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Úvod Fasádne systémy SKRIN sú produkty, ktoré vďaka svojej univerzálnosti nachádzajú 
široké využitie v stavebnom priemysle. Systémy sú vhodné na fasády ako nových, 
tak aj starých modernizovaných budov. Môžu sa využiť aj na menšie stavby ako 
sú garáže, prístrešky, jednogeneračné domčeky alebo ako veľkoplošné fasády 
kancelárskych, obchodných, verejných objektov alebo viacgeneračných domov. 

Fasádne systémy SKRIN je možné montovať zvisle aj vodorovne. V súlade  
s očakávaniami investorov sa používajú rôzne ochranné nátery zohľadňujúce 
triedu korózie, ktoré sú dostupné v rôznych farbách. V ponuke BP2 sú dostupné aj 
systémové riešenia také ako rohy a upevňujúce prvky, ktoré sú vyžadované  
v stavebnom projekte. K dispozícii sú aj prevedenia neštandardných prvkov.

BP2 ponúka podporu pre zhotoviteľov od fázy projektovania po fázu realizácie, 
odovzdania objektu a v čase jeho prevádzky.

Pre projektové ciele sú pripravené tabuľky umožňujúce zvoliť správne rozostupy 
pre konzoly a montážne profily. Výpočty boli pripravené v súlade s poľskými 
stavebnými normami.

Tabuľka záťaže pre profily P01 a P02 s konzolami K01 a K02 v rozstupe max. 1,0 m

Profil t [mm] Typ záťaže

Záťaž charakteristická na 1m2 plochy

Charak-
teristická 
záťaž na 
profil

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m

Rozostup [m] 0,70 0,60 0,50 0,40 1 mb

P01 1,25
k opore (tlak) 0,77 0,77 0,77 1,35 0,60

od opory (sanie) 0,98 0,98 0,98 1,71 0,76

P02 1,25
k opore (tlak) 0,60 0,60 0,60 1,04 0,46

od opory (sanie) 0,87 0,87 0,87 1,53 0,68

P03 1,50
k opore (tlak) 0,66 0,66 0,66 1,15 0,51

od opory (sanie) 1,18 1,18 1,18 2,07 0,92
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1. Všeobecné informácie     

Návod na obsluhu je venovaný otázkam, 
spojeným s montážou fasádneho 
systému, ktorý je dostupný v ponuke firmy 
BP2. Návod je určený predovšetkým 
montážnikom týchto systémov, ale 
obsahuje aj  informácie pre architektov, 
konštruktérov, stavebný dohľad alebo 
investorov.

Fasádne systémy tohto typu sa používajú 
v stavebníctve už mnoho rokov. Posledné 
roky sa vyznačujú bleskovým rozvojom 
technológií, čo je výsledkom veľkého 
dopytu, aký vládne v stavebníctve. 
Kľúčovým faktorom sa stal čas, ktorý 
rozhoduje o vyplatení sa každej investície. 
Úspešné sú teda také produkty, ktoré sa 
dajú vyrobiť za krátky čas, doručiť je ich 
možné na miesto realizácie veľmi rýchlo  
a dajú sa lacno  namontovať, takmer za 
každých atmosférických podmienok. 
Tieto produkty sa musia vyznačovať 
vysokou kvalitou tak, aby spĺňali kritéria 
estetiky, odolnosti a boli v súlade s platným 
stavebným predpismi a prísnymi normami, 
ktoré platia v danej krajine. 
Návod na obsluhu predstavuje krok 
za krokom, ako bezpečne a správne  
namontovať takýto systém. Obsahuje 
mnoho praktických rád, ktoré umožnia 
vyhnúť sa prípadným  problémom, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku nezohľadnenia 
vlastností používaného materiálu, zle 
pripravenej steny na pokrytie alebo 
používaním nesprávnych nástrojov. Fasádny 
systém vyrábaný a dodávaný firmou 
BLACHPROFIL 2 sa skladá z:

