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V‰eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkÛ BACHL tecta-PUR

Tento technick˘ montáÏní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové pouÏití tepelnû izolaã-
ních prvkÛ BACHL tecta-PUR. Pfii montáÏi tepelné izolace na ‰ikmou stfiechu je nutno respektovat místní pfiedpisy
a nafiízení vypl˘vající ze stavebního zákona a dodrÏovat bezpeãnost práce.

Izolaãní desky BACHL tecta-PUR mohou b˘t pokládány buì pfiímo na krokve nebo na bednûní. K zaji‰tûní vzducho-
tûsnosti stfie‰ního plá‰tû je nutné pfii montáÏi izolaãních prvkÛ BACHL tecta-PUR bez bednûní poloÏit buì nad nebo
pod krokve parotûsnou fólii BACHL PE 0,2 mm, která brání difúzi vodních par. Vzduchotûsnost musí b˘t zabezpeãena
zejména u navzájem napojen˘ch konstrukcí z rÛzn˘ch materiálÛ v jejich spojích a stycích, u napojování a ukonãení,
jakoÏ i u konstrukcí procházející stfie‰ním plá‰tûm, a to s respektováním vlastností materiálÛ.
Konstrukãní fie‰ení k zamezení vzduchov˘ch netûsností u konstrukcí prostupujících ‰títovou stûnou je zobrazeno napfi.
na detailu ukonãení u ‰títové stûny (viz str. 9).
Pfii dodateãné izolaci rekonstruovan˘ch stfie‰ních plá‰ÈÛ u star˘ch budov je nutno respektovat tepelnû vlhkostní procesy,
zejména míru vlhkosti zabudovan˘ch stávajících konstrukcí, které ovlivÀují funkãnost celého stfie‰ního souvrství ‰ikmé
stfiechy (viz str. 15).

Izolaãní desky BACHL tecta-PUR mají po celém obvodu hrany upraveny na pero a dráÏku a na horní stranû jsou opat-
fieny ochrannou vrstvou se samolepícími pfiesahy v horizontálním i vertikálním smûru. Toto provedení zabraÀuje pro-
nikání sazí, prachu, snûhu, jakoÏ i de‰tû a vûtru. Voda pronikající v nûkter˘ch pfiípadech mezi ta‰kami je bezpeãnû
odvedena po vrchní ochranné vrstvû k okapu.
K aktivaci lepidla je tfieba stáhnout ochrann˘ film ze spodní strany pfiesahÛ a následnû pfiesahy pûvnû celoplo‰nû pfii-
tisknout na sousední desku. Pfii nízk˘ch teplotách pod –5° doporuãujeme nahfiátí místa spoje horkovzdu‰nou pistolí.

Strana 4 Systém montáÏe na stfie‰ní rovinu
Vytvofiení úÏlabí, nároÏí a vik˘fiÛ

Strana 5 Detail okapu s mal˘m pfiesahem stfiechy
Detail okapu s velk˘m pfiesahem stfiechy

Strana 6 Detail hfiebenu stfiechy
Detail ukonãení u ‰títové stûny

Strana 7 Detail úÏlabí
Detail komína

Strana 8 Detail stfie‰ního okna
Pfiipevnûní kontralatí a stfie‰ních latí

Strana 9 Detail ‰títové stûny se zdvojen˘mi vaznicemi
Detail okapu s námûtky

Zvlá‰tní pokyny pro montáÏ izolaãních prvkÛ tecta-PUR DUO

Pfii pokládce systému BACHL tecta-PUR DUO doporuãujeme pouÏít námûtkovou konstrukci k dosaÏení bezproblé-
mové prÛbûÏné vzduchotûsné vrstvy podél celé okapové hrany.
K izolaci ‰ikm˘ch stfiech u nízkoenergetick˘ch a energeticky pasívních domÛ se jako první vrstva pokládají polyureta-
nové desky PUR 025 oboustrannû s hliníkovou povrchovou vrstvou a s úpravou hran na pero a dráÏku. Jako druhá vrst-
va jsou pokládány polyuretanové desky PUR 030 potaÏené oboustrannû minerálním rounem a s úpravou hran také na
pero a dráÏku. Tyto desky jsou opatfiené na vrchní stranû naka‰írovanou ochrannou paropropustnou vrstvou se samo-
lepícími pfiesahy.
Desky pro první a druhou vrstvu jsou dodávány zvlá‰È a pokládají se vzájemnû pfiesazené v horizontálním i vertikálním
smûru, ãímÏ je vylouãen vznik prÛbûÏn˘ch spár jednotliv˘ch vrstev. Pfiipevnûní desek je provedeno mechanick˘m kot-
vením pomocí speciálních systémov˘ch ‰roubÛ BACHL pfies kontralatû (4 x 8 cm) a dvouvrstvou izolaci aÏ do krokví.
Pfiíslu‰n˘ statick˘ v˘poãet mÛÏe b˘t vyÏádán u firmy BACHL.

Strana 10 Systém pokládky desek tecta-PUR DUO
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Zvlá‰tní pokyny pro montáÏ zvukovû izolaãního systému tecta-PUR dB plus

Desky tecta-PUR dB plus se zv˘‰enou akustickou izolaãní schopností je nutné pokládat vÏdy na dfievûné bednûní s pod-
kladní vrstvou z bitumenového pásu. Pro minimalizaci pfienosu hluku je nutné zajistit dostateãnou tûsnost spár v oblas-
ti okapu a u ‰títové stûny.
U ‰títové stûny je nutné utûsnit také speciální desku z pûnového polystyrenu, která je naka‰írovaná na spodní stranû
izolaãního panelu BACHL tecta-PUR dB plus.
Pfienos statického zatíÏení zaji‰Èují u systému BACHL tecta-PUR dB plus v˘hradnû speciální systémové ‰rouby BACHL.

