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1. Špecifikácia strešného 
panelu ZIPP

18

Strešný panel ZIPP je produkt, ktorý 
výzorovo nadväzuje na klasické strešné 
panely, ale jeho široký profil, ktorý má 
extrémne široké pokrytie. A tým šetrí 
čas potrebný na pokrytie strechy ako je 
potrebný pri použití väčšiny strešných 
panelov na trhu. Na rovných povrchoch sa 
na celý povrch plechu aplikuje pozdĺžne 
mikroprofilovanie, čo minimalizuje 
možnosť vzniku javu vlnenia na rovnej časti 
strechy.

Technické parametre [v mm]
Efektívna šírka 1065
Celková šírka 1102
Výška profilu 25
Hrúbka plechu 0,5–0,7

Dĺžka plechu min. 1000
max. 8000
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2. Systém klampiarskych 
prvkov ZIPP
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NADODKVAPOVÝ ŠTARTOVACÍ PÁS TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ

ÚŽĽABIE

ZÁVETERNÁ LIŠTA III (POMOCOU LATY PRI ZÁVETERNEJ 
LIŠTE)

Klampiarske prvky sú vyrobené z plechov 
s rovnakou paletou povrchových úprav 
a farieb, ako používame pri výrobe 
plechových krytín, trapézových plechov a 
strešných panelov.

UNIVERZÁLNY VETRACÍ PRVOK

DILATAČNÁ LIŠTAUNIVERZÁLNY PODŽĽABOVÝ PÁS/
DILATAČNÁ LIŠTA PREDĹŽENIE 
VETERNEJ ZÁBRANY
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Ponúkame štandardné plechové prvky 
s dĺžkou 2 m a hrúbkou 0,5 mm. Na 
zákazkové prvky do dĺžky 8 m a hrúbky 
až 2 mm.
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3. Všeobecné odporúčania

Doprava

Pravidlá manipulácie s plechom

Rezanie plechov

Údržba

Autá používané na prepravu by mali mať prepravnú plochu prispôsobenú dĺžke 
plechov. Poškodenie základného laku nie je dôvodom na reklamáciu. Pri presúvaní 
plechov pri ručnom vykladaní musíte správne zvoliť počet osôb, aby ste zabránili 
kĺzaniu plechov po sebe. 

 Výrobca nezodpovedá za rozdiely vo farbe odtieňa, povrchovej úpravy a 
rozmerových odchýlok (v rámci tolerancií, ktoré umožňujú normy) medzi jednotlivými 
objednávkami. Na plechoch môže dôjsť k miernemu zvlneniu povrchu (najmä pri 
polyesterovom štandardnom povrchu), čo je prirodzený jav. Aluzinkové plechy a 
plechy v povrchovej úprave sa nesmú skladovať v továrenských obaloch dlhšie ako 
2 týždne od dátumu výroby. Po uplynutí tejto doby je potrebné balenie rozrezať, 
odtrhnúť ochrannú fóliu (ak je použitá) a plechy medzi sebou oddeliť tenkými 
oddeľovacími prvkami. Pozinkované plechy sa môžu skladovať iba v suchých a 
vetraných priestoroch. Ak sa pri preprave vyskytne vlhkosť, mali by ste ihneď plechy 
oddeliť a vysušiť - inak dôjde k bielej korózii. Celková doba skladovania nesmie 
byť dlhšia ako 5 mesiacov od dátumu výroby. Plechy bez organických povrchov s 
kovovými povrchmi hrúbky Z200, AZ150 a ZA255 je možné použiť vo vnútri objektov 
v korozívnych prostrediach C1 a C2 podľa PN-EN ISO 12944-2:2001

Na rezanie plechov je neprijateľné používať nástroje, ktoré spôsobujú tepelný 
účinok (náhly nárast teploty), napríklad uhlovú brúsku. To spôsobuje poškode-
nie organického a zinkového povlaku, čo má za následok proces korózie, ktorý 
urýchľujú horúce piliny prenikajúce na povrch plechu. Na tento účel sú vhodné 
vibračné nožnice Nibbler alebo ručné nožnice na malé časti.

 
Poznámka - jednou z podmienok záruky je ošetrenie rezných častí lakom.

