Holz Richter GmbH, Lindlar

VAETECH® V - Universal/GV - Střešní izolace na bázi VAE (vinylacetátu-etylenu)
Lepení pomocí lepidla
Mechanické kotvení
Volná pokládka se zátěží
Vegetační střechy

VAEPLAN® inovativní izolace ploché střechy
Žádná jiná stavební část budovy není tak bezprostředně vystavena počasí jako střechy. Střechy
s těsnícími hydroizolačními pásy VAETECH® této zátěži trvale odolávají – od velkého chladu
k velkému horku.
Architekti a stavaři sázejí na flexibilní řešení VAETECH®, které se vyznamenalo obzvláště vysokou
životností, nejvyšší kvalitou a šetrností k životnímu prostředí, jíž od roku 1984.
Výroba hodnotných umělohmotných střešních pásů VAETECH® probíhá v produkčním závodě
Vaeplan GmbH, v Haßfurtu.
Nároky na vysoce kvalitní izolační
střešní pásy jsou extrémní. Podléhají
silným teplotním výkyvům, musí
odolávat intenzivnímu UV záření, jejich
funkce nesmí být ovlivněna silným
větrem a pohyby stavebního objektu
a jejich flexibilita se ani za několik let
nesmí změnit. Umělohmotné střešní
izolační pásy z VAE bezpodmínečně
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splňují tyto požadavky, neboť tato
surovina je vnitřně poddajná, a proto
navenek flexibilní.
Oproti střešním izolačním pásům
z monomericky měkčených, tvrdých
termoplastických umělých hmot, u
kterých se v průběhu času snižuje
obsah změkčovadla, a tím i jejich

flexibilita, nabízí střešní pásy z VAE,
jako VAETECH® rozhodující výhody,
které se projevují v jejich velmi dlouhé
době funkčnosti. Tímto je na mnoho
let zajištěn odolný a prodyšný střešní
izolační pás.

REWE Dietzenbach

Střešní pásy s více než 40 letou zkušeností
Vaeplan GmbH (s.r.o.) může stavět na více než 40 letech zkušeností ve výrobě VAE izolačních pásů.
Již v roce 1938 popsána kopolymerizace etylenu s vinylacetátem.
Wacker-Chemie jako výrobce vinylacetátu, se poprvé zabýval kopolymerizací vinylacetátu, aby vytvářel produkty flexibilnější
a transparentnější. První produkty přišly na trh v roce 1960.
S rozvojem spojení etylenu a vinylacetátu, byly společností Wacker-Chemie představeny nové produkty s označením VAE
611 popř. VAE C11, které sloužily jako střešní izolační pásy.
Tyto, od roku 1969 produkované střešní izolační pásy, se osvědčily při izolaci plochých střech.

Dlouhodobé důkazy
Posudek

VAE izolační pás

Vydavatel

Posudek č. 20004 leden 2000

Výzkum a zhodnocení střešních
izolačních pásů z VAE

Prof. Dr.-Ing. K. P. Großkurth,
38126 Braunschweig

Posudek č. GU I/99-823 červenec
1999

Dlouhodobá stabilita volně
vlivem počasí stárnoucího VAEstřešního izolačního pásu, objekt
REWE Dietzenbach (viz Foto)

MFPA Leipzig e.V.
Abteilung Baustoffe, 04252
Leipzig

Posudek č. 5092/203/09-He z
16.12.2009

Výzkum a zhodnocení střešních
izolačních pásů z VAE po 36 leté
zátěži na plochých střechách

MPA TU Braunschweig
Dr.-Ing. K. Herrmann

Výsledky: dlouhodobý výzkum skutečné životnosti VAE střešního pásu
Reissdehnung
Eigenschaften Neumaterial

Reissfestigkeit

Weiterreissfestigkeit
Physikalische Lebensdauer

Neumaterial

nach 30 Jahren

Díky celoplošnému přilepení pásu
bitumenovým lepidlem se zvyšuje v prvních
letech roztažnost. Ve srovnání nepatrný pokles
hodnoty odolnosti proti přetržení není u
celoplošně lepených pásů na závadu.
V grafice jsou zaznamenány výsledky
výzkumu. Změny ve vlastnostech produktu
u pevnosti v tahu, tažnost a odolnost proti
přetržení ukazují, že proces stárnutí je natolik
v hranicích, že je možné dlouhodobé použití
střešní plochy.

