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Předmluva 

Vážení přátelé, 
mezi osvědčené způsoby zabezpečení hydroizolační funkce plochých střech 

zcela nepochybně patří aplikace fólií z měkčeného polyvinylchloridu  ( PVC-P ). 
Tyto materiály se ve světě  objevily již ve druhé polovině 20. století. Konkrétně 

byly izolační fólie pro střešní pláště v našich podmínkách poprvé vyzkoušeny v 80. 
letech minulého století. 

V současné době je na tuzemském trhu celá řada izolačních fólií z PVC-P a 
jejich vývoj neustále pokračuje. Postupně se objevují nové druhy fólií s lepšími 
fyzikálně-technickými parametry a díky  moderní technologii výroby dokonce i  
příznivějším poměrem mezi kvalitou a cenou.        

Jednou z nich jsou fólie MULTIPLAN, které vyrábí firma VWS Vertriebs 
GmbH (Spolková republika Německo), jedna z  firem Evropy, zabývající se výrobou 
těchto materiálů. 

Dostává se Vám tímto  do rukou  „Technicko-montážní příručka 
MULTIPLAN“, která na základě dlouholetých praktických a teoretických zkušeností 
shrnuje zásady pro realizaci fóliových hydroizolací střešních plášťů z PVC-P  fólií 
MULTIPLAN.  

Definuje základní principy konstrukční a objasňuje technologii řešení a 
provádění detailů střech s upozorněním na možná úskalí a nebezpečí, jež mohou 
vzniknout podceněním dané problematiky. 

Příručka vychází z obecných teorií hydroizolační techniky při respektování 
stanovení příslušných platných norem. 

Autoři v ní shrnuli bohaté teoretické a praktické poznatky  získané  jak 
v průběhu vlastního aktivního působení ve stavebnictví České a Slovenské republiky 
tak i spoluprací s významnými odborníky v oboru hydroizolační techniky.  

Byli vedeni snahou o co nejjasnější a nejpřehlednější vysvětlení dané 
problematiky, pokud možno ve stručné a jednoduché podobě tak, jak vyžaduje dnešní 
moderní doba. 

Tato příručka není, ani nemůže být náhradou projektové dokumentace 
hydroizolací střech. Přesto v její druhé části naleznou potřebné základní informace i 
projektanti zabývající se navrhováním střech novostaveb. Je samozřejmé, že tato 
příručka nemůže zbavit projektanta povinnosti řídit se platnými technickými normami 
a předpisy, ale rozhodně pro něj může být cenným vodítkem při řešení mnoha 
konkrétních příkladů. 

Autoři věří, že tato „Technicko-montážní příručka MULTIPLAN“ usnadní 
orientaci všem pracovníkům, kteří se zabývají problematikou  hydroizolací střech.   

  
 Za kolektiv autorů Ing. Václav Kroutil 

Praha – červen 2008 
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Příklady složení vrstev 

Střechy bez ochranných a užitkových vrstev 

MULTIPLAN – mechanicky kotvený 

Volně vystavený povětrnosti 

Omezeně pochůzný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIPLAN – mechanicky kotvený MULTIPLAN – mechanicky kotvený 

podkladní vrstva textilie podkladní vrstva textilie 

betonová nosná konstrukce lehká nosná konstrukce – např.dřevěné bednění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIPLAN – mechanicky kotvený MULTIPLAN – mechanicky kotvený 

separační vrstva textilie separační vrstva textilie 

tepelná izolace tepelná izolace 

parotěsná zábrana parotěsná zábrana 

betonová nosná konstrukce lehká nosná konstrukce – trapézový plech 

Mechanicky kotvený 
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Příklady složení vrstev 

Střechy se stabilizační vrstvou 

MULTIPLAN – volně kladený ( mechanicky kotvený částečně ) 

Částečně vystavený povětrnosti 

Omezeně pochůzný nebo pochůzný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volně položený pod 
stabilizační vrstvou 

volně položený pod tepelnou 
izolací a stabilizační vrstvou 

volně položený pod 
stabilizační vrstvou 

 
 
 
 

stabilizační zásyp stabilizační zásyp dlažba 

ochranná vrstva textilie ochranná vrstva textilie podložka dlažby 

MULTIPLAN tepelná izolace XPS ochranná vrstva textilie 

podkladní vrstva textilie separační vrstva textilie MULTIPLAN 
nosná konstrukce horního 
pláště 

MULTIPLAN podkladní vrstva textilie 

vzduchová mezera podkladní vrstva textilie betonová nosná konstrukce 
nosná konstrukce dolního 
pláště  

betonová nosná konstrukce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volně kladený 
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1. Úvod 

 
Obecně platí, že střecha představuje jednu 

z nejdůležitějších a technicky nejnáročnějších 
částí stavebních objektů. Zde se nejvíce projevují 
degradující vlivy neustálých změn vnějšího 
prostředí, které kladou vysoké nároky na kvalitu 
povrchových vrstev střešních plášťů. Těmito 
vrstvami u převážné většiny střešních plášťů jsou 
vrstvy hydroizolační. 

Podle definice je hlavním posláním 
hydroizolační vrstvy ochrana  střešního souvrství 
umístěného pod ní, ale také především 
podstřešních prostor před pronikáním srážkové 
vody. 

V současné době se pro hydroizolační 
vrstvy střešních plášťů plochých střech, které 
zcela dominují u průmyslových staveb, 
panelových obytných objektů ale i u moderních 
rodinných domků po dlouhém technickém a 
technologickém vývoji, používají souběžně dva 
systémy založené na odlišných materiálových 
bázích. Materiály z asfaltových směsí, které se po 
dlouhém vývoji v dnešní podobě pomocí 
modifikace vhodnými kaučuky postupně 
proměňují na plasty, a materiály z měkčeného 
PVC, které už plasty jsou. 

Tato technicko-montážní příručka 
představuje střešní hydroizolační systém z PVC-P 
od firmy VWS Vertriebs GmbH (Spolková 
republika Německo).  

 Tento materiál je dodáván na evropský trh 
pod obchodním označením MULTIPLAN®. 

  
1.1. Klíčové výhody materiálů MULTIPLAN 

1.1.1. Vlastnosti materiálu 

► 
pružnost, flexibilita a odolnost vůči vlivům 
povětrnostních podmínek včetně UV 
stability 

► 
vynikající odrazivost při slunečním záření, 
zvláště světlé barvy 

► 
vynikající svařitelnost a to i po delší   
expozici – výhoda při případných opravách    

► 
minimální požadavky na údržbu v průběhu 
životnosti  

► 
velmi malá plošná hmotnost nezatěžující 
stavbu  

► ohebnost za chladu 

► nízký difúzní odpor pro vodní páru 

► odolnost proti prorůstání kořenů 

 
 

1.1.2. Výhody aplikace 

► 
široká možnost využití – střechy nové i 
rekonstruované 

► 
komplexnost dodávky včetně všech 
doplňkových prvků snižuje i pracnost a tím i 
náklady 

► komfortní práce izolatéra 

► akreditovaní a řádně vyškolení dodavatelé 

► v případě potřeby velmi snadná demontáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 1 
Ukázka pracné a namáhavé demontáže 
asfaltových pásů po skončení jejich životnosti 
 

1.1.3. Požární bezpečnost 
► velmi příznivá třída reakce na oheň 

► nešíří oheň, při odstranění zdroje ohně zhasne 

► 
způsob svařování horkým vzduchem 
minimalizuje riziko požáru 

► 
doplňkové prvky a materiály vykazují 
vlastnosti základního materiálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 2 
Jednoduchá ukázka samozhášivosti fólie  

MULTIPLAN. 
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1.1.4. Ekologická udržitelnost 

► 
nízká náročnost na suroviny, 57% PVC 
tvoří chlór pocházející ze soli 

► nízká energetická náročnost při výrobě  

► minimální zátěž v případě požáru 

► nízké náklady na dopravu 

► dlouhodobá životnost 

► recyklovatelnost po ukončení životnosti 

► odpadá skládkování 

 
To je základní výčet výhod materiálů 

MULTIPLAN na bázi PVC-P.  
Laická veřejnost je ze strany ekologů čas od 

času přesvědčována o škodlivém vlivu PVC-P na 
životní prostředí.  

Jejich argumentace se však velmi často 
zastavila v  80. - 90. letech 20.století. Je 
samozřejmé, že průmysl na negativní jevy 
provázející výrobu zareagoval. Dnes panuje 
obecná shoda v tom, že pokud některé nedostatky 
zůstaly, týkají se výroby PVC, nikoli výroby 
hydroizolačních fólií nebo jejich užití. 

 
2. Technologické pokyny 

 
2.1. Podklad hydroizolace 

 
Podkladem pro izolační povlaky z  fólie 

mohou být všechny obvykle používané typy 
stavebních hmot. Jsou to např.  : 

 

► cementové potěry, žel.betonové konstrukce, 

► 
tepelně izolační desky z pěnových plastů, 
dílce z minerálních vláken dostatečné 
tuhosti a časově neměnných vlastností, 

► dřevěné bednění, 

► 
stávající střešní krytiny z asfaltovaných 
izolačních pásů apod. 

 
 
Celá střešní krytina nesmí obsahovat dehet 

ani jeho deriváty.  

Betonové nebo cementové podkladní vrstvy 
musí být dostatečně vyzrálé s vyhlazeným 
povrchem. Oblé nerovnosti podkladu nesmí 
přesahovat  při měření 2 m latí 5 mm. Povrch 
musí být zbaven ostrých hran a výstupků. Celá 
plocha musí být pečlivě zametená.  

