stavební hloubkou 84 mm.

3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo

 Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo
 nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem.
 Hloubka zasklení 12 - 68 mm. Ug = 0,3 - 1,1 W/(m2K).

4. Zasklívací lišta

5. Obvodové EPDM těsnění

 Celodorazové pryžové těsnění černé barvy zabraňuje
 úniku tepla a prostupu vlhkos�  oknem.

10. Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI

 Bezpečnostní kování garantuje odolnost pro�  vloupání do
 třídy odolnos�  WK2.

7. Polyamidové můstky

 Můstky, zesílené skelným vláknem, pro přerušení tepel-
 ného mostu, garantují vysokou izolaci.

11. Podkladový profi l
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www.oknoservis.cz

Plastová, hliníková okna a dveře moderní hliníkový okenní profi l

HEROAL Profi Serie 110 ES

1. Profi l rámu

 Tříkomorový profi l se stavební hloubkou 72 mm. 
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6. Středové EPDM těsnění

 Těsnění spojené v rozích pomocí vulkanizačních rožků.

9. Izolační vložky

 Doplněním izolačních vložek lze dosáhnout nejlepší
 hodnoty tepelné izolace.

8. Výplň PUR pěnou

 Prostřední komora profi lu je vyplněna kvalitní PUR pěnou
 ke zvýšení tepelné izolace profi lů.

Barevné provedení profi lů

Profi lový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších barevných ods� nech barev RAL, Raff aello
a imitací dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících u našich obchodních zástupců.
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2. Sortiment výrobk
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Technické vlastnosti fasádních desek Cembrit Classica, Classica C, Natura, Tectura

Barva uvedené barvy

Rozm r mm 1230 x 2530 1230 x 3030

Tlouš ka mm 8

Hmotnost desky kg 43 52

Plošná hmotnost kg/m2 13,8

Objemová hmotnost kg/m3 1550

Sou initel tepelné vodivosti W/mK λ - 0,5

Sou initel difúzního odporu  - 400

Ohybová pevnost MPa σ -10

Modul pružnosti MPa E -13 000

Teplotní roztažnost mm/mK l = 0.01

Roztažnost mm/m l = 1.5

T ída reakce na ohe A2

2.9 Doplňky k fasádním Deskám CEMBRIT Classica, Classica C, Natura a Tectura

Vruty do d ev ného roštu se st edící

vložkou :

Pro p ipevn ní desek na d ev ný podklad-
ní rošt se používají vruty Ø 4,8 x 38 mm se 
st edící vložkou. St edící vložka drží vrut 
p i nasazení do otvoru desky a st edí ho 
p i montáži. P i použití st edící vložky se 
nepoužívá fi xní bod ve st edu desky. Ve-
likost otvor  ve fasádní desce se vrtá na 
pr m r Ø 9,5 mm. Vruty jsou barvené pod-
le odstín  desek Cembrit. 

Trhací nýty:

jsou hliníkové s antikorovým trnem. K dis-
pozici jsou v rozm rech Ø 4 x 19 mm. Nýty 
jsou barvené podle odstín  desek. Velikost 
otvor  ve fasádní desce se vrtá na pr m r
Ø 9,5 mm. Do podkladního kovového roštu 
se vrtá otvor Ø 4,1 mm vrtákem se st edí-
cím nástavcem. Vrtání st ed ného otvoru je 
nutné z hlediska dilatace a nasazení nýtu se 
st edící vložkou. Pro nýtování se použije di-
stan ní hlavi ka, která se šroubuje na nýto-
vací klešt . Distan ní vložka vytvo í kluzný 
spoj desky a podkladní konstrukce, umož-
uje tak pohyb desky a podkladní konstruk-

ce p i zm n  teplot a vlhkosti. Sou ástí nýtu 
je st edící plastová vložka. P i použití t chto
nýt  nám st edící vložka vymezuje dilatace 
a zárove  není nutné používat fi xní bod.