Snížení hodnoty tažnosti (l a q) v průběhu
posledních 16 let (1984/ 2000) činí cca. 3% a
u tažnosti činí cca 5 %. Tyto neobyčejně nízké
hodnoty ukazují, že funkčnost pásů zdaleka
nekončí ani po 25 letech a proto pásy bohatě
naplňují očekávanou trvanlivost stavařů.
Výňatek z odborného článku (DDH,
10/2000) „VAE- střešní pásy se osvědčují při
dlouhodobém použití“.
Autor: Ing.-grad. Wolfgang Ernst, öbuv.
odborník, 82049 Pullach

Materialeigenschaften
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Certifikace ekologie a snášenlivosti s pitnou vodou
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Certifikace a garance kvality
Vnější přezkoumání certifikační autoritou (MFPA Leipzig)
Certifikace podle DIN EN ISO 9001:2008
Permanentní vlastní kontrola
Certifikovaný podle DIN EN 13956 střešní izolace
Certifikovaný podle DIN EN 13967 stavební izolace
Přezkoušeno podle DIN 16726
EG- prohlášení o shodě
DoP prohlášení o vlastnostech
Garance materiálu uložena u ZVDH
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Vyvinuto pro jakékoli použití a pro veškeré typy pokládky
VAETECH® V na spodní straně se syntetickým
polyesterovým vláknem, jako ochrannou
vrstvou

VAETECH® Universal/GV se speciálním skelným
vláknem na spodní straně jako protipožární
ochrana

VAETECH® V

VAETECH® Universal/GV

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lepení lepidly na bázi umělohmotné disperze
Lepení po pásech pomocí PU- vodou ředitelných lepidel
Volně pokládka pod ozeleněné střešní plochy
Mechanické kotvení
Volná pokládka se zátěží

Lepení lepidly na bázi umělohmotné disperze
Lepení po pásech pomocí PU- vodou ředitelných lepidel
Lepení na nepotahovaný EPS (lehčený polystyren)
Mechanické upevnění na nepotahovaný EPS
Přímá pokládka na dřevěné bednění

Umělohmotné střešní izolační pásy pro jakoukoli
techniku pokládky

Volně loženy
s ozeleněním

Mechanicky
kotvené

Lepené
Volně loženy
se zátěží
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Praunheimer Werkstätten, Frankfurt

Střešní izolace a izolace budov - řešení na míru
Výhody, které hovoří pro VAETECH®
VAETECH® jsou vysoce polymerové, bitumenuodolné střešní izolační pásy z kombinace polymerů VAE propolymeru a
EVA- terpolymeru. jako homogenní pás s odpovídajícím kašírováním na spodní straně.
VAETECH® znamená: zkušenosti od roku 1984, přičemž na dlouholetých zkušenostech s VAE pracujeme již od
zahájené produkce. Dlouhá životnost (odolný proti stárnutí), šetrný k životnímu prostředí (recyklace), neměnná kvalita
ověřovaná vlastními i vnějšími kontrolami, certifikace ISO 9001, na žádost záruka vztažená na objekt.
VAETECH® je univerzálně použitelný. Optimální vztah mezi pevností a flexibilitou dělá z VAETECH®- střešních
izolačních pásů vhodnou izolaci pro všechny typy plochých střešních konstrukcí a všechny způsoby pokládky.
VAETECH®- střešní izolační pásy jsou pokládány v jedné vrstvě. Tím je manipulace pro řemeslníky velmi
snadná, protože je možné vytvořit homogenní spojení jednoduše pomocí tekutého svařovacího prostředku nebo
horkovzdušného svařování.
VAETECH®- střešní izolační pásy mohou být položeny na normované střešní izolace a na běžné stavební materiály,
podle našich stavebních postupů.

Nejlepší nároky jsou ty nejvyšší. Požadujte jen tu nejvyšší kvalitu.
Střešní izolace VAETECH®, snášející PS/PUR a bitumen, nabízí ochranu a jistotu.
•
•
•
•
•
•

vysoká tepelná odolnost,
spolehlivá odolnost vůči UV- a ozonovému záření,
značná odolnost vůči chemikáliím, olejům, tukům
nebo pohonným hmotám,
vysoká odolnost vůči přelétavému ohni a sálajícímu
teplu
samozhašivé vlastnosti
Jako jeden ze základních aspektů Vaší budovy
přispívají VAETECH® střešní izolační pásy k nejvyšší
kvalitě prostředí a života.

•
•

•

•

VAETECH®- střešní izolační pásy mají vynikající
difúsní propustnost.
VAETECH®- střešní izolační pásy jsou kvůli
optimálnímu poměru flexibility a pevnosti vhodné pro
všechny způsoby pokládky a pro všechny ploché
střešní konstrukce.
VAETECH®- střešní izolační pásy jsou odolné vůči
prorůstání kořenů a oddenků, materiál je nepropustný
pro celoplošně ozeleněné ploché střechy
VAETECH®- střešní izolační pásy vykazují všechny
stejně vysoce kvalitní materiálové vlastnosti, liší se
pouze v odlišném typu spodní výztuhy.
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Produktový list

VAETECH® Universal/GV
Výrobce:

VAEPLAN GmbH. Certifikát ISO 9001 již od 1999.

