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Vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13859-
1, EN 13859-2, posúdenie podľa systému vykonal a vydal Protokol o skúške:  / Prohlášení o parametrech týkajícího se 
stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma EN 13859-1, EN 13859-2, posouzení podle systému 
provedl a vydal Protokol o zkoušce:  
Notifikovaný orgán č. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku 
Laboratorium Wyrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.  
 

SK 
INŠTRUKCIA MONTÁŽE   (NÁVOD NA MONTÁŽ) 

 
Naša inštrukcia sa týka hlavných zásad pre montáž poistnej hydroizolačnej membrány s vysokou paropriepustnosťou 
nazývanej ďalej „membrána”. 
1.  Membrána je určená pre použitie ako tesniaca poistná vrstva striech so sklonom ≥ 20 º ( ≥ 36,4 %), pre krytiny ležiace 
na latách a kontralatách (resp. iný spôsob uloženia). Preto konštrukcia odkvapu strechy v ktorej je použitá membrána 
musí umožniť odvod zachytenej vody mimo strechu.  
2. Vďaka vysokej paropriepustnosti  membrána umožňuje permanentné vysúšanie strešného plášťa, ale iba vtedy ak je 
zabezpečené prúdenie vzduchu pozdĺž kontralát. Prúdiaci vzduch odvádza vodnú paru ktorú prepúšťa STREŠNÁ 
MEMBRÁNA. Preto vstupné a výstupné otvory alebo ventilačné škáry nachádzajúce sa nad ňou musia byť priechodné a 
chránené pred vtákmi a výška  ventilačnej medzery  musí byť zodpovedajúca veľkosti strechy (obr.3) podľa DIN 4108 – 3 
(Inštrukcia č.2)  
3. Membrána môže byť uložená priamo na tepelnú izoláciu konštrukcie strechy s obytným podkrovím. Rovnako môže byť 
použitá v strechách s neobytným podkrovím, kde je tepelná izolácia uložená na strope. V obidvoch prípadoch je spôsob 
montáže rovnaký.  
4. Membrána sa montuje jemnejšou vlákninou smerom do vnútra a hrubšou vlákninou s popisom smerom von. 
Membránu je potrebné zľahka napnúť. Nevyhnutným upevnením  membrány je dobre doliehajúca a utesnená kontralata. 
Ak je potrebné pomocné upevnenie, tak sa membrána prichytáva ku krokve klincami s veľkou hlavičkou alebo sponami. 
Sponyy a klince musia byť následne schované pod kontralatou.  
5. Membrána môže byť rozvinutá na konštrukcii krovu (obr.1) alebo na plnom debnení. Na debnení je viac namáhaná na 
poškodenia, ktoré nie sú tak viditeľné ako na streche bez doskovania. Naviac pri prácach na streche sa debnenie využíva 
ako komunikačná trasa, čo ešte viac prispieva k možnosti poškodenia. 
6. Najefektívnejšie je ukladať strešnú membránu začínajúc od odkvapu vodorovnými pásmi (obr.1), pri ktorých veľkosť 
prekladania je závislá od sklonu strechy (tabuľka). Membránu je možné ukladať aj šikmo alebo zvisle k odkvapu, podľa 
potrieb postupu prác. V prípade zvislého ukladania je potrebné spoje prelepiť špeciálnymi samolepiacimi páskami.  
7. Tesnosť vrstvy akú tvorí membrána je dostatočná ak sú jednotlivé pásy uložené s presahom (obr.1) ktorý je naznačený 
prerušovanou čiarou na vrchnej strane membrány. Posledný pás sa prekladá na hrebeni s presahom min. 15 cm, tak aby 
samotný hrebeň bol prekrytý dva krát (obr.2). Rovnako na nárožiach strechy je potrebné susedné pásy preložiť cez seba.  
 8. Tesnosť vrstvy záleží od spôsobu vyhotovenia spojov strešnej membrány so všetkými prvkami strešnej konštrukcie. 
Týka sa to hlavne inštalačných prechodov cez konštrukciu strechy ako prieduchy, odvetranie (obr.4), antény a pod. a 
taktiež spojenie s komínmi, stenami atď. Na stenách a podobných prvkoch spoje musia odvádzať vodu po vonkajšej 
strane membrány. Čím sú spoje tesnejšie, tým vrstva membrány lepšie chráni strechu.    
9. Každý detail je možné vyhotoviť niekoľkými spôsobmi v náležnosti od potrebnej tesnosti spojenia. 
10. Nad svetlíkmi, komínmi, strešnými oknami a pod. je možnosť vyhotoviť z membrány odvádzacie žľaby (obr.4). Žľaby 
zvyšujú zabezpečenie pred stekajúcim kondenzom, zafúknutou alebo zatečenou vodou   
11. Okolo komínov (obr.5) výlezov, strešných okien a pod. je potrebné prilepiť membránu pomocou obojstrannej pásky, 
tak aby fólia vystupujúca na konštrukciu tvorila pás o výške 10 – 15 cm. Na ukončenie môžeme tesne prelepiť všetky 
rohy a spoje. Je možné taktiež dookola oblepiť tieto prvky samolepiacou páskou (obr.6) čo umožní väčšiu tesnosť . 
Výber spôsobu záleží od miestnych podmienok, rozhodnutia investora alebo dozora (výber metódy iba podľa obr.5 
alebo obr.6) 
12. Pre získanie tesného spojenia pozdĺž úžľabia treba pred položením základných vodorovných pásov osadiť 
dodatočný pás strešnej membrány. Na neho je potrebné uložiť nasledujúce pásy susedných polí s presahom min 15 
cm. V prípade že sa ukladanie vykonáva postupne na susedných rovinách presah môžeme vysunúť iba na druhú (z 
prvej) v postupnosti podľa ukladania susedných plôch (obr.7) 
13. Odkvapy je možné vyhotoviť viacerými spôsobmi, ale zavše je potrebné dodržať zásady z bodov 1 a 2. V odkvape 
sa musí membrána prilepiť obojstrannou páskou tak, aby okraj membrány ležal na odkvapovom plechu a bol prikrytý 
krytinou  
14. Všetky spoje membrány s prechodnými prvkami je najlepšie prelepiť pomocou samolepiacich pások na to určených 
alebo tmelov určených pre tento cieľ.  

