ZAMÌØENÍ, ZÁPIS, MONTÁŽ

Startovací U-profil s polystyrenem

TECHNICKÝ VÝKRES ZAMÌØENÍ A OSAZENÍ

Startovací U profil s polystyrenem
Lepící hmota – doporuèujeme Mamut
Zateplovací polystyren síla 80mm*

Vzdálenost musí být všude stejná (lišty jsou rovnobìžné)
Je tøeba myslet i na rovnobìžné lišty s rámem okna***

Tvrzený polystyren
závisí na tepelnì-technickém posudku pro zateplení domu
z hlediska prostupu tepla doporuèujeme pøesah 20mm
za pøedpokladu, že je okno ve vertikální poloze (podle vodováhy)
Rozmìr A: osová vzdálenost U-profilu od rámu okna –tolerance + - 2mm
Rozmìr B: rozdíl mezi šíøkou polystyrenu C – A (B=C-A)
Rozmìr C: celková šíøka zateplovacího polystyrenu
Délka polystyrenu (resp. výška)

U-profil

Omítka

DETAIL POLYSTYRENU S U-PROFILEM

Pøesah U-profilu pøes
tvrzený polystyren

Pøesah U-profilu pøes polystyren 4mm – odùvodnìní pøesahu podle normy ETICS
Základní vrstva v ETICS s polystyrenovou tepelnou izolací má obvykle minimální sílu 3mm, u ETICS s minerálnì-vláknitou tepelnou
izolací obvykle 4mm. Maximální síla je 6mm. Sklenìná sí•ovina jako souèást základní vrstvy musí být uložena ve venkovní polovinì
základní vrstvy, krytá nejménì 1mm stìrkovací hmoty (na místech pøesahù sí•oviny nejménì 0,5mm).
Základní vrstva se vyztuží zatlaèením sklenìné sí•oviny do nanesené stìrkovací hmoty. Stìrkovací hmota prostoupená oky sí•oviny
se následnì (po pøípadném doplnìní jejího množství) vyrovná a uhladí. Sklenìná sí•ovina se ukládá shora dolù, pøesah pásù musí
být nejménì 100mm. Pokud je stìrkovací hmota natahovaná na sí•ovinu, a nebo pod ní èi nad ní vznikne nepøearmovaná vrstva
stìrkovací hmoty vìtší než 3mm, mùžeme oèekávat následné trhliny, které se pøenesou do povrchové úpravy. Trhliny jsou ve vìtšinì
pøípadù dùsledkem chyb pøi aplikaci základní vrstvy.
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NÁVOD NA ZAMÌØENÍ A MONTÁŽ

Vertikální poloha 90°
(urèená vodováhou)

Vertikální poloha 90°
(urèená vodováhou)

D = výška (délka) polystyrenu = svìtlost okna (resp. výška otvoru pro žaluzii) mínus výška parapetu

Horizontální poloha 0°
(urèená vodováhou)

D = výška (délka) polystyrenu = svìtlost okna (resp. výška otvoru pro žaluzii) mínus výška parapetu

Startovací U-profil s polystyrenem

Pøiznaný plech

Zajistit stejné vzdálenosti – vodorovnost U-profilù

Zajistit stejné vzdálenosti – vodorovnost U-profilù

Horizontální poloha 0°
(urèená vodováhou)
Vodící lišta
(polystyren)

Vodící lišta
(polystyren)

Zajistit stejné vzdálenosti – vodorovnost U-profilù

Parapet

Rám okna
ŽB pøeklad
(železo-beton)

ŽB pøeklad
(železo-beton)

Rám okna

U-Profil
s polystyrenem

3D zobrazení uložení
polystyrenu do kastlíku

Rám okna

U-Profil
s polystyrenem

Prùøez

Náhled na stavební otvor s kastlíkem – osazení polystyrenu

ŽB pøeklad
(železo-beton)

Krycí plech
Rám okna
U-Profil
s polystyrenem

ZÁPIS NAMÌØENÝCH HODNOT
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Obvodové
zdivo (stìna)