Rovinnost vnějšího povrchu střechy se 
neurčuje. Na povrchu nepochůzných střech nemá 
srážková voda vytvářet kaluže o hloubce větší než 
10 mm. 

Podklady z tepelně izolačních desek musí 
mít dostatečnou tuhost a pevnost,  tj. min 40 kPa u 
ploch nepochůzných a min. 70 kPa u ploch 
pochůzných  ( při 10% stlačení ). Jednotlivé desky 
se mají pokládat na těsný sraz. Při tloušťkách 
tepelně izolační vrstvy nad 60 mm se doporučuje 
tuto izolaci provádět ve dvou vrstvách na vazbu.  

 
Z praxe je známo, že tepelně izolační desky 
z minerálních vláken časem za určitých 
okolností i pod zcela dokonalou vodotěsnou 
izolací ztrácejí svoji původní tuhost a 
měknou. K tomuto jevu dochází zejména 
pod vlivem i malého množství tzv. 
zabudované vlhkosti. Z tohoto důvodu 
pokládka tepelně izolačních vrstev 
z minerálně vláknitých desek vyžaduje 
zvláštní pečlivost a kontrolu vlhkostí  jak  u 
podkladních konstrukcí, tak i u samotných 
desek.    

    
Dřevěné bednění musí být před 

zabudováním opatřeno trvalou impregnací proti 
plísním a  hnilobě. Prkna se musí osazovat na 
těsný sraz, nejmenší přípustná tloušťka je 25mm. 
Při osové vzdálenosti podpor nad 900 mm musí 
být tloušťka prken zvýšena min. na 30 mm.  

 
U oblých střech ( např. obloukových nebo 
válcových ),  jejichž  podklad je tvořen 
dřevěným bedněním, se ve styku 
jednotlivých prken vždy vyskytují viditelné 
nepravidelné spáry a plocha představuje 
z geometrického hlediska mnohostěn, 
nikoliv tedy souvislou hladkou plochu. Na 
tuto skutečnost je třeba upozornit investora, 
jelikož všechny povlakové krytiny ( tedy i 
z PVC-P ) kopírují tvar podkladu. Tento 
pohledový nedostatek lze buď zcela 
odstranit úpravou povrchu některým 
vhodným deskovým materiálem nebo 
výrazně potlačit např. textilií s větší 
plošnou hmotností.  
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Stávající střešní krytiny z  asfaltovaných 
izolačních pásů musí být čistě zameteny, případné 
výdutě musí být prořezány a vyspraveny.  

 
Obecně při opravách nebo rekonstrukcích 
stávajících krytin musí být proveden pečlivý 
průzkum celého střešního souvrství 
z hlediska skladby, vlhkostních a 
hmotnostních poměrů, tepelně izolačních 
vlastností, možností případného mechanic-
kého kotvení apod. Tyto informace nejlépe 
poskytnou zkušební hloubkové sondy.  

 
2.1.1.Vlastnosti povrchu podkladu 
Povrch, na který se fólie MULTIPLAN 

mechanicky připevňuje, musí mít pevnost 
odpovídající příslušným normám, musí odolávat 
vlhkosti a zároveň musí být odolný proti korozi 
nebo zahnívání podle příslušných norem. 

 
2.1.2. Požadavky na konstrukci podkladu 

Podklady, ke kterým je možno fólie 
MULTIPLAN mechanicky kotvit, jsou 
následující: 

 

► 
betonový   podklad   minimální tloušťky 50 
mm; 

► 

dřevěné bednění z prken minimální tloušťky 
25 mm, při jejich použití se doporučuje jejich 
spojení na pero a drážku, povrch ohoblovat. Při 
perforaci fólie MULTIPLAN způsobené např. 
vyčnívajícími třískami, zuby, prasklinami nebo 
jinými vadami dřeva, odmítne provádějící 
firma převzetí; 

► 
OSB desky minimální tloušťky 15 mm, spoje 
na pero a drážku; 

► 
ocelové  trapézové  plechy  min. tloušťky 0,75 
mm; 

► 
lehké konstrukční  podklady jako plynosilikát 
apod. jen se zvláštním souhlasem 
specializované firmy provádějící hydroizolace. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. Textilie 
Izolační fólie  MULTIPLAN  se vždy 

pokládají na plochy zcela pokryté ochrannou, 
separační vrstvou technické textilie. Výjimku 
tvoří podklad z minerálně vláknitých desek, 
jejichž struktura a chemické složení umožňuje 
přímý kontakt s fólií.  

Pásy textilie nesmí obsahovat žádná 
organická vlákna (např. bavlnu atp.) či jejich 
zbytky. Vzhledem k poměrně velké, a tím pádem 
nepříliš přehledné nabídce na našem trhu se 
doporučuje používat textilie, které jsou 
v sortimentu Vašeho dodavatele fólií 
MULTIPLAN. Plošná hmotnost používaných  
textilií se pohybuje v rozmezí 150 - 600 g.m-2.  

 
Textilie je určena pro následující použití : 

► jako podkladní vrstva fólií MULTIPLAN 

► 
Jako separační vrstva fólií 
MULTIPLAN 

► 
Jako ochranná vrstva fólií 
MULTIPLAN 

 
Textilie používaná jako podkladní vrstva 

musí mít, v závislosti od kvality izolovaného 
povrchu, minimální plošnou hmotnost 200 g.m-2. 
Použití textilie o vyšší plošné hmotnosti se řídí 
stavem podkladních vrstev. Zvláště u ploch 
rekonstruovaných ( nerovný podklad atp. ) je 
často nutno použít textilii plošné  hmotnosti  300 - 
600 g .m-2, či jejich kombinaci. 

Textilie, používaná jako separační vrstva 
fólie MULTIPLAN, ji odděluje od ploch 
obsahujících živici a asfalt. Její plošná hmotnost 
musí být minimálně 150 g.m-2. Aby se vyloučilo 
vzájemné chemické působení mezi fólií 
MULTIPLAN a polystyrenem,  je nutno použít 
separační textilii o minimální plošné hmotnosti 
150 g.m-2. 

U materiálů  ostatních nebo u materiálů,   u 
kterých není známo jejich chemické složení, je 
nutno použít textilie o minimální plošné hmotnosti 
300 g .m-2 při současné konzultaci s Vašim 
dodavatelem fólie MULTIPLAN. 

Pásy textilie musí být položeny 
s podélnými i příčnými přesahy ve spojích šířky 
minimálně 50 mm. Lze je vzájemně horkovzdušně 
spojit nebo tzv. nabodovat, aby nedocházelo při 
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montáži celého souvrství k jejímu odnášení 
větrem. 

K dělení textilie je nejlépe používat 
krejčovských nůžek. Je ji rovněž možno dělit 
proudem horkého vzduchu z ručních svářecích 
přístrojů. 

 
Při opravách stávajících krytin se můžeme 
setkat s povrchy, které jsou opatřené 
asfaltolatexovými  suspenzemi nebo 
emulzemi v podobě nátěrů popř. 
nástřiků.Tyto vrstvy, a to  i po mnoho let 
obsahují určité množství těkavých látek, 
které zejména v letních měsících mohou 
ohrozit životnost fólií v přímém kontaktu tak, 
že se propenetrují přes technickou textilii. V 
 těchto případech doporučujeme separační 
textilii doplnit vrstvou PE fólií pokládanou 
jen na přesah. 

 
2.3. Kotvicí a ukončovací profily 

 
Kotvicí a ukončovací  profily jsou vyráběny 

z poplastovaného plechu na který je možno fólii 
MULTIPLAN horkovzdušně přivařit. Připevňují 
se k izolované ploše přes vrstvu textilie, před 
pokládkou fólie MULTIPLAN.  

Obvodové kotvicí a ukončovací profily jsou 
naprosto nepostradatelnou součástí každého 
fóliového izolačního systému. Jejich hlavním 
posláním je stabilizace fóliového povlaku na 
střešní konstrukci a eliminace působení vnitřních 
a vnějších sil na izolační povlak.   

Ulehčují práci pracovníkům, začleňují 
provedení spojení s fólií MULTIPLAN do 
jednotného systému. Jejich použití je navíc i 
estetickým přínosem.  

 
 
 

 

 

Obrázek číslo 3 
Schématické znázornění poplastovaného 

plechu.Viplanyl 
 

A vrchní strana – PVC min.0,6 mm 

B žárové pozinkování min.175 mg.m-2 

C ocel 0,55 mm, druh Fe PO2G, třída DX51D 

D spodní strana – epoxidový ochranný lak 10 µm 

 

2.3.1. Kotvicí profily 
Umisťují se  na podkladní plochu po 

položení podkladní vrstvy textilie v předem 
určených pozicích a k podkladům se připevňují 
pomocí kotvicích prvků určených pro daný 
podklad. 

Ty je nutno umístit pokud možno v kolmém 
směru vzhledem k fólii MULTIPLAN 
v předepsané rozteči, a tím zajistit jejich namáhání 
střihem. Není-li to možné a je nutno je umístit 
vodorovně, musí se jejich počet přiměřeně  zvětšit 
cca o 40%,  neboť jsou namáhány tahem.  

Kotvicí profily se osazují jednak po celém 
obvodu střechy ( okap, atika, přilehlé nadezdívky 
nebo vyšší stavební konstrukce ), tak v místech 
náhlé změny sklonu podkladu ( úžlabí, hřeben ), 
v místech výškových stupňů a po obvodu 
střešních prostupů. 

