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Záruka kvality

Táto príručka zhŕňa princípy a zásady zhotovovania častí striech z fóliových materiálov ICOPAL,
systému MONARPLAN® zameraných na strešný fóliový hydroizolačný systém, charakteristiky a
vlastnosti uvedených materiálov a základné zásady ich použitia, aplikačné podmienky a príklady
riešenia detailov.
Tieto pokyny výrobcu pre aplikačné firmy a izolatérov vznikli na základe praktických skúseností
získaných počas desaťročí v oblasti kladenia hydroizolačných fólií Icopal na miliónoch štvorcových
metrov striech v rôznych podmienkach a konštrukčno-materiálových riešeniach striech.
Ide o preverené riešenia s využitím spoľahlivých materiálov v definovaných účeloch a
možnostiach ich aplikácií, pretože spoločnosť Icopal kladie dôraz na kvalitu materiálov pre strešné
systémy a ich správne zabudovanie v konštrukciách.
Publikácia je určená predovšetkým pre realizačné firmy a izolatérov a je zároveň pomôckou pre
produktové školenia. Dôležité informácie o materiáloch poskytne aj investorom, ktorí sa
zaoberajú výstavbou striech vo väčšom rozsahu, kde sa často vyhodnocuje voľba komplexných
riešení a vhodných materiálov pre ich realizáciu.
Cieľom príručky je ucelenejšie informovať odbornú verejnosť o prezentovaných systémoch
striech a aplikačných princípoch.
Aplikačná príručka uvádza všeobecné princípy a pravidlá a teda nemôže nahrádzať projektovú
dokumentáciu, ktorá rieši konkrétne konštrukčné a materiálové riešenia danej strešnej
konštrukcie.

Pracovníci spoločnosti ICOPAL a.s. Vám v prípade potreby radi poskytnú ďalšie informácie.
Spoločnosť ICOPAL a.s. pevne verí, že Vám táto príručka bude dobrou pomôckou.
Prajeme Vám veľa úspechov pri zhotovovaní striech.

1. Materiály strešného fóliového systému
Monarplan® predstavuje rad termoplastických, teplom zvárateľných hydroizolačných fólií,
vhodných na ploché, zakrivené aj šikmé strechy.
PVC fólie od spoločnosti Icopal sa používajú už viac ako 50 rokov na pokrývanie striech všetkých
typov aj tvarov. Fólie Monarplan® ponúkajú flexibilné a ľahké hydroizolačné riešenie. Monarplan®
je flexibilná PVC (polyvinylchlorid) jednovrstvová fólia, ktorá poskytuje vynikajúce vlastnosti:
pevnosť, ťažnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, vďaka ktorým je ideálna na
novostavby aj rekonštrukcie starých budov.
Fólie Monarplan® sú určené na všetky typy striech z hľadiska ich využitia a prevádzky. Ide
predovšetkým o strechy nepochôdzne, pochôdzne, vegetačné, strechy s priťažujúcou vrstvou zo
štrku i strechy určené na rôzne iné typy prevádzky.
1.1. Fólie Monarplan®
Všetky strešné materiály podliehajú poveternostným podmienkam, ktoré môžu zmeniť fyzikálne
a chemické vlastnosti materiálu. Tieto podmienky zahŕňajú ozón, teplo, slnečné žiarenie, výkyv
teplôt, mráz a teplotné cykly, znečistenie, biologický rast a tvorbu kaluží po daždi.
Počas vystavenia týmto poveternostným podmienkam sa musia hydroizolačné vlastnosti
zachovať, inak strecha nebude spĺňať očakávanú funkciu. Strešné fólie Monarplan® zabezpečujú
pre projektanta aj majiteľa budovy univerzálnu, trvalú a stabilnú voľbu hydroizolácie strešného
plášťa.
Štandardne je fólia Monarplan® dodávaná v sivej farbe. V prípade fólie Monarplan W® ide
o antracitovú farbu. Vysoká kvalita farebných pigmentov používaných v hornej vrstve fólií
Monarplan® zabezpečuje ich farebnú stálosť, UV odolnosť i odolnost vplyvom prostredia
a starnutia materiálu. Na špeciálnu objednávku sú k dispozícii i farebné varianty fólie.
• Monarplan® FM – mechanicky kotvené systémy
je polyesterovou mriežkou vystužená fólia, špeciálne vyvinutá na použitie na mechanicky
kotvených systémoch. Polyesterová výstužná vložka dáva fólii príslušnú pevnosť v ťahu, ktorá
je potrebná pre bezpečné použitie kotiev na ochranu systému proti vztlaku vetra. Mechanicky
kotvené systémy môžu byť cenovo priaznivé riešenia a sú ideálne tam, kde sa uvažuje o
ľahkých konštrukciách a jednoduchej a rýchlej montáži a kde je požiadavka na nízku mieru
údržby striech. Ide o najviac používaný typ strešných fólií.
Rozmery fólií Monarplan® FM: hrúbka 1,2mm
hrúbka 1,5mm
hrúbka 1,8mm
hrúbka 2,0mm

–
–
–
–

2,12m x 20m;
2,12m x 15m;
2,12m x 15m;
2,12m x 15m;

1,65m x 20m; 1,06m x 20m
1,65m x 15m; 1,06m x 15m
1,65m x 15m
1,65m x 15m

• Monarplan® G – zaťažené strešné systémy
obsahuje sklenenú výstuž obalenú dvoma vrstvami extrudovaného PVC. Táto fólia je
špeciálne vyvinutá na zaťažené strešné systémy i na šikmé strechy a vegetačné strechy, kde
je fólia trvalo zakrytá vegetačným súvrstvím. Najčastejšie sa používa na strešné plášte
zaťažené štrkom, účelové ploché strechy, terasy, vegetačné strechy a pod. Obsahuje
fungicídnu prísadu, ktorá zabezpečuje odolnosť proti mikrobiologickému starnutiu fólie.
Rozmery fólií Monarplan® G:

hrúbka 1,5mm – 2,12m x 15m
hrúbka 1,8mm – 2,12m x 15m

• Monarplan® GF – lepené strešné systémy
je rovnaká PVC fólia so sklenenou výstužou ako Monarplan® G, ale obsahuje aj na spodnej
strane kašírovanú polyesterovú textíliu. Prefabrikované laminátové polyesterové kašírovanie
umožňuje, že sa fólia dá použiť v čiastočne mechanicky kotvenom a čiastočne lepenom
systéme alebo alternatívne celoplošne lepenom systéme na podklad s použitím
kompatibilného lepidla, ktoré sa nanáša za studena a môže byť ideálnym riešením pre
zakrivené, strmé alebo zvlnené strechy, ktoré sa ukázali ako náročné pre ostatné systémy.
Rozmery fólií Monarplan® GF:

hrúbka 1,5mm – 2,12m x 15m; 1,65m x 15m

• Monarplan® D – detaily konštrukcie
homogénna strešná fólia bez nosnej vložky, ktorá sa používa na vytváranie a kompletizáciu
detailov, vnútorných kútov, vonkajších rohov, lemoviek potrubia a iných strešných detailov,
kde nie je možné použitie štandardných tvaroviek. Fólia sa taktiež používa na spájanie
klampiarskych prvkov z laminovaného plechu.
Rozmery fólie Monarplan® D:

hrúbka 1,5mm – 0,75m x 15m

• Monarplan® W – pochôdzne plochy
polyesterovou nosnou vložkou vystužená špeciálna dezénová fólia, určená na vytváranie
pochôdznych plôch a komunikačných trás priamo na hydroizolačnej fólii na nepochôdznych
plochých strechách.
Rozmery fólie Monarplan® W:

hrúbka 1,5mm (celková hrúbka 2,5mm) – 1,06m x 15m

Trvanlivosť
Monarplan® poskytuje výnimočnú odolnosť proti poveternostným vplyvom a vplyvom prostredia.
Monarplan® je odolný proti UV žiareniu a prakticky sa nemení počas celej svojej životnosti.
Vykonané skúšky urýchleného starnutia na fóliách Monarplan® podporené dlhodobými
skúsenosťami z praxe stanovujú očakávanú životnosť nad 30 rokov pri používaní v Strednej
Európe a preukazovaní vynikajúcej trvanlivosti a životnosti systému.
Kompatibilita
Strešné fólie Monarplan® sú určené na všetky bežné typy nosných konštrukcií striech, ako OSB
dosky, drevené dosky, profilované kovové plechy, betónové konštrukcie a cementové potery. PVC
fólie však môžu byť nepriaznivo ovplyvnené stykom s asfaltovanými výrobkami alebo výrobkami
z kameňouhoľného dechtu. V takomto prípade alebo pri používaní na polystyrén a striekané
polyuretánové izolácie sa vždy vyžaduje separačná vrstva.
Produktový rad
Hydroizolačné fólie Monarplan® sú vysokokvalitné syntetické fólie, ktoré sa vyrábajú v rôznych
typoch podľa aplikácie a sú doplnené o detailové tvarovky, laminované plechy a ďalšie prvky
príslušenstva fóliového systému.
1.2. Príslušenstvo Monarplan®
Všetky jednovrstvové strešné systémy Monarplan® sú doplnené o komplexný rad pomocných
výrobkov príslušenstva na zabezpečenie maximálnej kompatibility celého strešného systému od
jedného výrobcu.

1.2.1. Doplnky z laminovaného plechu
Laminovaný plech je určený na ukončovanie fólie Monarplan® a na zabezpečenie jej tvarovej
stability, najmä v detailoch napojenia na zvislé konštrukcie, svetlíky a iné prestupujúce
konštrukcie na plochých strechách a na všetkých miestach zmien tvaru a strešnej roviny.
Doplnky z laminovaného plechu zahrňujú tabuľový plech rozmerov 2 x 1m a všetky bežne
používané klampiarske profily potrebné na realizáciu systému Monarplan®.

Laminovaný plech Monarplan® je vysokokvalitný produkt vyrábaný najmodernejšou
technológiou laminácie homogénnej mPVC fólie (0,6mm) na galvanicky pozinkovaný oceľový
plech hrúbky 0,6mm. Spodná strana plechu je opatrená ochranným lakom.
1.2.2. Tvarovky a prefabrikované prvky
Tvarovky a prvky na tvorbu detailov strechy pomáhajú a uľahčujú aplikáciu systému Monarplan®
v kritických miestach detailov, najmä v miestach rohov, kútov, prestupov cez strešnú rovinu
a v miestach napojenia na odvodňovacie prvky strechy.
Vonkajší roh, univerzálny roh (vlnovec), vnútorný
kút – na spoľahlivé a systémové riešenie detailov
kútov a rohov striech a ich zosilnenie.

Tvarovky na izoláciu prestupov sú tvarované
prefabrikované PVC potrubné lemovky (pätky potrubia)
navrhnuté tak, aby vyhovovali škále priemerov potrubia
a zabezpečili vodotesnosť..

Vpusty Monarplan® sú vyrobené z pevného PVC s Monarplan® manžetou pre ľahké privarenie k
strešnej fólii. Vpusty sa utesňujú v styku s kanalizačným potrubím pomocou gumeného tesnenia.
Ak je to potrebné, na vpusty Monarplan® sa osadia lapače lístia a štrku. Vpusty sú dostupné v
štandardnej alebo sanačnej verzii. Dostupný je tiež horizontálny vpust Monarplan®.

Tesnenia Icopal EPDM je možné kombinovať s vpustom
Monarplan® pre vyhotovenie vodotesného napojenia na
kanalizačné potrubie, predovšetkým v prípade rekonštrukcií
starých striech.

Univerzálny lapač štrku Icopal je mriežka vyrobená z pevného plastu s
presahujúcimi úchytkami na ochranu vpusu proti zaneseniu nečistotami
a štrkom.

