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Střecha návrh střešního sytému 
Řešení

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

 

mezi krokvemi

laťování-krytina

kontra latě

obložení

vhodná parotěsná/ 
vzduchotěsná zábrana
latě
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STŘECHA
Izolace krokví
1.1.100 Řěšení



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost musí být 
ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace uvedené v letácích a 
schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

podlaha

kontra latě

obložení
latě

parotěsná/vzduchotěsná zábrana

vhodná střešní zábrana
větrací taška 

laťování-krytina

Střecha 
Varianta 1
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1.1.190 Varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního sytému 
Řešení

 

mezi krokvemi

laťování-krytina

kontra latě

vhodná parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

obložení

latě

 lepící systém  hydroizolační 
       vrstva
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1.1.201 Nová výstavba



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému  
Pultová střecha s přesahem

větrací taška

 

mezi krokvemi

vhodná hydroizolační vrstva

laťování-krytina

kontra latě

nastavení desky

stavební deska

dřevěná stavební deska
evtl.protěsná/ 
vzduchotěsná zábrana

 těsnící páska 
dle technického listu

spára-hladítko

připevnění 
vrut do dřeva  

nebo široká spona z nerez oceli

omítkový systém
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1.1.202 Pultová střecha s přesahem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému  
Okapní napojení

montážní lať

úkapový plech
napojení na montážní lať

nastavení desky 
 těsnící páska

vhodná hydroizolační vrstva
s použitím lepidla - odkapávací plech

mřížka proti hmyzu

detail
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1.1.300 Okapní napojení-úkapový plech



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

 těsnící páska 
dle technického listu

 

mezi krokvemi

vhodné bednění

laťování-krytina

kontra lať

latě

vhodná parotěsná 
zábrana

posun vlhkosti

obložení
dřevěná stavební 

deska

evtl parotěsná  
vzduchotěsná zábrana

úkapový plech
nastavení desky
spára-hladítko

připevnění 
vrut do dřeva 

nebo široká spona z nerez oceli

omítkový systém

obložení

Střecha návrh střešního systému 
Napojení s úkapovým plechem, varianta 2
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1.1.302 Napojení s úkapovým plechem, Varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému 
Napojení s úkapovým plechem, varianta 3

 

mezi krokvemi

vhodná střešní 
zábrana

 těsnící páska dle 
technického listu

obložení

dřevěná stavební deska

evtl. parotěsná/
vzduhotěsná zábrana

omítkový systém

úkapový plech

nastavení desky

spára-hladítko

kompenzační dřevo

připevnění 
vrut do dřeva  nebo 

široká spona z nerez oceli

mřížka/hmyz

14  |  150Detail katalog 

1.1.303 Napojení s úkapovým plechem, varianta 3

laťování-krytina

kontra lať



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému  
Napojení bez nastavující desky

 těsnící páska 
dle technického listu

 

mezi krokvemi

vhodná 
hydroizolační 
zábrana

laťování-krytina

kontra latě

latě

vhodná 
parotěsná 
zábrana

obložení

obložení

 omítkový systém

mřížka/hmyz

úkapový plech

spára-hladítko

připevnění 
vrut do dřeva nebo 

široká spona z nerezové oceli

dřevěná stavební deska

evtl. parotěsná/
vzduchotěsná zábrana
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1.1.304 Napojení bez nastavení desky



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému  
Koncové napojení s krokvemi

 těsnící páska dle 
technického listu

 

mezi krokvemi

vhodná 
hydroizolační 
vrstva

laťování-krytina

kontra lať

stavební deska

dřevěná deskapřipevnění 
vruty na dřevo 

nebo široká spona z nerez oceli

spára-hladítko

evtl.parotěsná 
zábrana

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná 
zábrana

krokve
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1.1.401 Koncové napojení s krokvemi



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému 
Koncové napojení s krokvemi  varianta  1

 těsnící páska dle 
technického listu

kontra lať

laťování-krytina

stavební deska

dřevěná stavební deska

omítkový systém

vhodná 
hydroizolační 
vrstva
spára-hladítko

evtl.parotěsná zábrana

evtl.parotěsná/
vzuchotěsná 
zábrana

 

mezi krokvemi

 

mezi dřevěnými nosníky

připevnění 
vruty na dřevo 

nebo široké spony z nerez oceli
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1.1.402 Koncové napojení s krokvemi,  varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému 
Koncové napojení s krokvemi  varianta  2

laťování-krytina 

kontra lať

evtl.parotěsná zábrana

konstrukční dřevo (vzdálenost musí být dle 
statického posouzení  
spojení s   

jsou s   
lepícím systémem odolné proti dešti)

spára-hladítko

 těsnící páska  dle technického 
listu

připevnění
vruty na dřevo 

nebo široká spona z nerezové oceli

omítkový systém

 

mezi krokvemi

stavební deska

dřevěná stavební deska

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

 

mezi dřevěnými nosníky

hydroizolační vrstva
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1.1.403 Koncové napojení s krokvemi,  varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha návrh střešního systému  
Napojení úžlabí

 

mezi krokvemi

laťování-krytina

kontra lať

parotěsná 
zábrana
latě 
obložení

lepící systém
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1.1.501 Úžlabí - napojení



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace
Řešení

laťování-krytina

konta lať

viditelné bednění

parotěsná/vzduchotěsná zábrana

krokve
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Střešní izolace
1.2.100 Řešení



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace 
Nová stavba

parotěsná zábrana

viditelné bednění 

krokve

 lepící systém  
hydroizolační vrstva

laťování-krytina

kontra lať
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1.2.201 Nová stavba



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace 
Pultová střecha s přesahem v a

hydroizolační vrstva
laťování-krytina 

kontra lať

větrací taška

spára-hladítko

 těsnící páska dle 
technického listu

krokve

viditelné bednění

parozábrana

stavební deska

dřevěná stavební deska

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

připevnění 
vruty na dřevo nebo  

široké spony z nerezové oceli

omítkový systém
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1.2.202 Pultová střecha, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace 
Pultová střecha  přesahem v a

hydroizolační vrstva laťování-krytina

kontra lať

větrací taška

 těsnící páska         
dle technického listu

spára-hladítko

parozábrana
viditelné bednění
krokve
stavební deska
dřevěná stavební deska
evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

připevnění  
vrtuty do dřeva 

nebo  široká spona z nerez oceli

omítkový systém

23  |  150Detail katalog 

1.2.203 Pultová střecha, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
řešení s krycí deskou v a

stavební deska

dřevěná stavební deska

evtl.parotěsná/

vzduchotěsná zábrana

krokve 

bednění

parozábrana

laťování-krytina

kontra lať

 těsnící páska dle 
technického listu

hydroizolační vrstva

mřížka/hmyz

úkapový plech

krycí deska

spára-hladítko

připevnění 
vruty do dřeva nebo  

široká spona z nerez oceli

omítkový systém
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1.2.301 Řešení s krycí deskou, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
Řešení bez krycí desky v a

omítkový systém

stavební deska

dřevěná stavební deska

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

krokve

bednění

parozábrana

laťování-krytina

kontra lať

 těsnící páska dle technického 
listu

hydroizolační vrstva

mřížka/hmyz

úkapový plech

spára-hladítko

připevnění 
vruty do dřeva nebo 

široká spona z nerez oceli

25  |  150Detail katalog 

1.2.304 Řešení bez krycí desky, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
Řešení bez krycí desky v a

mřížka /
hmyz

úkapový plech

spára-hladítko

připevnění 
vruty do dřeva  nebo 

široká spona z nerez oceli

omírkový systém

laťování-krytina

kontra lať

t ěsnící páska dle 
technického listu

hydroizolační vrstva

stavební deska

dřevěná stavební deska

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

krokve 

bednění

parozábrana
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1.2.305 Řešení bez krycí desky, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace 
Zakončení s krokví v a

 

mezi krokvemi

 těsnící páska dle technického 
listu

připevnění 
 vruty do dřeva 

nebo široká spona z nerez oceli

omítkový systém

spára-hladítkokrokev

krokve
stavební deska
dřevěná stav.deska
evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

bednění
parozábrána

laťování-krytina 

kontra lať

hydroizolační 
vrstva
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1.2.401 Zakončení s krokví, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
Zakončení s krokví v a

krokev

stavební deska 
dřevěná deska

spára-hladítko

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná 
zábrana

bednění
parozábrana
krokve

laťování-krytina

kontra lať 
hydroizolační 
zábrana

 těsnící páska dle technického 
listu

připevnění 
vruty do dřeva 

nebo široká spona z nerez oceli

omítkový systém
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1.2.402 Zakončení s krokví, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
Zakončení bez krokve v a

bednění
parozábrana

připevnění 
vruty do dřeva 

nebo širokou sponu z nerez oceli

omítkový systém

spára-hladítko

t ěsnící páska dle 
technického listu

krokev

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

 

mezi krokvemi

laťování-krytina

kontra lať
hydroizolační vrstva

29  |  150Detail katalog 

1.2.403 Zakončení bez krokve, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
Zakončení bez krokve v a

 těsnící páska dle 
technického listu

 

mezi krokvemi

laťování-krytina

kontra lať

stavební deska
dřevěná deska

připevnění s
vruty do 

dřeva nebo širokou sponou z nerez 
oceli

omítkový systém

sprára-hladítko

parozábrana

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

Konstrukční řezivo vzdálenost podle 
stat.posouzení  spojeno s 

jsou s  
lepícím systémem odolné proti dešti
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1.2.404 Zakončení bez krokve, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace 
Zakončení s krokví v a 3

přepevnění 
vruty do dřeva 

nebo širokými sponami z nerez oceli

omítkový systém

spára-hladítko

záklop

krokev
stavební deska
dřevěná deska
evtl.parotěsnící/
vzduchotěsná zábrana

bednění
parozábrana

laťování-krytina 

konta lať

hydroizolační 
vrstva
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1.2.405 Zakončení s krokví, varianta 3



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Střecha střešní izolace  
Úžlabí

bednění

parotěsná 
zábrana

krokve

lepící systém

laťování-krytina

kontra lať
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1.2.501 Úžlabí



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Renovace střechy z vnějšku 
Řešení vnitřní obklad 

omítkový systém

parotěsná zábrana

hmyz/mřížka

úkapový plech

sádrokarton

laťování-krytina

kontra lať 

vzduchové těsnění 
systémový 

partneři
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Tecadio - Venkovní renovace
1.4.302 Řešení vnitřní obklad GKB



