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Úvod

Isola Powertekk je ocelová stfie‰ní krytina s nízkou
hmotností vhodná pro v‰echny typy stfiech jiÏ od sklonu
10°. Ta‰ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm silné
oceli, chránûné Ïárov˘m pozinkem o váze pouze 
7,7 kg/m2. Silná ocel a tvar ta‰ky Nordic zaruãují vyso-
kou pevnost a stabilitu ta‰ek.

Powertekk Nordic se vyrábí v 6 barvách s povrchem
z dobarvované kamenné drtû. 

Powertekk CC se vyrábí z galvanizované oceli silné
0,45 mm o váze pouze 5 kg/m2. Powertekk CC se vyrá-
bí v 6 barvách s pevn˘m a hladk˘m povrchem. Povrch
ta‰ek Powertekk CC se vyznaãuje v˘bornou stálobarev-
ností a vysokou odolností proti UV záfiení. 

·iroká ‰kála doplÀkÛ je k dispozici pro oba tvary, vãetnû
okapních prvkÛ, hfiebenáãÛ, krajov˘ch ta‰ek a vûtrákÛ.
KaÏdá ta‰ka je u spodního okraje ohnutá smûrem dolÛ,
u horního okraje nahoru. Tvar ta‰ky zaruãuje bezpeãné
a pevné pfiekrytí jednotliv˘ch ta‰ek. Velikost ta‰ek
Powertekk umoÏÀuje rychlou pokládku a bezpeãnûj‰í
pfiipevnûní ve srovnání s klasick˘mi stfie‰ními ta‰kami.

Stfiecha z ta‰ek Powertekk je stfiecha s dlouhou Ïivot-
ností a nízk˘mi nároky na údrÏbu.

MontáÏní návod obsahuje základní pravidla pro správ-
nou pokládku ta‰ek Isola Powetekk. 
DodrÏování následujících pravidel Vám zaruãí, Ïe Va‰e
stfiecha bude pevná a bezpeãná s dlouhou Ïivotností. 

V‰imnûte si rozdílÛ pfii pokládce ta‰ek Powertekk
Nordic a Powertekk CC – zejména rozdílÛ v krajov˘ch
ta‰kách a ve vzdálenosti stfie‰ních latí.
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CCNORDICV‰eobecná doporuãení

Sklon stfiechy
Minimální sklon stfiechy pro pokládku ta‰ek Isola
Powertekk je 10° (17,6%). Minimální sklon stfiechy je
vÏdy nutné urãit ve shodû s platn˘mi místními normami.

Podklad
Pfii sklonu stfiechy od 10° do 18° je nutné pouÏít dfievû-
né bednûní nebo OSB desky, pokryté asfaltov˘m pod-
kladním pásem. Pfiesahy podkladního pásu musí b˘t
slepeny. Pfii sklonu stfiechy od 18° se musí pouÏít
paropropustn˘ podkladní pás. VÏdy je nutné dodrÏovat
místní normy a pfiedpisy.

Odvûtrání 
Plech a stejnû tak plechové stfie‰ní krytiny nejsou
paropropustné. Správné odvûtrání proto zamezí
problémÛm s kondenzací. Pro dosaÏení správné
funkãnosti stfiechy pfii pouÏití ta‰ky Isola Powertekk je
nutné zajistit správné odvûtrání vzduchové mezery pod
stfie‰ními ta‰kami. Správnû provedené odvûtrání zajistí
dobrou cirkulaci vzduchu od okapu k hfiebeni.

Stfie‰ní latû
Doporuãen˘ rozmûr stfie‰ních kontra latí je 30x50 mm.
Jiné rozmûry mohou b˘t pouÏity na základû místních
norem a doporuãení. 
Doporuãen˘ rozmûr latí je 30x50 mm. V‰echna
standardní oplechování se pfiipevÀují na stfie‰ní latû
vysoké 30 mm. Pfii velké vzdálenosti krokví je nutné
urãit rozmûr latí ve shodû s místními normami pro dlou-
hodobé zatíÏení. Maximální ‰ífika latí v‰ak je 65 mm. 
Vzdálenost latí pro Powertekk Nordic je 369 mm,
mûfieno mezi pfiedními stranami latí. Pro Powertekk CC
je vzdálenost latí 371 mm. 

ZatíÏení snûhem
Powertekk Nordic byl testován pro zatíÏení rovnající se
21 kN/m2 bez jak˘chkoliv zmûn a bez viditelného
trvalého po‰kození. Isola Powertekk mÛÏe b˘t pouÏit
do v‰ech oblastí snûhového zatíÏení.

ZatíÏení vûtrem
Kapacita pro vytrÏení je 740 N na jeden hfieb nebo 
7,4 kN/m2 se 4 hfieby na ta‰ku. Kapacita odpovídá
v‰em vûtrn˘m zatíÏením aÏ do síly hurikánu. 
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Odolnost proti poÏáru
Powertekk je odoln˘ proti sálavému teplu a ‰ífiení
pfielétavého ohnû pro v‰echny sklony stfiech. Powertekk
splÀuje i poÏadavky tfiídy BROOF (t1), BROOF (t2)…, BROOF (t3)…
podle normy EN 13501-5, pro ‰ífiení pfielétavého ohnû. 

Pracovní teplota
Isola Powertekk se mÛÏe pokládat pfii v‰ech teplotách
v závislosti na pravidlech pro bezpeãnost práce. Pfii
teplotách pod 0°, je potfieba dát pozor pfii nastfielování
hfiebÛ, fiezání a oh˘bání ta‰ek. 

Pfiibíjení
Pro pfiipevnûní ocelové stfie‰ní ta‰ky Isola Powertekk
pouÏijte doporuãené hfieby nebo ‰rouby, se speciální
ochranou proti korozi. Hfieby mÛÏete pfiibíjet ruãnû,
nebo pomocí nastfielovací pistole.

Kombinování kovÛ
Mûdûné hfieby a pfiipevÀovací doplÀky nedoporuãujeme
pouÏívat z dÛvodÛ moÏného vzniku galvanické koroze.
Kombinace ostatních kovov˘ch materiálÛ je bez
problémÛ.

