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 KOVOVÉ STŘECHY 

       PROBLEMATIKA 
 

Střechy z ocelových žlabů (galvanizovaných, potažených 
hliníkem nebo zinkovaných) po letech vystavení klimatu mají 
problémy s korozí a těsností. Je vhodné navrhnout techniku, 
která řeší oba problémy. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  
• Položit na střechu klasickou izolaci vícevrstvého typu, která 

ale nevyřeší problémy koroze a navíc zvýší váhu, kterou 

musejí stavební konstrukce nést. 

• Aplikace těsnění z polyuretanové pěny + vrstvy proti U.V. 

NEVÝHODY: 

Riziko popraskání pěny v případě pohybu podkladu a žádné 

účinné řešení koroze. Je potřeba předběžné účinné 

protikorozní ošetření 

střechy. 

 

 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE po vhodné přípravě podkladu zajistí 

perfektní protikorozní ochranu díky dobré přilnavosti k 

podkladu. Bez poškození následuje všechny deformace 

podkladu (tepelná dilatace nebo mechanické 

deformace).  Dokonale chrání proti agresivním 

chemikáliím (korozivnímu záření) a dobře odolává UV 

záření.  

Těsnění je zajištěno v celé ploše překrytím spár mezi 

plechovými prvky. Utěsnění spojovacích nýtů je 

posílené. Zvýšení váhy střechy je zanedbatelné (1 až 1,3 

kg/m²), a tudíž není nutné posilovat konstrukci. 

Rovněž je možnost ošetřit tepelnou izolaci předběžnou 

aplikací na plechu izolačními deskami, které jsou 

následně pokryty těsněním  SOUPLETHANE. 

Aplikace SOUPLETHANE je předmětem desetileté 

záruky těsnosti, ale životnost se odhaduje na více než 

30 let. 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Přilnavost k oceli >15 MPa 

• Koroze 2 000 hodin v solném spreji beze stopy 

koroze (test laboratoř SNCF). 

• Životnost: test stárnutí: 30 let. 

• Odolnost: UV a chemické látky (laboratoř mostů a 

dálnic, laboratoř SGN, Rhône Poulenc). 
 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU: 

- pískování nebo mechanické broušení. 
- v případě silné koroze ošetření odstraňovačem rzi. 

 

*  aplikace SOUPLETHANE  
• aplikace SOUPLETHANE UR 5 válečkem nebo strojově 
v rozsahu 1 až 1,3 kg/m² podle stavu podkladu. 
• ošetření čepů: ponořené v SOUPLETHANE UR 5 
• překrytí spár krytiny podkladem z rohože ze skelného 
vlákna. 
• překrytí děr rohoží ze skelného vlákna. 
 

KONTROLA KVALITY 
-Příprava podkladu: zkontrolovat, zda je podklad suchý. 
Pokud ne, vysušit povrch propanovým hořákem. 
Zkontrolovat, že železo viditelné ve spárách není 
zkorodované. Pokud ano, provést předem ošetření 
pasivací oceli a až poté aplikovat SOUPLÉTHANE. 
- Aplikace SOUPLÉTHANE UR 5 : zajistit dobrou 
nepřetržitost vrstvy mm na různých podkladech, pokud 
není zjevná závada (bublina, díry atd.), dobrou 
polymerizaci a přilnutí filmu a dobré ošetření detailů. 
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