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1.
Fasádové profily structura

Fasádový profil structura z inovativního polymerového kompozitu na bázi dřeva S2 (WPC); Lze použít obě strany; Dva
odlišné texturové povrchy “linea” a “banda;
Montážní spony structura a šrouby se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30, materiál: nerezová ocel A2;
pro upevnění fasádových profilů structura ke dřevěným nosným rámům.
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Strana proflu banda
(15.300. ...)

structura
Strana proflu linea
(15.300. ...)

Montážní spona
structura
(22.016.000)

Šroub se zapuštěnou hlavou
3.5 × 30
(22.259.000/22.359.000)

2.
Příslušenství
systému

Startovací profl P,
hliníkový
Pro začátek instalace horizontálního
obložení
(25.014.024)

Vrstvený profil,
hliníkový
Pro začátek instalace vertikálního
obložení
(23.090. …)

Spojovací profil F,
hliníkový
Pro okenní ostění, napojení u střechy atd.
(22.083. …)

21

Z profil 1, hliníkový
K zakrytí vertikálně
montovaných spojovacích profilů F
(22.084. …)

45

Z profil 2,
hliníkový
Pro zakrytí tupých
spojů nebo vertikálně instalovaných fasádových
profilů structura
(22.082. …)

6.0

Univerzální šroub H 6
× 45, nerezová ocel A2
Pro viditelné upevnění
řezaných fasádových
profilů structura
(24.292.000)

40

Křížový šroub 4 ×
40, nerezová ocel
A2
Pro upevnění krycího
profilu a pro viditelné upevnění řezaných
fasádových profilů
structura
(22.131. …)

Krycí profil, hliníkový
Pro
napojení
u
průběžné spáry během
vodorovné montáže
(23.082. ...)

Ventilační profil,
plastový
Pro zakrytí ventilačních otvorů
(25.045. …
30 mm × 30 mm)
(21.016. …
90 mm × 30 mm)

Spojovací páska, z
jemného726plastu
Pro pokládání
přes otevřené
tupé spoje
(24.093.000)

1,5

Krycí hrana 20/30,
hliníková
Pro
vertikální
ukončení
(21.085. …)

4.0

Vnější roh C,
hliníkový
2dílný zakončovací profil
(23.175. …)

16

3.9

Křížový šroub
3.9 × 16, nerezová
ocel A2
Pro zajištění krycích
profilů vnějšího rohu C
(22.229. …)

Zakončovací zátka C,
plastová723
K utěsnění vrchních a
spodních otevřených
konců vnějšího rohu C
(25.199. …)
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3.
Práce s produktem
v kostce

1 | Skladování
Skladujte na rovině v suchu,
v originálním balení

2 | Manipulace
Abyste se vyhnuli během montáže poškrábání,
vždycky profilu zvedejte, nikdy je netahejte
nebo netlačte po hranách. Ujistěte se, že je
během práce povrch čistý.

7 | Prodlužování
Max. 5 mm/m, závisí na vystavení vodě. Musí
se vzít v úvahu během montáže.

00

31

8 | Podélné a dilatačné spáry
Pro profily o délce 3.10 m vytvořte alespoň 15 mm
dilatačné spáry.

00

31

15

3 | Zpracování
Fasádové profily structura mohou být řezány
(karbonovými hroty), frézovány nebo vrtány pomocí běžných dřevoobráběcích nástrojů.

9 | Napojení
Mezi konci profilů a hranicemi jako např. stěnami, spojovacími profily atd. musí být zachovány dilatačné spáry alespoň 10 mm.

4 | Princip zadní ventilace systému
Od spodku po vršek je nutné ponechat mezi stěnou a obložením nejméně 20 mm širokou mezeru.
Je nutné nechat vstup a výstup otevřené.

10 | Směr pokládky
Při vodorovné montáži musí být
drážky na profilech směrem dolů.

5 | Upevňovací rozteče
× = 3 a více podpěr 625 mm
× = pouhé 2 podpěry 300 mm
Přesah profilu max.100 mm

11 | Montáž
Přes dřívko na profil lehce
poklepejte gumovou paličkou.