V prípade poškodenia povrchu spôsobeného počas prepravy, byť ošetrené 
lakom presne v mieste poškodenia, predtým je potrebné vyčistiť povrch od 
nečistôt a mastnoty. Na nechránených rezaných lakovaných okrajoch môže dôjsť 
k delaminácii povrchov. Je to prirodzený jav a nie je dôvodom na reklamáciu. 
Odporúča sa raz ročne kontrola strechy.



ZIPP panel

Dištančná fólia
s opletom

Krokva

Kontralata

Paropriepustná fólia úvodného 
krytia 
s vysokou priepustnosťou pary

Plné debnenie 
(OSB alebo hobľované dosky)

OBR.1

OBR.2

OBR.3

Smer sklonu

Smer sklonu

ZIPP panel

Krokva

Laty 40x50 mm,  Maximálna vzdiale-
nosť medzi latami: 200 mm

Kontralata

Paropriepustná fólia úvodného krytia 
s vysokou priepustnosťou pary
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4. Druhy podkladu pre montáž 
strešných panelov ZIPP

OBR.1: Odporúčaným podkladom pre 
strešné panely ZIPP je plné debnenie z 
hobľovaných dosiek alebo 22 mm hrubé 
OSB dosky. Na pripravený podklad by sa 
mala aplikovať dištančná fólia.

OBR.2: ak je podklad urobený na doskách, 
mala by sa použiť paropriepustná fólia s 
vysokou priepustnosťou  pary. Vzdialenosť 
medzi doskami by mala byť v rozmedzí 
5-100 mm. Toto riešenie môže spôsobiť 
ľahký, ale vnímateľný hluk plechu. Odporúča 
sa použiť zvukotesná páska so šírkou 
najmenej 10 cm, ktorá je vložená do stredu 
každého panela. Alternatívne je potrebné 
vyrobiť pásy zo strešnej fólie zloženej z 
troch častí a pripevniť k doskám pomocou 
zošívačky. Zvuková izolácia dodatočne zvýši 
panel v jeho strede, čím sa minimalizuje 
možnosť jeho vlnenia.

OBR.3: pri montáži na latách je potrebné 
použitie lát 40x50 mm s rozostupom 
nepresahujúcim 200 mm. Pri montáži na 
laty sa odporúča použiť strešné panely 
ZIPP s povrchovou úpravou pohlcujúcou 
zvuk SOUNDCONTROL.

Nedodržanie odporúčaní pre montáž na latách môže mať za následok zvýšenie 
javu vlnenia sa plechu a zvýšený hluk v dôsledku atmosférických faktorov, napr. 
(vietor, dážď).

Podklad by mal byť realizovaný v súlade 
s pravidlami techniky pokrývania. Laty 
musia byť dokonale vyrovnané.

ODPORÚČANÁ MONTÁŽ 
 
ODPORÚČA SA NAMONTOVAŤ PLNÉ 
DEBNENIE.

POZNÁMKA

NEODPORÚČA SA MONTÁŽ NA 
LATÁCH, KDE JE PREDPOKLADANÉ 
POZDĹŽNE SPOJENIE PLECHOV.

ZIPP panel

Krokva

Doskovanie

Smer sklonu Kontralata

Paropriepustná fólia úvodného krytia 
s vysokou priepustnosťou pary

≥ 9°

≥ 9°

≥ 9°
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OBR.5 PLNÉ DEBNENIE SKLONU STRECHY A UPEVNENIE 
SYSTÉMOVOU LEPIACOU PÁSKOU

OBR.4 KONTROLA UHLOPRIEČOK5. Konštrukcia strechy        

OBR.6 PRILEPENIE FÓLIE K NADODKVAPOVÉMU 
ŠTARTOVACIEMU PÁSU

ZIPP strešný panel môže byť použitý na 
strechách so sklonom nie menej ako 9o. 
Montáž na povrchy s menšími sklonmi 
vyžaduje konzultáciu s technickým poradcom 
výrobcu pri príprave strešného podkladu. 
Rezanie plechov na mieru neberie do úvahy 
skosenie. Maximálna výrobná dĺžka plechu v 
jednej časti je 10 bm. 
 
