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ZatíÏení ploché stfiechy

ZatíÏení ploch˘ch stfiech 
Obsah

■ Vodní páry z vnitfiního 
prostoru

■ SráÏky ze vnû

■ Stojatá voda na stfie‰ní 
hydroizolaci

■ UV-záfiení

■ Chemické zatíÏení

■ Usazeniny neãistot

■ ·kodlivé nálety rostlin

■ Pohyby budov 
a prÛhyby nosné 
konstrukce

■ Kmitání a vibrace 
u lehk˘ch stfie‰ních 
konstrukcí.

■ Namáhání v tlaku 
a tahu

■ Kritické detaily

■ Zmûna teplot od –30°C 
do více neÏ +80°C.

■ V˘razné teplotní rozdíly 
na úzkém prostoru:

■ Teplotní ‰oky 

■ Pfiebytky tepla

stfiecha vystavena. Proto
bychom si mûli tyto zásady
pfiinejmen‰ím pfied opravou
pfiipomenout, aby byly
vybrány správné materiály.

Hlavní pfiíãiny jsou:Pfiíãinou po‰kozen˘ch
stfie‰ních ploch je v mnoha
pfiípadech ta skuteãnost Ïe
nebyly pfii projektování
zohlednûny mnohá
zatíÏení, kter˘m je plochá 

i plochá stfiecha je normální.
V této broÏufie by jsme
Vám rádi ukázali moÏnosti
sanace a tipy pro údrÏbu

ploch˘ch stfiech.povûtrnosti a vlivÛm 
Ïivotního prostfiedí. 
Îe takovému procesu 
stárnutí je vystavena 

KaÏd˘ materiál nebo 
produkt podléhá urãitému 
procesu stárnutí. Tím více,
pokud je stále vystaven
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Detailní 
prohlídka stfiechy

Detailní prohlídka
stfiechy

Urãení skladby 
pro sanaci

Bauder poradenství pfii sanacích

Zji‰tûní stavu

■ Konstrukce

■ Skladba stfiechy

■ Odvodnûní

■ Plocha

■ Prostupy

■ Napojení

Zji‰tûní stavu
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■ Jsou napojení od 
prostupÛ popfi. 
dilataãních spár 
vytaÏeny nad úroveÀ 
vedoucí vodu?

■ Jsou dodrÏeny v˘‰ky 
napojení na okraji 
stfiech a napojeních?

■ Jak jsou provedeny 
kovové a krycí profily?

■ Jak jsou provedeny 
dilataãní spáry.

Oddûlení aplikaãní techniky
fy. Bauder vytvofiilo 
kontrolní list, aby mohl
odborn˘ poradce na místû
zaznamenat v‰echny
dÛleÏité body.

Jsou-li pfii vizuální kontrole
znatelné poruchy, provede
se detailní prohlídka
stfiechy. Zde se provedou
na rÛzn˘ch místech sondy
pro zji‰tûní stávající 
skladby stfiechy.

V sondû se kontroluje zda
je tepelná izolace 
provlhãena a zda je na
parotûsné vrstvû vlhkost
popfi. kde je pfiítomna.

Zvrásnûní v oblasti 
okraje stfiechy.

Stfie‰ní vpusÈ není 
umístûna na nejniÏ‰ím 
místû.

Pfii prohlídce je nejprve
stfiecha opticky 
prohlédnuta. Tak se zjistí
sklon stfiechy druh a poãet
prostupÛ (svûtlíky, vûtráky,
a pod.). V plo‰e se 
kontroluje hydroizolace,
zda vykazuje zvrásnûní,
puch˘fie, trhliny, degradaci
povrchu a smykové 
zvrásnûní. 
Dále se musí zkontrolovat
napojení a prostupy:

■ Jsou vpusti umístûny na 
nejniÏ‰ím místû, tak aby 
voda mohla skuteãnû 
odtékat?

Pro sanaci ploché stfiechy
není v‰eobecnû platné
patentní fie‰ení. Základním
pfiedpokladem pro 
poradenství pfii sanacích je 
zji‰tûní stavu s detailní
prohlídkou stfiechy.
K tomu patfií provûfiení
pÛvodní stfie‰ní skladby od
spodní konstrukce aÏ po
vrchní hydroizolaci popfi.
ochranu povrchu.
V dan˘ch pfiípadech je
moÏné hydroizolaci
a tepelnou izolaci
analizovat v na‰ich
laboratofiích. Nesmí se
ztratit ze zfietele vyuÏití
budovy, jelikoÏ se projevuje
na funkãnosti 
celkové skladby stfiechy.
Zde má pokojová teplota
a vlhkost urãující v˘znam.

Bauder se zab˘vá jiÏ více
jak 130 let izolacemi
ploch˘ch stfiech a má 
zde vedle dlouholeté
zku‰enosti i odbornû
‰kolen˘ personál, kter˘
vypracuje kompetentní
posouzení a poradí
opatfiení které lze uãinit. 
Pro trvalou a bezpeãnou
opravu ploché stfiechy
nabízí Bauder vedle 
technického poradenství
také dodávky v‰ech
potfiebn˘ch produktÛ.