Strana 11 Detail hfiebenu s deskami tecta-PUR db plus-PS
Detail ‰títové stûny s deskami tecta-PUR dB plus-PS

Zvlá‰tní pokyny pro montáÏ izolaãního systému BACHL tecta-PUR FSB

Prvky tecta-PUR FSB je nutné pokládat vÏdy na dfievûné bednûní se vzduchotûsnou podkladní vrstvou.Je nutno respek-
tovat poÏadavky na vzduchotûsnost budovy. Pokládka panelÛ se provádí rovnobûÏnû s okapem. Je nutné vyhnout se
prÛbûÏn˘m svisl˘m spárám.

Panely tecta–PUR FSB jsou opatfieny na horní stranû naka‰írovanou OSB deskou tl. 22 mm, která je urãena k pfiímé
montáÏi stfie‰ní kontaktní krytiny (vláknitocementové desky, asfaltové ‰indele, plechová krytina) bez kontralatí a laÈo-
vání. 
Panely tecta-PUR FSB se kotví do konstrukce krovu speciálními ‰rouby BACHL FSB, které se ‰roubují el. ‰roubová-
kem pfiímo do OSB desky, tak, aby hlava ‰roubu byla zapu‰tûna v desce.

Statické dimenzování v˘‰ky okapového hranolu (zachycení smykového posuvu), jakoÏ i kotvení prvkÛ tecta-PUR FSB
speciálními ‰rouby BACHL se provede podle technick˘ch podkladÛ firmy BACHL (viz str. 13 a 14). Okapová fo‰na se
osadí soubûÏnû s okapovou hranou.

Pfii pouÏití krytin z vláknitocementov˘ch ‰ablon nebo z bfiidlice na izolaãní panely tecta-PUR FSB, doporuãujeme vrch-
ní plochu desky OSB opatfiit robustní hydroizolaãní paropropustnou fólií, aby byl zaji‰tûn spolehliv˘ odvod vodních par
a povrchové vody.

U plechov˘ch krytin je nutné k zabránûní kondenzace vody poloÏit na OSB desku jako vyrovnávací, resp. separaãní
vrstvu paropropustnou fólii s naka‰írovan˘m plastov˘m pletivem. K ochranû prvkÛ tecta-PUR FSB pfied vlhkostí je nutno
ihned po jejich pokládce poloÏit ochrannou fólii.

Pokládání stfie‰ní krytiny se fiídí pfiíslu‰n˘mi odborn˘mi pravidly a legislativními poÏadavky.

Strana 12 Detail hfiebenu stfiechy s deskami tecta-PUR FSB
Detail okapu s deskami tecta-PUR FSB

Zvlá‰tní pokyny pro pokládku izolaãního systému BACHL tecta-PUR na betonov˘ch plochách

Pfii pokládce izolace BACHL tecta-PUR na beton doporuãujeme jako separaãní vrstvu poloÏit parotûsnou fólii BACHL
PE B2 0,20 mm se vzájemnû pfielepen˘mi pfiesahy. Upevnûní kontralatí se provádí pomocí speciálních ‰roubÛ do hmoÏ-
dinek.

Dal‰í pokyny ke statice, poÏární ochranû, ochranû pfied hlukem a ke stavební fyzice

Strana 13 - 14 Návrh upevÀovacích prvkÛ
Strana 15 Ochrana pfied hlukem, poÏární ochrana a stavební fyzika pfii sanaci star˘ch staveb
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S montáÏí jednotliv˘ch desek se
zaãíná od okapového zaráÏecího
hranolu. Na tento hranol se zaloÏí
první fiada desek s orientací pera
desek k hfiebenu stfiechy. Spodní
pfiesah samolepící fólie se nalepí
pfies okapov˘ hranol. Dal‰í desky se
pokládají vzájemnû na vazbu, tak
aby nevznikly svislé prÛbûÏné spáry. 
Jednotlivé dílce je nutno pfiitlaãit
tûsnû k sobû, aby nedocházelo ke
vzniku spár a tepeln˘ch mostÛ. Pfii
montáÏi je nutno dbát na to, aby
samolepící pfiesahy vrchní ochranné
fólie na dvou stranách byly celoplo‰-
nû pfiilepeny na sousední poloÏené
desky. 

K dosaÏení co moÏná nejmen‰ích
profiezÛ je moÏno izolaãní desky
tecta-PUR napfi. v úÏlabích, na vik˘-
fiích apod. otoãit a pfiizpÛsobit jejich
rozmûr pfiifiíznutím na poÏadovan˘
tvar v místû montáÏe. Pro vytvofiení
pfiífiezu je vhodné zhotovit si ‰ablo-
nu s odpovídajícím úhlem, která vy-
mezuje smûr fiezu na izolaãní desce.
Odfiíznutí desky s ‰ikm˘m fiezem je
pak provedeno okruÏní pilou podél
vyznaãené ãáry. Dal‰í pokyny k po-
kládce jsou uvedeny na str. 7. 

Systém montáže na střešní rovinu

Vytvoření úžlabí, nároží a vikýřů

BACHL tecta-PUR

Okapov˘ hranol

Pojistná 
vzduchotûsná
vrstva

Krokve

Stfie‰ní 
bednûní
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Pfienos zatíÏení do konstrukce krovu
je zaji‰tûn speciálními systémov˘m
‰rouby BACHL nebo alternativnû
pozinkovan˘mi hfiebíky BiZi®. Oka-
pov˘ hranol neplní Ïádnou statickou
funkci. V místech dozdívky pozedni-
cového zdiva doporuãujeme pfieru-
‰it pohledové bednûní a vytáhnout
parotûsnou fólií Bachl nad bednûní.
Pro zabezpeãení parotûsnosti a ne-
prÛvzdu‰nosti je nutno dokonale
uzavfiít vzájemná napojení fólií vhod-
nou lepící páskou. Samolepící pfie-
sah vrchní ochranné vrstvy desek
tecta-PUR se pfiilepí na oplechování
okapové hrany. 