6 | Upevňovací materiály
Fasádové profily structura jsou skrytě
připevněny pomocí montážných spon a fasádových šroubů WERZALIT 3.5 x 30 z nerezové
oceli A2.

12 | Čištění
Používejte pouze vodu a tekuté čistící prostředky. Nepoužívejte brusné prostředky. Profily
mohou být čištěny také pomocí vysokotlakých
čističů (viz strana 7).

20

Oříznuté fasádové profily structura lze viditelně
připevnit pomocí univerzálních šroubů WERZALIT H
6 × 45 (otvor 9 mm) nebo pomocí křížových šroubů
WERZALIT 4 × 40.
Viditelně umístěné šrouby dotáhněte pouze lehce.
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4.
Technické
údaje

Vlastnost

Hodnota

Jednotka Standard

Hustota

1150

kg/m³

Hmotnost

1.9

kg/bm

Obsah dřeva

60

%

Nabobtnání po skladování ve
vodě při 100 °C po 5 h

Tloušťka < 4
Šířka
< 0.7
Délka
< 0.3

%

VHI kvalita
těsnosti

Změna délka z důvodu
vystavení vlhkosti/žáru

<5

mm/lm

WERZALIT
testovací
norma

Teplotní odolnost za běžného
používání

-50 až +70

°C

Krátkodobá teplotní odolnost

až do +120

°C

Citlivost na chemikálie
a tvorbu skvrn



Poznámky

EN 323

Maximální očekávaná změna délky při
extrémních výkyvech počasí.

Nezohledněny odchylky způsobené
soustavým zatížením

dle
EN 438

Žádné skvrny způsobené běžnými čistícími
prostředky dle EN 438. Výjimky: lak na
boty, oleje, mastnota: Tyto vyčistěte
okamžitě, například pomocí:
• Spreje na odstranění skvrn
• Silného odmašťovadla
• Víceúčelového čističe
Lze použít vysokotlaký čistič, max. 80
bar, nejméně 20 cm vzdálenost trysky,
nepoužívejte rotační trysku.

Požární odolnost/třída hořlavosti

B2

Odolnost vůči blednutí

S UV příměsemi; mořeno pigmenty s odolností proti blednutí úrovně 8 (DIN 54004).
Kvůli obsahu dřevité moučky je třeba očekávat jednotné blednutí profilů

Odolnost vůči plísním

Třída 1

Odolnost proti dřevokazným hnědým Velmi odolné
a bílým hnilobným houbám

5.
Normy a
předpisy

DIN 4102-1

Normální hořlavost

EN 350-1

(Velmi dlouho trvanlivé)

DIN EN 12038

Po vymývání dle EN 84 (ztráta
hmotnosti < 1.5 %)

Odolnost proti mírným hnilobným
houbám

Odolné

ENV 807

O 15 až 25 % menší ztráta hmotnosti než Azobé / Bongossi

Použití dle tříd ohrožení
dřevěných materiálů (HC)

3+4

EN 335-1

HC 3: Žádný kontakt se zemí,
nezakryto (vnější podmínky)
HC 4: V kontaktu se zemí nebo čerstvou
vodou

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

Obklady pro vnější stěny
Práce na stavbách
Tepelná izolace budov
Vláknité materiály pro izolaci budov
Pórovité plasty jako izolační materiály
budov
Tolerance a odchylky v budovách

DIN 18202
DIN 4102

Tolerance a odchylky při stavbě budov
Chování plamene stavebních materiálů a
stavebních komponentů
DIN 68800 Zachování dřeva
DIN 18351 technické specifikace zpětného větrání
pro kontrakty
DIN 4420
Servis a práce s lešením

Technické pokyny pro truhlářství
”Vnější obložení stěn dřevem a materiály na bázi dřeva“
Vydání 08/2006
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6.
Rozsah/otázky

Informace v těchto pokynech k montáži jsou založeny na nejběžnějších situacích pokládky. Protože není možné popsat v tomto
manuálu veškeré možné spojitosti a podrobnosti, je třeba se při montáži držet základních principů a požadavků.
Tento montážní návod se může z důvodu technologického pokroku bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Aktuální verze je
vždy k dispozici na www.werzalit.com. Při montáži, prosím, postupujte dle tohoto návodu, protože při jeho nedodržení nemůže
být uznána záruka.

