Lepená střešní skladba

LINITHERM PAL
Spádová izolace

Pokyny k lepení desek LINITHERM PAL
Ploché střechy se spádovou izolací
Systém LINITHERM PAL pro spádovou tepelnou izolaci plochých střech splňuje požadavky na lepené střešní skladby
(bez přídavného mechanického kotvení resp. bez přitížení a dalších skladebných vrstev) při dodržení následujících
podmínek:

Systémová skladba:
Parotěsná zábrana:

MOGAT VAL, DS PYE V60 AL resp. G200 S4 + AL

Lepidlo:

Soudatherm Roof 250 resp. Soudatherm Roof 330

1. tepelně-izolační vrstva:

LINITHERM PAL resp. LINITHERM PAL spád

Lepidlo:

Soudatherm Roof 250 resp. Soudatherm Roof 330

2. tepelně-izolační vrstva:

LINITHERM PAL resp. LINITHERM PAL spád

Asfaltové hydroizolační pásy:
1. hydroizolační vrstva:
2. hydroizolační vrstva:

MOGAFIX KSK-U resp. MOGAFIX KSK-U Vent
MOGAT ALLIGATORHAUT resp. MOGAT APOLLO 05 T

Plastové hydroizolační fólie:
Alwitra:
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EVALON VSK, Evalon VGSK, EVALASTIC VGSK v kombinaci
s penetračním nátěrem Alwitra SK nebo SK-L

Všeobecné pokyny:
Množství lepidla a počet housenek lepidla závisí na výpočtu účinků sání větru (výrobce hydroizolace) a na poloze
tepelně-izolačních desek na střešní ploše. U okrajových desek a v rozích je případně nutné i mechanické kotvení.
Certifikace výše uvedené lepené systémové skladby platí v SRN pro budovy do výšky 20 m ve větrných oblastech
I – IV a max. zatížení sáním větru 3,5 kN/m2.
Jednotlivé vrstvy systémové skladby musí být provedeny dle platných norem a předpisů, dle pravidel a pracovních
návodů jednotlivých výrobců a dle obecně platných stavebně-technických pravidel.
Technické dotazy je nutno před započetím prací vyjasnit s příslušnými specialisty výrobce lepidla a hydroizolace.
Dále je nutno dbát našeho návodu „Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM pro
ploché střechy“.
Naše technické pokyny pro pokládku jsou pouze orientační informace pro kupující. Nejsou obecně platné či závazné, a na jejich podkladě nelze uplatňovat právo na poskytnutí záruky. Každá stavba má specifické podmínky,
a proto je zásadně nutno se řídit stavebně-technickými předpisy a pravidly platnými pro konkrétní případ.
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