Tvarovka na prestup káblov slúži na spoľahlivé a jednoduché
zabezpečenie prechodu káblov cez strešný plášť.

Vetrací komínok je prvok na odvetranie strešného plášťa, alebo jeho
vrstiev.

1.2.3. Separačné a ochranné vrstvy
Monarplan® Glass Fibre Mat je textilná rohož na báze sklených vlákien – separačná vrstva na
strechy medzi mPVC hydroizoláciou a tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu,
minerálnych vlákien alebo PIR/PUR panelov.

Použitie rohože výrazne redukuje migráciu zmäkčovadiel PVC do dosák z expandovaného
polystyrénu. Použitie rohože môže podstatne zlepšiť požiarne vlastnosti strešného plášťa.
Monarplan® Glass Fibre Mat má výborné separačné vlastnosti a rozmerovú stabilitu, je chemicky
neaktívny a ľahký materiál. Nenavíja sa na vrták. Dĺžka 100m, šírka 2m, hmotnosť 120g/m2.
1.2.4. Monarplan tekuté hmoty
Lepidlá na lepenie strešných plášťov
- TEROSON EF TK 395 PU pena na lepenie tepelno-izolačných
materiálov na ploché strechy, predovšetkým na lepenie dosiek
z polystyrénu, polyuretánu a minerálnej vlny.
- TEROSON EF TK 400 je PU pena na lepenie hydroizolačných
strešných fólií zo spodnej strany kašírovaných textíliou (fólia
MONARPLAN GF®) a asfaltovaných pásov opatrených zospodu
jemnozrnným posypom. Môže sa tiež použiť na lepenie
asfaltových parotesných vrstiev s úpravou spodnej strany z
jemnozrnného posypu na trapézové plechy.
Tesniaci tmel ICOPAL MS 112M
Jednozložkový tmel na báze MS polymérov® pripravený na okamžité použitie na
strešné spoje a praskliny na vertikálnych a šikmých konštrukciách bez priameho
prevádzkového zaťaženia. Výrobok sa ľahko aplikuje pomocou ručných dávkovacích
pištolí. Tmel vytvrdzuje pri reakcii s vlhkosťou vzduchu. Po vytvrdnutí má veľmi
dobré parametre pevnosti a pružnosti a vynikajúco prilieha k základným stavebným
prvkom.
MONARPLAN® cleaner 5 l čistič je určený na čistenie spojov fólie pred zváraním
a ďalej na čistenie náradia a fólie a príslušenstva fólií.
MONARPLAN® Liquid PVC paste 1,25 L tekuté PVC - zálievka na uzavretie okrajov
zvarených fólií.
PE nádoba pre tekuté PVC 0,25 L – aplikačná nádoba na tekuté PVC.
1.3. Príklady systémových komponentov
V rámci skladieb strešných plášťov so systémom Monarplan® sú pre komplexné riešenia striech
potrebné i ďalšie materiály na zhotovenie ostatných vrstiev. Tieto materiály konštrukčne
i aplikačne spolu súvisia a majú vplyv na celkové parametre a úžitkovú hodnotu celej strechy.
Z tejto oblasti technických riešení sú uvedené iba základné skutočnosti a najviac používané
materiálové riešenia. V portfóliu produktov spoločnosti Icopal sú však k dispozícii aj ďalšie možné
materiálové varianty.
1.3.1. Parozábrany
Parozábrana zabezpečuje strechu proti prieniku vlhkosti difúziou vodnej pary do jej skladby
a pomáha udržať strešný plášť v suchom stave.

Špecifikácia vrstvy parozábrany závisí od mnohých faktorov, akými sú druh podkladu, spôsob
prichytenia parozábrany, jej riešenie v detailoch, predovšetkým v detailoch prestupov a spôsob
prichytenia izolácie a hydroizolácie.
Icopal dodáva celý rad vysokoúčinných polyetylénových a asfaltových parozábran, ktoré sa
používajú v rámci jej jednovrstvových strešných systémov.
1.3.1.1. Polyetylénové fólie
Pre mechanicky kotvené riešenia poskytuje rad vystužených polyetylénových parozábran
Monarflex pre objekty s nízkou vlhkosťou vzduchu a vhodným typom nosnej konštrukcie rýchly
a nákladovo efektívny spôsob parozábrany. Ďalšou avšak oveľa účinnejšou alternatívou sú fólie
aplikované v plne lepenej skladbe strechy.
Medzi najčastejšie používané fólie tohoto typu patria fólie radu MonarVap Black rôznych hrúbok,
ktoré sa kladú voľne s utesnenými presahmi pomocou obojstranne lepiacej tesniacej pásky
Monarfol Butyl Tape a sú prichytené k podkladu obvykle pomocou mechanického kotvenia
strešného plášťa. Dôkladné a systémové spájanie presahov fólií je kľúčové pre účinnosť celej
parotesnej vrstvy strechy. Alternatívne možno na spájanie fólie použiť i špeciálnu jednostranne
lepiacu pásku Monarflex Metalized Tape.
Viacvrstvové parozábrany Monarflex sa vyrábajú z čistého polyetylénu s vystuženou mriežkou
z HDPE, vďaka ktorej sú veľmi odolné proti pretrhnutiu, prešliapnutiu a poškodeniu. Niektoré tiež
obsahujú vrstvu hliníkovej fólie pre vyššiu účinnosť parozábrany.
Mimoriadne účinné a vhodné do skladieb ľahkých strešných plášťov sú fólie radu Reflex V-TEK.
Ide o špeciálne viacvrstvové vystužené polyetylénové fólie obsahujúce hrubú hlinníkovú
bariérovú vrstvu, ktorá mimoriadne zvyšuje odolnosť proti prenikaniu vodnej pary a vlhkosti cez
konštrukciu. Táto fólia je ideálna na strechy budov s vysokou vlhkosťou vzduchu a všade kde je
požiadavka na vysokú bezpečnosť strešného plášťa. Má účinnú samolepiacu úpravu na spodnom
povrchu. Fólia Reflex V-TEK PES SA je určená na plne lepenú skladbu strechy a má horný povrch
opatrený netkanými PES vláknami na aplikáciu lepidla na lepenie tepelnej izolácie. K dispozícii je
tiež fólia Reflex V-TEK PE SA bez úpravy horného povrchu vláknami určeného na aplikácie bez
lepenia.
1.3.1.2. Asfaltované pásy
Asfaltované pasy určené na parozábrany sú aplikované natavením alebo ako samolepiace pásy.
Teplom aktivované samolepiace parozábrany Icopal sú vyrobené z SBS-modifikovaného asfaltu
vystuženého veľmi silným skleneným vláknom a PET hliníkovou fóliou.
Plaster AL je asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine,
na spodnej strane so samolepiacou asfaltovou vrstvou chránenou fóliou, na vrchnej strane s
hliníkovou fóliou a pozdĺžnym presahom šírky 80 mm so samolepiacou asfaltovou vrstvou
chránenou fóliou. Ide o vysokoúčinnú parozábranu ľahkých strešných plášťov plochých striech s
nosnou konštrukciou z trapézových plechov.
Vedagard Multi SK je proti prešliapnutiu odolný, za studena samolepiaci, asfaltový SBS
modifikovaný pás podľa EN 13970 s vrchnou kombinovanou vložkou z Al fólie a polyesterovej
rohože, v mieste pozdĺžneho okraja bez Al fólie.

Elastobit Radon AL4 Univerzálne použiteľný parotesný natavovací asfaltovaný pás z SBS
modifikovaného asfaltu s protikorózne a proti zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou
vložkou.
Foalbit AL S 40 Asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou
rohožou, krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym
posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
1.3.2. Tepelné izolácie
Inštalujte iba toľko izolácie, koľko je možné pokryť kompletným strešným systémom do konca
dňa. Povrchy musia byť hladké, čisté, suché a bez nečistôt.
Styky dosiek musia byt uložené úplne na zraz. V prípade medzier medzi doskami, alebo v miestach
okrajov a napojení na prestupujúce detaily je nutné ich vyplniť vhodným spôsobom, alebo pri
menších medzerách vypeniť vhodným materiálom a zarovnať.
Dosky tepelnej izolácie sa kladú na väzbu a v prípade viacerých vrstiev je potrebné klásť jednotlivé
vrstvy s presahom a prekrytím spojov dosiek spodnej vrstvy.
Tam, kde je to potrebné, sa upevňuje izolácia kotviacimi prvkami, alebo iným vhodným
spôsobom, aby sa zamedzilo pohybu uložených dosiek pri montáži zvyšných vrstiev strešného
plášťa.
V prípade kladenia tepelnoizolačných dosiek na trapézové plechy je s ohľadom na vzdialenosti vĺn
plechu potrebné príslušným spôsobom zohľadniť hrúbku tepelnej izolácie a spôsob jej kladenia.
1.3.3. Separačné, ochranné a vyrovnávacie vrstvy
Pri mnohých strešných aplikáciách sa strešná fólia musí oddeliť od ostatných nekompatibilných
materiálov alebo ochrániť pred mechanickým poškodením. V niektorých prípadoch je nutné
zabezpečiť voľný pohyb medzi vrstvami. V takomto prípade je potrebné osadiť geotextíliu, alebo
ochrannú textíliu kvôli separácii či ochrane ako súčasť skladby strechy.
1.3.3.1. Separačné vrstvy
Separačné vrstvy sa často používajú s jednovrstvovými fóliami, ktoré sa aplikujú na
nekompatibilné podklady.
Geotextílie ako netkané textílie z polyesteru (PES), polypropylénu (PP), alebo zmesi PES a PP môžu
slúžiť ako separačné vrstvy. Polyester by sa nemal používať, ak ide o zásadité prostredie (napr.
čerstvo liaty betón alebo vymývaný betón). Na účely separácie strešných fólií od
nekompatibilných podkladov (tepelná izolácia EPS, asfaltované pasy a pod.) sa odporúča používať
polyesterovú geotextíliu hmotnosti minimálne 300g/m2.
1.3.3.2. Ochranné vrstvy
Ochranné vrstvy sa vyžadujú kvôli mechanickej ochrane strešných fólií pred aplikáciou strešného
zaťaženia alebo vegetačných striech. Polyesterová geotextília približne 300 g/m2 ochráni fóliu
Monarplan® a zároveň slúži aj ako filtračná vrstva. Presahy by mali byť pri spáde strechy šírky
200mm.
Ako protipožiarna ochranná vrstva sa odporúča 120g/m2 textília zo sklenených vlákien na EPS
(sklotextilná separačná vrstva MONARPLAN® Glass Fibre Mat).

1.3.3.3. Vyrovnávajúce vrstvy
Vyrovnávajúce vrstvy sa inštalujú medzi drsné a/alebo nerovné podklady a hydroizolačnú vrstvu
(v zásade nad zhutnený betónový povrch).
Geotextílie by mali mať minimálnu hmotnosť 200 g/m2 v závislosti od skutočných podmienok
strechy. Vyžaduje sa efektívna odolnosť voči perforácii a kompresii.
1.4. Iné materiály
Je potrebné vyhnúť sa používaniu materiálov a príslušenstva iných výrobcov v hydroizolačnom
systéme. Výnimočne môže Icopal individuálne schváliť iné materiály pre konkrétny projekt.
Príklady:
•
dažďové vpusty
•
hotové príslušenstvo
•
lepidlá
To isté sa tiež vzťahuje na fólie a textílie, ktoré sú kašírované na strešné fólie Monarplan®
spájaním alebo váhou zaťaženia či strešného zariadenia.
Príklady:
•
pochôdzne pásy či podložky,
•
protišmykové pásy,
•
ochranné podložky umiestnené pod strešné zariadenia,
•
podložky z granulovanej gumy alebo
•
iné protivibračné materiály.
Pred inštaláciou musí byť preukázaná chemická kompatibilita výrobku, ktorý musí schváliť alebo
dodať spoločnosť Icopal.

