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Návod ke kladení

ZpÛsob pokládky ‰indele
se stejn˘m v˘‰kov˘m pﬁekrytím
pro v‰echny sklony stﬁechy

Suché a zdravé domy

V‰eobecná doporuãení
Dﬁevûné bednûní
Pro tuto krytinu jsou potﬁeba nosné konstrukce tuhé v ohybu,
vhodné pro pouÏití hﬁebíkÛ.
PoÏadavky na prkna
– suchá, ostﬁe hranûná o stejné síle
– ‰íﬁka prken od 80 do 150 mm, minimální tlou‰Èka 24 mm
PoÏadavky na OSB desky a pﬁekliÏku
– minimální tlou‰Èka 15 mm, vodovzdorná
– spoj na pero a dráÏku

Podkladní pás Isola
Pro sklon stﬁechy 15° – 18° se musí pouÏít asfaltov˘ podkladní pás
Isola. Pﬁi sklonu stﬁechy nad 18° se nemusí pouÏít podkladní pás,
pokud je dﬁevûné podbití ideálnû rovné bez v˘‰kov˘ch rozdílÛ ve
spoji. Podkladní pás má nosnou vloÏku ze sklenûn˘ch vláken. Na
horní stranû je ochranná vrstva z jemné drcené bﬁidlice a na spodní stranû vrstva z polypropylenu.
Upozornûní: V Ïádném pﬁípadû se nesmí pouÏít podkladní pás
s organickou (papírovou) vloÏkou, kter˘ nemá ochranné vrstvy zabraÀující za vysok˘ch teplot jeho slepení s dﬁevûn˘m podbitím
a se ‰indelem.

UpevÀovací materiály
Hﬁeby se ‰irokou hlavou odolné proti korozi, s minimálními rozmûry 2,8 x 25 mm. Pﬁi pﬁekrytí staré ‰indelové stﬁechy je nutné
pouÏít hﬁeby s minimální délkou 35 mm.
Upozornûní: Pﬁibití pomocí spon je nepﬁípustné.

PoÏadavky na zpÛsob pokládky ‰indele Isola
V˘‰ková pﬁekrytí u asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola
Tvar ‰indele
Rett
Kuttet
Skraa
Bobrovka
Karat

Sklon stﬁechy
/ 

V˘‰kové pﬁekrytí dvojité
krytiny / mm

15° / 85°
15° / 85°
15° / 85°
15° / 85°
15° / 85°

47 / 47
47 / 47
49 / 49
47 / 47
45 / 45

Typické sklony stﬁechy u asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola
Délka krokví

Tvar ‰indele

 10 m
> 10 m

obdélník
obdélník

 10 m
> 10 m

bobrovka a trojúhelník
bobrovka a trojúhelník

 10 m
> 10 m

diagonální
diagonální
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Vûtrání
Aby se zabránilo kondenzaci vodních par a vlhkosti v konstrukci
stﬁechy, je u tepelnû izolovan˘ch stﬁe‰ních konstrukcí potﬁeba zajistit vûtrání v prostoru mezi bednûním stﬁechy
a tepelnou izolací. Odvûtrání lze zajistit pomocí originálních vûtrákÛ Isola, které se vyrábûjí se stejn˘m povrchem a barvou jako ‰indele Isola.

Podmínky pro pokládku
Asfaltové ‰indele firmy Isola je moÏno pokládat pﬁi teplotách vy‰‰ích neÏ +5 °C. Pﬁi teplotách pod +5 °C doporuãujeme
lepicí pole aktivovat hork˘m vzduchem. Pﬁi dodrÏení v˘‰e
uveden˘ch podmínek lze pokládat ‰indele Isola pﬁi teplotû
aÏ do – 40°.
Upozornûní: VÏdy je potﬁebná kontrola dostateãného pﬁilepení
chlopní ‰indelÛ.
Skladování
Asfaltové ‰indele Isola a pﬁíslu‰enství z asfaltového materiálu musí
b˘t pﬁi dlouhodobém skladování uloÏeny na chladném a suchém
místû. Je nutné se vyhnout pﬁím˘m úãinkÛm sluneãního záﬁení
a tepl˘m skladovacím prostorÛm. Balíky ‰indelÛ se musí skladovat
vÏdy posypem nahoru, coÏ platí také pﬁi zpracování. Palety se ‰indeli se nesmí skladovat vzájemnû na sobû.
Upozornûní: Odchylky v barvû a zrnitosti posypu jsou moÏné.

