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1.
Fasádové profily structura

Fasádový profil structura z inovatívneho polymérového kompozitu na báze dreva S2 (WPC); je možné použiť obe
strany; dve odlišné textúrové povrchy „linea“ a „banda“;
Montážne spony structura a skrutky so zapustenou hlavou 3,5 x 30, materiál: nerezová oceľ
A2; pre upevnenie fasádových profilov structura k dreveným nosným rámom.
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Strana proflu banda
(15.300. ...)

structura
Strana proflu linea
(15.300. ...)

Montážna
spona structura
(22.016.000)

Skrutka so zapustenou
hlavou 3,5 x 30
(22.259.000/22.359.000)

2. .
Príslušenstvo
systému

Štartovací profl P,
hliníkový
Pre začiatok inštalácie horizontálneho obloženia
(25.014.024)

Vrstvený profil,
hliníkový
Pre začiatok inštalácie vertikálneho obloženia
(23.090. …)

Spojovací profil F,
hliníkový
Pre okenné ostenie,
napojenie u strechy atd.
(22.083. …)

21

Z profil 1, hliníkový
K zakrytiu vertikálne
montovaných
spojovacích profilov
F
(22.084. …)

45

Z
profil
2,
hliníkový
Pre zakrytie tupých
spojov alebo vertikálne inštalovaných fasádových
profilov structura
(22.082. …)

6.0

Univerzálna skrutka H 6
× 45, nerezová oceľ A2
Pre viditeľné upevnenie rezaných fasádových
profilov structura
(24.292.000)

40

Krížová skrutka 4
× 40, nerezová
oceľ A2
Pre
upevnenie
krycieho profilu a pre
viditeľné upevnenie
rezaných fasádových
profilov structura
(22.131. …)

Krycí profil, hliníkový
Pre napojenie pri
priebežnej špáre
počas vodorovnej
montáže
(23.082. ...)

Ventilačný profil, plastový
Pre zakrytie ventilačných otvorov
(25.045. …
30 mm × 30 mm)
(21.016. …
90 mm × 30 mm)

Spojovacia páska,
726 plastu
z jemného
Pre pokladanie za
otvorené tupé
spoje
(24.093.000)

1,5

Krycia hrana
20/30, hliníková
Pre
vertikálne
ukončenie
(21.085. …)

4.0

Vonkajší roh C,
hliníkový
2dielny ukončovací profil
(23.175. …)

16

3.9

Krížová skrutka
3.9 × 16, nerezová oceľ A2
Pre zaistenie krycích
profilov vonkajšieho
rohu C
(22.229. …)

Ukončovacia zátka C,
plastová723
K utesneniu vrchných
a spodných otvorených
koncov vonkajšieho
rohu C
(25.199. …)
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3.
Práca s produktom
v kocke

1 | Skladovanie
Skladujte na rovine v suchu,
v originálnom balení

2 | Manipulácia
Aby ste sa vyhli počas montáže poškriabaniu, vždy profil zdvíhajte, nikdy ho neťahajte
alebo netlačte po hranách. Uistite sa, že je
počas práce povrch čistý.

7 | Predlžovanie
Max. 5 mm/m, závisí na vystavení vody. Musí
sa vziať v úvahu počas montáže.

00

31

8 | Pozdĺžne a dilatačné špáry
Pre profily o dĺžke 3.10 m vytvorte ale aspoň 15
mm dilatačné špáry.

00

31

15

3 | Spracovanie
Fasádové profily structura môžu byť rezané
(karbónovými hrotmi), frézované alebo vŕtané
pomocou bežných drevoobrábacích nástrojov

9 | Napojenie
Medzi koncami profilov a hranicami ako napr.
stenami, spojovacími profilmi atd. musia byť
zachované dilatačné špáry ale aspoň 10 mm.

4 | Princíp zadnej ventilácie systému
Od spodku po vrch je nutné ponechať medzi stenou
a obložením najmenej 20 mm širokú medzeru. Je
nutné nechať vstup a výstup otvorený.

10 | Smer kladenia
Pri vodorovnej montáži musia
byť drážky na profiloch smerom
dolu.

5 | Upevňovacie rozstupy
× = 3 a viac podpier 625 mm
× = len 2 podpery 300 mm
Presah profilu max. 100 mm

11 | Montáž
Cez drievko na profil ľahko
poklepte gumovou paličkou.

