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 VLÁKNOCEMENTOVÉ 

STŘECHY 

       PROBLEMATIKA 
 

Vlivem klimatu a stárnutí vláknocementových střech vznikají 
póry, dochází k chemického ovlivňování složkami atmosféry 
(kouř, atmosférické plyny). Často se rozvíjí i vegetace (mech). 
Šíření těchto mechů často způsobuje vady těsnosti ve spárách 
krytiny z vláknocementových prvků. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  
Výměna krytiny : ale nová krytina bude čelit stejným 
problémům. 
Aplikace protiplísňového nátěru : zamezuje nepříznivému 
výskytu vegetace, ale neřeší problém těsnosti. 
Aplikace klasické vícevrstvé izolace : obtížné pokládání kvůli 
zvlnění vláknocementových dílů a významnému zvýšení 
zatížení střechy, které často znemožní použití této techniky. 
Aplikace jednovrstvého elastomeru : špatné chování při 
stárnutí, neodolává znečišťujícím chemikáliím v atmosféře. 
Instalace kovové krytiny přes starou krytinu : zvýšení zatížení, 
které může vyžadovat posílení konstrukce. Nevyřešené 
problémy s korozí. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje tekutý v /;/m na krytinu. Je velmi 

přilnavý k podkladu, odolává agresivním chemickým látkám v 

atmosféře, UV záření a plísním. Překryje praskliny v podkladu 

a jeho údržba a opravy jsou snadné. Navíc je možné zajistit 

nepřetržitou těsnící vrstvu a překrytí spár mezi krycími 

deskami pomocí rohože ze skelného vlákna. Čepy pro 

upevnění desek se rovněž zapečetí pryskyřicí, která zajistí 

těsnost na těchto místech.                                                       

Střecha s aplikací SOUPLETHANE může mít i protiskluzovou 

úpravu, které se dosáhne jemným silikonem na tekutém 

filmu před polymerizací. Tato technika představuje významný 

bezpečnostní faktor pro všechny osoby, které se musejí z 

nějakého důvodu pohybovat na střeše, zejména pokud není 

normálně přístupná. 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Testy stárnutí vlivem UV : LC PC. 

• Laboratoř mostů a dálnic : překrytí prasklin v betonu 

o šířce 2 mm. 

• Odolnost vůči chemickým činidlům : laboratoř SGN 

Rhône Poulenc (Vi1ry). 

• Přilnavost k vláknocementu : 30 barů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
      odstranění svrchní vrstvy podkladu proudem tlakové 
vody. 

 

*  aplikace SOUPLETHANE  
    aplikace SOUPLETHANE v rozsahu 1 až 1,3kg/m² {podle 
stavu podkladu). 

 
válečkem : je obtížné zajistit pravidelnost tloušťky na 
vlnách a dnu sond. 
strojem : pravidelná aplikace a konstantní tloušťka v 
horních i dolních částech vln. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

• Pain Jacquet 
• Rhône Poulenc/Vitry 
• TalbOt/ Po,ssy 
• Unipierre/Bordeaux  
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