V˘‰ka skladby
mm

Spotﬁeba
ks/m2

Rozmûry
d x ‰ v mm

143
143
134
143
115

7,0
7,0
7,5
7,0
8,7

1000 x 333
1000 x 333
1000 x 317
1000 x 333
1000 x 275

Tvar ‰indelÛ Isola

Minimální sklon stﬁechy

Rett / Kuttet
Rett / Kuttet

 15°
 20°

Bobrovka a Karat
Bobrovka a Karat

 15°
 20°

Skraa
Skraa

 15°
 20°
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ZpÛsob pokládky ‰indele Iso
1. Otevﬁení balíku

Z balíku odstraÀte ochrannou plastovou fólii, pﬁeloÏte pﬁes
hranu a cel˘ balík stlaãte smûrem dolÛ.

2. Vyjmutí ‰indelÛ z balíku

·indelov˘ plát uchopte za horní roh a trhnutím opatrnû
oddûlte od ostatních.
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3. Okapní plech

Okapní plech pﬁipevnûte pﬁímo na dﬁevûné bednûní hﬁeby se
‰irokou hlavou.
DrÏáky okapního Ïlabu musíte zapustit pﬁímo do bednûní.

4. Podkladní pás Isola

Na povrchu podkladního pásu Isola jsou vyznaãeny pﬁeru‰ovanou ãárou vodorovné pﬁesahy a body pro pﬁibití hﬁebÛ. Svislé
i vodorovné pﬁesahy jsou 10 cm. Podkladní pás Isola pokládejte vÏdy rovnobûÏnû s okapem a pﬁipevnûte hﬁeby se ‰irokou
hlavou ve vyznaãen˘ch bodech. U okapu poloÏte podkladní
pás asi 10 cm pﬁes okapní plech a pﬁilepte dvûma prouÏky
tmele Isola.
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5. Zahájení pokládky pomocí
okapních prvkÛ

Okapní prvek pﬁibijte a pﬁilepte tmelem Isola.
Spodní okraj okapního prvku musí lícovat s hranou okapního
plechu.
Spotﬁeba: 3 ks/m
Upozornûní: Separaãní PE fólii na zadní stranû okapního
prvku musíte vÏdy odstranit.

6. Zahájení pokládky pomocí okapních
prvkÛ typu Bobrovka

Okapní prvek pﬁibijte a pﬁilepte dvûma prouÏky tûsnícího tmele Isola. Spodní okraj okapního prvku musí lícovat s hranou
okapního plechu.
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Upozornûní: Separaãní PE fólii na zadní stranû okapního
prvku musíte vÏdy odstranit.
Spotﬁeba: 1 ks/m

7. PoloÏení první ﬁady u okapu

Stﬁed chlopnû ‰indele poloÏte pﬁesnû do stﬁedu lepicího pole
okapního prvku. ·indel pﬁibijte hﬁeby se ‰irokou hlavou do
spodních lepicích bodÛ.
Upozornûní: Hﬁeby u v‰ech tvarÛ asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola
musíte umístit pouze do spodních lepicích bodÛ. Separaãní
PE fólii na spodní stranû asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola nesmíte
v Ïádném pﬁípadû odstranit.
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8. PoloÏení ﬁady v plo‰e stﬁechy

Druhou a následující ﬁadu poloÏte s pﬁesazením o polovinu ‰íﬁky chlopnû a pﬁibijte uprostﬁed spodních lepicích bodÛ hﬁeby
se ‰irokou hlavou. Spodní okraje chlopní pﬁesuÀte 1-2 mm
pﬁes hranu spodního plátu..
Upozornûní: Pﬁekrytí jednotliv˘ch ﬁad ‰indele Isola je vÏdy
stejné, nezávislé na sklonu stﬁechy. Separaãní PE fólii na
spodní stranû asfaltov˘ch ‰indelÛ Isola nesmíte v Ïádném pﬁípadû odstranit.