Montáž kotvicích profilů se doporučuje 
provést ihned po položení ochranné textilie, neboť 
tím se zároveň provede její fixace před účinky 
větru.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek číslo 4 
Schematické znázornění užití kotvicího L profilu 
 
 

Obrázek číslo 5 
Schematické znázornění užití kotvicího L profilu 
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2.3.2. Ukončovací profily 
Tyto profily společně s průběžnou  fólií k ní 

souvisle přivařenou tvoří ukončení izolované 
plochy (např. atiková okapnice či  závětrná  lišta u 
plochých střech atp.). Při jejich výrobě jsou 
respektována příslušná ustanovení norem.  

Při jejich použití je nutno dodržovat 
příslušná ustanovení norem ( přesahy atikových 
okapnic, výška ukončení izolace atp ).  

Zároveň  je třeba vždy dbát,  aby jejich 
čistá šířka ( bez umístěných kotvicích prvků ) pro 
horkovzdušné sváření s fólií MULTIPLAN, činila 
nejméně 40 mm.  

Ukončovací profily se k ploše připevňují 
kotvicími prvky určenými pro daný podklad. Ty je 
vždy nutno umístit v příčném kraji profilu, a tím 
zabránit jeho prohnutí.  

Připevňují se vedle sebe se spárou 2-3 mm. 
Vzniklé spáry se doporučuje nejprve přelepit 
samolepicí hliníkovou nebo textilní páskou šířky 
min. 30 mm a poté se překryjí tvarovkou z fólie 
MULTIPLAN o minimální šíři  80 mm, která se k 
profilu horkovzdušně přivaří, a tím se zajistí 
vodotěsnost.  

Před jejich montáží je třeba je řádně ve 
spodní části utěsnit (zvláště na atikách), aby proud 
větru nemohl proniknout pod fólii MULTIPLAN. 
K tomu je možno použít např. těsnicí šňůry 
z lehčeného PE v návětrné hraně. 

Atikové ukončovací profily (okapnice) 
musí být umístěny tak, aby tvořily spád do vnitřní 
plochy střešního pláště. 

U objektů nad 20 m jejich výšky se 
doporučuje použít tzv. příponku z pozinkovaného 
plechu o tloušťce 0,55-0,80 mm, v souladu 
s platnými normami. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 6 
Schématické znázornění užití atikové okapnice 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 7 
Schematické znázornění užití „hákové“ atikové 

okapnice 
 
 
Standardizované rozměry kotvicích a 
ukončovacích profilů včetně rozměrů jsou 
uvedeny v příloze číslo 1 této příručky !!! 
 

 
 

2.4. Pokládka fólií MULTIPLAN 
 

V tomto odstavci jsou v jednotlivých 
bodech popsána pravidla kladení fólií 
MULTIPLAN, která jsou společná všem druhům 
použití ( bez rozdílu o jaký druh pokládky či 
materiálu se jedná ). Upevňování fólie 
MULTIPLAN se provádí mechanickými 
kotvicími prvky nebo dodatečným přitížením. 

2.4.1. Fólie MULTIPLAN 
Izolační fólie se vždy pokládá na podklad 

zcela pokrytý technickou textilií. Výjimku tvoří 
pouze tepelně izolační materiály z minerálních 
vláken. 

Fólie MULTIPLAN se doporučuje pokládat 
do teploty -5oC vnějšího prostředí. Při nižších 
teplotách je třeba postupovat obezřetně a zbytečně 
pásy fólie nenamáhat na ostrý ohyb. V nezbytných 
případech musí být před aplikací provedeno 
temperování materiálu v krytých skladech. 

Obecně se doporučuje fólie před zahájením 
vlastních izolačních prací rozbalit a nechat je 
několik minut tzv. "vyležet" pro odstranění 
předpětí, vzniklého při jejich balení.  

Fólie MULTIPLAN  musí být : 
► vždy  položeny čisté,  bez  vlnek a záhybů; 

► vždy  urovnány, nesmějí být napínány; 

► vždy pokládány na vrstvu textilie. 
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Přesahy ve spojích jsou znázorněny na 
obrázku číslo 8. Při použití kotvicích prvků s větší 
dosedací plochou je nutno tento přesah přiměřeně 
zvětšit tak, aby šířka pro horkovzdušné svaření 
činila nejméně 40 mm. Velikost přesahu je platná 
pro ruční i poloautomatické svařování.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 8 
Přesahy ve spoji při mechanickém kotvení. 

 

A svár 40 mm 

B osa kotvicího prvku od kraje   30 mm 

C celkový přesah 130 mm 
 
Pokládku fólie MULTIPLAN na 

vodorovnou plochu je třeba provádět pokud 
možno tak, aby byla  hrana spoje po směru 
odtékající kapaliny. Při přechodu z vodorovné 
plochy na svislou je třeba klást fólii 
MULTIPLAN tak, že se plynule nepokračuje na 
svislou plochu, ale pás se klade podél. Tím 
odpadá četnost spojů na svislých plochách. Při 
podélném vzájemném napojování pásů 
MULTIPLAN je nutno roh pásu seříznout do 
oblouku tak, aby nevznikl ostrý roh. 

K dělení pásů MULTIPLAN je nejlépe 
používat háčkový nůž. Prováděné řezy musí být 
rovné. Při podélném dělení pásů MULTIPLAN  se 
doporučuje použít k označení dělící roviny tzv. 
šňůrkovač. 

 
 
 
Využijte podélné dělení pásů přímo u 
Vašeho distributora, který vlastní patřičné 
strojní vybavení. Pásy jsou přesné, rovné 
a urychlují práci při pokládce. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 9 
Řezací stroj na podélné řezání fólií. 

 
2.5. Fólie MULTIPLAN mechanicky kotvená 

 
V tomto odstavci jsou v jednotlivých 

bodech popsána pravidla kladení fólií 
MULTIPLAN mechanicky kotvených, přičemž 
obecná pravidla, která jsou uvedena v odstavci 
2.4., jsou zde pouze doplněna nebo upřesněna v 
souvislosti s daným druhem pokládky. 

2.5.1. Všeobecně  
Tento druh pokládky je nejčastějším 

konstrukčním řešením pro ploché střechy nové i 
rekonstruované. V kombinaci s vrstvou tepelné 
izolace poskytuje vysoce spolehlivou izolační 
vrstvu různým typům plášťů plochých střech. 

 
2.5.2. Sací účinky větru  

Nejvýznamnějším vnějším vlivem 
působícím na každou střešní krytinu je záporný 
tlak ( sání ) větru.  

Jeho velikost závisí na umístění budovy a 
její polohy v plenéru, výšce střešního pláště nad 
terénem, jejím tvaru a geometrických 
půdorysných poměrech. V různých partiích střech 
je celkové zatížení  účinky sání větru  různé.  

K eliminaci sání větru je proto nezbytné 
vytvořit sílu působící opačně. Tato síla může být 
vyvolaná buď zatížením vhodnou stabilizační 
vrstvou nebo mechanickým ukotvením krytiny do 
pevného podloží střešního souvrství, případně 
kombinací obou způsobů.   

 V tomto odstavci je naznačen způsob 
výpočtu účinku sací síly větru na střešní plášť. Při 
výpočtu je třeba postupovat v souladu s platnými 
normami. Jsou to ČSN 73 0035, nebo ČSN ENV 
1991-2 -4 .  V příloze je  připojena „Větrná mapa 
České republiky“. 

 
 
 
 

A

B

C
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Obrázek číslo 10 
Schematické znázornění účinků od sání větru 

 
 
Provedení výpočtu je rovněž možno zadat 

Vašemu distributorovi, který je patřičně vybaven 
pro stanovení účinku celkové sací síly větru. Po 
zadání údajů o konkrétní stavbě stanoví kritická 
místa jejího zatížení.  

 
 

Mějte na paměti, že nepřesnost vstupních 
údajů pro stanovení způsobu, druhu a 
množství kotvicích prvků může mít při 
extrémně silném větru za následek destrukci 
fólií MULTIPLAN.  

 
 

 
Sací síla  může způsobit v případě, že není 

dostatečně neutralizována, porušení těsnosti fólie 
MULTIPLAN,  v  krajním  případě  může  dojít až 
k úplné destrukci střešního pláště. Proto tam, kde 
není možné překrytí fólie MULTIPLAN 
stabilizační vrstvou, je nutné ji mechanicky kotvit.  

Rychlost větru je základním faktorem, 
ovlivňujícím ukotvení fólie střechy, zejména 
počet kotvicích míst, ale i druh kotvicích prvků   a 
způsob, jakým je kotvení provedeno.Celkový sací 
účinek se stanoví podle norem takto:  

 
wn = wo 

.κw . Cw 

Wo základní tlak větru [kN.m-2] 

κw součinitel výšky  

Cw tvarový součinitel  
 

V dalších bodech jsou uvedeny základní 
údaje  o těchto činitelích, jejichž užití může 
přispět k základní orientaci o vlivu větru na 
plochou  střechu.  

 
1.Základní tlak větru wo 

Jeho hodnota je odvislá od místa stavby a 
pohybuje se od 0,45-0,85 kN.m-2. Hodnotu 
ovlivňuje především nadmořská výška, ale i 
umístění stavby na větrné mapě České republiky. 
U některých typů staveb může být hodnota 
snížena až na 0,25 kN.m-2.  

