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1 Predmet a rozsah
použitia
Tento aplikačný manuál obsahuje základné pravidlá pre
pokládku a slúži ako návod na zhotovenie jednovrstvových
hydroizolačných strešných plášťov z fólie Icopal Universal
pre novostavby aj rekonštrukcie existujúcich strešných
plášťov. Aplikačný manuál vznikol na základe desiatok
rokov praktických skúseností s pokládkou hydroizolačných
vrstiev na miliónoch štvorcových metrov strešných

Dodržiavanie príslušných technických pravidiel tak, ako sú
predpisované v príslušných normách a predpisoch, ako aj
zabezpečenie ochrany pracovníkov a dodržiavanie
bezpečnostných predpisov je povinné. Kresby obsiahnuté v
tomto dokumente nie sú v sú schematické.

plášťov.
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2 Sortiment fólií Icopal
Universal
ICOPAL UNIVERSAL je univerzálna fólia vhodná do

2.1

Základné technické údaje

jednovrstvových hydroizolačných systémov plochých
striech novostavieb a rekonštrukcií. Zaraďuje sa do

ICOPAL UNIVERSAL

kategórie termoplastických hydroizolačných fólií na báze

je vhodná ako na novostavby tak aj na rekonštrukcie

POCB (polyolefín - kopolymér – bitumen) s nízkym

jednoplášťových a dvojplášťových plochých a šikmých

obsahom asfaltu. Fólia svojím zložením a hrúbkou 3,2 mm

striech.

ICOPAL UNIVERSAL WS
je vhodná pre extenzívne a intenzívne vegetačné ploché
strechy, priťažené strechy s riečnym kamenivom.

ponúka vyššiu životnosť a mechanickú odolnosť v
porovnaní s klasickými mPVC fóliami.
1.

Horná vrstva (čierna) Polypropylénový flis

2.

Stredná vrstva nosná vložka PES tkanina 255 g/m2
Hmota polyolefin-copolymer-bitumen

3.

Spodná vrstva (čierna) Polypropylénový flis alebo
samolepiaci povrch (ver. Icopal Universal SA)
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ICOPAL UNIVERSAL SA
je vhodná na riešenie detailov atík, detailov prestupových
konštrukcií. Aplikuje sa na čistý, suchý povrch zbavený
prachu vďaka samolepiacemu spodnému povrchu. Lepí sa
primo na XPS alebo EPS tepelnú izoláciu.

2.2
■

Výhody použitia
jednovrstvový hydroizolačný systém zváraný v
spojoch (postup ako pri syntetických fóliách)

■

vhodné pre extenzívne a intenzívne vegetačné ploché
strechy (Icopal Universal WS)

■

mechanická odolnosť voči prerazeniu hr. 3,2 mm v
porovnaní so syntetickými fóliami

■

neobsahuje zmäkčovadlá a rozpúšťadlá, plne
kompatibilný s EPS a asfaltom

■

plne UV stabilný, nie je potrebná dodatočná ochranná
vrstva

■

ľahké lepenie horúcim vzduchom na betón, omietky,
drevo a oceľ (podklad penetrovaný)

■

pri detailoch a ukončeniach nie je potrebné plechové
príslušenstvo (vnútorné rohy, lišty)
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3 Typy strešných
plášťov
3.1 Všeobecne

prívodnými a odvodnými vetracími otvormi podľa platnej
normy minimálna výšky 25 mm. Pri strope je vhodné

V oblasti plochých striech poznáme tri dominantné typy
strešných plášťov:

vykonať parotesnú a vzduchotesniacu vrstvu, ktorá
pomôže zabrániť prestupu vzduchu a vlhkosti do

Strešný plášť s klasickým poradím vrstiev

strešného plášťa.