¤ezání ta‰ek
K fiezání ta‰ek doporuãujeme pouÏít ruãní a pákové
nÛÏky, nebo elektrické kotouãové pfiístroje se
speciálním kotouãem. 
Nejsou pfiípustné pfiístroje s otáãkami vy‰‰ími neÏ 
4000 otáãek za minutu. Pfii jejich pouÏití dochází ke
vzniku vysoké teploty, která mÛÏe po‰kodit povrchovou
ochranu ta‰ek.
Pro fiezání ta‰ek Powertekk CC doporuãujeme pouÏít
ruãní nebo pákové nÛÏky. 

Oprava povrchu
Po‰kozen˘ povrch ta‰ky Powertekk lze opravit pomocí
opravné sady. Detaily vyrobené z jin˘ch materiálÛ, napfi.
olovûné pláty, se mÛÏou také povrchovû upravit pomocí
opravné sady. Pro správné pouÏití opravné sady
doporuãujeme pfieãíst pfiiloÏen˘ návod. 

Bezpeãnost na stfie‰e 
Pro bezpeãn˘ pohyb a práci na stfie‰e je k dispozici
kompletní systém bezpeãnostních prvkÛ Top Sec,
vyvinut˘ speciálnû pro ta‰ky Powertekk. 
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LaÈování

Vzdálenost stfie‰ních latí

Vzdálenost stfie‰ních latí

Ta‰ky Isola Powertekk Nordic se pokládají na latû
s konstantní vzdáleností:
369 mm pro Powertekk Nordic
371 mm pro Powertekk CC 
Vzdálenost mezi latûmi se vÏdy mûfií mezi pfiedními
stranami dvou sousedních latí. 
První laÈ u okapu pfiipevnûte 20 mm od spodního
okraje kontra latû.
ProtoÏe délka krokví neodpovídá vÏdy násobku 369 mm
resp. 371 mm, musíte vÏdy provést vyrovnání 
vzdálenosti v poslední fiadû u hfiebene (vzdálenost „Y“).
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V˘poãet pokrytí stfiechy

Pro v˘poãet pokryté ‰ífiky stfiechy vãetnû pokrytí
s Krajovou ta‰kou nebo Ukonãovací li‰tou si 
prohlédnûte tabulku na stranû 27/28.

Pro snadn˘ v˘poãet pokryté délky stfiechy a poãtu fiad
ta‰ek od okapu ke hfiebeni si prohlédnûte tabulku
na stranû 29.

Pokládka ta‰ek

CCNORDIC

CCNORDIC

MontáÏ ta‰ek Powertekk provádûjte vÏdy smûrem od
hfiebene k okapu poãínaje druhou fiadou od hfiebene,
která bude první fiadou s celou ta‰kou. Pfiipevnûte
doãasnû ta‰ku dvûma hfieby u horního okraje kolmo do
latû. Dbejte na to, aby boãní pfiesahy ta‰ky vÏdy dobfie
zapadly do pfiesahu sousední ta‰ky. Ta‰ky v následují-
cích fiadách pokládejte tak, aby svislé spoje nebyly
v jedné fiadû. Ta‰ky mÛÏete pokládat zleva doprava
nebo obrácenû. U okraje stfiechy ufiíznûte ta‰ky podle
potfieby. 
Pozor: pokud musíte ufiíznout ta‰ku ve spodní ãásti
vlny, pfiidejte cca 20 mm na ohyb a ohnûte okraj ta‰ky
smûrem nahoru.

Poslední laÈ u hfiebene pfiipevnûte ve vzdálenosti 
20 mm od hfiebene.

Lze pouÏít i fie‰ení, kdy první laÈ pfiibijte zároveÀ
s hranou krokví. Vzdálenost mezi pfiedními stranami
první a druhé latû pak bude 375 mm. Vzdálenost mezi
pfiedními stranami dal‰ích latí bude 369 mm pro Nordic
a 371 mm pro CC.
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Pfii pokládce podsuÀte ta‰ku vÏdy pod okraj ta‰ky
v horní fiadû. Tímto zpÛsobem mÛÏete pfiedem poloÏit
3 aÏ 4 fiady. Jednotlivé ta‰ky pfiipevnûte ve svislé pfiední
ãásti v kaÏdé druhé vlnû poãínaje horní nepfiibitou
fiadou. Spodní fiadu ta‰ek nepfiibíjejte, abyste pod ní
mohli podsunout dal‰í fiadu ta‰ek.
Pozor: Okapní plech poloÏte a pfiipevnûte vÏdy pfied
poloÏením poslední fiady ta‰ek u okapu.

Y
20mm

Ufiíznûte ta‰ku v horní fiadû podle vzdálenosti „Y“
a ubezpeãte se, Ïe ta‰ka bude leÏet na celé ‰ífice horní
latû. Pfiipevnûte ta‰ku hfieby do horní latû. Dbejte na to,
aby boãní pfiesahy ta‰ky vÏdy dobfie zapadly do pfiesahu
sousední ta‰ky. Pfiipevnûte ta‰ky ve svislé pfiední ãásti
v kaÏdé druhé vlnû v bodû, kter˘ je nejblíÏe stfie‰ní lati. 
Pozor: pokud nepouÏijete odvûtrávací pás, ohnûte
horní hranu ta‰ek cca. 20–30 mm smûrem nahoru.
Pfiidejte tuto vzdálenost ke vzdálenosti „Y“ pfied ufiíz-
nutím ta‰ky. 
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Pfiibití CCNORDIC

Pfiipevnûte ta‰ky
v kaÏdé druhé vlnû
v bodû podle 
obrázku.

ChÛze po ta‰kách Powertekk CCNORDIC

Pfii chÛzi po ta‰kách pouÏívejte boty s mûkkou podráÏ-
kou a stoupejte pouze do nejniÏ‰í ãásti vlny, kde je
ta‰ka pfiímo podepfiena latí.

15 mm



10

Okapní plech Powertekk CCNORDIC

Okapní plechy Powertekk jsou z v˘roby ohnuty pro
sklon stfiechy 30°, pro ostatní sklony musíte plech
ohnout podle potfieby. 

