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V případě nedodržení

pozbývá záruka platnost

Fasádové profily

Pokyny k montáži pro siding.
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Obložení Popis produktu - Ekologie - Technické specifikace

Dřevotřískové jádro se skládá ze zpracovaného dřeva. Používáme výhradně neupravené vláknité dřevo ve formě dřevěných hoblin, 
zřeďovacího materiálu a kulatinu z trvale udržitelného lesního hospodářství. Nepoužíváme dováženou dřevinu, především tu z 
tropických pásů.

Používané vazebné činidlo je syntetická pryskyřice vytvrditelná teplem, která je schválena stavebními orgány pro venkovní užití.

Pro ochránění dřeva používáme ekologicky šetrný produkt na bázi boru s osvědčením od stavebních dohledových 
orgánů, který neobsahuje lindan ani PCP.

U provedení s nízkou hořlavostí je jako ochranné činidlo proti hoření použita směs kyseliny borité a boraxu.

Nejsou přidávány izokyanáty, fosfáty ani halogeny.

Papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí je celistně tvarován tak, aby vytvořil penetrační vrstvy při vytváření dřevotřískového 
jádra.

Jako povrchová vrstva je použit akrylát na vodní bázi. Použité pigmenty neobsahují žádné toxické těžké kovy (žádné olovo, 
chrom ani kadmium).

Odřezky nesmí být páleny v malých spalovnách (topné kotle, pece, krby) podle německé vyhlášky o malých spalovnách. Neexistují 
žádná omezení týkající se jejich spalování v průmyslových spalovnách na dřevo podle části 4 BImSchV No. 8.2 (Německá spolková 
vyhláška pro ochranu před emisemi). Odřezky odpovídají kategorii All německé vyhlášky o odpadním dřevu.

Pokud jde o likvidaci vyřazených výrobků nebo odstranění materiálu, lze jej zpravidla klasifikovat jako domovní nebo objemný 
odpad  a odvézt je na skládku nebo spalovnu odpadu, prosíme však v souladu s požadavky stanovenými místní firmou zabývající 
se odpady.

Technické údaje  Hodnoty JJJednotky Specifikace zkoušky

1. Hustota 800 – 950 kg/m3 EN 323
2. Pevnost v ohybu  40 – 45 N/mm2 EN 310
3. Modul pružnosti  4000 – 6000 N/mm2 EN 310
4. Pevnost v tahu kolmo k povrchu 2.0 – 3.0 N/mm2 EN 319
5. Pevnost utažení šroubu1)  800 – 1300 N WERZALIT TEST

STANDARD
6. Zvětšení objemu při  po 2 h 0.3 – 0.6 % EN317

skladování ve vodě o teplotě 20 °C po 24 h 3.0 – 5.0 % EN 317
7. Obsah vlhkosti  5 – 10 % EN 322
8. Teplotní odolnost při stálém zatížení -50 až +70 °C WERZALIT TEST

při krátkodobém zatížení +120 °C STANDARD
9. Požární odolnost, třída B2 DIN 4102

Standardní verze: B2 = normální hořlavost

10. Změna délky na základě 1 – 3 mm/m WERZALIT TEST
vystavení vlhkosti/tepla2)   STANDARD

11. Tepelná vodivost λ 10  0.20 W/mk DIN 52 612
12. Propustnost vodních par  5 – 15 m DIN 52 615

difuzi-ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy

13. Zkouška křížovým řezem3) GT 0A – GT 1A  EN ISO 2409
14. Odolnosti proti poškrábání  0.5 – 1.5 N EN 438
15. Světlostálost úroveň 8 DIN 54 004
16. Chemická odolnost  omezená odolnost  EN 438
17. Odolnost proti propálení cigaretou  není odolné proti propálení  As per EN 438
18. Barevnostní odchylka s geometrií měření 0°/45°, Δ E < 1 DIN 5033

standardní světelný zdroj “C”.

19. Dopad zatížení  odolné proti dopadu  WERZALIT TEST
STANDARD

1) 4 mm šroub do dřevotřísky, použitý otvor o průměru 3 mm, 10 mm hloubka.
2) Maximální očekávaná změna délky při extrémních výkyvech počasí.
3) Gt 0A je nejlepší, Gt 4A nejhorší.
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Obložení

18±1

10

Krycí šířka ±1

±1
~20

172   / 220 ±1±1

152   / 202 ±1

Rozměry profilu - Výpočty potřebného množství - Pokyny

Protipožární ochrana   

Obkladové profily jsou stavební materiály, které musí splňovat požadavky pokládky dle německých stavebních předpisů(LBO)
v souvislosti s jejich chováním v ohni.