Na krokve se pfiipevní vymezovací
zaráÏky, na které se osadí dorazové
prkno. ZaráÏky by mûly mít v˘‰ku
shodnou s izolaãními deskami. 
Samolepící pfiesah vrchní ochranné
vrstvy izolaãních prvkÛ tecta-PUR se
pfielepí pfies dorazové prkno a zaráÏ-
ky. Potom se izolaãní desky pfiipevní
pfies kontralatû ‰rouby nebo hfiebíky.
V místech dozdívky pozednicového
zdiva doporuãujeme pfieru‰it pohle-
dové bednûní a vytáhnout parotûs-
nou fólií Bachl nad bednûní. Pro
zabezpeãení parotûsnosti a neprÛ-
vzdu‰nosti je nutno dokonale uzavfiít
vzájemná napojení fólií vhodnou lepí-
cí páskou. Desky tecta-PUR je nutné
vÏdy ukonãit aÏ u vnûj‰í hrany obvo-
dového zdiva resp.vnûj‰ího kontakt-
ního tepelnû izolaãního
systému.

Detail okapu s malým přesahem střechy

Detail okapu s velkým přesahem střechy

Kontralatû

BACHL tecta-PUR

Okapov˘ 
hranol

Okapové
oplechování

Kontralatû

Dorazové prkno

Vymezovací
zaráÏky

Pohledové bednûní

Pojistná 
vzduchotûsná vrstva

BACHL tecta-PUR

Spojité pfienesení 
zatíÏení

Pohledové bednûní
s pfieru‰ením

BACHL PE 
parotûsná fólie
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Izolaãní prvky tecta-PUR se sefiíznou
podle nákresu. Úhel fiezu odpovídá
rovinû protilehlé stfie‰ní plochy. Pfii
pouÏití prvkÛ tecta-PUR opatfien˘ch
hliníkovou fólií je nutno v místû styku
desek tuto vrstvu odstranit. V mís-
tech stykÛ desek tecta-PUR je vhod-
né ponechat spáru ‰irokou 1 cm,
která se následnû dokonale uzavfie
vypûnûním montáÏní pûnou PUR.
Pfies hfiebenovou spáru je nutno pfie-
lepit samolepicí bitumenovou pásku
(‰ífika 330 mm). TotéÏ je tfieba pro-
vést na nároÏích a na ãástech sta-
vebních konstrukcí prostupujících
z roviny stfiechy. Ve stfie‰ní kon-
strukci je nutno také zabezpeãit úãin-
né odvûtrání stfie‰ními komínky nebo
vhodnû dimenzovan˘mi vûtra- cími
ta‰kami. 

Vnitfiní bednûní krovu se ukonãí
u vnitfiní ‰títové stûny. Mezi bednû-
ním a ‰títovou stûnou musí b˘t pone-
chána dilataãní spára min. tl. 20 mm.
Po provedení vnitfiního bednûní vãet-
nû pohledové úpravy, které se ukon-
ãí u ‰títové stûny, se tato spára vzdu-
chotûsnû utûsní pomocí tûsnící
pásky nebo samolepícím Ïiviãn˘m
pásem. Následnû se provede bed-
nûní na vnûj‰í stranû pfiesahu krovu
‰títové stûny. Desky tecta-PUR je
nutné vÏdy ukonãit aÏ nad vnûj‰í hra-
nou obvodového zdiva. Otevfienou
hranu desek je nutno pfiekr˘t ochran-
nou hydroizolaãní vrstvou. Spáru
kolem vaznice prostupující ‰títovou
stûnou je nutno v celém rozsahu
utûsnit tûsnící páskou. 

Detail hřebenu střechy

Detail ukončení u štítové stěny

MontáÏní pûna PUR Hfiebenáã

Hfiebenová vaznice

Krokve

Pohledové vnitfiní bednûní

Pojistná vzduchotûsná vrstva

Ukonãovací ‰títové bednûní

Pfiídavná ‰títová kontralaÈ

BACHL EPS F fasádní

Stfie‰ní laÈování

Kontralatû

Odvûtrávaná vzduchová mezera

Pojistná vzduchotûsná 
vrstva

Maltov˘ potûr

Ukonãovací dfievûná li‰ta

Pfiedstlaãená 
tûsnící páska

BACHL tecta - PUR

BACHL tecta-PUR db plus-PSBitumenová tûsnící páska

Kontralatû
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Mezi protilehl˘mi izolaãní deskami
tecta-PUR se od linie úÏlabí pone-
chává montáÏní spára tlou‰Èky cca
5 mm. Tato spára se následnû uza-
vfie montáÏní pûnou PUR. V oblasti
úÏlabí se dále ãásteãnû odtrhne hor-
ní ochranná fólie a nad spáru úÏlabí
se vloÏí samolepicí Ïiviãn˘ pás. 
Následnû se pfiilepí ochranná fólie na
Ïiviãn˘ pás. K zaji‰tûní dostateãné-
ho odvûtrávání se upevní kontralatû
aÏ do vzdálenosti cca 15 cm od linie
úÏlabí. Na kontralatû se z obou stran
pfiipevní ‰iroké úÏlabní prkno.
Nakonec se namontuje oplechování
úÏlabí. 

Pfii pokládání tepelné izolace v blíz-
kosti komínového tûlesa je nutné
dodrÏet platné poÏární pfiedpisy, tzn.
Ïe ke komínu nesmí bezprostfiednû
pfiiléhat Ïádn˘ hofilav˘ materiál.
Spodní bednûní musí b˘t ukonãeno
od zdiva komína ve vzdálenosti mini-
málnû 50 mm. Vzniklou spáru je nu-
tno po celém obvodû vzduchotûsnû
utûsnit. Po celém obvodu komína
musí b˘t tepelná izolace tecta-PUR
nahrazena nehofilavou izolaãní hmo-
tou. Desky tecta-PUR se kolem ko-
mína pfiipojí na horní stranû samole-
picím Ïiviãn˘m tûsnicím pásem (330
mm). Na komínové stranû blíÏe k hfie-
benu musí pfiesah samolepící vrstvy
tepelné izolace tecta-PUR pfiekr˘vat
Ïiviãn˘ tûsnicí pás. 