7.
Užití

Fasádové profily structura mohou být použity na celkové i částečné fasády a kdekoli, kde lze použít materiály požární třídy B2
(normální hořlavost dle DIN 4102). Vzhledem k tomu, že obě strany profilů jsou pohledové, lze je použít i tam, kde jsou viditelné
z obou stran, jako jsou např. ploty, přístřešky pro automobily a další.

8.
Způsoby
montáže

Horizontální montáž profilů structura,
strana profilu linea.

Horizontální montáž profilů structura,
strana profilu banda.

VA_Struktura_01

1

Vertikální montáž profilu structura,
strana profilu linea.

9.
Materiál

Vertikální montáž profilu structura, strana profilu banda.

VA_Struktura_03

structura je tvořena inovativním polomerovým kompozitem S2 na bázi dřeva (WPC). Tato kombinace dřevitých vláken a
termoplas-tového průmyslového polypropylenu (PP) spojuje pozitivní vlastnosti dřeva a plastu.
✔ PEFC certifikováno
✔ Odolné proti
nárazu
a lomu
✔ Snadná údržba
Odolné vůči:
✔ Chladu
✔ Kyselým dešťům
✔ Soli
✔ Chloru
Dřevo

6

Polymerový Plast
kompozit
S2 na bázi
dřeva

✔ Hmyzu
✔ Houbám
✔ Povětrnostním vlivům
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10.
Povrch

Zvláštní spojení materiálů zapříčiňuje různorodé barevné výkyvy, které závisí na pozici Slunce díky
mísícímu efektu dřevěných vláken a lesklých částic namořeného polymeru.
Časem povrch zesvětlá a bude méně zářit z důvodu obsahu dřeva v kompozitu. Je možné, že nastanou
lehké barevné výkyvy mezi jednotlivými profily.

11.
Skladování

Fasádové profily structura musí být skladovány až do montáže v rovině, v suchu a v
originálním balení. Pro předejití škrábanců profily zvedejte a nikdy je netlačte ani
netahejte hranami přes sebe.

12.
Řezání

Fasádové profily selecta mohou být řezány (karbonovými kotouči), frézovány a vrtány pomocí všech
běžných dřevoobráběcích nástrojů.

13.
Dopad na
životní
prostředí

Pro dřevěné části je používáno pouze zdravé dřevo z trvale udržitelných místních lesů. WERZALIT je
držitelem PEFC certifikátu. Není použito staré ani tropické dřevo.
Použité pojivo je termoplastový technický polymer (polypropylen PP), který neobsahuje žádné škodlivé
látky. Během spalování nejsou produkovány žádné toxické splodiny. Nejsou přidávány žádné izokyanáty, fosfáty ani halogeny.
Odřezky nebo odstraněný materiál může být v praxi likvidován jako domácí odpad nebo objemný odpad
na skládce nebo spálením; Dodržujte však prosím požadavky Vaší odpadní služby.

14.
Čištění

Fasádové profily structura nevyžadují žádnou zvláštní péči. Větší množství špíny by však mělo být neodkladně odstraněno tak, že fasádové profily structura podélně vykartáčujete pomocí normálního domácího
čistícího nástroje, vody a obyčejného domácího detergentu. Na špínu, kterou nelze snadno odstranit,
lze použít vysokotlaký čistič (max. 80 barů, nejméně 20 cm od povrchu profilu, bez rotační trysky).
Mastnou špínu lze dobře odstranit pomocí následujících produktů:
• Odstraňovač skvrn ve spreji
• Silný odstraňovač mastnoty
• Víceúčelový čistič
Následně profily důkladně opláchněte velkým množstvím vody.