Tepelná izolácia je umiestnená nad nosnou konštrukciou a

Strešný plášť s inverzným poradím vrstiev

je chránená hydroizolačnou vrstvou, čo udržuje nosnú
konštrukciu pri teplotách blízkych teplote v interiéri
budovy. Parotesná vrstva je umiestnená medzi nosnou
konštrukciou a tepelnou izoláciou, čo minimalizuje riziko
kondenzácia v strešnom plášti. Pri tomto type strechy nie
je nutné zriaďovať vetranú vzduchovú vrstvu. Náležitú
pozornosť je potrebné venovať požiadavke na ukončenie
hydroizolačnej vrstvy na prestupujúcich konštrukciách
(strojovne výťahov, kruhové prestupy atď.) minimálne 150
mm nad poslednou vrstvou priľahlej plochy strechy.
Vetraný strešný plášť
Tento typ strešného plášťa je potrebné navrhovať veľmi
starostlivo, aby nedošlo k vlhkostným poruchám a ak je to
možné, je lepšie sa tomuto typu strešného plášťa
vyhnúť. Tepelná izolácia je umiestnená pod nosnou
konštrukciou a nosná konštrukcia je v zimnom období
ochladzovaná na teploty oveľa nižšie, než je teplota v
interiéri budovy. Nosná konštrukcia sa dostáva do oblasti
potenciálnej kondenzačné zóny, a preto je nutné zriadiť
medzi horným povrchom tepelnej izolácie a nosnou
konštrukciou vzduchovú vrstvu minimálne 50 mm. Táto
vzduchová vrstva musí byť odvetraná priebežnými

Niekedy je tento typ strešného plášťa nazývaný tzv.
„obrátenou strechou“. Tepelná izolácia je umiestnená nad
hydroizolačnou vrstvou, čo udržuje nosnú konštrukciu
pri teplotách blízkych teplote v interiéri budovy. Keďže je
tepelná izolácia nad hydroizolačnou vrstvou, je vystavená
namáhania zrážkovou vodou, musí byť vykonaná z
vodeodolného materiálu a musí byť zaistená priťažujúca
vrstvou proti vyplaveniu a proti účinkom sania vetra.
Nosná konštrukcia musí byť dimenzovaná na zaťaženie od
priťažujúce vrstvy.

3.2 Spôsoby stabilizácie strešného plášťa
Stabilizácia strešného systému musí byť navrhnutá tak,
aby bezpečne ochránila skladbu strechy pred pôsobením
sania vetra. Jednotlivé vrstvy skladby strechy môžu byť
stabilizované niekoľkými spôsobmi.
Mechanické kotvenie
Stabilizácia hydroizolačnej vrstvy a tepelnej izolácie je
zaistená kotevnými prvkami, ktoré sú upevnené do nosnej
konštrukcia. Pre tento účel sa používa fólia Icopal
Universal.
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Lepenie
Pomocou systémových lepidiel a samolepiacich strešných
fólií lepených k podkladu. Fóliu Icopal Universal SA je
možné lepiť celoplošne k povrchu. Spoje je nutné ošetriť
tepelným zvarom.
Priťaženie
Stabilizácia hydroizolačnej vrstvy a tepelnej izolácie môže
byť zaistená pomocou vhodného priťažujúceho materiálu
ako je napríklad prané riečne kamenivo alebo betónové
dlaždice, ktoré svojou váhou zaistia stabilizáciu vrstiev
voči pôsobenie sania vetra alebo vyplavenia. Medzi
priťažujúcu vrstvu a fóliu Icopal Universal WS sa odporúča
použiť separačnú vrstvu z geotextílie. V závislosti od
požiadaviek projektu a podľa podmienok na stavenisku je
možné kombinovať jednotlivé metódy stabilizácia,
napríklad mechanické kotvenie tepelnej izolácie a lepenie
hydroizolačnej vrstvy
Zelené strechy
Stabilizácia hydroizolačnej vrstvy a tepelnej izolácie môže
byť zaistená pomocou súvrstvia extenzívnej a intenzívnej
zelenej strechy. Z technologických dôvodov je možné
využiť kombináciu mechanického kotvenia a priťaženia
hlavne v kriticky namáhaných miestach.
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4 Príprava a druh
podkladu
4.1 Druh podkladov vhodných pre kladenie

Jednotliví výrobcovia majú určené tepelné izolácie pre
rôzne konštrukcie (napr. pre ploché strechy, šikmé

■

betón,

■

drevo,

■

trapézový plech,

Oplechovanie

■

tepelná izolácia EPS, XPS, PIR, minerálna vlna,

■

musí byť odmastené a zbavené nečistôt a hrdze,

■

pôvodná, stará povlaková krytina (pri

■

musí byť opatrené penetračným náterom SIPLAST

strechy, podlahy, fasády).

rekonštrukciách).
■

Betón
■

PRIMER SPEED SBS,

tuhosť,
musí byť suchý, súdržný, zbavený všetkých nečistôt,

■

prachu, snehu a námrazy,
■

musí byť dostatočne kotvené, spĺňať pevnosť a

musí byť správne a dostatočne vyspádovaný aby

druh materiálu plech z ušľachtilej ocele, hliníka.
Tento materiál sa nesmie priamo spájať

■

zabezpečil bezproblémový odtok vody, min. sklon

s pozinkovaným plechom, jedine cez separačnú
vrstvu a to napr. modifikovaný asfaltovaný pás,

podľa normy STN 73 1901
■

rovinnosť podkladu maximálne 5 mm na 2m late.