V případě, že jsou budovy nižší než 22 metrů (nebo dle stavebních regulí ve Velké Británii nižší než 18 m), lze obecně použít
obkladové panely nesnadné nebo normální hořlavosti odpovídající stavebním materiálům třídy B1, respektive B2.

Podrobnější informace lze získat od Vašich příslušných stavebních a požárně-bezpečnostních úřadů.

Návětrná strana

d

d-e/5e/5

BA

d

Návětrná strana e

Pohled zhora

Pohled A
(obkladová strana)

Nosný rám pro obkladové profily
Při plánování nosného rámu je nezbytně nutné vzít v úvahu zvýšenou 
sílu větru v okrajových oblastech stěn budov dle DIN 155, část 4.

V těchto oblastech musí být obkladové panely WERZALIT uchyceny 
blíže u sebe, ve vzdálenosti maximálně 300 mm, pomocí přídavných latí 
poskytujících podporu na základně.

Požadavky DIN jsou zde prezentovány ve zjednodušené formě jako 
obecné pravidlo palce. Přesné informace o tomto tématu je třeba 
najít z DIN 1055, část 4 z března 2006. Rozměry budovy mají 
přirozeně zásadní význam při určování oblasti A se zvýšenou silou 
větru (vnější tlakové koeficienty).

Příklad:
Návětrná strana  e = 15 m

Obkladová strana  d = 8 m
Oblast zvýšeně namáhaná větrem  A = e/5 = 3 m
Rozteč lišt v oblasti A  max. 300 mm
”Normální oblast“ B = d-e/5 = 5 m
Rozteč lišt v oblasti B max. 625 mm 

Pokud existují dva protilehlé hlavní směry působení větru (např.
západ/východ), oblast A musí být samozřejmě také sledována i na
další straně obkládané stěny. V příkladu nahoře by pak byla oblast B
široká pouhé 2 m.

Výpočet požadovaného množství (Vypočítané hodnoty nezahrnují odřezky)

Technické 
údaje

Standardní 
délka

Šířka 
profilu

Tloušťka profilu Krycí 
šířka

Krycí 
délka

Požadované 
množství/m2

Požární 
odolnost

Povrch Hmotnost
/m2

Fasádový šroub 3.5 x 30, 
nerezová ocel A2 při ma-
ximálních upevňovacích 
roztečích = 625 mm

siding 152 3660 mm cca  
172 mm

10 mm (pero),
18 mm (drážka)

152 mm 
(+1/-1 mm)

max. 3660 mm 6.58
bm

B2* plochá tex-
tura, barevné 
provedení

cca  
12,0 kg

11 ks/m2

siding 202 3660 mm cca  220 
mm

10 mm (pero),
18 mm (drážka)

cca  202 
mm (+1/-1 
mm)

max. 3660 mm cca 
5.0 bm

B2* perlová tex-
tura, barevné 
provedení

cca  
12,0 kg

8 ks/m2

* Standard: normální hořlavost



Nosný rám

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Obkladový šroub 3.5 x 30, 
nerezová ocel A2
Podpůrná lišta 30 mm x 50 mm,
rozteč max. 625 mm
Upevnění pomocí 2 šroubů 4 x 60, nere-
zová ocel A2
Přepážková lišta nejméně 40 mm x 60 mm
Hmoždinka a šroub s osvědčením staveb-
ních orgánů
Izolace ve dvou vrstvách, odolná vůči tlaku

Upevňovací rozteče
X = 3 a více podpěr max. 625 mm
X = pouhé 2 podpěry max. 300 mm Max-
imální přesah na stranách při volném 
položení (ne propojeném) 100 mm

Způsoby upevnění
Používejte pouze obkladové šrouby
WERZALIT 3.5 x 30, nerezová ocel 
A2. Vždy umístěte šrouby do středů
děrovaných otvorů.

Nastavení předsazení
Tupý spoj musí fungovat v předsazeném 
nastavení, min. posun 675 mm. Nepok-
ládejte patku na podpůrnou lištu.