6 | Upevňovacie materiály
Fasádové profily structura sú skryto pripevnené
pomocou montážnych spôn a fasádových skrutiek
WERZALIT 3,5 x 30 z nerezovej ocele A2.

12 | Čistenie
Používajte len vodu a tekuté čistiace prostriedky.
Nepoužívajte brusné prostriedky. Profily môžu
byť čistené tiež pomocou vysokotlakových
čističov (viď strana 7).

20

Orezané fasádové profily structura je možné viditeľne
pripevniť pomocou univerzálnych skrutiek WERZALIT
H 6 × 45 (otvor 9 mm) alebo pomocou krížových
skrutiek WERZALIT 4 × 40. Viditeľne umiestnené
skrutky dotiahnite len zľahka.
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4.
Technické
údaje

Vlastnosť

Hodnota

Jednotka Štandard

Hustota

1150

kg/m³

Hmotnosť

1.9

kg/bm

Obsah dreva

60

%

Nadutie po skladovaní vo
vode pri 100 °C po 5 h

Hrúbka < 4
Šírka
< 0.7
Dĺžka
< 0.3

%

VHI kvalita
tesnosti

Zmena dĺžky z dôvodu vystavenia
vlhkosti/žiary

<5

mm/lm

WERZALIT
testovacia
norma

Teplotná odolnosť za
bežného používania

-50 až +70

°C

Krátkodobá tepelná odolnosť

až do +120

°C

Citlivosť na chemikálie
a tvorbu škvŕn



Poznámky

EN 323

Maximálna očakávaná zmena dĺžky
pri extrémnych výkyvoch počasia.

Nezohľadnené odchýlky spôsobené
sústavným zaťažením.

Podľa
EN 438

Žiadne škvrny spôsobené bežnými čistiaci
prostriedkami podľa EN 438. Výnimka:
lak na topánky, oleje, mastnota: tieto
vyčisťte okamžite, napríklad pomocou:
• Spreja na odstránenie škvŕn
• Silné odmasťovadlá
• Viacúčelové čističe
Je možné použiť vysokotlakový čistič,
max. 80 bar, najmenej 20 cm vzdialenosť
trysky, nepoužívajte rotačnú trysku.

Požiarna odolnosť/trieda horľavosti

B2

Odolnosť proti blednutiu

A UV prímesami; morené pigmentmi s odolnosťou proti blednutiu úrovne 8 (DIN 54004).
Kvôli obsahu drevenej múčky je potreba očakávať jednotné blednutie profilu.

Odolnosť proti plesniam

Trieda 1

Odolnosť proti drevokazným hnedým Veľmi odolné
a bielym hnilobným hubám

5.
Normy a
predpisy

DIN 4102-1

Normálna horľavosť

EN 350-1

(Veľmi dlho trvanlivé)

DIN EN 12038

Po vymývaní podľa EN 84 (strata
hmotnosti < 1,5%)

Odolnosť proti miernym hnilobným hubám

Odolné

ENV 807

O 15 až 25 % menšia strata
hmotnosti než Azobé/Bongossi

Použitie podľa tried ohrození
drevených materiálov (HC)

3+4

EN 335-1

HC 3: žiadny kontakt so zemou, nezakryté (vnútorné podmienky)
HC 4: v kontakte so zemou alebo čerstvou vodou

DIN 18516
DIN 1055
DIN 4108
DIN 18165
DIN 18164
DIN 18201

Obklady pre vnútorné steny
Práce na stavbách
Tepelná izolácia budov
Vláknité materiály pre izoláciu budov
Pórovité plasty ako izolačné
materiály budov
Tolerancie a odchýlky v budovách

DIN 18202
DIN 4102

Tolerancie a odchýlky pri stavbe budov
Chovanie plameňa stavebných materiálov a
stavebných komponentov
DIN 68800 Zachovanie dreva
DIN 18351 Technické špecifikácie spätného vetrania
pre kontrakty
DIN 4420
Servis a práca s lešením

Technické pokyny pre stolárstvo
”Vonkajšie obloženie stien drevom a materiály na báze
dreva“
Vydanie 08/2006
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6.
Rozsah/otázky

Informácie v týchto pokynoch k montáži sú založené na najbežnejších situáciách pokladania. Pretože nie je možné popísať v tomto
manuály všetky možné spojitosti a podrobnosti, je potrebné sa pri montáži držať základných princípov a požiadaviek.Procesy montáže:
Tento montážny návod sa môže z dôvodu technologického pokroku bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť. Aktuálna
verzia je vždy k dispozícií na www.werzalit.com Pri montáži, prosím, postupujte podľa tohto návodu, pretože pri jeho nedodržaní
nemôže byť uznaná záruka.