■

Drevo
■

Jestvujúca povlaková krytina (rekonštrukcia)
pri rekonštrukcií možnosť priamo položiť na
asfaltový pás, PVC fóliu, TPO fóliu alebo EPDM fóliu.

musí byť suché, pevné, rovné (nerovnosť max. 2
mm), bez vyčnievajúcich hrán,

■

medzery môžu byť maximálne 3 mm široké,

■

debnenie sa robí z dosák šírky 100 až 150 mm a
hrúbky min. 24 mm,

■

rovinnosť podkladu maximálne 5 mm na 2 m late,

■

ako podklad je možné použiť všetky typy OSB dosiek

Tepelná izolácia
■

pevnosť musí byť taká, aby dosky zniesli tlak pri

ukladaní hydroizolácie (hmotnosť robotníkov, náradia).
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5 Teplovzdušné
zváranie
5.1 Nástroje a vybavenie

Opravy

Nasledujúci text sa venuje základným nástrojom,

Skontrolujte, či na prístroji nie sú opotrebované alebo

vybaveniu a jeho obsluhe, ktoré je nutné pre zaistenie

rozbité diely, ktoré je potrebné vymeniť. Dbajte na to, aby

správnej pokládky strešných Icopal Universal. V závislosti

ste chránili prítlačné koleso pred poškodením ostrými

od druhu stavby môže byť potrebné ďalšie náradie a

hranami, aby sa zabránilo nedokonalým prevedením

vybavenie. Tieto pokyny sú uvedené ako odporúčané na

zvarov.

zaistenie správnej obsluhy zariadenia pre úspešnú

Zapnutie prístroja

pokládku fólií Icopal Universal. BMI Icopal nepodporuje
ani neodporúča konkrétnu značku zariadenia.

Pred zapojením prístroja do napájacieho zdroja sa uistite,
že je prístroj vypnutý, aby sa zabránilo elektrickému

Zvárací automat

prepätiu, ktoré by mohlo zariadenie poškodiť. Prístroj

Jedná sa o elektrický prístroj s vlastným pohonom, s

zapnite a doprajte vetráku a tepelnej jednotke čas na

pripojeným ventilátorom a vykurovacím telesom. Existuje

dosiahnutie potrebnej zváracej teploty. Každé ráno pred

niekoľko modelov a zaistenie návodov na obsluhu pre

začiatkom zvárania vykonajte skúšobný zvar na vzorke

konkrétne prístroj je povinnosťou výrobcu/dodávateľa

fólie.

zariadenia. Vždy si prečítajte návod a/alebo sa obráťte na

Čistenie

výrobcu daného zariadenia na získanie potrebných
informácií o správnej obsluhe. Nasledujúce odporúčania

Občas vyčistite trysku pomocou drôteného kefy, aby sa

slúžia pre pravidelnú kontrolu prístroja a zaistenie

odstránili nahromadené zvyšky fólie.

kvalitného spájanie fólií.

Ručný zvárací prístroj

Príprava

Toto zariadenie sa používa na vykonávanie

Skontrolujte, či je prístroj nastavený tak, aby bola zaistená

teplovzdušných zvarov v miestach (detailoch), kde nie je

správna poloha trysky a prítlačných kolies alebo

možné použiť zváracie automaty. Ručný zvárací prístroj

pohyblivých častí, aby sa pohybovali správne a voľne.

musí byť nastavený na správnu zváraciu teplotu. Pokyny
pre obsluhu sú v mnohom zhodné s pokynmi pre obsluhu

Prívod vzduchu
Uistite sa, že je prístup vzduchu dostatočný. Pravidelne

zváracieho automatu.
Súprava náradia

čistite prívod vzduchu k ventilátoru.

9

Typická sada náradia by mala obsahovať nasledujúce:

Poruchy

■

40 mm silikónový prítlačný valček

Prehybom, kapiláram a vlnám sa treba vyhnúť. Ak dôjde k

■

mosadzné prítlačné koliesko

výskytu týchto závad, musí byť ihneď odstránené.