Na jedné stranû okapního plechu Powertekk je vodo-
rovn˘ záfiez dlouh˘ 30 mm. Dal‰í okapní plech zasuÀte
do záfiezu a dobfie zatlaãte oba plechy do sebe. Pfiesah
jednotliv˘ch plechÛ tak bude 30 mm. Okapní plechy
pfiipevnûte pomocí hfiebÛ do první latû. Okapní plechy
budou je‰tû pfiipevnûny hfieby/‰rouby z první fiady ta‰ek.

Paropropustn˘ podkladní pás, mÛÏete poloÏit pod
okapním plechem aÏ do Ïlabu. V pfiípadû dostateãného
pfiesahu okapního plechu ho mÛÏete ukonãit s okrajem
stfiechy.



Hfieben
Umístûní hfiebenové latû 
pro hfiebenáã kulat˘ velk˘
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Alternativní fie‰ení u okapu CCNORDIC

CCNORDIC

Podkladní pás ohnûte pfies okraj stfiechy. První laÈ pfiibij-
te zároveÀ s koncem kontra latû. Okapní plech pfiipev-
nûte k první fiadû latí. Druhou laÈ pfiibijte ve vzdálenosti
357 mm od pfiední strany první latû. Spodní fiadu ta‰ek
musíte pfiipevnit u spodního okraje vertikálnû do první
fiady latí. Ta‰ky pfiipevnûte ‰rouby uprostfied kaÏdé
druhé malé vlny. ·roub utûsnûte pomocí opravné sady. 

Tabulka: Kulat˘ hfiebenáã velk˘
Sklon stfiechy: 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
V˘‰ka v mm: 155 145 140 125 115 105 90 80 60

Stanovená v˘‰ka umoÏÀuje vytvofiit odvûtrávací mezeru
20 mm mezi kulat˘m hfiebenáãem a ta‰kou.

Pozor: hfiebenovou laÈ pfiipevnûte do správné v˘‰ky
H nad hfieben, abyste mohli pfiipevnit vybran˘ hfiebenáã
(mal˘ nebo velk˘). V˘‰ka se mûní podle sklonu stfiechy
a vybraného hfiebenáãe.

50 mm

30 mm
H
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Hfieben s velk˘m 
kulat˘m hfiebenáãem

CCNORDIC

Nejprve pfiipevnûte do správné v˘‰ky a do stfiedu hfiebe-
ne drÏáky hfiebenové latû a hfiebenov˘ odvûtrávací pás.
Potom pfiipevnûte distanãní úchytky pro hfiebenáã ve
vzdálenosti pfiibliÏnû 375 mm. 

Pozor: vûtrací hfiebenov˘ pás pfiipevnûte pfiímo na laÈ
do v˘‰ky (H) max. v‰ak 125 mm. Pokud je v˘‰ka (H)
vy‰‰í, pouÏijte dal‰í hfiebenovou laÈ pfies odvûtrávací pás. 

Pokud nepouÏijete odvûtrávací pás, ohnûte horní hranu
ta‰ek cca. 20 – 30 mm smûrem nahoru. Pfiidejte tuto
vzdálenost ke vzdálenosti „Y“ je‰tû pfied ufiíznutím
horní ta‰ky. 

Hfiebenáãe pokládejte vÏdy od levého nebo pravého
kraje hfiebene. Pfii pokládce hfiebene mÛÏete pouÏít
zahajovací a ukonãovací hfiebenáã. Kulaté hfiebenáãe
pokládejte s pfiesahem a pfiibíjejte do hfiebenové latû
v místû pfiesahu dvou sousedních hfiebenáãÛ. 
Pokud délka 3 modulov˘ch hfiebenáãÛ neodpovídá
pfiesnû délce hfiebene, lze je v posledních 1–2 metrech,
zkombinovat s jednomodulov˘mi hfiebenáãi a upravit
pomocí vût‰ích pfiesahÛ do poÏadované délky. Kulat˘
hfiebenáã mÛÏete pfiípadnû ufiíznout do potfiebné délky
a okraj ohnout na kraji stfiechy pfies ploché ukonãení
hfiebenáãe.
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Úhlov˘ hfiebenáã CCNORDIC

Horní okraj ta‰ek ohnûte 20–30 mm smûrem nahoru
a pfiibijte. Po obou stranách hfiebene pfiipevnûte pfies
ta‰ky 2 pomocné latû o v˘‰ce max. 24 mm a pfiibijte je
do stfie‰ních latí pod ta‰kou Powertekk. Vzdálenost
mezi latûmi musíte upravit podle ‰ífiky úhlového hfiebe-
náãe. Úhlové hfiebenáãe poloÏte s pfiesahem 10 cm
a pfiibijte kolmo do pomocn˘ch stfie‰ních latí. 

Odvûtrání stfiechy mÛÏete zajistit pomocí stfie‰ního vût-
ráku 75, nebo pomocné latû ufiíznûte v délce 50 cm
a pfii pokládce mezi nimi zachovejte odvûtrávací meze-
ry. 
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NároÏí CCNORDIC

Hfiebenáãe na nároÏí pokládejte obdobnû jako na hfie-
beni. U okapu nároÏí ukonãete pomocí kulatého ukon-
ãení hfiebenáãe. Ta‰ky ohnûte 20 mm smûrem nahoru
podél nároÏní latû. NároÏí mÛÏete pokr˘t samolepícím
odvûtrávacím pásem, stejnû jako hfieben.

V místû styku hfiebene s nároÏími ufiíznûte hfiebenáãe
tak, aby co moÏná nejlépe zakryly místo styku. Pro pfie-
krytí a utûsnûní spoje pouÏijte Y hfiebenáã pro sklon
stfiechy 10°–30° nebo 30°–50°, nebo pouÏijte pruÏn ,̆
samolepící pás Isoflex P s povrchem stejn˘m jako má
ta‰ka Powertekk. MÛÏete pouÏít i olovûn˘ plát, kter˘
povrchovû upravíte pomocí opravné sady. Povrch musí-
te pfied upravením dobfie oãistit od prachu, mastnoty
a oleje.
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Ukonãení kraje stfiechy 
ukonãovací li‰tou

CCNORDIC

Na kraj stfiechy pfiibijte ‰títové prkno o síle maximálnû
24 mm tak, aby pfievy‰ovalo horní kraj stfie‰ní latû 
o 25 mm. Podkladní pás pfietáhnûte pfies ‰títové prkno
a dobfie pfiibijte k jeho hornímu okraji.

