Egger Roofing Board
Rychlá, snadná a bezpečná:
S touto deskou můžete
dosáhnout na vrchol.

1

2

Obsah

Obsah
1
2
3
4
5
6

Opláštění střech

4

Důležitost

4

Deska EGGER Roofing Board

5

Benefity

5

Principy pokládky desky EGGER Roofing Board

6

Obecná doporučení

7

Instalace

8

Horizontální instalace

8

Doporučení pro upevnění

9

Zatížení sněhem

Střešní systémy

10

12

Provětrávaná teplá střecha

13

Neprovětrávaná teplá střecha

13

Manipulace

14

Skladování a balení

14

Skladový program

14

Služby

15

3

Důležitost opláštění střech

Důležitost
opláštění střech
Opláštění střech plní u budov více funkcí
a hraje důležitou roli jako součást nosné
konstrukce domu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zvyšuje tuhost střechy
Zpevňuje konstrukci krovu a snižuje účinek dynamického zatížení
(vítr a zemětřesení) na střešní konstrukci.

Zlepšuje zvukovou izolaci
Tlumí zvuky ve vzduchu a nárazový zvuk (déšť, kroupy) a zlepšuje
akustiku životního prostředí pod střechou.

Snižuje tepelné ztráty střechy
Přispívá k zachování tepla v interieru, zvláště při použití střešních
panelů s profilem spoje pero – drážka (nebo podobných) nebo
rovných panelů (OSB, překližka), utěsněných páskou ve spojích
a detailech desek.

Ochrana
Instalace uvnitř souvrství střechy je důležitá pro dodatečnou
ochranu před vlhkostí (způsobenou kondenzací, deštěm
a sněhem) vzhledem k tomu, že většina prodyšných folií se
po několika letech rozpadá a drolí.

Těsnost
Lepší těsnění střešní konstrukce proti průniku hmyzu a hlodavců
do vnitřní části střechy.

Stabilita
Stabilní opora pro snadnou instalaci střešních oken.

Bezpečnost
Chrání řemeslníky proti propadnutí mezi krokvemi a zabraňuje
pádu těžkých nástrojů (např. kladiva), které by mohly zranit osoby
pracující pod střechou.

Pro zajištění optimální ochrany střešních konstrukcí uvedla firma EGGER
na trh nové ergonomické střešní krycí panely pod názvem EGGER Roofing
Board. Jedná se o inovativní produkt poskytující dokonale rovnou spodní
vrstvu a základ pro další střešní krytiny – seznamte se s veškerými
výhodami desky Roofing Board na nadcházejících stránkách.
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EGGER Roofing Board

EGGER Roofing Board
Snadné přenášení – rychlá instalace
Vaše hlavní výhody: Pracujte bezpečněji a
rychleji díky snadné manipulaci a instalaci,
což vám ušetří čas a náklady.
Inovace
• Unikátní kombinace předsazeného spoje – polodrážky a profilu pero –
drážka s integrovanou 2 mm dilatační spárou.
• Rychlá a snadná instalace buď pomocí “fold in & slide” nebo
“plug in & slip”.
• Vyrovnání výškových rozdílů mezi krokvemi je možné, ale v omezeném
rozsahu.
• Možnost nekonečné instalace desek s nepodepřenými spoji z důvodu
spoje pero – drážka na krátké straně desky.

Úspora nákladů a času
• Až o 30 % rychlejší instalace ve srovnání s OSB deskami s rovnou
hranou.
• Dvakrát rychlejší instalace ve srovnání s prkenným záklopem.
• Méně úsilí a méně upevňovacích prostředků.
• Doplňkové H-klipy na vodorovném předsazeném spoji nejsou nutné.
• Nekonečná instalace minimalizuje odpad při řezání.