Použití:

Multifunkční hydroizolační fólie pro ploché a sklonité
střechy. Návod k pokládce je k dispozici samostatně
a musí se vždy dodržet.
➤
➤
➤
➤
➤

Celoplošně lepené syntetickým lepidlem.
Částečně lepené v pruzích PU lepidlem.
Lepené na ne-laminovaný EPS, XPS.
Mechanicky kotvené na ne-laminovaný EPS,XPS
Lze aplikovat přímo na dřevěnou plochu.

Ekologické

Nehořlavé

Evropský standard:

EN 13956 (Pružná fólie pro hydrizolace. Plastové a pryžové
fólie pro hydroizolaci střech.)

Popis výrobku:

Vysokopolymerní, termoplastická, VAE
hydroizolační fólie kompatibilní s asfaltem, kašírovaná
speciální protipožární skelnou přízí a skelnou vlíesovou
ochranou a zesílením.

Standardní barvy:

Světle šedá, bílá. Další barvy dle požadavku.

Vzhled/ rozměry:

Délka:
25,0 m
Šířka:
1,20 m
Šíře pásů: 0,34 – 0,54 – 0,74 m
Tloušťka: 1,20 mm [°] (2,40 mm [*])
1,50 mm [°] (2,70 mm [*])
Hmotnost: 1,50 kg/m² [°] + rouno
1,87 kg/m² [°] + rouno

pH-neutrální
Pevné/ odolné

0800 CPR 14125

[°] tloušťka/hmotnost fólie – [*] celková tloušťka

Veškeré údaje byly stanoveny na základě know-how při vydání PDS s výhradou technických úprav a vlastního vývoje.

Vlastnosti

Jednotka/
klas.

Hodnota

Výstup

Vodotěsnost, metoda B

EN 1928

kPa / 72h

≥ 400

vyhověl

Chování při vnějším požáru - rozptyl

CEN/TS 1187

EN 13501-5

BrOOf(t1)

vyhověl

reakce na oheň

EN ISO 11925-2

EN 13501-1

Třída E

vyhověl

Odolnost vůči krupobití

EN 13583

m/s

≥ 30

MLV

Pevnost spoje v tahu

EN 12316-2

N/50 mm

≥ 300

MLV

Pevnost spoje ve smyku

EN 12317-2

N/50 mm

≥ 600

MLV

Difúzní propustnost

EN 1931

µ [± 30%]

20000

MDV

Pevnost v tahu

EN 12311-2 (A)

N/50 mm

≥ 600

MLV

Prodloužení při přetržení - tažnost

EN 12311-2 (A)

%

≥ 250

MLV

Dynamická odolnost proti nárazu

EN 12691 (A)

mm

≥ 300

MLV

Odolnost proti statické perforaci

EN 12730 (B)

kg

≥ 20

MLV

Odolnost proti roztržení

EN 12310-2

N

≥ 150

Odolnost proti prorůstání kořenů

EN 13948

rozměrová stálost

EN 1107-2

%

≤ 1,0

MLV

Pružnost v ohybu při nízkých teplotách

EN 495-5

°C

≤ - 25

MLV
vyhověl

MLV
vyhověl

Odolnost proti UV záření

EN 1297

Třída 1

Odolnost vůči ozónu

EN 1844

bez trhlin

Kompatibilita s asfaltem

EN 1548

vyhověl
asfalt-kompatibilní

* V otestovaných konfiguracích/ verzích.
MLV: Výrobcem omezená hodnota / MDV: Výrobcem stanovená hodnota

A/01/Vaeplan/102/CZ/ 2015-08
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Metoda testování

WWW.DERBIGUM.COM

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot – Belgium
& +32 2 334 87 00
Fax: +32 2 378 14 69
E-mail: infoint@derbigum.com

VAETECH® V
Výrobce:

VAEPLAN GmbH. Certifikát ISO 9001 již od 1999.

Použití:

Multifunkční hydroizolační fólie pro ploché a sklonité střechy.
Návod k pokládce je k dispozici samostatně a musí se vždy
dodržet.
➤ Celoplošně lepené syntetickým lepidlem.
➤ Částečně lepené v pruzích PU lepidlem.
➤ Pod přitížení v případě střech se štěrkovým ložem
a zelených/ travnatých střech
➤ Mechanicky kotvené.

Evropský standard:

EN 13956 (Termoplastická fólie pro hydroizolace. Plastové a
pryžové fólie pro hydroizolaci střech.)

Popis výrobku:

Vysokopolymerní, termoplastická, VAE/EVA
hydroizolační fólie kompatibilní s asfaltem, s
nakašírovanou výztužnou vrstvou v laminovaném vlíesu ze
syntetického polyesteru.

Standardní barvy:

Světle šedá, bílá. Další barvy dle požadavku.