2. Fólie MONARPLAN v strešných plášťoch
Fólie MONARPLAN® sú hydroizolačné strešné fólie na báze mPVC (mäkčený polyvinylchlorid)
vyrábané špičkovou výrobnou technológiou obojstranného nanášania extrudovaním na
impregnovanú nosnú vložku. Tento jednovrstvový hydroizolačný strešný systém poskytuje všetky
potrebné technológie na komplexné riešenia všetkých štandardných typov aplikácií pre nové
objekty aj rekonštrukcie striech. Predstavuje vysokokvalitné teplom zvárateľné fólie z mPVC
určené na izoláciu plochých, zakrivených i šikmých striech. Systém MONARPLAN® zahrňuje aj
kompletný sortiment príslušenstva potrebného pre tvorbu izolácií plochých striech.
2.1. Podklad fólií
Nosné konštrukcie musia spĺňať všetky platné technické normy a predpisy, aby bola zabezpečená
nosnosť pre všetky prípady zaťaženia počas celej životnosti konštrukcie. Do úvahy je nevyhnutné
vziať i dotvarovanie a priehyby nosných konštrukcií a to najmä s ohľadom na systém odvodnenia
strechy a zabezpečenia spoľahlivého odvodnenia celej strešnej konštrukcie.
Podklad na ktorý sa fólia kladie musí spĺňať viaceré kritériá.
Povrch nesmie obsahovať ostré výčnelky a hrany, nesmie byť hrubý a nesmie obsahovať voľné
nečistoty, prach a mastnotu. Podklad pri aplikácii fólie nesmie byť mokrý a obsahovať voľne
stojacu vodu, ani sneh, ľad alebo srieň. Podklad musí byt v sklone zabezpečujúcom spoľahlivý
odtok vody z povrchu strešnej fólie tak, aby na streche neostávali veľké kaluže vody
a neodvodnené miesta. V prípade kotveného fóliového systému musí podklad mat dostatočnú
pevnosť na aplikáciu kotevných prvkov. Táto pevnosť sa testuje odtrhovou skúškou kotviacich
prvkov. V prípade lepeného fóliového systému musí byť podklad súdržný bez oddeľovania sa
jednotlivých vrstiev, alebo delaminácie a odlupovania povrchu.
2.1.1. Prípustné podklady
Strešný systém Monarplan® sa môže inštalovať na nové konštrukcie alebo na existujúce strechy,
ak je strešná konštrukcia suchá alebo boli mokré časti odstránené a vymenené; alebo bola
odstránená celá strecha až po debnenie alebo po nosnú strešnú konštrukciu.
Pre strešný systém Monarplan® sú prípustné nasledujúce podklady:
2.1.1.1. Profilovaný plech
Podľa normy EN 10147 je minimálna hrúbka galvanizovaného plechu 0,7 mm. Na nosnú
konštrukciu z trapézového plechu je možné klásť strešnú fóliu iba v skladbe s doskami tepelnej
izolácie, ktoré tvoria podklad fólie.
Pri mechanicky kotvených strešných systémoch sa musí strešná fólia Monarplan® klásť kolmo na
vlny trapézového plechu a kolmo na dosky, aby sa zamedzilo nerovnomernému zaťaženiu nosnej
strešnej konštrukcie.
Hliníkové nosné trapézové plechy musia mať hrúbku minimálne 0,9 mm podľa normy EN 485-2.
V náležitých prípadoch je potrebné dodržiavať aj normu EN 1396.
2.1.1.2. Preglejka alebo OSB doska

Vhodná je nová preglejka hrúbky 22 mm do exteriéru (podľa normy EN 636-2003) alebo doska
OSB/3 (podľa normy EN 300:1997) upevnená podľa platných predpisov. Musí byť zabezpečená
primeraná tuhosť podkladu s ohľadom na vzdialenosti nosných trámov a dosky musia byť
upevnené pomocou nehrdzavejúcich konvexných klincov či skrutiek s odstupom 150 mm po
obvode panelov a 300 mm pozdĺž bezprostredných podpier. Upevňovacie prvky by mali byť
správne dotiahnuté, aby nedošlo k poškodeniu fólie.
2.1.1.3. Drevené debnenie
Odporúča sa debnenie z drevených dosiek hrúbky min. 22 mm, položené do roviny a spolu
upevnené pomocou spojov na pero a drážku alebo tesne spojené na tupo a zaistené konvexnými
klincami alebo skrutkami, a to 2ks na šírku dosky na oboch okrajoch a na každej bezprostrednej
podpere. Upevnenie by malo byť správne dotiahnuté, aby nedošlo k poškodeniu fólie.
Pri mechanicky kotvených strešných systémoch je nevyhnutné klásť strešnú fóliu kolmo na
drevené dosky, aby boli silové účinky sania vetra roznášané rovnomerne do nosnej konštrukcie.
2.1.1.4. Konštrukčný betón
Povrch vystužených betónových strešných dosiek by mal byť upravený tak, aby bol rovný, bez
drážok či výčnelkov a nerovností. V prípade nového liateho betónu je potrebné, aby prešiel
dostatočne dlhý čas potrebný na jeho vyzretie a vyschnutie pred inštaláciou hydroizolačného
systému.
2.1.2. Kritéria odolnosti pri odtrhovej skúške kotviacich prvkov
Odtrhové skúšky kotviacich prvkov sa odporúčajú pri niektorých rekonštrukciách, aby sa určila
vhodnosť nosných vrstiev strechy na kotvenie. Odtrhové skúšky môže urobiť nezávislé
laboratórium alebo výrobca kotviacich prvkov alebo ich určený zástupca. Výsledky odtrhových
skúšok je potrebné zohľadniť v projekte strechy s uvedením oblastí, kde je potrebné skúšky
vykonať a predložiť ho spoločnosti Icopal na posúdenie.
Pri rekonštrukciách sa používa vyvŕtavací nôž na odstránenie existujúceho strešného materiálu
pred uskutočnením odtrhovej skúšky (aj v prípade, že je uvedené, že sa má strešná fólia
ponechať). Existujúce strešné materiály môžu skreslovať reálne výsledky odtrhovej skúšky.
Odrthové skúšky by sa mali vykonať na rôznych miestach strešného plášťa, napríklad:
• v rohoch strechy;
• po obvode (minimálne 3 z každej strany).
• v ploche strechy.
2.2. Ochrana a separácia fólií
Ochranné a separačné vrstvy sa v strešných plášťoch používajú na mechanickú a chemickú
ochranu strešnej hydroizolačnej fólie. Základným a obvykle používaným materiálom sú netkané
geotextílie zo syntetických polyesterových alebo polypropylénových vlákien a textilná rohož zo
sklených vlákien. Najčastejšie systémovo používané plošné hmotnosti syntetických geotextílií na
báze polyesteru sa pohybujú v rozsahu 300 – 700g/m2. Textilná rohož Monarplan® Glass Fibre
Mat určená na separáciu strešnej fólie od nekompatibilných podkladov, predovšetkým od
tepelných izolácii na báze penových plastov, má plošnú hmotnosť 120g/m2.

Separácia od podkladov sa robí pri aplikáciách strešnej fólie Monarplan® mechanickým kotvením
a priťažením (folie Monarplan FM® a Monarplan G®). V prípade lepených systémov (fólie
Monarplan GF®) sa separačné a ochranné vrstvy pod fóliou nepoužívajú. Pri podkladoch
z tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnych vlákien, prípadne iných kompatibilných typov
podkladu, nie je nutné používať separačné vrstvy a strešné fólie Monarplan® je možné klásť
priamo na podklad.
V prípade že strešná fólia je kladená na tuhý podklad, ktorého povrch nie je dostatočne hladký
a obsahuje drobné nerovnosti a hrozí mechanické poškodenie hydroizolačnej fólie (napr.
podklady z betónov a cemetových poterov) je nevyhnutné použiť ochrannú geotextíliu. V prípade
použitia geotextílie na báze polyesteru by mala byť plošná hmotnosť minimálne 300g/m2.
Vzhľadom na charakter geotextílií na báze syntetických vlákien je potrebné predchádzať ich
poškodeniu vplyvom nadmerného tepla pri zváraní strešných fólií a zvoliť také aplikačné postupy
pri zváraní, ktoré tomuto javu zabránia. V opačnom prípade môže dochádzať v mieste prepálenia
fólie k nežiadúcemu styku strešnej fólie s podkladom.
V prípade účelových strešných plášťov (vegetačné strechy, terasy a pod.) a striech priťažovaných
štrkom je nevyhnutné strešnú fóliu Monarplan® ochrániť pred mechanickým poškodením
pomocou geotextílií dostatočnej plošnej hmotnosti. V prípade použitia polyesterových geotextílií
v závislosti od charakteru využitia, zaťaženia a typu materiálu kladeného na strešné fólie je
obvykle potrebná plošná hmotnosť 300 – 700g/m2.
2.3. Skladby a typy striech
Z konštrukčného hľadiska existuje niekoľko typov strešných plášťov. Každý z nich má svoje
špecifiká a konštrukčno-materiálové zákonitosti a pravidlá. Pre správnu aplikáciu strešného
fóliového systému Monarplan® je potrebné tieto súvislosti zohľadniť.
Jednoplášťová plochá strecha
Tepelná izolácia je uložená na nosnej konštrukcii hneď pod hydroizoláciou. Parozábrana je
umiestnená medzi nosnou konštrukciou a tepelnou izoláciou, aby sa minimalizovalo riziko
kondenzácie vodnej pary. Odvetrávanie strechy nie je potrebné a vlhkostný režim strešného
plášťa je zabezpečený voľbou vhodných materiálov. Hydroizoláciu strešného plášťa je potrebné
ukončiť minimálne 150mm nad úrovňou hotovej strechy a v súlade so zásadami hydroizolačnej
techniky ukončiť aj na všetky strešné detaily a prestupy strechy.
Dvojplášťová plochá strecha
Tento typ strechy je potrebné veľmi starostlivo naprojektovať, aby sa zabránilo jej predčasnému
porušeniu, ktorému je potrebné zabrániť na všetkých možných miestach.
Tepelná izolácia je uložená v skladbe strechy medzi dvoma strešnými plášťami. Táto skladba
strechy prináša so sebou špecifické správanie sa konštrukcie v zimnom období a riziko
kondenzácie vlhkosti v strešnom plášti a preto je potrebné aby bola správne navrhnutá
a posúdená z hľadiska vlhkostného režimu. Vo väčšine prípadov je v tomto type striech odvetraná
vrstva, ktorá musí mať otvor dostatočného prierezu pre prívod i pre odvod vzduchu.
V praxi sa osvedčila vhodná bariéra proti unikaniu vzduchu alebo parozábrana inštalovaná na
úrovni stropu, pretože sa tak obmedzuje prechod teplého vlhkého vzduchu do konštrukcie
strechy.