Vrut do d ev ného roštu se st edící plastovou vložkou.

Trhací nýt do ocelového roštu s vložkou

Nýtovací klešt  + distan ní hlavi ka

St edící nástavec

Distan ní hlavi ka

St edící nástavec

Ø 4,1 mm

Podmínky montáže fasádních desek Cembrit nejsou sou ástí tohoto montážního návodu budou ešeny individuáln .



3. Úpravy desek p ed pokládkou
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Skladování a přeprava

Vláknocementové fasádní desky jsou stan-
dardn  baleny na d ev né palety, které jsou 
kryty obalem. Desky jsou k palet  kotveny 
páskem a p ekryty ochrannou PE fólií, která 
je ur ena pouze k ochran  desek b hem
p epravy. Pro p epravu na dlouhé vzdá-
lenosti nebo p i deštivém po así je nutné 
použít kryté vozidlo a chránit desky p ed
ne istotami a proti poškození b hem p e-
pravy i na staveništi.

P i skladování je nutné desky ukládat v kry-
tých, v traných a proti pov trnostním vli-
v m chrán ných prostorech a ponechat je 
zabalené v ochranném materiálu (p vod-
ní obal, nepromokavá plachta, celta atd.). 
V p ípad  nedodržení t chto postup  se 
mohou na deskách objevit výkv ty (sráže-
ní vápníku). Dopl ky (dodatkové vybavení) 
se musí skladovat tak, aby nedošlo k jejich 
poškození, a musí být taktéž chrán ny p ed
ne istotami a dešt m. Nezapome te všech-
ny výrobky ur ené pro montáž fasády po 
ukon ení práce op t zabalit. 

Palety se skladují na rovném a pevném 
podkladu v po tu max. 5 palet na sob .
P i p eprav  a manipulaci je nutné plné pa-
lety i samostatné fasádní desky zajistit proti 
samovolnému pohybu, možnému nárazu 
a mechanickému poškození. 

P i p eprav  na stavb  se jednotlivé desky 
nosí ve svislé poloze, aby nedošlo k poru-
chám, prasklinám, p ípadn  ke zlomení des-
ky b hem p enášení k místu montáže. P i
snímání z palety je nutné desku nejprve po-
stavit a poté odnést. Není vhodné desky po 
sob  posunovat, mohlo by dojít k poškození 
povrchu. Týká se to p edevším desek FDA 
a MTX, které mají fi náln  upravený povrch. 

Řezání desek

Desky CEMBONIT lze libovoln ezat, ale 
jen za sucha (bez použití kapalin). Podle 
kvality ezu od standardního až po nejlep-
ší je možné desky ezat n kolika druhy pil.
Pomocí kmitací pily se speciálním plátkem 
na vláknocement (v tomto p ípad  se des-
ky ežou z lícové strany). Dále pak okružní 
nebo rozbrušovací pilou. V t chto p ípa-
dech je pro docílení rovného a istého ezu
nutné použít vodící lištu. P i ezání se deska 

nesmí rozkmitat, protože kmitáním dochází 
k rozt epení ezné spáry a následn  ke sní-
žení estetické kvality ezu.

Jako ezací nástroj lze použít hladký dia-
mantový kotou  (bez d lení ezné vrstvy 
a TURBO zá ez ) nebo kotou  osazený 
v tším po tem trapézových zub  velikosti 
16 mm z tvrdokovu s negativním úhlem 15° 
a ur ený pro ezání daného typu materiálu 
(vláknocementu). 

Doporu ené otá ky pro diamantové 
kotou e jsou 1800 ot/min (cca ø kotou-
e 200 mm). Pro kotou e s tvrdokovem se 

doporu ují otá ky 4600 ot/min  (cca ø ko-
tou e 200 mm). Po dokon ení ezu je ob as
nutné hrany strhnout jemným smirkovým 
papírem. P i ezání doporu ujeme použít 
odsávání jemného prachu. V p ípad , že by-
chom prach z desky neodstranili ihned po 
dokon ení ezání, m že se zachytit na barv
desky a pozd ji již nebude možné jej  bez 
porušení povrchu desky odstranit.