Vylúčenie zodpovednosti. 
 

1. Membrána prepúšťa vodnú paru a slúži ako poistné utesnenie základných krytín, ktoré však nemôže nahradiť. 
Rovnako nemôže slúžiť ako dočasná krytina a je potrebné ju ukladať spolu so základnou krytinou.  
2. Táto inštrukcia podáva hlavné, základné odporúčania a nezahŕňa všetky informácie týkajúce sa všetkých možných 
riešení použitia v strešnej konštrukcii. Existujú situácie v ktorých môžu byť použité iné riešenia než sú opísané v tejto 
inštrukcii. Výber metódy použitia má vplyv na kvalitu uloženia a správneho fungovania strešnej membrány.   
3. Z dôvodu pôsobenia UV žiarenia na strešnú membránu sa odporúča: a) uloženie základnej krytiny v čo najkratšom 
čase po uložení membrány, najlepšie je uloženie oboch častí v rovnakom čase;  b) prekrytie membrány (napr. tepelnou 
izoláciou) z vnútornej strany podkrovia, v čase nie dlhšom ako 3 mesiace od dátumu jej pokládky v streche (alebo 
zaclonenie okien) a v odkvape nie dlhšie ako 2 mesiace. Keď  membrána chráni neobývané ale presvetlené podkrovie 
je potrebné ju zatieniť (tepelnou izoláciou) pred svetlom alebo zatieniť zdroje svetla (okná alebo výlezy).  
4. Prosíme montážnikov aby dodržiavali požiarne bezpečnostné predpisy a nefajčili počas montáže strešnej 
membrány. Žeravý popol z cigariet padajúci na strešnú membránu vypaľuje malé, ťažko viditeľné otvory, ktoré potom 
spôsobujú pretekanie. Podobný efekt spôsobujú iskry pri rezaní škridle, železa a pod. Rovnako môžu byť príčinou 
požiaru. 
5. Upozorňujeme na možnosť poškodenia membrány zle aplikovanými impregnátmi, použitými na latách a kontralatách 
nachádzajúcich sa nad ňou. Zaviata, zatečená voda alebo topiaci sa sneh vyplavujú aktívne soli z dreva, ktoré sa potom  
 