Strecha s obráteným poradím vrstiev – inverzná strecha
Tepelná izolácia je položená nad strešnou povlakovou krytinou, pričom v priebehu roka má
strešná krytina, nosná strešná konštrukcia a vnútorný povrch stropu približne rovnakú teplotu
ako interiér budovy.
Keďže tepelná izolácia je nad hydroizolačným systémom, izolácia musí byť trvalo vodeodolná a
nenasiakavá a musí byť dostatočne zaťažená, aby sa zabránilo pohybu izolačných panelov
v dôsledku hydrostatického vztlaku a silových účinkov sania vetra. Nosná strešná konštrukcia
musí byť staticky dimenzovaná na priťažujúcu vrstvu strešného plášťa.
2.4. Spôsob prichytenia fólií a ich polohová stabilita
Strešný systém musí byť navrhnutý a dimenzovaný proti vztlakovým silovým účinkom vetra.
Skladba strechy môže byť zabezpečená a stabilizovaná viacerými spôsobmi.
V závislosti od požiadaviek je možné využiť kombináciu týchto metód, napr. mechanické kotvenie
izolácie a prilepenie hydroizolačných vrstiev.
2.4.1. Mechanické kotvenie
Fólie a tepelná izolácia sú upevnené pomocou systémových kotviacich prvkov (obvykle teleskop
a skrutka, prípadne prítlačná podložka a skrutka), ktoré sú priamo upevnené do nosnej vrstvy,
alebo do nosnej strešnej konštrukcie. Kotevné prvky musia byť určené na kotvenie strešných
plášťov a musia dlhodobo odolávať všetkým mechanickým i chemickým účinkom ktoré v strešnej
skladbe na nich pôsobia. Preto je nevyhnutné používať výlučne iba kotviace prvky dimenzované
na použitie v strešných plášťoch.
Kotevné prvky sa volia v závislosti od typu podkladu do ktorého sa kotvia, od celkovej hrúbky
kotveného súvrstvia a typu kotveného materiálu. Kotevné prvky musia mať dostatočnú pevnosť
a odolnosť statickému i dynamickému namáhaniu a tiež musia odolávať korózii. Uvedené
vlastnosti musí deklarovať výrobca certifikáciou a každý kotevný prvok musí mať presne
definovanú oblasť použitia na konkrétny typ aplikácie a materiálu.
2.4.2. Lepenie
Vrstvy sa môžu lepiť pomocou špeciálnych lepidiel na lepenie fólií alebo tepelnej izolácie k nosnej
konštrukcii. Je nevyhnutné dbať na to, aby boli použité systémové lepidlá. V opčnom prípade nie
je možné garantovať parametre a spoľahlivosť lepeného systému.
Lepenie fólií sa aplikuje v pruhoch alebo celoplošne. Pre oba typy aplikácie sú určené príslušné
systémové lepidlá. Lepenie je možné aplikovať iba v prípade, že podklad je súdržný a stabilný.
2.4.3. Zaťaženie
Fólie a tepelná izolácia môžu byť zaťažené pomocou vhodného materiálu, akým je riečny
vymývaný štrk, betónové dlažbové kocky, systém vegetačnej strechy a pod. Vyžaduje sa
separačná vrstva (PE fólia alebo geotextília) a môže byť tiež potrebná dodatočná ochranná vrstva
pod zaťažujúci materiál kvôli ochrane podkladových vrstiev.
Zabezpečenie a stabilizáciu strešného plášťa zaťažením je možné aplikovať iba pri strechách,
ktoré sú staticky na to dimenzované a majú dostatočnú únosnosť. V prípade zmeny typu

stabilizácie strešného plášťa na priťažený systém počas životnosti stavby je nevyhnutné najprv
urobiť statické posúdenie nosnej konštrukcie strechy.
V prípade použitia štrku alebo iných sypaných hmôt či vegetačného súvrstvia, nesmie dochádzať
k vyplavovaniu drobných častí zo skladby do odvodňovacieho systému. Odvodňovacie prvky
musia byt zabezpečené proti upchávaniu a zanášaniu.
Sklon strechy musí zohľadňovať daný typ priťaženia a nesmie dochádzať k zosuvom materiálu.
Z tohto dôvodu sa stabilizácia strešných plášťov priťažením aplikuje iba pri strechách s nízkym
sklonom, obvykle do 5°.

2.5. Výber typu fólie
Výber fólie závisí od spôsobu aplikácie a podkladu.
Krok 1: Typ strechy
jednoplášťová / dvojplášťová / inverzná / rekonštrukcia
Krok 2: Typ podkladu
preglejka/OSB doska/drevené dosky/plech/betón/tepelné izolácie
Krok 3: Aplikačná metóda mechanické kotvenie / lepenie / zaťaženie / kombinácia
Návrh typu fólie v závislosti od typu strechy, typu podkladu a aplikačnej metódy.
Konkrétne projektové riešenia odporúčame prekonzultovať s technickým oddelením spoločnosti Icopal.

Typ fólie
Monarplan® FM

Monarplan® G

Monarplan® GF

Aplikácia fólie na izolačné podklady (jednoplášťové strechy s tepelnou izoláciou)
Aplikačná metóda

Mechanické kotvenie

Zaťaženie

Lepenie

Zaťaženie

Áno

Áno

Možné

6)

Áno

Áno

Možné

6)

Áno

Typ izolácie
Minerálna vlna

jednoplášťová strecha

kamenná/sklená
kašírovaná asfaltom

Áno

2)

Expandovaný polystyrén
s asfaltom
so skleneným vláknom

2)

Áno
Áno

Áno

5)

Možné

6)

Áno

Áno

5)

Možné

6)

Áno

PIR/PUR
1)

so skleneným vláknom

Áno

Áno

Áno

s fóliou

Áno

Áno

Možné

Áno

s asfaltom

Áno

2)

Áno

2)

Áno

1)

Áno

čistý

Áno

2)

Áno

2)

Áno

1)

Áno

5)

Áno

Sendvičová doska
perlitová

Áno

Áno

Možné

6)

Nie

korková

Áno

Áno

Možné

6)

Nie

Aplikácia priamo na bežné podklady (dvojplášťová alebo inverzná strecha)

dvojplášťová / obrátená strecha

Aplikačná metóda

Mechanické kotvenie

Zaťaženie

Lepenie

Zaťaženie

Typ podkladu
Betón
Pórovitý/drsný

Áno

Liaty

Áno

Profilovaný plech

Možné

Preglejka/OSB doska

Áno

Áno
Áno
6)

2) 3)

Drevené dosky

Áno

2)

Asfalt

Áno

2)

2)

Možné

6)

Možné

6)

Áno

Možné

6)

Áno

Možné

6)

Možné

Áno

2)

Áno

1)

Áno

Áno

2)

Áno

6)

Áno

Áno

2)

Nie

4)

Áno

6)

1) Lepidlo Icopal na jednovrstvové kašírované fólie.
2) Vyžaduje spodnú separačnú/ochrannú vrstvu.
3) Kontaktné lepidlo Monarplan®. Prosím, všimnite si, že stupne prekrytia sa nepriaznivo ovplyvňujú, používa sa pre soklíky.
4) Priamy kontakt nie je možný. Použite hrúbku vhodnej izolačnej dosky, alebo podobne.
5) Ohľadne izolačných dosák sa poraďte s výrobcom izolácie.
6) Konzultujte s technickým oddelením spol. Icopal.

3. Aplikácia fóliového systému Monarplan
3.1. Náradie a zariadenie
Toto je základný zoznam náradia a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na inštaláciu strešného
systému Monarplan®. V závislosti od projektu môže byť potrebné aj iné náradie a zariadenia.
Okrem toho sa odporúča dodržiavať tieto pokyny, aby ste zabezpečili správne fungovanie
zariadení a úspešnú inštaláciu fólie Monarplan®.
Zvárací automatický prístroj
Ide o elektrický stroj s vlastným pohonom s prídavným dúchadlom a tepelnou jednotkou. Je
dostupných niekoľko modelov.
Pri obsluhe zariadenia a zváraní fólií pomocou zváracieho automatického prístroja sa vždy treba
riadiť návodom a pracovným postupom podľa pokynov výrobcu. Pre správnu funkčnosť prístroja
a optimálne zváranie fólií je potrebné, aby bolo pravidelne kontrolované nasledujúce:
Nastavenie – treba skontrolovať nastavenie prístroja, aby bola správne nasadená dýza a prítlačný
kotúč, alebo pohyblivé časti, aby sa včetky časti správne pohybovali a voľne točili.
Prívod vzduchu – je nevyhnutné aby bol vždy zabezpečený voľný prívod vzduchu. Je potrebné
pravidelne kontrolovať a čistiť prívod vzduchu dúchadla.
Oprava – skontrolujte, či stroj nemá opotrebované alebo polámané časti, ktoré je potrebné
vymeniť. Prítlačný kotúč musí byť hladký s nepoškodeným povrchom, aby zváranie spojov fólií
prebiehalo homogénne a rovnomerne.
Zapnutie – pred zapojením prístroja do elektrickej siete, musí byť prístroj vypnutý, aby vďaka
nárazovému prúdu, nedošlo k jeho poškodeniu. Po zapnutí prístroja je potrebné počkať kým
vyhrievacia jednotka dosiahne požadovanú teplotu. Na začiatku každej pracovnej smeny je
potrebné najprv vykonať skúšku zvaru na kúsku fólie, aby bola správne nastavená a preverená
optimálna teplota zvárania. Uvedenú skúšku zvaru je potrebné robiť pri každej zmene nastavenia
prístroja počas dňa, najmä keď ide o zmenu teplôt prostredia.
Čistenie – Priebežne je potrebné kontrolovať čistotu teplovzdušnej dýzy a v prípade potreby ju
očistiť drôtenou kefou.
Ručný zvárací prístroj
Toto zariadenie sa používa na detaily a zvary, ktoré nie sú prístupné pre zváracie automatické
prístroje. Ručný zvárací prístroj sa musí nastaviť na príslušnú zváraciu teplotu. Pokyny týkajúce sa
starostlivosti a prevádzky zváracích automatických prístrojov sa vzťahujú aj na ručné zváracie
prístroje.
Súprava náradia
Typická súprava náradia by mala obsahovať:
•
Mosadzný valček na realizáciu detailov
•
Silikónový valček na spoje 40 mm
•
Izolatérska ihla na kontrolu zvarov
•
Teplovzdušný zvárací prístroj
•
40 mm plochá dýza
•
20 mm plochá dýza

•
•
•

20 mm ohnutá dýza
Nožnice
Drôtená kefa

•

3.2. Klimatické podmienky aplikácie a všeobecné pokyny
Strešné fólie Monarplan® ako aj kompatibilný rad PVC príslušenstva sa zvárajú teplým vzduchom.
Miesto zvárania musí byť čisté, bez prachu a suché. Všetky zvary musia mať minimálnu súvislú
šírku 20 mm. Teplovzdušné zváranie je možné bez ďalších opatrení pri teplotách prostredia min.
+5°C.
Strešná fólia musí byť rozvinutá bez napnutia a zvrásnenia. Presah fólií je min. 50 mm.
Pre dosiahnutie dobrého zvaru je potrebné vziať do úvahy nasledujúce faktory:
• teplotu prostredia a možný vietor
• teplotu podkladu
• teplotu strešných fólií
• rýchlosť zvárania zváracieho stroja
• objem a teplotu horúceho vzduchu
• vlhkosť
Všetky spoje strešného systému Monarplan® sa zvárajú horúcim vzduchom. Odporúča sa, aby sa
zváracie automatické prístroje používali na všetky montážne spoje. Ručné zváracie prístroje sa
používajú iba na detaily a ťažšie dostupné miesta, prípadne na malé strešné plochy. Zváracie
stroje by sa mali pravidelne udržiavať a kontrolovať a raz ročne kalibrovať.