Ukonãovací li‰tu pokládejte od okapu smûrem ke hfie-
beni. Li‰tu poloÏte pfiímo na ‰títové prkno a pfiibijte 
seshora a ze strany. U hfiebene ukonãovací li‰tu podle
potfieby vytvarujte pomocí záfiezÛ a ohybÛ a pfiekryjte
hfiebenáãem.
Pozor: JestliÏe nemÛÏete pouÏít celou délku ta‰ky
u kraje stfiechy, ufiíznûte ji podle potfieby a ohnûte její
okraj asi 20 mm smûrem nahoru podél ‰títového prkna.
U okapu nafiíznûte ukonãovací li‰tu a ohnûte smûrem
dolÛ, abyste uzavfieli otevfien˘ konec ukonãovací li‰ty.

25 mm
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Ukonãení kraje stfiechy 
krajovou ta‰kou Nordic

NORDIC

Pfii pouÏití krajové ta‰ky musíte ‰ífiku stfiechy rozmûfiit
pfiesnû podle daného modulu (viz. tabulka strana 27)

·títové prkno pfiipevnûte tak, aby jeho horní okraj byl
ve stejné úrovni jako horní okraj stfie‰ní latû. 

Krajové ta‰ky pokládejte souãasnû s pokládkou ta‰ek.
První krajovou ta‰ku (druhá fiada od hfiebene) umístûte
a pfiipevnûte hfiebem pfiedvrtan˘m otvorem kolmo do
stfie‰ní latû. 

Po pfiipevnûní jednotliv˘ch ta‰ek umístûte krajové ta‰ky
a pfiibijte je ze strany a zepfiedu ve svislé ãásti v místû
pfiesahu pfies sousední ta‰ku. 



17

Ukonãení kraje stfiechy 
krajovou ta‰kou CC

CC

Pro pokládku krajové ta‰ky CC pfiipevnûte ‰títové prkno
tak, aby jeho horní okraj byl v úrovni spodní strany
stfie‰ní latû.

Stfie‰ní latû pfieloÏte pfies ‰títové prkno a ufiíznûte záro-
veÀ s jeho vnûj‰í hranou. Kraj ta‰ky ohnûte smûrem
nahoru o 10–20 mm.

Krajovou ta‰ku CC pokládejte od okapu k hfiebeni pfies
poloÏené ta‰ky Powertekk. KaÏdou krajovou ta‰ku pfii-
pevnûte ze strany dvûma hfieby nebo ‰rouby do ‰títové-
ho prkna.
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ÚÏlabí CCNORDIC

Konstrukce pro úÏlabí má dvû kontra latû po obou stra-
nách. ÚÏlabí je z v˘roby ohnuto pro sklon stfiechy 30°.
Latû pfiipevnûte soubûÏnû se stfiedem úÏlabí, první ve
vzdálenosti 150 mm na kaÏdou stranu od jeho stfiedu.
Vodorovné stfie‰ní latû pod ta‰ky ukonãete uprostfied
mezi dvûma úÏlabními latûmi.

Jednotlivé úÏlabní plechy poloÏte minimálnû s pfiesa-
hem 80 mm a pfiipevnûte po stranách. 

Pozor: ÚÏlabí má dva vodní kanálky ‰iroké 145 mm od
stfiedu na kaÏdou stranu. ÚÏlabní plechy se kónicky
zuÏují k jednomu konci. UÏ‰í, ‰ipkou oznaãen˘ konec,
vÏdy pokládejte smûrem k okapu. VÏdy se ujistûte, Ïe
úÏlabní plechy jsou podepfieny latûmi po celé své délce.

145 mm 145 mm

150 mm 150 mm

50 mm50 mm
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Stfie‰ní ta‰ky pokládejte vÏdy s pfiesahem minimálnû 
80 mm pfies okraj úÏlabí. Pro pfiesné oznaãení pfiesahu
ta‰ky (80 mm) pouÏijte kfiídov˘ ‰ÀÛrkovaã. 
Pro lep‰í vzhled a bezpeãnûj‰í zakonãení doporuãujeme
ohnout ostr˘ okraj ta‰ky asi 20 mm smûrem dolÛ.
Prostor mezi ta‰kou a úÏlabním plechem lze utûsnit
samolepícím tûsnícím profilem.

¤ezání ta‰ek

Pro fiezání ta‰ek pouÏívejte ruãní nebo pákové nÛÏky.
Pro fiezání lze pouÏít i ruãní elektrické fiezaãky se spe-
ciálním kotouãem pro fiezání ta‰ek Powertekk. 
NepouÏívejte pfiístroje s otáãkami vy‰‰ími neÏ 4000 za
minutu, které pfii fiezání produkují vysokou teplotu.
Mohlo by dojít k poniãení povrchové ochrany podél
ufiíznuté plochy.

80 mm
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Oplechování komína CCNORDIC

PodpÛrné latû pro ta‰ky umístûte tûsnû pod a nad
komínem. 

Ta‰ky ufiíznûte tûsnû kolem komína a okraje ohnûte 
20–30 mm smûrem nahoru. Komínové oplechování
vytvofite pomocí pruÏného lepícího pásu „Isoflex P“,
pfies jeho horní okraj pfiipevnûte tûsnící li‰tu a utûsnûte
pomocí silikonového tmele. Komínové oplechování
mÛÏete vyrobit i tradiãním zpÛsobem. Ujistûte se, Ïe
oplechování na zadní stranû komína je zasunuto pod
horní fiadu ta‰ek a dostateãnû vytaÏeno podél stûny
komína, aby odvádûlo pfiitékající vodu smûrem do
stran. 
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Lemování boãních stûn CCNORDIC

Stfie‰ní latû poloÏte tûsnû ke zdi. Pokud budete muset
ta‰ku u zdi ufiíznout, ohnûte její okraj asi 20 mm smû-
rem nahoru podél zdi. Lemování boãních stûn pokládej-
te od okapu k hfiebeni a dobfie pfiibijte. Pfies horní okraj
pfiipevnûte tûsnící li‰tu a utûsnûte pomocí silikonového
tmele.
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âelní stûnová li‰ta CCNORDIC

Odvûtrání stfiechy provádûjte v závislosti na typu 
konstrukce. Vûtrání lze zajistit pouÏitím stfie‰ních 
vûtrákÛ 75. 
Poslední stfie‰ní laÈ u zdi nahraìte niÏ‰í latí o síle 
25 mm. 