Vzhled/ rozměry:

Délka:
Šířka:
Šíře pásů:
Tloušťka:
Hmotnost:

Ekologické

Nehořlavé
pH-neutrální
Pevné/ odolné

25,0 m
1,04 m – 1,54 m
0,34 – 0,54 – 0,74 m
1,20 mm [°] (2,50 mm [*])
1,50 mm [°] (2,80 mm [*]))
1,50 kg/m² [°] + rouno
1,87 kg/m² [°] + rouno

0800 CPR 14125

[°] tloušťka/hmotnost fólie – [*] celková tloušťka

Veškeré údaje byly stanoveny na základě know-how při vydání PDS s výhradou technických úprav a vlastního vývoje.

Vlastnosti

Metoda testování

Jednotka/
klas.

Hodnota

Výstup

Vodotěsnost, metoda B

EN 1928

kPa / 72h

≥ 400

vyhověl

Chování při vnějším požáru - rozptyl

CEN/TS 1187

EN 13501-5

BrOOf(t1)*

vyhověl

reakce na oheň

EN ISO 11925-2

EN 13501-1

třída E

vyhověl

Odolnost vůči krupobití

EN 13583

m/s

≥ 30

MLV

Pevnost spoje v tahu

EN 12316-2

N/50 mm

≥ 300

MLV

Pevnost spoje ve smyku

EN 12317-2

N/50 mm

≥ 600

MLV

Difúzní propustnost

EN 1931

µ [± 30%]

20000

MDV

Pevnost v tahu

EN 12311-2

N/50 mm

≥ 670

MLV

Prodloužení při přetržení - tažnost

EN 12311-2

%

≥ 250

MLV

Dynamická odolnost proti nárazu

EN 12691 (A)

mm

≥ 300

MLV

Odolnost proti statické perforaci

EN 12730 (B)

kg

≥ 20

MLV

N

≥ 200

Odolnost proti roztržení, podélně i příčně

EN 12310-2

Odolnost proti prorůstání kořenů

EN 13948

MLV

Vyhověl rozměrová stálost

EN 1107-2

%

≤ 1,0

MLV

Pružnost v ohybu při nízkých teplotách

EN 495-5

°C

≤ - 25

vyhověl

Vyhověl Odolnost proti UV záření

EN 1297

třída 1

vyhověl

Odolnost vůči ozónu

EN 1844

bez trhlin

Kompatibilita s asfaltem

EN 1548

vyhověl

vyhověl
asfalt-kompatibilní

* V otestovaných konfiguracích/ verzích.
MLV: Výrobcem omezená hodnota / MDV: Výrobcem stanovená hodnota

WWW.DERBIGUM.COM

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot – Belgium
& +32 2 334 87 00
Fax: +32 2 378 14 69
E-mail: infoint@derbigum.com

A/01/Vaeplan/104/CZ/2015-08
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VAETECH®- střešní izolační pásy pro všechny způsoby pokládky
VAETECH® Universal/GV s protipožární ochranou. Se speciálním skelným vláknem na spodní straně jako
protipožární ochranou.
VAETECH® V s ochranným vláknem. Se syntetickým polystyrenovým vláknem na spodní straně jako
ochrannou vrstvou.

Vlastnosti

Oblasti použití

Způsoby pokládky

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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vysoká chemická odolnost proti
bitumenu, pohonným hmotám,
olejům a tukům
odolný proti prorůstání kořenům
podle FLL
vysoce mechanicky odolný
vynikající difúzní propustnost,
koeficient difúzní propustnosti µ <
14000/ sd < 16,8 / 21 m
vysoká odolnost vůči médiím (oleje,
tuky, pohonné hmoty)
homogenní, vysoce pevné spoje
zpracování bez plamene
samozhášivé vlastnosti
rychlá, jednoduchá a čistá pokládka
odolný proti přelétavému ohni a
sálajícímu teplu („pevné zastřešení“
podle atestu)
v závislosti na střešní skladbě bez
separační vrstvy a protipožární
vrstvy u VAETECH® Universal/GV

•
•
•
•

Střechy s izolací proti srážkové
vodě
od plochých po sklonité střechy
využité a nevyužité střešní plochy
větrané i nevětrané střechy
novostavba a sanace

•

•

•
•
•

mechanické kotvení (upevnění švů
a plocha)
lepená pokládka v pruzích, pomocí
VAEBOND PU (VAEPLAN® PUlepidlo vodou ředitelné), VAEBOND
CONTACT(VAEPLAN®- lepidlo na
bázi umělohmotné disperze)
lepená pokládka, celoplošně,
pomocí VAEBOND CONTACT
(VAEPLAN®- lepidlo na bázi
umělohmotné disperze), horký
bitumen
volná pokládka pod zátěž
volná pokládka pod extenzivní
ozelenění střechy
kombinovaný způsob pokládky

Výhody produktu
Materiálové kombinace VAE-EVA, které se osvědčují již více než 40 let, zajišťují vysoce
odolnou, dlouhodobou, jistou a homogenní izolaci.
Jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje vytvořit nanejvýš hospodárnou, normám a
předpisům odpovídající izolaci.
Zpracování