Vrtání otvorů

P ed vlastním vrtáním desek doporu ujeme
p edem si p ipravit vhodnou vodící šablonu 
(nap .  d ev ný nebo ocelový p íložník), do 
které si p edvrtáme otvory dle budoucích 
požadavk  na desku. Podle této šablony pak 
otvory vrtáme. Tím zajistíme p esné vzdále-
nosti otvor  od hran desek, což významn
p isp je k estetice celé fasády a následn
k celkovému dojmu. 

P edvrtání otvor  se provádí za sucha vrta -
kou bez p íklepu s otá kami max. 1500 ot/
min. na pevném podkladu, a to vždy z lícové 

strany. Pro vrtání lze použít vrtáky na kov 
i vrtáky osazené hrotem z tvrdokovu.

Nejvhodn jší je použít vrták s tvrdokovo-
vou korunkou, nabroušenou stejn  jako 
vrták do železa. Vrták do kovu materiál 
výrazn  rychleji od ezává. P i vrtání se ne-
smí na vrta ku p íliš tla it, ani použít p í-
klep, který by na zadní stran  desky vyrazil 
ást materiálu. Abychom dosáhly shodného 

st edu otvoru v desce a otvoru v nosném 
roštu používáme st edící nástavec. Desku 
p iložíme s již p edvrtanými otvory na rošt 
a p išroubujeme jí ve fi xním bodu. U vrtání 
ostatních otvor  do nosného roštu použi-
jeme st edící nástavec. V opa ném p ípad
bude dilata ní schopnost desky snížena. P i
vrtání otvor  do desky i roštu  zárove  lze 
použít dvoj inný vrták.

Bezpečnost

Je t eba, aby montážní a ostatní pracovníci 
na stavb  p ed montáží dodržovali všechna 
nezbytná bezpe nostní opat ení.  

P i ezání nebo vrtání desek Cembonit je 
nezbytn  nutné použít odsávací za ízení
a respira ní roušku pro zamezení vniku nad-
m rného množství prachu do dýchacího 
ústrojí. Dále doporu ujeme použít ochran-
né brýle pro zajišt ní bezpe í o í.



4. Zp soby kladení desek
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Horizontální/Vertikální
Desky se p ipev ují na svislé nosné profi ly 
v pravoúhlém rastru svisle nebo vodorovn .
Velikost desek závisí na požadavcích inves-
tora a architektonickém ztvárn ní objektu.

Kladení jedna na dvě
P i kladení ”1 na 2” se nej ast ji používají 
zmenšené formáty “Plank”, které se kladou 
na svislé nosné profi ly tak, že každá lichá 
deska tvo í podklad pro dvojici sudých de-
sek. Kotvení je provedeno p es ob  desky 
najednou. Spodní deska je podložena EPT 
páskem. Do p esahu mezi desky lze vložit 
polovinu EPT pásku, je-li to nutné z d vodu 
t snosti.

Loďové kladení
P i ”Lo ovém kladení” se nej ast ji použí-
vají zmenšené formáty “Plank”, které se kla-
dou na vodorovné nebo svislé nosné profi ly 
tak, že vrchní hrana spodní desky je p e-
kryta spodní hranou desky horní. Kotvení 
je provedeno ve spodní ásti horní desky. 
Spodní deska je podložena EPT páskem. .