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Zemní napojení - stříkající voda 
Vzdálenost k GOK ≥ 300 mm

soklová omítka

obvodová izolace

stěrka/lepidlo

Hydroizolace budov
dle DIN 18 195

do min. 150 mm přes GOK

stavební deska

dřevěná deska

300 mm

vrsta nesoucí vodu

≥

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi dřevěnou konstrukcí

GUTEX Thermowall®/-gf připevnění

GUTEX Thermowall® vruty do dřeva 

nebo širokou sponou z nerez oceli
GUTEX® omítkov systém

Quell malta

Detail

GUTEX® 
Zásuvný soklový profil
GUTEX®  soklová koncová lišta
GUTEX® t ěsnící páska dle 
technického listu

štěrkové lože

2.1.101

Rev.-Nr. 180723_sz
2.1.101

Rev.-Nr. 180723_sz
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DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE  ETICS
Sokl
2.1.101 Připojení v oblasti země a stříkající vody; vzdálenost GOK ≥ 30 cm 



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Zemní napojení - stříkající voda
Vzdálenost k  GOK ≥ 150 mm, s štěrkovým ložem

Hydroizolace budov dle DIN 18 195 do
alespoň 150 mm nad vrchol terénu

soklová omítka

obvodová izolace

vrstva lepidla

vrchol terénu

fleece nopová fólie

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi krokvemi

GUTEX Thermowall/-gf® připevnění 
GUTEX Thermowall  vruty do dřeva 
nebo široká spona z nerez oceli

GUTEX® Soklový nátěr
30 cm přes horní část terénu

GUTEX® omítkový systém

Quell malta

štěrkové lože
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2.1.102

Rev.-Nr. 180802_sz2.1.102

Rev.-Nr. 180802_sz

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

GUTEX® zásuvný soklový profil s
GUTEX® koncovým soklovým 
profilem
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2.1.102 Připojení v oblasti země a stříkající vody; vzdálenost k GOK ≥ 15 cm, s
štěrkovým ložem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody
Vzdálenost k GOK ≥ 150 mm s sklonem odvodnění  2%

povrch odvádějící vodu 
alespoň 2% sklon

300 mm

sklon

Hydroizolace budov dle DIN 18 195

alespoň 150 mm nad povrch terénu

soklová omítka

obvodová izolace

vrstva lepidla

fleece napová fólie

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi krokvemi

GUTEX Thermowall/-gf® připevnění  
GUTEX Thermowall® vruty do dřeva nebo 
široká spona z nerez oceli

Ochrana proti stříkající vodě
min. 300 mm nad úrovní terénu

GUTEX® omítkový systém

Quell malta

šterkové lože

≥
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2.1.103

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.103

Rev.-Nr. 180809_sz

GUTEX® t ěsnící páska dle 
technického listu

GUTEX® soklový zásuvný profil s
GUTEX® soklový koncový profil
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2.1.103 Připojení v oblasti země a stříkající vody; vzdálenost k GOK ≥ 15 cm se sklonem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody 
Vzdálenost k GOK ≥ 150 mm se sklonem odvodnění  2% 

300 mm

Povrch odvádějící vodu 
alespoň. 2%  sklon
sklon

Hydroizolace budov dle DIN 18 195

alespoň 150 mm nad povrch terénu

soklová omítka

obvodová izolace

vrstva lepidla

fleece napová fólie

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi krokvemi

GUTEX Thermowall/-gf® připevnění
GUTEX Thermowall® vruty do dřeva nebo 
široká spona z nerez oceli

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

Ochrana proti vodě
min. 300 mm nad úrovní terénu

GUTEX® omítkový systém

Quell malta
GUTEX® soklový zásuvný profil  s
GUTEX® koncový soklový profil

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

štěrkové lože

≥
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2.1.103.1 s. o. BAUMIT



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody 
Vzdálenost k GOK ≥ 50 mm

vrchol terénu

alespoň. 50 mm

dle DIN 68800

Stavební 
těsnění dle
DIN 18195

alespoň 150

mm nad GOK

alespoň. 300 mm

Hydroizolace budov dle DIN 18 195 do 
min. 150 mm nad povrch

soklová omítka

obvodová izolace
vrstva lepidla

fleece nopová fólie
štěrkové pole

stavební deska

dřevěná deska

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 

mezi krokvemi

GUTEX Thermowall/-gf® připevnění  
GUTEX Thermowall® vruty do dřeva nebo 
širokou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

vhodná parozabrana
min. 100 mm vyšší než vnější těsnění

GUTEX®  soklový nátěr
alespoň. 300 mm nad povrch terénu

Quell malta
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Rev.-Nr. 180802_sz

2.1.104

Rev.-Nr. 180802_sz

2.1.104
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GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

GUTEX® soklový zásuvný profil 
mit GUTEX® koncový soklový 
profil
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2.1.104 Připojení v oblasti země a stříkající vody; vzdálenost k GOK ≥ 5 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody -  
bezproblémové napojení, vzdálenost k  GOK ≥ 300 mm

stavební deska

dřevěná deska

vhodná parotěsná/vzduchotěsná zábrana
min. 100 mm výše než vnější panel na bázi dřeva

fleece nopová fólie

* Známku přechodu GUTEX Thermowall® na obvodovou izolaci nelze vyloučit .

6
0

 m
m

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi krokvemi

GUTEX Thermowall®/-gf ( alespoň. 60mm) připevněný
GUTEX Thermowall® vruty do dřeva
nebo široká spona z nerez oceli; na přední straně        
GUTEX Fugendicht® zalepit

GUTEX® omítkový systém

Panel na bázi dřeva ≥ 19mm

schválená lepicí malta

Obvodová izolace nejméně 40 mm, přilepená uprostřed 
přechodu z dřevěného panelu na pevný povrch, 
dodatečně hmoždinka na dřevěném a pevném povrchu (*)

Quell malta

Hydroizolace budov dle DIN 18195

vrstva lepidla

soklová omítka

GUTEX® s oklový nátěr (alespoň 300 mm nad terén)

štěrkové lože

2.1.105

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.105

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.105 Napojení v oblasti země a stříkající vody;bezproblémové 
napojení,vzdálenost k  GOK ≥ 30 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody - 
bezproblémové napojení, vzdálenost k GOK ≥ 300 mm

stavební deska

dřevěná deska

vhodná parotěsná/vzduchotěsná zábrana
min. 100 mm výše než vnější panel na bázi dřeva

fleece nopová fólie

* Ein Abzeichnen des Übergangs von GUTEX Thermowall® zu Perimeterdämmung kann nicht 

ausgeschlossen werden

6
0

 m
m

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex®

mezi krokvemi

GUTEX Thermowall®/-gf ( alespoň 60mm) připevněný
GUTEX Thermowall® vrtuty do dřeva
nebo široká spona z nerez oceli; na přední straně        
GUTEX Fugendicht® zalepit
dvojitá výztužná vrstva (300 mm pruhy) v oblasti spoje

GUTEX® omítkový systém

dřevěná deska ≥ 19mm

schválená lepící malta

Obvodová izolace nejméně 40 mm, přilepená uprostřed 
přechodu z dřevěného panelu na pevný povrch, dodatečně 
hmoždinka na dřevěném a pevném povrchu (*)

Quell malta

Hydroizolace budov dle DIN 18195

vrstva lepidla

soklová omítka

GUTEX®  soklový nátěr (alespoň 300 mm nad povrch)

štěrkové lože

2.1.105.1

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.105.1

Rev.-Nr. 180809_sz

40  |  150Detail katalog 

2.1.105.1 s. o. BAUMIT



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody - bezproblémové 
napojení, vzdálenost k GOK ≥ 50 mm, schválený detail

vrstva nesoucí vodu
alespoň 50 mm

dle DIN 68800

Stavební 
těsnění dle 
DIN 18195 
alespoň 150 
mm nad GOK

mind. 80 mm 

alespoň 300 mm

Hydroizolace budov dle DIN 18 195 
min. 150 mm nad povrch

štěrkové lože
fleece nopová fólie 
soklová omítka 
obvodová izolace 
vrstva lepidla

Obvodová izolační deska upevněná pomocí
GUTEX Thermowall® vruty do dřeva
GUTEX®  soklový nátěr
alespoň 300 mm nad povrch           
GUTEX® omítkový systém
Quell malta

GUTEX Thermowall® ( alespoň 60 mm) připevněný s
GUTEX Thermowall® vruty do dřeva nebo
široká spona z nerez oceli; vpředu s
GUTEX® Fugendicht zalepit

stavební deska
dřevěná deska

vhodná hydroizolační/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® mezi 
krokvemi
dřevěná deska ≥ 19 mm

schválená lepící malta

3
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2.1.106

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.106

Rev.-Nr. 180809_sz

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

GUTEX® soklový zásuvný proifl s
GUTEX® koncový soklový profil
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2.1.106 Napojení v oblasti země a stříkající vody - bezproblémové napojení, 
vzdálenost k GOK ≥ 5 cm, schálený detail



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Napojení v oblasti země a stříkající vody - bezproblémové 
napojení, vzdálenost k GOK ≥ 50 mm, schválený detail

vrstva nesoucí vodu
alespoň 50 mm

dle DIN 68800

Stavební 
těsnění dle
DIN 18195

alespoň 150

mm nad GOK

mind. 80 mm 

alespoň 300 mm

Hydroizolace budov dle DIN 18 195  

min. 150 mm nad povrch

štěrkové lože
fleece nopová fólie 
soklová omítka 
obvodová izolace          
vrstva lepidla

Obvodová izolační deska upevněná pomocí
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo
GUTEX®  soklový nátěr
alespoň 300 mm nad povrch terénu

GUTEX®omítkový systém
Quell malta
GUTEX® soklový zásuvný profil
mit GUTEX® soklový koncový profil
GUTEX® t ěsnící páska
dle technického listu

stavební deska
dřevěná deska

GUTEX Thermowall® ( alespoň 60 mm) připevněný
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo
široká spona z nerez oceli; vpředu s
GUTEX® Fugendicht zalepit;
dvojití výztužné pruhy(300 mm) v izolačním přechodu

vhodná hydroizolační/vzduchotěsná zábrana
GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi krokvemi

dřevěná deska ≥ 19 mm

schválená lepící malta
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Rev.-Nr. 180809_sz
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Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.106.1 s. o. BAUMIT