7
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15.
Výpočet
požadovaného
množství

+2

240 0
+2
Krycí šířka 232 0
10.5

12

0

18-1

32

Krycí šířka

232 mm

Standardní délka

Požadované množství/m2

3100 mm (hrubý řez)

fasádový profil structura

Montážní spony a šrouby se zápustnou hlavou 3.5×30

4.31 bm/m2

cca 8 ks/každý m2

Hodnoty nepočítají s odpadem z prořezů

16.
Nosný rám fasádového obložení

Fasádové profily structura jsou obyčejně připevněny ke dřevěnému nosnému rámu. Ten se obecně skládá z podpůrných lišt (ke
kterým jsou přišroubovány profily) a přepážkových lišt, které poskytují konstrukci pro podpůrné lišty.
Obecně by měly být dodrženy v souvislosti s nosnými rámy následující zásady:
✔ Dřevo musí odpovídat stupni S10 (nebo MS10) podle DIN 4074.
✔ Jednotlivé sekce křížení musí odpovídat DIN 1052, části 1.
✔ Dřevo musí být chráněno podle DIN 68800, Ochrana dřeva.
✔ Nosný rám musí být upevněn pomocí hmoždinek a šroubů s technickým
schválením a podle pokynů výrobce.
✔ Podpůrné lišty musí být upevněny v každém křížení do přepážkových
lišt nejméně 2 šrouby do dřeva, nerezová ocel A2, v podélném uspořádání.
✔ Nosný rám musí být rovný a kolmý. Rozměrové tolerance lze najít v DIN 18202,
částech 2 a 4.
✔ Spojovací páska musí být použita pro otevřené tupé spoje.
Různé způsoby nosného rámu:
Izolační vrstvy mezi lištami
rámu

Montáž tlaku-odolných
izolací jako první vrstvy

Podpůrné lišty na kovových hranách

Výhody:
Jednoduchá, typická montáž

Výhody:
Ideální tepelná izolace téměř bez tepelných mostů

Výhody: Velmi tlastou izolační vrstvu
lze zhotovit daleko snadněji než pomocí
dřevěných přepážkových lišt. Nerovné
oblasti lze srovnat jednodušeji.

Nevýhody:
Nepraktické pro silné izolace. Mohou
být třeba další větru vzordné, paro
propustné fólie.

Nevýhody:
Je třeba další upevnění izolace.

Nevýhody:
Může být dražší než dřevěné
přepážkové lišty. Mohou být třeba
další větru vzdorné, paropropustné fólie.

1

1

V_Selekta_08

8

structura Obecné zásady plánování

17.
Protipožární
vlastnosti

Fasádové profily jsou stavební materiály, které musí vykazovat požární odolnost, která splňuje požadavky státních stavebních
vyhlášek (v Německu LBO), stejně tak jako pravidla DIN 4102. Fasádové profily structura odpovídají třídě hořlavosti B2, normálně
hořlavé, podle DIN 4102.
Fasádové obložení třídy hořlavosti B2 lze obecně použít na budovy, které mají nejvyšší přístupnou podlahu max. 7 metrů nad zemí.
U jednopodlažních budov může třída hořlavosti B2 postačovat, pokud je schválena příslušným stavebním úřadem, protože zde není
riziko šíření ohně mezi podlažími. Podrobnější informace Vám může poskytnout příslušný stavební a požárně - bezpečnostní úřad.
Také je třeba brát v potaz požadavky požární odolnosti u tepelných izolací.

18.
Odzadu
odvětrané
přepážkové
fasády (BVCF)

structura je montována jako odzadu odvětrávaná přepážková fasáda. Odvětrávací prostor je vytvořen mezi vnější stěnou/izolací a
fasádovými profily structura tak, aby mohla být odvětrávána vlhkost během montáže i užívání.