Bezpečnost
• Vysoká nosnost a tuhost desky EGGER OSB 3.
• Splňuje normy pro zastřešení díky odolnosti proti vlhkosti
a lepidlovému systému použitému při výrobě.
• Testována jako bezpečná deska pro bodové zatížení se zatížením 100
kg člověkem mezi krokvemi až do jejich osové vzdálenosti 600 mm
podle normy EN 12871.
• Instalovaná druhá řada desek bezpečně drží, dokud se neprovede
upevnění vruty nebo sponkami.

Snadné použití
• Malá šířka panelu umožňuje bezpečnější uchopení a přepravu na
střechu.
• Možnost dočasného uložení desek na konstrukci střechy díky nízké
hmotnosti balení.
• Dvě balení obsahují počet panelů potřebný pro standardní střechu
o ploše 130 m² včetně 15 % rezervy.
• Efektivní instalace jedním pracovníkem díky nízké hmotnosti panelu –
přibližně 12 kg.
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Principy pokládky desky EGGER Roofing Board

Principy pokládky desky
EGGER Roofing Board
Deska EGGER Roofing board
a1 Předsazený spoj – polodrážka
je ergonomickým řešením pro
rychlé a bezpečné zastřešení.
Malý panel EGGER OSB 3 má
b1
b2
drážka
speciální profilování na hranách, Spoj pero –
které umožňuje rychlou,
Návod na instalaci
přesnou a skutečně nekonečnou
a2 Předsazený spoj – polodrážka
instalaci a vytváření pevného
podkladu pro střešní krytiny.
Optimalizované hrany desek
umožňují dva způsoby využití
výhod desky.
a

Fold in & Slide
Fold in

Slide:
První možnost jak zaručit
snadnou instalaci je
složit předsazený spoj
– polodrážku na dlouhé
straně panelu a panel pak
jednoduše přesunout do
správné polohy. Dilatační
spára 2 mm se vytvoří
automaticky díky novému
profilu panelu.

Vertikální sekce

b

Plug in & Slip
Plug in

Slip

b2

b1

2 mm
dilatační spára
Horizontální sekce
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Druhou možností je složit
spoj pero – drážka na
krátké straně panelu
a poté nechat panel
sklouznout dolů. Přitom
se rovněž automaticky
vytvoří dilatační spára
2 mm.

Obecná doporučení pro střešní krokvovou a vaznicovou konstrukci

Obecná doporučení
pro střešní krokvovou konstrukci
1.
2.
3.
4.

Pro bezproblémovou instalaci střešního pláště
doporučujeme používat vždy uměle vysušené a hoblované
krokve, které umožní dokonalé zarovnání nosné střešní
konstrukce a zaručují rovinnost povrchu střešního záklopu.
U krokví z čerstvého řeziva může docházet k nechtěnému
zkroucení a vyklenutí, takže je obtížné dosáhnout rovinnosti
podkladu střešního pláště. Proto je nutné se vyvarovat
jejich použití.
Ideálně musí být krokve rozmístěny v osové vzdálenosti
600 mm a nainstalovány paralelně- vzájemně rovnoběžně.
Rozměry krokví a jejich dovolená osová vzdálenost vyplývá
ze statického výpočtu.
Krokve je nutné spojit natupo při jejich ukotvení k
hřebenové vaznici. Nedoporučuje se napojovat dvě krokve
na úrovni hřebenové vaznice vedle sebe. Krokve je třeba
spojovat vždy paralelně.

Poznámka
Rozpětí 600 mm je v souladu s většinou
východoevropských stavebních předpisů
a umožňuje vertikální spojování na
kratších stranách panelu, které mají být
umístěny na horní části krokví při použití
desky EGGER Roofing Board ve formátu
2 400 × 600 mm. Abyste mohli v práci
postupovat rychleji, nabízí se výhodný
rozměr panelu 2 800 mm umožňující
nekonečnou instalaci – viz obrázek níže.

Před instalací desek Roofing Board se ujistěte, že jsou
všechny vrcholy krokví od konce okapové hrany (okapu)
vodorovně dokonale zarovnané. Žádný z vrcholů krokví
nesmí přesahovat přes horizontální rovinu přesahu střechy
stanovenou při instalaci.