   
 

2. Součinitel výšky κw 
Závisí na celkové výšce, v níž vítr působí. 

Ta je dána součtem výšky paty budovy a výšky 
budovy. Součinitel může být ovlivněn i okolním 
terénem, v němž je stavba umístěna. Buď je v 
otevřeném terénu (A) nebo je součástí zástavby 
(B). Značný vliv má i případné umístění stavby na 
vrcholu svahu, kdy se připojuje i vliv svahu, 
vyjádřený přídavnou výškou. Hodnoty součinitele 
κw se pohybují v těchto mezích : 

pro terén typu A 1,00 - 2,42 

pro terén typu B 0,65 - 2,42 
 

 
3. Tvarový součinitel Cw 

Udává účinnost a rozložení zatížení větrem 
po povrchu střechy konkrétního 
objektu.Vzhledem k rozmanitosti tvarů staveb i 
jejich rozměrů, se používají tyto dílčí koeficienty: 

Ce pro celou plochu střechy 

CL pro místní zatížení dílčích úseků střechy 
 

4. Součinitel Ce pro celou plochu střechy 
Jeho velikost závisí : 
A. od směru větru : 

► ve směru kolmém na delší rozměr stavby 

► ve směru delšího rozměru 
 

B. od základních rozměrů stavby : 

a menší půdorysný rozměr [m] 

b větší půdorysný rozměr [m] 

h   výška objektu [m] 
Při   výpočtu   je   nutno vzít v úvahu 

všechny hodnoty koeficientu Ce a použít ty, které 
dávají vyšší zatížení. 
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5. Součinitel CL pro místní zatížení 
Jeho velikost závisí : 

► od směru větru  

► od menšího z půdorysných rozměrů-b  [m] 
Větrné proudění vzduchu vyvolává 

v okrajových pásmech ploché nebo válcové 
střechy větší sací účinek než v ostatní ploše, což 
vyjadřuje součinitel CL, platný pro oba typy 
střech, t.j. ploché i válcové. Pro výpočet 
normového zatížení  se  v ploše  střechy  bere, v 
případě překrytí pásem působení, vyšší součinitel, 
ale součinitelé se při překrytí pásem nesčítají. 

6. Nástavba na střeše 
Na plochých střechách se někdy vyskytují 

nástavby, které jsou nejexponovanějším místem 
na ploché střeše. Součinitel místního zatížení pro 
tyto případy je vždy vyšší než u plochých střech. 

 
7. Součinitel zatížení větrem γf 

Normovou složku zatížení větrem danou 
výpočtem dle předcházejících kapitol je nutno 
násobit součinitelem zatížení větrem γf, který činí 
1,2, při budovách vysokých přes 40 m pak 1,3. 
Hodnota zatížení, kterou je nutno uvažovat pro 
způsob kotvení pak činí: 

 

w = wn . γf [kN.m-2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 11 
Schematické znázornění účinků od sání větru 
v jednotlivých pásmech platné pro střechy:   

 b/a  >  1,5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 12 
Schematické znázornění účinků od sání větru 
v jednotlivých pásmech platné pro střechy: 

 b/a  = <   1,5 

Kromě těchto výpočtů, pro naprostou 
většinu střešních plášťů, lze použít tabulek 
sestavených na základě empirických zkušeností a 
převzatých ze zahraničních pramenů.  
   

Tabulka číslo 1 
Orientační hodnoty sání větru působící na střešní plášť 

Sání větru na pásma střechy Výška 
střechy nad 
terénem vnitřní okrajové nároží 

[ m ] [ N . m-2 ] 
 

do 10 -440 -1100 -1650 

do 20 -530 -1320 -1980 

do 30 -590 -1460 -2190 

   
Tabulka číslo 2 

Orientační počet mechanických kotvicích prvků 
Platné pro na pásma střechy Výška 

střechy nad 
terénem vnitřní okrajové nároží 

[ m ] [ ks . m-2 ] 
 

do 10 3 5 7 

do 20 3 5 8 

do 30 3 6 9 

 
Tabulka číslo 3 

Orientační hmotnost zatěžovací vrstvy 
Platné pro na pásma střechy Výška 

střechy nad 
terénem vnitřní okrajové nároží 

[ m ] [ kg . m-2 ] 
 

do 10 66 165 248 

do 20 80 198 297 

do 30 89 219 329 
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Počty kotvicích prvků musí být obsaženy v 
každém m2 izolované plochy. Hodnoty 
nelze průměrovat !! 
 
 

2.5.3. Zkoušky kotvicích prvků 
Každý kotvicí prvek je před zahájením jeho 

používání podroben ve státem akreditovaných 
zkušebnách zkoušce na výtažnou sílu. O těchto 
zkouškách jsou vydávána příslušná osvědčení 
s uvedením naměřené průměrné výtažné síly pro 
daný druh materiálu. 

Je však třeba mít na paměti, že podmínky 
ve zkušebnách, zvláště co se týká materiálů, ze 
kterých je příslušný kotvicí prvek zkoušen, jsou 
téměř ideální. V praxi však nelze (zvláště u střech 
rekonstruovaných ) tyto hodnoty slepě převzít. 

 
 

Hodnoty výtažné síly kotvicích prvků 
uvedené v osvědčení zkušeben  jsou 
orientační !!! Nezapomeňte je na  střeše 
přezkoušet !!! 

 
 
K jejich přezkoušení je nejlépe 

využít přenosného měřicího zařízení pro tahovou 
zkoušku. 

 Přístroj se skládá z tělesa přístroje, se 
kterým je trvale spojen měřič osové síly s vlečnou 
ručičkou do maximální osové síly 900 kg. Přístroj 
má výměnný držák kotvicích prvků, který se na 
trapézový šroub přichytí pomocí kolíku. Součástí 
přístroje jsou také páky, které se přišroubují do 
hlavy měřicího zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 13 
Měřicí zařízení COMTEM pro určení 
výtažné síly kotvicího prvku. 

 
 
Měřicí přístroj při manipulaci přenášejte 
za těleso přístroje, nikoliv  za  páky. 
Mohlo by dojít  k poškození měřicího 
zařízení !!! 

 
 

 
 
 
 
 

2.5.4. Svařování fólie MULTIPLAN 
Svařování fólií MULTIPLAN je možno 

provádět do nejnižší teploty okolního prostředí -5o 
C. Za teplot pod 0oC se doporučuje pásy 
MULTIPLAN před jejich montáží skladovat ve 
vytápěných prostorách. Svařované plochy musí 
být čisté a suché. Před zahájením svářečských 
prací je nutno stanovit svařovací rychlost ( zvláště 
u poloautomatů ) a teplotu. Je nutno provést 
svářecí vzorky ( rozumí se vyříznutí vzorku z 
provedeného sváru ). To je zejména nutné provést 
při kombinaci různých druhů materiálů 
MULTIPLAN. Znečištěné plochy se musí před 
zahájením sváření důkladně očistit. Ke svaření 
fólie MULTIPLAN se doporučuje používat jen 
schválené horkovzdušné aparáty např. Leister, 
Herz atd. 

Při přechodu z vodorovné plochy na svislou 
se doporučuje fólii MULTIPLAN nejprve ukončit 
na  vodorovném ramenní kotvicího L profilu 
přivařením a svislou část izolačního povlaku 
opracovat samostatně z pruhů fólie pokládaných 
souběžně s obvodovou  koutovou hranou. Tím 
odpadá četnost spojů na svislých plochách. Při 
podélném vzájemném napojování pásů 
MULTIPLAN je nutno roh pásu seříznout do 
oblouku tak, aby nevznikl ostrý roh. 

 
Svářecí aparáty resp. způsoby svařování 

rozdělujeme do dvou skupin – ruční a 
poloautomatické. 
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2.5.5. Ruční svařování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 14 

Ruční svářecí aparát. 
 

Ruční svařování  probíhá ve dvou etapách. 
1. etapa : 

po zahřátí přístroje, tj. asi 3-4 minuty, se 
fólie MULTIPLAN svárem upevní k 
ukončovacím či kotvicím profilům z 
poplastovaného plechu, případně k sousedícímu 
pásu fólie MULTIPLAN. 

2. etapa :  
vodotěsné svaření se provede nahříváním 

obou vrstev spojovaného materiálu v místě 
přesahu za současného stlačování pomocí 
přítlačného válečku.  
 

 
Obrázek číslo 15 

Přítlačný váleček základní. 

 
Obrázek číslo 16 

Přítlačný váleček doplňkový pro detaily. 
 

 
Při ručním sváření se pro rovné spoje 

používá trysky šířky 40 mm. 
 

 

 

 

 
 

Obrázek číslo 17 
Tryska šířky 40 - základní typ pro ruční 

svařování. 
 

V rozích, koutech a při svislém naváření na 
ukončovací a kotvicí profily se pracuje  s  rovnou  
nebo  pod   60o zahnutou   tryskou  šířky 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 18 
Tryska šířky 20 - základní typ pro ruční svařování 

v detailu.  
 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 19 
Tryska šířky 20 mm, náklon 60o - doplňkový typ 

pro ruční svařování  v detailu. 
 

Při sváření musí být po celé délce sváru 
patrná a bez přerušení probíhající vytlačovaná  
(zpravidla tmavší) spodní vrstva. 
 

2.5.6. Poloautomatické svařování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 20 

Poloautomatický svářecí  aparát. 
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Po zahřátí a seřízení přístroje, t.j. za 3-4 
minuty, se definitivní vodotěsné svaření 
poloautomatickým přístrojem provede 
jednoduchým způsobem ( přístroj je pouze ručně 
veden pracovníkem ve spoji ). Provádí obdobu 
ručního svařování. U křížení spojů ( dvoj či 
trojspoj ) je nutno poloautomatické svařování 
přerušit   a řádně toto místo označit, aby mohlo 
být dodatečně svařeno ručním přístrojem. Při 
sváření musí být  po  celé  délce sváru patrná a 
bez přerušení probíhající, vytlačovaná (zpravidla 
tmavší) spodní vrstva. 

