
GUTTATEC  je støešní krytina  tvoøená šablonami z pásu Povrch šindele je tvoøen tlakovì zaválcovaným posypem 
oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy a nenasákavou nosnou z keramizovaného probarvovaného granulátu. Spodní strana je 
rohoží ze skelných vláken. Je urèen pro šikmé støechy o sklonu od 15° opatøena samolepícími ploškami, které slouží ke slepení šablon 
do 90°. a vytvoøení kompaktní plochy. 

•
•
•
• 
•
•

2 nízká hmotnost (cca 11kg/m )
 jednoduchá montáž i svépomocí
 vhodný pro tvarovì èlenité støechy
odolný proti krupobití
 vhodný pro støechy se sklonem od 15°do 90°
 nevytváøí hluk pøi dešti nebo vìtru

STØEŠNÍ BITUMENOVÉ

ŠINDELE
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STØEŠNÍ A IZOLAÈNÍ MATERIÁLY

délka  

šíøka  

šíøka jednoho prvku šablony  

množství v jednom balení  

poèet šablon v jednom balení  

hmotnost jednoho balení  

množství na jedné paletì  

hmotnost jedné palety  

barvy              -       èervená, hnìdá a zelená

                               (èerná)

-  1000 mm

-  333 mm

-  166 mm
2-  3 m

-  21 ks

-  33,9 kg
2-  153 m

-  1729 kg

ASFALTOVÝ ŠINDEL BOBROVKA

délka  

šíøka  

šíøka jednoho prvku šablony  

množství v jednom balení  

poèet šablon v jednom balení  

hmotnost jednoho balení  

množství na jedné paletì  

hmotnost jedné palety  

barvy  -   èervená, hnìdá a èerná 

-  1000 mm

-  333 mm

-  325 mm
2-  3 m

-  27 ks

-  31,5 kg
2-  126 m

-  1323 kg

ASFALTOVÝ ŠINDEL DELTA

délka  

šíøka  

šíøka jednoho prvku šablony  

množství v jednom balení  

poèet šablon v jednom balení  

hmotnost jednoho balení  

množství na jedné paletì  

hmotnost jedné palety  

barvy                 -                 èervená, hnìdá

-  1000 mm

-  336 mm

-  333 mm
2-  3 m

-  21 ks

-  29,1 kg
2-  153 m

-  1484 kg

ASFALTOVÝ ŠINDEL OBDÉLNÍK

délka  

šíøka  

šíøka jednoho prvku šablony  

množství v jednom balení  

poèet šablon v jednom balení  

hmotnost jednoho balení  

množství na jedné paletì  

hmotnost jedné palety  

barvy                         -                     èervená

-  1000 mm

-  284 mm

-  333 mm
2-  3 m

-  27 ks

-  31,5 kg
2-  126 m

-  1323 kg

ASFALTOVÝ ŠINDEL HEXAGONAL

POPIS
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STØEŠNÍ A IZOLAÈNÍ MATERIÁLY

POKLÁDKA
Pokládku zahajujeme na spodní èásti støechy. Z šablony s odstran-
ìnou spodní èástí vytvoøíme zakládací okapní øadu. Spodní okraj této 
øady má být minimálnì 1 cm nad okapní hranou oplechování.
Pøed pokládkou je nutné odstranit mikrotenové pásky, které kryjí 
samolepící bitumen. Sepa-
raèní mikrotenové pásky na 
spodní stranì šindele se 
neodstraòují. 
První øada šindelù se po-
kládá tak, aby spodní okraj 
byl na stejné úrovni jako 
zakládací øada. Šablony se 
vedle sebe pokládají na sraz. 
Spodní okraj druhé øady 
šindelù je na úrovni okrajù 
dìlících záøezù. Jednotlivé 
šablony jsou v podélném 
smìru vzájemnì posunuty o 
polovinu šíøky prvkù šablony. 
Pøi pokládce dalších øad 
postupujeme stejnì. Pro dosažení pøímého smìru pokládané krytiny 
doporuèujeme použití pomocného provázku.