Fasádne systémy SKRIN: technická špecifikácia

Fasádny systém SKRIN: maximálne a minimálne rozmery 

Vodorovný systém

Zvislý systém 

Rozmery štandardných fasádnych kazetových systémov

Rozmery štandardných fasádnych kazetových systémov

Rozmery fasádnych kazetových systémov za doplatok 

Rozmery fasádnych kazetových systémov za doplatok 

Technické parametre

Šírka A1 min/max - vodorovná montáž 300/3000 mm

Výška B1 min/max - vodorovná montáž 300/800 mm

Šírka A1 min/max - zvislá montáž 300/3000 mm

Výška B1 min/max - zvislá montáž 300/1000 mm

Hrúbka C1 30 mm

Šírka medzery - FH vodorovnej/FV zvislej 25/25 mm

Montážne otvory oválne 6x15 mm, Okrúhle Ø 9 mm

Ventilačné otvory  Oválne 6x15 mm

Hrúbka plechu 1,00 mm / 1,25 mm / 1,50 mm

Povrchové nátery a farebná škála podľa individuálnych potrieb zákazníka

Konektor Schovaný/priznaný 

Spôsob montáže vodorovný/zvislý

1. Fasádnych systémov SKRIN 
montovaných vodorovne alebo zvisle, 
zhotovených z pozinkovaného plechu 
(práškovo maľované) a poťahovaného 
pozinkovaného plechu s hrúbkou plechu 
1,00; 1,25; 1,50 mm. 

2. Konzol zhotovených z pozinkovaného 
plechu s hrúbkou 2,00; 2,50; 3,00 mm 

3. Systémového roštu zhotoveného z 
pozinkovaného plechu a poťahovaného 
pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,25; 1,5 
mm v tvare profilov:  omega, C , roh 

4. Oplechovaní zhotovených z 
pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,7; 1,00; 
1,25 mm a poťahovaného pozinkovaného 
plechu  s hrúbkou 0,7; 1,00; 1,25 mm.
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Základný fasádny systém na montáž vo zvislom systéme 

Vodorovné spojenie 

Vodorovné spojenie 

Zvislé spojenie

Zvislé spojenie

Základný fasádny systém na montáž vo zvislom systéme 

Fasádny systém BP2 je možné montovať 
na tradičnú murovanú stenu alebo na 
monolitickú stenu s vlastnosťami klasickej 
ventilačnej fasády alebo na nástenné 
kazety a vrstvené platne. Použitie tohto 
systému je veľmi univerzálne a je vhodné 
pre rôzne typu budov:
- nebytové: obchodné budovy, kan-
celárie, verejnoprospešné budovy a 
priemyselné haly 
- bytové: jedno a viacgeneračné domy.
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Fasádne systémy SKRIN  môžu byť spájané 
na fasádach s fasádnymi krytmi, ktoré sa 
nachádzajú v ponuke firmy BP2, ako napr.: 
s nástennými  panelmi LINEA, vlnenými 
plechmi SINUS a trapézovými plechmi v 
rôznych kombináciách, ako aj v sade s inými 
prvkami.
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Rohový systém L na montáž vo vodorovnom systéme

Rohový systém  U na montáž vo vodorovnom systéme 

A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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Rohový systém L na montáž vo zvislom systéme

Rohový systém U na montáž vo zvislom systéme

A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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Trapézový systém na montáž vo vodorovnom systéme 

Trapézový systém na montáž vo zvislom systéme 

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm
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Firma BP2 ponúka technické poradenstvo v každej fáze investičného procesu a 
prípravu plného alebo zjednodušeného realizačného projektu nášho fasádneho 
systému. Disponujeme príslušnými informáciami z  oblasti statiky (na základe 
vykonaného výskumu a výpočtov). Predovšetkým konštruktérom uľahčujeme 
projektovanie takejto fasády a knihovne BIM , ktorej úlohou je podporovať 
architektov v procese vytvárania projektu*. 

Máme príslušné atesty a certifikáty potvrdzujúce možnosť používať náš systém v 
súlade s platným stavebným  právom a požadovanými normami.

Pred začatím prác je potrebné oboznámiť sa s projektom zhotovenia a skontrolovať 
podmienky, v akých sa montáž bude vykonávať. Týka sa to ako miesta montáže, tak 
aj jednotlivých prvkov fasádneho systému dodávaného na stavbu. 

V prípade miesta montáže kontrolujeme:

- zhodu nosnej konštrukcie s projektom (či neboli prekročené maximálne a 
minimálne odchýlky a porovnávame ich s odchýlkami výrobcu fasádneho systému, 
či sú ešte v norme). 

-  lineárnosť a rovinu plochy, či boli skončené všetky práce na mieste, kde bude 
realizovaná montáž fasády. 