PoloÏte ta‰ky Powertekk tûsnû aÏ ke zdi. Okraj poslední
ta‰ky ohnûte 25 mm smûrem nahoru. Pfies poslední
ta‰ku u jejího horního okraje umístûte pomocnou laÈ
silnou 20 mm a pfiibijte skrz ta‰ku do spodní stfie‰ní
latû. Umístûte ãelní li‰tu a pfiipevnûte z pfiední strany
pfiímo do pomocné latû a souãasnû u horního okraje
svislé ãásti pfiipevnûte do zdi. Pfies horní okraj pfiipevnû-
te tûsnící li‰tu a utûsnûte silikonem. 
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MontáÏ doplÀkÛ 
Základová ta‰ka

CCNORDIC

Základová ta‰ka se pouÏívá pro upevnûní jednotliv˘ch
stupÀÛ a lávek. Pfii‰roubujte ji pomocí ‰roubÛ pfiímo do
stfie‰ní latû. Sousední ta‰ky pfieloÏte na obou stranách
pfies základovou ta‰ku a pfiipevnûte ‰rouby v ãelní svislé
stranû v místû pfiesahu. Pfied poloÏením zkontrolujte
pfiipevnûní namontovaného drÏáku a pfiípadnû dotáh-
nûte pfiipevÀovací ‰rouby. DrÏák ta‰ky je limitován pro
sklon od 22° do 55°.

CCNORDICTa‰ka s prostupem

SlouÏí jako prostup stfie‰ní krytinou pro televizní anténu
a jiné kulaté prostupy aÏ do ∅ 60 mm. Sousední ta‰ky
poloÏte na obou stranách pfies ta‰ku s prostupem a pfii-
pevnûte ‰rouby ve svislé ãelní stranû v místû pfiesahu. 
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Stfie‰ní vûtrák 75 CCNORDIC

Stfie‰ní vûtrák 75 se pouÏívá, kdyÏ není moÏné jiné odvût-
rání stfiechy. Vûtrací otvor je velk˘ 75 cm2. Sousední ta‰ky
poloÏte na obou stranách pfies ta‰ku s prostupem a pfii-
pevnûte ‰rouby ve svislé ãelní stranû v místû pfiesahu.

CCNORDICOdvûtrávaã par

Odvûtrávaã par se pouÏívá k odvûtrání teplého vzduchu
z koupelen, kuchyní a digestofií. Vûtrák se dodává vãet-
nû vloÏky s tepelnou izolací, která zabraÀuje kondenza-
ci vodních par v zimním období, s konektorem pro
napojení o ∅ 100,125,130 a 150 mm. Vhodn˘ pro
sklon stfiechy 10°–45°. 
Sousední ta‰ky poloÏte na obou stranách pfies ta‰ku
s prostupem a pfiipevnûte ‰rouby ve svislé ãelní stranû
v místû pfiesahu. 
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Vûtrák pro zdravotní techniku CCNORDIC

Vûtrák pro zdravotní techniku se pouÏívá k odvûtrání
svislého kanalizaãního potrubí. Vûtrák se dodává s pruÏ-
n˘m konektorem pro napojení o ∅ 50,75 a 100 mm. 
Sousední ta‰ky poloÏte na obou stranách pfies ta‰ku
s prostupem a pfiipevnûte ‰rouby ve svislé ãelní stranû
v místû pfiesahu. 

NORDIC

Pro instalaci v˘lezového okna pouÏijte montáÏní návod
od v˘robce. 

V˘lezové okno
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Instalace stfie‰ního okna CCNORDIC

Do stfie‰ní krytiny Powertekk mohou b˘t instalovány
v‰echny typy bûÏn˘ch stfie‰ních oken. Pfii pouÏití standard-
ních oplechování pouÏijte typy, které se pouÏívají spolu
s pevnou skládanou krytinou, jako jsou keramické nebo
betonové ta‰ky (napfiíklad oplechování Velux typ EDW). Pfii
instalaci okna se fiiìte montáÏním návodem v˘robce. 
Pfii instalaci okna do krytiny Powertekk je dÛleÏité dodrÏet
následující postup:
1. VyfieÏte v latích stavební otvor pro okno (dáno v˘robcem

okna). Pfiidejte cca 2–3 cm na kaÏdou stranu. 
2. Pomocné montáÏní latû pod a nad oknem zapusÈte min. 

25 mm do kontra latí. To je v˘‰ka zámku ta‰ek Powertekk. 
3. Pfiibijte spodní a horní montáÏní laÈ podle návodu v˘robce.

V nûkter˘ch pfiípadech bude nutné zapustit do krokví i dal‰í laÈ
nad horní pomocnou latí, s ohledem na ‰ífiku horního krycího
plechu lemování stfie‰ního okna.

4. Pfied instalací okna je nutné upravit i latû po stranách okna pro
dokonalé osazení boãních dílÛ lemování. Do boãních latí je
potfieba provést záfiez hlubok˘ 25 mm (v˘‰ka zámku ta‰ky
Powertekk) a dlouh˘ podle ‰ífiky lemování okna. Ta se mÛÏe
pohybovat v závislosti na v˘robci od 10 do 15 cm. Vzhledem
k znaãnému oslabení latí na jejich konci po stranách okna,
doporuãujeme je podepfiít na kraji po celé v˘‰ce okna pomoc-
n˘mi kontra latûmi. 