Strešné panely ZIPP sa odporúča montovať 
na sklony striech s plným debnením. Pri 
montáži plného debnenia by sa na krokvy 
mala inštalovať paropriepustná fólia s vysokou 
priepustnosťou pár, po ktorej nasledujú 
kontralaty a plné debnenie. Máme teda 
pripravenú ventilačnú medzeru podkrovia. 
Na plné debnenie montujeme dištančnú fóliu. 
Upozorňujeme, že strešná fólia je vyvedená 
na úvodný pás a prilepená k nej systémovou 
lepiacou páskou. Takéto riešenie súčasne 
pripraví zákazníkovi podkrovie na zateplenie.

Pred začatím montáže je potrebné 
skontrolovať správnosť konštrukcie, ako sú 
uhlopriečky, rovnosť. Vzdialenosť debnenia od 
odkvapov by sa mala určiť s prihliadnutím na 
montáž nadodkvapového štartovacieho pásu 
ZIPP.

Príprava strešnej konštukcie ma výrazný vplyv 
na výsledný efekt a estetiku strešnej krytiny. 
Chyby vykonané v tomto štádiu môžu mať za 
následok viditeľné vlny a zlomy na povrchu 
panelov.

UPOZORNENIE! Vzhľadom na 
konštrukciu strešných panelov je možný 
jav takzvaného „zvlnenia“ plechu na 
streche. Toto je prirodzený jav pre tento 
typ výrobku.
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6. Montáž nadokvapového štar-
tovacieho pásu

Nadodkvapový štartovcí pás je plechový 
prvok určený pre strešné panely 
LAMBDA 2.0, FIT a ZIPP. Vďaka svojej 
vyčnievajúcej hrane kombinuje funkčnosť 
nadodkvapového pásu a úvodného profilu, 
čo umožňuje esteticky odkryť čelá strešných 
panelov zo strany odkvapu.

Montáž štartovacieho pásu by sa mala 
uskutočniť po inštalácii ostatných prvkov 
odkvapu (pododkvapový pás) a žľabu. 
Predchádza montáži strešných panelov.

Nadodkvapový pás je namontovaný 
priamo do odkvapovej línie a 
pripevňujeme ho k prvej doske (late) 
pomocou skrutiek na to určenych. Pred 
konečným upevnením prvku je potrebné 
skontrolovať vyrovnanie.

Ak je potrebné nadpájanie štartovacích 
pásov, počítajte s prekrytím najmenej 25 
mm.

OBR.7 NADODKVAPOVÝ ŠTARTOVACÍ PÁS  

OBR.8 NADODKVAPOVÝ ŠTARTOVACÍ PÁS - MONTÁŽ

105

100

30

15

Montážna skrutka 
L 4,2 x 30 mm do 
dreva

Montážna skrutka 
L 4,2 x 19 mm do 
ocele

Montážne skrutky pre štartovací pás
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OBR.10 ZÁVETERNÁ LIŠTA - JEDNO Z MOŽNÝCH RIEŠENÍ

OBR. 9 DIŠTANČNÁ FÓLIA
Na zabezpečenie správneho odvetrania 
strechy sa odporúča použiť dištančná fólia 
alebo atestovaná fólia so schválením na 
montáž pod „falcované” ploché plechy .

V prípade výskytu lepenky na streche 
namontujeme samotný oplet na jej povrch 
a začneme s inštaláciou strešných panelov 
ZIPP.

Pozdĺž okraja strešnej plochy môžete (ako 
jedno z riešení) namontovať latu, takzvanú 
latu záveternej lišty. Bude predstavovať 
oporný bod prvého strešného panelu a 
záveternej lišty.

7. Dištančná fólia 

8. Záveterná liśta

Zachovanie mimoriadnej presnosti pri 
montáži okrajovej dosky je podmienkou 
rovného položenia následných panelov.

90 o
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OBR.11 ZACHYTENIE PLECHU O ŠTARTOVACÍ PÁS

OBR. 12 MONTÁŽ PRVÉHO PANELU

OBR.13 ROZPLÁNOVANIE SI STRECHY

Pred naskrutkovaním plechu na 
konštrukciu opatrne zatlačte ohnutú 
hranu proti štartovaciemu pásu gumovým 
kladivom a ponechajte dilatačnú medzeru 
10-15 mm, ako je znázornené na obrázku 
11.