■

izolatérska ihla, nožnice, drôtená kefa

■

80 mm plochá tryska

■

20 mm plochá tryska

5.2 Podmienky zvárania
Strešné fólie Icopal Universal sú navzájom spájané

5.2.2 Teplovzdušné zváranie so zváracím
automatom

teplovzdušným zváraním vrátane ukončenia a zvarov v

Zvárací automat umiestnite tak, aby prítlačné koleso bolo

detailoch strechy. Zváracia zóna musí byť čistá (bez

cca 3 mm cez hranu zvaru a zaistilo uzavretý zvar.

prachu) a musí byť suchá. Všetky zvary v ploche strechy

Nadvihnite hornú fóliu vo zvare a vložte do preloženia

musia mať priebežnú šírku minimálne 80 mm, všetky

pásov zváraciu trysku. Ihneď uveďte prístroj do pohybu,

zvary pri detailoch musia mať priebežnú šírku minimálne

aby nedošlo k spáleniu fólie. Presahy sú zvárané v jednom

80 mm. Teplovzdušné zváranie fólie je možné bez ďalších

pracovnom zábere, obvyklá rýchlosť zvárania je 2 až 3

opatrenia vykonávať pri teplote okolia najmenej +5 °C.

m/min. Na konci zvaru najprv vyberte trysku a potom

Na dosiahnutie kvalitného zvaru musí byť vzatá do úvahy
nasledujúce kritériá

zastavte pohyb zváracieho automatu. Začiatky a konce
zvarov odporúčame prevádzať cez plech. Pred
teplovzdušným zváraním zváracím automatom

■

teplota vonkajšieho vzduchu a možný vietor

odporúčame vykonať ručné nabodovanie fólia tak, aby

■

teplota podkladu

bola zaistená jej správna poloha pri vlastným zváranie

■

teplota strešných fólií

presahov. Ak sa pohybuje zvárací prístroj cez hranu dosiek

■

rýchlosť zvárania/rýchlosť jazdy zváracieho prístroja

tepelnej izolácie, cez T styk dosiek atď, mala by byť tieto

■

teplota a množstvo horúceho vzduchu

miesta okamžite zavalčekované ručným prítlačným

■

vlhkosť (nasiakavosť)

valčekom na zaistenie kvalitného zvaru.

Všetky spoje strešného systému Icopal Universal sú
vykonávané teplovzdušným zváraním. Odporúča sa
používať zváracie automaty na vykonávanie všetkých
spojov v ploche strechy. Ručné zváracie prístroje by mali
byť používané iba na detaily a na neprístupné oblasti.
Zváracie prístroje by mali byť udržiavané v dobrom stavu
a mali by byť každoročne kalibrované. Zváracia teplota je
veľmi závislá na poveternostných podmienkach počas
dňa. Skúšobné zvary musia byť vykonávané vždy pred
začatím práce, upravenie teploty vykonávajte podľa
potreby tak, aby bol dosiahnutý kvalitný zvaru.
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5.2.3 Ručný zvárací prístroj
Ručný zvárací prístroj a silikónový valček používame na
kompletizáciu zvarov a detailov tam, kde nie je technicky
možné použiť zvárací automat. Vhodné sú ručné zváracie
prístroje, ktoré umožňujú nastavenie teploty horúceho
vzduchu cca 400 – 600 °C a nastavenie množstva vzduchu.
Odporúčame používať ručné zváracie prístroje s
uzavretým obvodom kontroly teploty (kompenzuje
kolísanie napätia).
Ručný zvárací prístroj by mal byť vložený do preloženia
pásov pod uhlom
■

cca 45° k okraju fólie (horizontálne) a

■

cca 30° do plochy strechy (vertikálne).

Ručné zváranie odporúčame vykonávať technológiou tzv.
3-bodového zvárania (nabodovanie, predzvar, zvar). Pri
vykonávaní zvaru musí byť za tryskou zvar ihneď
zavalčekovaný. Pri zváraní musí byť tryska vložená do
spoja tak, aby bol okraj hornej fólie tiež ohrievaný a
roztavený. Zvar musí mať v ploche konštantnú priebežnú
šírku minimálne 80 mm.
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6 Základné princípy
pokládky
6.1 Zváranie T-spojov

6.2 Priečne spoje

T-spoje vznikajú stykom troch fólií a musia byť vykonávané
veľmi starostlivo, aby sa zabránilo vzniku kapiláry. T-spoje
musia byť dôkladne ručne teplovzdušne zvarené.
Pri plánovaní rozloženia rolí fólií je potrebné sa vyhnúť
vzniku krížových spojov. Pokiaľ je strecha veľmi dlhá
alebo ak by bolo rozvrhnutie príliš náročné, je možné
použiť prírez pásu min. 300 mm, ktorý bude vystredený
a privarený cez spoj. Postup je rovnaký ako pri T-spojoch.