 
dostávajú na membránu. AK je impregnácia zle aplikovaná môže poškodiť nie len membránu, ale taktiež všetky 
kovové prvky strechy s ktorými prichádza do styku. 
6. Obrázky č. 5 a 6 znázorňujú uchytenie membrány okolo komínov týkajúcich sa iba komínov ventilačných a 
odvetrávacích. Spalinové komíny musia byť spojené s membránou podľa miestnych noriem splňujúcich požiarno 
bezpečnostné predpisy.  
7. Prvotné uchytenie membrány je najlepšie vykonať klincami so širokou hlavičkou (lepenkáče) alebo spinkami 
pomocou spinkovača. Takéto prichytenie môže byť príčinou pretekania počas ukladania membrány pri daždi keď 
ešte nie je osadená krytina. Po správnom osadení krytiny sa už pod kontralaty nemôže dostať také množstvo 
vody aby došlo k pretekaniu na miestach  konštrukcie krovu. Ak sa investor obáva takéhoto zatečenia, musí 
doporučiť montážnikom použitie tesniacej penovej pásky pod kontralaty. 
8.  Pri uchytení membrány pomocou spiniek alebo klincov na doskovaní, môže spôsobiť poškodenie ak počet 
bodov uchytenia nadmerný. Spinky a klince musia byť na takých miestach aby boli zakryté kontralatou a ich plná 
tesnosť bola zabezpečená tesniacou páskou pod kontralaty zospodu 
9. Ak sa má tepelná izolácia dotýkať debnenia na ktorom je uložená membrána, vtedy dosky debnenia by nemali 
byť širšie ako 11 cm a nemali by sa dotýkať po celej dĺžke. Širšie dosky vyžadujú širšie špáry medzi nimi. Tepelná 
izolácia ukladaná do konštrukcie musí byť suchá. 
10. Množstvo použitej membrány je vždy väčšia ako plocha strechy o 20 – 200% podľa stupňa komplikovanosti 
strechy a počte utesňovaných prvkov prechádzajúcich strechou. 
11. Všetky jednoduchšie riešenia ako sú odporúčané v tejto inštrukcii môžu spôsobiť chybné utesnenie strechy 
pomocou membrány. 

 
Iné oblasti použitia membrány 

 

 Ako vstupná tesniaca vrstva krytiny položenej na latách v strechách s nízkym sklonom (< 20º (<36%). 
Podmienky správneho uloženia membrány vzhľadom na zvýšené požiadavky týkajúce sa ventilácie krytiny 
a tesnosti uloženia membrány musia byť zahrnuté v projektovej dokumentácii strechy 

 Ako vetro-zábrana v stenách skeletovej konštrukcie, drevenej alebo oceľovej.  

 Ako materiál vytvárajúci dištančnú a kryciu vrstvu tepelnej izolácie v strechách odvetrávaných pod plným 
debnením   

 Ako utesnenie spojov dosiek PIR, PUR, OSB a podobných materiálov v strechách a stenách (podľa 
inštrukcie výrobcu dosiek) 

 Ako utesnenie skladaných krytín uložených na plnom debnení napr. bridlica, vláknocementové krytiny a 
pod.  

 Ako utesnenie a krytie tepelnej izolácie v drevených a betónových stropoch. 

 Ako utesnenie krytín ležiacich na latách v odvetrávaných strechách s dvomi prevetrávacími medzerami.  
 
V každom z týchto oblastí použitia musí byť spôsob uloženia membrány  prispôsobený požadovanej funkcii  
Instrukcia bola napísaná podľa stavu poznatkov k 07/2013  
 

CZ 
INSTRUKCE MONTÁŽE (NÁVOD NA MONTÁŽ) 