Tupý spoj
Musí být zohledněny dilatační spáry 6 mm 
na překrytích navržených ve výrobním pro-
cesu.
Fasádový profil siding 152 / siding 202
Překrytí
Zadní ventilační mezera, min. 20 mm
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Obložení Montáž fasádových profilů siding 152 a siding 202
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Počátek montáže na základně

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Počáteční profil
Ventilační profil
Průběžný ventilační otvor

NB:  Vzdálenost mezi základnou a podlahou 
nejméně 100 mm. Vyhýbejte se vzorům, které
umožňují hromadění vlhkosti.

Připojení ke střeše

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Ventilační profil
Průběžný ventilační otvor

    Vnitřní roh

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Spojovací páska
Hliníkový vnitřní rohový profil
(alternativně)

    Vnější roh

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Vnější roh C, hliníkový (2dílný)
Hliníkový profil vnějšího rohu
(alternativní)
Šroub s válcovou hlavou 3.9 x
16, nerezová ocel A2

Vnější roh C se skládá ze spodní montáže a 
krycího profilu. Krycí profil je nacvaknut a 
zajištěn do horní části profilu pomocí šroubů do 
plechu s válcovou hlavou, předvrtané otvory ø
3.2 mm.

Boční připojení ve vybrání

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Kryt ořezu 30/20, hliníkový
Ucpávka

Boční připojení

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Hliníkový profil vnějšího rohu, alter-
nativně externí roh C, hliníkový, 
Kryt ořezu 30/20, hliníkový
Ucpávka
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Obložení Obkládání zakrývající celý povrch

10

10

10

10

10

23.5

23.5

min.
20 mm

E Vnější roh F

E F

Vnější roh, alternativa

C Vnitřní roh D

B

Vnitřní roh, alternativa

A Počátek montáže B Připojení ke štítu střechy

G

G

Boční připojení ve vybrání H

H

Boční připojení

A

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

1

2

3

4

2

3

3

1

2

1

23 1

3

4

2

11

1 3

31

1

2

1

1

2

3

4

1

3

1

2

-

C D-

1

1

4

4



           Připojení k okennímu překladu

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Spojovací profil F, hliníkový
Z profil 1, hliníkový
Vnější rohový profil 1, plastový
(odříznutá spodní část)
Ventilační profil, plastový
Obkladový panel (alternativa)
Ventilační otvor, průběžný

Spojovací profily F jsou spojeny na pokos v
bodě, kde se střetává ostění a překlad. 

Profil Z zakrývá vertikální spojovací 
profil F.

Připojení k okennímu parapetu

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Ventilační profil, plastový
Z profil 2, hliníkový
Vnější okenní parapet
Ventilační otvor, průběžný

    Připojení k ostění okna

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Spojovací profil F, hliníkový
Těsnící materiál, např. Compriband
Hliníkový externí rohový profil
Vnější okenní parapet
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Obložení Obkládání zakrývající celý povrch
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Překrytý vnější roh

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Univerzální šroub WERZALIT H 6 x 45, 
nerezová ocel A2, s víčkem šroubu
rozteč 625 mm

Překrytý vnitřní roh

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Univerzální šroub WERZALIT H 6 x 45, 
nerezová ocel A2, s víčkem šroubu
rozteč 625 mm
Asfaltová páska nebo podobná, 
např. vodoodpudivá fólie

Průběžná překrytá patka

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Univerzální šroub WERZALIT H 6 x 45, 
nerezová ocel A2, s víčkem šroubu
rozteč 625 mm

Překryté zakončení u bočního spojení

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Univerzální šroub WERZALIT H 6 x 45, 
nerezová ocel A2, s víčkem šroubu
rozteč 625 mm
Těsnící materiál, např. Compriband

Zakončení u okenního překladu

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Obkladový panel 6 mm
Ventilační profil, plastový
Z profil 2, hliníkový
Ventilační otvor, průběžný

Překryté ostění okna

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Univerzální šroub WERZALIT H 6 x 45, 
nerezová ocel A2, s víčkem
Obkladový panel 6 mm
Těsnící materiál

Zakončení u okenního parapetu

Fasádový profil siding 152 / siding 202
Dlouhý profil S145
Průběžný plastový ventilační profil
Ventilační otvor
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Obložení Obložené částečné obložení pomocí přídavných dlouhých profilů S145
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Argumenty ve prospěch nenosného, 
závěsného obložení pro venkovní zdi, 
odvětrávaného zezadu
• Úspora energie
• Ochrana proti počasí
• Styl a vzhled
• Zvýšená hodnota budovy

Pokyny pro zacházení
Obkladové profily siding musí být až do montáže 
uloženy ve svých obalech, musí ležet rovně a 
být drženy v suchu.

