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Křivka spektrální propustnosti

Křivka solárních spektrálních ztrát po absorpci

Tabulka hodnot světelné propustnosti
Průsvitná clona Množství (v %) propuštěného světla
Neutrální 85,0 %
Modrá 53,0 %
Světle modrá 63,0 %
Zelená 47,0 %
Žlutá 72,2 %
Světle žlutá 75,0 %
Difúzní bílá 51,0 %

Podle francouzských předpisů jsou průsvitné panely FIBRALEX k dispozici ve 3 variantách požární odolnosti:
Panely jsou zařazeny do požární třídy M4 (certifikát LNE No. C041240 – CEMAT/1).
Panely jsou zařazeny do požární třídy M2 (certifikát CSTB No. RA97-488).

jsou zařazeny do požární třídy M1 (certifikát SME No. 10870-03).
Třída požární odolnosti M1 znamená, že daný materiál je hořlavý a nezápalný.

Podle německých předpisů jsou panely zařazeny do požární třídy B2 – dle normy DIN
4102 části 1 (certifikát MPA NRW No. 23 0505 9 91).

Požární odolnost

FIBRALEX SP 120
FIBRALEX SP AE

Panely FIBRALEX SP SE

FIBRALEX SP 120





Profily
Sortiment FIBRALEXzahrnuje více než 300 různých žebrových a zvlněných profilů. Objednané vytvoření
nového profilu bude zváženo technickým oddělením výrobce. Montážní pokyny a pokyny k upevnění se týkají
následujících profilů:

177 x 51-92 (střešní a plášťové panely) 177 x 51-110 (střešní a plášťové panely)

5.207.35 (střešní panely) 5.207.35 (plášťové panely)

MONTÁŽ A UPEVŇOVÁNÍ (STŘEŠNÍ PANELY)
Zvážit je třeba zvláště následující faktory: odolnost proti vlivům počasí, zatížení větrem a sněhem. Vzhledem
k omezené tloušťce panelu ( 3,0 mm) není třeba vzpěr

Montáž panelů FIBRALEXmusí bezpodmínečně probíhat v souladu s normou NFP 34.205.1 (DTU No.
40.35). Výjimkou jsou práce na okrajích střech s minimálním sklonem, kde platí pravidla popsaná v tomto
dokumentu.
Panely FIBRALEXse montují jeden po druhém, v postupném horizontálním nebo postupném vertikálním
pořadí. Panely FIBRALEXneukládejte na hřebeny, římsy a okřídlí. Mezi panely FIBRALEXby neměly být
koncové přesahy.

.

Montáž

Orientace pokládání

Minimální sklon střechy

Při pokládání střešních panelů by se mělo postupovat z jednoho konce budovy, a to od úrovně okapu nebo
římsy. Řady by měly být kladeny ve vertikálním směru, jeden panel za druhým, od nejspodnější části střechy
k hřebenu. Zvlnění nebo žebra pokládaných panelů by měla být rovnoběžná se sklonem střechy. Začíná se
na protější straně oproti převládajícímu směru větru.

Do nadmořské výšky 900 m by měl být minimální sklon střechy 7 %. S ohledem na typ střechy, její orientaci a
konkrétní povětrnostní podmínky, lze sklon střechy zvýšit.



Boční překrytí (vlnité panely)
Boční překrytí představuje vždy minimálně polovinu profilové vlny. Pomůckou je přikládací
zkušební míra.

Vítr

Přikládací zkušební míra*

*Vyrobena z panelu FIBRALEX

Boční překrytí (žebrované panely)
Boční překrytí představuje vždy minimálně jedno žebro. Panely se pokládají proti směru
převládajícího větru.

Koncové překrytí
Koncové překrytí se musí vždy nacházet nad střešní latí nebo
vaznicí. Minimální přesah musí činit 200 mm u střech se sklonem
vyšším než 10 % a 300 mm u střech se sklonem 7 až 10 %.