 
Naše instrukce se týká hlavních zásad pro montáž pojistné hydroizolační membrány s vysokou 
paropropustností nazývané dále " membrána ". 
1. Membrána je určena pro použití jako těsnící pojistná vrstva střech se sklonem ≥ 20 º (≥ 36,4%), pro krytiny 
ležící na latích a kontralatích (resp. jiný způsob uložení). Proto konstrukce okapu střechy v níž je použita 
membrána musí umožnit odvod zachycené vody mimo střechu. 
2. Díky vysoké paropropustnosti umožňuje membrána permanentní vysoušení střešního pláště, ale pouze 
tehdy, když je zajištěno proudění vzduchu podél kontralatí. Proudící vzduch odvádí vodní páru kterou propouští 
STŘEŠNÍ MEMBRÁNA. Proto vstupní a výstupní otvory nebo ventilační spáry nacházející se nad ní musí být 
průchodné a chráněny před ptáky a výška ventilační mezery musí být odpovídající velikosti střechy (obr.3) dle 
DIN 4108 - 3 (Instrukce č.2) 
3. Membrána může být uložena přímo na tepelnou izolaci konstrukce střechy s obytným podkrovím. Stejně 
může být použita v střechách s neobytným podkrovím, kde je tepelná izolace uložena na stropě. V obou 
případech je způsob montáže stejný. 
4. Membrána se montuje jemnější vlákninou směrem dovnitř a hrubší vlákninou s popisem směrem ven. 
Membránu je třeba lehce napnout. Nezbytným upevněním membrány je dobře doléhající a utěsněna kontralatě. 
Pokud je třeba pomocné upevnění, tak se membrána přichycuje ke krokvi hřebíky s velkou hlavičkou nebo 
sponkama. Sponky a hřebíky musí být následně schované pod kontralatí. 
5. Membrána může být rozvinuta na konstrukci krovu (obr.1) nebo na plném bednění. Na bednění je více 
namáhána na poškození, které nejsou tak viditelné jako na střeše bez bednení. Navíc při pracích na střeše se 
bednění využívá jako komunikační trasa, což ještě více přispívá k možnosti poškození. 
6. Nejefektivnější je ukládat střešní membránu počínaje od okapu vodorovnými pásy (obr.1), u nichž je velikost 
prokládání  závislá od sklonu střechy (tabulka). Membránu je možné ukládat i šikmo nebo svisle k okapu, podle 
potřeb postupu prací. V případě svislého ukládání je třeba spoje přelepit speciálními samolepícími páskami.  
7. Těsnost vrstvy jakou tvoří membrána je dostatečná pokud jsou jednotlivé pásy uložené s přesahem (obr.1) 
který je naznačen přerušovanou čarou na vrchní straně membrány. Poslední pás se překládá na hřebeni s 
přesahem min. 15 cm, tak aby samotný hřeben byl překrytý dva krát (obr.2). Stejně na nárožích střechy je třeba 
sousední pásy přeložit přes sebe. 
 8. Těsnost vrstvy záleží na způsobu provedení spojů střešní membrány se všemi prvky střešní konstrukce. 
Týká se to hlavně instalačních přechodů přes konstrukci střechy jako průduchy, odvětrání (obr.4), antény a pod. 
a také spojení s komíny, stěnami atd. Na stěnách a podobných prvcích spoje musí odvádět vodu po vnější 
straně membrány. Čím jsou spoje těsnější, tím vrstva membrány lépe chrání střechu. 
9. Každý detail je možné vyhotovit několika způsoby v náležnosti od potřebné těsnosti spojení. 
10. Nad světlíky, komíny, střešními okny a pod. je možnost zhotovit z membrány odváděcí žlaby (obr.4). Žlaby 
zvyšují zabezpečení před stékajícím kondenzem, zafouknutím nebo zatečenou vodou 
11. Kolem komínů (obr.5) výlezů, střešních oken apod. je třeba přilepit membránu pomocí oboustranné pásky, 
tak aby fólie vystupující na konstrukci tvořila pás o výšce 10 - 15 cm. Na ukončení můžeme těsně přelepit 
všechny rohy a spoje. Je možné také dokola oblepit tyto prvky samolepicí páskou (obr.6) což umožní větší 
těsnost. Výběr způsobu záleží na místních podmínkách, rozhodnutí investora nebo dozora (výběr metody pouze 
podle obr.5 nebo obr.6) 
12. Pro získání těsného spojení podél úžlabí třeba před položením základních vodorovných pásů osadit 
dodatečný pás střešní membrány. Na něj je třeba uložit následující pásy sousedních polí s přesahem min 15 
cm. V případě že se ukládání provádí postupně na sousedních rovinách přesah můžeme vysunout pouze na 
druhou (z první) v posloupnosti podle ukládání sousedních ploch (obr.7) 
13. Okapy je možné vyhotovit několika způsoby, ale někdy je třeba dodržet zásady z bodů 1 a 2. V okapu se 
musí membrána přilepit oboustrannou páskou tak, aby okraj membrány ležel na okapovém plechu a byl přikrytý 
krytinou 
14. Všechny spoje membrány s přechodnými prvky je nejlépe přelepit pomocí samolepících pásek nebo tmelů k 
tomu určených. 

 
Vyloučení odpovědnosti. 