ez ez

ez

ez



5. Závazné podmínky montáže
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1. Správné odvětrání

Fasáda z fasádních desek CEMBONIT  tvo-
í spole n  se st nou (stropem), na kterou 

je fasáda p ipev ována, tzv. dvoupláš ovou 
konstrukci. To znamená, že desky jsou p ed-
sazeny p ed nosnou konstrukci a mezi des-
kou a nosnou konstrukcí tak vzniká prov t-
rávaná vzduchová mezera. Touto mezerou 
stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu, 
zajiš ující správné prov trání dvoupláš ové 
konstrukce fasády.Proud vzduchu za íná ve 
spodním nasávacím otvoru  (pod spodním 
okrajem nejníže umíst né desky) a stoupá 
vzh ru k hornímu odv trávacímu otvoru 
(horní okraj nejvýše umíst né desky). Pro-
v trávaná mezera musí být po celé výšce 
fasády min. 40 mm. U ost ní, nadpraží a dal-
ších díl ích ástí do výšky jednoho patra 
(max. však 3,05 m) lze p ipustit v tranou
mezeru min. 20 mm. P ivád cí a odvád cí
pr ez musí mít plochu min. 50 cm2 /m. Je 
ale vždy na posouzení projektanta, zda bude 
zaru ena dostate ná funk nost odv trání.. 

2. Správné dilatace

Dilatace vlastního objektu se odrazí i na e-
šení dilatace podkladního roštu. Tu je proto 
pot eba ešit v závislosti na jeho druhu (po-
užitý materiál a velikost jeho prvk ). Tuto 
zásadu je nutné zohlednit již v projektu, v 
klade ském plánu fasády. Projektant v závis-
losti na dilata ních celcích objektu správn
rozmístí rošty. Návod ke správnému rozmís-
t ní a zp sobu kotvení rošt  je sou ástí sa-
mostatných montážních p edpis  pro rošty. 
Pro správnou funkci systému CEMBONIT 
je nutné používat certifi kované rošty (nap .
ETANCO, LA, Slavonia, Styl 2000, TRIAN-
GEL) a dodržovat náš montážní p edpis i 
p edpis pro rošt dodávaný jeho výrobcem. 
Dilata ním celkem roštu chápeme vždy 
samostatný nosný profi l, který je ke st n
p imontován kotvami. Pouze jedna z t chto
kotev, nej ast ji vrchní, spodní nebo st e-
dová (vždy ale ve stejné výškové úrovni u 

Pro zajišt ní dlouhodobé životnosti fasády, správné funkce, tvaru, dobrých pohledových vlastností a co nejlepšího celkového estetického 
dojmu, je nutné dodržovat p i montáži závazné podmínky.

1. Správné odvětrání
2. Správné dilatace
3. Kotvení desek a roštů

všech rovnob žných rošt ), tvo í tzv. fi xa ní
bod roštu. Od tohoto bodu se délka roš-
tu m že m nit vlivem objemových zm n. 
Ostatní body roštu jsou k podkladní kon-
strukci spojeny kluzn , aby nebránily jeho 
objemovým zm nám. Jak správn  vlastní 
rošt kotvit, je sou ástí montážních p edpi-
s  roštu dodávaných výrobcem. Ke správné 
dilataci rošt  mezi sebou je d ležité dodr-
žet maximální délky rošt  a mezery mezi 
nimi. U kovových rošt  je maximální délka 
3,05 m a u d ev ných 6,1 m (tyto rozm ry 
jsou odvozeny od modulu a max. velikosti 
jedné desky). Dilata ní mezera mezi rošty 
je 10 - 15 mm dle typu roštu. 

