GUTEX PREFATOP®
Střecha

Střešní izolační deska pro
efektivní průmyslovou před montáž

Použitím GUTEX Prefatop® zvýšíte efektivitu a výkon vašich prefabrikovaných střešních prvků.
V délce 2,50 nebo 2,80 m můžete šířku střešního1.1.601
prvku rozložit pouze jedním spodním
Stoßdetail/-abdichtung bei Dachelementen mit
®
GUTEX Prefatop
podlahovým
panelem.
Tímto způsobem vytvoříteRev.-Nr.
izolační
a nepromokavé podloží v jediném
181205_mh
pracovním kroku - bez použití podkladu.

ÚSPORA ČASU
Speciálně koordinované formáty desek
šetří prořez-odpad, čas zpracování a
umožňují dobrou manipulaci

GUTEX® natírací plocha
GUTEX® lepící těsnění

BEZPEČNOST
kontra lať

GUTEX® těsnící tmel

Uvnitř prvku nejsou žádné svislé spoje
desek.
Tím
je
zajištěna
vysoká
bezpečnost a stabilita proti dešti, což
zvýhodňuje zpracování a montáž

GARANTOVANÁ KVALITA

GUTEX Prefatop®
krokve

Tupé těsnění pro střešní prvky s GUTEX Prefatop® (detail 1.1.601)

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom
Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten
anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine
Gültigkeit.

Spodní krycí deska typu UDP-A
dle předpisů ZVDH

Tloušťka (mm)

40/60

Délka (mm)

2500/2800

Šířka (mm)

1200

Skutečné pokrytí

2500x1180/2800x1180

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti
λD (W/mK)

0,042

Jmenovitá tepelná vodivost
λ (W/mK)

0,044

Objemová hustota (kg/m3)

~180

Faktor difúze par (μ)

3

Pevnost v tlaku/síla (kPa)

150

Pevnost v tahu (kPa)

20

Vodní propustnost (kg/m2)

≤ 1,0

Požární reakce:
Euro třída podle DIN EN 13501-1

E

Prokázaná kvalita
Stejně jako všechny naše produkty, tak i deska GUTEX
Prefatop® je vyrobena z udržitelného zdroje Schwarzwaldského
lesa - nejlepší základ pro kvalitní izolační materiály. Certifikát
Natureplus® zaručuje jejich zdravotní kompatibilitu,
ekologickou výrobu a vhodnost použití.

DALŠÍ VÝHODY PANELU
IZOLACE STŘECHY GUTEX
PREFATOP®
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Od sklonu střechy 15 °
odolný proti dešti bez
dalšího zakrytí nebo
zakrytí profilovaných spojů
panelů
Žádné těsnicí pásky
těsnění hřebíků a vrutů
4 týdny jako provizorní
střecha

NAŠE PORTFOLIO
PRODUKTŮ A SLUŽEB
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Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.
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Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice
Telefon: + 420 602 759 917| www.gutexcz.com | info@gutexcz.com
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Typ spojení

Poznámka: Tiskové chyby, změny a chyby jsou vyloučeny. Tato brožura odpovídá současnému stavu vývoje našich produktů a po vydání nového vydání ztrácí platnost. Vhodnost produktů není pro
jednotlivé případy zvláštního druhu závazná, záruka a odpovědnost se řídí našimi všeobecnými podmínkami.
.
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