9. Napojení ‰indelÛ
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10. Pero a dráÏka
PomÛcka pro snadnou a rychlou
pokládku a udrÏení rovné ﬁady.

11. Vodící stopa

▼

Záﬁez na horní stranû ‰indele oznaãuje místo pro
zahájení pokládky dal‰í ﬁady ‰indelÛ. Vodicí stopa je
pﬁesazena o polovinu ‰íﬁky
‰indelové chlopnû.

▼

12. âelo ‰títu s trojbokou li‰tou

Na kraj stﬁechy pﬁipevnûte trojbokou laÈ o minimální v˘‰ce
50 mm. Podkladní pás a ‰indele poloÏte pﬁes horní okraj trojboké latû, zaﬁízne s jejím horním okrajem a pﬁibijte hﬁeby se ‰irokou hlavou. Nakonec pﬁipevnûte ‰títov˘ plech smûrem od
okapu k hﬁebeni.
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13. Oplechování kraje stﬁechy

Na kraj stﬁechy pﬁipevnûte ‰títové oplechování. ·indele poloÏte min. 12 cm pﬁes oplechování a uﬁíznûte 2 – 2,5 cm od hrany ‰títového oplechování. ·indele pﬁilepte k oplechování dvûma prouÏky tmele Isola. Vnûj‰í horní roh ‰indele ‰ikmo seﬁíznûte.

14. Ukonãení u boãní zdi

1. Ke zdi pﬁipevnûte trojbokou laÈ o minimální v˘‰ce 50 mm.
·indel vytáhnûte na zeì do v˘‰ky min. 150 cm. Pﬁes okraj
‰indele pﬁipevnûte tûsnící li‰tu a utûsnûte silikonov˘m tmelem.
2. Pro ukonãení u boãní zdi mÛÏete pouÏít i stûnové oplechování.
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15. Oplechování komína

Napojení na komínové oplechování:
1. Napojení na boãních stranách
·indel poloÏte min. 12 cm pﬁes komínové oplechování,
uﬁíznûte 2 - 2,5 cm od hrany komína a pﬁilepte dvûma
prouÏky tmele Isola.
2. Napojení na okapní stranû
·indel podsuÀte pod oplechování komína min. 15 cm
a pﬁilepte dvûma prouÏky tmele Isola.
3. Napojení na hﬁebenové stranû
·indel pﬁeloÏte pﬁes oplechování min. 15 cm a pﬁilepte
dvûma prouÏky tmele Isola.
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16. Napojení stﬁe‰ních vûtrákÛ

·indele poloÏte aÏ ke spodní hranû otvoru. Kolem
otvoru,o velikosti pﬁíruby vûtráku, naneste tmel Isola a vûtrák
pﬁipevnûte hﬁeby s velkou hlavou. Na bocích a hﬁebenové
stranû ‰indel pﬁeloÏte pﬁes okraj pﬁíruby vûtráku, uﬁíznûte
2 – 2,5 cm od vûtrací hlavice a pﬁilepte dvûma prouÏky tmele
Isola.
Upozornûní: Stejn˘m zpÛsoben pﬁipevnûte odvûtrávaã par
a vûtrák pro zdravotní techniku.

17. ÚÏlabí s asfaltov˘m
pásem Isola Mestertekk
40 cm

40 cm

100 cm

40 cm

Pás Isola Mestertekk poloÏte volnû doprostﬁed úÏlabí od okapu k hﬁebeni a po obou stranách pﬁibijte hﬁeby se ‰irokou hlavou, ve vzdálenosti maximálnû 10 cm od okrajÛ. ·indele poloÏte s pﬁesahem 25 cm pﬁes okraj úÏlabního pásu a pﬁilepte
po obou stranách dvûma prouÏky tmele Isola. Vnûj‰í horní
roh ‰indele ‰ikmo seﬁíznûte.
Upozornûní: Provedení úÏlabí pásem Isola Mestertekk není
závislé na sklonu úÏlabí.
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18. Pﬁekrytí úÏlabí stﬁe‰ním ‰indelem Isola
30 cm