Obecn  platí p i montáži desek na pod-
kladní rošt nutnost p ihlédnout k rozdílným 
vlastnostem desek a roštu. Jedním z nejd -
ležit jších parametr  je tepelná roztažnost, 
která se nejvíce projevuje p i prudkých 
zm nách po así a zp sobuje r zné objemo-
vé zm ny desky a roštu. Nap . vlivem nár s-
tu teploty se deska za ne mírn  roztahovat, 
ale vlivem vysušování se za ne mnohem 
výrazn ji smrš ovat (vlhkost desky se sní-
ží). Naproti tomu podkladní rošt se bude 
roztahovat (platí pro kovové profi ly, d evo 
se chová obdobn  jako deska) a celkov  se 
tak kov roztahuje a fasádní deska smrš uje. 
P i poklesu teplot je tomu naopak. Obje-
mové zm ny tak zp sobují vnit ní pnutí v 
desce , které m že zp sobit porušení desky 
nebo deformaci spojovacích prvk . Aby-
chom tomu zabránili, musíme umístit dila-
ta ní spáru roštu a desky do jedné roviny 
a pohyby vlivem objemových zm n mezi 
deskou a nosným profi lem vyrovnat p ed-
vrtáním v tších otvor . Vlastní dilatace de-
sek je umožn na díky v tším p edvrtaným 
otvor m v míst  spoj  desky a roštu, ímž
každá deska tvo í na fasád  vlastní dilata ní
pole. K podkladnímu roštu je deska p ipev-
n na pevn  jen v jednom míst , a to v míst
tzv. fi xního bodu desky. Ke správné dilataci 
desek je d ležité dodržet vzdálenost mezi 
dv ma deskami 5 - 10 mm. P ipevn ní jed-

né desky ke dv ma r zným rošt m (nap .
napojení ástí rošt  ve st edu desky viz obr. 
30), není dovoleno, protože m že vést k ná-
sledným poruchám..

3. Kotvení desek a roštů

Bezchybná montáž je podmín na použitím 
námi certifi kovaných spojovacích prost ed-
k . Kotvící materiál je antikorozní a odolný 
proti agresivnímu prost edí. P edvrtané ot-
vory a spojovací prvky musí být na desce 
umíst ny v p edepsaných vzdálenostech 
str. 10-15. Liší se dle druhu použitého pod-
kladního roštu a spojovacích prost edk .
P i kotvení p ipev ujeme desku nejd íve 
ve fi xním bod  (pro uleh ení práce lze des-
ku p ed montáží fi xního bodu nejd íve po-
dep ít). Fixní bod má každá deska jen jeden 
a p edvrtaný otvor je o 0,1 mm v tší než 
Ø d íku spoj. prost edku. Musí být umíst n
co nejblíže st edu desky. Max. vzdálenosti 
fi xního bodu od osy desky jsou u desek kla-
dených svisle 50 mm a u desek kladených 
vodorovn  200 mm (viz str. 15 - záleží i na 
orientaci podkladního roštu). Kluzné body 
mají p edvrtané otvory v tší, a to dle p e-
depsaných hodnot. 

Vruty se dotahují pouze tak, aby desku 
nedeformovaly a nebránily jejím objemo-
vým zm nám (moment cca 4 Nm). Aby byl 
pohyb desky umožn n, je nutné p esnou
hodnotu p edem vyzkoušet na n kterém
z prvk . M že se lišit dle použitých spoj. 
prost edk  (pro d evo, ocel a hliník), tl. des-
ky, podkladního EPT pryžového pásku atd. 
U nýt  je nutno k dosažení kluzného spoje 
použít distan ní nástavec s distancí 1,1 mm, 
viz str. 15. 

Poznámka : V krajních p ípadech lze u zvláš
malých formát  desek, kde sta í jen dva 
krajní podkladní rošty, fi xní bod provést co 
nejblíže st edu desky.
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podkladní kovový rošt

EPT pryžový pásek

nýt

fasádní deska FDA

distan ní podložka 
s distancí 1,1 mm

Fixní bod:
p edvrtaný otvor fixního bodu
má menší Ø než Ø u bod  kluzných

Fixní bod:
kotví se vždy první

Vzdálenosti mezi otvory
(spojovacími prvky)

Vzdálenosti otvor
(spojovacích prvk )
od okraje desky

Kluzné body:
p edvrtané otvory kluzných bod
mají vetší Ø o požadovanou velikost,
než je Ø d íku spoj. prvk