Detail úžlabí

Detail komínu

Pojistná
vzduchotûsná vrstva

Kontralatû

ÚÏlabní prkno

Oplechování úÏlabí

Bitumenová tûsnící páska

MontáÏní pûna PUR

Pohledové 
vnitfiní bednûní

Pojistná 
vzduchotûsná vrstva

ÚÏlabní krokve

Krokve

Pohledové 
vnitfiní bednûní

Trámová v˘mûna

Tepelnû izolaãní v˘plÀ 
z nehofilavého materiálu

BACHL tecta - PUR

BACHL tecta - PUR
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V pfiípadû potfieby se pfied montáÏí
stfie‰ního okna umístí mezi krokve
v˘mûna. Stfie‰ní okno se zabuduje
podle návodu v˘robce. Parotûsná
fólie resp. návûtrn˘ tûsnicí pás se
dotáhnou aÏ k osazovacímu rámu,
pfiichytí a dodateãnû pfiilepí. Pokud
má rám jiÏ od v˘robce zabudovanou
tepelnou izolaci, není nutno provádût
dodateãnou tepelnou izolaci rámu
pomocí pásÛ z pûnového polystyre-
nu nebo polyuretanu. Pfied montáÏí
krycího rámu okna je nutné pfielepit
spáry mezi deskami tecta-PUR
a stfie‰ním oknem Ïiviãn˘m tûsnicím
pásem. 

Po poloÏení izolaãních prvkÛ tecta-
PUR se namontují kontralatû. Pfiitom
se kontralatû (4 x 6 cm) nebo (4 x 8
cm) pro pfienos zatíÏení nejprve pfii-
chytí ‰ikmo vruty nebo hfiebíky jen na
zaráÏky resp. na okapové hranoly.
Následuje pfiipevnûní podle static-
kého v˘poãtu. Kontralatû slouÏí jako
podklad pro stfie‰ní latû a vytváfií sou-
ãasnû potfiebn˘ prostor k odvûtrává-
ní. Provádí-li se montáÏ desky tecta-
PUR bez dfievûného bednûní, je
nutné montovat kontralatû a stfie‰ní
laÈování souãasnû s izolaãními prvky
(k zaji‰tûní stability pracovní plochy). 

Detail střešního okna

Připevnění kontralatí a střešních latí

Bitumenová tûsnící páska

Stfie‰ní okno

BACHL tecta - PUR

BACHL tecta - PUR

Trámová v˘mûna

Stfie‰ní bednûní

Krokve

Pojistná 
vzduchotûsná 
vrstva

Stfie‰ní laÈování

Kontralatû

Okapov˘ hranol

Bitumenová tûsnící páska

Tepelná izolace 
z pûnového 

polystyrenu EPS
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Pro vytvofiení vnûj‰ího pohledového
bednûní pod pfiesahem krovu pfies
‰títovou stûnu, ve stejné v˘‰kové
úrovni s horním povrchem desek
tecta-PUR ve vnitfiní ãásti krovu, je
nutné v ãele ‰títu zdvojit vaznice.
Vnitfiní bednûní je nutné ukonãit na
vnitfiní hranû ‰títu s dilataãní spárou
min. tl. 20 mm, která bude vzducho-
tûsnû utûsnûna. Z vnûj‰í strany je
nutné opatfiit pohledové bednûní
v pfiesahu ‰títové stûny hydroizolaã-
ní vrstvou s pfielepením krajních
desek tecta-PUR tak, aby byly chrá-
nûny pfied vlhkostí. Podkladov˘ izo-
laãní pás je nutno pfietáhnout pfies
zdivo ‰títové stûny a vzduchotûsnû
pfiilepit. Spáru kolem vaznice pro-
stupující ‰títovou stûnou je nutno
utûsnit tûsnící páskou. V ideálním pfií-
padû se nalepí tûsnicí pásky jiÏ pfied
poloÏením vaznic. 

Pfii provádûní tohoto detailu se zaji-
stí vzduchotûsnost stfie‰ního plá‰tû
zvlá‰È jednodu‰e, protoÏe vnûj‰í kon-
strukcí neprocházejí krokve. Bednûní
je nutné ukonãit aÏ u pozednicového
zdiva s ponechanou dilataãní spárou
min. tl. 20 mm, která se vzduchotûs-
nû utûsní. Námûtky se pfiipevní do
krokví dle statického v˘poãtu v závis-
losti na jejich délce. V˘‰ka námûtkÛ
odpovídá tlou‰Èce desek tecta-PUR,
zmen‰ené o tlou‰Èku vrchního bed-
nûní, které pokraãuje nad vnûj‰í ãástí
námûtku. V prostoru námûtkÛ je nu-
tné izolaãní desky tecta-PUR vy-
fiíznout a vzniklé spáry utûsnit vypû-
nûním PUR pûnou. Nad námûtky ve
vnitfiní ãásti krovu je vhodné poloÏit
tepelnû izolaãní pásky PUR v tlou‰È-
ce bednûní. Plochu nad námûtky
doporuãujeme pfiekr˘t samolepící
bitumenovou tûsnicí páskou o ‰ífice
330 mm. 