7.
Použitie

Fasádové profily structura môžu byť použité na celkové i čiastočné fasády a kdekoľvek, kde je možné použiť materiály požiarnej
triedy B2 (normálna horľavosť podľa DIN 4102). Vzhľadom k tomu, že obe strany profilov sú pohľadové, je možné ich použiť aj
tam, kde sú viditeľné z oboch strán, ako sú napr. ploty, prístrešky pre automobily a ďalšie.

8.
Spôsoby
montáže

Horizontálna montáž profilu structura,
strana profilu linea.

Horizontálna montáž profilů structura,
strana profilu banda.

VA_Struktura_01

1

Vertikálna montáž profilu structura,
strana profilu linea.

9.
Materiál

Vertikálna montáž profilu structura,
strana profilu banda.

VA_Struktura_03

structura je tvorená inovatívnym polymérovým kompozitom S2 na báze dreva (WPC). Táto kombinácia drevitých vlákien a
termoplastového priemyslového polypropylénu (PP) spojuje pozitívne vlastnosti dreva a plastu.
✔ PEFC - certifikované
✔ Odolné proti nárazu
a lomu
✔ Ľahká údržba
Odolné voči:
✔ Chladu
✔ Kyslým dažďom
✔ Soli
✔ Chlóru
✔ Hmyzu
Drevo

6

Polymérový Plast
kompozit
S2 na báze
dreva

✔ Hubám
✔ Poveternostným vplyvom

structura Obecné informácie

10.
Povrch

Zvláštne spojenie materiálu zapríčiňuje rôznorodé farebné výkyvy, ktoré závisia na pozícií slnka vďaka miešaciemu efektu drevených vlákien a lesklých častíc namoreného polyméru.
Časom povrch zosvetlí a bude menej žiariť z dôvodu obsahu dreva v kompozite. Je možné, že nastanú
ľahké farebné výkyvy medzi jednotlivými profilmi.

11.
Skladovanie

Fasádové profily structura musia byť skladované až do montáže v rovine, v suchu a v
originálnom balení. Aby ste predišli škrabancom profily zdvíhajte a nikdy ich
netlačte ani neťahajte hranami cez seba.

12.
Rezanie

Fasádové profily selecta môžu byť rezané (karbónovými kotúčmi), frézované a vŕtané pomocou
všetkých bežných drevoobrábacích nástrojov.

13.
Dopad na
životné
prostredie

Pre drevené časti je používané len zdravé drevo z trvalo udržateľných miestnych lesov. WERZALIT je
držiteľom PEFC certifikátu. Nie je použité staré ani tropické drevo.
Použité spojivo je termoplastový technický polymér (polypropylén PP), ktorý neobsahuje žiadne
škodlivé látky. Počas spaľovania nie sú produkované žiadne toxické splodiny. Nie sú pridávané žiadne
izokyanáty, fosfáty ani halogény.
Odrezky alebo odstránený materiál môže byť v praxi likvidovaný ako domáci odpad alebo objemný
odpad na skládke alebo spálením; dodržujte však prosím požiadavky Vašej odpadnej služby.

14.
Čistenie

Fasádové profily structura nevyžadujú zvláštnu starostlivosť. Väčšie množstvo špiny by však malo byť
neodkladne odstránené tak, že fasádové profily structura pozdĺžne vykefujte pomocou normálneho
domáceho čistiaceho nástroja, vody a obyčajného domáceho detergentu. Na špinu, ktorú nie je ľahké
odstrániť, je možné použiť vysokotlakový čistič (max. 80 barov, najmenej 20 cm od povrchu profilu, bez
rotačnej trysky).
Mastnú špinu je možné dobre odstrániť pomocou nasledujúcich produktov:
• Odstraňovač škvŕn v spreji
• Silný odstraňovač v spreji
• Viacúčelový čistič
Následne profily dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody.
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15.
Výpočet
požadovaného
množstva

