
 

 

 

 

Montážny návod pre Modifikované asfaltové šindle 

BB Classic SBS, OB Standars SBS 

 

 

 

 

 

 

 



1. Materiálová báza 

Vyrábajú sa zo základných asfaltovaných pásov upravených tak, aby zabezpečovali 

spoľahlivú funkčnosť na všetkých odporúčaných sklonoch strechy. Základný materiál sa vyrába s 

nosnou vložkou zo sklenenej rohože, na ktorú je obojstranne za horúca nanesená asfaltová krycia 

vrstva z modifikovaného asfaltu. Povrchová úprava vrchnej vrstvy z hrubozrnného 

hydrofobizovaného keramického granulátu vytvára veľmi účinnú ochranu asfaltovej hydroizolácie 

proti atmosférickému starnutiu, prelietavému ohňu a proti mechanickému poškodeniu. Taktiež 

dlhodobo účinne chráni asfaltovú hydroizoláciu pred ultrafialovými lúčmi. Hrubozrnný posyp z 

keramického granulátu zaručuje stálofarebnosť a ochranu pred degradáciou asfaltovej vrstvy. 

 

2. Tvar a rozmer šindľov 

BB CLASSIC SBS 

 

 

OB STANDARD SBS 

 

 

 

 

 

3. Rozsah použitia podľa skonu strechy  

Možnosť pokládky šindľov je  od 15° do 90°. Od sklonu strechy závisia jednotlivé doplnky alebo riešenia ako 

napríklad vzájomné prekrytie šindľov, kotvenie, podkladový pás. 

 



4. Prekrývanie šindľov v závislosti od sklonu 

S klesajúcim sklonom strechy narastá vzájomné prekrytie šindľov. Dostatočné prekrytie je rozhodujúce 

pre zabezpečenie hydroizolačnej schopnosti šindľov v závislosti od skonu. 

 

sklon strechy od 15° do 22°            sklon strechy od 22° do 30°  

 

sklon strechy od 22° do 90° 

 

 

sklon strechy od 15° do 22°          sklon strechy od 22° do 30° 

 

sklon strechy od 22° do 90° 



5. Kotvenie 

Kotvenie šindľov je zásadné pre zachovanie ich funkčnosti počas celej doby životnosti. Šindle sa kotvia do 

dreveného podkladu klincami. Odporúčajú sa použiť pozinkované alebo hliníkové klince so širokou kruhovou 

hlavou (tzv. lepenkáče). Na kotvenie odporúčame hrúbku drieku klinca 2,5 mm a dĺžku v dvoch variantoch 25 

alebo 32 mm podľa hrúbky podkladovej konštrukcie. Kotvenie šindľov je závislé od sklonu strechy.  

Pre sklony od 15° do 60° navrhujeme kotvenie podľa Schémy č. 1. Pre sklony od 60° do 90° je nutné 

postupovať podľa Schémy č. 2 . Okrem predpísaného mechanického kotvenia šindľov pri sklone strechy nad 

60° je nutné aktivovať lepiace body nahriatím teplovzdušnou pištoľou, alebo podliepať asfaltovým lepidlom 

(tmelom). Pri kotvení asfaltových šindľov na strechách pri akomkoľvek sklone pri vonkajšej teplote pod 15°C je 

nutné aktivovať lepiace body nahriatím teplovzdušnou pištoľou a pritlačiť na lepiace body. Pri vonkajších 

teplotách pod +15°C je nutné šindle skladovať v temperovanej miestnosti pri izbovej teplote v trvaní min. 24h. 

Pri vonkajších teplotách pod +5°C sa neodporúča pokládka šindľov. 

                    

Schéma č.1,  kotvenie od 15° do 60°           Schéma č.2,  kotvenie od 60° do 90° 

 

6. Kladenie podkladového pása a klampiarskych konštrukcií 

Podkladová vrstva sa navrhuje podľa sklonu strechy. Podkladové pásy sa kladú na celú plochu strechy. Pred 

zabudovaním sa rozvinú tak, aby vytvorili priamu plochu bez nerovností. Pásy sa kladú rovnobežne s odkvapom 

s priečnymi a pozdĺžnymi presahmi šírky 100 mm. Pásy sa kotvia klincovaním v presahu. Vzdialenosť klincov by 

nemala presiahnuť cca 100 mm. Pri samolepiacich podkladový pásoch sa ukladajú pásy pod klampiarske prvky 

a po uložení klampiarskych prvkov sa ešte prelepia ďalším samolepiacim asfaltovaným pásom. 