Detail štítové stěny se zdvojenými vaznicemi

Detail okapu s námětky

MontáÏní pûna PUR

Stfie‰ní laÈování

Kontralatû

Pojistná vzduchotûsná 
vrstva

Odvûtrávaná vzduchová mezera

Vzduchotûsné
pfielepení
Ukonãovací 
dfievûná li‰ta
Pfiedstlaãená tûsnící
páska

MontáÏní pûna PUR

Vzduchotûsné
pfielepení

BACHL tecta - PUR

Bitumenová tûsnící páska

Pfiídavné tepelnû 
izolaãní pásky PUR

Námûtek

BACHL  tecta - PUR
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Desky tecta-PUR DUO se upevÀují
vÏdy na pevn˘ podklad opatfien˘
pojistnou neprÛvzdu‰nou vrstvou.
Bednûní je nutné ukonãit aÏ u poze-
dnicového zdiva s ponechanou dila-
taãní spárou min. tl. 20 mm, která se
vzduchotûsnû utûsní. Pfii malém pfie-
sahu stfiechy pfies ‰títovou stûnu se
doporuãuje nechat pfiesahovat stfie‰-
ní latû. K jejich zaji‰tûní se k nim pfii-
‰roubuje pfiidaná kontralaÈ. Pro do-
saÏení ochrany pfied vlhkostí je tfieba
u ãela ‰títu provést dodateãné bed-
nûní pod pfiídavnou kontralaÈ. Jedno-
tlivé vrstvy dvouvrstvého izolaãního
systému tecta-PUR DUO se poklá-
dají na vazbu se vzájemn˘m pfiesa-
zením vrstev. Prvky tecta-PUR DUO
se pfiipevÀují speciálními systémo-
v˘mi ‰rouby BACHL. 

Vnitfiní pohledové bednûní je nutné
ukonãit aÏ u pozednicového zdiva
s ponechanou dilataãní spárou min.
tl. 20 mm, která se vzduchotûsnû
utûsní. K dokonalému statickému
zaji‰tûní námûtku je nutno na bed-
nûní upevnit dva hranoly rovnobûÏ-
né s okapovou hranou, rozmûrovû
odpovídající tlou‰Èce izolaãních prv-
kÛ. Jako první vrstva se poloÏí na
bednûní prvky tecta-PUR DUO s hli-
níkovou vrstvou. V˘‰ka námûtkÛ se
pouÏije v tlou‰Èce jedné desky tecta-
PUR, zmen‰ená o tlou‰Èku vrchního
bednûní, které pokraãuje nad vnûj‰í
ãástí námûtku. Druhou vrstvu desek
tecta- PUR DUO s vrchní ochrannou
fólií pokládáme tak, aby nevznikaly
Ïádné kfiíÏové spáry. V prostoru
námûtkÛ je nutné izolaãní desky
tecta-PUR vyfiíznout a vzniklé spáry
utûsnit vypûnûním PUR pûnou. Nad
námûtky ve vnitfiní ãásti krovu je
vhodné poloÏit tepelnû izolaãní pá-
sky PUR v tlou‰Èce bednûní. Pro
vodotûsné zaizolování tûchto spár
doporuãujeme pouÏít izolaãní samo-
lepící bitumenovou tûsnicí pásku
o ‰ífice 330 mm. 

Detail štítové stěny s deskami tecta-PUR DUO

Detail okapu s deskami tecta-PUR DUO

Pojistná vzduchotûsná vrstva

BACHL EPS F fasádní

MontáÏní pûna PUR

BACHL tecta-PUR DUO

Pojistná vzduchotûsná vrstva

Pohledové dfievûné bednûní

Ukonãovací dfievûná li‰ta

Maltov˘ potûr

ZaráÏecí prkno

Pfiídavné tepelnû 
izolaãní pásky PUR

Bitumenová tûsnící páska

Námûtek

BACHL EPS F
fasádní

BACHL tecta-PUR DUO
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Izolaãní desky tecta-PUR dB plus-
PS se sefiíznou podle nákresu. Úhel
fiezu odpovídá protilehlé stfie‰ní rovi-
nû. Pfii pouÏití prvkÛ tecta-PUR opat-
fien˘ch hliníkovou fólií je nutno
v místû styku desek tuto vrstvu
odstranit. V místech stykÛ desek
tecta-PUR je vhodné ponechat spáru
‰irokou 1 cm, která se následnû do-
konale uzavfie vypûnûním montáÏní
pûnou PUR. Pfies hfiebenovou spáru
je nutno pfielepit samolepicí Ïiviãn˘
tûsnicí pás (‰ífika 330 mm). TotéÏ je
tfieba provést na nároÏích a na ãás-
tech stavebních konstrukcí prostu-
pujících z roviny stfiechy. Ve stfie‰ní
konstrukci je nutno také zabezpeãit
úãinné odvûtrání stfie‰ními komínky
nebo vhodnû dimenzovan˘mi vûtra-
cími ta‰kami.

Izolaãní prvky tecta-PUR dB plus-PS
je nutno pokládat vÏdy na dfievûné
bednûní s provedenou vzduchotûs-
nou vrstvou. Vnitfiní bednûní krovu se
ukonãí nad vnitfiní hranou ‰títové
stûny. Mezi bednûním a ‰títovou stû-
nou musí b˘t ponechána dilataãní
spára min. tl. 20 mm. Po provedení
vnitfiního bednûní vãetnû pohledové
úpravy, které se ukonãí u ‰títové
stûny, se tato spára vzduchotûsnû
utûsní pomocí tûsnící pásky nebo
samolepícím Ïiviãn˘m pásem. ·tí-
tové ukonãovací fo‰ny resp. okapo-
vé hranoly mají odpovídat tlou‰Èce
izolaãních desek. Statické zatíÏení
pfiená‰ejí u systému tecta-PUR dB-
plus v˘hradnû speciální systémové
‰rouby BACHL. Desky tecta-PUR se
spodní naka‰írovanou deskou EPS
je nutné vÏdy ukonãit aÏ nad vnûj‰í
hranou obvodového ‰títového zdiva
a následnû se otevfiená hrana desek
u ukonãovací ‰títové fo‰ny po celé
v˘‰ce utûsní montáÏní pûnou PUR.
Spáru kolem vaznice prostupující ‰tí-
tovou stûnou je nutno v celém roz-
sahu utûsnit tûsnící páskou. 