2.5.7. Kontrola kvality spojů 
Kontrolu spojů provádíme tímto způsobem: 

 
1. Mechanicky - bez poškození 

Pomocí kontrolního háčku se tlakem do spoje (po 
jeho vychladnutí) zkouší soudržnost vzájemně 

svařených materiálů. 
 

 

 

 

 

Obr

ázek číslo 21 
Kontrolní háček. 

 
2. Mechanicky - s  následným překrytím 

Přes provedený svár se provede zkušební 
vyříznutí  o rozměru max. 80x50 mm.  
 

Obrázek číslo 22 
Vyříznutí kontrolního vzorku. 

 
Tahem v odloupnutí se zkouší soudržnost 

materiálu. Při správném provedení se odděluje 
vrstva PVC od nosného materiálu – např.PES 
mřížky. Při této zkoušce se nesmí oddělit obě 
svařené vrstvy od sebe.  

 
Nepoužívejte ke kontrole svárů ostré 
nástroje, jako je nůž nebo šroubovák !!! 
Mohlo by při neopatrné manipulaci dojít 
k poškození fólie MULTIPLAN !!! 

 
 

3. Vakuově 
Pomocí vakuového přístroje se měří příp. 

pokles vakua ve zkoušeném místě (při poklesu 
vakua je spoj netěsný). 

4. Zátopovou zkouškou 
Celá izolovaná plocha nebo její část se 

zatopí vodou (svody je nutno zaslepit). Zkouší se 
těsnost fólie MULTIPLAN na opačné straně 
izolované plochy v čase. Vodu je možno pro lepší 
průkaznost zkoušky obarvit (např. manganistanem 
draselným - hypermanganem). 

 
 
Při užití tohoto druhu zkoušky je třeba mít 
na paměti, že celá konstrukce objektu je 
staticky značně přitížena vahou vody - 
konzultujte se statikem !!! 

 

5. Jiskrově  
Tato zkouška je vhodná k zjišťování poruch 

vzniklých mechanickým poškozením fólie 
MULTIPLAN. Jiskrová zkoušečka pracuje na 
principu elektrického výboje. Jeden pól zkoušečky 
je zapojen na prostředí pod fólií MULTIPLAN     
( nutnost vodivé vrstvy ) a druhý pól zkoušečky je 
veden přes pryžovou stěrku a vlastní zdroj na fólii 
MULTIPLAN zvnějšku. Místo poruchy je 
signalizováno akusticky i opticky viditelným 
výbojem. Velikost výboje 15000-25000 V. Povrch 
prověřované fólie MULTIPLAN musí být suchý. 

 
2.5.8. Jištění spojů 

V případě, že fóliová krytina netvoří konečný 
povrch střechy, ale bude následovat další vrstva 
např. stabilizační zásyp kameniva, dlažba na 
podložkách, betonová deska, tepelně izolační 
vrstva u střech s obráceným pořadím vrstev, 
pěstební vrstvy atp., se doporučuje po předchozí 
kontrole některým z výše uvedených způsobů 
pojistit spoj speciální zálivkovou hmotou. Je to 
roztok PVC-P stabilizovaného proti účinkům 
povětrnosti ve vhodném rozpouštědle. 
V ostatních případech se doporučuje aplikovat 
zálivkovou hmotu v místech T-spojů  fólie a u 
všech prostorových tvarovek. 
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Pojištění se provádí v podobě tzv. housenky 
nanášené v místě svařeného spoje vytlačením 
tekuté zálivkové hmoty z PE lahve, opatřené ve 
víku výtokovou trubičkou s koncovým průměrem 
2-3 mm. 
 

2.6. Fólie MULTIPLAN pod stabilizační 
vrstvou 

 
Tento druh pokládky je obvyklým 

způsobem použití  systému MULTIPLAN pro 
nové i rekonstruované ploché střechy. Stabilizační 
vrstva zamezuje přístupu UV záření a zároveň 
působí i reflexně.  

Stabilizační vrstvu je třeba provádět až po 
kompletních zkouškách kvality spojů fólie - viz 
2.5.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 23 
Ukázka provádění stabilizačního zásypu. 
  
Nejvhodnější je mechanická zkouška svárů 

nebo provedení zátopové zkoušky celé fólie 
MULTIPLAN. 

Provede-li se na fólii MULTIPLAN 
pokládka tepelné izolace XPS, která se opatří 
stabilizační vrstvou, vznikne tzv. „ obrácená 
střecha“, téměř ideální hydro a termoizolace 
ploché  střechy.  

Fólie MULTIPLAN v tomto případě plní 
funkci nejenom hydroizolační, ale má i funkci 
parotěsné zábrany.  

 
 
Je třeba mít na paměti, že celá konstrukce 
objektu je značně staticky přitížena. 
Přitížení se pohybuje v rozmezí od 70 do 
90 kg.m-2, podle tloušťky vrstvy a 
použitého kameniva ! 
 
 

 

2.6.1. Fólie MULTIPLAN 
Při kladení fólie MULTIPLAN se postupuje 

obdobně dle odstavce 2.5. Fólie musí být 
ukotvena na střešní plášť pomocí  ukončovacích 
profilů. Kotvení ve spojích pásů a kotvení pomocí 
kotvicích profilů lze vynechat nebo provádět 
pouze pro účel montáže. Je však nutno zajistit, 
aby doba od provedení pokládky fólie 
MULTIPLAN k provedení stabilizační vrstvy 
byla co nejkratší. Tím se vyloučí možnost, že 
částečně kotvená fólie MULTIPLAN bude 
poškozena náhlou změnou klimatických 
podmínek. U větších ploch, kde by tato podmínka 
nemohla být splněna, je nutno fólie MULTIPLAN 
opatřovat stabilizační vrstvou kontinuálně. 
 

2.6.2. Pásy textilie 
Při kladení textilie se postupuje obdobně 

dle odstavce 2.2. Na podkladní vrstvu musí být 
použita textilie o minimální plošné hmotnosti 300 
g.m-2.  

Jako ochranné vrstvy v případě použití 
jiných stabilizačních vrstev  (dlažba do terčů atp.) 
lze použít pásy PE fólie o minimální tloušťce 0,2 
mm. Doporučuje se, aby pásy PE fólie byly 
stabilizovány proti UV záření, aby v případě 
odkrytí stabilizační vrstvy nedošlo k její 
degradaci.  

 
2.6.3. Tepelná izolace 

Při tomto druhu pokládky je nutno používat 
tepelně - izolační materiály, jejichž pevnost v 
tlaku je vyšší než 50 kPa. 

U vrstvy tepelné izolace z materiálů, které 
nejsou opatřeny tzv. zámkem (stupňovitá drážka, 
pero a drážka atp.) a jsou umístěny pod fólií 
MULTIPLAN, je nutno provádět pokládku tepelné 
izolace ve dvou vrstvách. Vrchní vrstva se pokládá s 
posunem spár, aby se zabránilo vzniku tzv. 
tepelných mostů. V případech, kdy by mohlo 
docházet ke kondenzaci vodních par, je nutno vrstvu 
tepelné izolace pokládat na parotěsnou zábranu. 

Kondenzace vodních par je téměř 
vyloučena, použije-li se vrstva tepelné izolace 
XPS, která se položí na fólii MULTIPLAN 
opatřenou ochrannou vrstvou PE fólie. 
 
2.6.4. Použití ukončovacích a kotvicích profilů. 

Užití ukončovacích profilů z poplastovaného 
plechu se řídí pravidly popsanými v odstavci 2.3.  
Při umístění ukončovacích profilů na svislé stěně je 
třeba dodržet ustanovení norem. Výška ukončení 
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izolace nad stabilizační vrstvou musí  být minimálně 
150 mm. 

V horských a podhorských oblastech se 
doporučuje tuto výšku zvýšit až na 250 mm. 

K dodržení uvedené výšky ukončení fólie 
MULTIPLAN na svislé stěně je nutno připočíst 
výšku stabilizačního zásypu kameniva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 24 
Ukončení fólie MULTIPLAN. 

 
Při provádění stabilizační vrstvy z praného 

kameniva  na plochy, kde by mohlo dojít k jejímu 
splavování ( např. pultové střechy ), je nutno 
provést montáž zarážky s otvory. Ta se upevní do 
instalovaných držáků, které se horkovzdušně 
připevní na izolovanou plochu. 

 

Obrázek číslo 25 
Lišta štěrku s držáky. 

 
Osová rozteč těchto držáků musí být 

minimálně 1000 mm. Zarážka s otvory se do 
těchto držáků provlékne a zajistí samořezným 
šroubem nebo trhacím nýtem. Držák spolu se 
zarážkou tak vymezuje nad fólií MULTIPLAN 
mezeru o velikosti 10 mm. Voda protéká pod 
zarážkou i pod držákem. Zároveň odtéká i 
zarážkou, která je opatřena oválnými otvory. 

Používání praného kameniva jako zásypu 
na pultových střechách je omezeno jejím spádem. 
Zásyp je v těchto případech možno provádět do 
spádu 5%. Pro rychlou orientaci v převodech mezi 
stupni a procenty slouží následující tabulka. 
 