Řezání s elektrickým nářadím 
Jemné řezné hroty pilového kotouče ze slinutého 
karbidu (rozteč zubů cca 10 - 15 mm), us-
pořádání zubů: střídavý zub nebo dutý zub na-
hoře zploštěný.

Řezání s ručními pilami
Správně naostřená pilka s malými zuby je
dostačující.

Upevňování fasádových profilů
Pouze pomocí fasádových šroubů WERZALIT 
3.5 x 30 z nerezové oceli A2. Umístěte 
upevňovací šrouby do středu existujících 
děrovaných otvorů. Šrouby mohou být 
přišroubovány pouze pokud spočívá hlavička 
šroubu proti povrchu.

Viditelné upevnění
Pouze pomocí univerzálních šroubů H 6 x 45 z 
nerezové oceli A2.
Otvor ø 9 mm, (z důvodu možné změny délky 
fasádových profilů)

Upevnění všech spojovacích profilů
Pouze pomocí obkladových šroubů WERZA-
LIT 3.5 x 30 z nerezové oceli A2.

Vezměte prosím na vědomí: Těžké konstrukce, 
jako například markýzy, mříže na lezení atd. 
nesmí být uchyceny přímo na obložení nebo na 
jeho nosný rám. Je nutné jim zajistit oddělený 
nosný rám.

Rozpínání
Změna délky fasádového profilu je cca 1 – 3 mm/
bm, v závislosti na vlhkosti a teplotě. To je třeba 
zohlednit prostřednictvím dilatačních spár 6, resp. 
10 mm na spojích profilu.

Uzavřené ořízlé okraje
Ořízlé okraje musí být uzavřeny bez pórů po-
mocí hranového tmelu WERZALIT. Výjimka:
Dostatečně zakryté ořízlé okraje pod přesa-
hem střechy.

Nosný rám
Fasádové profily jsou obyčejně připevněny ke
dřevěnému nosnému rámu. Zásadně by měly být
pro nosné rámy dodrženy následující pokyny:

a)  Dřevo musí odpovídat stupni S10 (nebo MS10)
dle DIN 4074.

b) Jednotlivé křížné sekce musí být rozděleny
dle DIN 1052, část 1.

c)  Dřevo musí být ošetřeno v souladu s DIN 
68800, ochrana dřeva v konstrukcích staveb.

d) Nosný rám musí být upevněn pomocí hmoždin
a šroubů schválených stavebním orgánem a v
souladu s pokyny výrobce.

e) Podpůrné lišty musí být upevněny k
přepážkovým lištám nejméně 2 šrouby z nere-
zové oceli A2, v podélném uspořádání.

f) Nosný rám musí být vyrovnaný a svis-
lý.  
Rozměrové tolerance lze najít v DIN
18202 část 2 a část 4.

Izolace
Tepelná izolace musí být dimenzována dle součas-
ných němckých omezeních na zadržování energie
(EnEV) představených v prosinci 2004. Tepelně-
izolační materiál, např. izolační kolíky, musí být
upevněn příslušným technickým vybavením v
souladu s pokyny výrobce. Montáž musí být vy-
hotovena tak, aby byla odolná proti větru a
nepropouštěla studený vzduch. Proto doporuču-
jeme instalaci ve dvou vrstvách s překrývajícími
spoji. Izolace musí být zarovnána se zdí.

Zadní ventilace
Zadní ventilační mezera musí být alespoň 20
mm. Zadní odvětrávací šachta nesmí být
pravidelně zmenšována lištami nebo jinými
objekty. Ventilační vstupy a výstupy musí mít 
konzistentní šířku nejméně 20 mm.

Pokud máte nějaké další otázky, naše Oddělení 
technické podpory Vám rádo poradí.

Možné změny z důvodu technického pokroku.
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