Teploty zvárania sa líšia v závislosti od poveternostných podmienok počas dňa. Pred začatím
práce je potrebné vždy urobiť skúšky zvarov, aby sa nastavila optimálna teplota zvárania a aby sa
dosiahol správny zvar. Skúšky zvarov sa však majú robiť pri každej zmene nastavenia prístroja
v dôsledku zmien teploty prostredia počas dňa.
Chyby
Vyhnite sa tvorbe vrásnenia, vlásočníc a vlnoviek. Ak sa vyskytnú tieto chyby, je potrebné ich
okamžite opraviť.
Poznámka
Každý deň dokončite všetky pokrývačské práce aj lemovanie, aby ste zabránili vode, aby sa
dostala pod dokončenú časť strechy. Zo všetkých plôch, kde sa dostala voda pod dokončenú časť
strechy, sa musí odstrániť vlhkosť a mokrá tepelná izolácia. Zhotoviteľ je zodpovedný za dočasné
tesnenie okraja strešnej fólie. Toto utesnenie musí byť vyššie než je odtok a musí mať spád
smerom k odtoku.
3.3. Príprava podkladu
Pred samotnou aplikáciou strešných fólií je nevyhnutné urobiť prípravu podkladu a potrebné
úpravy priamo súvisiace s fóliovým systémom. Kvalita prípravy podkladu má vplyv na vzhľad
i úžitkové vlastnosti zabudovanej strešnej fólie.
3.3.1. Kladenie separačnej a ochrannej vrstvy
Ochranná a separačná geotextília sa kladie v celej ploche strešnej fólie, vrátane atík, stien
a ostatných detailov izolovaných fóliou. Jednotlivé pásy geotextílie sa prekladajú s presahom
minimálne 100mm. Je potrebné zabezpečiť, aby v celej ploche bola geotextília uložená
a nedochádzalo k priamemu kontaktu strešnej fólie s podkladom. Z tohto dôvodu sa ručným
teplovzdušným prístrojom v niektorých prípadoch geotextília v presahoch bodovo spája.
V prípade strešnej fólie priťaženej štrkom či inými sypkými hmotami sa odporúča ochranná
geotextília v presahoch spájať tak, aby sa počas kladenia vrstiev strechy a počas jej užívania
predišlo poškodeniu fólie.
3.3.2. Aplikácia profilov z laminovaného plechu
Profily z laminovaného plechu sa kotvia bezprostredne po položení separačných a ochranných
geotextílií. Týka sa to všetkých bežných typov profilov a líšt používaných pri tvorbe strešného
fóliového systému. Výnimkou je vnútorný rohový profil v mieste napojenia strešnej plochy na
zvislé konštrukcie (atika, stena a pod.), kde sa profil kladie obvykle i na fóliu z plochy vytiahnutú
cca 50 až 70mm na zvislú plochu. Všetky laminované profily sa kvôli dilatácii kladú s medzerou
5mm. U ukončujúcich profilov sa v mieste medzier medzi profilmi strešná fólia napája dilatačným
spôsobom pomocou prídavného spájacieho pásu fólie, ktorá je privarená k laminovaným
plechom len na okraji. Tým je zabezpečená voľná, spoľahlivá a hydroizolačne bezpečná dilatácia
všetkých tuhých prvkov detailov ukončenia fólie.
3.4. Kladenie a zváranie fólií
3.4.1. Teplovzdušné zváranie pomocou zváracích automatov

Umiestnite Automatický teplovzdušný zvárací prístroj s prítlačným kotúčom sa uloží približne
3 mm vedľa okraja fólie. V ďalšom kroku sa zdvihne presahujúci fóliový pás a teplovzdušná dýza
sa zasunie medzi presahy fólií. Následne je nevyhnutné okamžite spustiť pojazd prístroja pozdĺž
presahu, aby nedošlo k spáleniu fólie. Spoje sa zvárajú v jednom kroku zvyčajne pri rýchlosti 2,0
až 3,0 m/min. Počas zvárania izolatér iba kontroluje a vedie zvárací automatický prístroj. Na konci
zvárania sa najprv vytiahne dýza spomedzi fólií a potom sa zastaví pohyb prístroja.
Na začiatku zvárania sa vždy musí nastaviť optimálna teplota vzduchu a rýchlosť zvárania podľa
skúšky zvaru fólie.

Keď sa automatický zvárací prístroj pohybuje po izolačnej platni, krížení presahov atď., tieto
miesta je potrebné okamžite skontrolovať a ručne zavalčekovať, aby sa zabezpečil kompletný a
spoľahlivý zvar.
Pre minimalizovanie alebo eliminovanie zvrásnenia je možné použiť kovové podložky z plechu na
uloženú fóliu a pod zvárací stroj.
3.4.2. Ručné teplovzdušné zváranie
Ručný zvárací prístroj a silikónový valček použite na dokončenie zvarov a detailov všade tam, kde
nie je možné použiť automatický zvárací prístroj.
Na zváranie strešných fólií je možné použiť všetky ručné zváracie prístroje, ktoré konštantne
produkujú horúci vzduch s teplotou v regulovateľnom rozsahu 360 - 480°C a potrebný objem
vzduchu. Odporúčajú sa teplovzdušné nástroje s riadením teploty v uzavretom cykle
(kompenzácia kolísania napätia) s displejom.
Ručný zvárací prístroj sa vkladá pod uhlom
• približne 45° k okraju fólie
• približne 30° k ploche strechy
k spájanému presahu fólií.

Ak sú parametre zvárania správne nastavené a fólia je správne zohrievaná, dochádza k miernemu
dymeniu a veľkému lesku plochy spodnej fólie. Zmena farby, pripaľovanie alebo tvorba popola na
dýze alebo v mieste zvárania naznačuje, že teplota zvárania je príliš vysoká.
Fólie sú lepené zváraním v jednom kroku pohybom dozadu, zatiaľ čo malé pásy (do 30 cm) sa
najprv prichytia a potom prilepia zváraním. Pri lepení zváraním sa dýza musí vložiť medzi fólie tak,
že okraj vrchnej fólie sa tiež nahreje a zmäkčí.

Zmäkčené plochy presahov sa zatavia pôsobením mierneho tlaku pomocou silikónového valčeka.
Valček sa pohybuje tesne pred dýzou rovnobežne k jej hrane, ktorá je pod uhlom 45° k okraju
zváranej fólie. Pri kyvadlovom pohybe valčeka tam a späť sa vždy vyvíja tlak na zváraný spoj fólie
pri pohybe smerom k hrane spájanej fólie. Pri spätnom pohybe valčeka sa správne ma vyvíjať len
mierny tlak, aby nedochádzalo k nariaseniu fólie a k jej deformovaniu. Dýza vždy fúka proti už
zlepeným plochám spoja a je vedená v presahu spájaných fólií tak, že vyčnieva spopod okraja fólie
asi 3mm. Zvar musí byť súvislý a musí mať rovnomernú šírku minimálne 20 mm.
Pri ručnom zváraní sa pracovník pohybuje vždy dozadu. Pri tomto pohybe je potrebné postupovať
opatrne a obozretne, najmä na miestach výškových zlomov, pri okraji strechy, či na iných
nebezpečných miestach, aby sa predišlo zraneniu osôb, alebo poškodeniu prístroja.
3.5. Zásady aplikácie spojov
Na spoľahlivosť fóliového systému má kľúčový vplyv spôsob riešenia spojov fólií a kvalita ich
zvarov. Je preto mimoriadne dôležité dodržiavať zásady a pravidlá spájania fólií a ich napojenia
na detaily strechy.
3.5.1. Presahy fólií
3.5.1.1. Presahy v spoji
Hydroizolačné fólie Monarplan® majú pozdĺž jedného pozdĺžneho okraja naznačené pomocné
vodiace čiary. Tieto značky sa používajú ako vodiace čiary pre šírku príslušného presahu.
V prípade fólií na kotvenie Monarplan® FM je označená aj línia osi kotiev.

3.5.1.2. Poradie kladenia
Bez ohľadu na typ a spôsob pripevnenia fólií k podkladu,
môžu byť fólie ukladané v smere alebo aj proti smeru toku
vody na streche. Pri ukladaní proti toku vody však môže voda
presakovať pod už uložené fólie v prípade, že počas
realizačných prác dôjde k zrážkam.
3.5.1.3. Napojenie hydroizolácie zvislých prvkov na
izoláciu v ploche strechy
Hydroizolácia položená v ploche strechy musí byť vždy
prerušená pri napojení na izoláciu zvislých prvkov na
streche. Je neprípustné izolovať vystupujúce prvky zo
strešnej roviny v jednom kroku spolu s hlavnou
hydroizolačnou vrstvou v ploche strechy.
3.5.1.4. Smer kladenia
V zásade sa hydroizolačné fólie Monarplan® môžu ukladať
paralelne alebo kolmo k sklonu strechy.
Pri mechanickom kotvení hydroizolačných fólií na
trapézový plech alebo drevené dosky musia byť fólie
uložené kolmo na vlny trapézových plechov alebo drevené
dosky.

3.5.1.5. Poloha tupých spojov
Na konci fólie, t.j. zvyčajne po 15 m, kašírované
hydroizolačné fólie Monarplan® GF sa môžu spájať
tupými spojmi alebo zvárať horúcim vzduchom pri
presahu asi 1 cm a pokryť nekašírovaným pásom so
šírkou min. 15 cm.
Nekašírované fólie sa však kladú analogicky ako pri
ich pozdĺžnom okraji s presahom min. 5 cm na konci
fólie.
Dvojité T-spoje, t.j. krížové spoje tvaru X, kde sa
stretávajú štyri fólie nie sú povolené!
Je potrebné sa vyhnúť
krížovým spojom
kaskádovým usporiadaním koncov fólií. Posun
priečnych spojov fólií by mal byť aspoň 300mm, aby
sa spoľahlivo dali zhotoviť všetky spoje.
Ak sú konce fólií usporiadané bez odstupov, konce
spojov sa musia prekryť nekašírovaným pásom so
šírkou min. 15 cm. Toto riešenie sa však nepovažuje
za štandardné a slúži iba pre prípady opravy
nesprávne zhotovených spojov fólií.
V prípade uloženia fólie pri nízkych teplotách sa môžu pri náhlom oteplení na nej objaviť drobné
zvlnenia.

3.5.1.6. Vytváranie dilatačných spojov
Dilatačné spoje musia byť naprojektované projektantom a závisia od konkrétneho projektu. Tieto
spoje musia zohľadňovať konštrukčné riešenie stavby a charakter samotnej dilatácie.

3.5.1.7. Zalievanie spojov
Okraje spojov hydroizolačných fólií Monarplan®, či už kašírovaných, nekašírovaných alebo
vystužených, nevyžadujú zalievanie. Zálievka však poskytuje dodatočnú ochranu okraja spojov.
Po testovaní spojov je možné okraje spojov utesniť pomocou približne 20 g (25 ml) tekutého PVC
Monarplan® na meter zváraného spoja; t.j. približne 100 m okrajov spojov s 2,5 l tekutého PVC
Monarplan®. Okraje spojov pri aplikácii zálievky musia byť suché a čisté. Zálievka sa aplikuje
z polyetylénovej fľaše s aplikačnou dýzou.
Zálievka neslúži ako oprava nesprávne a nedostatočne zhotovených spojov fólie a v žiadnom
prípade nie je určená na zvyšovanie hydroizolačnej bezpečnosti spoja.
3.5.1.8. Zváranie starých zvetraných fólií
V zásade je možné spojiť zvetrané fólie
pomocou nového materiálu priamo na stavbe aj
po rokoch. Nevyhnutné technologické zmeny
(vytváranie nových prestupov rôznych prvkov
cez strešnú konštrukciu) a opravy poškodenia
vzniknutého kvôli neodbornému zaobchádzaniu, je možné vykonať pomocou rovnakého
materiálu.
Ak sa má prekrývať s novým materiálom,
zvetraná plocha musí byť riadne očistená vodou
s nízkym povrchovým napätím (voda so
saponátom), ak je to potrebné, po vysušení, pomocou čističa Monarplan® pre hydroizolačné fólie.
Presahujúce plochy musia byť úplne suché a čisté a dajú sa zvárať horúcim vzduchom.
Skúšky zvarov sú povinné!
Zvetrané nekašírované fólie – ak je podklad čistý – sa dajú tiež privariť k novému podkladovému
materiálu. Vlhkosť zachytená pod fóliami môže oslabiť zvárateľnosť. Je nevyhnutné, aby zváraná
plocha bola ošetrená tak, ako je opísané, zvlášť čo sa týka sušenia.
3.5.2. T-spoje
T-spoje sa vytvárajú tam, kde sa stretávajú 3 fólie
a musia sa zhotovovať veľmi opatrne a dôsledne, aby sa
zabránilo tvorbe vlásočníc a nespojených miest. T-spoje
musia byť opatrne zvárané ručnou teplovzdušnou
zváračkou.
Pri plánovaní rozloženia pásov je potrebné sa vyhnúť
krížovým spojom. Ak je strecha dlhá alebo keď sa ukáže,
že je príliš strmá, pás fólie s minimálnou šírkou 300 mm
sa vycentruje a zavarí cez presah. Postupuje sa ako pri
T-spojoch.