- pri fasáde kontrolujeme dostupnosť miesta na postavenie lešenia alebo plošín, 
zdvíhacích zariadení a pod. Kompletujeme zariadenie a nástroje používané počas 
montáže a zaisťujeme miesto prác v súlade s pokynmi vedúceho stavby a predpismi 
BOZP. 

 

*Tento produkt nájdete v našej 
knižnici BP2 BIM pre architektov  
a projektantov www.bim.bp2.eu

2. Prípravné práce na montáž 
fasádneho systému 
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3. Príprava konštrukcie

Fasádne systémy SKRIN sa môžu použiť 
na ľubovoľnej stene, keďže sú zavesené 
na podkonštrukcii, ktorú tvorí oceľový 
rošt.

Prvým krokom montáže je montáž 
konzol v súlade s dodanou výrobnou 
konštrukciou dodanou od výrobcu. Po 
kontrole možností začatia prác, vzhľadom 
k poveternostným podmienkam (pre 
prvky ako kazety, musíme pamätať, že 
rýchlosť vetra nesmie presahovať 10 m/s) 
začíname montáž konzol podľa pracovnej 
dokumentácie, dodávanej od výrobcu. 
Pri použití meracích zariadení (ručných 
alebo mechanických) umiestňujeme a 
montujeme konzoly na správnom mieste 
na stene tak, aby k nim bolo možné 
neskôr primontovať rošt. Na montáž 
konzol používame mechanické  alebo 
chemické ukotvenie podľa projektu a 
pokynov výrobcu, upevňovacích techník 
a k vhodne zvolenému podkladu v 
určitých odstupoch medzi sebou a od 
okraja ukončenia steny. Následne sa 
kontroluje ich lineárnosť a plocha.

Na obrázku č. 1 sú predstavené 
maximálne rozstupy konzol. 
Obrázok č. 2 zobrazuje rozsah regulácie 
konzol. Po montáži konzol je potrebné 
skontrolovať ich lineárnosť a úroveň. 

Rozsah regulácie konzol do 20 mm

Maximálny rozostup  700 mm
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OBR.1 MONTÁŽ KONZOL K STENE

OBR.2 ROZSAH NASTAVENIA KONZOL

Ilustračný príklad - montáž panelov 
vo vodorovnom systéme.
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OBR.3 MONTÁŽ ROŠTU KU KONZOLÁM

OBR.4 TOLERANCIE ROŠTOV 

Tolerancia pre rozmery Δ1 a Δ2 predstavuje ± 1 mm

Δ1

L + Δ2

V ďalšom kroku pristupujeme k montáži 
roštov, pričom pamätáme na rôzne typy a 
ich určenie. Po montáži opäť kontrolujeme 
lineárnosť a plochu, pričom zohľadňujeme 
maximálne a minimálne odchýlky povolené 
od výrobcu pre tento systém.

Ilustračný príklad - montáž panelov 
vo vodorovnom systéme.

Δ2
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OBR.5 MONTÁŽ ŠTARTOVACIEHO PÁSA 

Tolerancia pre rozmery  Δ3 a Δ4 predstavuje ± 1 mm

Ďalším krokom je montáž tzv. štartovacieho 
pása, čo je oplechovanie z plechu o 
hrúbke 1,25 mm, ktorého montáž musí 
byť potvrdená overením s projektom 
zhotovenia a predovšetkým s jeho 
umiestnením na fasáde podľa poradia 
zahájenia montáže kaziet na fasáde. 
Následne kontrolujeme lineárnosť a úroveň 
namontovaného štartovacieho pása. Presné 
oboznámenie sa s projektom zhotovenia 
nám umožní určiť poradie montáže 
oplechovania a kaziet, časť oplechovania je 
montovaná pred kazetou a časť už po jeho 
namontovaní.

4. Montáž štartovacieho pása
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Ilustračný príklad - montáž panelov 
vo vodorovnom systéme.
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OBR.6 MONTÁŽ PRVEJ KAZETY 

Následne začíname montáž fasádnych 
kaziet podľa dohodnutého poradia 
montáže a typu kazety.

Prvá kazeta sa montuje k roštu a 
štartovaciemu pásu z pravej alebo ľavej 
strany plochy, určenej na pokrytie kazetami. 
Povolená je montáž na pravú aj ľavú stranu.

5. Montáž kaziet

Ilustračný príklad - montáž panelov 
vo vodorovnom systéme.

Ako prvý je montovaný prvý rad zvislých 
kaziet.