Kluzné body:
kotví se po fixním bodu
podle uvedeného schéma

Odvád cí otvor u parapetuP ivád cí otvor u soklu

Odvád cí otvor 

Délka roštu a mezera mezi rošty :

P ivád cí otvor u nadpraží

Správný postup kotvení :

Správné p edvrtání otvor  :

Napojení desek na rošt:

Použití distan ní hlavi ky :

15

1) dostate ný rozm r prov trá-
vané mezery 40 mm,   

2) (u ost ní, nadpraží a dalších ástí do výš-
ky jednoho patra - max. však do 3,05 m 
je min. 20 mm)

3) dostate né p ivád cí a odvád cí pr ezy
min. 50 cm2/m

4) rozmíst ní a dilataci rošt  podle klade -
ského výkresu

5) upevn ní rošt  v souladu s montážním 
p edpisem výrobce použitého roštu 
(nap . ETANCO, LA, Slavonia, Styl 2000, 
TRIANGEL)

6) maximální délku jednoho dílu roštu 
(3,05 m pro kovové rošty a 6,1 m pro 
rošty d ev né)

7) minimální dilata ní mezeru mezi dv ma
rošty (10 mm pro d ev né a ocelo-
vé, 15 mm pro hliníkové rošty)

8) minimální mezeru mezi deskami v roz-
mezí 5-10 mm

9) nep ipevnit jednu desku ke dv ma
r zným rošt m (nap . napojení rošt
uprost ed desky)

10)správné p edvrtání otvor  pro spojo-
vací prvky 

 a) velikost otvoru kluzných bod , která 
musí být v tší než velikost otvoru fi x-
ního bodu (viz kapitoly 5,6,7 - Pravidla 
montáže)

 b) umíst ní otvor  na desce  ve vzdá-
lenosti mezi sebou a vzdálenosti od 
hran desek (viz kapitoly 5,6,7 - Pravidla 
montáže)

Při montáží nutno dodržet

1) použít p i kotvení námi p edepsané kot-
vící prvky (viz kapitoly 5,6,7 - Pravidla 
montáže)

2) p i kotvení upevnit desku nejd íve ve 
fi xním bod

3) ostatní kluzné body upevnit v po adí po 
spirále

4) správn  dotahovat vruty na moment cca 
4 Nm. 

5) p i použití nýt  použít distan ní násta-
vec s distancí 1,1 mm. 

Před montáží nutno dodržet
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Detail spojení desek k roštu:

Detail dilatace:

Napojení desky na rošt:

Spojení desky k roštu:

Nýty

Nýty

P esah desky:

a) vodorovn b) svisle
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8. Pravidla montáže: Hliníkový rošt

Postup montáže pro desky Cembonit FDA, MTX, FDH

1. Zvolíme si rastr podkladního roštu a jeho rozm ry (max. 3,05 m).

2.  Montáž a vysazení roštu provádíme s ohledem na prov trávanou 40 mm mezeru 
mezi deskou a podkladem (nej ast ji tep. izolací).

3.  Dbáme na možnost p ivedení (vespod fasády) a odvedení vzduchu (v horní ásti
fasády) do v traného prostoru – min. plocha 50 cm2/m. Pozor! U parapetu a nad-
praží oken musí být také umožn n p ívod a odvod vzduchu.

4.  Když je rošt namontován a správn  dilatován, p ipevníme na n j EPT pryžové 
pásky (nalepením).

5.  P edem si otestujeme spojovací prost edky (distan ní hlavi ku u nýt ), aby spoj 
umož oval posun desky.

6.  Napojení desky na rošt musí být dle zásad (viz str. 15).

7.  Krajní (nap . spodní) desku p ipev ujeme s ohledem na max. p esah desky 55 mm 
p es okraj roštu (viz str. 15).

8.  Fasádní desku p ipevníme k roštu ve fi xním bod . Ten je obvykle umíst n co nej-
blíže st edu desky (viz str. 15).

9.  Desku p ipevníme v ostatních (kluzných) bodech, p i montáži postupujeme po 
spirále (viz str. 15).

10. Ostatní desky montujeme dle stejných zásad, za p edpokladu dodržení dilata ních
mezer mezi deskami 5-10 mm.

 Poznámka : u ost ní, nadpraží a dalších díl ích ástí do výšky jednoho patra 
(3,05 m) lze p ipustit v tranou mezeru min. 20 mm. 