Sklon strešnej roviny od 15° do 25° sa odporúča použiť samolepiaci asfaltovaný pás modifikovaný SBS 

kaučukom. Na tento účel odporúčame podkladový pás Icolep L30, alternatívne Vedatop SU. 

Sklon strešnej roviny  od 25° do 90° sa odporúča použiť asfaltovaný podkladový pás V13. Ako podklad je možné 

použiť aj alternatívne pásy s vyššou špecifikáciou.  



 

Sklon strešnej roviny od 15° do 25°            Sklon strešnej roviny od 25° do 90° 

 

 

7. Klampiarske konštrukcie  

Po uložení podkladovej vrstvy odporúčame zabudovať klampiarske konštrukcie. Klampiarske konštrukcie 

je potrebné riešiť pri okapovej hrane, oplechovaní komína a iných prestupujúcich konštrukcií, štítovej hrany, 

lemovaní pri stene, oplechovaní úžľabia a pod. Pri riešení je nutné riadiť sa podľa vykreslených detailov a podľa 

platnej normy klampiarskych konštrukcií. V miestach styku oplechovania a asfaltových šindľov je nutné použiť 

asfaltový tmel. 

 

 

 

 

8. Kladenie asfaltových šindľov  

Po uložení podkladovej vrstvy sa kladú asfaltové šindle od odkvapovej hrany smerom k hrebeňu. Prekrytie 

šindľových listov závisí od typu šindľov a od sklonu strechy. Klince sa zatĺkajú za rovno povrchu šindľového listu 

tak, aby nevytŕčali zo šindľov a ani neboli do šindľového listu natlčené aby ich neprerazili. 

 

Detailné zobrazenie správneho a nesprávneho priklincovania šindľových listov  

 



9. Hrebeň a nárožie strechy  

Hrebeň strechy je možné vyhotoviť dvoma spôsobmi a to vetraným hrebeňom a nevetraným klasickým 

hrebeňom. Hrebenáče odporúčame vytvoriť zo šindľových listov. Asfaltové šindle v hrebeni (hrebenáče) 

odporúčame pribíjať a ukladať v smere prevládajúcich vetrov. 

 

Princíp realizácie klasického hrebeňa a nárožia 

 

 

10. Úžľabie  

Úžľabie je najviac namáhaným miestom šikmej strechy. Vytvoriť úžľabie je možné s použitím úžľabného 

stredového plechu alebo s prekladaním šindlových pásov. V oboch prípadoch je potrebné použiť podkladový 

pás úžľabia zo samolepiaceho pásu Icolep L30 resp. Vedatop SU. 

Detail vyhotovenia úžľabia s oplechovaním 

1-podkladový pás, 

2- podkladový pás úžľabia (Icolep L30, 

Vedatop SU)  

3- úžľabný plech 

4-kotviaca príponka 

5-klinec  

6-asfaltové šindle 

7-asfaltový tmel 

 

 

 

 

 



 

Detail vyhotovenia prekladaného úžľabia 

1-podkladový pás 

2- podkladový pás úžľabia (Icolep L30, 

Vedatop SU) 

3-prekladané asfaltové šindle 

4-kliniec 

5-asfaltové šindle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Technické parametre SBS šindľov 

    

Vlastnosť 
Meracia 
Jednotka 

Požiadavka 
normy STN 

EN 544:2011 

Namerané 
hodnoty 

Hrúbka pásu mm - 3 mm 

Pevnosť v ťahu    

pozdĺžne, najmenej N/50 mm 600 600 

priečne, najmenej N/50 mm 400 600 

Pevnosť v ťahu proti pretrhnutiu 
klincom 

N 100 100 

Obsah asfaltovej hmoty, najmenej g/m2 1300 1300 

Priľnavosť minerálnych granúl alebo 
bridličných šupiniek 

g/vzorka 2,5 2,5 

Tečenie povrchovej ochrannej vrstvy 
vyhovuje vyhovuje pri 90°C 

 vyhovuje vyhovuje 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je: 

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 

Mojmírovská 9 

951 12 Ivanka pri Nitre 

+421 37 692 00 00 

infosk@bmigroup.com 

icopal.sk 

 