Těsnění
Volba těsnění koncových a bočních překrytí by měla být přizpůsobena sklonu střechy, její orientaci a
konkrétním povětrnostním podmínkám. Více informací je uvedeno v následující tabulce.

Těsnění překrytí

Minimální sklon
střechy

Minimální koncový
přesah

Zóna 1
Chráněné a běžné

podmínky

Zóna 2
Chráněné a běžné

podmínky

Zóna 1 a 2
Nechráněné
podmínky

Zóna 3 Všechny
případy

7 – 10 % včetně 300 mm s těsněním s těsněním s těsněním
10 – 20 % včetně 200 mm s těsněním s těsněním s těsněním
20 – 25 % včetně 200 mm bez těsnění s těsněním s těsněním
25 – 34 % včetně 200 mm bez těsnění bez těsnění s těsněním

Použití těsnění je též nezbytné v následujících případech:
- dosažení vodotěsnosti v některých podmínkách
- dosažení těsnosti vůči prachovému sněhu.

Těsnění koncových překrytí
Místa přesahů koncových překrytí musí být pečlivě utěsněna. Těsnění se umísťuje 80 až 100 mm od
horního konce překrytého panelu, tedy přibližně 30 až 50 mm pod místo uchycení.
Těsnění se přikládá na čistý a suchý povrch. Návod je uveden na dále uvedených obrázcích.



Těsnění bočních překrytí zvlněných panelů
Těsnění bočních překrytí se umísťuje do vzdálenosti maximálně 15 mm od konce překrytého panelu.
Materiál těsnění by měl odpovídat specifikacím normy NF P 30.305.

Těsnění bočních překrytí žebrovaných panelů
Viz tabulka „Těsnění překrytí“.

Středy podepření
Střed podepření střešních panelů je max. v 1,5 m.

Zatížení
Následující tabulka uvádí hodnoty maximálního zatížení (v daN/m2) působícího na 2 střešní latě.
Koeficient bezpečnosti má hodnotu 3. Průhyb je � 1/100e středu podepření.

Střed podepření v m

Profil
Tloušťka v

mm
1,00 1,25 1,50 1,75* 2,00*

177×51 1,0 377 256 158 118 82
177×51 1,3 471 365 265 172 118
177×51 1,7 - - - - -
5.207.35 1,0 126 82 55 40 30
5.207.35 1,3 229 137 87 51 37
5.207.35 1,7 303 181 118 85 62

� týká se pouze plášťových panelů

Zatížení větrem a sněhem
Viz DTU P06-002.

UPEVŇOVÁNÍ
Upevňování panelů musí být prováděno v souladu s normou NFP 34.205.1 (DTU 40.35). Materiál
prvků je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám umístění stavby.

Uchycování k dřevěným střešním latím
1. Střešní šrouby
Typ LR ETANCO kód LBT2 CH (galvanizováno máčením) /LBT X 2 (nerezová ocel) nebo obdobné.
Rozměry: minimální průměr 8 mm

taková délka, aby hloubka zavrtání byla minimálně 50 mm.
Materiál: uhlíková ocel dle NFA 35.053, galvanizovaná dle NFA 91.121 (min. 450 g/m2).

Případně nerezová ocel (austenitická A2) dle E 25.033.
Odolnost: � 230 daN.



2. Samořezné šrouby (bez předvrtaných otvorů)
Typ LR ETANCO ZACROVIS BOIS 2C nebo obdobné.
Rozměry: minimální průměr 6,5 mm

taková délka, aby hloubka zavrtání byla minimálně 50 mm.
Materiál: uhlíková ocel dle NFA 35.551 s antikorozní povrchovou úpravou. Protikorozní

odolnost minimálně 12 Kesternichových cyklů dle NFT 30.055. Případně nerezová
ocel (austenitická A2) dle E 25.053.

Odolnost: � 230 daN.