Bauder poradenství pfii sanacích-Pfiedpoklad 
pro prvotfiídní fie‰ení sanací.
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Sanace na staré 
stfie‰ní skladbû.

Nová stfie‰ní skladba

Re‰ení sanacíˇ

Odstranûní pÛvodní
stfie‰ní skladby
a pokládka nové 
stfie‰ní skladby

Sanace dosud funkãní
stfie‰ní skladby

31

Pfiedpoklady pro sanaci na
pÛvodní stfie‰ní skladbû
jsou:

■ Puch˘fie a vlny na 
pÛvodní stfie‰ní krytinû 
budou profiezány 
a pfiepracovány.

■ Na parotûsné zábranû 
stojící voda bude 
odsáta.

■ PÛvodní tepelná izolace 
není pouÏitelná (kupfi. 
korek)

■ Je urãena úãinná dûlící 
vrstva mezi sanovanou 
hydroizolací z PVC 
a novou hydroizolací.

Pfiednosti jsou zfiejmé:

■ âasovû a finanãnû 
intenzivní odstranûní 
pÛvodního stfie‰ního 
plá‰tû odpadá.

■ Problémy s uloÏením 
odpadu a náklady s tím 
spojené odpadají.

■ PÛvodní parotûsnou 
zábranu lze zapoãítat.

■ PÛvodní tepelná izolace 
pfiispívá k úspofie 
energie.

V poslední dobû se
pfiechází u sanací ploch˘ch
stfiech k vytvofiení nové
skladby na pÛvodní stfie‰ní
krytinû.

RÛzné moÏnosti nové
stfie‰ní skladby se dozvíte
v na‰í pfiíruãce o ploch˘ch
stfiechách.

Sanace-moÏnosti

Vrásnûní z tahu 
v oblasti okraje stfiechy.

Tvorba puch˘fiÛ 
z uzavfiené vlhkosti

Provlhãená korková 
tepelná izolace.
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Vhodnost podkladu pro
pfiímou pokládku

Tepelná izolace Odvodnûní stfiechy

Urãení skladby pro sanaci stfiechy odvislé od

PÛvodní stfie‰ní 
skladba-funkãní

Je pÛvodní stfie‰ní 
skladba je‰tû funkãní?

Poplatnû smûrnicím pro
projektování a provádûní
stfiech
"Flachdachrichtlienien" 
je u funkãních stfiech
pfiepracování jednou
vrstvou 
polymerbitumenov˘m
pásem moÏné.

Tvorba kaluÏí s usazeninami.

Je nutné cílené 
odvodnûní stfiechy?

Tvorba kaluÏí má
pfiedev‰ím u nekryt˘ch
stfiech nev˘hody:

■ Zv˘‰ené usazeniny 
v této oblasti.

■ Mechanické zatíÏení pfii 
zamrznutím louÏí v zimû 
a velké teplotní rozdíly 
pfiedev‰ím v okrajov˘ch 
oblastech vodních nebo 
ledov˘ch ploch.

Hospodárn˘m fie‰ením na
základû na‰ich poznatkÛ je
pouÏití spádové izolaãní
vrstvy z BauderPUR
T spádové izolaãní desky.
Standartní desky mají spád
cca. 1,7 %.

Má nebo musí b˘t
poloÏena dodateãná 
tepelná izolace?

Pfii sanaci pÛvodních
stfie‰ních konstrukcí je na
základû nafiízení Wsvo
01.01.1995 poÏadovan˘ 
souãinitel prostupu tepla
k< 0,30 W/(m2 •K). Pokud
není tato hodnota 
pÛvodním stfie‰ním plá‰tûm
dosahovaná je nutné
pouÏití pfiídavné tepelné
izolace napfi. ve formû
BauderFLEX Klappbahn
která souãasnû plní funkci
dûlící a vyrovnávací vrstvy
mezi starou a novou
stfie‰ní izolací a zabraÀuje
tvorbû puch˘fiÛ v staré
stfie‰ní krytinû.

Je pÛvodní podklad 
pro pfiímou pokládku
vhodn˘ nebo je nutná
dûlící vrstva?
(napfi. pfii sanaci 
vysokopolymerního
hydroizolaãního pásu).

Dûlící vrstva je nutná, kdyÏ
je v pÛvodní stfie‰ní izolaci
napûtí (degradace nebo
trhliny v pÛvodní krytinû).
PouÏitím dûlící vrstvy se
dosáhne Ïe se napûtí
nepfienese do nové 
stfie‰ní skladby. Zde se
doporuãuje pouÏití pásu
s naka‰írovan˘m
polyesterov˘m rounem 
na spodní stranû, které
zamezí následné slepení 
s podkladem. Firma Bauder
pro tyto úãely speciálnû
vyvinula  dûlící 
a vyrovnávací vrstvu
BauderFLEX TA 600-
elastomerbitumenov˘ pás
2,2 mm siln˘ na spodní
stranû naka‰írovan˘ 
180 g/m2 siln˘m 
polyesterov˘m rounem.
Tento pás se pouÏívá
i k oddûlení pÛvodní 
bitumen-nesná‰enlivé 
foliové hydroizolace.