Certifikace a garance kvality

Doprava a skladování

U zpracování je nutné dodržovat
v době pokládky aktuálně platný
návod k pokládce a produktové listy
společnosti Vaeplan GmbH, stejně
jako příslušné platné odborné předpisy
a normy. Homogenní svaření spojů,
minimálně 3 cm široké:

•

•

•

•
•
•

Svařování pomocí VAEFUSION
S (VAEPLAN®- tekutého
svařovacího prostředku) podle
návodu k pokládce, v závislosti na
povětrnostních podmínkách
Svařování pomocí horkého
vzduchu
Překryv spojů a svarů minimálně 5
cm, u mechanického upevnění min.
10 cm
Přípoje na okraje střechy a
vestavěné prvky do střechy
aplikovat prostřednictvím přířezů:
VAETECH® V – s vláknem na
spodní straně;
VAETECH® VS – samolepicí za
studena;
VAETECH® F

•
•
•
•
•
•
•

Vnější přezkoumání certifikační
autoritou (MFPA Leipzig)
Certifikace podle DIN EN ISO
9001:2008
Permanentní vlastní kontrola
Certifikovaný podle DIN EN 13956
střešní izolace
Certifikovaný podle DIN EN 13967
stavební izolace
Přezkoušeno podle DIN 16726
TÜV certifikace
Přezkoušení materiálu na zdravotní
nezávadnost vody Hygienickým
institutem Rúrské oblasti

•
•
•
•
•

v originálním balení, suchu,
temperované, v čistotě, ležící
chráněné před poškozením,
nečistotami, tlakem, horkem,
mrazem a vlhkostí
na stavbách skladovat na paletách,
na rovině, na vyvýšeném místě
palety nesmí být vršeny na sebe
odstranit ochranný obal teprve
těsně před zpracováním materiálu
ochránit před silnými teplotními
výkyvy
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Vrstvy střešní skladby
Nosná konstrukce
Nosný podklad musí odpovídat všem technickým
požadavkům a musí být vhodný pro plánované pokládací
práce. Pro odvod srážkové vody by měl být naplánován
sklon minimálně 2%. Svrchní vrstva musí být vytvořena
takovým způsobem, který vylučuje poškození parozábrany
popř. střešního izolačního pásu ze spodu. Střešní podklad
proto musí být čistý, suchý, zbavený ledu, oleje a mastnoty,
bez prasklin, trhlin, stejně jako bez vln, bublin a přehybů.
Funkční vrstvy
Ocelový trapézový profil
Ocelové lichoběžníkové profily musí odpovídat normě
DIN 18807.
Monolitický beton
Betonový povrch včetně vrstev zajišťujících spád musí
být dostatečně vytvrzený. Svrchní plocha musí být
hladká, obroušená a jednolitá.
Hotové díly z betonu
U lepené skladby musí a u ostatních aplikačních
technik by měly být překrývací pásy přes podpěrné,
příčné a podélné spoje.

Dřevěné bednění
U lepené skladby je nutný kryt z bitumenových pásů
s vysokou pevností v tahu, jako G 200, které jsou
v souladu s odbornými normami zajištěny hřebíky proti
posunu.
Dřevěné desky
U lepené skladby je nutné položit přes navazující
okraje desek překrývací bitumenové pásky G200,
hřebíkem jednostranně uchycené. Pokud je střešní
izolační vrstva položena přímo na střešní podloží,
může být VAETECH® Universal/GV použit bez
separční protipožární vrstvy, mechanicky upevněn.
U VAETECH® V je při nelepené pokládce nutná
protipožární vrstva, např. ze surových skleněných
vláken 120 g/m².
Parozábrany/ vzduchová izolace
Parozábrany/ vzduchová izolace zabraňují přenosu vlhkosti
vzniklé difúzí vodních par a konvekcí, které poškozují
vrstvy střešní skladby. Parozábrana/ vzduchová izolace
může být kombinována s funkční vrstvou nebo aplikována
ve dvou vrstvách. Je nutné parozábranu vzduchotěsně
připevnit ke všem okrajům střechy, střešním prostupům,
vestavěným prvkům i nástavbám střechy. Parozábrana
musí odpovídat svými hodnotami nepropustnosti střešní
skladbě a místním podmínkám i.