5. Dal‰í montáÏ okna provádûjte podle montáÏního návodu
v˘robce.

6. Po dokonãení instalace okna pokraãujte s pokládkou ta‰ek
okolo okna. 
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Pokládka s krajovou ta‰kou NORDIC

Pokrytá ‰ífika stfiechy (mm)
Poãet
ta‰ek 1 2 3 4 5

Ufiíznutá 273 458 643 828 1 013délka

1 1 568 1 753 1 938 2 123 2 308 2 493
2 2 678 2 863 3 048 3 233 3 418 3 603
3 3 788 3 973 4 158 4 343 4 528 4 713
4 4 898 5 083 5 268 5 453 5 638 5 823
5 6 008 6 193 6 378 6 563 6 748 6 933
6 7 118 7 303 7 488 7 673 7 858 8 043
7 8 228 8 413 8 598 8 783 8 968 9 153
8 9 338 9 523 9 708 9 893 10 078 10 263
9 10 448 10 633 10 818 11 003 11 188 11 373

10 11 558 11 743 11 928 12 113 12 298 12 483
11 12 668 12 853 13 038 13 223 13 408 13 593
12 13 778 13 963 14 148 14 333 14 518 14 703
13 14 888 15 073 15 258 15 443 15 628 15 813
14 15 998 16 183 16 368 16 553 16 738 16 923
15 17 108 17 293 17 478 17 663 17 848 18 033

·ífika pokrytí se mûfií mezi vnûj‰ími stranami ‰títového prkna

185 mm 1180 mm 273 mm

·ífika pokrytí se mûfií mezi vnûj‰ími stranami ‰títového prkna

Pokrytá ‰ífika stfiechy (mm)
Poãet
ta‰ek 1 2 3 4 5

Ufiíznutá 255 440 625 810 995délka

1 1 180 1 365 1 550 1 735 1 920 2 105
2 2 290 2 475 2 660 2 845 3 030 3 215
3 3 400 3 585 3 770 3 955 4 140 4 325
4 4 510 4 695 4 880 5 065 5 250 5 435
5 5 620 5 805 5 990 6 175 6 360 6 545
6 6 730 6 915 7 100 7 285 7 470 7 655
7 7 840 8 025 8 210 8 395 8 580 8 765
8 8 950 9 135 9 320 9 505 9 690 9 875
9 10 060 10 245 10 430 10 615 10 800 10 985

10 11 170 11 355 11 540 11 725 11 910 12 095
11 12 280 12 465 12 650 12 835 13 020 13 205
12 13 390 13 575 13 760 13 945 14 130 14 315
13 14 500 14 685 14 870 15 055 15 240 15 425
14 15 610 15 795 15 980 16 165 16 350 16 535
15 16 720 16 905 17 090 17 275 17 460 17 645

1180 mm

Pokládka s krajovou ta‰kou CC
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Pokrytá ‰ífika mûfieno mezi vnitfiními stranami ukonãovací li‰ty
Pokrytá ‰ífika (mm)

Poãet
ta‰ek 1 2 3 4 5

Ufiíznutá 273 458 643 828 1 013délka

1 1 198 1 383 1 568 1 753 1 938 2 123
2 2 308 2 493 2 678 2 863 3 048 3 233
3 3 418 3 603 3 788 3 973 4 158 4 343
4 4 528 4 713 4 898 5 083 5 268 5 453
5 5 638 5 823 6 008 6 193 6 378 6 563
6 6 748 6 933 7 118 7 303 7 488 7 673
7 7 858 8 043 8 228 8 413 8 598 8 783
8 8 968 9 153 9 338 9 523 9 708 9 893
9 10 078 10 263 10 448 10 633 10 818 11 003

10 11 188 11 373 11 558 11 743 11 928 12 113
11 12 298 12 483 12 668 12 853 13 038 13 223
12 13 408 13 593 13 778 13 963 14 148 14 333
13 14 518 14 703 14 888 15 073 15 258 15 443
14 15 628 15 813 15 998 16 183 16 368 16 553
15 16 738 16 923 17 108 17 293 17 478 17 663

Pokládka s ukonãovací li‰tou NORDIC
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Pokrytá délka stfiechy
od okapu ke hfiebeni

CCNORDIC

Poãet Pokrytá délka (mm)

ta‰ek NORDIC CC

1 389 391
2 758 762
3 1 127 1 133
4 1 496 1 504
5 1 865 1 875
6 2 234 2 246
7 2 603 2 617
8 2 972 2 988
9 3 341 3 359

10 3 710 3 730
11 4 079 4 101
12 4 448 4 472
13 4 817 4 843
14 5 186 5 214
15 5 555 5 585
16 5 924 5 956
17 6 293 6 327
18 6 662 6 698
19 7 031 7 069
20 7 400 7 440
21 7 769 7 811
22 8 138 8 182
23 8 507 8 553
24 8 876 8 924
25 9 245 9 295
26 9 614 9 666
27 9 983 10 037
28 10 352 10 408
29 10 721 10 779
30 11 090 11 150

Pozor: pokrytá délka je mûfiena od pfiední hrany první
latû aÏ k pfiední hranû horní latû u hfiebene.



30

Spotfieba materiálu pro pokládku systému 

1) Kulat˘ hfiebenáã se vyrábí Velk˘: ! 215 mm a Mal˘ ! 150 mm
2) Kulat˘ hfiebenáã 3 modulov˘ se vyrábí pouze s posypem pro typ

Nordic

V˘robek Aplikace
Powertekk

Plocha stfiechy Stfie‰ní ta‰ka Plocha stfiechy

Hfieben / nároÏí Kulat˘ hfiebenáã 1) Hfieben / nároÏí
Kulat˘ hfiebenáã 3 modul 2) Hfieben / nároÏí
Ukonãení hfiebenáãe ploché Ukonãení kulatého hfiebenáãe
Zahajovací hfiebenáã Zahájení kulatého hfiebenáãe
Ukonãovací hfiebenáã Ukonãení kulatého hfiebenáãe
Ukonãení hfiebenáãe kulaté velké Ukonãení nároÏí u okapu
Ukonãení hfiebenáãe kulaté malé Ukonãení nároÏí u okapu
Y hfiebenáã 10° –30° Napojení hfiebene a nároÏí
Y hfiebenáã 30° –50° Napojení hfiebene a nároÏí
Hfiebenov˘ vûtrací pás 3) Hfieben / nároÏí
Úhlov˘ hfiebenáã Hfieben / nároÏí

Okap Okapní plech Okap

Kraj stfiechy Ukonãovací li‰ta pravá/levá Kraj stfiechy prav˘/lev˘
Krajová ta‰ka pravá/levá Kraj stfiechy prav˘/lev˘

Lemování Lemování stûn pravé/levé Lemování zdi pravé/levé
boãních stûn âelní stûnová li‰ta Vy‰‰í zeì rovnobûÏná s okapem