+2

240 0
+2
Krycia šírka 232 0
10.5

12

0

18-1

32

Krycia šírka

232 mm

Štandardná dĺžka

Požadované množstvo/m2

3100 mm (hrubý rez)

fasádový profil structura

Montážne spony a skrutky so zápustnou hlavou 3.5×30

4.31 bm/m2

cca 8 ks/každý m2

Hodnoty nepočítají s odpadem pri rezaní

16.
Nosný rám
fasádového
obloženia

Fasádové profily structura sú zvyčajne pripevnené k drevenému nosnému rámu. Ten sa obecne skladá z podporných líšt (ku
ktorým sú priskrutkované profily) a priehradkových líšt, ktoré poskytujú konštrukciu pre podporné lišty.
Obecne by mali byť dodržané v súvislosti s nosnými rámami nasledujúce zásady:
✔ Drevo musí odpovedať stupňu S10 (alebo MS10) podľa DIN 4074.
✔ Jednotlivé sekcie kríženia musia odpovedať DIN 1052, časť 1.
✔ Drevo musí byť chránené podľa DIN 68800, Ochrana dreva.
✔ Nosný rám musí byť upevnený pomocou hmoždiniek a skrutiek s technickým schválením a podľa pokynov výrobcov.
✔ Podporné lišty musia byť upevnené v každom krížení do priehradkových
líšt najmenej 2 skrutky do dreva, nerezová oceľ A2, v pozdĺžnom usporiadaní.
✔ Nosný rám musí byť rovný a kolmý. Rozmerové tolerancie môžete nájsť v DIN
18202, častiach 2 a 4.
✔ Spojovacia páska musí byť použitá pre otvorené tupé spoje.
Rôzne spôsoby nosného rámu:
Izolačné vrstvy medzi
lištami

Montáž tlaku odolných
izolácií ako prvej vrstvy

Podporné lišty na kovových hranách

Výhody:
Jednoduchá, typická montáž

Výhody:
Ideálna tepelná izolácia takmer bez tepelných mostov

Výhody: Veľmi hrubú izolačnú vrstvu je
možné vyhotoviť ďaleko ľahšie než pomocou drevených priehradkových líšt. Nerovné
oblasti je možné zrovnať jednoduchšie.

Nevýhody:
Nepraktické pre silné izolácie. Môžu
byť ďalšie vetruvzdorné, paro priepustné fólie.

Nevýhody:
Je potreba ďalšie upevnenie izolácie

Nevýhody:
Môže byť drahší než drevené
prepážkové lišty. Môžu byť
napríklad vetru vzdorné, paropriepustné fólie.

1

1

V_Selekta_08
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17.
Protipožiarne
vlastnosti

Fasádové profily sú stavebné materiály, ktoré musia vykazovať požiarnu odolnosť, ktorá splňuje požiadavky štátnych stavebných
vyhlášok (v Nemecku LBO), rovnaké tak ako pravidlá DIN 41002. Fasádové profily structura odpovedajú triede horľavosti B2, normálne horľavé, podľa DIN 4102.
Fasádové obloženie triedy horľavosti B2 je možné obecne použiť na budovy, ktoré majú najvyššiu prístupnú podlahu max. 7 metrov
nad zemou. Pri jednopodlažných budovách môže trieda horľavosti B2 postačovať, pokiaľ je schválená príslušným stavebným úradom,
pretože tu nie je riziko šírenia ohňa medzi podlažím. Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť príslušný stavebný a požiarnobezpečnostný úrad.
Taktiež je treba brať v úvahu požiadavky odolnosti pri tepelných izoláciách.

18.
Odzadu
odvetrané
predelové
fasády (BVCF)

Structura je montovaná ako odzadu odvetrávaná predelová fasáda. Odvetrávací priestor je vytvorený medzi vonkajšou stenou/
izoláciou a fasádovými profilmi structura tak, aby mohla byť odvetrávaná vlhkosť počas montáže aj užívania.

Výhody odzadu odvětrávaných predelových fasád:
✔ Systém s optimálnymi fyzikálnymi vlastnosťami
Ochrana proti poveternostným vplyvom je oddelená od funkčných vrstiev steny
➔ Dlhotrvajúca funkčná ochrana prvkov steny
✔ Úspora energie
Vďaka jednotlivo vybranej hrúbke izolácie a dobrým možnostiam izolácie u málo izolovaných budov
✔ Vylepšenie stavby a životného komfortu
✔ Rozsiahla sloboda designu