Výhody odzadu odvětrávaných přepážkových fasád:
✔ Systém s optimálními fyzikálními vlastnostmi
Ochrana proti povětrnostním vlivům je oddělena od funkčních vrstev stěny
➔ Dlouhotrvající funkční ochrana prvků stěny
✔ Úspora energie
Díky jednotlivě vybrané tloušťce izolace a dobrým možnostem izolace u málo izolovaných budov
✔ Vylepšení stavby a životního komfortu
✔ Rozsáhlá svoboda designu

19.
Tepelná izolace a
větruvzdorné
vlastnosti

Tepelná izolace musí být navržena podle poučasných regulací úspory energie (EnEV).
Tepelně izolační materiál musí být upevněn vhodným příslušenstvím, jako jsou izolační příchytky, dle pokynů výrobce. V zásadě
je třeba provést montáž tak, aby nepropouštěla vítr a zabránila proudění studeného vzduchu za konstrukci. Proto doporučujeme
montáž ve dvou vrstvách s překrývajícími spoji. Izolace musí být zarovnána se stěnou. Při použití izolačních materiálů, které
umožňují cirkulaci vzduchu, musí být zhotovena hydrofobní, paropropustná vrstva.
Nosný rám musí být zvolen na základě šířky izolace, použitého izolačního materiálu atd. (viz sekce 16, s. 8).
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20.
Zadní ventilace

Zadní ventilační spára “x” musí být nejméně 20 mm. Zadní ventilační spára nesmí být u křížení omezena lištami ani jinými prvky. Ventilační
vstupy a výstupy musí mít konzistentní šířku nejméně 20 mm. Ochrana proti malým zvířatům musí být zajištěna pomocí ventilačních profilů
u vstupu a výstupu ventilační spáry, obzvláště jsou-li použity měkké materiály (například izolace).

×

×

Pro horizontální montáž je prostor mezi
podpůrnými lištami zároveň i větrací vrstvou
(horizontální část).

max.
100

21.
Maximální
upevňovací
rozteče

X

X

× = 3 a více podpěr max. 625 mm
× = pouze 2 podpěry max. 300 mm

max.
100

X

Rozteč nosného rámu musí být na okrajích snížena

max.
100

max.
100

22.
Stanovení
upevňovacích
roztečí

Pro vertikální montáž musí být horizontální podpůrné lišty přichyceny k vertikálním přepážkovým
lištám, které vytváří větrací vrstvu (horizontální
Xčást).

X

(viz sekce 22, s. 10)
Přesah profilu na okrajích max. 100 mm

X

Dle DIN 1055, část 4, se musí při plánování nosného rámu počítat se zvýšeným
sáním větru na okrajových stranách bodovy. Upevňovací rozteče fasádových profilů
WERZALIT musí být v těchto oblastech sníženy na max. 300 mm. Pokud je to třeba, musí
být namontovány další podpůrné latě.
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).

Pohled shora

Návětrná strana

e

Příklad:
Návětrná strana e = 15 m
Obkládaná strana d = 8 m
Oblast se zvýšenou savostí 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.

d
Pohled A
(obkládaná strana)

Návětrná strana

A

B

e/5

d-e/5
d

V_
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structura Pokyny k montáži

23.
Rozpínání

U profilů structura může docházet k rozměrovým změnám v šířce, délce a tloušťce, jako u všech materiálů vystavených
vlivům počasí.

x.

ma

x.

ma

00

31

00

31

lm

m/

5m

15

Podélné rozpínání
Podélné rozpínání fasádových profilů je
maximálně 5 mm/bm, závisí na vlhkosti
a počasí.

24.
Vlastnosti
spár

10

mm

Tupé spoje
Podélné rozpínání materiálu musí být
bráno v potaz během plánování a montáže. U profilů dlouhých 3100 mm =
15 mm tupé spoje.

Spáry u napojování
Spáry o délce 10 mm musí být
vytvořeny u pevných hranic, systémové příslušenství (vnější roh C,
spojovací profil F) atd.