ÚÏlabí ÚÏlabní plech ÚÏlabí

Spojovací materiál Hfiebíky, ‰rouby Pfiibíjení ta‰ek a doplÀkÛ

Ostatní doplÀky Tûsnící li‰ta Utûsnûní detailÛ
Plech s posypem Pro rÛzné detaily
Ta‰ka s prostupem Anténní prostup
Vûtrák pro zdrav. techniku Odvûtrání svislé kanalizace
Odvûtrávaã par Odvûtrání koupelen, kuchyní, 

digestofií
Univent 200 Kombinovan˘ vûtrák
Vûtrák 75 Odvûtrání stfiechy
Základová ta‰ka Ná‰lapné schody, ro‰ty, lávky
Stfie‰ní ta‰ka prÛsvitná 2 modul Pro Nordic 
Stfie‰ní ta‰ka prÛsvitná 3 modul Pro CC
V˘lezové okno V˘lez na stfiechu
Isoflex P Utûsnûní detailÛ, samolepicí
Opravná sada Sada pro opravu 

po‰kozen˘ch míst
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Powertekk CCNORDIC

3) Hfiebenov˘ vûtrací pás je vhodn˘ pro pouÏití s kulat˘m hfiebenáãem
velk˘m

Úãinná délka Spotfieba
pokrytí

1 110 x 369 mm 2,44 ta‰ky /m2

380 mm 2,63 ks /mb
1 130 mm 0,88 ks /mb
– 1 ks / detail
380 mm 1 ks / detail
380 mm 1 ks / detail
200 mm 1 ks / detail
200 mm 1 ks / detail
200 mm 1 ks / detail
200 mm 1 ks / detail
– 1 ks / detail
– 1 ks / detail

1 200 mm 0,83 ks /mb

1 110 mm 0,90 ks /mb
185 mm 2,71 ks /mb

1 110 mm 0,90 ks /mb
1 150 mm 0,87 ks /mb

1 150 mm 0,87 ks /mb

– 10 ks /m2

1 200 mm 0,83 ks /mb
1 250 x 450 –
369 x 370mm 1 ks / detail
369 x 370 mm 1 ks / detail
369 x 370 mm 1 ks / detail

369 x 370 mm 1 ks / detail
369 x 370 mm 1 ks / detail
369 x 185 mm 1 ks / detail
370 x 369 1 ks / detail
555 x 369 1 ks / detail
738 x 738 1 ks / detail
1 250 x 300 mm
– –
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Snûhové zábrany CCNORDIC

1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace snûhové zábrany
vynechejte fiadu ta‰ek.

2. Nad stfie‰ní laÈ pfiipevnûte pomocnou laÈ (‰ífika 
80–100 mm). Pomocná laÈ by mûla b˘t asi 
o 10 mm niÏ‰í neÏ stfie‰ní laÈ. Dotlaãte drÏák snûho-
vé zábrany tûsnû k hornímu okraji ta‰ky a pfii‰rou-
bujte dvûma pfiiloÏen˘mi ‰rouby (6,5 x 38 mm) do
pomocné latû. 

3. Pfiipevnûte dal‰í fiadu ta‰ek.
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4. VloÏte kovovou západku do otvoru v horní ãásti
drÏáku a ponechte jí otevfienou. VloÏte do drÏáku
snûhovou zábranu a umístûte ji do poÏadované
v˘‰ky. Západku zatlaãte dolÛ, aÏ dojde k pevnému
uzavfiení otvoru.

Snûhové zábrany napojíte jednoduch˘m zasunutím
dvou sousedních kusÛ do sebe. 
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DrÏák pro dfievûnou 
snûhovou zábranu

CCNORDIC

1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace snûhové zábrany
vynechejte fiadu ta‰ek.

2. Nad stfie‰ní laÈ pfiipevnûte pomocnou laÈ (‰ífika 
80–100 mm). Pomocná laÈ by mûla b˘t asi 
o 10 mm niÏ‰í neÏ stfie‰ní laÈ. Dotlaãte drÏák pro
dfievûnou snûhovou zábranu tûsnû k hornímu okraji
ta‰ky a pfii‰roubujte ho dvûma pfiiloÏen˘mi ‰rouby
(6,5 x 38 mm) do pomocné latû.

3. Pfiipevnûte dal‰í fiadu ta‰ek.
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Stfie‰ní Ïebfiík, 
jednostupÀov˘
Pro montáÏ souãasnû s pokládkou ta‰ek

CCNORDIC

JednostupÀov˘ Ïebfiík se pouÏívá pfii pokládce souãasnû
s ta‰kami Powertekk. Jeden stupeÀ odpovídá jedné
fiadû ta‰ek. Pfii instalaci jednostupÀového Ïebfiíku musí
b˘t vÏdy pouÏita montáÏní sada. Ocelov˘ profil montáÏ-
ní sady vÏdy pfii‰roubujte pfiiloÏen˘mi ‰rouby do krokví.
Pfii instalaci více ÏebfiíkÛ vedle sebe musíte vÏdy pro
kaÏd˘ Ïebfiík pouÏít samostatnou montáÏní sadu. 

1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace Ïebfiíku vynechejte
jednu ta‰ku.

2. Umístûte montáÏní profil nad stfie‰ní laÈ pfiímo na
krokve. Ze stran zasuÀte do profilu dva lichobûÏní-
kové drÏáky, ke kter˘m pfii‰roubujte profily tvaru
U a do nich zasuÀte první stupeÀ Ïebfiíku. MontáÏní
profil posuÀte smûrem nahoru a Ïebfiík dorazte
tûsnû k hornímu okraji ta‰ky. 
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3. MontáÏní profil pfii‰roubujte pfiiloÏen˘mi ‰rouby
pfiímo do krokví. ·rouby umístûte do stfiedu krokví
a za‰roubujte min. 30 mm hluboko do krokví. Pfies
montáÏní sadu Ïebfiíku pfiipevnûte ta‰ku Powertekk. 

4. Nadzvednûte spodní ta‰ku a podsuÀte pod ní dal‰í
stupeÀ. Zaháknûte spodní stupeÀ do otvorÛ v hor-
ním stupni a pevnû zatáhnûte smûrem dolÛ.
Jednotlivé dal‰í stupnû se jiÏ nepfiipevÀují ‰rouby, ale
spodní se vÏdy zasune do horního.