Osová vzdálenost 600 mm
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Instalace

D1
Zbytek
řady B

Instalace

Zbytek
řady A

A1

C1
C2
B1
B2

Horizontální instalace pomocí
samonosných spojů panelů mezi
krokvemi

A2

Tento typ instalace je vhodný jak pro nové budovy, tak
i pro rekonstrukce starých střech. Není problém, je-li osová
vzdálenost krokví různá. Vzhledem k rozměru panelů 2,400
nebo 2,800 mm lze desky instalovat rychle a snadno.
Samonosný spoj pero – drážka je dostatečně tuhý, aby bylo
možné vytvořit rovný povrch a pevnou podkladovou vrstvu
pod střešní krytinu.
1. Začněte panelem v plné velikosti A1 v některém z rohů
na straně u okapu. Zkontrolujte, že předsazený spoj –
polodrážka na horní straně panelu směřuje k tesaři a nikoli
ke krokvím, jinými slovy: potisk „touto stranou nahoru” je
viditelný.
2. Položte panel vodorovně tak, aby krátké strany byly
podepřeny krokvemi. Zkontrolujte, zda se spodní dlouhá
strana dotýká vrcholu krokve a je v pravém úhlu vůči
zarovnaným krokvím. Nikdy neinstalujte desky vertikálně
(rovnoběžně s krokvemi).

Zkontrolujte, že je předsazený spoj – polodrážka ve
správné poloze.

≥ 300 mm

3. Připevněte desku na krokve.
4. Položte další panel A2 a spojte jej s předchozím, již
nainstalovaným panelem pevným připojením spoje pero –
drážka v příslušném poli.
5. Připevněte druhý panel na krokve, již připojené na straně.
6. Podobně pokračujte dalšími panely, dokud nebude střecha
zakrytá.
7. Při pokládce další řady dbejte na to, aby spoje pero – drážka
v jednotlivých řadách byly vzájemně posunuty (T-spoj na
vazbu) alespoň o 300 mm.
8. Zbytky-odřezky panelů na konci řady A lze použít jako
počáteční desku v opačném rohu další řady B , pokud délka
umožňuje překrytí min. 1,5 rozpětí.
9. To není nutné v případě, pokud krátká strana desky končí na
krokvích. Spoj lze také umístit mezi krokve.
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Zkontrolujte, že jsou vazby desek vzájemně posunuté
o minimálně 300 mm.

Pro ochranu před větrem a
zajištění střechy proti průniku
dešťové nebo kondenzační vody
doporučujeme dodatečně utěsnit
všechny spoje desek UV-odolnou
silnou samolepicí páskou EGGER.

Doporučení pro upevnění
Při použití desek EGGER Roofing Board doporučujeme následující typy upevňovacích prvků:
Typ upevňovacího prvku

Velikost upevňovacího prvku

Vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou

4,0 × 45 mm

Kroužkové hřebíky

3,0 × 50 mm

Pneumaticky nastřelované spony

1,53 × 11 × 50 mm

Dbejte prosím na následující distanční vzdálenosti:
Maximální rozteč upevňovacích prvků

Minimální rozteč upevňovacích prvků
od hrany desky

Středy hran
(po obvodu desky)

Středy na mezilehlých
podpěrách

Vzdálenost od hrany
desky

Vzdálenost od rohu
desky

Hřebíky a
vruty

150 mm

300 mm

9 mm

25 mm

Sponky

75 mm

150 mm

20 mm

25 mm

9 mm
25 mm

≤ 150 mm
≤ 300 mm

≤ 300 mm

Distanční vzdálenosti pro hřebíky
a vruty.