Mechanické upevnění
v překrytém
okraji pásu (okrajové
upevnění)

Dvouplášťová
(odvětraná) střecha
Mechanické upevnění

Sanace s dodatečnou
tepelnou izolací zajištěním
proti pohybu
mechanickým upevněním

Sanace bez dodatečné
tepelné izolace,
jednoplášťová střecha
Lepená pokládka
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VAETECH R
Ochranná protipožární vrstva dle předpisu
Vrchní nosný límec
Vzduchová vrstva
Tepelná izolace
Parozábrana
Nosná konstrukce

Vrstvy střešní skladby s VAETECH® střešními izolačními
pásy Universal/GV a V

Tepelná izolace
VAETECH® střešní izolační pásy jsou pokládány pouze na
normované tepelně izolační látky, minimálně typu DAA dm.
Polystyren / polyuretan
Odstátý izolační materiál pokládat postupně popř. ve více
vrstvách, těsně přitlačený. U lepené skladby následuje
pevné přilepení k podkladu, podle předpisů výrobce.
VAETECH® Universal/GV může být položen/ přilepen
přímo na nepodlepený polystyren. VAETECH® V vyžaduje
separátní protipožární vrstvu/ kašírování tepelné izolační
vrstvy, které schválí technik pokládky. Při použití PURizolace je nutné schválení pokládky technikem.
Izolace z minerálních vláken
Pokud je střešní izolace lepena po pruzích, je nutné
použít dílensky bitumenované/ bitumenem podlepené
izolace z minerálních vláken. Lepená pokládka do
horkého bitumenu je možná i na nepodlepenou izolaci
z minerálních vláken.

Pěnové sklo
Na pěnové sklo je nutné použít lepení za pomoci
bitumenových svařovacích pásů nebo horkého
bitumenového stěru.
Střešní izolační pásy
VAETECH® Universal/GV a VAETECH® V při pokládce na
střešní podklad respektovat předpisy výrobce.
Separační a ochranné vrstvy
U využívaných povrchů skladeb, jako balkóny, terasy,
ozelenění atp. je nutná na střešním izolačním pásu
ochranná vrstva. Ochranné vrstvy je nutné pro každé použití
schválit.

Obrácená střecha
(plochá)

Dvojitá střecha/DUO

Extensivní ozelenění
střechy
Izolace podle odborných
norem

Příčky
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Vrstvy střešní skladby

Parozábrany/ vzduchová izolace
Je zásadně nutné parozábranu vzduchotěsně připevnit ke
všem okrajům střechy, střešním prostupům, vestavěným
prvkům i nástavbám střechy a střešním prostupům.
Zajištění odolné vůči poryvům větru zvyšují kvalitu střechy
a jsou proto zvláště doporučované.

Okrajové fixace
Na všech okrajích střechy, vestavných prvcích,
nástavbách i na střešních prostupech a výběžcích je
nutné fixovat okraje.
Především lze jako fixátory použít VAEPLAN® spojovací
plechy, rovněž kotevní prvky střešních pásů, 4 ks./m.

Změna sklonu/ výběžky
Výběžky vybavit vždy, při změně sklonu od 10 %,
dodatečnými fixacemi hrdel.

Mezifixace
U nelepených přípojů je nutné aplikovat od 50 cm výšky
mezifixace z VAEPLAN® spojovacích plechů.

F -připojovací manžeta
nalepená kontaktním
lepidlem
Objímka trubky
a zapečetění

Potažená tepelná
izolace

Obvodové kotvení
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Zakončení okraje
střechy s VAEPLAN® spojovacím plechem

Připojení na trubkový
prostup

Kontaktně
nalepená manžeta
Napojovací manžeta

Střešní přípoje a zakončení

Zakončení střešního
okraje s několikadílným
střešním zakončovacím
profilem

Napojení na střešní
vtok

Potažená tepelná izolace

Z-profil z povlakovaného
plechu VAEPLAN®

Napojení stěny na
zaizolovanou fasádu

Ukončení paro-/vzduchové
zábrany

Ukončení paro-/vzduchové zábrany
Potažená tepelná izolace
Připojovací manžeta nalepená
kontaktním lepidlem
Obvodové kotvení

VS – napojovací pás
Obvodové kotvení

Pevné napojení na
stěnu

Pohyblivé napojení na
stěnu

Profil převisu

F -připojovací manžeta
Napojení paro-/vzduchové
zábrany
Obvodové kotvení
VS – napojovací pás
Obvodové kotvení

Pevné napojení na
stěnu
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Vrstvy střešní skladby
Příklady napojení a zakončení s VAEPLAN® střešními izolačními pásy Universal/GV a V

Deskové obložení na pásech
z pryžového granulátu

VAETECH®
Ochranná protipožární vrstva dle předpisu
Tepelná izolace
Paro-/vzduchová zábrana
Ocelový profil z trapézového plechu

Zakončení – okap –
s lapačem štěrku

Zakončení - okap

Lineární kotvení s
jednotlivými zajištěními
F -připojovací
manžeta
Obvodové kotvení
VS – napojovací pás
Obvodové kotvení

Napojení na lem světlíku
s laminovanými pruhy
z tvrzeného PVC
Napojení na lem světlíku
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Střešní přípoje a zakončení

Pohyblivá- a stavební drážka

Stavební drážka
s omezeným pohybem –
přirozené opotřebení

Stavební drážka
s omezeným pohybem.
Pokládka se zátěží.