støešním bitumenovým tmelem.
ÚŽLABÍ
Úžlabí je možné vyøešit buï vyskládáním šindelových prvkù, nebo 
vhodným klempíøským prvkem. Spoje úžlabního pásu musí být spolu 
svaøeny nebo slepeny.
HØEBEN  A  NÁROŽÍ
Høeben a nároží se 
vyskládá z oddìlených 
jednotlivých prvkù bitu-
menové šablony. Tyto 
díly se pøehnou pøes 
høeben (nároží) a každá 
strana se pøibije jedním 
høebem. Zároveò se 
prvky podlepují støeš-
ním bitumenovým tme-
lem. Høeby musí být 
vždy pøekryty následují-
cím prvkem. 
Pøi ohýbání dbáme na 
to, aby mìly prvky dostateènou teplotu a nedocházelo tak ke vzniku 
prasklin.
VENTILACE STØEŠNÍHO PLÁŠTÌ

K upevòování doporuèujeme Vzhledem k tomu, že bitumenové šindele vytváøí na støeše nepro-
používat jen høebíky upravené pustnou vrstvu, je nutné odvìtrávat každou støešní konstrukci  i 
proti korozi. Každá šablona se nezateplené støešní pláštì. Odvìtrání se provádí v zásadì dvìma 
pøibíjí ètyømi høebíky. Pøi zpùsoby:
sklonu støechy vìtším než 60° a.) høebenovým odvìtráním
nebo na návìtrné stranì b.) odvìtrávacími taškami s dostateènou vìtrací kapacitou (min. 100 

2doporuèujeme pøibít každou šablonu šesti høebíky. Pøi pokládce na cm /1bm støechy) umístìnými pod høebenem støechy.
støechy se sklonem vyšším než 60°, anebo za pøedpokladu že 
nedojde k pøilnutí šindelù vlivem sluneèního záøení (chladné poèasí, 
trvale zastínìná støecha) nebo vlivem nepøíznivých podmínek 
(zneèištìní podkladové plochy), je nutné lepicí bitumenové body na 
líci šindele prohøát horkovzdušnou pistolí, pøípadnì šindele podlepit 

Bitumenové šindele jsou urèeny na støechy od sklonu 15°. Mohou se pás (Guttabit R13). Pøi použití prken je nutné, aby jejich vlhkost byla 
používat na nové støechy, ale jsou vhodné i na rekonstrukci støech maximálnì 15%. Prkna musí být zbavena kùry a vhodnì ošetøena 
starších. proti døevokazným houbám. 
Pøi pokládce není potøeba žádné speciální náøadí. Staèí pouze 
kladivo, nùž, metr a vytyèovací šòùra. 
Šindele se pokládají na rovný a patøiènì suchý povrch, který je z OSB 
desek, pøekližky nebo prken. Pøi malém sklonu støechy a na kritických 
místech, kde hrozí zatékání vlivem hromadìní a nerovnomìrného od-
távání snìhu, doporuèujeme použít pod šindele vhodný podkladní 

Pro vyrovnání pøípadných nerovností je vhodné použít netkanou 
textilii. Na jednu støechu se nesmí pokládat šindele stejné barvy, 
pocházející z èasovì odlišných dodávek. Pro zachování barevné 
stejnomìrnosti støechy zpracovávejte souèasnì šindele z rùzných 
balení jedné dodávky. 
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SCHÉMA POKLÁDKY

1 - bitumenové støešní šindele GUTTATEC
2 - podkladní pás (Guttabit R13)
3 - podkladová deska
4 - difúzní fólie
5 - tepelná izolace
6 - parotìsná zábrana

U obou zpùsobù je nutné zajistit pøisávání vzduchu od  øímsy støechy. 
Kapacita nasávacích otvorù musí být dvojnásobná, než je kapacita 
horních odvìtrávacích tašek.

a b

Pøi pokládání prvkù høebene je vhodné 
dbát na to, aby se pøekrývaly ve smìru 
pøevládajícího vìtru.

UPOZORNÌNÍ