Detail hřebenu s deskami tecta-PUR dB plus-PS

Detail štítové stěny s deskami tecta-PUR dB plus-PS

MontáÏní pûna PUR Hfiebenáã

Hfiebenová vaznice

Krokve

Pohledové vnitfiní bednûní

Pojistná vzduchotûsná vrstva

Stfie‰ní laÈování

Odvûtrávaná vzduchová 
mezera

Kontralatû

Pojistná 
vzduchotûsná vrstva

Krokve

Ukonãení 
pohledového bednûní

Maltov˘ potûr

Pás z minerálního
rouna

BACHL tecta-PUR
db plus-PS

MontáÏní pûna PUR

Pfiedstlaãená tûsnící páska

BACHL tecta-PUR db plus-PSBitumenová tûsnící páska

Kontralatû
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Pojistn˘ podkladní hydroizolaãní pás
je nutno také pfielepit pfies hfiebeno-
vou spáru. Izolaãní prvky se sefiíznou
dle nákresu s ponecháním dilataãní
spáry. Vzniklá spára se vypûní mon-
táÏní pûnou PUR. Aby nevycházely
úzké vodorovné pruhy desek tecta-
PUR FSB pfii hfiebeni, je tfieba uÏ pfii
plánování okapu zohlednit polohu
hfiebenu. Pfii pouÏití vláknitocemen-
tové nebo bfiidlicové krytiny doporu-
ãujeme poloÏení robustní podklado-
vé fólie umoÏÀující difúzi vodních par.
Pfies hfieben je následnû nutno pfie-
lepit samolepící bitumenovou pásku
(‰ífika 330 mm). K pfiipevnûní vlák-
nocementové nebo bfiidlicové kryti-
ny doporuãujeme pouÏít hfiebíky
z nerezové oceli nebo z mûdi, resp.
pozinkované hfiebíky pro bfiidlici.
Pokládání krytiny se pak provádí
podle odborn˘ch zásad. 

K zabránûní netûsností se dopo-
ruãuje pfieru‰it bednûní. První pojist-
n˘ podkladní pás se poloÏí podél oka-
pové hrany, protáhne se spárou mezi
bednûním a pfiilepí se svisle na poze-
dnicové zdivo, jak je patrné z nákre-
su. U okapové hrany se upevní oka-
pov˘ hranol. Upevnûní se provede
podle statick˘ch poÏadavkÛ speciál-
ními systémov˘mi ‰rouby BACHL
FSB. Pod plechovou stfie‰ní krytinu
je nutné pouÏít ve stycích samolepi-
cí fólii s plastov˘m pletivem, umoÏ-
Àující difuzi vodních par. Vlastní pro-
vádûní kovové krytiny se fiídí pokr˘-
vaãsk˘mi zásadami. Okapové háky
apod. se upevÀují do krokví ‰rouby
pod úhlem 60° cca 80 mm hluboko. 

Detail hřebenu střechy s deskami tecta-PUR FSB

Detail okapu s deskami tecta-PUR FSB

Vláknitocementová
krytina

BACHL tecta-PUR FSB

BACHL tecta-PUR FSB

MontáÏní pûna PUR

Bitumenová tûsnící páska
Pojistná

paropropustná
vrstva

Plechová krytina

Separaãní vrstva
- drátoplastové pletivo

Okapov˘ hranol Tûsnící páska

BACHL PE fólie

Maltov˘ potûr

Pohledové venkovní bednûní

Oplechování
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Návrh upevÀovacích prvkÛ podle statického zatíÏení

Pfienos zatíÏení na okapovou hranu

Pfii pfienosu zatíÏení na okapovou hranu se smykové síly ze stfie‰ní roviny pfiená‰ejí pfies kontralatû do náleÏitû dimen-
zovan˘ch okapov˘ch hranolÛ nebo zaráÏek. Upevnûní se provádí podle typov˘ch zkou‰ek nebo podle kotevního plánu.
Minimální hloubka hfiebíkÛ v krokvích má b˘t  8 cm. Kompletní statick˘ v˘poãet kotevního plánu na konkrétní ‰ikmou
stfiechu je moÏno zaslat na vyÏádání.

Rovnomûrn˘ pfienos zatíÏení

Pfii rovnomûrném pfienosu zatíÏení speciálními schválen˘mi upevÀovacími prostfiedky jsou síly ze stfie‰ní roviny pfie-
neseny pfiímo do krokví. ·rouby nebo hfieby se montují pod urãit˘m úhlem a tím jsou namáhány pouze na tah a nikoli
na ohyb. Zvlá‰tû pfii velkém mnoÏství vik˘fiÛ ve stfie‰ní rovinû apod. je tento zpÛsob kotvení v˘hodn˘ jak z hlediska zpra-
covatelského tak i ekonomického. K pfienosu zatíÏení do nosné konstrukce krovu není zapotfiebí Ïádn˘ch paÏin nebo
zaráÏek. U stfiech se sklonem pod 35° je nutné provést dodateãné kotvení, pro zachycení vztlakov˘ch sil zpÛsobené
sáním vûtru, zejména v okrajov˘ch a rohov˘ch zónách ‰ikmé stfiechy.  K provedení staticky spolehlivého pfiipevnûní
izolaãních systémÛ tecta-PUR pro ‰ikmé stfiechy doporuãujeme pouÏít z na‰í dodavatelské nabídky vrtací ‰roubovou
mûrku tecta.  