19.
Tepelná izolácia
a vetruvzdorné
vlastnosti

Tepelná izolácia musí byť navrhnutá podľa súčasných regulácií úspory energie (EnEV).
Tepelné izolačné materiály musia byť upevnené vhodným príslušenstvom, ako sú izolačné príchytky, podľa pokynov výrobcu. V zásade
je potreba previesť montáž tak, aby neprepúšťala vietor a zabránila prúdeniu studeného vzduchu na konštrukcií. Preto odporúčame
montáž v dvoch vrstvách s prekrývacími spojmi. Izolácie musia byť zarovnané na stenu. Pri použití izolačných materiálov, ktoré
umožňujú cirkuláciu vzduchu, musí byť zhotovená hydrofóbna, paropriepustná vrstva.
Nosný rám musí byť zvolený na základe šírky izolácie, použitého izolačného materiálu atd. (viď sekcia 16, s.8.)
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20.
Zadná ventilácia

Zadná ventilačná špára „x“ musí byť najmenej 20 mm. Zadná ventilačná špára nesmie byť u kríženia obmedzená lištami ani inými prvkami.
Ventilačné vstupy a výstupy musia mať konzistentnú šírku najmenej 20 mm. Ochrana proti malým zvieratám musí byť zaistená pomocou
ventilačných profilov pri vstupe a výstupe ventilačných špár, obzvlášť ak sú použité mäkké materiály (napríklad izolácie).

×

×

Pre horizontálnu montáž je priestor medzi
podpornými lištami zároveň aj vetracou vrstvou
(horizontálna časť).

max.
100

21.
Maximálne
upevňovacie
rozstupy

X

X

X = 3 a viac podpier max. 625 mm
X = len 2 podpery max 300 mm

max.
100

X

Rozstup nosného rámu musí byť na okrajoch

max.
100

max.
100

22.
Stanovanie
upevňovacích
rozstupov

Pre vertikálnu montáž musia byť horizontálne podporné lišty prichytené k vertikálnym prekážkovým
lištám, ktoré vytvárajú vetraciu vrstvu (horizontálna
Xčasť).

X

znížený (viď sekcia 22, s.10)
Presah profilu na okrajoch max. 100 mm

X

Podľa DIN 1055, časť 4, sa musí pri plánovaní nosného rámu počítať so zvýšeným saním
vetru na okrajových stranách budovy. Upevňovacie rozstupy fasádových profilov WERZALIT musia byť v týchto oblastiach znížené na max. 300 mm. Pokiaľ je to potrebné,
musia byť namontované ďalšie podporné latky.
Požiadavky DIN sú tu prezentované v zjednodušenej forme ako obecné pravidlo palca.
Presné informácie o tejto téme je potrebné nájsť z DIN 1055, časť 4 z marca 2006.
Rozmery budovy majú prirodzene zásadný význam pri určovaní oblasti A so zvýšenou
silou vetra (vonkajšie tlakové koeficienty).

Pohľad zhora

Náveterná strana

e

Príklad:
Náveterná strana
e = 15 m
Obkládaná strana
d=8m
Oblasť so zvýšenou savosťou A = e/5 = 3 m
Rozteč líšt v oblasti A
max. 300 mm
”Normálna oblasť“
B =d-e/5 = 5 m
Rozteč líšt v oblasti B max. 625 mm
Pokiaľ existujú dva protiľahlé hlavné smery pôsobenia vetra (napr. západ/východ), oblasť
A musí byť samozrejme tak sledovaná aj na ďalšej strane obkladanej steny. V príklade hore
by potom bola oblasť B široká len 2 m.

d
Pohľad A
(obkladaná strana)

Náveterná strana

A

B

e/5

d-e/5
d

V_
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structura Pokyny k montáži

23.
Rozpínanie

Pri profiloch structura môže dochádzať k rozmerovým zmenám v šírke, dĺžke a hrúbke, ako u všetkých materiálov
vystavených vplyvom počasia.

x.

ma

x.

ma

00

31

00

31

lm

m/

5m

15

Pozdĺžne rozpínanie
Pozdĺžne rozpínanie fasádových profilov je
maximálne 5mm/bm, závisí na vlhkosti
a počasí.

24.
Vlastnosti
špár

10

mm

Tupé spoje
Pozdĺžne rozpínanie materiálu musí
byť brané v dotaz počas plánovania a
montáže. Pri profiloch dlhých 3100
mm = 15 mm tupé spoje

Špáry pri napojovaní
Špáry o dĺžke 10 mm musia byť
vytvorené u pevných hraníc, systémové príslušenstvo (vonkajší
roh C, spojovací profil F) atd.