3.5.2.1. Tupé spoje nekašírovaných fólií
Nekašírované fólie sa ukladajú analogicky k pozdĺžnemu okraju s presahom min. 5 cm na konci fólie.
Horný roh fólie sa musí zaobliť!
Pred zváraním T-spoja je potrebné skosiť hranu
príslušného vnútorného (stredného) konca fólie cez
celú šírku presahu (min. 4 cm)! Dá sa to urobiť
pomocou horúcej dýzy ručnej zváračky, ak je to
potrebné aj pomocou kovovej plate, ktorá poslúži ako
podklad.
Poznámka: Je potrebné vziať na vedomie, že teplota
horúceho vzduchu zváracieho prístroja je vysoká a
môže spáliť fóliu! Pri realizácii detailov je potrebné
nastaviť primeranú teplotu zvárania.

3.5.2.2. Tupé spoje kašírovaných fólií
Kašírované fólie (Monarplan® GF) sa na
konci fólie (priečny spoj) spájajú tupými
spojmi. Ak je to vhodné, prichytia sa
pomocou horúceho vzduchu s presahom
približne 1 cm (výhodné pri nízkych
teplotách) a prekryjú sa nekašírovaným
spojovacím pásom fólie (15 cm široký pás
pre mechanicky kotvené hydroizolačné
fólie, napr. ak sa kotvy umiestňujú na tupé
spoje) širokým aspoň 15 cm.
Dĺžka spojovacieho pásu fólie: šírka fólie +
približne 5 cm.
Na jednom konci pásu musia byť oba rohy
zaoblené.

Na vopred uloženú fóliu sa položí
spojovací pás fólie stredom cez priečny
spoj fólií tak, že zaoblený koniec bude
presahovať približne 5 cm na vedľajšiu
fóliu uloženú v predošlom kroku. Druhá
strana pásu je ukončená zarovno
spájaných fólií. Spojovací pás fólie šírky
minimálne 15 cm sa na spájaných fóliách
po obvode dôkladne privarí (stred
spojovacieho
pásu
fólie
ostane
neprivarený).
Hrana pozdĺžneho okraja spoja fólií
v mieste pod spojovacím pásom fólie sa
skosí a rovnako sa musia skosiť aj hrany
spojovacieho pásu fólie na šírku
pozdĺžneho presahu fólií.
Po skosení hrán sa pozdĺžny presah fólií
zvarí a taktiež sa dokončí zváranie
spojovacieho pásu fólie na jej zaoblenom
konci.
Buďte zvlášť opatrný pri teplovzdušnom
zváraní plôch so skosenými hranami.
Styky fólií v týchto miestach sa musia
dôkladne zavalčekovať úzkym mosadzným valčekom a starostlivo skontrolovať.
Zváraný okraj nasledujúcej fólie presahuje pozdĺžny okraj pripájaných fólií a spojovacieho pásu
v oblastiach skosených hrán minimálne 5 cm.
3.6. Spracovanie detailov
Pri súčasných stavebných trendoch veľmi komplikovaných a zložitých konštrukcií a požiadavke na
lepšie tepelnoizolačné hodnoty, sa pri projektovaní berú do úvahy iba fólie, ktoré sa usilujú
o najvyššie normy kvality a majú nesporné technické vlastnosti. Univerzálnosť Monarplan®
poskytuje projektantovi úplnú slobodu a bezpečnosť pri špecifikácii hydroizolačného systému.
Strešný systém Monarplan® sa dá použiť mnohými spôsobmi v závislosti od požiadaviek
konkrétneho projektu.
Mechanicky kotvená fólia
Mechanicky kotvené systémy sú často uprednostňované pri kladení hydroizolácie na nosnú
konštrukciu z trapézových plechov alebo na drevene debnenie, kde viditeľné kotvy na spodnej
strane konštrukcie nehrajú žiadnu úlohu. Táto metóda aplikácie zahŕňa použitie kotiev bez
tepelných mostov (teleskop + skrutka) upevnených na určených miestach. Je to rýchla a
nenákladná metóda inštalácie jednovrstvovej fólie, ktorá až tak nezávisí od priaznivých
poveternostných podmienok.

Zaťažená fólia
Fólia Monarplan® sa kladie voľne, zvarí sa v presahoch pred aplikáciou zaťaženia, ktoré pridržiava
fóliu na mieste. Táto metóda ponúka maximálnu odolnosť voči vztlaku vetra a rýchlu inštaláciu,
pričom poskytuje aj ochranu voči mechanickému a slnečnému/UV poškodeniu. Táto metóda sa
dá použiť tak pri inverzných ako aj pri jednoplášťových strechách. Pri inverzných strechách sa fólia
aplikuje priamo na nosnú konštrukciu a tak vhodnosť tejto metódy bude závisieť od stavu
a povahy podkladu.
Lepená fólia
Lepené fólie sú vhodné iba ak sú podkladové vrstvy dostatočne pevné a stabilné a na podkladoch,
ktoré sú vhodné pre zodpovedajúce lepidlo. Lepené fólie ponúkajú tiež vysokú kvalitu povrchu.
Lepené systémy sú odkázané na vhodné poveternostné podmienky, ktoré je potrebné vziať do
úvahy, no je možné s nimi izolovať zložité geometrické vzory a členité povrchy.
V čiastočne lepených systémoch sa využíva jednozložkové PUR lepidlo (lepidlo pre kašírované
fólie Teroson EF TK 400) odolné proti vlhkosti, ktoré sa nanáša v pruhoch.
3.6.1. Napojenie fólie na profily z laminovaného plechu a použitie prítlačnej lišty
Bez ohľadu na druh uchytenia fólie je vždy potrebné mechanické kotvenie hydroizolačnej fólie po
obvode strechy, v mieste zmien uhlov a pri všetkých detailoch, napr. strešných svetlíkoch či
prestupoch strechou. Uvedené kotvenia zabezpečia, že sa pnutia, ktoré časom nastanú v
hydroizolačnej fólii, neprenesú do ostatných miest a na detaily strechy.
V spodnej časti prestupujúcich vertikálnych konštrukcií je potrebné jednovrstvovú fóliu vytiahnuť
na vertikálnu plochu minimálne 50 až 70 mm. Potom sa mechanicky ukotví čo najbližšie
k vertikálnej konštrukcii (atika, obruba svetlíka, komín, strešný výlez a pod.). Je potrebné ju
ukotviť k stabilnejšiemu podkladu, t.j. upevniť ju vertikálne k nosnej konštrukcii strechy alebo
horizontálne k murovaným, oceľovým alebo betónovým atikám, svetlíkom a pod.
Strešnú fóliu po obvode strechy je možné ukotviť
pomocou kotviacich skrutiek spolu s:
• laminovaným plechom Monarplan® pod uhlom
90°(prednostne)
• prítlačnou lištou Monarplan®
• podložkami, kotvami, alebo prítlačnými plechmi
3.6.1.1. Ukončenie
fólie
na
z laminovaného plechu

profiloch

Hydroizolačný systém musí byť na strešnej konštrukcii vhodne ukončený, aby sa zabránilo
prenikaniu vody pod nový hydroizolačný systém.
V závislosti od povahy inštalácie a konštrukcie, fólia by mala byť ochránená pomocou krycieho
lemovania. Alternatívne môže byť fólia zaistená pomocou ukončovacej lišty, ktorá sa následne
utesní vhodným tesniacim tmelom pozdĺž horného okraja medzi konštrukciou a ukončovacou
lištou.
Hydroizolácia je vytiahnutá vertikálne minimálne 150 mm nad úrovňou strechy, alebo
v špecifických prípadoch určí projektová dokumentácia spôsob riešenia.

V prípade pochôdznych striech s terasou, alebo striech s iným využitím (napr. vegetačná strecha),
musí byť ukončenie a vytiahnutie izolácie min. 150 mm od najvrchnejšej dokončenej úrovne, a nie
od úrovne hydroizolácie.
Lemovky
Lemovka má poskytnúť účinné prekrytie ukončenia hydroizolácie, presahujúca minimálne 75 mm
cez hydroizolačný systém.
Ukončovacia lišta
V závislosti od inštalačnej metódy a typu použitej ukončovacej lišty, môže byť potrebné, aby
hydroizolačná fólia bola najprv mechanicky zaistená pomocou prítlačnej lišty Icopal. Ukončovacia
lišta sa mechanicky ukotví k stene bežným spôsobom. Za priehyb ukončovacej lišty sa aplikuje
vhodný tesniaci tmel pred záverečným dotiahnutím kotiev. Vyvolá to tlak na tmel, čo zabezpečí,
že detail je účinne vodotesný. Tmel je potrebné pravidelne kontrolovať.
3.6.1.2. Zhotovenie kútov pomocou líšt
z laminovaného plechu
Na miestach, kde sa tvar strechy mení z horizontálnej
plochy na rohovú či vertikálnu plochu sa musí vždy použiť
profil z laminovaného plechu Monarplan®, aby sa
zabezpečila táto zmena smeru. Strešná fólia z plochy sa
vytiahne nad úroveň strechy a osadia a ukotvia sa rohové
profily. Izolovanie zvislej konštrukcie sa robí
samostatným kusom fólie, ktorá prekryje rohový profil
a zvarí sa s fóliou z plochy strechy.
Na stene sa fólia ukončí pomocou stenovej lišty, alebo
iným vhodným spôsobom a na atike sa ukončuje obvykle
na ukončujúcu záveternú lištu. V prípade zváranie fólie na
vnútornú kútovú lištu sa pre správne tvarovanie detailu

kúta najprv privarí fólia v mieste ohybu pomocou mosadzného
úzkeho valčeka a až potom sa fólia privarí na profil a fóliu z plochy
strechy.
V prípade, že ide o vysokú atiku či stenu, je nevyhnutné fóliu
stabilizovať i vo zvislej ploche a to maximálne vo vzdialenostiach
50cm na prikotvené pásiky z laminovaného plechu, prípadne
radom kotiev.
Kotvené laminované profily sa nezapočítavajú do kotvenia
strešného plášťa proti silovým účinkom sania vetra a preto pri
kotvených systémoch je potrebné v závislosti od pomerov danej
stavby zaistiť fóliu mechanickým kotvením v blízkosti päty atiky.
Návrh kotvenia je predmetom kotevného plánu strechy.
3.6.1.3. Zhotovenie kútov pomocou prítlačnej lišty Monarplan
Horizontálna hydroizolačná fólia z plochy strechy je zaistená pri päte atiky pomocou prítlačnej
lišty Monarplan, ktorá je upevnená zospodu k stabilnejšiemu podkladu, t.j. upevnená vertikálne
k nosnej konštrukcii alebo horizontálne k murovaným alebo betónovým atikám.
Výhodou tohto riešenia pomocou prítlačnej lišty Monarplan je jednoduchosť realizácie detailu
a vysoká pevnosť profilu.