Legenda k obrázku pro nýty

1

vzdálenost spoj                                                                           mm

pro desky instalované svisle
(fasády)

tlouš ka desky 6 mm a mén max. 425

tlouš ka desky 8 mm a více max. 625

pro desky instalované vodorovn
(stropy, podhledy)

tlouš ka desky 6 mm a mén max. 325

tlouš ka desky 8 mm a více max. 425

2

vzdálenost spoj                                                                           mm

pro desky instalované svisle
(fasády)

do výšky fasády 22,5 m max. 400

výška fasády nad 22,5 m max. 300

pro desky instalované vodorovn  (stropy, podhledy) max. 300

3 ocelový hlavní podkladní rošt max. délky 3,05 m (min. profil dle výrobce)

4 ocelový podkladní rošt max. délky 3,05 m (min. profil dle výrobce)

5 mezera mezi dv ma ocelovými profi ly musí být min. 15 mm

6 EPT pryžový pásek (mezi hlavní ocelový rošt a desky) 90x3 mm

7 EPT pryžový pásek (mezi ocelový rošt a desky) 36x3 mm

8 fasádní deska Cembonit FDA, MTX, FDH

9
spojovací prvky dle našeho sortimentu pro fasádní desky tl. 6 mm : Ø 4,8x16 mm

spojovací prvky dle našeho sortimentu pro fasádní desky tl. 8 mm Ø 4,8x18 mm

10 p edvrtané otvory (pro fi xní body)  p i použití námi dodávaných spoj. prvk  : otvor Ø 4,9 mm

11 p edvrtané otvory (pro kluzné body) p i použití námi dodávaných spoj. prvk  : otvor Ø 10 mm

12 spirála: spoje se montují postupn  spirálovým zp sobem tak, že prvn  se namontuje fi xní bod a dále ostatní (kluzné) body

13 vzdálenost spoj. prvk  (od hrany desky kolmé k ocel. roštu) 70-100 mm

14 vzdálenost spoj. prvk  (od hrany desky rovnob žné s ocel. roštem) 30-100 mm

15 mezera mezi dv mi deskami musí být 5-10 mm
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Hliníkový rošt:

P edností hliníkového roštu jsou jeho rych-
lá montáž a jednoduché profi ly. Navíc od-
padá i nutnost pozinkování i jiné ochrany 
a díky nižší hmotnosti oproti oceli lze na 
tuto konstrukci zav sit v tší váhu. P i návr-
hu a montáži fasádních desek na hliníkový 
rošt je nutné zabezpe it dostate nou dila-
taci desek i profi l  roštu, aby se zamezilo 
možnému pnutí v deskách. To by mohlo 
zp sobit deformace a možné poškození. Je 
nutné d sledn  dodržovat montážní p edpis
jeho výrobce (nap . Etanco, LA, Slavonia, Tri-
agel). Vlastní dilata ní celek roštu tvo í vždy 
samostatný nosný profi l, který je ke st n
p imontován kotvami. Pouze jedna z t chto
kotev (vrchní, spodní i st edová) tvo í tzv. 
fi xa ní bod roštu. Ostatní  kotvy roštu jsou 
ke konstrukci spojeny kluzn , aby nebránily 
objemovým zm nám roštu. Dilata ní spoj 
profi l  roštu musí být umíst n vždy a pouze 
v míst  spáry mezi deskami. Je zakázáno na-
pojit rošt uprost ed desky (hrozí porušení 
desek), proto i dilatace rošt  musí být vždy 
ve stejné rovin .