Lineární obvodové kotvení

Stavební drážka různý vícesměrný
pohyb
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Zajištění polohy

VAEPLAN® Střešní izolační pásy Universal/GV a V
Zajištění polohy volně položených, mechanicky upevněných a kombinovaně
položených střešních vrstev proti poryvům větru je nutné prokázat podle normy DIN
EN 1991-1-4. U lepené pokládky je nutné dbát pokynů výrobce.
Volná pokládka se zátěží
Všechny střešní vrstvy jsou pokládány volně a jsou zajištěny proti poryvům větru zátěží položenou na
střešní izolaci. K zajištění polohy se hodí např. vyčištěný oblý štěrk 16/32 mm, stejně jako zátěžové desky,
obložené štěrkovým, kamenitým nebo pískovým lůžkem na odpovídající ochranné vrstvě. Ozelenění
střechy se taktéž hodí jako zátěž. Při extenzivním, lehkém ozelenění jsou v určitých případech nutná
dodatečná opatření k zajištění polohy pásu.

Mechanické upevnění
Všechny střešní vrstvy jsou pokládány volně a zajištěny proti poryvům větru mechanickým upevněním
střešní izolace na přesahujícím okraji pásu. Mimo výše zmíněného okrajového upevnění je možné také
plošné upevnění a jiná opatření k upevnění. Upevnění smí být provedeno pouze, za užití pro daný účel
vhodných a schválených fixačních elementů pro střešní konstrukce příslušných výrobců.

Lepená pokládka
Každá jednotlivá vrstva střešní nástavby je přilepena separátně, pro daný účel vhodným a schváleným
lepidlem, a tím zajištěna proti poryvům větru. Lepení probíhá zejména po částech, lepením po jednotlivých
pruzích, celoplošné lepení je však také možné. K lepení střešních izolačních pásů je nutné používat lepidla
na střešní pásy. Před samotným lepením, může být v závislosti na místních podmínkách, nutné natřít střešní
podklad penetrací.

Kombinovaná pokládka
Tento způsob pokládky kombinuje mechanické upevnění a lepení takovým způsobem, že jsou všechny
střešní vrstvy až k hornímu okraji hydroizolační vrstvy volně loženy a plošně mechanicky upevněny.
Střešní hydroizolace je následně přilepena na tepelnou izolační vrstvu. V závislosti na podkladu a místních
podmínkách je možné snížit množství nutných fixačních elementů a konstrukci střešní nástavby realizovat
hospodárně. Jiné kombinace jako např. dodatečná zátěž sloužící k redukci množství fixačních elementů
nejsou na statické bázi pevné.

Sanace
Před každou sanací je nutné vyzkoušet funkčnost a použitelnost všech vrstev střešní nástavby. Pokud bude
použito lepené pokládky, musí být všechny vrstvy pevně přichyceny k podkladu. Lepení je možné pouze
k vhodnému podloží. Pro zlepšení přilnavosti se používá odpovídající penetrace.
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Střešní napojení a zakončení

Zajištění proti posunu
Doklad podle DIN EN 1991-1-4
Příklad pravoúhlé ploché střechy o sklonu střechy < 4°.
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Svařování spojů VAEPLAN® střešních izolačních pásů Universal/GV a V
Svařování VAEPLAN® střešních izolačních pásů (nepotažené okraje pásů, příčná napojení s
VAETECH® F, atp.) může být provedeno jak pomocí VAEFUSION S (VAEPLAN® tekutého svařovacího
prostředku), tak pomocí horkého vzduchu.
Minimální šířka svarů činí 3 cm, minimální překryv spojů 5 cm. Předúprava spojů není nutná. Před svařováním
odstraňte z přesahů spojů prach pomocí suchého hadru. K čištění oblasti spojů použijte VAECLEAN
(VAEPLAN® čistič).

Svařování pomocí tekutého svařovacího
prostředku (leptadla)

pomocí aplikační
lahve se štětcem

Svařování pomocí tekutého svařovacího prostředku je
podle návodu k pokládce možné za suchého počasí.
Svařené spoje jsou homogenní, neoddělitelně spojené,
okamžitě voděodolné a proto obzvláště hospodárné.
Konečná pevnost svaru je dosažena v závislosti na
povětrnostních podmínkách teprve následující den.

pomocí svařovacího
přístroje

Svařování horkým vzduchem
Svařování horkým vzduchem probíhá v souladu
s pokyny uveřejněnými v návodu k pokládce.
Horkým vzduchem svařené spoje jsou
homogenní, neoddělitelně spojené, okamžitě
voděodolné a přímo po ochlazení i vysoce pevné.
Pomocí svařovacího
přístroje
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Pomocí ručního
svařovacího přístroje

Zkouška pevnosti
Ochlazené svařené spoje musí
projít zkouškou pevnosti, zda se
neodlupují.

