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Asfaltové krytiny 
ICOPAL 3D

Jednoducho, rýchlo a kvalitne



Asfaltová strešná krytina 
Icopal 3D Šindeľ

Výhody:
• nízka hmotnosť oproti klasickým šindľom  (hmotnosť 3D Šindľa 3,9kg/m2       

hmotnosť klasického šindľa  9kg/m2)

• ľahké spracovanie detailov – všetky zhotovené s 3D Šindľom s min. odpadom

• montáž bez použitia podkladového pásu / fólie

• nízke náklady na montáž bez použitia špeciálneho náradia

• jednoduchá manipulácia na streche vďaka nízkej hmotnosti kotúča

• lepené spoje bez použitia plameňa

• modifikovaný asfaltovaný pás - vyššia odolnosť, životnosť a výborná ohybnosť

• súvislé spoje bez možnosti podfúknutia a naviatia snehu

ICOPAL 3D Šindeľ červený ICOPAL 3D Šindeľ hnedý

Prečo si vybrať krytinu 
Icopal 3D Šindeľ?
Je vhodná pre záhradné domčeky, altánky, chatky, 
prístrešky a hospodárske budovy. Krytina je navrhnutá 

tak, aby jej montáž zvládol aj domáci majster bez potre-
by špeciálneho náradia a bez použitia otvoreného ohňa. 

Aplikovať ju možno mechanickým kotvením na pripravený 

povrch. Okraje pásu tvorí polyetylénová fólia, ktorá sa 

počas aplikácie mechanickým kotvením odstráni a vznikne 

samolepiaci spoj.

Vďaka rýchlej, jednoduchej montáži a nízkej hmotnosti 
spĺňa krytina Icopal 3D Šindeľ požiadavky pre spoľahlivé, 

estetické, ekonomické a časovo nenáročné riešenie, pri 

ktorom sa dosiahne výborný pomer úžitkovej hodnoty         

a ceny. Krytina Icopal 3D Šindeľ je vhodná pre strechy     so 
sklonom od 10° do 65°.

ICOPAL 3D ŠINDEĽ
Pre domácich kutilov 
bez použitia plameňa

Parametre

Hrúbka 3 mm

Šírka 1,0 m

Dĺžka 5,5 m

Hmotnosť 3,9 kg / m2

Samolepka pre spojenie 
dvoch pásov bez 
použitia plameňa

Asfaltové lepidlo a tmel Vedatex Adhaesiv
Asfaltové lepidlo pre fixáciu 3D Šindľa k oplechovaným častiam strechy a k podkladu:

• vysoký lepivý účinok na podklad

• možnosť dodatočného pohybu počas spracovania

• vytvára vodotesné spoje

Asfaltové lepidlo 
VEDATEX Adhaesiv 
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Obr. 2: Pred aplikáciou pásov strechu mechanicky očistíme a                       
rozmeriame do pravého uhla. V prípade strechy s hrebeňom prirátame   
k dĺžke strechy 20 cm na preloženie cez hrebeň. Podklad môže byť              
vyhotovený zo stavebného reziva, resp. z OSB dosiek.

Obr. 4: Po ukotvení v hornej časti (za hrebeňom strechy) pokračujeme 
v kotvení v pozdĺžnom smere, pritom pribíjame klince v šachovnicovom 
vzore. Maximálna vzdialenosť medzi klincami je 15 cm. Dĺžka klinca je   
primeraná k hrúbke podkladovej dosky.

Obr. 6: Po ukotvení v hornej časti (za hrebeňom strechy) pokračujeme      
v kotvení v pozdĺžnom smere, pritom kotvy aplikujeme maximálne 20 cm 
od seba a dodržujeme vzdialenosť min. 1 cm od okraja pásu.

Obr. 5: Ak sklon je strechy väčší ako 35°, vyrovnaný pás v hornej časti za 
hrebeňom mechanicky ukotvíme kotvami (oceľová tanierová podložka 
so skrutkou do dreva). Za hrebeňom kotvíme maximálne tromi kotvami.

Obr. 7: Pri sklone strechy väčšom ako 35° sa odporúča vytvoriť bodové     
(pásové) fixácie pásu proti prevísaniu asfaltovým lepidlom Vedatex         
Adhaesiv v stredných častiach pásu Icopal 3D Šindeľ.

Obr. 3: Uloženie pásu prispôsobíme streche. Dodržujeme smer kolmo 
na odkvap a zprava doľava na hrebeň strechy. Vyrovnaný pás v hrebeni 
mechanicky ukotvíme klincami v prípade montáže do 35°. Pri sklone do 
35° nie je nutné používať mechanické kotvy. 