Uchycování k ocelovým střešním vaznicím
1. Šrouby s hákovou hlavou
Rozměry:

Materiál:

Odolnost:

minimální průměr 8 mm
délka odpovídající tvaru panelu a vaznice
tvar háčku odpovídá vaznici
uhlíková ocel s minimální odolností 500 N/mm , galvanizovaná máčením dle NFA 91.121 (třída B)
s pozinkovanými konci. Případně nerezová ocel (austenitická A2) dle E 25.033.
230 daN
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1.1 Nastavitelná podložka
Rozměry:

Materiál:

minimální šířka
minimální tloušťka - 1,5 mm pro křidélka 65 mm

- 2,0 mm pro křidélka 65 mm.
galvanizovaná ocel dle NFEN 10142 (Z275), typ LR ETANCO kód 41012 nebo obdobná.

Případně nerezová ocel dle NFEN 10088.2 (X9CrNi18.8) typ LR ETANCO kód 4110 nebo obdobná.
Průměr šroubu 7 mm – galvanizovaná ocel typu LR ETANCO TRRCC POINT/ZB nebo obdobná.
Případně z nerezové oceli, typ LR ETANCO TRRCC PLAT/IN nebo obdobné.

1.1 Matka
Typ LR ETANCO Hu/ZG z uhlíkové oceli dle NFA 35053 (FR8), galvanizovaná dle NFA 91.121
(minimálně 450 g/m2). Alternativou je typ LR ETANCO Hu/IN kód 68840 nebo jeho obdoba z nerezové
oceli (austenitické A2) dle E25.033.



2. Samořezný šroub šroubovaný do předvrtaného otvoru
Typ LR ETANCO ZACROFAST (s povrchovou úpravou), FAST-INOX (nerez ocel) nebo obdobný.
Rozměry: minimální průměr 6,3 mm

délka šroubu by měla být taková, aby jeho část, vystupující z ocelové vaznice, měla minimálně
délku odpovídající průměru šroubu.

Materiál: uhlíková ocel dle NFA 35.551 s antikorozní povrchovou úpravou. Protikorozní odolnost
minimálně 12 Kesternichových cyklů dle NFT 30.055. Případně nerezová ocel (austenitická
A2) dle E 25.033.

Odolnost: � 230 daN

3. Samořezný šroub (bez předvrtaného otvoru)
Typ LR ETANCO ZACROVIS S.R. (s povrchovou úpravou), DRILLNOX T.H. + Rd (nerez ocel) nebo obdobný.

minimální průměr 5,5 mm
délka šroubu by měla být taková, aby jeho část vystupující z ocelové vaznice,
měla minimálně délku odpovídající průměru šroubu.
uhlíková ocel dle NFA 35.551 s antikorozní povrchovou úpravou. Protikorozní odolnost min. 12
Kesternichových cyklů dle NFT 30.055.
Případně nerezová ocel (austenitická A2)
dle E 25.033.
230 daN

Rozměry:

Materiál:

Odolnost:

Doplňkové spojovací šrouby
Boční překrytí by měla být spojena pomocí doplňkových spojovacích šroubů, a to ve vzdálenostech nepřesahujících 500 mm
(400 mm u střech se sklonem menším než 10°).
Typ LR ETANCO PLASTICOUTURE kód 337000 (hliník), PLASTINOX kód 605218 (nerez ocel) nebo obdobný.
Elastomerová vložka s průměrem 9 mm dle NFP 85.301.
Šroub a podložka z hliníku nebo nerez oceli (austenitická A2 dle E 25.033) s matkou integrovanou ve vložce.
Těsnící podložka dle NFP 85.301.

Montážní prvky
Sedlové podložky na horní stranu vlnitých panelů (profily 177 x 51-92 a 177 x 51-110)
Typ LR ETANCO kód 70310 nebo ekvivalent z galvanizované oceli dle P34.301 1994, případně kód 70210 nebo ekvivalent
z nerez oceli dle NFEN 10088.2 (X9CrNi18.8). Rozměry – 40x40, tloušťka 0,8 mm a průměr otvoru 9 mm.