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail WDVS GUTEX Thermowall® 

Připojení k zemi a stříkající vodě, zemní 
vývod z terasy

vrchol terénu

OKFFB

GUTEX® soklový zásuvný profil  s
GUTEX® koncový soklový profil

Quell malta

GUTEX® t ěsnící páska dle 
technického listu

poro rošt

Hydroizolace budov DIN 18 195

min. 150 mm nad povrch

štěrkové lože
fleece nopová fólie 
soklová omítka    
obvodová izolace       
vrstva izolace

parapet odolný proti dešti
(montáž podle pokynů výrobce)

GUTEX Thermowall/-gf® připevnění
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo 
široká spona z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

GUTEX®  soklový nátěr
min. 300 mm nad povrch

okno  

okenní páska

1
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2.1.107 Připojení k zemi a stříkající vodě, zemní vývod z terasy



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Připojení k zemi a stříkající vodě, vzdálenost  
k GOK ≥ 50 mm

vrstva nesoucí vodu
alespoň 50 mm

dle DIN 68800

Stavební 
těsnění dle 
DIN 18195 
alespoň 150 
mm nad GOK

alespoň 300 mm

Hydroizolace budov dle DIN 18 195  

min. 150 mm nad povrchem

štěrkové lože
fleece nopová fólie 
soklová omítka 
obvodová izolace 
vrstva lepidla

GUTEX Thermowall® ( alespoň 60 mm) připevněný s 
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo
nebo široká spona z nerez oceli, před ní s 
GUTEX® Fugendicht zalepit

stavební deska
dřevěná deska

vhodná parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi krokvemi

dřevěná deska ≥ 19 mm

schválená lepící malta

Obvodová izolační deska upevněná pomocí
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo
GUTEX®  soklový nátěr
alespoň 300 mm nad povrch

GUTEX® omítkový systém
Quell malta

3
0
0
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m
≥
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GUTEX®  těsnící páska
dle technického listu

GUTEX® soklový zásuvný profil s
GUTEX® koncový soklový profil
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2.1.108 Připojení k zemi a stříkající vodě, vzdálenost k GOK ≥ 50 mm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Připojení k zemi a stříkající vodě, vzdálenost k 
GOK ≥ 300 mm 

stavební deska

dřevěná deska

vhodná parotěsná/vzduchotěsná zábrana
min. 100 mm výše než vnější panel na bázi dřeva

fleece nopová fólie

6
0

 m
m

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® mezi 
krokvemi

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermowall®/-gf ( alespoň 60 mm); čelní 
strana s GUTEX Fugendicht® zalepit

GUTEX® koncový soklový profil/-zásuvný profil

GUTEX®  těsnící páska

dřevěná deska ≥ 19mm

schválená lepící malta

Obvodová izolace přilepená uprostřed přechodu z 
panelu na bázi dřeva na pevný povrch, dodatečně 
hmoždinka na dřevěném a pevném povrchu       

Quell malta

Hydroizolace budov dle DIN 18195

vrstva lepidla

soklová omítka

štěrkové lože

2.1.110
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2.1.110 Připojení k zemi a stříkající vodě, vzdálenost k GOK ≥ 300 mm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Připojení podlahového přechodu s prefabrikací

GUTEX® omítkový 
systém Při přechodu 
naneste na místo 
překrytí nejméně 
100 mm

al
es

po
ň 

1
0

0
 m

m
al

es
po

ň 
1

0
0

 m
m

GUTEX Thermowall/-gf®  
mezikus

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 

mezi krokvemi

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
s GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo
široká spona z nerezové oceli

Výztužnou vrstvu rozprostřete co nejtenčí, 
nejméně 100 mm od okraje izolační desky

Poznámka: vypořádání zabezpečení
např. s panely na bázi dřeva (Kerto)

Výztužnou vrstvu rozprostřete co nejtenčí, 
nejméně 100 mm od okraje izolační desky

GUTEX® omítkový systém

2.1.201
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Přechod vnější stěny / systému vč. stavební spáry
2.1.201 Spojení podlahového přechodu s tovární prefabrikací



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Dilatační spára (horizontální řez)

GUTEX® Dehnfugenprofil Typ E
pro vertikální dilatační spáry
na ploché povrchy stěn,
šířka spáry 5-25 mm

GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex® 

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo 
širkou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

beton/zdivo

GUTEX® Dehnfugenprofil Typ V 
pro vertikální dilatační spáry
na ofsetových stěnách, šířka 
spáry 5-25 mm

2.1.280
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2.1.280 Dilatační spára (horizontální řez)



Z - Profil

GUTEX® omítkový systém

sádrokarton

GUTEX Thermoinstal®

dřevěná deska
evtl.parotěsná/vzduchotěsná zá. 
GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex® 
mezi krokvemi

GUTEX Thermowall® 

vertikální latění

dřevěné bědnění

propustná, 
voděodolná fasádní 
membrána

mřížka proti hmyzu

Konstrukce dřevěného rámu s provětránou fasádou - 
omítnutou fasádou 
Přechod provětrávané fasády na omítku

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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2.1.290 Přechod provětrávané fasády na omítku



mřížka proti hmyzu

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zá.

GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex® 
mezi krokvemi

GUTEX Multitherm®

dřevěné bědnění

vertikální latění

sádrokarton GUTEX

Thermoinstal ®

Z - Profil

GUTEX®  těsnící páska 

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermowall®

Konstrukce dřevěného rámu s provětránou fasádou - 
omítnutou fasádou 
Přechod provětrávané fasády na omítku V2

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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2.1.291 Přechod provětrávané fasády na omítku V2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Spojení stěny proti střeše a polohovací desce

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

dřevěný záklop

stavební deska

dřevěná deska

GUTEX® omítkový systém

spára-hladítko

vhodná parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex®

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
GUTEX Thermowall® vruty na dřeno nebo
širokou sponou z nerez oceli

2.1.301
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Střešní připojení
2.1.301 Spojení stěna proti střeše a polohovací desce



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Připojení stěny ke střeše, bez záklopu

(svisle zatlačte na krokve)

GUTEX® t ěsnící páska dle 
technického listu

GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex®

dřevěný záklop

stavební deska

dřevěná deska

GUTEX® omítkový systém

spára-hladítko

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermowall/-gf® přepevněný
GUTEX Thermowall vruty na dřevo
nebo širokou sponou z nerez oceli

2.1.302
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2.1.302 Připojení stěny ke střeše, bez záklopu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Připojení stěny ke střeše a horizontálním záklopem

GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex® 

stavební deska

dřevěná deska

GUTEX® omítkový systém

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zá.

dřevěný záklop

GUTEX® t ěsnící páska dle 
technického listu

spára-hladítko

kompenzační dřevěný profil

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 

GUTEX Thermowall vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

2.1.303
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2.1.303 Připojení stěny ke střeše a horizontálním záklopem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Připojení zdi proti pultové střeše  s dřevěným záklopem 
a vodorovně kompenzačním  dílem

GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex®

stavební deska

dřevěná deska
evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

dřěvěný záklop

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

spára-hladítko

kompenzační dřevěný profil

GUTEX Thermowall/-gf® připojený 

GUTEX Thermowall vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

2.1.304
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2.1.304 Připojení zdi proti pultové střeše, s dřevěným záklopem a vodorovně 
kompenzačním  dílem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Napojení střechy (odvětrávané)

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

dřevěná deska

GUTEX Multiplex-Top®

latě (úroveň větrání)

krycí plech

m
in

d
. 1

5
0

 m
m

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
GUTEX Thermowall vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli
GUTEX® omítkový systém

šroub v oblasti držáku

GUTEX®  těsnící páska
dle technického listu

GUTEX®  soklový nátěr

m
in

d
. 3

0
0

 m
m

GUTEX® lepící systém

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi krokvemi

detail

GUTEX® soklový 
zásuvný profil

GUTEX® soklový 
koncový profil

mřížka proti hmyzu

GUTEX® 
soklový nátěr

2.1.310
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2.1.310 Připojení na pultovou střechu (odvětrávané) kompenzace dřeva



Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Napojení střechy (neodvětrávané)

alespoň 300 mm

stavební deska

dřevěná deska

vhodná parotěsná/vzduchotěsná zábrana

krycí plech

GUTEX® lepící systém
alespoň 150 mm

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo
širokou sponou z nerez oceli
GUTEX® omítkový systém

GUTEX® soklový nátěr

Nerezový šroub s těsnící podložkou + 
TOX izolační zátka THERMO-50mm

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi krokvemi

Detail

GUTEX®  soklový nátěr

GUTEX® 

přechodový 
profil               
krycí plech

Nerezový šroub s těsnící podložkou 
+ TOX izolační zátka
THERMO-50mm

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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2.1.311 Připojení na pultovou střechu (neodvětrávané) 



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Štítové spojení,
koncové zakončení s krokvemi, varianta 1

viditelné bednění

krokev

krove
stavební deska
dřevěná deska 
evtl.parotěsná/
vzduchová zábrana

vhodná  
parozábrana

vhodná 
hydroizolační 
vrsta

laťování-krytina

konta lať

spára-hladítko

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermofibre® /
GUTEX Thermoflex®

GUTEX Ultratherm® /
GUTEX Multiplex-top®

GUTEX 
Thermofibre® /GUTEX 
Thermoflex® mezi 
krokvemi

GUTEX®  těsní páska
dle technického listu

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall vruty na dřevo 
nebo širokou sponou z nerez oceli

2.1.320

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.320

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.320 Štítové spojení, koncové zakončení s krokvemi, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®  
Štítové spojení,
koncové zakončení s krokvemi, varianta 2

GUTEX Ultratherm® /
GUTEX Multiplex-top®

GUTEX 
Thermofibre® /GUTEX 
Thermoflex®

mezi krokvemi

krokev

spára-hladítko

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo 
nebo širokou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

vhodná 
hydroizolační 
vrsta

laťování-krytina

kontra lať

viditelné bednění

krokve
stavební deska
dřevěná deska 
evtl.parotěsná/
vzduchová zábrana

vhodná 
parozábrana

GUTEX Thermofibre® /
GUTEX Thermoflex®

2.1.321

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.321

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.321 Štítové spojení, koncové zakončení s krokvemi, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Štítové spojení, koncové zakončení  bez krokve, 
varianta 1