Plechy priskrutkujte ku konštrukcii medzi 
profilmi (obrázok 12) vo vzdialenosti 200 
- 400 mm.

Miesto pre skrutky pri montáži

Strešný panel ZIPP je potrebné zachytiť 
o nadodkvapový štartovací pás. Strešné 
panely ZIPP sú vybavené riešením Bend 
Lock, čo je továrenský výrez predného 
okraja tvoriaceho takzvaný jazyk 
(rozšírenie stredných častí), čo uľahčuje 
vytvorenie ohybu na zachytenie panelu o 
štartovací pás (pozri obrázok 16).

Vzhľadom na sacie sily prítomné pod 
strešnou krytinou sa odporúča, aby 
ste si po rozmeraní plochy strechy a 
sklonu vybrali šírky panelov tak, aby sa 
nevyskytovali v plných šírkach. Napríklad, 
ak je na strešnú plochu potrebných 10 
plných panelov, pokrývanie začnite 
a dokončite s polovičným panelom. 
Takýmto spôsobom zahustíte krajné 
upevnenie panelov.

9. Montáž prvého panela

Pred začatím strešných prác je potrebné 
rozmerať pokládku a odporúča sa zúžiť 
prvý a posledný panel, s cieľom zahustiť 
okrajové a rohové zóny upevnenia plechu.

1. Okrajový panel
2. Celý panel

Tepelná pracovná 
hodnota 10-15 mm

90
o



300 mm

300 mm
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10. Montáž krajných panelov

Montáž panelov môžeme začať z pravej aj 
ľavej strany. Pozdĺž okraja strechy môžete 
pripevniť latu (proti-latu), vyrezať panel na 
výšku laty + 20 mm pre uhlový držiačik. Je 
potrebné pamätať na to, že krajné panely 
majú rovnakú šírku, preto je dôležité 
premerať strechu pred začatím montáže. 
Na okrajových paneloch zahustíme 
montáž uhlovych držiačikov každých 300 
mm. Krajný panel musí byť pripevnený 
dostatočne pevne na latu záveternej lišty 
pomocou háčikov, ktoré umožňujú, aby 
panel po dĺžke pracoval (obrázok 15). 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať 
ponechaniu dilatačnej medzery 10-15 
mm.

OBR.14 PRÍREZ PANELU K OKRAJOVEJ DOSKE

OBR. 15 MONTÁŽNE HÁČIKY (UHLOVÉ ÚCHYTY)
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OBR.16 STREŠNÝ PANEL ZIPP - PRÍPRAVA NA OHYB

Aby bolo možné ľahko vykonať ohyby 
predného okraja, strešné panely ZIPP boli 
vybavené jazykmi „BEND-LOCK“, ktoré sú 
pripravené na záhyb strednej časti plechu.

11. Montáž panelov zo strany 
odkvapu

OBR.17 SPÁJANIE PANELOV HORIZONTÁLNE

PLECH 1

PLECH 1PLECH 2

PLECH 2

Ako bolo uvedené vyššie, strešné 
panely ZIPP je možné montovať zľava 
doprava aj sprava doľava. Treba mať 
na pamäti, že pri konštrukcii záhybu 
pri montáži z pravej strany doľava 
každý nasledujúci kus položíme na 
predchádzajúci panel a v prípade 
montáže z ľavej strany doprava každý 
nasledujúci kus pod predchádzajúci, 
ako je znázornené na obrázku 17.

Smer montáže

Smer montáže
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OBR.18 UPEVNENIE PLECHU K ŠTAROVACIEMU PANELU

OBR.19 NASTAVENIE PREKRYTIA

Miesto montáže skrutiek Miesto montáže skrutiek Miesto montáže skrutiek

Ďalšie panely montujeme najskôr 
upevnením ohybu BEND-LOCK k 
nadodkvapovému pásu a potom 
zaklapnutím zámku po celej dĺžke 
plechu.
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12. Spájanie panelov na dĺžku OBR. 20 UPEVŇOVACIE PRVKY STREŠNÉHO PANELU

Ak dĺžka plochy prekročí maximálnu 
možnú výrobnú dĺžku panelov, 
odporúča sa spájať ich po dĺžke. 
Najlepšou metódou z hľadiska 
účinnosti a estetiky je použitie 
špeciálnej panelovej spojky.

