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SMùRNICE K POKLÁDÁNÍ ST¤E·NÍCH FÓLIÍ OMEGA
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1 Spodní upnutí (bez dfievûného bednûní) pro stfiechy se sklonem > 15°
Jako spodní upínací fólie se stfie‰ní fólie OMEGA pokládá, jakoÏ i pfiibijí lehce provû‰ená paralel-
nû s okapem a pfies krokev. Vertikální pfiesahy musí leÏet zásadnû na krokvi. V‰echny pfiesahy je nutné
zalepit pomocí tûsnicího tmelu OMEGA Quilli.

2 Spodní krytí (s dfievûn˘m bednûním) pro stfiechy se sklonem > 15°
Jako spodní krycí fólie se stfie‰ní fólie OMEGA pokládá na bednûní paralelnû s okapem. Fólie se
pfiibíjí skrytû na okrajích ze strany hfiebene ve vzdálenosti 10 cm (znaãkovací okraj). V‰echny pfiesahy
je nutné zalepit pomocí tûsnicího tmelu OMEGA Quilli nebo integrovaného lepicího pruhu. âím vy‰‰í
pfiítlak, tím lep‰í pfiilnavost. Pfii sklonu stfiechy pod 20° je nutné pfiipevnit je‰tû tûsnicí pásku pod kon-
tralatû (‰ífika > 50 mm).

3 ¤e‰ení okapÛ
Doporuãuje se fie‰ení okapÛ s odtokem vody pod Ïlabem, neboÈ tak mÛÏe bez problémÛ odtékat zbylá
voda ze snûhu. Doporuãujeme odtok vody pomocí okapového plechu.

4 Hfieben stfiechy
Bednûní a fólie konãí minimálnû 3 cm pod vrcholem hfiebene. Hfieben se uzavírá pfiepnutím stfie‰ní
fólie OMEGA. Tím je dosaÏeno okamÏité ochrany proti pronikající vodû. U neizolovan˘ch
podstfie‰ních prostorÛ popfi. vnitfiních izolací se zadním odvûtráním je nutné provést fie‰ení hfiebene
otevfienû: fólie konãí 3 cm pfied vrcholem hfiebene, nutné opatfiit kontralatûmi a upevnit 50 cm ‰irok˘
pás stfie‰ní fólie OMEGA nad vrcholem hfiebene. 

5 ·títov˘ okraj stfiechy
V oblasti ‰títového okraje stfiechy je nutné pfiibít fólii kolem poslední kontralatû. 

6 ¤e‰ení úÏlabí stfiechy
Prvním krokem v fie‰ení úÏlabí stfiechy je poloÏení souvislé úÏlabní fólie.

7 PrÛchodky
V˘fiezy u stfie‰ních prÛchodÛ (odsávací trubice, stfie‰ní okna, komín, atd.) musí b˘t co nejmen‰í, vyfiíz-
nuty lichobûÏníkovû, ãásti fólie je nutné upevnit tak, aby nemohl proniknout dé‰È ani sníh. K utûsnûní
proti vûtru doporuãujeme vhodné tûsnicí pásky firmy Isocell Vertriebsges.m.b.H.

Pfii pokládání stfie‰ní fólie OMEGA je nutné dbát na ãist˘ podklad, jinak mÛÏe dojít k mechanickému
po‰kození vysoce difuznû otevfiené membrány a v˘robce nemÛÏe pfievzít v Ïádném pfiípadû záruku. Pfiípad-
ná vzniklá po‰kození je nutné ihned odstranit. Ostatnû je nutné provádût celkovou v˘stavbu stfiechy podle
platn˘ch pfiedpisÛ a smûrnic ZVDH (D) popfi. podle rakouské normy/ONR (A) 22219-2. Stfie‰ní fólie
OMEGA je testována na odolnost proti impregnaãním látkám na dfievo. JelikoÏ v‰ak v této oblasti exi-
stuje nesmírné mnoÏství rÛzn˘ch a pfiedev‰ím stále nov˘ch v˘robkÛ, konzultujte s námi bezpodmíneãnû kaÏ-
dé jejich pouÏití. Na‰i technici vás budou rádi informovat. 

Stfie‰ní fólie OMEGA není nouzová stfiecha, nepfiebírá funkce stfie‰ní krytiny. Stfie‰ní krytina musí b˘t
poloÏena nejpozdûji 2 mûsíce po poloÏení stfie‰ní fólie OMEGA, aby nedo‰lo k termickému po‰kození
membrány. 
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