30 cm

30 cm
Pás bez
hﬁebÛ

Sklon úÏlabí musí b˘t mim. 15°. Celé pláty stﬁe‰ních ‰indelÛ
pokládejte pﬁes sebe stﬁídavû z levé a pravé strany, s pﬁesahem
pﬁes stﬁed úÏlabí min. 30 cm. ·íﬁka pásu bez hﬁebíkÛ v úÏlabí
musí b˘t min. 30 cm.
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19. Hﬁeben

Pokud není potﬁeba odvûtrávat stﬁechu ve hﬁebeni, mÛÏete
pro pﬁekrytí pouÏít speciální hﬁebenov˘ prvek o rozmûru 33
cm x 33 cm. Jednotlivé hﬁebenové prvky pﬁibijte v lepícím bodû v místû pﬁekrytí dvûma hﬁeby se ‰irokou hlavou, s 50 %
pﬁesahem proti pﬁevládajícímu smûru vûtru.
Upozornûní: Separaãní PE fólii na zadní stranû okapního
prvku musíte vÏdy odstranit.

20. NároÏí

NároÏí pokryjte stejn˘m zpÛsobem jako hﬁeben. ·indele poloÏte pﬁes nároÏí a zaﬁíznûte rovnobûÏnû s linií nároÏí. Vnûj‰í
horní roh ‰indele ‰ikmo seﬁíznûte.
Jednotlivé hﬁebenové prvky pﬁibijte v lepícím bodû v místû pﬁekrytí dvûma hﬁeby se ‰irokou hlavou, s 50 % pﬁesahem smûrem od okapu ke hﬁebeni.
Upozornûní: Separaãní PE fólii na zadní stranû hﬁebenového
prvku musíte vÏdy odstranit.
Spotﬁeba: 6 kusÛ/m.

14

21. Hﬁeben – zakrytí hﬁebenáãem s odvûtráním 200 cm2/m

1. ·indele poloÏte pﬁes hﬁeben tak, aby nebyly po poloÏení
hﬁebenáãe vidût lepící body.
2. V hﬁebeni proﬁíznûte vûtrací otvor o ‰íﬁce 4 cm.
3. Na obû strany od hﬁebene naneste dva prouÏky tmele Isola,
ve vzdálenosti cca 15 cm od hﬁebene.
4. Hﬁebenáã s odvûtráním poloÏte s pﬁesahem 5 cm pﬁes sousední hﬁebenáã a upevnûte pomocí pﬁibalen˘ch ‰roubÛ do
jiÏ pﬁedvrtan˘ch otvorÛ.
Spotﬁeba: 1 kus/m

22. NároÏí-zakrytí hﬁebenáãem
s odvûtráním (200 cm2/m)
Proveìte obdobnû jako pﬁi zakrytí hﬁebene hﬁebenáãem s odvûtráním.
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Technická data
Rett

Kuttet

Bobrov- Karat
ka

Délka plátu mm
1000
V˘‰ka plátu mm
317
Konstrukãní v˘‰ka
mm
134
Pﬁesah mm
49
Plocha lepících
bodÛ cm2
470
Pomûr plochy
lepících bodÛ
k plo‰e
‰indele %
18
Spotﬁeba ks/m2
7,5
7,7
Hmotnost kg/m2
PlátÛ v balíku
22
Plocha pokrytí
z balíku
2,95
Hmotnost balíku
kg, cca
22,5
BalíkÛ na paletû
39
Plocha pokrytí
z palety
115,05

1000
333

1000
333

1000
333

1000
275

143
47

143
47

143
47

115
45

490

490

744

634

15
7,0
9,4
22

15
7,0
9,05
22

24
7,0
8,9
22

25
8,7
8,9
22

3,15

3,15

3,15

2,53

29,6
39

28,5
39

28,1
39

22,5
39

122,85

122,85

122,85

98,67
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