Zakryté spáry:
U spár, které jsou zakryté připojovacími profily (napříkald vnějším rohem C, krycím profilem, připojovacím profilem F), nejsou
vidět dutiny. V těchto případech připojovací profily ještě zdůrazňují povrch fasády.
Otevřené spáry:
Otevřené spáry zabraňují tomu, aby profily vypadaly objemnější a hodí se k modernímu vzhledu structury, ať už “cihlovému” nebo
“kovovému”. Při “cihlové” fasádě jsou dutiny stěží rozpoznatelné. Spáry však musí být tvořeny pro otevřené spáry mnohem pečlivěji
a čistěji. Rozměrové variace mohou navíc zapříčinit jemně kostrbatý vzhled spár.

Průběžná spára s
krycím profilem

25.
Upevnění
profilů

Otevřené, odsazené spáry:
Alternativa: nahodilý vzor

Průběžná, otevřená spára

Vertikální tupé spoje
structury: Z profil 2

Montážní spony u viditelného upevnění fasádových profilu structura jsou zašroubovány
do každé podpůrné lišty pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou WERZALIT 3.5 mm × 30 mm.
Profily v rohových oblastech u vertikální montáže a profily v horních koncích nebo pod
okny u horizontální montáže může být nutné po šířce zkrátit. Tyto profily musí být viditelně
zašroubovány pomocí křížových šroubů WERZALIT 4 x 40 nebo pomocí univerzálních šroubů
H 6 × 45. Ve druhém případě je průměr otvoru 9 mm. Viditelné šrouby
přišroubujte pouze zlehka.
Všechny připojovací profily (například startovací profil, krycí profil atd.) mohou být
připevněny pouze šrouby se zapuštěnou hlavou WERZALIT 3.5 × 30, nerezová ocel A2.

Fasádové profily structura do sebe lehce zaklepněte pomocí gumové paličky.
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.

11

structura Horizontální montáž

26.
Horizontální
montáž

2

1

Horizontální montáž probíhá pro obě profilové strany stejně. Maximální upevňovací rozteč profilů je 625 mm.

max. 625

max. 625

max. 625

max. 625

Horizontální montáž profilové strany linea

Horizontální montáž profilové strany banda
1

12

1

structura Horizontální montáž

Fasádový profil structura není ovliňován dešťovou
vodou. Tam, kde odstřikuje je však třeba počítat s
větším špiněním fasády.

1

Začátek
montáže

Doporučení: Dřevěný nosný rám je lépe chráněn před odstřikující vodou při použití startovacích profilů promítnutých
max. 20 mm. Doporučení dle pokynů pro tesaře: Mezera mezi
profilem a zemí: 300 mm pro hladké podlahy, 150 mm pro
vrstvu štěrku a cca 20 mm pro kovové mříže. Vyhněte se
návrhům, které umožňují shromažďování vlhkosti.

1

3

4

2

1

Fasádový profil structura

2

Startovací profil P a šrouby se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30

3

Ventilační profil, plastový

4

Ventilační otvor, průběžný

4

Krycí profil kryjící spáry pro průběžné tupé spoje.

2

Vytváření
tupých
spojů

5

1

Fasádový profil structura

2

Krycí profil a křížový šroub 4 x 40

3

Podpůrná lišta, např. 100 x 30 mm

4
5

3

2

Tepelná izolace
Montážní spona a šroub se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30 mm

1

33

4

Alternativa s otevřenými spárami: otevřené
dutin, jako u “cihlových” fasád
5

Otevřené tupé spoje v odsazeném uspořádání, nahodilý
nebo průběžně uspořádaný vzor (viz sekce 10, p. 7).
1

Fasádový profil structura

2

Spojovací páska

3

Podpůrná lišta, např. 100 x 30 mm

4

Tepelná izolace

5

Montážní spona a šroub se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30

3

2

1

15

Alternativa k předchozímu popisu:
Dutiny jsou zcela skryté při seříznutí konců profilu pod
určitým úhlem.

4

3

1

2

15
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Pokračování
26.
Horizontální
montáž

3

3

5
7

4
6

5

Přišroubujte seříznutý profil blízko žebra profilu použitím křížových
šroubů 4 x 40 nebo univerzálních šroubů H 6 x 45 (průměr otvoru 9 mm).