ASFALTOVÉ LEPIDLO

Aplikácia ICOPAL 3D Šindľa

Obr. 10: Po položení prvého pásu pokračujeme s položením ďalšieho. 
Prispôsobíme súbeh vzoru krytiny k už položenému pásu. Pás ukotvíme
za hrebeň strechy a v pozdĺžnom smere.

Obr. 12: Hrebeň vytvoríme prerezaním pásu v pozdĺžnom smere.         
Hrebenáč odmerajte tak, aby prekrýval kotvenie za hrebeňom z oboch 
strán. Pás prilepíte lepidlom Vedatex Adhaesiv.   

Obr. 11: Po vyrovnaní a prichytení pásu po celej dĺžke pristúpime                          
k postupnému odstraňovaniu krycej fólie z oboch plôch súčasne. Pre        
zabežpečenie dobrého spojenia pásov zatlačíme pevne na spoj.

Obr. 13: V miestach prekrytia hrebeň kotvíme.

Obr. 9: Lepidlo nanášame v dvoch súbežných pásoch a v dostatočnom 
množstve.

Obr. 8: Na miestach ako sú okraj strechy, prestupy cez strechu a pri od-
kvape je nutné strešnú krytinu prilepiť k podkladu s asfaltovým lepidlom-
Vedatex Adhaesiv. Lepené miesta musíme dôkladne pritlačiť, aby sme 
zabezpečili riadne spojenie a prilepenie pásu o podklad.

Obr. 1: Náradie potrebné k aplikácii: kladivo, izolatérsky nôž, lepiaca 
pištoľ, asfaltové lepidlo Vedatex Adhaesiv, oceľové kotvy (pre sklony 35°-
65°),  resp. klince (do sklonu max 35°).
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Asfaltová strešná krytina 
Icopal 3D Roman

Strešná krytina Icopal 3D Roman     
Je vhodná pre rodinné domy, bytové domy, hospodárske budovy a výrobné budovy so sklonom strechy od 12°do 85°.    
Aplikuje sa celoplošným natavením alebo mechanickým kotvením. Strešná krytina Icopal 3D (s hrúbkou 4,2 mm) vám pri-

náša nízku hmotnosť, vodotesnosť, spoľahlivosť a dokonalosť osvedčených asfaltových krytín a zároveň estetický vzhľad 

keramických krytín, ktorý vytvára trojrozmerný priestorový obraz. Efektívne a univerzálne použitie pri strechách odporúča-

ných sklonov, najmä pri rekonštrukciách starších striech s menšou nosnosťou nosnej konštrukcie. 

Výhody
• jednoduchá, rýchla a nenáročná montáž, pohodlná manipulácia

• nízka hmotnosť krytiny spĺňa podmienky pri rekonštrukciách 

• systém zabraňuje zafúkaniu dažďa a  snehu pod krytinu a  zároveň vzniku zrážok 

v podstrešnej časti

• odolnosť proti UV žiareniu, atmosférickému starnutiu a mechanickému poškodeniu

• dokonalá vodotesnosť a pevnosť krytiny aj v ohybe,  pri zmenách teplôt a nižších 

teplotách

• farebná stálosť posypu – rôzne farby s vysokou životnosťou

• ľahké spracovanie detailov, koncových prvkov, prestupových a náročných častí striech 

(hrebeň, nárožie, úžľabie, okraje, prestupové konštrukcie, atď.)

• efekt ,,tichej strechy" - bitúmen-kaučuková štruktúra RDI 3D potláča dunenie

• možnosť výberu uloženia – klasická alebo románska architektúra

• spoľahlivé, ekonomické a časovo nenáročné riešenie

Parametre

Hrúbka 4,2 mm

Šírka 1,0 m

Dĺžka 10  m

Hmotnosť 5 kg / m2

Klasický alebo románsky systém ukladania
Strešnú krytinu Icopal 3D Roman ponúkame v červenom a hnedom farebnom prevedení.
Všetky farebné prevedenia sú použiteľné na oba smery ukladania. Podľa smeru ukladania možno vytvoriť dva vizuálne 

efekty:

ICOPAL 3D Roman hnedý - Oblúkmi nahor - efekt románskej krytinyICOPAL 3D Roman červený - Oblúkmi  nadol - efekt klasickej krytiny

- smer ukladania oblúkmi nadol zabezpečí efekt klasickej 
skladanej krytiny, ktorý je u nás už dlhé roky populárny,

- smer ukladania oblúkmi nahor vytvorí efekt románskej 
skladanej krytiny, ktorý je typický pre Stredomorie

ICOPAL 3D ROMAN
Pre zručnejších majstrov
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Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com
IČO:  31372961
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl.č. 10909/N
3d.icopal.sk