Zakryté špáry:
Pri špárach, ktoré sú zakryté pripojovacím profilom (napríklad vonkajším rohom C, krycím profilom, pripojovacím profilom F), nie
sú vidieť dutiny. V týchto prípadoch pripojovacie profily ešte zdôrazňujú povrch fasády.
Otvorené špáry:
Otvorené špáry zabraňujú tomu, aby profily vypadali objemnejšie a hodili sa k modernému vzhľadu structury, k „tehlovému“ alebo
„kovovému“. Pri „tehlovej“ fasáde sú dutiny ťažko rozpoznateľné. Špáry však musia byť tvorené pre otvorené špáry omnoho
starostlivejšie a čistejšie. Rozmerové variácie môžu navyše zapríčiniť jemne kostrbatý vzhľad špár.

Priebežná špára s
krycím profilom

25.
Upevnenie
profilu

Otvorené, odsadené špáry:
Alternatíva: náhodný vzor

Priebežná, otvorená špára

Vertikálne tupé spoje
structury: Z profil 2

Montážne spony u viditeľného upevnenia fasádových profilov structura sú zaskrutkované do každej podpornej lišty pomocou skrutky so zapustenou hlavou WERZALIT 3,5
mm x 30 mm.
Profily v rohových oblastiach pri vertikálnej montáži a profily v horných koncoch alebo
pod oknami pri horizontálnej montáži môže byť nutné po šírke skrátiť. Tieto profily
musia byť viditeľne zaskrutkované pomocou krížových skrutiek WERZALIT 4 x 40 alebo
pomocou univerzálnych skrutiek H 6 x 45. V druhom prípade je priemer otvoru 9 mm.
Viditeľné skrutky priskrutkujte len zľahka.
Všetky pripojovacie profily (napríklad štartovací profil, krycí profil atd.) môžu byť
pripevnené len skrutkami so zapustenou hlavou WERZALIT 3,5 x 30, nerezová oceľ
A2.
Fasádové profily structura do seba ľahko zaklepnete pomocou gumovej paličky.
Vezmite prosím na vedomie: Ťažké konštrukcie, ako napríklad markízy, mreže na
lezenie atd. nesmú byť uchytené priamo na obložení alebo na jeho nosný rám. Je
nutné im zaistiť oddelený nosný rám.
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structura Horizontálna montáž

26.
Horizontálna
montáž

2

1

Horizontálna montáž prebieha pre obe profily strany rovnako. Maximálna upevňovacia rozteč profilu je 625 mm.

max. 625

max. 625

max. 625

max. 625

Horizontálna montáž profilovej strany linea

Horizontálna montáž profilovej strany banda
1

12

1

structura Horizontálna montáž

Fasádový profil structura nie je ovplyvnený dažďovou
vodou. Tam, kde odstrekuje je však potrebné počítať
s väčším špinením fasády.

1

Začiatok
montáže

Odporučenie: Drevený nosný rám je lepšie chránený pred
odstrekujúcou vodou pri použití štartovacích profilov
premietnutých max. 20 mm. Odporučenie podľa pokynov pre
tesárov: Medzera medzi profilom a zemou: 300 mm pre hladké podlahy, 150 mm pre vrstvu štrku a cca 20 mm pre kovové
mreže. Vyhnite sa návrhom, ktoré umožňujú zhromažďovanie
vlhkosti.

1

3

4

2

1

Fasádový profil structura

2

Štartovací profil P a skrutky so zapustenou hlavou 3.5 × 30

3

Ventilačný profil, plastový

4

Ventilačný otvor, priebežný

4

Krycí profil krycej špáry pre priebežné tupé spoje.

2

Vytváranie
tupých
spojov

5

1

Fasádový profil structura

2

Krycí profil a krížová skrutka 4 x 40

3

Podporná lišta, napr. 100 x 30 mm

4
5

3

2

Tepelná izolácia
Montážna spona a skrutka so zapustenou hlavou 3.5 x 30 mm

1

33

4

Alternatalternatíva s otvorenými špárami:
otvorené dutiny, ako u „tehlových“ fasád
5

Otvorené tupé spoje v odsadenom usporiadaní, náhodného
alebo priebežného usporiadania vzoru (viď. sekcia 10, s.7).
1

Fasádový profil structura

2

Spojovacia páska

3

Podporná lišta, napr. 100 x 30 mm

4

Tepelná izolácia

5

Montážna spona a skrutka so zapustenou hlavou 3.5 x 30

3

2

1

15

Alternatíva k predchádzajúcemu popisu:
Dutiny sú celkom skryté pri zrezaní koncov profilu pod
určitým uhlom.