2

3

Připojení k okennímu parapetu /
okraji střechy

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací profil F

3
20 mm

6

4

3

cca
50 mm
1

4

Z profil 2 a šroub se zapuštěnou hlavou 3,5 x 30.
Není třeba, je-li seříznutý profil dostatečně krytý
Ventilační profil, plastový

5

Obkladový panel (alternativa)

6

Ventilační otvor, průběžný

7

Přepážková lišta

8

Podpůrná lišta, 50 mm × 30 mm

7
8

1

4

Připojení k
okennímu
překladu

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací profil F

3

Z profil 1 a šroub se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30

4

Ventilační profil, plastový

5

Obkladový panel (alternativa)

6

Ventilační otvor, průběžný

7

Montážní spona a šroub se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30

8

Přepážková lišta

9

Podpůrná lišta, 50 mm x 30 mm

7
9

10

5

4

8
2

14

Celý profil: Začněte montáž startovacím profilem P (viz s. 9). Po šířce
seříznutý profil: Viditelně přišroubujte blízko profilové vzpěry pomocí univerzálního šroubu 6 x 45, průměr otvoru 9 mm nebo křížové šrouby 4 x 40.

6
3

structura Horizontální montáž

5

4
3

Vnější roh

1

5
3

2

10
23.5

Přesahující vnější roh C

15

4

10 23.5

1

Alternativa:
Otevřený pokosový spoj se spojovací páskou za
profily.

1

Fasádový profil structura

2

Vnější roh C a šroub s křížovou hlavou 3.9 × 16
(pouze z vrchu z důvodu zajištění)

3

Podpůrná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolace

5

Spojovací páska

6

Vnitřní roh

3

4

10

1

10

2

2

3
4

Vnitří rohy s otevřenými tupými spoji
Fasádový profil structura

1
2

Spojovací páska

3

Podpůrná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolace

10

1

Tupé spoje u jiných stavebních materiálů: Krycí
hrana 30/20 a těsnící materiál.
1

Fasádový profil structura

2

Krycí hrana a šroub se zapuštěnou hlavou 3,5 x 30
mm, těsnící materiál, např. Compriband

3

Podpůrná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolace

Okenní ostění pomocí structury nebo alternativně
obkladového panelu.

7

Okenní ostění
5

1

1

Fasádový profil structura

2

Připojovací profil F a šroub se zapuštěnou hlavou 3.5 × 30

3

Podpůrná lišta, 50 mm x 30 mm

4

Tepelná izolace

5

Krycí hrana a šroub se zapuštěnou hlavou
3.5×30; těsnící materiál, např. Compriband

4

10
3

10
2
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27.
Vertikální
montáž

2

3

2

Vertikální montáž probíhá pro obě profilové strany stejně. Maximální upevňovací rozteč profilů je 625 mm.

Vertikální montáž profilové strany linea

16

600 – 625

max. 625

max. 625

600 – 625

Vertikální montáž profilové strany banda

structura Vertikální montáž

1

6

Fasádový profil structura není ovliňován dešťovou vodou. Tam,
kde odstřikuje je však třeba počítat s větším špiněním fasády.

Začátek
montáže

Doporučení: Dřevěný nosný rám je lépe chráněn před odstřiku-jící vodou
při použití startovacích profilů promítnutých max. 20 mm.Doporučení
dle pokynů pro tesaře: Mezera mezi profilem a zemí: 300 mm pro hladké
podlahy, 150 mm pro vrstvu štěrku a cca 20 mm pro kovové mříže.
Vyhněte se návrhům, které umožňují shromažďování vlhkosti.