Sedlové podložky na hřebeny žebrovaných panelů (profil 5.207.35)
Typ LR ETANCO kód 112900 nebo ekvivalent z galvanizované oceli dle P34.301 1994, případně kód 112920 nebo
ekvivalent z nerez oceli dle NFEN 10088.2 (X9CrNi18.8). Tloušťka 0,8 mm a průměr otvoru 8,5 mm.

Těsnící podložka

Těsnící podložka pro závitořezné/samořezné šrouby

Typ LR ETANCO kód 417390-000 nebo obdobná
minimální průměr 18 mm
minimální tloušťka 3 mm

Průměr otvoru má minimálně velikost spojovacích prvků.
elastomer dle NFP 83.301 (tvrdost 55 – 65 DIDC)

: z nerez oceli Z12CN17-08, kuželová s vnějším průměrem 29 mm a tloušťkou 1 mm.
: z polychloroprenu, tvrdost DIDC 55 – 65, průměr stejný jako ocelová podložka, tloušťka 3

mm, kvalita dle NFP 85.301.

Rozměry:

Materiál:

Ocelová podložka
Elastomerová podložka

příliš dotažené
spojení

příliš volné
spojení

správné
spojení

Přitahování podložek
Šrouby by měly být dotaženy tak, aby byly podložky lehce stlačeny. Použití automatickým systému dotahování
zahrnuje pravidelnou kontrolu omezovačů dotahovacího momentu na nástrojích. Předchází se tak nadměrnému
dotahování spojů.

Distanční vložka
Plastové distanční vložky typu LR ETANCO

kód 450510 (profil 177 x 51-92)
kód 450350 (profil 5.207.35)

nebo obdobné se používají k ochraně před nadměrným dotažením
v následujících případech:
Na bocích budov, pokud panely nemají ve zvlněném profilu spodní část.
Při bočním překrývání panelu FIBRALEX panelem FIBRALEX.
Při bočním a koncovém překrývání s polyesterovými prvky.
Při spojování závitořeznými/samořeznými šrouby.
Stojí-li budova v klimatické zóně III nebo v podmínkách náročného
prostředí zón I a II.

Podle typu použitých spojovacích prvků a typu korozního prostředí je možno použít nerezové distanční vložky:



Příklad uchycení střešními šrouby
k dřevěným střešním latím

Příklad uchycení šroubem
s hákovou hlavou k ocelové vaznici

střešní šroub

těsnící podložka

distanční vložka

sedlová podložka
šroub

matka

těsnící podložka

nastavitelná podložka

distanční vložka

sedlová podložka

Příklad uchycení samořezným šroubem
k ocelové vaznici

šroub

těsnící podložka sedlová podložka

distanční vložka

Počet úchytů
Závisí na:konkrétním uložení panelu;
(pod)tlakovém zatížení panelu;
odolnosti úchytných prvků;

Umístění úchytných prvků
Úchytné prvky se vždy umisťují na horní body zvlnění nebo žeber panelu. K vrtání úchytných otvorů se používají
běžné kovové vrtáky - nepřípustné je použití kladiv, průbojníků nebo šroubů. Průměr vrtáku by měl být o 2 mm větší,
než je průměr úchytného prvku. Dotahovat je třeba jemně (0,3 daN). V koncových polohách se úchyty umisťují 50
mm od horního konce překrytého panelu.



směr pokládání

profily

okřídlí štítu hřeben střechy okřídlí štítu

vaznice v hřebeni

střední vaznice nebo lať

střední vaznice nebo lať

střední vaznice nebo lať

koncová vaznice nebo lať

koncová vaznice nebo lať

okapová (římsová) vaznice nebo lať

Okapová (římsová) hrana



směr pokládáníprofily

okřídlí štítu hřeben střechy okřídlí štítu

vaznice v hřebeni

střední vaznice nebo lať

střední vaznice nebo lať

koncová vaznice nebo lať

koncová vaznice nebo lať

okapová (římsová) vaznice nebo lať

Okapová (římsová) hrana

střední vaznice nebo lať

Stav střešních vaznic

Tvarované střechy

Koncový přesah

Montáž panelů je možná pouze v případě, že povrch vaznic je spojitý, plochý a rovnoběžný se sklonem střechy.
Minimální šířka ocelových vaznic je 40 mm a minimální šířka dřevěných střešních latí je 60 mm.