4

3

1

2

15
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Pokračovanie
26.
Horizontálna
montáž

3

3

5
7

4
6

5

Priskrutkujte odrezaný profil blízko rebra profilu použitím krížových skrutiek 4 x 40 alebo univerzálnych skrutiek H 6 x 45 (priemer otvoru 9 mm).

2

3

Pripojenie k okennému parapetu/
okraji strechy

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací profil F

3

Z profil 2 a skrutka so zapustenou hlavou 3,5 x 30.
Nie je potreba, ak je zrezaný profil dostatočne krytý

20 mm

6

4

3

cca
50 mm

4

Ventilačný profil, plastový

5

Obkladový panel (alternatíva)

6

Ventilačný otvor, priebežný

7

Predeľovacia lišta

8

Podporná lišta, 50 mm × 30 mm

1
7
8

1

4

Pripojenie k
okennému
prekladu

7
9

10

5

4

8
2

14

Celý profil: začnite montáž štartovacím profilom P (viď s. 9). Po šírke zrezaný
profil: viditeľne priskrutkujte blízko profilovej vzpery pomocou univerzálnej
skrutky 6 x 45, priemer otvoru 9 mm alebo krížovej skrutky 4 x 40.

6
3

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací profil F

3

Z profil 1 a skrutka so zapustenou hlavou 3,5 x 30

4

Ventilačný profil, plastový

5

Obkladový panel (alternatíva)

6

Ventilačný otvor, priebežný

7

Montážna spona a skrutka so zapustenou hlavou 3.5 × 30

8

Predeľovacia lišta

9

Podporná lišta, 50 mm × 30 mm

structura Horizontálna montáž

5

4
3

Vonkajší roh

1

5
3

2

10
23.5

Presahujúci vonkajší roh C

15

4

10 23.5

1

Alternatíva:
Otvorený spoj so spojovacou páskou za profily.

1

Fasádový profil structura

2

Vonkajší roh C a skrutka s krížovou hlavou 3.9 x
16 (len z vrchu z dôvodu zaistenia)

3

Podporná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolácia

5

Spojovacia páska

6

Vnútorný roh

3

4

10

1

10

2

2

3
4

Vnútorné rohy s otvorenými tupými spojmi
Fasádový profil structura

1
2

Spojovacia páska

3

Podporná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolácia

10

1

Tupé spoje u iných stavebných materiálov: krycia hrana
30/20 a tesniaci materiál.
1

Fasádový profil structura

2

Krycia hrana a skrutka so zapustenou hlavou 3,5 x
30 mm, tesniaci materiál, napr. Compriband

3

Podporná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolácia

Okenné ostenie pomocou structury alebo alternatívne
obkladového panelu.

7

Okenné ostenie
5

1

1

Fasádový profil structura

2

Pripojovací profil F a skrutka so zapustenou hlavou 3.5 × 30

3

Podporná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolácia

5

Krycia hrana a skrutka so zapustenou hlavou
3.5×30; tesniaci materiál ,napr. Compriband

4

10
3

10
2
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structura Vertikálna montáž

27.
Vertikálna
montáž

2

3

2

Vertikálna montáž prebieha pre obe profilové strany rovnako. Maximálna upevňovacia rozteč profilov je 625 mm.

Vertikálna montáž profilovej strany linea

16

600 – 625

max. 625

max. 625

600 – 625

Vertikálna montáž profilovej strany banda

structura Vertikálna montáž

1

6

Fasádový profil structura nie je ovplyvňovaný dažďovou vodou. Tam,
kde odstrekuje je však potrebné počítať s väčším špinením fasády.

Začiatok
montáže

Odporúčanie: drevený nosný rám je lepšie chránený pred odstrekujúcou vodou pri
použití štartovacích profilov premietnutých max 20 mm. Odporúčanie podľa
pokynov pre tesárov: medzera medzi profilom a zemou: 300 mm pre hladké
podlahy, 150 mm pre vrstvu štrku a cca 20 mm pre kovové mreže. Vyhnite sa
návrhom, ktoré umožňujú zhromažďovanie vlhkosti.