5

1

3

2

4

2

5

2

Připojení k
okennímu
parapetu /
okraji střechy
4

20 mm

6

7

8

1

Fasádový profil structura

2

Pokládaný profil

3

Ventilační profil, plastový

4

Ventilační otvor, průběžný

5

Podpůrná lišta, 50 mm × 30 mm

6

Přepážková lišta

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací profil F

3
4

Z profil 2; není nutný, pokud je fasádový profil
structura dostatečně zakrytý
Ventilační profil, plastový

5

Obkladový panel ( alternativa ke structura)

6

Ventilační otvor, průběžný

7

Podpůrná lišta, 50 mm × 30 mm

8

Přepážková lišta

3

cca
50
mm

1

Z profil 1 zakrývá vertikální připojovací profil F.

3
8

Připojení k
okennímu
překladu

Namontujte konec profilu structura do vzdálenosti 10 mm od profilu Z
tak, abyste se vyhli přímému kontaktu se stojatou vodou. Připevněte
nižší konec profilu pomocí šroubů, pokud je to nutné.

1
7

Alternativa: namísto Z profilu 1 na překladu je možno použít také
připojovací profil F (seříznutým na pokos).
1

10

5

4

3

6

2

Fasádový profil structura

2

Připojovací profil F

3

Z profil 1; není nutný, pokud je fasádový profil
structura dostatečně zakrytý

4

Ventilační profil, plastový

5

Obkladový panel ( alternativa ke structura)

6

Ventilační otvor, průběžný

7

Podpůrná lišta,

8

Přepážková lišta

17

structura Vertikální montáž

Pokračování
27.
Vertikální
montáž

5

4

4

Okenní ostění pomocí structury nebo alternativně s obkladovými panely

Okenní ostění

Přišroubujte viditelně blízko žebra profilu pomocí univerzálních šroubů
H 6 x 45 do otvoru s průměrem 9 mm nebo křížové šrouby 4 x 40.

5
4

1
6
3

10
10

18

2

1

Fasádový profil structura

2

Připojovací profil F

3

Podpůrná lišta, 50mmx30mm

4

Tepelná izolace

5

Krycí hrana a těsnící materiál, např. Compriband

6

Přepážková lišta

structura Vertikální montáž

Viditelné šrouby:
Křížový šroub 4 x 40 nebo univerzální šroub H 6 x 45 (průměr
otvoru 9 mm).

5

Vnější roh
1

Fasádový profil structura

2

Vnější roh C a šroub s křížovou hlavou 3.9 x 16
(z důvodu zajištění vršku vnějšího rohu C)

3

Podpůrná lišta, 50mmx30mm

4

Tepelná izolace

5

Přepážková lišta

1

4

5

23.5

2

3

23.5

Vnitřní rohy s otevřenými tupými spoji a spojovacími páskami

6

Viditelné šrouby:
Křížový šroub 4 x 40 nebo univerzální šroub H 6 x 45 (průměr
otvoru 9 mm).

Vnitřní roh

5

4

3

10

1

Fasádový profil structura

2

Spojovací páska

3

Podpůrná lišta, 50mmx30mm

4

Tepelná izolace

5

Přepážková lišta

2

1

Tupé spoje u jiných stavebních materiálů: Krycí
hrana 30/20 a těsnící materiál.

4

5

3

1

Fasádový profil structura

2

Krycí hrana a šroub se zapuštěnou hlavou 3,5 x 30mm,
těsnící materiál např. Compriband

3

Podpůrná lišta 50 x 30 mm

4

Tepelná izolace

5

Přepážková lišta

1

10
2

Mezi koncem spodního profilu a Z profilu je třeba dodržet
dilatační spáru 5mm/metr délky.
Konec horního profilu s roztečí 10 mm k Z profilu tak, aby
se zabránilo kontaktu se stojatou vodou. Pokud je to
nezbytné, uchyťte šrouby konec spodních profilů.

7

Horizontální
průběžná
spára
6

10
15

2
1
3
5

1

Fasádový profil structura

2

Z profil 1 nebo Z profile 2 a
šroub se zápustnou hlavou 3,5 x 30 mm

3

Podpůrná lišta 50 mm × 30 mm

4

Přepážková lišta

5

Tepelná izolace

6

Montážní spona a šroub se zápustnou hlavou 3.5 x 30 mm.

4
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