Rovnomûrn˘ pfienos zatíÏení pomocí krokevních hfiebÛ  BiZI®

Schválené kotevní hfieby BiZi® se zatloukají pod úhlem 67° ke sklonu stfie‰ní roviny. Kontralatû o prÛfiezu 4 x 8 cm
musejí b˘t pfiedvrtány. (Potfieba cca 4 kusy/m2)

Délka hfiebÛ (mm) 6 x 230 6 x 260 6 x 280 6 x 300 6 x 325 6 x 350 6 x 380
Max. tl. izolaãního prvku (mm) 80 100 120 140 160 180 200

Pfii v˘poãtu délky hfiebÛ se poãítá s dfievûn˘m bednûním tl. 19 mm a s kontralatûmi tl. 40 mm.
Vzorové statické v˘poãty je moÏno obdrÏet na vyÏádání.

Rovnomûrn˘ pfienos zatíÏení pomocí systémov˘ch ‰roubÛ BACHL

Schválené systémové ‰rouby BACHL se ‰roubují pod úhlem 60° ke sklonu stfie‰ní roviny. Kontralatû o prÛfiezu 4 x 6
cm nemusí b˘t díky speciální povrchové úpravû a vrtákové ‰piãce ‰roubÛ pfiedvrtány. Horním druh˘m závitem mohou
b˘t pfies kontralatû pfiená‰eny podstatnû vût‰í síly. Tím je moÏno umisÈovat ‰rouby po vût‰ích vzdálenostech. (Potfieba
cca 3 kusy/m2).

Délka ‰roubÛ (mm) 7 x 230 7 x 250 7 x 270 7 x 300 7 x 330 7 x 410 7 x 460
Max. tl. izolaãního prvku (mm) 80 100 120 140 160 260 280

Pfii v˘poãtu délky ‰roubÛ se poãítá s dfievûn˘m bednûním tl. 19 mm a s kontralatûmi tl. 40 mm.

Rovnomûrn˘ pfienos zatíÏení pomocí speciálních ‰roubÛ FSB pro systém tecta-PUR

Schválené speciální ‰rouby BACHL FSB se ‰roubují pod úhlem 60° ke sklonu stfie‰ní roviny. ·rouby musí b˘t za‰rou-
bovány na celou v˘‰ku do OSB desky se zapu‰tûním hlavy ‰roubu. Velkoformátové izolaãní prvky doporuãujeme pfii-
pevÀovat na kaÏdou krokev 2x, maloformátové prvky na krokev 1 x. ·rouby BACHL jsou urãeny v˘hradnû pro systém
tecta-PUR FSB. (Potfieba cca 3 kusy/m2)

Délka ‰roubÛ (mm) 8,2 x 220 8,2 x 245 8,2 x 275 8,2 x 300 
Max. tl. izolaãního prvku (mm) 122 142 162 182

Pfii v˘poãtu délky ‰roubÛ se poãítá s dfievûn˘m bednûním tl. 19 mm.
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Doporuãení statického zaji‰tûní pro izolaãní systémy BACHL tecta-PUR

Na vyÏádání Vám provedeme v˘poãet potfieby speciálních ‰roubÛ BACHL pro Va‰i stfiechu.
Vyplnûn˘ formuláfi pro v˘poãet mÛÏete zaslat na adresu:
BACHL spol. s r.o.
Fax: +420 547 428 100
e-mail: bachl@bachl.cz

1. V‰eobecné údaje

Objednatel 

Ulice

PSâ/Místo 

Telefon

Fax

e-mail

Projekt

Místo

2. Geometrie budovy

V˘‰ka budovy                                  < 8 m  < 20 m

Sklon stfiechy °

Plocha stfiechy m2

Délka krokví m

Vzdálenost krokví m

3. Konstrukce stfiechy

Dfievûné bednûní mm

Sádrokartonové desky mm

Celková tlou‰Èka izolace mm

Tlou‰Èka prvkÛ mm

Základní latû                       ano ne

Základní latû mm

4. Pfiipevnûní na beton

Osov˘ modul zákl. latí cm

PrÛfiez latû /                       mm

Prost˘ beton ano ne

Beton B25 nebo kvalitnûj‰í ano ne

5. Izolaãní systém pro ‰ikmé stfiechy 

BACHL tecta-PUR® 025

BACHL tecta-PUR® Polymer

BACHL tecta-PUR® HD-plus

BACHL tecta-PUR® PUR dB-plus

BACHL tecta-PUR® PUR DUO

BACHL tecta-PUR® PUR FSB

6. Druh zastfie‰ení

300 N/m2 plechová krytina

‰indele, vlnitá krytina

550 N/m2 ta‰ky, bfiidlice

750 N/m2 dvojitá bobrovka

N/m2

7. ZatíÏení snûhem

750 N/m2

1000 N/m2

1500 N/m2

2000 N/m2

N/m2
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Ochrana pfied hlukem

Velk˘ v˘znam má ochrana pfied hlukem zvlá‰tû v bytové v˘stavbû.
Pro velké mnoÏství vlivÛ, které zde pÛsobí, vyÏaduje úãinná ochrana proti hluku zvlá‰tní pozornost jiÏ pfii plánování stavby.
U ‰ikm˘ch stfiech je nutno sledovat nejen pfienos vnûj‰ího hluku stfiechou, ale také pfienos vnitfiního hluku stfie‰ní kon-
strukcí do sousedních obytn˘ch prostorÛ.
PÛsobení hluku z exteriéru mÛÏe b˘t izolaãními prvky systému tecta-PUR úãinnû sníÏeno. Jeho vlivem mÛÏe b˘t po
jeho aplikaci hladina hluku sníÏena aÏ o 48 dB. Jsou-li provedena dodateãná opatfiení pod krokvemi, je moÏno dosáh-
nout útlumu hluku aÏ do 52 dB.
Akustick˘mi izolaãními prvky tecta-PUR dB-plus se u pÛdních vestaveb dosahuje je‰tû vût‰ího dodateãného útlumu
hluku aÏ o dal‰ích 4 – 7 dB.
K dispozici je fiada v˘sledkÛ zkou‰ek a detailních konstrukcí, popisující úroveÀ prÛchodu hluku, jakoÏ i pro podélné
vedení hluku u domovních zdí a pfiíãek mezi byty, a také v oblasti okapu, hfiebene a úÏlabí; na vyÏádání Vám mohou b˘t
k dispozici.