Tvarování panelů FIBRALEX nedoporučujeme.

Nejsou-li namontovány okapy, je maximální přípustný koncový přesah 300 mm. Na budovách s okapy je maximální
koncový přesah 200 mm. Koncový přesah představuje vzdálenost mezi posledním úchytným otvorem v koncovém
krajním panelu a okrajem panelu. Okapy neupevňujte přímo na panely.



Vlhkost prostředí

Pravidla pro budovy s nízkou nebo střední relativní vlhkostí
Ventilační vzduchové mezery

Čištění a údržba

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Budovy s vysokou hodnotou relativní vlhkosti

Budovy s nízkou nebo střední hodnotou relativní vlhkosti

1. Uzavřené budovy bez izolace

2. Izolované budovy

3. Ventilace

Jedná se o budovy s vysokou produkcí a koncentrací páry, vysokou produkcí tepla a budovy s takovou cirkulací
vzduchu, že v chladných obdobích je vnitřní vlhkost o více než 5 g/m vyšší než průměrná venkovní vlhkost. Mezi
takové budovy patří například, ale ne pouze:

budovy s vysokou koncentrací osob nebo zvířat (školy, kancelářské budovy a shromažďovací prostory, stáje,
jízdárny, některé výrobní provozy,…)
budovy, ve kterých dochází k vysoké produkci páry (plavecké bazény, sauny, turecké lázně, konzervárny,
barvírny, papírny, mlékárenské provozy, vymývárny lahví, pivovary, provozy na leštění povrchů, kuchyně,
sprchy, prádelny, textilní provozy, přádelny, …)
budovy s řízenou vysokou vlhkostí, nezbytnou pro výrobní proces (pekárny a výrobní cukrárny, výrobny
laminátů, koželužny, lakovny a fotografické dílny, provozy zpracovávající tabák).

Jedná se o budovy s nízkou produkcí a koncentrací páry a budovy s takovou cirkulací vzduchu, že v chladných
obdobích je vnitřní vlhkost o méně než 5 g/m vyšší než průměrná venkovní vlhkost.

Každá část střechy, kde má probíhat větrání, musí mít vzduchové mezery (pro vstup nebo výstup vzduchu)
minimálně o ploše odpovídající 1/500 uzavřené střešní plochy. Na běžném metru to ovšem nesmí být více než
400 cm .

Každá část střechy, kde má probíhat větrání, musí mít vzduchové mezery (pro vstup nebo výstup vzduchu),
jejichž minimální výška závisí na relativní vlhkosti a velikosti uzavřeně střešní plochy. Minimální výška
vzduchových mezer ve všech částech střechy musí být:

U budov s nízkou relativní vlhkostí:
1/2000 pro vstup vzduchu
1/2000 pro výstup vzduchu

U budov se střední relativní vlhkostí:
1/1000 pro vstup vzduchu
1/1000 pro výstup vzduchu

Na běžném metru nesmí být plocha vzduchových mezer větší než 400 cm .
Mezi izolačním materiálem a spodní stranou vaznic musí být vzduchová mezera o minimální výšce 4 cm.

Ventilační otvory je možno vytvořit v hřebenech, profilech zvlněných panelů nebo žebrech žebrovaných panelů.
Dodržením pokynů o minimální velikosti větracích prostorů se vyhnete nežádoucí kondenzaci par.
Ventilační otvory je možno umístit na vrchol střechy v případě, že je vzdálenost mezi konci střechy menší než 12
m. Pokud velikost nejmenšího ventilačního otvoru přesahuje 20 mm, je třeba použít síťku jako ochranu před
zvířaty.