Tabulka číslo 4 
Převodní tabulka sklonů 

sklon 
o %    1 :      x 
 1     1,75 1 :    57,10 
 2     3,49 1 :    28,60 
 3     5,24 1 :    19,08 
 4     6,99 1 :    14,30 
 5     8,75 1 :    11,43 
 6   10,51 1  :     9,51 
 7   12,28 1  :     8,14 
 8   14,05 1  :     7,11 
 9   15,84 1  :     6,31 
10   17,36 1  :     5,67 
15   26,80 1  :     3,73 
20   36,40 1  :     2,75 
25   46,63 1  :     2,14 
30   57,74 1  :     1,73 
35   70,02 1  :     1,43 
40   83,91 1  :     1,19 
45 100,00 1  :     1,00 

 
 
Dbejte, aby zásyp byl bez volných příměsí 
(písek, hlína atp.). Mohlo by dojít při jejich  
splavení k ucpání svodů vody nebo 
kanalizace. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 26 
Ukázka stabilizačního zásypu praného kameniva. 

 
 

2.6.5. Prostupy fólií MULTIPLAN 
Při provádění prostupů se postupuje 

obdobně dle odstavce 2.11.  

Min. 150 mm + vrstva zásypu 
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Před provedením zásypu se střešní vtok 
opatří lapačem kameniva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 27 
Lapač kameniva pro vtok. 

 
2.6.6. Stabilizační vrstva 

Jako stabilizační vrstvy se nejčastěji 
používají zásypy z praného kameniva nebo 
kamenné drti.  

Rovněž je možno použít dlažbu na 
podložkách, nebo kombinaci dlažby a zásypu. 

 

 
 

Obrázek číslo 28 
Podložka dlažby Techplast. 

 
Nejmenší doporučená tloušťka stabilizační 

vrstvy  provedené zásypem je 40 mm. 
Nejvhodnějším zásypem je prané kamenivo 

zrnitosti 16-32 mm. 
K zásypu je možno použít i kamenné drti o 

zrnitosti 16-32 mm. Tato drť však musí být 
zbavena ostrých hran pomocí odrazového drtiče. 

K provedení stabilizační vrstvy dlažbou na 
podložkách se doporučuje použít betonové dlažby 
o minimálním rozměru 400 x 400 x 50 mm. 
Množství podložek se určuje dle počtu dlaždic. Je 
třeba si uvědomit, že při nekonečné ploše je 
potřeba 1 ks podložky na 1 ks dlaždice. Vzhledem  
k  zakončení u krajů ( podložku nutno dělit ) praxe 
ukázala, že je nutno počítat cca 1,2 - 1,3 podložky 
na počet dlaždic. 

Zásyp je možno kombinovat s pochozími 
chodníky pro obslužné činnosti na střešním plášti 
(čištění komínů, seřizování antén atp.). 

Chodníky se provedou nejlépe pomocí  
betonových dlaždic, které se vyskládají na 

požadované místo do podložek dlažby. Zásyp se 
provede obvyklým způsobem až k dlaždicím. 

Dopravu, rozmístění a provádění 
stabilizační vrstvy na fólie MULTIPLAN je  
nutno  provádět obezřetně.  

 
Obrázek číslo 29 

Ukázka provádění stabilizačního zásypu. 
 
K rozvozu materiálu je třeba použít 

stavebních koleček opatřených bantamovým 
kolem. 

 Nástroje, kterými se upravuje vrstva 
zásypu do konečné podoby, nesmí být ostré a 
pracovníci jich musí používat obezřetně. 

Nedoporučuje se používat přímé 
vysypávání stabilizačního zásypu ze stavebních 
jeřábových kontejnerů na střešní plášť. 

K nakládání zásypu u objektu do 
stavebního jeřábového kontejneru  nejlépe slouží 
různé typy nakladačů. 

Doprava zásypu na střešní plášť se provádí 
jeřábem nebo autojeřábem, na jehož laně je 
zavěšen stavební betonářský kontejner. Zde je 
vsypáván přímo do stavebních koleček a rozvážen 
po střešním plášti. 
Není-li možné provádět vsypávání zásypu přímo 
do stavebních koleček, je na střešním plášti nutno 
zřizovat místní skládky zásypu. 

 
 
Zřizování místní skládky zásypu konzultujte 
se statikem. Příliš velká skládka by svou 
vahou mohla poškodit nosnou konstrukci 
střešního pláště. 
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2.7. Mechanické kotvicí prvky 

 
2.7.1. Pro betonový podklad 

Pro betonový podklad, který je na plochých 
střechách, zvláště rekonstruovaných, nejčastější, 
se používají mechanické kotvicí prvky, které 
svým konstrukčním řešením jsou založeny buď na 
principu rozepření části kotvicího prvku v 
betonové podkladní vrstvě, nebo jako 
závitotvorný šroub do betonu. 

Pro  kotvení  ukončovacích a kotvicích 
profilů se nejčastěji používá rozpěrný nýt, jehož 
základním materiálem je hliník ( dále jen rozpěrný 
nýt Al ). Ten je ve  spodní  části  osově   rozříznut 
a zároveň je osově provrtán na průměr trnu. 

Pro montáž rozpěrného nýtu Al je nutno 
vyvrtat v betonové podkladní vrstvě otvor o 
průměru 6 mm. Hloubka otvoru musí minimálně o 
5 mm přesahovat délku použitého rozpěrného 
nýtu Al. Pro jeho správnou  funkci je nezbytné, 
aby jeho minimální kotevní délka  v betonové 
podkladní vrstvě činila 25 mm. 

Rozpěrný nýt Al se lehkými údery přes 
nasunutou trubičku dorazí do otvoru. Následně se 
zarazí trn do nýtu. Tím se rozepře jeho spodní část   
v betonové podkladní vrstvě a upevnění je 
provedeno. Výtažná síla rozpěrného nýtu Al 
z betonového podkladu je min. cca 1,2 kN           v 
závislosti na jakosti podkladu. 

Obdobně se postupuje při kotvení pásů 
MULTIPLAN ve spojích. Způsob montáže je 
stejný. Rozpěrný nýt se však opatří navíc 
podložkou pro zvětšení dosedací plochy. Podložka 
je většinou kovová s antikorozní úpravou. Průměr 
podložky musí být větší než 40 mm. V případě 
použití oválné podložky musí být menší z jejích 
rozměrů rovněž minimálně 40 mm. 

Při pokládce fólie MULTIPLAN na vrstvu 
tepelné izolace se většinou využívají závitotvorné 
šrouby do betonu v kombinaci s plastovými 
teleskopickými pouzdry od různých výrobců. 

 
Obrázek číslo 30 

Ukázka kotvicích prvků z plastovým 
 teleskopickým pouzdrem. 

 

Obdobně se používají rozpěrné nýty Fe. 
Těleso je tvořeno ocelovou trubičkou průměru          
8 mm, která je v horní části opatřena zvětšenou 
dosedací plochou (talíř). Průměr otvoru, který je 
nutno vyvrtat pro montáž, je 8 mm. Minimální 
kotevní hloubka   v betonové podkladní vrstvě 
činí 25-30 mm. Montáž probíhá obdobným 
způsobem jako u rozpěrného nýtu Al. Výtažná síla  
rozpěrného  nýtu Fe z betonového podkladu je 
min.cca 1,2 kN  v závislosti na jakosti podkladu. 
Nýt je opatřen antikorozním povrchem. 

 
2.7.2. Pro dřevěný podklad 

Pro kotvení do  dřevěných podkladů se 
používají mechanické kotvicí prvky, jako jsou 
závitotvorné šrouby nebo vruty a konvexní hřeby. 
Jejich počet a rozmístění musí vycházet ze 
skutečných výtažných sil v konkrétní skladbě.  

 
Z praxe jsou známy případy, kdy i při 
pečlivém kotvení k dřevenému bednění 
pomocí vrutů ve výpočtové rozteči došlo 
k uvolnění fóliového povlaku vlivem 
mimořádné vichřice. Po následném 
překotvení celého fóliového povlaku 
pomocí vrutů v počtu cca 10ks/m ve 
spojích, při další vichřici byla stržena 
fólie společně s prkny tvořícími dřevěné 
bednění. Třetí pokus ukotvení fóliového 
povlaku se nakonec zdařil proto, že byla 
zpevněna celá konstrukce dřevěného 
bednění a kotvení fólie bylo provedeno 
přes ocelové šíny š. 30mm a tl. 40 mm 
položené souvisle v každém přesahu 
spoje. 

 
Je proto velmi důležité, podle možností, 

podrobně znát vlastní stavební konstrukci 
z hlediska možného působení na hydroizolační 
povlak.                 

 
 
 

Používání hladkých hřebů, sponek atp. je 
zakázáno ! 

 

 

Při kotvení fólie MULTIPLAN ve spojích 
se navíc příslušné kotvicí prvky opatřují 
podložkou pro zvětšení dosedací plochy.  



Technicko – montážní příručka  
 

20 

MULTIPLAN
®
 

K přichycení fólie MULTIPLAN k 
dřevěnému podkladu je nutno využít i samotné 
dřevěné konstrukce (trámy, krokve atp.). K tomu 
se používají závitotvorné šrouby nebo vruty. 
Všechny druhy těchto kotvicích prvků musí být 
opatřeny antikorozní úpravou. Při kotvení fólie 
MULTIPLAN ve spojích je nutno tyto kotvicí 
prvky opatřit podložkou pro zvětšení dosedací 
plochy.  
 