PoÏární ochrana

U ‰ikm˘ch stfiech izolovan˘ch systémem tecta-PUR mÛÏe b˘t u rÛzn˘ch stfie‰ních konstrukcí dosaÏeno doby poÏární
odolnosti F 30-B podle normy DIN 4102.

Pfiíklady materiálÛ vnitfiního pohledového bednûní konstrukcí ‰ikm˘ch stfiech F 30 B:
• 28 mm pohledového bednûní v provedení pero a dráÏka
• 2 x 12,5 mm nebo 1 x 25 mm sádrokartonové desky
• 27 mm dfievotfiískové desky v provedení pero a dráÏka
• 1 x 12,5 mm sádrokartonové desky a 1 x 16 mm dfievotfiískové desky

K tûmto, stejnû jako k dal‰ím konstrukcím ‰ikm˘ch stfiech F 30-B pfii izolaci mezi a pod krokvemi jsou k dispozici zna-
lecké posudky Technické university v Braunschweigu.

Stavební fyzika

Stavebnû fyzikální vlivy pfii sanaci star˘ch staveb s pouÏitím systému tecta-PUR

·ikmé stfiechy ve staré v˘stavbû s izolací mezi krokvemi nesplÀují velmi ãasto ani minimální tepelnou ochranu, jsou
ãasto netûsné a vyÏadují tudíÏ naléhavû sanaci.
Izolaãní prvky tecta-PUR se hodí znamenitû pro sanaci. Obalují totiÏ celou stfie‰ní konstrukci a znamenají jen malé
dodateãné zatíÏení.
S izolaãními systémy tecta-PUR pro ‰ikmé stfiechy ve spojení s izolací mezi krokvemi se ãasto dosahuje izolace na
úrovni energeticky pasivních domÛ.
Izoluje-li se stará stavba systémem tecta-PUR, je tfieba v kaÏdém pfiípadû na krokvích nebo na bednûní vytvofiit celop-
lo‰nou vzduchotûsnou vrstvu. Ztráty tepla pfii vytápûní jsou v netûsn˘ch star˘ch objektech znaãné, a to zvlá‰tû tehdy,
bylo-li pouÏito jako tepelného izolantu minerální vlny a z vnitfiní strany byl proveden záklop z dfievûn˘ch profilÛ (jak bylo
bûÏné v sedmdesát˘ch letech).
Jako vzduchotûsnou vrstvu doporuãujeme poloÏit pod izolaãní desky tecta-PUR s difúzní schopností kvalitní podkla-
dovou fólii s hodnotou sd max. 10 m, s provedením utûsnûní spojÛ vãetnû napojení na pfiiléhající konstrukce. Není-li
moÏné dovést tuto vrstvu aÏ ke zdivu, protoÏe nemÛÏe b˘t pfieru‰eno pohledové bednûní, doporuãujeme utûsnit v‰ech-
ny spáry tûsnícím tmelem PUR. Je tfieba zabránit tomu, aby nekontrolovaná v˘mûna vzduchu netûsnostmi nemohla vést
k tepeln˘m ztrátám a ‰kodám pfii kondenzaci vodních par.

Pfii sanaci Va‰ich star˘ch budov systémy tecta-PUR Vám rádi individuálnû poradíme.
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Formát desek 2500 x 1250 2500 x 1250 2500 x 1250 2500 x 1250 2500 x 1250 2500 x 1250
(mm)

Krycí plocha 2470 x 1220 2470 x 1220 2470 x 1220 2470 x 1220 2470 x 1220 2470 x 1220
(mm)

Tlou‰Èka (mm) / 80 / 0,262 80 / 0,262 100 / 0,246 115 / 0,213 260 / 0,094 102 / 0,256

Souãinitel prostupu 100 / 0,215 100 / 0,215 120 / 0,209 135 / 0,181 280 / 0,088 122 / 0,211

tepla U (W/m2 K) 120 / 0,182 120 / 0,182 140 / 0,182 155 / 0,157 • 142 / 0,180

140 / 0,158 140 / 0,158 160 / 0,161 • • 162 / 0,156

160 / 0,140 160 / 0,140 • • • •

• 180 / 0,125 • • • •

Úprava hran pero + dráÏka pero + dráÏka pero + dráÏka pero + dráÏka pero + dráÏka PUR: pero + dráÏka

u obou desek OSB: hladká hrana

Povrchová úprava oboustranû oboustranû oboustranû oboustranû deska 025: oboustrannû 

Alu fólie Alu fólie minerální rouno Alu fólie oboustrannû Alu fólie Alu fólie

na horní stranû na horní stranû na horní stranû na horní stranû deska 030: na horní stranû

ochranná fólie * polymerov˘ paropropustná ochranná fólie * oboustranû 22 mm OSB deska

bitumenov˘ pás * ochranná vrstva * na spodní stranû minerální rouno

speciální EPS deska na horní stranû

paropropustná 

ochranná vrstva *

Souãinitel tepelné 0,024 0,024 0,028 0,028 / 0,040 0,024 / 0,028 0,024
vodivosti [W / (m.K)]

*) Horní ochranná vrstva má samolepící pfiesahy v horizontálním i vertikálním smûru.

BACHL tecta - PUR 
Technické údaje

Materiál
tecta - PUR® tecta - PUR® tecta - PUR® tecta - PUR® tecta - PUR® tecta - PUR®

024 Polymer HD - plus dB plus - PS DUO FSB 024