Sanace-moÏnosti



plánovaná konstrukce bez stfie‰ního ozelenûní extenzivní stfie‰ního ozelenûní intenzivní stfie‰ního ozelenûní

souãasn˘ stav

doporuãená systémová
skladba Bauder

BauderFLEX TA 600

BauderTEC KSA

BauderTHERM UL 50

BauderFLEX G 4 E

BauderFLEX K 5 E

BauderTHERM SL 500

Baukubit K 5 K

BauderPLANT E

Bauder Pflanzschwarte

extenzivní ozelenûní

intenzivní ozelenûní

Uvedená tabulka moÏn˘ch
skladeb pro sanaci tak
podává pouze pomocn˘
pfiehled. Tabulka je
sestavena tak Ïe udává
vrstvy sanace ze spodu
nahoru.

Detail: Sanace starého stfie‰ního plá‰tû s dûlící vrstvou
Bauder TA 600. Tím Ïe pás není ze spodu opatfien 
bitumenem, nedochází k následnému slepení
s podkladem. Úplné odûlení s podkladem zamezí tvorbu
puch˘fiÛ vlhkostí uzavfienou v star˘ch vrstvách. Îádné
putování zmûkãovadel ze star˘ch foliov˘ch izolací.

Pro urãení skladby pro
sanaci je poradenství 
na místû nevyhnutelné.
Pouze pfiesné prozkoumání
pÛvodní skladby umoÏní
rozhodnutí pro nutnou
a trvalou sanaci ploché
stfiechy.

MoÏnosti sanace bez dodateãné tepelné izolace
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plánovaná konstrukce bez stfie‰ního ozelenûní extenzivní stfie‰ní ozelenûní intenzivní stfie‰ní ozelenûní

doporuãená systémová
skladba Bauder

BauderFLEX Klappbahn

BauderPUR T spádová tep.izolace

BauderFLEX G 4 E

BauderTEC KSA

BauderTHERM UL 50

BauderFLEX K 5 E

Baukubit K 5 K

BauderPLANT E

Bauder Pflanzschwarte

extenzivní ozelenûní

intenzivní ozelenûní

Detail: Sanace s Klappbahn
Klappbahn zaji‰Èuje souãasnû oddûlení staré 
a nové skladby.

Detail: Sanace se spádov˘mi tep. izolaãními deskami
PouÏitím spádov˘ch tep. izolaãních desek se zajistí 
cílené odvodnûní plochy. Pfii pouÏití EPS- tep. izolaãních
desek se jako první vrstva pouÏije za studena 
samolepící pás BauderTEC KSA.

MoÏnosti sanace s dodateãnou tepelnou 
izolací

s cílen˘m
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bez cíleného
odvodnûní

stfiechy

bez cíleného
odvodnûní

stfiechy

bez cíleného
odvodnûní

stfiechy



Nad rámec bûÏné údrÏby
mohou b˘t pfiípad od
pfiípadu nutné nûkteré
drobné udrÏovací práce
kupfi:

■ Svafiení nebo slepení 
v oblast spoje

■ DotaÏení upevnûní 
profilÛ, mechanick˘ch 
prvkÛ svûtlíkÛ apod.

■ Odstranûní mal˘ch 
netûsností pomocí trvale 
elastického tmele, nebo 
jin˘mi vhodn˘mi 
prostfiedky.

■ âi‰tûní ÏlabÛ a svodÛ 
vãetnû ostatních 
odtokov˘ch míst jako 
vpustí atd.

■ Odstranûní neãistot 
v plo‰e a okrajích vãetnû 
napojeních naru‰ujících 
funkãnost stfiechy.

■ Odstranûní náletÛ
■ Optická kontrola 

funkãnosti spojÛ hlavnû 
v místech napojení.

■ Pfiezkou‰ení 
mechanické pevnosti 
upevÀovacích profilÛ 
na vûtracích prvcích, 
svûtlících, uzávûrech 
apod.

Stfiecha je nejvíce 
exponovan˘m stavebním
dílcem.
Pravidelná a svûdomitá
údrÏba mÛÏe Ïivotnost 
ploché stfiechy 
mnohonásobnû prodlouÏit.
Následné udrÏovací práce
se proto musí provádût
v pravideln˘ch intervalech.

ÚdrÏba

V‰echny udaje obsaÏené v tomto prospektu korespondují se souãasn˘m stavem techniky.
Vyhrazujeme si zmûny. Informujte se pfiípadnû v dobû va‰í objednávky o souãasn˘ch 
technick˘ch poznatcích

V‰echny údaje obsaÏené v tomto prospektu korespondují se souãasn˘m stavem techniky.
Vyhrazujeme si zmûny. Informujte se pfiípadnû v dobû va‰í objednávky o souãasn˘ch 
technick˘ch poznatcích
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