Tvorba rohů
Rohy přesně vystřihněte z VAETECH® F
v dostatečném rozměru, po nahřátí
přizpůsobte a přivařte. Použijte
VAEPLAN®- prefabrikované vnitřní rohy
(90°) a vnější rohy (270°).

Kontrola svarů
Všechny svary musí být
zkontrolovány a případná chybně
svařená místa opravena. Svar
musí být zchlazený. Ke kontrole
je možné použít např. zkušební
jehlu za použití přiměřeného
tlaku podél celého okraje svaru.

Zajištění svarů tekutou
fólií (zálivkou)
U ozeleněných střech musí,
u ostatních střech může
být provedeno zapečetění
svarů pomocí VAELIQUID
(VAEPLAN® tekuté fólie).
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Dodavatelský program

Jmenovitá tloušťka (mm)
Šířka pásů (cm)

VAETECH®
Universal/GV

VAETECH® V

VAETECH® F

VAETECH® VS

1,2 + 1,5

1,2 + 1,5

1,2 + 1,5

1,2 + 1,5

120

154 + 104

Přířezy

Přířezy

74, 54, 34

100, 75, 66, 50,
33, 25, 20, 15, 10

74, 54 34

Přířezy (cm) s jednostranným
okrajem svaru
Přířezy (cm)
s oboustranným okrajem svaru
Délky pásů (m)

68
25,00

15,00 (1,54 m)
25,00 (1,04 m)

25,00

15,00

Podle poptávky

Podle poptávky

Podle poptávky

Podle poptávky

Běžné barvy

bílá, šedá

bílá, šedá

bílá, šedá

bílá, šedá

Extra barvy

Podle poptávky

Podle poptávky

Podle poptávky

Podle poptávky

✔

✔

✔

✔

✔
bílá, šedá
černá

✔
bílá, šedá
černá

✔
bílá, šedá
černá

✔
bílá, šedá
černá

VAEBOND CONTACT Lepidlo na bázi
umělohmotné disperze

✔

✔

✔

-

VAEBOND PU
lepidlo vodou ředitelné

✔

✔

-

-

VAECLEAN
Čistič

✔

✔

✔

✔

VAEFUSION S
Tekutý svařovací prostředek

✔

✔

✔

✔

VAELUQUID
Tekutá fólie

✔

✔

✔

✔

VAEPRIMER D / L
Penetrace D / L

✔

✔

✔

✔

Fixní délka

VAEPLAN®- vnitřní- (90°) a vnější
rohy (270°)
VAEPLAN®- spojovací plech- tabule
2x1 m
Běžné barvy
Extra barvy

(✔ = s možností náhrady)
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Reference – Příklady z praxe

Porsche-Museum Stuttgart
Rok pokládky 2008,
7.000 m² VAETECH® V
Rolls Royce, Blankenfelde
Rok pokládky 2012, 9.000 m²
VAETECH® V
Porsche Motorenwerk,
Stuttgart
Rok pokládky 2003,
10.000 m² VAETECH® V

SMA Niesetal Rok pokládky 2011, 20.000 m²
VAETECH® U/GV a U/V-FR
Shimadzu, Duisburg
Rok pokládky 2003, 6.600 m²
VAETECH® V

Rems-Werk, Waiblingen
Rok pokládky 2008, 9.000 m² VAETECH® U/GV
Vitalzentrum Schwandorf
Rok pokládky 2013, 2.200 m2 VAETECH® V
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Informujte se o našich produktech, osvědčeních a dokladech na našich internetových stránkách
www.vaeplan-derbigum.com, nebo nám zavolejte.
Trvalá kvalita doložená vlastní i externí kontrolou, dlouholeté zkušenosti, inovace a další vývoj patří k našim
nejvyšším cílům.
Při plánování stavby, údržbě a izolaci plochých střech nabízí specialisté společnosti Vaeplan GmbH, VAE
střešní systémy s.r.o. kompetentní servis a na výsledky orientovaný průběh projektu.
K našim komplexním službám patří:
•
•
•
•
•

Výkazy prací vztažených na objekt
Profesionální plánovač ploché střechy – se všemi popisnými texty a detaily na www.vaeplan.com
Kalkulace zatížení větrem na objekt
Odborné poradenství při plánování a realizaci
Analýza střechy, návrhy sanace

•

Produktová a systémová školení pro řemeslníky i obchodníky

Imperbel nv/sa

Česká a Slovenská republika
VAE střešní systémy s.r.o.
+420 233 373 103
+420 603 579 973
e.novakova@vaestrechy.cz

www.vaeplan-derbigum.com
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Bergensesteenweg 32 - 1651 Lot - Belgium
Tel +32 2 334 87 00
Fax + 32 2 378 14 69
www.derbigum.com
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