Páska EGGER
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Zatížení sněhem

Zatížení sněhem
V závislosti na podmínkách zatížení sněhem, které
jsou specifické podle regionu a umístění budovy,
musí být tloušťka desek EGGER Roofing Board
zvolena s ohledem na různé ovlivňující faktory.
Pokud jsou desky EGGER Roofing Board aplikované pod střešní krytinou, doporučujeme
následující tloušťku panelu v závislosti na vzdálenosti krokví/vaznic, sklonu střechy a
zatížení sněhem:

Rozpětí

Sklon
střechy

Zatížení sněhem na zem (kN/m²), Sg
0,80

1,20

1,80

2,40

3,20

4,00

0,56 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
12 mm

12 mm
12 mm

12 mm
15 mm

15 mm
15 mm

15 mm
18 mm

15 mm
18 mm

0,60 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
12 mm

12 mm
12 mm

12 mm
15 mm

15 mm
15 mm

15 mm
18 mm

18 mm
22 mm

0,70 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
15 mm

15 mm
15 mm

15 mm
18 mm

18 mm
18 mm

18 mm
22 mm

22 mm
22 mm

0,80 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
15 mm

15 mm
18 mm

18 mm
22 mm

22 mm
22 mm

22 mm
25 mm

22 mm
25 mm

Výpočty podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5); dvojité rozpětí; všechny krátké spoje desek na krokvích;
servisní třída 2; střednědobá třída trvání zatížení; charakteristická kombinace zatížení; l/150 (limit
průhybu); S=Sg*m; m=0,7 (for 25° - 65°sklon střechy); m=1,0 (pro 0° - 25° sklon střechy); kmod=0,6;
γM=1,2; kdef=2,25; ψ=0,2; 0,25 kN/m² (stalé zatížení pro šindele a střešní desky)
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Střešní systémy

Střešní systémy
Tyto dva typy provětrávaných střešních systémů
doporučujeme pro sedlové střechy.
První doporučení je provětrávaná teplá střešní
konstrukce s bitumenovým hydroizolačním
pláštěm na deskách EGGER Roofing board.
Tento systém představuje velmi masivní střešní
konstrukci bez výskytu kondenzace. Druhý

systém je nepropustná teplá střešní konstrukce
s větranou profilovanou kovovou krytinou.
Tento systém je v souladu s tradičními střešními
konstrukcemi a umožňuje provádět rekonstrukce
zvenčí.

Instalace střešní konstrukce
(zevnitř)

Provětrávaná teplá střešní
konstrukce s bitumenovým
hydroizolačním pláštěm na
deskách EGGER Roofing board

Nepropustná teplá střešní
konstrukce s provětrávanou
profilovanou kovovou střešní
krytinou

A

Sádrokarton

12,5 mm

12,5 mm

B

EGGER OSB 3
se vzduchotěsnými spoji s EGGER
páskou

15 mm

15 mm

C

Parotěsná zábrana sd

–

5 – 10 m

D

Skelná vata ≥ 11 kg/m³
Minerální vata Rockwool ≥ 30 kg/m³
Celulózová izolace ≥ 50 kg/m³
mezi krokvemi

min. 200 mm

min. 200 mm

E

Krokve

sekce v souladu se statickým
výpočtem

sekce v souladu se statickým
výpočtem

F

EGGER Roofing Board

–

12 mm

G

Difúzně otevřená střešní folie
(prodyšná)

ano

ano

H

Střešní kontralatě

40 × 60 mm

40 × 60 mm

I

Střešní latě

–

40 × 60 mm

J

Deska EGGER Roofing Board

12 mm

–

K

Bitumenová hydroizolace

ano

–

Asfaltové šindele

ano

–

Střešní krytina – za studena
tvarovaný plech

–

ano

L

·	Maximální doporučená rozteč krokví je při osové vzdálenosti 600 mm. Při tomto rozpětí
prošla deska Roofing board úspěšně zkouškou bodového zatížení a zatížení člověkem.
·	Sd Hodnotu a vlastnosti parozábrany je nutné zkontrolovat výpočtem.
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Provětrávaná teplá střešní konstrukce
s bitumenovým hydroizolačním pláštěm
na deskách EGGER Roofing board

a
b
j

k

e

l

g
h

i
d

Dvouplášťová lehká střecha s profilovanou plechovou
krytinou a podhledem. Větraná vzduchová vrstva je
pod krytinou, tepelná izolace mezi krokvemi.