OBR.7 MONTÁŽ PRVÉHO ZVISLÉHO RADU 
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Ilustračný príklad - montáž panelov 
vo vodorovnom systéme.

OBR.8 MONTÁŽ PRVÉHO VODOROVNÉHO RADU 

Následne sú nainštalované vodorovné 
rady v poradí zdola nahor.

Smer montáže kaziet 

OBR.9 MONTÁŽ DRUHÉHO VODOROVNÉHO RADU 
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Ilustračný príklad - montáž panelov 
vo vodorovnom systéme.

OBR.10 MONTÁŽ ÚPRAVY UKONČUJÚCEJ HORNÚ ČASŤ 
ZAKRYTIA

Po prikrytí plochy pozdĺž jej horného 
okraja inštalujeme konečnú úpravu.



Kaseton elewacyjny SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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Systémová konzola
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OBR.11 DETAIL POZDĹŽNEHO PRIEREZU 

Pozdĺžny prierez klasickej ventilovanej fasády vo vodorovnom systéme 

6. Detaily

Fasádna kazeta SKRIN

Systémový rošt
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OBR.12 DETAIL POZDĹŽNEHO PRIEREZU 

Priečny prierez klasickej ventilovanej fasády vo vodorovnom systéme 

Maximálny rozostup  700 mm Maximálny rozostup  700 mm

Fasádna kazeta SKRIN Systémový profil P01 Systémová konzola K01



OBR.13 DETAIL ŠTARTOVACIEHO PÁSA 

Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

 Wspornik obróbki pasa startowego O03
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Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka pasa startowego O02

Pas startowy O01

Štartovací pás O01
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Úprava štartovacieho pásu O02 Podpora úpravy štartovacieho pásu O03

157

78

5011

Návod na montáž                                                              Fasádne kazetové systémy SKRIN

18

Fasádna kazeta SKRIN

Podpora úpravy štartovacieho pásu O03

Úprava štartovacieho pásu O02

Štartovací pás O01



120

80

Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04
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OBR.14 DETAIL VNÚTORNÉHO ROHU

Fasádna kazeta SKRIN

Maskovacia úprava spojenia dvoch kaziet O04

Maskovacia úprava spojenia dvoch kaziet O04



Systemowy narożnik SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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OBR.15 DETAIL VONKAJŠIEHO ROHU VARIANT I

Systémový roh SKRIN

Systémový rošt

Systémová konzola
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OBR.16 DETAIL ROHU VONKAJŠIEHO VARIANT II

Kaseton elewacyjny SKRIN

Profil systemowy P02

Konsola systemowa K02

Obróbka sysytemowa O05
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Obróbka systemowa O05

Systémová úprava O05

Fasádna kazeta SKRIN

Systémový profil P02

 Systémová konzola K02



Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka parapetu O06

Wspornik obróbki parapetu O07

Štartovací pás O01 Úprava štartovacieho pásu O02 Podpora úpravy štartovacieho pásu O03

Úprava parapetyO06 Podpora úpravy parapety O07

93°
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OBR.17 DETAIL OKNA, PRIEREZ A-A

Fasádna kazeta SKRIN

Štartovací pás O01

Úprava štartovacieho pásu O02

Podpora úpravy štartovacieho pásu O03

 Úprava parapetyO06

 Podpora úpravy parapety O07
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Úprava maskujúca spojenie kazety s oknom O08
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Systémová konzola K02Systémový profil P02

23

Návod na montáž                                                              Fasádne kazetové systémy SKRIN

OBR.18 DETAIL OKNA: PRIEREZ  B-B

Kaseton elewacyjny SKRIN
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OBR.19 DETAIL ÚPRAVY PODKROVIA
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OBR.20 DETAIL SPOJENIA S INOU STENOU
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7.  Systém úpravy



Maskovacia úprava spojenia dvoch kaziet O04

Podpora úpravy štartovacieho pásu O03

5
0

78

120

8
0

27

Návod na montáž                                                              Fasádne kazetové systémy SKRIN



Systémová úprava O05
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Úprava maskujúca spojenie kazety so stenou  011
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Po skončení montážnych prác a odstránení ochrannej fólie, všetky nečistoty na 
kazetách a paneloch v podobe mastnoty, prachu, odstránime ručne, pomocou 
roztoku vody s jemným čistiacim prostriedkom  (pH ~7) a pomocou jemnej 
bavlnenej handričky alebo špongie a následne opláchneme vodou. Táto činnosť sa 
odporúča vykonávať pri teplote nad nulou. 