 
Jakost dřevěného podkladu (zvláště u střech 
rekonstruovaných)  je značně  proměnná i v 
rámci jedné střechy. Zkoušky výtažné síly 
provádějte častěji ! 
 
 

2.7.3. Pro trapézové plechy 
U tohoto druhu podkladu se doporučuje 

před montáží fólie MULTIPLAN vyrovnat vlny 
trapézového plechu. Zpravidla se tak děje 
použitím vrstvy tepelné izolace různých druhů. 

V těchto případech se ze zkušeností 
doporučuje používat pro kotvení fólie 
MULTIPLAN závitotvorné šrouby spolu  s 
teleskopickou podložkou. 

K montáži je možno použít buď ruční 
přístroj, nebo využít páskované šrouby pro 
upevňování pomocí poloautomatů. 

 

Obrázek číslo 31 
Ukázka práce při mechanickém kotvení na 

trapézový plech. 

Šroub je ve spodní části upraven pro 
předvrtání otvoru, následně vytvoří závit a dotáhne 
se. Sílu dotažení je možno na uvedených přístrojích 
nastavit. 

Délku šroubu je vždy nutno zvolit o cca       
25 mm delší než je potřebná svěrná tloušťka. 
Minimální tloušťka trapézového plechu musí být 
0,75 mm. Výtažná síla je uváděna dodavateli 
okolo 1,2 kN. 

 
2.7.4. Pro lehké konstrukční podklady - 

 plynosilikát apod. 
Tyto podklady (zvláště u rekonstrukcí) se 

jeví pro mechanické kotvení jako kritické. Kotvicí 
prvek je třeba určit na základě důkladné 
prohlídky, rozboru podkladního materiálu a  
provedených zkouškách na výtažnou sílu.  
 

2.8. Tvarovky MULTIPLAN 
 

Tvarovky jsou určeny k doplnění a 
dotěsnění detailních partií fólie MULTIPLAN, se 
kterými se spojují rovněž horkovzdušným 
svařením.  

Plošné tvarovky, jako přeplátování plechu 
či krytka - záplata,  jsou výlisky z příslušné fólie 
MULTIPLAN, ze které se hydroizolace provádí.  

Jsou určeny k vodotěsnému uzavření fólie 
MULTIPLAN, při spojování ukončovacích   
profilů z poplastovaného plechu nebo překrytí 
dodatečného užití kotvicích prvků.  

Prostorové tvarovky jsou určeny k zesílení  
a k zajištění vodotěsnosti fólií MULTIPLAN v 
místech rohů a koutů. Jsou vyráběny z fólie 
MULTIPLAN bez textilního nosiče. Jejich užití 
předchází opracování příslušného detailu na míru 
připraveným plošným přířezem z materiálu 
 MULTIPLAN. Ulehčují práci pracovníkům, 
začleňují provedení spojení do  jednotného 
izolačního systému.  Jejich použití je navíc i 
estetickým přínosem.  

Další prostorové tvarovky jsou určeny 
k vyřešení detailu odvodu  vody ( vtoky ). K těm 
jsou přiřazeny tvarovky vyrobené z PE ( lapač 
listí, lapač kameniva ), které zabraňují splavení 
listí do vtoků, či slouží např. u střech opatřených 
stabilizačním zásypem kameniva jako zábrana 
proti jeho splavení do vtoku.  
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Obrázek číslo 32 
Prostorová tvarovka – vlnovec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 33 
Prostorová tvarovka  - roh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 34 
Prostorová tvarovka  - kužel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 35 
Prostorová tvarovka  - kout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 36 
Prostorová tvarovka – střešní vtok. 

 

 
 
 
 
 

Obrázek číslo 37 
Prostorová tvarovka – lapač listí pro střešní vtok. 
 

K odvětrání mikroventilační vrstvy pod 
fólií MULTIPLAN se doporučuje použít 
odvětrávacích komínků  v četnosti 1 ks na 25- 30 
m2 izolované plochy. Rozmístění komínků se 
doporučuje provést v nejvýše položených místech 
na izolované ploše.  

Veškeré tyto tvarovky se připevňují 
k podkladu pomocí mechanických kotvicích 
prvků samostatně. Vodotěsnost je zaručena 
následným překrytím a horkovzdušným svařením 
s fólií MULTIPLAN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 38 
Prostorová tvarovka – odvětrávací komínek. 

 
2.9. Jištění spojů 

 
V případě, že fóliová krytina netvoří 

konečný povrch střechy, ale bude následovat další 
vrstva např. stabilizační násyp kameniva, dlažba 
na podložkách, betonová deska , tepelně izolační 
desky u střech s obráceným pořadím vrstev, 
pěstební vrstvy apod., je nutno všechny spoje po 
předchozí kontrole některým z výše uvedených 
způsobů pojistit speciální zálivkovou hmotou, což 
je roztok PVC-P stabilizovaného proti účinkům 
povětrnostních podmínek ve vhodném 
rozpouštědle.  

V ostatních případech se tato zálivka 
doporučuje aplikovat v místech  T - spojů a u 
všech okrajů prostorových tvarovek.  

Pojištění se provádí v podobě tzv. 
„housenky“, nanášené v místě okraje svařeného 
spoje, vytlačením tekuté zálivkové hmoty z PE 
lahve, opatřené ve víku výtokovou trubičkou 
s koncovým průměrem 2 až 3 mm.        

 



Technicko – montážní příručka  
 

22 

MULTIPLAN
®
 

2.10. Tepelná izolace 
 

Volně pokládané vrstvy tepelné izolace  
 (bez rozdílu druhu jejich materiálu ) je třeba 
kotvit k podkladům  spolu s fólií MULTIPLAN. 
Při vzdálenostech kotvicích prvků, při nichž by 
tato podmínka nemohla být splněna, musí být 
tepelná izolace ( desky ) před překrytím fólií 
MULTIPLAN dostatečně mechanicky upevněna ( 
kotvicími prvky nebo přilepena ). Vrstva tepelné 
izolace musí mít minimální pevnost v tlaku  40 
kPa při 10% stlačeni .  

Při použití tepelné izolace z minerálních 
vláken splňují tuto podmínku zpravidla desky o 
objemové hmotnosti 175 kg.m-3 a vyšší. Pevnost v 
tlaku je ale rovněž dána technologií výroby ( údaj 
je součástí atestu materiálů ).  

Použije-li se k tepelné izolaci desek z vypě-
ňovaného polystyrenu, musí rovněž splňovat 
podmínku minimální objemové hmotnosti 20 
kg.m-3 ( u ploch opatřených stabilizační vrstvou 
praného kameniva do tlouštky vrstvy 40 mm ). U 
ostatních ploch musí být minimální objemová 
hmotnost těchto desek 25 kg.m-3. Je rovněž nutno 
používat desek stabilizovaných a samozhášivých 
(údaje jsou součástí atestů příslušných materiálů ).  

Tepelně - izolační materiály (zateplovací 
desky) musí splňovat požadavky uvedené v bodě 
2.1.10. 

Tepelně - technický výpočet je zpravidla 
součástí projektové dokumentace. Pro 
jednoduchou orientaci výpočtu tepelného odporu 
izolantů plochých střech slouží následující vzorec 
(při zanedbání tepelného odporu ostatních 
konstrukčních vrstev): 

d 
R = 

λ 
[m2.K.W-1] 

 

R 

tepelný  odpor vrstvy  
izolantu, zpravidla nutno  
docílit hodnotu 3 a vyšší                   

[m2.K.W-1] 

d tlouštka izolantu                                [m] 

λ tepelná vodivost izolantu                  [W.m-1.K-1]  
Tepelná vodivost desek z minerálních 

vláken nebo vypěňovaného polystyrenu je 
zpravidla 0,040 – 0,044 W.m-1.K-1 (přesnější údaje 
jsou součástí atestů jednotlivých materiálů). 
Naznačené výpočty slouží pouze k orientaci 
v dané problematice. Podrobný tepelně-technický 
výpočet svěřte specializované firmě. 

2.11. Prostupy fólií MULTIPLAN 
 

Prostupy fólií MULTIPLAN, které nelze 
vyřešit prostorovými tvarovkami z důvodu 
atypických rozměrů, je nutno řešit následujícím 
způsobem. Prostupy čtyř nebo vícehranné je nutno 
provést za pomocí ukončovacích a  kotvicích  
profilů z  poplastovaného plechu, přičemž 
ukončovací profil na svislé ploše je nutno zatmelit 
vhodným tmelem ( např. PU ). 

  
 

 

 

 

 

Obrázek číslo 39 
Ukázka opracování čtyřhranného prostupu – 

komín - včetně zatmelení. 
Prostupy kruhové nebo oválné se provedou 

pomocí pásu MULTIPLAN bez textilního nosiče.  
V  připraveném  přířezu, jehož průměr je 

minimálně trojnásobkem průměru prostupu, se 
vyřízne kruhový otvor. Průměr tohoto otvoru je 
třetinou průměru prostupu. Okolí otvoru se po 
obou stranách ručním svařovacím přístrojem 
nahřeje, vytáhne a připraví pro navlečení na 
uvedený prostup. Na přířezu se vytvoří cca 30 mm 
tzv. límec. Celý  přířez se horkovzdušně svaří 
s fólií MULTIPLAN a zároveň se k němu 
horkovzdušně přivaří přířez ( manžetka ) z pásu 
MULTIPLAN ve svislé poloze. Ten se v horní 
části zajistí páskou,  která se následně zatmelí, a 
tím se zaručí vodotěsnost.  