Posunuté spájanie panelov 
(rozložené)

Spájanie panelov v priamke

OBR.21 MONTÁŽ PANELOVÝCH SPOJOVACÍCH PRVKOV
Strešné panely ZIPP spájame po dĺžke 
v jednej línii. Aby sme to dosiahli, musí 
byť na spodný panel namontovaný 
upevňovací prvok panelu. Bude slúžiť 
ako štartovací pás pre horné panely. Pri 
určovaní výšky upevňovacích prvkov 
panelu by ste mali predpovedať 
hodnotu prekrytia panelu, ktorú 
chcete dosiahnuť. Pretože spodný 
panel prepichneme skrutkami, musia 
byť povrchy medzi listami utesnené. 
Na tento účel používame tesniacu 
pásku alebo strešný tmel. Tesnenie 
nanášame na celý povrch medzi 
spojmi, a to aj tam, kde už nie je žiadny 
upevňovací prvok panelu. Je navrhnutý 
tak, aby udržiaval tesnosť a zabránil 
kapilárnemu prietoku dažďovej vody 
alebo kondenzu.

Prekrytie v pozdĺžnom spojení by 
malo mať dĺžku 120 - 250 mm v 
závislosti od sklonu strechy.
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OBR.22 SPÁJANIE PANELOV NA DĹŽKU

OBR.23 NASTAVENIE PREKRYTIA

Prekrytie v pozdĺžnom spojení by 
malo mať dĺžku 120 - 250 mm v 
závislosti od sklonu strechy.

Ďalšie panely spojíme tak, že ich 
najskôr zahákneme pomocou 
spojovacieho prvku a potom ich 
nasadíme na predchádzajúci.

Po upevnení horného panela o spojku, 
si nastavíme jazýčky a potom pomocou 
klampiarskeho kladiva zatvoríme 
(sklepneme) zámok. Potom môžeme 
panel konečne priskrutkovať ku 
konštrukcii.
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13. Montáž záveternej lišty

Krajná časť sklonu strechy je miestom 
výskytu veľkých sacích síl, preto sa 
odporúča častejšie použitie šrobov.

Krajný panel musí byť pripevnený 
dostatočne pevne na latu záveternej 
lišty pomocou háčikov, ktoré umožňujú, 
aby panel po dĺžke pracoval. Zahustené 
upevnenie zaručuje odolnosť voči sacím 
silám vyskytujúcim sa na krajnej časti 
strechy.

Potom zložíme záhyb krajného panelu a 
vyšijeme na záplatu.

OBR.24 MONTÁŽ ZÁVETERNEJ LIŠTY
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OBR.25 MONTÁŽ ZÁVETERNEJ LIŠTY
Na montáž záveternej lišty je potrebné 
použiť farmárske skrutky. Pri nadpájaní 
záveterných líšt je potrebné použiť 
prekrytie 15-30 mm. Pre technicky 
pokročilejších navrhujeme montáž 
záveterných líšt s použitím prídavnych 
prvkov. Eliminujeme tak viditeľné skrutky 
a to výrazne zlepšuje estetiku našej práce. 
Tento druh montáže je vysvetlený počas 
praktických školení BP2.

Univerzálna ventilačná lišta ma 
perfórovanú úpravu . Vďaka perforáciám 
zaisťuje správne vetranie krytiny.

OBR.26 UNIVERZÁLNY VETRACÍ PRVOK

14. Montáž univerzálnych ve-
tracích líšt a hrebeňa

MONTÁŽNY TIP

PRED INŠTALÁCIOU JE POTREBNÝ 
PRÍREZ UNIVERZÁLNYCH VETRACÍCH 
PRVKOV, ABY SA ZABEZPEČILO ÚPLNÉ 
PRILIEHANIE PANELOV.
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Pred upevnením hrebeňového prvku 
musí byť nainštalovaný univerzálny vetrací 
prvok, na montáž ktorej by sa mali použiť 
farmárske skrutky 4,8 x 20 mm alebo 
montážne skrutky typu „L“ 4,2 x 30 mm 
(na jeden plech panelu ZIPP pri hrebeni, 
pripadajú dva ventilačné prvky.