U budov s vysokou úrovní relativní vlhkosti je třeba postupovat individuálně a nalézt konkrétní řešení.

Životnost panelů FIBRALEX je zaručena pouze v případě provádění pravidelného čištění a údržby. Další
podmínkou je instalace panelů v běžných podmínkách.
Čištění a údržba zahrnuje:

Pravidelné odstraňování listí, trávy, mechu a dalšího usazeného materiálu.
Kontrolu uchycení a kontrolu soustavy odvodu dešťové vody.
Kontrolu hřebenů, okřídlí, lemů, vložek a dalších prvků.
Kontrolu vaznic a ventilačních vzduchových mezer.

Pro omývání panelů se doporučuje použití zředěného roztoku čistícího prostředku.

Střecha budovy musí splňovat všechny místní předpisy o bezpečnosti pracovníků, kteří na střeše pracují nebo na ni
mají přístup.
Nevstupujte na panely. Při práci nad panely FIBRALEX nebo v jejich blízkosti používejte dřevěné konstrukce (lešení).
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MONTÁŽ A UPEVŇOVÁNÍ (PLÁŠŤOVÉ PANELY)
Rozdílem mezi montáží střešních a plášťových panelů je jejich sklon. Za střešní montáž je považována montáž panelů
s odklonem od vertikální osy větším než 30°. V takovém případě se řiďte pokyny z kapitoly „Montáž a upevňování
(střešní panely)“.
Hlavními uvažovaným kritérii je těsnost a odolnost proti zatížení větrem.

U panelů FIBRALEXse doporučuje montáž „reverzním“ způsobem a v postupném horizontálním nebo postupném
vertikálním pořadí. V obou případech jsou zvlnění nebo žebra panelů uložena vertikálně. Panely jsou uchyceny ve
spodní části profilu. Panely se upevňují k dřevěným latím nebo kovovým prvkům.

Montáž

Směr pokládání

Boční překrytí (vlnité panely)

Panely se upevňují přímo na latě nebo kovové konstrukční prvky. Začíná se na protější straně převládajícího směru
větru.

Boční překrytí představuje vždy minimálně polovinu profilové vlny. Pomůckou je přikládací zkušební míra.
Vítr

Přikládací zkušební míra*

*Vyrobena z panelu FIBRALEX.

Vítr

Boční překrytí (žebrované panely)
Boční překrytí představuje vždy minimálně jedno žebro. Panely se pokládají proti směru převládajícího větru.

Koncové překrytí
Koncové překrytí se pohybuje v rozsahu 100 až 300 mm. Následující obrázek ukazuje způsob překrytí.



Zatížení větrem

Počet úchytů

Umístění úchytných prvků

Viz DTU P06-002.

Viz kapitola „Montáž a upevňování (střešní panely)“.

Závisí na: konkrétním uložení panelu
(pod)tlakovém zatížení panelu
odolnosti úchytných prvků

Úchytné prvky se vždy umisťují na spodní body zvlnění nebo žeber panelu. V koncových polohách se úchyty umisťují
50 mm od horního konce překrytého panelu.

UPEVŇOVÁNÍ

Na koncové ploše
Profily

horní strana

spodní strana

směr pokládání

střední lať

střední lať

střední lať

koncová lať

koncová lať



Na koncové ploše
Profily

horní strana

spodní strana

směr pokládání

střední lať

střední lať

střední lať

koncová lať

koncová lať

Montážní prvky
Sedlové podložky na spodní stranu vlnitých panelů (profily 177 x 51-92 a 177 x 51-110)

Sedlové podložky na spodní plochá čela žebrovaných panelů (profil 5.207.35)

Typ LR ETANCO kód 70020 nebo ekvivalent z galvanizované oceli, případně kód 70220 nebo ekvivalent z nerez oceli
dle NFEN 10088.2 (X9CrNi18.8). Rozměry – 50x40, tloušťka 0,8 mm a průměr otvoru 9 mm.