 
 
 

 

 
 
 

Obrázek číslo 40 
Ukázka opracování kruhového prostupu –

odvětrání kanalizace 
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2.12. Spojování fólie MULTIPLAN s ostatními  
materiály 

 
Vodotěsné spojení s jinými 

hydroizolačními materiály nelze zpravidla provést 
přímo. Musí být proto provedeno konstrukční 
opatření, které umožní propojení těchto 
rozdílných materiálů. Horkovzdušné svaření s 
jinými druhy fólií z PVC- P je technicky možné, 
avšak  musí být na každé stavbě prokazatelně 
přezkoušena  jejích skutečná vzájemná adheze.    

 
 

2.13. Těsnění tmelem 
 

Těsnění  tmelem se provádí u ukončovacích 
prvků z poplastovaného plechu k tomu již 
uzpůsobených (tmelící lišta), které ukončují 
hydroizolaci při přechodu na svislou stěnu ( zdivo, 
vzduchotechnika atp.). Všechny použité tmely, u 
kterých není možno vyloučit třeba i náhodný styk 
s fólií MULTIPLAN, musí být na bázi 
polyuretanu, silikonu nebo akrylátu. U 
akrylátových tmelů je třeba mít na paměti, že 
nesmí být trvale pod vodou. Není povoleno 
používat tmely, které obsahují živici, asfalt nebo 
dehet. Podle druhu použitého tmelu musí být 
kontaktní plochy ošetřeny dle návodu k použití. 
Betonové a zděné podklady musí být před 
tmelením suché a čisté. Nanášení se zpravidla 
provádí tlakovou pistolí pomocí trysky ve 
velikosti tmelené spáry. Povrch je nutno uhladit a 
dbát na to, aby tmelený povrch umožňoval odtok 
vody ( zkosená tmelená  vrstva). V případě užití 
na svislou stěnu se doporučuje provést její 
následné překrytí ochrannou lištou. 

 
2.14. Hromosvody 

 
Při provádění hromosvodové sítě na plášti 

plochých střech je nutné dodržovat ustanovení 
příslušných norem. Jako podporu pro 
hromosvodový vodič (drát nebo lano) na střešním 
plášti je nejlépe použít plastový držák 
hromosvodu. 

 
 
 
 
 
 

Obrázek číslo 41 

Plastový držák hromosvodu 

2.15. Bezpečnost práce 
 

Při provádění izolačních prací na různých 
plochách pomocí fólií MULTIPLAN je nutno 
dodržovat všechny příslušné bezpečnostní, 
protipožární, hygienické a ekologické předpisy 
platné pro práce na stavbách a ve výškách.  

Práce na plochých střechách je spojena 
s ohrožením zdraví pracovníka. Je ohrožen pádem 
z výšky, do hloubky, přepadnutím nebo 
sesunutím.  

Nebezpečí  pádem z výšky je možné 
vyloučit pomocí ochranných  nebo záchytných 
konstrukcí. Tyto konstrukce musí splňovat 
následující kritéria: 

 
► zabránit pádu dříve než k němu dojde; 

► 
chránit pracovníka při všech pracovních 
činnostech v kterékoli fázi pracovního 
postupu; 

► 

musí být navržené, zhotovené a používané 
tak, aby nepřekážely v práci, ale vycházely z 
dané technologie a práci pokud možno 
ulehčovaly; 

► 

při jednoduchosti a robustnosti provedení 
musí mít dostatečnou stabilitu a nesmějí 
vyvolávat při montáži, přemísťování, 
demontáži a údržbě riziko pádu; 

► 

musí  být,  pokud  je  to  možné, z dílů a 
takové váhy a rozměrů, které umožňují 
nejenom bezpečnou montáž a demontáž, ale 
i dopravu a jejich skladování. 

Pracovníka je ve výjimečných případech 
možno chránit jeho osobním zajištěním, ke 
kterému se používá ochranný pás, jehož součástí 
je záchytné lano.  

Pro jeho bezpečnou funkci je důležité zvolit 
vhodné místo upevnění. Do úvahy přicházejí 
pouze taková místa, která mají potřebnou 
únosnost, jsou stabilní a schopná přenést potřebné 
zatížení. Před každým použitím je nutno toto 
osobní zajištění prohlédnout a zajistit jeho 
pravidelné přezkušování. 

Osobní ochranné zajištění se může použít 
jen ve výjimečných případech za těchto 
podmínek: 

► 

není-li  místo přichycení lana určeno 
projektantem, určí toto místo pracovník, 
který vydal příkaz na použití osobního 
ochranného zajištění, nebo který zodpovídá 
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za bezpečnost provozu; 

► 

výjimečně se může použít osobní ochranné 
zajištění při krátkodobé práci, která se 
neopakuje   a při které se nepracuje na 
jednom místě déle než     1 hodinu, a bylo by 
nutné provést jiné nákladné technické 
opatření; 
Dodavatel izolačních prací pomocí fólií     

MULTIPLAN je povinen zajistit vyškolení 
pracovníků          z předpisů  na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, a  to v rozsahu 

potřebném pro jejich práci. 
 

 
Při práci ve výškách platí zákaz požívání 
alkoholických nápojů při výkonu činnosti 
a bezprostředně před ní. 

 
 

 
Kontrolu znalostí předpisů je nutno prověřit 

minimálně 1x za 12 měsíců. 
Při provádění izolačních prací v uzavřených 

prostorách je třeba zajistit odvětrání daného 
prostoru. Současně s tím je nutno zajistit po 1 hod. 
práce odpočinek pracovníka na čerstvém vzduchu 
po dobu 15 min. 

Pracovníci, kteří provádějí práce s fóliemi 
MULTIPLAN musí být poučeni o skutečnosti, že 
může dojít k uklouznutí (zvláště za deště či 
sněžení) a pohyb po povrchu vyžaduje zvýšenou 
pozornost.  

V případech, kdy by vlivem uklouznutí 
mohl následovat pád z výšky, musí být pracovníci 
proti této skutečnosti zajištěni řádným způsobem. 

Pracovníci jsou povinni předcházet požáru, 
a to zejména : 

► nekouřit a nepoužívat otevřený oheň na místech 
se zvýšeným rizikem požáru; 

► 
udržovat pořádek a dodržovat opatrnost při 
skladování hořlavých nebo jiných látek, které 
mohou způsobit požár nebo ho rozšiřovat. 

 
2.16. Poskytované záruky 

 
Výrobce fólií MULTIPLAN  garantuje 

základní funkční vlastnosti těchto fólií 

 

po dobu 10 let. 

 

 

Odborně vyškolená firma většinou 
garantuje správné provedení fólie MULTIPLAN 
dle uzavřené smlouvy. Tato garance se zpravidla 
nevztahuje na závady způsobené zejména: 

 

► hrubým mechanickým poškozením ( např. 
průraz, vpich, řez atp. ); 

► 
působením vysokých  teplot ( např. otevřený 
plamen, sváření elektrickým obloukem nebo 
plamenem atp. ); 

► 
použitím chemikálií, kterým není fólie 
MULTIPLAN odolná nebo chemikálií 
neznámého původu; 

► živelnou pohromou ( např. požár, výbuch atp. ); 

► 

netěsnostmi střešních prostupů či nástaveb, které 
nemají přímý vztah k fólii MULTIPLAN ( např. 
prasklá skla světlíků, koroze či poruchy 
vzduchotechnických zařízení atp ); 

► opravami a úpravami, které provede třetí osoba 
bez vědomí zhotovitele; 

► nebyla-li uhrazena dohodnutá cena nebo její 
část; 

► dalšími  ujednáními   uvedenými v uzavřené 
smlouvě o dílo. 

 
 
 
 
 

výrobce fólií 

MULTIPLAN
®  

však reklamace neočekává. 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

3 Textilie 

5 Tepelná izolace 

7 Nosná konstrukce 

8 Stabilizační zásyp 

13 PE fólie 

 

Okraj střechy 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

3 Textilie 

4 Tepelná izolace XPS 

5 Tepelná izolace 

6 Parotěsná zábrana 

7 Nosná konstrukce 

8 Stabilizační zásyp 

13 PE fólie 

15 Dřevěný klín 

16 Sendvičový panel 

18 Plechová příponka 

 

Okraj střechy 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

3 Textilie 

4 Tepelná izolace XPS 

5 Tepelná izolace 

11 Lapač listí 

12 Vtok - tvarovka 

18 Plechová příponka 

19 Žlabový hák 

20 Střešní žlab 

 

Okraj střechy 
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1 MULTIPLAN 

3 Textilie 

5 Tepelná izolace 

6 Parotěsná zábrana 

7 Nosná konstrukce 

11 Lapač listí 

12 Vtok - tvarovka 

21 Těsnicí páska 

 

Kruhový prostup 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

3 Textilie 

4 Tepelná izolace XPS 

5 Tepelná izolace 

6 Parotěsná zábrana 

7 Nosná konstrukce 

8 Stabilizační zásyp 

13 PE fólie 

14 Světlík 

 

Světlík 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

3 Textilie 

5 Tepelná izolace 

6 Parotěsná zábrana 

7 Nosná konstrukce 

16 Sendvičový panel 

 

Svislé ukončení 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

3 Textilie 

5 Tepelná izolace 

6 Parotěsná zábrana 

7 Nosná konstrukce 

17 Ocelový nosič 

 

Dilatace 
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1 MULTIPLAN 

2 Poplastovaný plech 

5 Tepelná izolace 

6 Parotěsná zábrana 

7 Nosná konstrukce 

 

Konstrukční zlomy 
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