V prípade kotvenia do vertikálnej konštrukcie sa fólia z plochy strechy vytiahne minimálne 50 až
70mm nad úroveň strechy a pevne prikotví. Pri kotvení lišty do strešného plášťa sa fólia prehne
cez prítlačnú lištu a v jej tesnej blízkosti sa privarí. Týmto spôsobom sa zabezpečí pevné
prichytenie fólie z plochy strechy.
Následne sa zhotoví izolácia zvislej konštrukcie a privarí sa na fóliu z plochy strechy v tesnej
blízkosti lišty.

3.6.2. Lemovanie striech a odkvapy
3.6.2.1. Lemovanie striech a odkvapy – mechanicky kotvený systém
Všade, kde je to možné, vonkajšie strešné okraje by mali byť vyhotovené z laminovaného plechu
Monarplan®. Profily odkvapových okrajov z kašírovaného plechu Monarplan® sa spájajú na tupo.
Pásy sa upevnia pomocou dvoch radov kotviacich prvkov, zvyčajne skrutkami, v strede s odstupmi
150mm. Medzi profilmi je potrebné ponechať 5mm medzeru kvôli dilatácii materiálu.

Spoje sa následne prelepia 50 mm širokou páskou. Obvykle sa používa tenká separačná hliníková
páska, alebo iný vhodný materiál.
Mechanické kotvenie
1) Vystužená fólia Monarplan®
FM
2) Izolačná doska
3) Parozábrana
4) Vzduchotesný tesniaci pás,
alebo tmel
5) Teplovzdušný zvar, min.20mm
6) Kašírovaný plech Monarplan®
7) Podklad.

Spoj sa následne prekryje spojovacím pásom fólie Monarplan® D šírky 150 mm a po obvode sa
privarí horúcim vzduchom ku kašírovanému plechu so šírkou zvaru min. 20 mm.
V prípade rohu je potrebné postupovať tak, aby sa vytvoril kompaktný a vodotesný detail
v kritickej línii rohu.

V prípade rohu sa použije jeden kus plechovej lišty, ktorá sa prestrihne a zostrihne sa pod
45°uhlom.

Uloží sa na roh a mechanicky pripevni k podkladu.

Následne obdobným spôsobom ako pri styku plechov sa pripraví spojovací pás fólie.

Spojovací pás fólie sa privarí po obvode ku laminovanému plechu, najprv na horizontálnej časti
a napokon sa vytvaruje v rohu a privarí sa i vo zvislej časti ku profilu.

V rohu zostávajúci nos fólie sa napokon privarí na zvislú plochu tak aby vodotesne priliehal ku
detailu rohu.

V závislosti od konštrukčných detailov sa okraj strechy musí urobiť tak, aby bol vodotesný. Styk
laminovaného lemovacieho či ukončovacieho plechu a podkladu je potrebné vzduchotesne
uzavrieť a utesniť vhodným materiálom pozdĺž celého okraja strechy, napr. MS polymérový
tesniaci tmel Icopal MS 112M. Toto pravidlo platí pre všetky typy lemovaní a ukončení striech
s ohľadom na zabezpečenie neprievzdušnosti detailu a odolnosti proti účinkom vetra, jeho
podfúknutiu a vztlaku.
Ak je definovaná kompatibilná parozábrana, potom sa táto môže obaliť cez okraj drevenej laty a
opäť ukončiť pomocou izolačného pásu. Pre podrobnejšie informácie viď štandardné výkresy
detailov spoločnosti Icopal na: www.icopal-synthetic.eu/download/cad-library.
3.6.2.2. Lemovanie striech a odkvapy – lepený systém
Všade, kde je to možné, vonkajšie strešné okraje by mali byť vyhotovené z laminovaného plechu
Monarplan®
V prvom kroku sa aplikuje fólia v ploche až po okraj a prilepí sa k podkladu.
Profily odkvapových okrajov z kašírovaného plechu Monarplan® sa spájajú na tupo. Pásy sa
upevnia pomocou dvoch radov kotviacich prvkov, zvyčajne skrutkami, v strede s odstupmi
150mm. Medzi jednotlivými profilmi je potrebné ponechať 5mm medzeru kvôli dilatácii
materiálu. Spoje sa následne prelepia 50 mm širokou páskou. Obvykle sa používa tenká separačná
hliníková páska, alebo iný vhodný materiál.

Spoj sa následne prekryje spojovacím pásom fólie Monarplan® D šírky 150 mm a po obvode sa
privarí horúcim vzduchom ku kašírovanému plechu so šírkou zvaru min. 20 mm.

Pozdĺž okraja strechy sa laminovaný plech a fólia spoja pomocou spojovacieho pásu vystuženej
fólie, ktorá sa na svojich okrajoch privarí k fólii v ploche a k laminovanému plechu.
V závislosti od konštrukčných detailov sa okraj strechy musí urobiť tak, aby bol vodotesný. Styk
laminovaného lemovacieho či ukončovacieho plechu a podkladu je potrebné vzduchotesne
uzavrieť a utesniť vhodným materiálom pozdĺž celého okraja strechy, napr. MS polymérový
Lepený systém
1) Kašírovaná fólia
Monarplan® GF
2) Izolačná doska
3) Parozábrana
4) Zvar, min. 20mm
5) Kašírovaný plech
Monarplan®
6) Lepidlo na kašírované
fólie Monarplan®
7) Podklad.

tesniaci tmel Icopal MS 112M. Ak je definovaná kompatibilná parozábrana, potom sa táto môže
obaliť cez okraj drevenej laty a opäť ukončiť pomocou izolačného pásu. Pre podrobnejšie
informácie viď štandardné výkresy detailov spoločnosti Icopal na: www.icopalsynthetic.eu/download/cad-library.
3.6.3. Spracovanie kútov a rohov
Ukončenie hydroizolačnej vrstvy z fólie na nízkych atikách (<500mm) patrí medzi základné a
najčastejšie detaily vyskytujúce sa na plochých strechách. Ukončenie hydroizolačnej vrstvy z PVC
fólie na atike sa robí pomocou fóliových plechov a systémových tvaroviek na spracovanie rohov
a kútov. Hydroizolácia atík sa robí vždy osobitne od hydroizolácie plochy strechy.
Z fóliových plechových tabúľ pripravíme rohové a kútové lišty. Zameriame si atiku a kútovú
laminovanú lištu upravíme do vhodného tvaru pomocou nožníc na plech. Potom kútovú lištu z
fóliového plechu mechanicky pripevníme vhodnými kotevnými prvkami do podkladu.
Rovnaký postup vykonáme tiež pre rohovú lištu, iba zastrihnutie lišty bude urobené na oboch
stranách pod uhlom. Potom rohovú lištu mechanicky pripevníme vhodnými kotevnými prvkami k
podkladu.
Pripravíme kus fólie vhodného rozmeru a stabilizujeme bodovým natavením na fóliový plech.
Fóliu z atiky prevedieme zo zvislej časti až ku päte atiky a privarí sa k fólie z plochy strechy.
Po realizácii hydroizolácie na zvislých konštrukciách a jej napojenia na vodorovnú hydroizoláciu
sa pristúpi k samotnému spracovaniu rohov kútov. Na tieto detaily sa používajú tvarovky.
Tvarovku sa uloží na miesto a zatlačí do priesečníku hrán či kútov. V prvom kroku sa privarí
v strede a následne sa privaria hrany. V prípade kútov sa odporúča používať tenký mosadzný
valček, ktorým sa dôslednejšie dajú vytvarovať dané časti do požadovaného tvaru aj v ťažšie
dostupných miestach. Nasleduje privarenie tvarovky. Postupuje sa smerom ku jej okraju tak aby
nevznikli nariasené miesta a ohyby, ktoré môžu byť zdrojom netesností detailu.

Príprava profilov z laminovaného plechu na lemovanie atiky a jej napojenie na strešnú plochu.

Tvarovanie profilov a ich mechanické prichytenie k podkladu.

Po zaizolovaní atiky sa uložia tvarovky na požadované miesto

Privarenie tvarovky v strede a na jej hranách, resp. v kútoch.

Dôkladné privarenie celej tvarovky k podkladu.

3.6.3.1. Izolovanie atiky – vnútorný kút
Pripraví sa kus fólie podľa rozmerov a výšky
atiky a vystrihne sa presah v mieste kúta
z jednej strany pod uhlom 45°.
Fólia sa uloží a vytvaruje v mieste zlomov
a privarí sa v korune atiky na predom
pripravené profily z laminovaného plechu
a v mieste napojenia na fóliu na ploche strechy.
Privarí sa tvarovka vnútorného kúta 90°.
Horný okraj parapetu ukončený s na mieru
vystrihnutou fóliou Monarplan® a vonkajším
rohom s 90° uhlom.
Všetky hrany T-spojov je potrebné skosiť
(miesta označené modrou).
Kontrola všetkých spojov

3.6.3.2. Izolovanie atiky – vonkajší roh
Pripraví sa kus fólie podľa rozmerov a výšky
atiky a vystrihne sa presah v mieste rohu
z jednej strany pod uhlom 45°.
Fólia sa uloží a vytvaruje v mieste zlomov
a privarí sa v korune atiky na predom
pripravené profily z laminovaného plechu
a v mieste napojenia na fóliu na ploche strechy.
Privarí sa tvarovka vonkajšieho rohu s 90°
uhlom a obrátená tvarovka vnútorného kúta.
Všetky hrany T-spojov je potrebné skosiť
(miesta označené modrou).
Kontrola všetkých spojov

3.6.4. Spracovanie detailu prestupu
Opracovať kruhový prestup je obvykle dosť náročné. Ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ prestupu
v plochých strechách Systémové prvky MONARPLAN® na opracovanie kruhových prestupov
umožňujú rýchle a bezpečné opracovanie kruhových potrubí prestupujúcich cez hydroizoláciu.

Systémová prestupová tvarovka sa zreže podľa potreby a priemeru izolovaného potrubia tak aby
tesne priliehala k potrubiu.

Tvarovka sa osadí na potrubie tak aby celou plochou manžety priliehala ku rovine strechy
a dôkladne sa v mieste päty tvarovky dotlačí k podkladu.

Manžeta tvarovky sa po celom obvode privarí na hydroizolačnú fóliu.

Urobí sa kontrola tesnosti spoja manžety tvarovky a fólie pomocou kontrolnej izolatérskej ihly.
Všetky podozrivé miesta, alebo prípadne miesta netesností sa musia ihneď opraviť.

Vrchnú časť tvarovky sa utesní tesniacim tmelom (Icopal MS 112M) a potom sa zafixujte
sťahovacou objímkou z nehrdzavejúcej ocele.
3.6.5. Pochôdzne úpravy a chodníky na fólii
Súčasťou systému Monarplan® je aj špeciálna dezénová fólia s pochôdznou úpravou určená na
vytváranie komunikačných trás a chodníkov na nepochôdznych strechách. Táto úprava chráni
strešnú fóliu proti poškodeniu na miestach častejšieho pohybu osôb po nepochôdznej streche
a zároveň má na vonkajšom povrchu protišmykovú úpravu čím zvyšuje bezpečnosť pohybu osôb
po streche. Fólia nemá hydroizolačnú funkciu a ani nie je určená na vytváranie terás a plôch
s trvalým pohybom osôb.

Fólia MONARPLAN W® sa voľne kladie a v okrajoch sa teplovzdušne zvára (technológiou predzvar
a zvar) k jednovrstvovej fólii v ploche.
Všetky okraje fólie MONARPLAN W® by mali byť tesne teplovzdušne privarené k hydroizolačnej
vrstve.
Pri zhotovovaní chodníkov z fólií MONARPLAN W® sa necháva medzi jednotlivými sekciami
medzera 15 mm na zaistenie plynulého odtoku vody.