a
b
c
e

l

f

i

g

h

d

→

Důrazně doporučujeme utěsnit všechny spoje
panelů, detaily a prostupy instalací z vnitřního
části stěn a vnější strany střešní krytiny pomocí
pásky EGGER. Tak získáte účinnou odolnost
proti prostupu vzduchu a větru.
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Manipulace

Manipulace
Skladování a balení
Správné skladování a ochranná opatření při
dopravě jsou nezbytné pro bezproblémovou
manipulaci. Je nutné vzít v úvahu tyto jednoduché
zásady:

• Obecné pravidlo pro bezpečné stohování palet:
poměr H (výška stohu) / W (šířka palety) ≤ 6:1.
Najděte si, prosím, max. počet palet, které jsou
povoleny při vertikálním stohování, v tabulce
níže (skladový program**).

• Desky EGGER Roofing Board by měly být
skladovány vodorovně v suchém prostředí na
několika dřevěných hranolech. Šířka mezery by
neměla být větší než 80 cm a použité dřevěné
hranoly by měly být všechny stejně vysoké.

• Ocelové pásky je zapotřebí ihned na místě
uvolnit, aby se zabránilo tlakovému namáhání
na paletě.

• Pokud je uskladněno více palet nad sebou,
je nutné zarovnat dřevěné hranoly po výšce
souose.

• Při skladování ve venkovních prostorách je nutné
vytvořit dostatečný prostor nad zemí a přikrýt
materiál nepromokavou plachtou na dřevěných
latích, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu
okolo panelů.
• Před použitím desek doporučujeme 48
hodinovou aklimatizaci desek z důvodu
přizpůsobení dřeva místní a okolní vlhkosti.
Krycí plachta

80 cm

Skladový program desek EGGER Roofing Board
Rozměry panelu
Délka × Šířka ×
Tloušťka *

Hmotnost /
deska

Pokrytá
plocha / deska

Počet desek /
paleta

Hmotnost
netto /
paleta

Pokrytá
plocha /
paleta

Max. počet
palet**

2.800 × 600 × 12 mm

12,1 kg

1,68 m²

52 ks

629 kg

87,4 m²

5

2.400 × 600 × 12 mm

10,4 kg

1,44 m²

52 ks

539 kg

74,9 m²

5

2.400 × 600 × 15 mm

13 kg

1,44 m²

42 ks

544 kg

60,5 m²

5

2.400 × 600 × 18 mm

15,5 kg

1,44 m²

34 ks

529 kg

49 m²

5

* Velikost pokrytí včetně 2 mm dilatační spáry.
** Maximální počet palet, které jsou povoleny při vertikálním stohování
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Servis

Servis
•	technický informační portál na internetu
www.egger.com/buildingproducts
•	cílená podpora a odborné poradenství při
nákupu a montáži
•	technická služba zákazníkům
•	rozsáhlé plánování a produktová dokumentace
•	účast na veletrzích
•	spolupráce s asociacemi a odbornými
sdruženími
•	technické školení
•	návštěvy závodů

Všechny informace a výhody, jakož i instalační
video o deskách EGGER Roofing Board naleznete
také online na www.egger.com/roofingboard
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www.egger.com/roofingboard
t +40 372 4 - 38000 · f +40 372 4 - 68000 · info-ro@egger.com

Chcete se dozvědět více?
Jednoduše zde naskenujte a získejte
informace o dostupnosti.

SC EGGER Romania SRL

EGGER Building Products GmbH

Str. Austriei

Weiberndorf 20

725400 Rădauti,

6380 St. Johann in Tirol

jud. Suceava

Česká republika

CZ_1232997_10/17
Technické změny vyhrazeny. Bez záruky za tiskové chyby, chyby specifikace a omyly.

Rumunsko