Typ LR ETANCO kód 128020 nebo ekvivalent z galvanizované oceli, případně kód 128320 nebo ekvivalent z nerez
oceli dle NFEN 10088.2 (X9CrNi18.8). Vnější průměr 25 mm, tloušťka 0,8 mm a průměr otvoru 8,5 mm.



Doplňkové spojovací šrouby
Boční překrytí by měla být spojena pomocí doplňkových spojovacích šroubů, a to ve vzdálenostech nepřesahujících
500 mm.
Typ LR ETANCO PLASTICOUTURE kód 337000 (hliník), PLASTINOX kód 605218 (nerez ocel) nebo obdobný.
Elastomerová vložka s průměrem 9 mm dle NFP 85.301.
Šroub a podložka z nerez oceli (austenitická A2 dle E 25.033) s matkou integrovanou ve vložce. Elastomerová těsnící
podložka dle NFP 85.301.

Oplášťování
Oplášťování se provádí prostředky z plastového skelného laminátu nebo potaženými nerezovými deskami.

horizontální lemový pás

Oplášťování by nemělo být v přímém kontaktu se zemí. Drenáže dešťové vody mimo budovu je dosaženo instalací
horizontálního lemového pásu.

Panely FIBRALEX se řežou na zemi, a to rámovou pilou na kov či diamantovým kotoučem. Řezání je možno
realizovat v dílně nebo přímo v místě montáže.

Panely FIBRALEX se musí skladovat na rovném povrchu. Ukládají se uvnitř větraných prostor na dřevěné latě
vzdálené max. 1,5 m. Při skladování ve venkovních prostorech chraňte panely krycím vodotěsným obalem. Panely by
měly být slabě nakloněny, aby se zlepšilo jejich vysoušení. Hmotnost vyskládaných panelů nesmí překročit 2000 kg.

Manipulaci s panely FIBRALEX by měly provádět minimálně dvě osoby. Dlouhé panely je třeba podepřít i ve středu. V
opačném případě hrozí jejich zlomení.
Pro zvedání používejte ploché pásy.
Manipulace s panely FIBRALEX je zvláště nebezpečná ve větrném počasí.

Řezání

Uskladnění

Manipulace



ODKAZY

NFP 92-501 October 1995
Stavební materiály. Chování při zkouškách hořlavosti.

NFEN 1013-1 May 1998
Průsvitné profilované plastové panely jako jednovrstevné střešní krytiny. Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební
metody.

NFEN 1013-2 January 1999
Průsvitné profilované plastové panely jako jednovrstevné střešní krytiny. Část 2: Zvláštní požadavky a zkušební
postupy pro panely vyrobené z polyesterových pryskyřic vyztužených skleněnými vlákny.

XP P 38.504 October 2000
Průsvitné profilované plastové panely jako jednovrstevné střešní krytiny. Zkoušky průhybu při spojitém statickém
zatížení.

DTU P06-002 April 2000
Zatížení budov sněhem a větrem (vydání 2001).

XP P 38.505 June 1998
Zastřešování budov. Průsvitné profilované panely vyrobené z polyesterových pryskyřic vyztužených skleněnými
vlákny. Odolnost proti proražení velkým poddajným tělesem. Testování a klasifikace.

NFP 30.305 December 1995
Plášťování budov. Protlačované těsnící tmelové pásky na kovových střechách. Technické specifikace. Zkoušky.

NFP 34-205-1 May 1997 odkaz DTU 40.35
Stavební práce. Zastřešování profilovanými potahovanými ocelovými panely.

Obsah tohoto dokumentu je výsledkem našich zkušeností a znalostí. Veškerá doporučení na použití našich výrobků jsou
bez záruky, protože konkrétní podmínky jejich aplikace jsou mimo možnosti naší kontroly. Vzhledem k neustálé snaze o
zlepšování výrobků si vyhrazujeme právo na změnu technických specifikací výrobků, a to bez předchozího upozornění.