Priečne spoje voľne pokladaných fólií sú prevádzané
analogicky ako pozdĺžne spoje s preložením minimálne
80 mm. Roh hornej fólie musí byť zaguľatený.
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7 Pokládka kotvenej
strešnej skladby
7.1 Aplikácia fólie Icopal Universal
■

■

okrajom kotevného prvku a koncom fólie medzera
fóliu rozvinieme a položíme do správnej polohy a

minimálne 10 mm. Minimálna šírka preloženia fólií

smeru,
■

pokiaľ sú fólie mechanicky kotvené, musí byť medzi

fólia sa kladie v jednej vrstve, popisom a

je 140 mm. Šírka priečneho spoja 80 mm,
■

na teplovzdušné spájanie fólie je potrebné použiť

naznačenými líniami smerom dohora,
■

fóliu kladie jedným smerom ak to vyžadujú okolnosti
inak, na atiku a vysokú stenu sa fólia musí z
horizontálnej plochy vytiahnuť na vertikálnu plochu
minimálne do výšky 50 mm,

■

pokiaľ sú fólie mechanicky kotvené, musí byť medzi
okrajom kotevného prvku a koncom fólie medzera
minimálne 10 mm. Minimálna šírka preloženia fólií
by je 140 mm, Šírka priečneho spoja 80 mm.

■

ak je strecha odvodnená do žľabu, pri menších

ručný prístroj s dýzou o šírke 80 mm alebo zvárací

spádoch strechy (do 5°) sa fólia kladie rovnobežne so

automat s dýzou o šírke 80 mm. Zložitejšie práce na

žľabom, pri väčšom spáde je možné kladenie v

detailoch je možné realizovať aj s dýzou o šírke 60

smere spádu,
■

ak je strecha ukončená len atikou fólia sa kladie v

alebo 40 mm,
■

smere dlhšieho rozmeru budovy,
■

pokiaľ nevytlačíte zo spoja tenkú vrstvičku roztavenej

každý T – spoj sa odporúča v šírke spoja šikmo zrezať
pod uhlom 45°,

■

spoje pásov sa orientujú v smere toku vody,

■

na všetky vystupujúce konštrukcie minimálne 150

hmoty (tzv. „húsenicu“),
■
■

samolepiacim spodným povrchom ICOPAL UNIVERSAL

oplechované treba previesť teplovzdušným zvarom

podkladové pásy pokladajú kolmo na smer

v prípade aplikácie v detailoch na tepelnú izoláciu z
EPS alebo XPS polystyrénu sa používa fólia so

samolepiacu fóliu Icopal Universal SA, ukončenie na

v prípade ukladania na drevené debnenie sa

spoje musia byť dokonale (homogénne) spojené,
vizuálna kontrola spoja je vytečená „húsenica“

mm nad úroveň strechy odporúčame použiť

■

spoje je potrebné pri zváraní pritláčať valčekom až

SA,
■

minimálna teplota pri aplikácií samolepiacej
hydroizolačnej fólie je +15°C,

jednotlivých dosiek,
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8 Pokládka priťažovanej
strešnej skladby
8.1 Aplikácia fólie Icopal Universal WS
■

■

mm nad úroveň strechy odporúčame použiť
fóliu rozvinieme a položíme do správnej polohy a

samolepiacu fóliu Icopal Universal SA, ukončenie na

smeru,
■

fólia sa kladie v jednej vrstve, popisom a

oplechované treba previesť teplovzdušným zvarom
■

naznačenými líniami smerom dohora,
■

na všetky vystupujúce konštrukcie minimálne 150

podkladové pásy pokladajú kolmo na smer

fóliu kladie jedným smerom ak to vyžadujú okolnosti
inak, na atiku a vysokú stenu sa fólia musí z

v prípade ukladania na drevené debnenie sa

jednotlivých dosiek,
■

horizontálnej plochy vytiahnuť na vertikálnu plochu

pokiaľ sú fólie volne kladené, preloženie a šírka zvaru
pozdĺžneho spoja je min. 80 mm. Šírka priečneho

minimálne do výšky 50 mm,

spoja 80 mm.
■

na teplovzdušné spájanie fólie je potrebné použiť
ručný prístroj s dýzou o šírke 80 mm alebo zvárací
automat s dýzou o šírke 80 mm. Zložitejšie práce na
detailoch je možné realizovať aj s dýzou o šírke 60
alebo 40 mm,