OBR.27 MONTÁŽ UNIVERZÁLNEHO VETRACIEHO PRVKU

Hrebeňový prvok naskrutkujeme na 
univerzálny ventilačný prvok pomocou 
farmárskych skrutiek 4,8 x 20 mm s 
odstupom maximálne 300 mm spôsobom 
„plech na plech“, pričom predtým 
upravíme jeho otvor podľa uhla strechy.

OBR.28 MONTÁŽ HREBENÁČA

Univerzálny vetrací 
prvok

Hrebenáč
Uchytenie 
hrebenáča k lište

Univerzálny ventilačný prvok je potrebné 
namontovať cez montážny otvor na 
spodnej časti strešného prvku. Skrutky 
musia byť montované prostredníctvom 
väčšieho otvoru umiestneného na hornej 
časti, ako je znázornené v priereze vedľa.

Odporúčame pri montáži prvok utesniť, 
rovnako ako pri inštalácii spojovacieho 
prvku. Tento jav je podrobne vysvetlený 
počas praktických školení BP2.
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OBR.29 MONTÁŽ ÚŽĽABIA

OBR.30 MONTÁŽ ÚŽĽABIA

Montáž úžľabia začíname dopasovaním 
do miesta, kde ho budeme montovať. 
Pri výbere a odrezaní tvaru je potrebné 
zabezpečiť prekrytie 30 mm na vykonanie 
ohybu k štartovaciemu pásu.

Pomocou vytvoreného zahnutia 
pripevníme žľab o štartovací pás a 
upevníme ho ku konštrukcii od odkvapu 
po hrebeň pomocou háčikov, pričom 
nezabudnite nastaviť príslušné prekrytie 
vzhľadom na sklon strechy.

15. Montáž úžľabia

175175

2525



OBR.32 MONTÁŽ PANELOV DO ÚŽĽABIA
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OBR.31 DOREZANIE PANELOV DO ÚŽĽABIA
Pred rezaním a inštaláciou panelov 
susediacich s úžľabím je potrebné zmerať 
uhol vytvorením šablóny z líšt

Potom pomocou šablóny odrežeme panel 
a ponecháme 30 mm prekrytie, aby sme 
vytvorili záhyb do úžľabia.

Potom pripevníme panel k okraju úžľabia.
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16. Montáž oplechovania steny

V tomto návode uvádzame jedno 
z možných riešení. Prvým krokom 
je príprava a pripevnenie úchytov k 
streche, ktoré budú slúžiť na upevnenie 
krajného panelu. Takéto úchyty môžu byť 
pripravené z pásov plechu zahnutých v 
pravom uhle. V danom riešení je prvok 
umiestnený pri stene zároveň ohybom 
krajného panelu k stene. Tento ohyb 
musí mať výšku najmenej 200 mm, takže 
časť úchytu priliehajúci k stene by mala 
byť dostatočne dlhšia ako okrajový ohyb 
panelu, aby sa umožnilo spojenie oboch 
prvkov.

OBR. 33 MONTÁŽ ÚCHYTOV NA STREŠNÚ PLOCHU

OBR.34 MONTÁŽ NAPOJENIA PLECHU NA MÚR

Strešný prvok krajného panela by mal 
mať výšku najmenej 200 mm, navyše 
by mal byť jeho horný okraj nadvihnutý, 
čo umožní bezpečné spojenie bez 
potreby dodatočného spojenia s vopred 
pripravenými úchytmi.

m
in

. 2
00

 m
m

úchyt

okrajový panel
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OBR. 35 MONTÁŽ DILATAČNEJ LIŠTY

Pripojenie k stene by malo byť zaistené 
dilatačnou lištou a ak je to potrebné, 
dodatočne utesnené tesniacim 
pokrývačským tmelom. Dilatačná lišta 
musí byť upevnená do steny.
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