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall® vruty na dřeno 
nebo širokou sponou z nerez oceli

GUTEX®omítkový systém

GUTEX Ultratherm® /
GUTEX Multiplex-top®

GUTEX 
Thermofibre® /GUTEX 
Thermoflex®

mezi krokvemi

laťování-krytina

kontra lať

stavební deska

viditelné bednění

krokve

vhodná 
parozábrana

dřevěná deska
evtl.parotěsná/
vzduchová zábrana
GUTEX Thermofibre® / 
GUTEX Thermoflex®

vhodná hydroizolační  
vrstva

spára-hladítko

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

2.1.322

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.322

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.322 Štítové spojení, koncové zakončení  bez krokve, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Spojovací vikýř (bez větrání)

alespoň 30 cm

stavební deska

dřevěná deska

vhodná hydroizolační  vrstva

alespoň 15 cm

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
GUTEX Thermowall vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

GUTEX®omítkový systém

GUTEX®  soklový nátěr

krycí plech

GUTEX® lepící systém

Nerezový šroub s těsnící podložkou + 
TOX izolační zátka THERMO-50mm

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi dřevěnou konstrukcí

GUTEX® 

přechodvý profil

Nerezový šroub s těsnící 
podložkou + TOX izolační zátka 
THERMO-50mm

2.1.330

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.330

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.330 Spojovací vikýř (bez větrání)



stavební deska

dřevěná deska
vhodná parotěsná / vzduchotěsná zábrana
Přetáhněte nejméně o 100 mm výše než vnější dřevěný 
panel 

GUTEX soklový profil

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi dřevěnou konstrukcí

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall vruty na dřevo nebo
širokou sponou z nerez oceli

GUTEX omítkový systém

GUTEX t ěsnící páska 

vhodná omítka

GUTEX Thermoflat®

obvodová izolace

Teroson TA fleece z  WOLFIN jako omítka

WOLFIN® M střešní těsnící membrána 
nalepena na OSB
zpracováno podle pokynů výrobce

OSB deska

WOLFIN® Kompozitní fólie jako zpevnění 

WOLFIN® GWSK střešní hydroizolační fólie
OSB ≥ 60 mm přetažená
zpracováno podle pokynů výrobce

OSB deska s  WOLFIN

adhezní ošetření

3
0
0
 m

m
≥

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail  ETICS GUTEX Thermowall®

Spojení stěny a ploché střechy s WOLFIN
2.1.340

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.340

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.340 Spojení stěny a ploché střechy s WOLFIN



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail WDVS GUTEX Thermowall® 

Stavební otvor - diagonální výztuž

GUTEX Thermowall/-gf®GUTEX® podpůrný úhelník

Pásy - armovací tkanina 
alespoň 20 x 40 cm

Vnitřní roh musí být vyztužen 
jako vnější roh.
GUTEX® vyztužovací roh 
je nejbezpečnější způsob 
zpracování.

2.1.401

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.401

Rev.-Nr. 180809_sz
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Pohled / Výztuž
2.1.401 Stavební otvor - diagonální výztuž



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Příklad připojovacího podhledu 1

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

stavební deska

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 

mezi dřevěnými nosníky

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

stavební deska

GUTEX® omítací páska

okno

parapet odolný proti dešti
(montáž podle pokynů výrobce)

GUTEX® armovací úhelník
GUTEX Thermowall/-gf® připevněný
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo
nebo širokou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítka

Detail

příklad 1:

Spojeno s GUTEX® omítací páska a
GUTEX®  těsnící páska dle technického listu

příklad 2:

Spojeno s  GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

2.1.410

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.410

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.410 Pohled spojení, příklad 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Příklad připojovacího podhledu 2

stavební deska

 GUTEX Thermoflex®GUTEX Thermofibre® /
mezi dřevěnými nosníky

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

dřevěná deska

dle GUTEX®  těsnící páska 
technického listu

GUTEX® omítací páska

okno

parapet odolný proti dešti 
(montáž podle pokynů výrobce)
GUTEX® armovací úhelník
GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo 
nebo širokou sponou z nerez oceli 
GUTEX® omítkový systém

Detail

příklad 1 :
Spojeno s GUTEX® omítací páska a 
GUTEX®  těsnící páska dle technického listu

příklad 2 :
Spojeno s  GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

alternativa

2.1.411

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.411

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.411 Pohled spojení, příklad 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

ETICS  
Pohled spojení

stavební deska

 

mezi dřevěnými nosníky

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

dřevěná deska

okno

Polykarbonátový okenní parapet pro montáž s Implio krajovým 
profilem® v opačném případě je součástí sestavy okenní 
parapet,který odpovídá systému Implio® plastový úhel tvaru L

připevněný vruty 
na dřevo nebo širokou sponou z nerez oceli

omítkový systém

pohledová deska

dokončovací omítka

 těsnící tmel

okení uzavírací profil

pohledová deska

okno
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2.1.412 Pohled spojení Implio P



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

ETICS  
Pohled spojení

 

mezi dřevěnými nosníky

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

stavební deska 

dřevěná deska

okno

Polykarbonátový okenní parapet pro montáž s Implio krajovým 
profilem® v opačném případě je součástí sestavy okenní parapet,který 
odpovídá systému Implio® plastový úhel 

připevněný vruty na 
dřevo  nebo širokou sponou z nerez oceli

omítkový systém

 pohledová deska

dokončovací omítka

vodicí lišta rolety

 těsnící páska

pohledová deska 
čelo je potaženo kapilárním zlomem

okno

65  |  150Detail katalog 

2.1.413 Spojení Implio P401



Detail ETICS GUTEX Thermowall
Připojení překladů, svislý řez

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi dřevěnými nosníky

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

GUTEX® odkapávací krajový profil

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

rám okna

spára-hladítko

Detail

příklad 2:

Spojeno s GUTEX® omítací páska a GUTEX®  těsnící 
páska dle technického listu

příklad 1:
Spojeno s GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

alternativa

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.1.420

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.420

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.420 Připojení překladů, svislý řez



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

parapetní páska

izolační klín

GUTEX®  těsnící páska dle 
technického listu

Parapet odolný proti dešti
přesah 30 - 50 mm
(Montáž podle pokynů 
výrobce)

nesprávně

správně

GUTEX®  těsnící páska
netahat přes roh

odskok izolace od 
parapetního profilu
5-8 mm GUTEX® t ěsnící páska dle 

technického listu

Pásy - armovací tkanina 
alespoň 20 x 40 cm

Detail ETICS GUTEX Thermowall®

Spojení parapetu, perspektivní pohled

2.1.501

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.501

Rev.-Nr. 180809_sz
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Parapet
2.1.501 Spojení parapetu, perspektivní pohled



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall® 

Spojení parapetu

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

parapet odolný proti dešti
(montáž podle pokynů výrobce)

GUTEX® spojovací těsnící páska
dle technické listu

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný 
GUTEX Thermowall vruty na dřevo nebo 

širokou sponou z nerez oceli

GUTEX Thermofibre® / GUTEX 
Thermoflex® mezi dřevěnými nosníky

okno

izolační klín

parapetní páska

spára-hladítko

alespoň 30 mm

2.1.502

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.502

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.502 Spojení parapetu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení parapetu s krajový profil

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

vnější hliníkový parapet

okno

klínová deska

okení těsnící páska

 těsnící tmel

alespoň 

omítkový systém

připevněný 
vruty na dřevo nebo 

širokou sponou z nerez oceli

mezi dřevěnými nosníky

 těsnící páska 

okení těsnící páska

 těsnící tmel pásky tmelu 
cca vše 30 cm ve směru spádu

izolační klín 

 těsnící tmel

ventilační profil
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2.1.511 Spojení parapetu Implio P



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení parapetu s plastovým úhlovým profilem

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

jakýkoli okenní parapet 
odpovídající systému

okno

izolační klín

okení těsnící páska

 těsnící tmel

alespoň 

omítkový systém

připevněný 
vruty na dřevo nebo 

širokou sponou z nerez oceli

mezi dřevěnými nosníky

okení těsnící páska

 těsnící tmel pásky tmelu  
cca vše 30 cm ve směru spádu

izolační klín

 těsnící tmel

ventilační profil
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2.1.512 Spojení parapetu Implio P s plastovým úhlovým profilem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

ETICS  
Připojení na parapet s vodicí lištou rolety ,
varianta krajový profil

vo
dí

cí
 li

št
a 

ro
le

ty

hliníkový parapet polythal

izolační deska

okno

dokončovací omítka

pohledová deska

těsnící tmel

 alu 
krajový profil

 okení 
těsnící páska

těsnící lepidlo

čelní strana potažena 
kapilárou

 těsnící páska 
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2.1.513 Připojení k parapetu s vodicí lištou rolety; 
varianta profilu desky GUTEX Implio®



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Připojení k parapetu s vodicí lištou rolety; varianta 
plastového úhlového profilu

vo
dí

cí
 li

št
a 

ro
le

ty

libovolný hliníkový parapet

izolační klín

okno

hliníkový profil 

dokončovací omítka

pohledová deska

těsnící páska

těsnící tmel

platový úhlový profil

okenní těsnící páska

těsnící lepidlo

pohledová deska  čelo 
je potaženo kapilárním přerušením  s 

roztíratelné těsnění

 těsnící páska
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2.1.514 Připojení k parapetu s vodicí lištou rolety; varianta 
plastového úhlového profilu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Připojení parepetu  varianta 1

fóliová klínová deska

roh okna

ventilační profil

 těsnící páska nahoře 
roh okna s 

 těsnící tmel těsnění

omítkový systém spodní omítka

omítkový systém horní omítka

vhodná délka parapetu

73  |  150Detail katalog 

2.1.530 Připojení GUTEX Implio F varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Připojení parepetu  varianta 3

fóliová klínová deska

roh okna

ventilační profil

 těsnící páska nahoře 
roh okna s 

 těsnící tmel těsnění

omítkový systém-spodní omítka

omítkový systém-horní omítka

vhodná délka parapetu
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2.1.531 Připojení GUTEX Implio F varianta 3