5

1

3

2

4

2

5

2

Pripojenie k
okennému
parapetu /
okraju strechy
4

20 mm

6

7

8

1

Fasádový profil structura

2

Pokládaný profil

3

Ventilačný profil, plastový

4

Ventilačný otvor, priebežný

5

Podporná lišta, 50 mm × 30 mm

6

Priehradková lišta

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací profil F

3
4

Z profil 2; nie je nutný, pokiaľ je fasádový profil
structura dostatečne zakrytý
Ventilačný profil, plastový

5

Obkladový panel ( alternatíva ke structura)

6

Ventilačný otvor, priebežný

7

Podporná lišta, 50 mm × 30 mm

8

Priehradková lišta

3

cca
50
mm

1

3

Z profil 1 zakrýva vertikálny pripojovací profil F.
8

Pripojenie k
okennému
prekladu

Namontujte koniec profilu structura do vzdialenosti 10 mm od
profilu Z tak, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu so stojatou
vodou. Pripevnite nižší koniec profilu pomocou skrutky, pokiaľ je
to nutné.

1
7

Alternatíva: namiesto Z profilu 1 na preklade je možno použiť
tiežpripojovací profil F (zrezaným na pokos).
1
Fasádový profil structura

10

2
5

4

3

6

2

Pripojovací profil F

Z profil 1; nie je nutný, pokiaľ je fasádový profil structura dostatočne zakrytý
3

4

Ventilačný profil, plastový

5

Obkladový panel ( alternatíva ke structura)

6

Ventilačný otvor, priebežný

7

Podporná lišta,

8

Priehradková lišta
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structura Vertikálna montáž

Pokračovanie
27.
Vertikálna
montáž

5

4

4

Okenné ostenie pomocou štruktúry alebo alternatívne s obkladovými panelmi

Okenné ostenie

Priskrutkujte viditeľne blízko rebra profilu pomocou univerzálnych skrutiek H
6 x 45 do otvoru s priemerom 9 mm alebo krížové skrutky 4 x 40.

5
4

Fasádový profil structura

2

Pripojovací profil F

3

Podporná lišta,50mmx30mm

4

Tepelná izolácia

5
6

1
6
3

10
10

18

1

2

Krycia hrana a tesniaci materiál, napr. Compriband
Priehradková lišta

structura Vertikálna montáž

Viditeľné skrutky:
Krížové skrutky 4 x 40 alebo univerzálna skrutka H 6 x 45 (priemer
otvoru 9 mm).

5

Vonkajší roh
1

Fasádový profil structura

2

Vonkajší roh C a skrutka s krížovou hlavou 3.9 x 16
(z dôvodu zaistenia vršku vonkajšieho rohu C)

1

4

5

3

Podporná lišta, 50mmx30mm

4

Tepelná izolácia
Priehradková lišta

5

23.5

2

3

23.5

Vnútorné rohy s otvorenými tupými spojmi a spojovacími páskami

6

Viditeľné skrutky:
Krížová skrutka 4 x 40 alebo univerzálna skrutka H 6 x 45 (priemer
otvoru 9 mm).

Vnútorný roh

5

4

3

10

1

Fasádový profil structura

2

Spojovacia páska

3

Podporná lišta 50mmx30mm

4

Tepelná izolácia

5

Priehradková lišta

2

1

Tupé spoje u iných stavebných materiálov:
krycia hrana 30/20 a tesniaci materiál.
1
2
4

5

3

3

4
5

Fasádový profil structura
Krycia hrana a skrutka so zapustenou hlavou
3,5 x 30mm, tesniaci materiál napr. Compriband
Podporná lišta, 50 x 30 mm
Tepelná izolácia
Priehradková lišta

1

10
2

Medzi koncom spodného profilu a Z profilu je treba dodržať dilatačnú špáru 5 MM/meter dĺžky.
Koniec horného profilu s rozstupom 10 mm k Z profilu
tak, aby sa zabránilo kontaktu so stojatou vodou.
Pokiaľ je to nutné, uchyťte skrutkami koniec spodných
profilov.

7

Horizontálna
priebežná
špára
6

10
15

2
1
3
5

1

Fasádový profil structura

2

Z profil 1 alebo Z profil 2 a skrutka so zápustnou hlavou
3,5 x 30 mm

3

Podporná lišta 50 mm × 30 mm

4

Priehradková lišta

5

Tepelná izolácia

6

Montážna spona a skrutka so zápustnou hlavou
3.5 x 30 mm.

4
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