■

spoje je potrebné pri zváraní pritláčať valčekom až
pokiaľ nevytlačíte zo spoja tenkú vrstvičku roztavenej
hmoty (tzv. „húsenicu“),

■

spoje musia byť dokonale (homogénne) spojené,
vizuálna kontrola spoja je vytečená „húsenica“

■

■

ak je strecha odvodnená do žľabu, pri menších

v prípade aplikácie v detailoch na tepelnú izoláciu z

spádoch strechy (do 5°) sa fólia kladie rovnobežne so

EPS alebo XPS polystyrénu sa používa fólia so

žľabom, pri väčšom spáde je možné kladenie v

samolepiacim spodným povrchom ICOPAL UNIVERSAL

smere spádu,

SA,

ak je strecha ukončená len atikou fólia sa kladie v
smere dlhšieho rozmeru budovy,

■

■

■

minimálna teplota pri aplikácií samolepiacej
hydroizolačnej fólie je +15°C,

každý T – spoj sa odporúča v šírke spoja šikmo zrezať
pod uhlom 45°,

■

spoje pásov sa orientujú v smere toku vody,
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9 Prevedenie detailov
9.1 Vnútorný roh
■

v prvom kroku sa vyreže zosilňujúci pás v danom
tvare s presahom 150 mm na každú stranu od rohu,

■

podklad pod zosiľujúcim pásom sa dôkladne
napenetruje penetračným náterom SIPLAST PRIMER
SPEED SBS,

■

mierne vytvarovaný pás v rukách sa plnoplošne
vyzvára ručným teplovzdušným prístrojom k
podkladu,

■

v druhom kroku sa vyrežú dva zrkadlovo presné pásy,
ktoré sa zvaria z jednej aj druhej strany atiky
teplovzdušným ručným prístrojom,

■

v treťom kroku sa vyreže vrchný krycí element v
danom tvare. Bočné zvary musia byť minimálnej
šírky 80 mm na jestvujúce bočné elementy.
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9.1.2 Vonkajší roh
■

v prvom kroku sa vyreže spodný zosilňujúci pás v
danom tvare s presahom 150 mm na každú stranu od
rohu,

■

podklad pod zosiľujúcim pásom sa dôkladne
napenetruje penetračným náterom SIPLAST PRIMER
SPEED SBS,

■

mierne vytvarovaný spodný zosilňujúci pás v rukách
sa plnoplošne vyzvára ručným teplovzdušným
prístrojom k podkladu,

■

v druhom kroku sa vyreže vrchný zosilňujúci pás v
danom tvare s presahom 150 mm na každú stranu od
rohu,

■

podklad pod zosiľujúcim pásom sa dôkladne
napenetruje penetračným náterom SIPLAST PRIMER
SPEED SBS,

■

mierne vytvarovaný vrchný zosilňujúci pás v rukách sa
plnoplošne vyzvára ručným teplovzdušným
prístrojom k podkladu,

■

v treťom kroku sa vyrežú dva zrkadlovo presné pásy,
ktoré sa zvaria z jednej aj druhej strany atiky
teplovzdušným ručným prístrojom.
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9.2 Osadenie strešného vpustu
Pre zabezpečenie dokonalej tesnosti spoja a plnej
kompatibility odporúčame používať strešné vpusty a
ostatné prestupové tvarovky s POCB manžetou rozmeru
500x500 mm.
V prípade nových strešných skladieb odporúčame riešiť
vpust dvojstupňovo s hermetickým napojením na
parozábranu.

■

V prvom kroku sa osadí vpust na miesto

■

vpust sa kotví do podkladu pomocou kotevných
skrutiek v závislosti od podkladu,

■

vzájomný presah manžety a vrchnej fólie Icopal
Universal je min. 120 mm,

■

minimálna šírka zvaru 80 mm.
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