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

 Připojení parapetu s plastovým 
úhlovým profilem fasáda

 těsnící páska

omítkový systém-spodní omítka

omítkový systém-horní omítka

roh okna 

vhodná délka parapetu

fóliová klínová 
deska

 ventilační profil

plastový úhlový profil

75  |  150Detail katalog 

2.1.532 Připojení GUTEX Implio F varianta 5



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení parapetu s plastovým držákem, omítnutá fasáda, 
vodicí lišta rolety

fóliová klínová deska

 

ventilační profil

omítkový 
systém-spodní omítka

omítkový 
systém-horní omítka

vhodná délka parapetu

na 

  těsnící tmel 

plastový úhlový profil

vo
dí

cí
 li

št
a 

ro
le

ty
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2.1.533 Spojovací parapet s plastovým držákem, omítnutá fasáda, vodicí lišta rolety



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení hliníkový parapet, odvětrávaný

odkrytí desky jako částečně opotřebené

fóliová klínová 
deska

 

ventilační profil

krajový profil s kovovým 
parapetem pozn.možnost rozšíření délky 

fasádní deska

výška přesahu podhledové desky 
 fasáda rok okna 

 těsnící tmel

Pokud je překrytí menší výšky použijte   lepicí pásku, aby bylo zajištěno 
dostatečné překrytí výšky. Alternativně: Umístěte podhledovou desku s kompribandem
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2.1.535 Spojení hliníkový parapet, odvětrávaný



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

řez hliníkového okenního parapetu - omítka

okno

 těsnící tmel

krajový profil s okenním 
parapetem hliníkový okenní parapet  od

fóliová klínová deska

ventilační profil 

lepící páska 

omítkový systém

 těsnící tmel 

omítkový systém 
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2.1.536 Spojka parapetu GUTEX Implio F (kovový parapet)



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®
Roletová skříň

vodící lišta rolety

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi dřevěnými nosníky

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný s  
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo
širokou sponou z nerez oceli

GUTEX® omítkový systém

GUTEX® těsnící páska
dle technického listu

GUTEX® odkapávací profil  

GUTEX těsnící páska 
dle technického listu

2.1.601

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.601

Rev.-Nr. 180809_sz
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Rolety / žaluzie
2.1.601 Roletová skřín



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®
Spojení oken / žaluzií

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi dřevěnými nosníky

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný s  
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

panel na bázi dřeva ≥ 19 mm

GUTEX Thermowall/-gf® připojený  
šroubem z nerezové oceli včetně 
plastového terče  d = 60 mm

GUTEX® omítkový systém

GUTEX® soklová uzavírací lišta 

GUTEX® soklový zásuvný profil

al
es
po
ň 

2
5

0
 m

m
m

a
x

. 3
0

0
 m

m

GUTEX® soklová 
uzavírací lišta

GUTEX® soklový 
zásuvný profil Detail

2.1.610

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.610

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.610  Spojení oken / žaluzií



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®
Spojení oken / žaluzií ; varianta 1 
zvláštní varianta - pouze na schválení

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi dřevěnými nosníky

GUTEX Thermowall/-gf® připevněný s  
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

al
es

po
ň 

2
5

0
 m

m
m

a
x

. 3
0

0
 m

m

panel na bázi dřeva≥ 27 mm; opatřeno 
základním nátěrem na dřevo

GUTEX Thermowall/-gf® připojený   
šroubem z nerezové oceli včetně 
plastového terče  Ø= 60 mm na dřevěnou 
desku

GUTEX® omítkový systém

mit GUTEX® lepené spoje - těsné

GUTEX® odkapávací profil hrany

GUTEX Thermowall® 20 mm

Detail

2.1.611

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.611

Rev.-Nr. 180809_sz

GUTEX® odkapávací profil hrany
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2.1.611 Připojení okna / žaluzie V1



stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

GUTEX Thermofibre® / GUTEX Thermoflex® 
mezi dřevěnými nosníky

GUTEX Thermowall/-gf®připojený s  
GUTEX Thermowall® vruty na dřevo nebo 
širokou sponou z nerez oceli

al
es

po
ň 

2
5

0
 m

m
m

a
x

. 3
0

0
 m

m

panel na bázi dřeva≥ 27 mm; opatřeno 
základním nátěrem na dřevo

GUTEX Thermowall/-gf® připojený   
šroubem z nerezové oceli včetně 
plastového terče  Ø= 60 mm na dřevěnou 
desku

GUTEX® omítkový systém

mit GUTEX® lepené spoje - těsné

GUTEX® odkapávací profil hrany

≥
2

0
 m

m

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Detail ETICS GUTEX Thermowall®
Spojení okna / žaluzie; varianta 2 
zvláštní varianta - pouze na schválení

Detail

2.1.612

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.612

Rev.-Nr. 180809_sz

GUTEX® odkapávací profil hrany
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2.1.612 Připojení okna / žaluzie V2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

m
a

x
. 3

0
0

 m
m

al
es

po
ň 

 2
5

0
 m

m

alespoň 60 mm*

Detail ETICS GUTEX Thermowall®
clona žaluzie

max. 2000 mm světlá

délka - hmotnost 

omítnutého povrchu
Řez B - B

řez A - A

A
A

B

B

*bei 60 mm ist GUTEX Thermowall-gf® zu verwenden.

široká spona z nerezové oceli
GUTEX® izolační základna 
GUTEX® omítkový systém

GUTEX® Soklová koncová lišta
 GUTEX® Zásuvný soklový profil

Poznámka: rozšíření délky
Tox hmoždinka Thermo 50 se šroubem z 

nerezové oceli (alternativní upevnění pomocí
nanesení všestraného disperzního lepidla a 

upevněno každých 90 mm pomocí 5x50 
nerezového šroubu s plným závitem

2.1.620

Rev.-Nr. 180809_sz
2.1.620

Rev.-Nr. 180809_sz
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2.1.620 Clona žaluzie



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

ETICS žaluzie box

 žaluzie box s 
 těsnící páska na 

okení připojení

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

stavební deska 

dřevěná deska

okno

žaluzie box

vruta na dřevo

 mezi dřevěnými 
nosníky

připevněný s 
vruty na dřevo 

nebo širokou sponou z nerez oceli

přechod s  
 lepené spoje - těsné

omítkový systém
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2.1.621 Implio P žaluzie box



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Připojení v oblasti země a stříkající vody;  
vzdálenost k

vrstva nesoucí vodu

vertikální latění 

bednění 

 malta 

Soklová koncová lišta

mřížka proti hmyzu

sádrokarton

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana 

 mezi 
dřevěnými nosníky

základní omítka

obvodová izolace
pás lepidla

Hydroizolace budov dle  
nad povrch terénu

 těsnící páska dle 
technického listu

štěrkové lože 

nopová fólie
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DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU
Soklová oblast
2.2.101 Připojení v oblasti země a stříkající vody;  vzdálenost k GOK ≥ 30 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Připojení v oblasti země a stříkající vody;  
vzdálenost k štěrkové lože

vrchol terénu

alespoň 

soklová omítka

obvodová izolace
pás lepidla

Hydroizolace budov dle 
nad povrch terénu

štěrkové lože 

nopová foólie

 těsnící páska 
dle technického listu

sádrokarton 
  

dřevěná deska   
evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana 

mezi dřevěnými nosníky 
  

vertikální latění

bednění do k  jako  
uavřený

 malta  
voděodolný, odolný vůči UV záření
prodyšná fólie
mřížka proti hmyzu

k 
do

ln
í h

ra
ně
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2.2.102 Připojení v oblasti země a stříkající vody;  vzdálenost k GOK ≥ 15 cm,
štěrkové lože



Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Připojení v oblasti země a stříkající vody;  
vzdálenost k s přechodem

Hydroizolace budov dle  
nad povrch terénu

soklová omítka

obvodová izolace
pás lepidla

sklon

nopová fólie

povrch odvádějící vodu 
alespoň 2% sklon

alespoň 

mřížka proti hmyzu

sádrokarton

dřevěná deska
evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

 malta

mezi dřevěnými nosníky

vertikální latění

bednění do  k 
jako uzavřený

 těsnící páska dle 
technického listu

voděodolný, odolný vůči UV záření 
prodyšná fólie

k 
do

ln
í h

ra
ně

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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2.2.103 Připojení v oblasti země a stříkající vody;  vzdálenost k  GOK ≥ 15 cm, s 
přechodem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Napojení střechy proti stěně  napojení se záklopem

 těsnící páska
dle technického listu

 

mezi krokvemi

vhodná hydroizolační 
vrstva

záklop
obložení
dřevěná deska
evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

mřížka proti 
hmyzu

úkapový plech

lať
vhodná parozábrana

mřížka proti hmyzu

 

vertikální latění 
bednění

obložení

laťování-krytina

kontra lať
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Připojení střechy
2.2.301 Napojení střecha a stěna, záklop s nastavením desky



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Napojení stěny proti střeše  bez záklopu

vhodná 
hydroizolační vrstva

stavební deska 
dřevěná deska

úkapový plech

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

mřížka/hmyz

obložení

vhodná parozábrana

lať

mřížka proti hmyzu

 

vertikální latění 
bednění

 mezi 
krokvemi

t ěsnící páska dle 
technického listu

laťování-krytina

kontra lať
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2.2.302 Napojení střecha a stěna, bez záklopu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
napojení střecha a stěna varianta se záklopem 
a nivelačním dřevěným dílem

mezi krokvemi

vhodná hydroizolační 
vrstva

laťování-krytina

kontra lať

záklop

úkapový plech

nivelační dřevěný díl

 těsnící páska dle 
technického listu

obložení

dřevěná deska
evtl.parotěsná/
vzduchotěsná zábrana

mřížka/hmyz

bednění

mřížka proti hmyzu

vertikální latění
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2.2.303 Napojení střecha a stěna, varianta se záklopem a horizontálním 
nivelačním dřevěným dílem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Spojení stěny proti pultové střeše, varianta se 
záklopem a horizontálním nivelačním dřevěným dílem

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzducho.zábrana

záklop

t ěsnící páska 
dle technického listu

bednění

vertikální latění 

mřížka proti hmyzu

vhodná hydroizolační vrstva
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2.2.304 Spojení stěny proti pultové střeše, varianta se záklopem a horizontálním 
nivelačním dřevěným dílem



Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou  
Spojní s pultovou střechou odvětrání

lať odvětrání
krycí plech

al
es

po
ň

al
es

po
ň

lepící systém

mřížka proti hmyzu

t ěsnící páska dle 
technického listu
dřevěná deska

sádrokarton

bednění

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

 mezi 
krokvemi

vertikální latění

 

dřevěná deska

voděodolná, odolná vůči UV záření 
prodyšná fólie

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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2.2.310 Spojení pultové střechy (odvětrání)



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Spojení s pultovou střechou bez odvětrání

al
es

po
ň 

krycí plech

lepící systém

al
es

po
ň 

Nerezový šroub s těsnící podložkou + 
TOX izolační zátka THERMO-50mm

evtl.parotěsná/vzduchová zábrana

bednění

mezi krokvemi

  

vertikální latění

sádrokarton 
 

dřevěná deska

voděodolná, odolná vůči UV 
záření prodyšná fólie
mřížka proti hnmyzu
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2.2.311 Spojení pultové střechy (bez odvětrání)



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Spojení štít  koncové zakončení s krokvemi, varianta 1

dřevěná deska

bednění

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná 
zábrana

krokve

krokev-pohled 
stavební deska

vhodná 
parozábrana

vhodná 
hydroizolační 
vrstva

laťování-krytina

kontra lať

mřížka proti hmyzu

 

vertikální latění 
bednění

 

mezi krokvemi

t ěsnící páska 
dle technického listu
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2.2.320 Spojení štít, koncové zakončení s krokvemi, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou  
Spojení štít  koncové zakončení s krokvemi, varianta 2

stavební deska

dřevěná deska

bednění

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná 
zábrana

krokve

krokev-pohled

vhodná 
parozábrana

vhodná 
hydroizolační 
vrstva

laťování-krytina

kontra lať

bednění

mřížka proti hmyzu

vertikální latění

 

mezi krokvemi

t ěsnící páska 
dle technického listu

průduch

95  |  150Detail katalog 

2.2.321 Spojení štít, koncové zakončení s krokvemi, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Spojení štít, koncový prvek bez krokve  varianta 1

vhodná 
parozábrana

krokev-pohled 
stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/
vzduchotěsná 
zábrana

 

vertikální laťění 
bednění

laťování-krytina

kontra lať

 mezi 
krokvemi

vhodná hydroizolační 
vrstva

mřížka proti hmyzu 
průduch

t ěsnící páska 
dle technického listu
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2.2.322 Spojení štít, koncový prvek bez krokve  varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Spojení štítu bez odvětrání 

al
es

po
ň 

lepící systém

Nerezový šroub s těsnící podložkou + 
TOX izolační zátka THERMO-50mm

krycí plech

mřížka proti hmyzu

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

bednění

mezi dřevěnými nosníky

vertikální latění

sádrokarton 
 

dřevěná deska

voděodolná, odolná vůči UV 
záření prodyšná fólie

al
es

po
ň 
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2.2.330 Spojení štít bez odvětrání



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Pohled spojení, příklad

stavební deska

dřevěné obložení

 těsnící páska   
dle technického rozměru

vertikállní
laťě

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

 mezi dřevěnými 
nosníky

okno

alespoň 

okenní parapet odolný proti dešti 
monáž dle instrukcí výrobce

proti skluzové bednění
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Nosník /odhalení
2.2.410 Pohled spojení, příklad 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou  
Pohled spojení, příklad 2

 

proti skluzové 

bednění

mezi dřevěnými nosníky

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

dřevěné obložení

t ěsnící páska 
dle technického listu

vertikální
latě

okno

alespoň 

okenní parapet odolný proti dešti 
montáž dle instrukcí výrobce
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2.2.411 Pohled spojení, příklad 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

ETICS  
Odhalené spoje

 

mezi dřevěnými nosníky

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

stavební deska 

dřevěná deska

okno

odhalená deska

okenní uzavírací profil d

Polykarbonátový okenní parapet pro montáž s Implio krajovým 
profilem® v opačném případě je součástí sestavy okenní parapet,který 
odpovídá systému Implio® plastový úhel tvaru L

vhodná fasádní cesta

otevřené bednění d

okení uzavírací profil
ně můžete použít  těsnící pásku nutno objednat  pak je 

ve předu pohledová deska s  roztírací 
těsnění 

možnost lepící pásky 
od  parapetní 
deska s přilepenou fasádní membránou

 těsnící tmel
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2.2.412 Odhalené spojení Implio P102



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Připojení překladů, svislý řez

sádrokarton

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

 mezi 
dřevěnými nosníky

vertikální latění

bednění

horizontální latění 

mřížka proti hmyzu

t ěsnící páska 
dle technického listu

okno
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2.2.420 Připojení překladů, svislý řez



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Napojení - parapet

 těsnící páska 
dle technického listu

okno

izolační klín

parapet

alespoň 

vertikální latění 

bednění

sádronkarton

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana 

mezi dřevěnými nosníky

okenní parapet odolný proti dešti 
(montáž dle instrukcí výrobce)

mřížka proti hmyzu 
průduch
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Parapet
2.2.502 Napojení - parapet



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení s okenním parapetem krajový profil

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

hliníkový zavřený okenní parapet

okno

klínová deska

parapetní těsnící páska

t ěsnící tmel

alespoň 

omítkový sytém

připojený s  
vruty na dřevo   

nebo širokou sponu z nerez oceli

mezi dřevěnými nosníky

klínová deska 

 těsnící lepidlo

d

 těsnící páska 

parapetní těsnící páska

 těsnící tmel  
pásy tmele ca. po ve směru sklonu

spodní větrací profil
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2.2.511 Spojení s okenním parapetem GUTEX Implio P102; GUTEX Implio krajový profil



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení s okenním parapetem a profilem plastového 
úhlu 

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

jakýkoli okenní parapet 
odpovídající systému

okno

klínová deska

parapetní těsnící páska

t ěsnící lepidlo

alespoň

omítkový systém

připojený s  
vruty na dřevo nebo  

širokou sponou z nerez oceli

mezi dřevěnými nosníky

okení parapetní těsnící 
páska

 těsnící tmel  
pásy tmele cca. 30 cm po směru sklonu

izolační klín

  těsnící lepidlo

spodní větrací profil
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2.2.512 Spojení s okenním parapetem GUTEX Implio P102; GUTEX Implio krajový profil



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení s parapetem a plastovým úhlovým 
profilem, omítka

 těsnící tmel

spodní omítka

horní omítka

okení roh s 

vhodná délka parapetu

fóliová klínová 
deska

 spodní větrací 
profil

platový uhlový profil
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2.2.532 Připojení k parapetu Implio F varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení s parapetem a plastovým úhlovým v a

odkrytí desky

 těsnící páska

okno

 těsnící tmel

krajový profil 
okenní parapet  hliníkový 
parapet od

fóliová klínová deska

spodní větrací profil

Lepit s  
 těsnící tmel

větrací rofil

úroveň ventilace

bednění
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2.2.533 Připojení k parapetu Implio F varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

 řez kamenný parapet, omítka

t ěsnící lepidlo

spodní větrací profil 

 lepící páska 

omítkový systém

omítkový systém

okno   

tesnící páska

 těsnící tmel

konečný profil 
okenního parapetu

fóliová klínová 
deska
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2.2.535 Pohled na kamenný okenní parapet Implio F



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Pohled řez kamenný parapet spodní větrání

krycí deska nosná

fóliová klínová 
deska

 

spodní větrací profil

Profil L plastového 
úhlu s kamenným parapetem

fasádní roh

vysoké krytí pohledové desky  
fasáda okení roh 

t ěsnící tmel
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2.2.536 Pohled na kamenný okenní parapet Implio F
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou 
Roletový box

stavební deska

dřevěná deska
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Rolety/ Žaluzie
2.2.601 Roletový box



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou
Spojení okno žaluzie

mezi dřevěnými nosníky

dřevěná deska 

 připojený s 
nerezovými šrouby a plast.terči

stavební deska

dřevěná deska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

vertikální latění

soklový uzavírací profil

bednění  

mřížka proti hmyzu
průduch
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2.2.610 Spojení okno/žaluzie



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Masivní dřevěné prvky s ETICS 
Připojení k zemi a stříkající vodě 
vzdálenost k 

vrchol terénu

nopová fólie

štěrkové lože

sádrokarton

masivní dřevěná stěna

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

připojený s  
vruty na dřevo nebo širokou 

sponou z nerez oceli

omítkový systém

úhlový profil 

soklový profil

spára-hladítko

t ěsnící páska 
dle technického listu

 malta

Hydroizolace budov dle  
nad povrch terénu

soklová omítka

obvodová izolace

lepící vrstva

Hydroizolace budov dle  
nad povrch terénu
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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PRVKY S ETICS
Oblast soklu
2.3.101 Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK ≥ 30 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Masivní dřevěná stěna s ETICS 
Připojení stěny ke střeše - napojení bez záklopu

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

sádrokarton 

masivní dřevěná stěna

připojený s  
vruty na dřevo nebo širokou 

sponou z nerez oceli

omítkový systém

spára-hladítko

 těsnící páska 
dle technického listu
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Připojení střechy
2.3.302 Připojení stěny ke střeše - napojení bez záklopu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Masivní dřevěná stěna s ETICS 
Pohled spojení, příklad 1

 těsnící páska 
dle technického listu 

omítkový systém

masivní dřevěná stěna

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

sádrokarton 

spára-hladítko

okno

parapet odolný proti dešti 
(montáž podle pokynů výrobce)

připojený s  
vruty na dřevo   

nebo širokou sponou z nerez oceli

alespoň 
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Nosník/odhalení
2.3.410 Pohled spojení, příklad 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Masivní dřevěná stěna s ETICS  
Pohled spojení, vertikální řez

 těsnící páska 
dle technického listu

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

sádrokarton 

masivní dřevěná stěna 

připojený s  
vruty na dřevo   

nebo širokou sponou z nerez oceli

omítkový systém

profil odkapávací hrany

spára-hladítko

okno

Odolnost proti větru a upevnění oken dle výrobce oken
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2.3.420 Pohled spojení, vertikální řez