 
1. Membrána propouští vodní páru a slouži jako pojistné utěsnění základních krytin, které však nemůže nahradit. 
Stejně nemůže sloužit jako dočasná krytina a je třeba ji ukládat spolu se základní krytinou. 
2. Tento pokyn podává hlavní, základní doporučení a nezahrnuje všechny informace týkající se všech možných 
řešení použití ve střešní konstrukci. Existují situace, ve kterých mohou být použity jiné řešení než jsou popsány v 
této instrukci. Výběr metody použití má vliv na kvalitu uložení a správného fungování střešní membrány. 
3. Z důvodu působení UV záření na střešní membránu se doporučuje: a) uložení základní krytiny v co nejkratším 
čase po uložení membrány, nejlepší je uložení obou částí ve stejnou dobu; b) překrytí membrány (např. tepelnou 
izolací) z vnitřní strany podkroví, v době ne delší než 3 měsíce od data jejího pokládky ve střeše (nebo zaclonění 
oken) a v okapu ne déle než 2 měsíce. Když membrána chrání neobydlené ale prosvětlené podkroví je třeba ji 
zastínit (tepelnou izolací) před světlem nebo zastínit zdroje světla (okna nebo výlezy). 
4. Prosíme montážníků aby dodržovali požárně bezpečnostní předpisy a nekouřili během montáže střešní 
membrány. Žhavý popel z cigaret padající na střešní membránu vypaluje malé, těžko viditelné otvory, které pak 
způsobují závodění. Podobný efekt způsobují jiskry při řezání tašky, železa apod. Stejně mohou být příčinou 
požáru. 
5. Upozorňujeme na možnost poškození membrány špatně aplikovanými impregnáty, použitými na latích a 
kontralatích  nacházejících se nad ní. Zaváta, zateklá voda nebo tající sníh vyplavují aktivní soli ze dřeva, které se 
pak dostávají na membránu. Když je impregnace špatně aplikována může poškodit nejen membránu, ale také 
všechny kovové prvky střechy s nimiž přichází do styku. 
6. Obrázky č. 5 a 6 znázorňují uchycení membrány kolem komínů týkajících se pouze komínů ventilačních a 
odvětrávacích. Spalinové komíny musí být spojeny s membránou podle místních standardů splňujících 
požárně bezpečnostní předpisy. 
7. Prvotní uchycení membrány je nejlépe provést hřebíky se širokou hlavičkou (lepenkáče) nebo drátků 
pomocí spinkovača. Takové přichycení může být příčinou závodění během ukládání membrány při dešti když 
ještě není osazena krytina. Po správném osazení krytiny se již pod kontralatě nemůže dostat takové množství 
vody aby došlo k závodění na místech konstrukce krovu. Pokud se investor obává takového zatečení, musí 
doporučit montážníkem použití těsnící pěnové pásky pod kontralatě. 
8. Při uchycení membrány pomocí drátků nebo hřebíků na doskovaní, může způsobit poškození pokud počet 
bodů uchycení nadměrný. Sponky a hřebíky musí být na takových místech aby byly zakryty kontralatí a jejich 
plná těsnost byla zajištěna těsnící páskou pod kontralatě zespodu 
9. Pokud se má tepelná izolace dotýkat bednění na kterém je uložena membrána, tehdy desky bednění by 
neměly být širší než 11 cm a neměly by se dotýkat po celé délce. Širší desky vyžadují širší spáry mezi nimi. 
Tepelná izolace ukládána do konstrukce musí být suchá. 
10. Množství použité membrány je vždy větší než plocha střechy o 20 - 200% podle stupně komplikovanosti 
střechy a počtu utěsňování prvků procházejících střechou. 
11. Všechny jednodušší řešení jako jsou doporučené v této instrukci mohou způsobit chybné utěsnění střechy 
pomocí membrány. 

Jiné oblasti použití membrány 
 

 Jako vstupní těsnící vrstva krytiny položené na latích v střechách s nízkým sklonem (<20º (<36%). 
Podmínky správného uložení membrány vzhledem na zvýšené požadavky týkající se ventilace krytiny a 
těsnosti uložení membrány musí být zahrnuty v projektové dokumentaci střechy 

 Jak větro-zábrana ve stěnách skeletové konstrukce, dřevěné nebo ocelové. 

 Jako materiál vytvářející distanční a krycí vrstvu tepelné izolace ve střechách odvětrávaných pod plným 
bedněním 

 Jako utěsnění spojů desek PIR, PUR, OSB a podobných materiálů ve střechách a stěnách (dle 
instrukce výrobce desek) 

 Jako utěsnění skládaných krytin uložených na plném bednění např. břidlice, vláknocementové krytiny 
apod. 

 Jako utěsnění a krytí tepelné izolace v dřevěných a betonových stropech. 

 Jako utěsnění krytin ležících na latích v odvětrávaných střechách se dvěma odvětranými mezerami. 
 
V každém z těchto oblastí použití musí být způsob uložení membrány přizpůsoben požadované funkci. 

Instrukce byla napsána dle stavu poznatků k 07/2013 
 

Sklon strechy Šírka presahu

20°- 24° (36% - 44%) 20 cm

25°- 35° (46,6% - 70%) 15 cm

36°- 90° ( ≥ 70%) 10 cm

Minimálny presah prekrývania membrán

Montáž na šikmé strechy so sklonom pod 20°, je predmetom samostatných pokynov a odporúčaní, ktoré je 

potrebné vziať do úvahy, podľa konštrukcie strechy.
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