5. Pokraãujte stejn˘m zpÛsobem v montáÏi dal‰ích
stupÀÛ souãasnû s pokládkou ta‰ek.
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Stfie‰ní Ïebfiík
Îebfiík pro dodateãnou pokládku na poloÏené
ta‰ky Powertekk

CCNORDIC

1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace Ïebfiíku vyjmûte jednu
ta‰ku.

2. Smontujte 3 stupnû Ïebfiíku tak, aby svislé podpory
byly ve vzdálenosti 37 cm. DrÏáky pfiipevnûte ke
svisl˘m stûnám Ïebfiíku. Nad stfie‰ní laÈ umístûte
ocelov˘ montáÏní profil.

Pfiipevnûte lichobûÏníkové podloÏky k drÏákÛm
a zavûste do montáÏního profilu. Zatlaãte montáÏní
profil smûrem k hornímu okraji ta‰ky a pfii‰roubujte
pfiiloÏen˘mi ‰rouby do krokví. ·rouby umístûte do
stfiedu krokví a za‰roubujte min. 30 mm hluboko do
krokví. 

Dbejte na to, aby svislé schodnice Ïebfiíku leÏely
uprostfied vlny ta‰ky Powertekk. 
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3. Pfies montáÏní sadu Ïebfiíku pfiipevnûte ta‰ku
Powertekk. Dal‰í stupnû Ïebfiíku mÛÏete pfiidávat
smûrem k okapu. Jednotlivé stupnû se spojují na
bocích pomocí ploch˘ch spojek a ‰roubÛ.

4. Spodní okraj Ïebfiíku u okapu zajistûte pomocí drÏá-
kÛ. Nadzvednûte poslední fiadu ta‰ek a podsuÀte
drÏáky Ïebfiíku pod ta‰ku pfies stfie‰ní laÈ. PoloÏte
ta‰ku a pfiipevnûte bûÏn˘m zpÛsobem. DrÏáky pfii-
‰roubujte ke dvûma svisl˘m ãástím ÏebfiíkÛ pfiiloÏe-
n˘mi ‰rouby. 
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1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace komínové lávky
nechte jednu ta‰ku otevfienou. Nad stfie‰ní laÈ umís-
tûte ocelov˘ montáÏní profil. Pfiipevnûte lichobûÏní-
kové podloÏky k drÏákÛm a zavûste do montáÏního
profilu. Zatlaãte montáÏní profil smûrem k hornímu
okraji ta‰ky.

2. Pfii‰roubujte pfiiloÏen˘mi ‰rouby 6,5 x 64 mm pfiímo
do krokví. ·rouby umístûte do stfiedu krokví
a za‰roubujte min. 30 mm hluboko do krokví. 

Dbejte na to, aby drÏáky leÏely uprostfied vlny ta‰ky
Powertekk.

Komínová lávka CCNORDIC
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3. Pfiipevnûte ta‰ku Powertekk pfies montáÏní sadu
lávky. 

4. Pfii‰roubujte podpory komínové lávky k drÏákÛm
dvûma ‰rouby 8 x 20 mm a pfii‰roubujte k nim lávku
dvûma ‰rouby 6 x 15 mm. Umístûte lávku do vodo-
rovné pozice. 

Pozor: podpory lávky nesmí leÏet na komínovém ople-
chování. Okraj lávky nesmí pfiesahovat pfies podporu
více neÏ 25 cm. 
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Bezpeãnostní háky CCNORDIC

1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace komínové lávky
nechte jednu ta‰ku otevfienou.

3. Pfii‰roubujte montáÏní profil pfiiloÏen˘mi ‰rouby 
6,5 x 64 mm do krokví. ·rouby umístûte do stfiedu
krokví a za‰roubujte min. 30 mm hluboko do krokví.
Pfiipevnûte pfies montáÏní sadu ta‰ku Powertekk. 

2. Umístûte ocelov˘ montáÏní profil nad stfie‰ní laÈ
pfiímo na krokve. Pfiipevnûte drÏáky k bezpeãnostní-
mu háku a zasuÀte do montáÏního profilu. Zatlaãte
montáÏní profil nahoru, aÏ hák narazí tûsnû na
horní okraj ta‰ky.
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Systém podpory solárních panelÛ zaji‰Èuje svislou pod-
poru panelÛ nad ta‰kami Powertekk. Podpory slouÏí
jako základ pro podpory panelÛ od v˘robce.

1. PoloÏte ta‰ky Powertekk podle montáÏního návodu.
V místû poÏadované instalace solárního panelu
nechte jednu ta‰ku otevfienou. 

CCNORDIC

2. Umístûte ocelov˘ montáÏní profil nad stfie‰ní laÈ
pfiímo na krokve. Ze stran zasuÀte do profilu dva
lichobûÏníkové drÏáky, ke kter˘m pfii‰roubujte profily
tvaru U a do nich vloÏte drÏáky pro podpory panelÛ.
Ocelov˘ profil pak posuÀte smûrem nahoru a pod-
poru dorazte tûsnû k hornímu okraji ta‰ky. 

Podpory solárních panelÛ
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3. MontáÏní profil pfii‰roubujte pfiiloÏen˘mi ‰rouby 
6,5 x 64 mm. ·rouby umístûte do stfiedu krokví
a za‰roubujte min. 30 mm hluboko do krokví.
MontáÏní profil se mÛÏe nastavovat do stran podle
‰ífiky solárních panelÛ. Délka jednoho profilu je 
125 cm. 

Uzavfiete otevfienou fiadu ta‰kou Powertekk.

4. Dal‰í podpory instalujte v kaÏdé tfietí fiadû ta‰ek
smûrem k okapu. Nadzvednûte ta‰ku Powertekk,
podsuÀte pod ní podporu a umístûte ji pfies stfie‰ní
laÈ. Zatlaãte ta‰ku zpût na místo a upevnûte bûÏn˘m
zpÛsobem.

5. Podpory panelÛ ve tvaru L pfii‰roubujte k podporám
‰rouby 8 x 20 mm. L profily se dají nastavovat
pomocí napojovací sady pro solární panely. 