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Masivní dřevěná stěna s ETICS 
Připojení parapetu

 těsnící páska dle 
technického detailu

okno

parapet odolný proti dešti 
(montáž podle pokynů výrobce)

izolační klín

parapetní těsnící páska

alespoň 

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

sádrokarton 

masivní dřevěná stěna

připojen s  
vrty na dřevo   

nebo širokou sponou z nerez oceli

omítkový systém

spára-hladítko

Odolnost proti větru a upevnění oken dle výrobce oken!
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Okenní parapet
2.3.502 Připojení parapetu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Připojení k zemi a stříkající vodě 
vzdálenost k

d

 zásuvný 
soklový profil

soklová koncová lišta

t ěsnící páska dle 
technické listu

štěrkové lože

difúzně otevřená fasádní membrána
odolná proti záření

vrchol terénu

obvodová izolace

stávající zdivo

stará omítka

 mezi 
dřevěnými nosníky

dlouhá upevňovací 
hmoždinka nebo injektážní kotva  
nebo šroub z nerezové oceli

základní úhelník se  
vzpěrou

připevněný s  
vruty na dřevo nebo širokou 
sponou z nerez oceli

omítkový systém
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SANACE STĚNY S GUTEX DURIO FDS
Soklová oblast
2.7.101 Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK ≥ 30 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Připojení k zemi a stříkající vodě; 
vzdálenost k

d

štěrkové lože

řez terénem-voda

obvodová izolace

stávají zdivo

stará omítka

 mezi 
dřevěnými nosníky

dlouhá upevňovací 
hmoždinka nebo injektážní kotva 
nebo šroub z nerezové oceli

 základní úhelník se  
vzpěrou

omítkový systém

připojená s  
vruty na dřevo nebo širokou spono 
z nerez oceli

soklový nátěr alespoň 
přes

 soklový 
zásuvný profil

koncová soklová lišta

difúzně otevřená fasádní membrána,
odolná proti UV záření

 těsnící páska 
dle technického listu
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2.7.102 Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK ≥ 15 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

d

soklový 
zásuvný profil

koncová soklová lišta
 těsnící páska 

dle technického listu

štěrkové lože

difúzně otevřená fasádní membrána,
odolná proti UV záření

řez terénem-voda

stávající zdivo
stará omítka

 mezi 
dřevěnými nosníky

dlouhá 
upevňovací hmoždinka 
nebo injektážní kotva nebo 
šroub z nerezové oceli

základní 
úhelník se  vzpěrou

omítkový systém

připojený s  
vruty na dřevo nebo širokou 
sponou z nerez oceli

soklový nátěr 
alespoň přes

Připojení k zemi a stříkající vodě; 
vzdálenost k 
s odtokem vody alespoň sklon

povrch odvádějící vodu 
alespoň 2% sklon

sklon
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2.7.103 Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK ≥ 15 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

d

soklový zásuvný profil

koncová soklová lišta

 těsnící páska 
dle technického listu

štěrkové lože

difúzně otevřená fasádní membrána,
odolná proti UV záření

řez terénem-voda

stávající zdivo
stará omítka

 mezi 
dřevěnými nosníky

dlouhá upevňovací 
hmoždinka nebo injektážní kotva 
nebo šroub z nerezové oceli

základní úhelník se  
vzpěrou

omítkový systém

připojený s  
vruty na dřevo nebo širokou 
sponou z nerez oceli

soklový nátěr 
alespoň pře

Připojení k zemi a stříkající vodě;
vzdálenost k
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2.7.104 Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK ≥ 5 cm



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK 
≥ 300 mm, bez obvodové izolace

d

 soklový 
zásuvný profil

koncová soklová lišta
t ěsnící páska 

dle technického listu

štěrkové lože

difúzně otevřená fasádní membrána,odolná proti UV záření
mřížka proti hmyzu

řez terénem-voda

stávající zdivo

stará omítka

 mezi 
dřevěnými nosníky

dlouhá upevňovací 
hmoždinka nebo injektážní kotva 
nebo šroub z nerezové oceli

základní úhelník se  
vzpěrou

připojená s  
vruty na dřevo nebo širokou 
sponou z nerez oceli

omítkový systém
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2.7.105 Připojení k zemi a stříkající vodě; vzdálenost k GOK ≥ 30 cm, bez 
obvodové izolace



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení střecha - stěna se záklopem

t ěsnící páska

záklop

stávající zeď

schválený 
omítkový systém

spára-hladítko

vrut do dřevotřísky s 
hlavou zadní stěny

 dlouhá 
upevňovací hmoždinka 
nebo injektážní kotva nebo 
šroub z nerezové oceli

 dodatečný 
úhel

stará omítka 
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Připojení střechy
2.7.301 Spojení střecha - stěna  se záklopem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení střecha - stěna bez záklopu

 těsnící páska 
vést kolmo na krokve

záklop

 dlouhá 
upevňovací hmoždinka nebo 
injektážní kotva nebo šroub z 
nerezové oceli

schválený omítkový 
systém

spára-hladítko

dodatečný úhelník

vrut do dřevotřísky s 
hlavou zadní stěny

stará omítka
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2.7.302 Spojení střecha - stěna bez záklopu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

záklop

schválený omítkový 
systém

spára-hladítko

dodatečný úhelník

  dlouhá 
upevňovací hmoždinka 
nebo injektážní kotva nebo 
šroub z nerezové oceli

vrut do dřevotřísky s 
hlavou zadní stěny

stará omítka

 těsnící páska 
dle technického listu 

kompenzační dřevěný profil

Spojení stěna-střecha se záklopem a 
kompenzačním dřevěným profilem
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2.7.303 Spojení stěna-střecha se záklopem a kompenzačním dřevěným profilem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení stěny a pultové střechy se záklopem a 
horizontálním kompenzačním dřevěným profilem

stávající zeď

schválený omítkový 
systém

t ěsnící páska

spára-hladítko

kompenzační dřevěný profil

záklop

dodatečný úhelník

 dlouhá 
upevňovací hmoždinka nebo 
injektážní kotva nebo šroub z 
nerezové oceli

vrut do dřevotřísky s hlavou zadní stěny

stará omítka
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2.7.304 Spojení stěny a pultové střechy se záklopem a horizontálním 
kompenzačním profilem



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení odvětrání pultové střechy

stávající zeď

dřevěná deska

 základní 
úhelník se  vzpěrou

latění provětrávané

krycí plech

lepící systém

soklový základní nátěr

stará omítka

omítkový systém

 dlouhá 
upevňovací hmoždinka nebo 
injektážní kotva nebo šroub z 
nerezové oceli

zašroubujte v oblasti držáku d

zásuvný soklový profil

soklová koncová lišta

mřížka proti hnmyzu

t ěsnící páska
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2.7.310 Spojení odvětrání pultové střechy



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení pultové střechy bez odvětrání

stávající zeď

schválený omítkový systém

 dlouhá 
upevňovací hmoždinka 
nebo injektážní kotva nebo 
šroub z nerezové oceli

závitový šroub

základní 
úhelník se  vzpěrou

stará omítka

soklový základní nátěr

Nerezový šroub s těsnící podložkou + 
TOX izolační zátka

přechodový profil

krycí plech

d
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2.7.311 Spojení odvětrání pultové střechy bez odvětrání



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení štítu s krokvemi

krokev

vhodná 
hydroizolační 
vrtsva

laťování-krytina

kontra lať

vrut do dřevotřísky s 
hlavou zadní stěny

schválený omítkový 
systém

 těsnící páska

 dlouhá 
upevňovací hmoždinka 
nebo injektážní kotva 
nebo šroub z nerezové 
oceli

 

dodatečný úhelník

 těsnící páska
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2.7.320 Spojení štítu s krokvemi



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Spojení arkýř- nevětraný

schválený omítkový 
systém

lepící systém

Nerezový šroub s těsnící podložkou + TOX 
izolační zátka 

  

dlouhá upevňovací 
hmoždinka nebo injektážní 
kotva nebo šroub z 
nerezové oceli

d

přechodový profil

soklový základní nátěr

krycí plech

základní úhelník se 
vzpěrou
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2.7.330 Spojení arkýř - nevětraný



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Pohledové spojení příklad  

 těsnící páska

evtl.parotěsná/vzduchotěsná zábrana

spára-hladítko

okno

parapet odolný proti dešti  
(montáž podle pokynů výrobce)

tkanina-rokový úhelník

schválený omítkový systém

 těsnící páska

vnitřní omítka

 lepidlo a stěrka

d

příklad  
spojení s t ěsnící páskou dle 
technického listu

alternativa

příklad 1 
Spojení s omítacím pruhem a  
těsnící páskou dle technického listu
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Pohled / Výztuž
2.7.410 Pohledové spojení V1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Pohledové spojení, příklad V2 

vzduchotěsná zábrana

 těsnící páska

spára-hladítko

okno

parapet odolný proti dešti  
(montáž podle pokynů výrobce)

tkanina-rokový 
úhelník

schválený omítkový systém

stávající zeď

stará omítka

d

příklad 2
spojení s GUTEX  těsnící páskou 
dle technického listu

alternativa

příklad 1 
Spojení s GUTEX omítacím pruhem a GUTEX 
těsnící páskou dle technického listu
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2.7.411 Pohledové spojení V2



Spojení s nosníkem verikální řez okna

schválený omítkový systém

stávající zeď

odkapávací rohový profil

t ěsnící páska

okenní rám

stará omítk

d

příklad  
Spojení s omítacím pruhem a  
těsnící páskou dle technického listu

příklad  
Spojení s t ěsnící páskou dle 
technického listu

alternativa

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

131  |  150Detail katalog 

2.7.420 Připojení nosníku



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Okno na úrovni okenního parapetu
poznámka statika

připevněný s  
vruty na dřevo  nebo  

širokou sponou z nerez oceli

mezi dřevěnými nosníky

stávající zeď

stará omítka

nebo parapet odolný proti dešti  
(montáž podle pokynů výrobce)

okno

 okenní 
napojovací systém

alespoň 

t ěsnící páska dle 
technického listu

vhodná 
parotěsná vzduchotěsná 
zábrana
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Okenní parapet
2.7.502 Spojení okenního parapetu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Roletový box

vodící lišta rolety

stávající zeď

stará omítka

schválený omítkový 
systém

 těsnící páska 

okapávací profil 

t ěsnící páska vzduchotěsná zábrana
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Rolety/ Žaluzie
2.7.601 Roletový box