4. Skúška zvarov
4.1. Nedeštruktívna skúška zvarov
Po ochladení spoja na teplotu okolia musí
byť homogénny zvarený spoj od okraja spoja
(min. 2cm) kohézny bez cudzích hmôt cez
celú šírku zvaru a spoj musí byť trvale
vodeodolný a vysoko vodovzdorný. Kvalita
strešnej izolácie závisí od kvality spojov.
Aby sa zistili možné vydutiny, je potrebné
otestovať zvárané spoje po celej dĺžke,
pričom je potrebné venovať zvláštnu
pozornosť T-spojom.
Horúcim vzduchom zvárané spoje je možné
otestovať ihneď po ochladení na teplotu
okolia.
Pokrývač môže vykonať nedeštruktívnu
skúšku pozdĺž okrajov spojov pomocou izolatérskej ihly na kontrolu zvarov. Ihlou sa
neprerušovane prejde pozdĺž spoja s vyvinutím mierneho tlaku. Pri zistení chybného zvaru (ihla
prenikne do presahu), je ho potrebné okamžite viditeľne označiť a opraviť čo najskôr.
Vždy použite záplatu minimálne 150 x 150 mm so zaoblenými okrajmi. Ak sú nedostatky
a nespojené miesta dlhé, vystihnite záplatu vo veľkosti problémovej zóny plus 50 mm obvodový
presah. Kruhové záplaty musia mať priemer minimálne 150 mm.
4.2. Deštruktívna skúška zvarov
Pred začatím prác (minimálne ráno a popoludní) a vždy, keď dôjde k zmene poveternostných
podmienok, je potrebné overiť parametre zvárania a príslušne ich nastaviť pomocou vykonania
skúšky zvaru. Ide o skúšku na stavbe a vzorky sa odtrhnú rukou, v prípade, že chýba laboratórny
kalibrovaný testovací prístroj odlupovania.
Šírka vzorky: >20 mm
Požiadavkou dobrého zvaru je, že odolnosť proti odlupovaniu je väčšia než požadovaná
medzivrstvová priľnavosť medzi vrchnou a spodnou PVC vrstvou.
Skúška odlupovania (ručná) sa nesmie
vykonať predtým, než nedošlo k
ochladeniu vzorky na teplotu okolia. Pred
uskutočnením
skúšky
odlupovania,
nastrihajte materiál vzorky na pásy široké
20 mm. Vzorky sa odtrhnú ručne pozdĺžne
aj priečne. Ak dôjde k delaminácii buď
vrchnej alebo spodnej vrstvy fólie,
podmienka je splnená a parametre
zvárania
sú
nastavené
správne.
Delaminácia
predstavuje
riadenú
deštrukciu výrobku.

Ak dôjde k odlúpeniu bez delaminácie vrstvy fólie, znamená to, že parametre zvárania nie sú
postačujúce. Vizuálna kontrola môže naznačiť, či:
• teplota vzduchu bola príliš vysoká
• rýchlosť prístroja bola príliš veľká
• tlak nebol dostatočne veľký
• samotný materiál bol príliš studený alebo vlhký.
Je potrebné vykonať nové skúšky na vychladených vzorkách až kým sa nenastavia správne
parametre pre ďalšiu prácu.
Skúšku odlupovania je možné vykonať priamo na stavbe pomocou elektrického tenzometra.
Výhodou je určenie pevnosti zvaru a/alebo sily odlupovania ako aj príslušné údaje o ťažnosti.

5. Údržba
Nasledujú požiadavky na starostlivosť a údržbu pre strešné systémy Monarplan®. Spoločnosť
Icopal odporúča, aby pracovníci údržby a/alebo dodávateľ údržby kontrolovali strechu pravidelne
alebo aspoň dvakrát ročne, ideálne pred zimou a po nej. Zabezpečí sa, že sa odstráni špina a
úlomky, ktoré by mohli poškodiť strechu a tiež sa nahlásia všetky nedostatky, pričom môže dôjsť
k skorej náprave. Za položky údržby, vrátane lemoviek a tmelov, je zodpovedný majiteľ budovy.
Položka

Kroky

Vnútorne

Vizuálne skontrolujte vnútorné povrchy kvôli prejavom vlhkosti, pretekaniu alebo kondenzácii
(napr. vlhké miesta, škvrny atď.)

Všeobecne

Zo strechy odstráňte všetky nepotrebné úlomky, zvlášť predmety, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie fólie. Nepoužívajte strechu ako pracovnú plošinu pre priľahlé budovy alebo ďalšie
práce. Ak je potrebný prístup, je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu, aby nedošlo k
poškodeniu fólie.

Odkvap

Udržiavajte strechu čistú v oblasti odkvapov, aby ste sa vyhli upchatiu. Vyčistite lístie, naplaveniny
a iné úlomky, ktoré by mohli zablokovať výpusty alebo inak upchať odkvap. Skontrolujte, či sa
stekajúca voda odplavuje odkvapmi do 48 hodín po daždi.

Presahy

Vizuálne skontrolujte presahy fólie kvôli zaisteniu.

Ropné
výrobky

Aby ste sa vyhli degradácii fólie, nenechávajte na nej žiadne ropné produkty (rozpúšťadlá, mazadlá,
farby, oleje či iné tekutiny obsahujúce ropné produkty).

Živočíšny tuky

Neodsávajte kuchynský odpad (rastlinné tuky) alebo iné živočíšne tuky priamo na plochu strechy.
Mohli by poškodiť fóliu.

Chemikálie

Skontaktujte sa so spoločnosťou Icopal, ak akékoľvek chemikálie prídu do kontaktu so strešnou
fóliou. Niektoré chemikálie by mohli poškodiť fóliu alebo spôsobiť jej oslabenie.

Chodenie po
streche

Ak je potrebné pravidelné chodenie po streche alebo ak má strešné zariadenie harmonogram
údržby každých 30 dní alebo menej, je potrebné zabezpečiť vyhradené komunikačné chodníky.
Dávajte pozor ak nechodíte po chodníkoch zvlášť po bielych fóliách, keďže námraza či ľad nemusia
byť viditeľné. Fólie sú klzké, keď sú mokré.

Zmeny
strechy

Odkonzultujte so spoločnosťou Icopal, či navrhované zmeny nezmenia platnosť záruky. Práce musí
realizovať schválený dodávateľ strechy, ktorý pôvodne strechu inštaloval. Nedovoľte, aby iní
remeselníci robili úpravy cez hydroizolačnú fóliu bez náležitého poučenia. Je to zvlášť dôležité pri
montáži antén, klimatizačných zariadení či telefónnych káblov.

Čistenie

Odtlačky prstov, nôh, či všeobecné znečistenie v dôsledku chodenia, priemyselné znečisťujúce látky
a špina z prostredia sa dajú vyčistiť z povrchu fólie pomocou bežných domácich saponátov a
opláchnutia čistou vodou. Aby sa maximalizovala reflexivita, je potrebné biele fólie čistiť aspoň raz
za dva roky.

Klampiarensk Udržiavajte časti vyžadujúce údržbu, akými sú lemovky, kovové obruby a kovové potrubia vždy
é práce
vodotesné.

Pretekanie

Všetky priesaky okamžite nahláste spoločnosti Icopal. Pokúste sa určiť, či ide o presakovanie fólie
alebo steny, obruby, strešného okna, kovového potrubia alebo klampiarenských prvkov.
Presakovanie vody je možné určiť pomocou mäkkej či zvlnenej izolácie alebo prítomnosti vody pod
fóliou. Fyzické poškodenie fólie alebo lemovky záruka nepokrýva. Majiteľ budovy znáša náklady na
kontrolu a opravu.

Núdzové
opravy

Pre núdzové opravy používajte kvalitný tmel. O tomto kroku písomne informujte Icopal.

Údržba
povrchu
strechy

Ak je nevyhnutné, aby boli pracovníci na streche kvôli obsluhe strešného zariadenia, napr.
klimatizačné jednotky, antény atď., je potrebné ich upozorniť, aby využívali nášľapné pásy a boli
opatrní pri narábaní s náradím a zariadením, aby nedošlo k poškodeniu strešnej fólie.

Kontrola by sa mala zamerať na vysokorizikové oblasti, akými sú strešné otvory, odtoky a okolie
všetkých strešných zariadení, ako aj na generálnu kontrolu celej strechy. Kontrolór by mal hľadať
poškodenie fólie (zárezy a pretrhnutia, vytekanie oleja alebo chladiacej látky, chemické mláky z
akéhokoľvek strešného strojového zariadenia alebo prienik vody do strešného systému.
Dodržiavanie vyššie uvedených požiadaviek na starostlivosť a údržbu zaistí, že strešný systém z
fólií bude trvanlivý a vodotesný.

6. Balenie, dodanie, skladovanie a likvidácia materiálov
6.1. Balenie, dodanie a skladovanie fólií a príslušenstva
So všetkým materiálom manipulujte tak, aby ste sa vyhli poškodeniu. V závode sú kotúče
hydroizolačnej fólie osobitne zabalené a uložené horizontálne na paletách kvôli doprave. Palety
sú prekryté PE fóliou.
Kým materiál nepoužívate, ponechajte ho v pôvodnom obale, aby ste ho ochránili pred vlhkosťou.
Neutesnené obaly musia byť starostlivo uzavreté, v prípade, že sa skladujú v otvorenom priestore
dlhšiu dobu. Po dlhodobom skladovaní sa môže objaviť malé zvlnenie po uložení izolácie na
streche.
Kotúče s fóliou sa musia skladovať horizontálne na čistom rovnom a suchom povrchu. Kotúče sa
musia skladovať v zastrešenom priestore, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu alebo
by mali byť prekryté čistou nepremokavou plachtou. Vlhkosť na fóliách môže oslabiť zvárateľnosť.
Palety by sa nemali stohovať.
Dočasné skladovanie na strechách by
malo byť v kotúčoch a rovnomerne
rozložené na ploche strechy, na ľahkej
oceľovej konštrukcii iba na nosných
plochách.
Doplnkové materiály sú vodotesne
zabalené v syntetických/plechových
nádobách alebo plechovkách.
Prosím, všimnite si na nálepkách
obalov uvedené podmienky a dobu
skladovania!
Lepidlá sa musia skladovať pri teplotách okolo 20°C v závislosti od výrobku (pozrite si karty
bezpečnostných údajov jednotlivých výrobkov kvôli pokynom pre skladovanie). Všetky horľavé
materiály sa musia skladovať na chladnom a suchom mieste, mimo zápalných zdrojov, zdrojov
tepla a ohňa. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené na nálepkách obalov.
Materiály z otvorených nádob sa môžu spracovávať iba počas krátkej doby.
6.2. Likvidácia stavebného odpadu a obalového materiálu
Spoločnosť Icopal podporuje paneurópsky ROOFCOLLECT® zberom a recykláciou PVC strešných
fólií.
Cieľom ROOFCOLLECT®, programu vytvoreného poprednými výrobcami plastovej strešnej krytiny
a podkladových vrstiev, je nenákladný a pre životné prostredie prijateľný zber a recyklácia PVC
strešných produktov. Icopal aktívne podporuje tento paneurópsky program.

7.

Záruka kvality

Prosím, vezmite na vedomie, že platnosť a rozsah záruky spoločnosti Icopal na výrobky sa
vzťahuje len v prípade, že boli použité fólie a príslušenstvo Monarplan® (alebo výrobky ostatných
výrobcov schválené spoločnosťou Icopal pred začatím prác) a tiež iba v prípade ak materiál bol
správne skladovaný. Všetky zmeny špecifikácií odsúhlasených systémov zneplatňujú všetky
ponúkané záruky.
Okrem toho, ak sa systém Monarplan® nenainštaluje v súlade s platnými pokynmi (pokiaľ nebolo
dohodnuté inak), ponúkaná záruka bude neplatná.
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