1. Odstraňovanie nečistôt

Je neprípustné nechávať  na ploche kaziet a panelov (napr. po montáži) voľne 
pohodené náradie, kúsky plechu, piliny po vŕtaní a iné kovové predmety, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu a ohrozovať používateľov - napr. vo chvíli ich padania  z výšky. 

2. Prehliadky

Minimálne raz v roku sa odporúča dôkladne skontrolovať plochu  kaziet, 
panelov a oplechovania (predovšetkým na zakrytých miestach, napr. odkvapy, 
spojenia dosiek s úpravami, hrany). Je dôležité pamätať na to, že čím je agresivita 
korózie prostredia vyššia, tým častejšia a presná by mala byť kontrola. Každý rok je 
potrebné kontrolovať aj upevnenie kaziet, panelov a oplechovania, lebo chýbajúce 
a poškodené spoje môžu spôsobiť pretekanie, zvlhnutie a v dôsledku toho 
zničenie povrchu a spôsobiť koróziu. V čase prehliadky je potrebné vymeniť všetky 
poškodené upevnenia a utiahnuť uvoľnené.  

3.  Umývanie obloženia 

Umývanie povrchu obloženia dosiek má za úlohu odstránenie viditeľných nečistôt, 
ktoré narušujú estetiku fasády a majú negatívny vplyv na stálosť antikoróznej 
ochrany. V potravinárskych objektoch, kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota, 
je nevyhnutné použiť špeciálne čistiace a súčasne dezinfekčné prostriedky. O 
vhodnosti  použitia daného čistiaceho prostriedku na umývanie kaziet a panelov 
rozhoduje niekoľko faktorov: druh obloženia dosky a organického povrchu;  
frekvencia čistenia; dôslednoť čistenia. V prípade, kde odstránenie nečistôt iba 
vodou je ťažké, je možné použiť na umývanie plochy vodu s čistiacim prostriedkom. 
Odporúčané sú jemné čistiace prostriedky, dobre rozpustné vo vode s povoleným 
pH 4-9. Po každom umytí je nutné prostriedok dôkladne opláchnuť čistou vodou. 
V niektorých prípadoch, kedy z hygienických dôvodov je nutné použiť priemyselné 
čistiace a dezinfekčné prostriedky, je potrebné počas umývania dodržiavať 
odporúčania výrobcu čistiaceho prostriedku. Odporúča sa spraviť skúšku čistenia 
(na malej ploche) aby ste zistili, či prostriedok nepoškodzuje alebo nespôsobuje 
zmäkčovanie organickej vrstvy. Čistiace prostriedky v koncentráciách uvedených 
od výrobcu, so správnou silou pôsobenia a teploty nepresahujúcej 30°C, by nemali 
ostávať v kontakte s povrchom dlhšie ako 30 minút. Tlak čistej vody používanej na 
oplachovanie nemôže presahovať 5 MPa (50 bar) pri výstupe z trysky a na mieste 
kontaktu  prúdu vody by nemalo presahovať  0,04 MPa (takýto tlak vytvára prúd o 
sile 5 MPa pri nastavení trysky pod uhlom 15° vo vzdialenosti 20 do 30 cm od steny). 
Oplachovanie je potrebné vykonávať veľmi dôkladne, začínajúc zhora objektu tak, 
aby sa celý čistiaci prostriedok spláchol. Je dôležité pamätať na to,  aby sa na konci 
dôkladne opláchli systémy odvádzania vody (kanalizácie, žľaby, a pod.). Rozhodne 
by teplota vody nemala byť vyššia ako 30°C. Výnimku tvorí oplachovanie vodou za 
účelom odstránenia mastnoty, kedy teplotu vody je možné na chvíľu zvýšiť do 50°C. 
Mastnotu je možné odstrániť pomocou mäkkej handričky a lakovaného benzínu. 
Čistené plochy týmto spôsobom je potrebné okamžite opláchnuť čistou vodou. 
Je potrebné vyhýbať sa používaniu organických rozpúšťadiel alebo abrazívnych 
čistiacich prostriedkov. Je zakázané čistenie parou alebo oplachovať vodou plochy 
kaziet a panelov v miestnostiach pri teplote nižšej alebo rovnej 0°C.

8.  Umývanie, údržba kaziet 
       a fasádnych panelov 
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