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.103

Rev.-Nr. 190805_mh

GUTEX Thermoroom®

Uzemnění podlahové desky

Venkovní zeď,odolná proti dešti

stávající vnitřní omítka

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® omítkový systém

armování / perlinka

GUTEX® lepidlo- a 
stěrka

GUTEX® těsnící páska

GUTEX Thermosafe-wd®

ODB deska

dřevěná podlaha

krycí lišta

Těsnění podle DIN 18195 

izolační pásy po obvodu
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Uzemnění
2.8.103 GUTEX Thermoroom® Uzemnění podlahové desky

SANACE ZDIVA S GUTEX INTEVIO



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.105

Rev.-Nr. 190805_mh

GUTEX Thermoroom®

Připojení topení k podlaze

Venkovní zeď,odolná proti dešti

radiátor

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo - a 
stěrka

GUTEX Thermoroom®

armování / perlinka

GUTEX® omítkový 
systém

GUTEX® těsnící páska

izolační pásy po obvodu

GUTEX Thermosafe-wd®

OSB deska

dřevěná podlaha

krycí lišta
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2.8.105 GUTEX Thermoroom® připojení topení k podlaze



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.202

Rev.-Nr. 190731_mh

GUTEX Thermoroom®

Zdivo

Venkovní zeď,odolná proti dešti

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo - a 
stěrka

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® omítkový 
systém

armování / perlinka

venku

uvnitř
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Vnější stěna / přechod systému
2.8.202 GUTEX Thermoroom® Zdivo



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.203

Rev.-Nr. 190731_mh

stávající vnitřní omítka

GUTEX Thermoroom®

Příhradové nosníky

Hrázděná stěna odolná proti vnějšímu dešti

GUTEX Thermoroom® 

GUTEX® omítkový 

systém

armování / perlinka
GUTEX® lepidlo a stěrka

venku

uvnitř

základní omítka tažená
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2.8.204 GUTEX Thermoroom® Příhradové nosníky



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

GUTEX Thermoroom®

Vnější stěna - integrace vnitřní stěny
2.8.205

Rev.-Nr. 190730_mh

2.8.205

Rev.-Nr. 190730_mh

stávající zdivo stávající 

vnější omítka

integrovaná vnitřní stěna

boční izolační klín*

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka

* Pro zmírnění situace tepelného mostu je nutné zakrýt sousední vnitřní 
stěnu ve spojovací oblasti odhalovací deskou

nebo izolovat izolačním klínem (boční izolace)
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2.8.205 GUTEX Thermoroom® Integrace vnitřní stěny



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

GUTEX Thermoroom®

Vnější stěna - oddělená vnitřní stěna
2.8.206

Rev.-Nr. 190730_mh

2.8.206

Rev.-Nr. 190730_mh

stávající zdivo stávající 

vnější omítka

stávající omítka

neintegrovaná vnitřní stěna

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka
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2.8.206 GUTEX Thermoroom® Samostatná vnitřní stěna



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.207

Rev.-Nr. 190731_mh

GUTEX Thermoroom®

Integrace sádrokartonu

venkovní zeď, odolná proti dešti 

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo a 
stěrka 

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® omítkový 
sytém

armování / perlinka

venku

uvnitř

těsnící páska 
sádrokarton 

bednění GKB

GUTEX Thermoflex®
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2.8.207 GUTEX Thermoroom® Integrace sádrokartonu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.208

Rev.-Nr. 190731_mh

GUTEX Thermoroom®

Samostatný sádrokarton

venkovní zeď, odolná proti dešti

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo a 
stěrka

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® omítkový 
systém

armování / perlinka

venku

uvnitř

těsnící tmel 
sádrokarton 

bednění  GKB

GUTEX Thermoflex®
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2.8.208 GUTEX Thermoroom® Samostatný sádrokarton



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.305

Rev.-Nr. 190805_mh

GUTEX Thermoroom®

Připojení střechy, varianta 1

Venkovní zeď, odolná proti dešti 

GUTEX® omítkový systém

armování / perlinka

základní omítka-tažená

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka

vzduchotěsné připojení

GUTEX Thermoflex/
GUTEX Thermofibre®

stávající asfaltová hydroizolace 
stávající bednění na střeše

parotěsná zábrana / vzduchové 
těsnění s proměnnou vlhkostí

sádrokarton
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Připojení střechy
2.8.305 GUTEX Thermoroom® Připojení střechy, varianta 1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.306

Rev.-Nr. 190805_mh

GUTEX Thermoroom®

Připojení střechy

Venkovní zeď, odolná proti dešti

vzduchotěsné připojení

GUTEX Thermoflex/
GUTEX Thermofibre®

stávající asfaltová hydroizolace 
stávající bednění na střeše

parotěsná zábrana / vzduchové 
těsnění s proměnnou vlhkostí

sádrokarton

GUTEX® těsnící páska

GUTEX® omítkový systém

armování / perlinka

GUTEX Thermoroom® 

základní omítka-tažená

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka
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2.8.306 GUTEX Thermoroom® Připojení střechy, varianta 2



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.308

Rev.-Nr. 190805_mh

GUTEX Thermoroom®

Spojení střechy a štítové stěny

Venkovní zeď, odolná proti dešti

stávající asfaltová hydroizolace 
stávající bednění na střeše

GUTEX Thermoflex/
GUTEX Thermofibre®

parotěsná zábrana / vzduchové 
těsnění s proměnnou vlhkostí

sádrokarton

GUTEX® těsnící páka

vzduchotěsné připojení

GUTEX® omítkový systém

armování / perlinka

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka
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2.8.308 GUTEX Thermoroom® Spojení střechy a štítové stěny



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.404

Rev.-Nr. 190731_mh

GUTEX Thermoroom®

Příhradové - okenní spojení

Vnější příhradové nosníky odloné proti dešti

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo a 
stěrka

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® omítkový 
systém

armování / perlinka

venku

uvnitř

základní omítka-tažená

vzduchotěsné připojení okna

spára-hladítko

Okenní připojení proti větru a dešti
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Pohled / Výztuž
2.8.404 GUTEX Thermoroom® Příhradové - okenní spojení



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

GUTEX Thermoroom®

Okenní připojení - připojovací rám
2.8.405

Rev.-Nr. 190730_mh

2.8.405

Rev.-Nr. 190730_mh

stávající vnější omítka 

stávající vnější stěna 

okno

GUTEX Implio® Profil připojení okna 

GUTEX Implio® pohledová deska

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo a stěrka 

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® omítkový systém
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2.8.405 GUTEX Thermoroom® Okenní připojení - připojovací rám



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a úplnost 
musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické specifikace 
uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.515

Rev.-Nr. 190730_mh

2.8.515

Rev.-Nr. 190730_mh

GUTEX Thermoroom®

Napojení okenního parapetu

stávající
omítka

stávající
zeď

okno

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka

GUTEX Implio® pohledová deska 

GUTEX Implio® Profil připojení okna

GUTEX® těsnící páska

vzduchotěsný okenní parapet
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Okenní parapet
2.8.515 GUTEX Thermoroom® Napojení okenního parapetu



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.518

Rev.-Nr. 190731_mh

GUTEX Thermoroom®

Topení a okenní parapet

Venkovní zeď, odolná proti dešti

GUTEX Thermoroom®

stávající vnitřní omítka

GUTEX® lepidlo a stěrka

GUTEX® omítkový systém

armování / perlinka

pevná montážní deska

radiátor
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2.8.518 GUTEX Thermoroom® Topení a okenní parapet



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Použitelnost a 
úplnost musí být ověřena zákazníkem příslušného stavebního projektu. Všechny parametry a předpoklady musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Musí být dodrženy příslušné technické 
specifikace uvedené v letácích a schválené v systému. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

2.8.601

Rev.-Nr. 190730_mh

2.8.601

Rev.-Nr. 190730_mh

GUTEX Thermoroom®

Připojení okna - připojení okenních 
parapetů a rolet

stávající
venkovní omítka

stávající  nosník

okno

GUTEX® omítkový systém

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® lepidlo a stěrka

stávající vnitřní omítka

stávající
roletový box

vzduchotěsný kontrolní otvor

GUTEX® těsnící páska

GUTEX® těsnící páska

vzduchotěsný parapet

uzavírací omítkový profil
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Rolety / Žaluzie
2.8.601 GUTEX Thermoroom® Připojení parapetu a rolet
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NAŠE PRODUKTY- SERVIS  
OCENĚNÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ

GUTEX
VORTEILE

Příjemné životní klima

Dokonalá zvuková izolace

Letní tepelná ochrana

Zimní ochrana proti chladu

Systematické zabezpečení

Udržitelnost

Servis - technická podpora

Střecha Fasáda Vnitřní 
konstrukce


	INHALT
	Dach
	Vollsparrendämmung
	1.1.100 Regelaufbau
	1.1.190 Variante 1
	1.1.201 Firstausbildung
	1.1.202 Pultdach mit Überstand
	1.1.300 Traufausbildung Tropfblech
	1.1.302 Traufausbildung mit Stellbrett, Variante 2
	1.1.303 Trauausbildung mit Stellbrett, Variante 3
	1.1.304 Traufausbildung ohne Stellbrett
	1.1.401 Ortgangausbildung mit Flugsparren
	1.1.402 Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 1
	1.1.403 Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 2
	1.1.501 Kehlausbildung

	Aufdachdämmung
	1.2.100 Regelaufbau
	1.2.201 Firstausbildung
	1.2.202 Pultdach mit Überstand, Variante 1
	1.2.203 Pultdach mit Überstand, Variante 2
	1.2.301 Traufausbildung mit Stellbrett, Variante 1
	1.2.304 Traufausbildung ohne Stellbrett, Variante 1
	1.2.305 Traufausbildung ohne Stellbrett, Variante 2
	1.2.401 Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 1
	1.2.402 Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 2
	1.2.403 Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 1
	1.2.404 Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 2
	1.2.405 Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 3
	1.2.501 Kehlausbildung

	Tecadio - Sanierung von Außen
	1.4.302 Traufdetail, Innenbeplankung GKB


	Holzrahmenbau mit WDVS
	Sockelbereich
	2.1.101 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 30 cm 
	2.1.102 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 15 cm,
mit Kiesbett
	2.1.103 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 15 cm,
mit Gefälle
	2.1.103.1 s. o. BAUMIT
	2.1.104 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 5 cm
	2.1.105 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Fugenloser Systemübergang,
Schwellenabstand zu GOK ≥ 30 cm
	2.1.105.1 s. o. BAUMIT
	2.1.106 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 5 cm,
Sonderdetail ohne Freigabe
	2.1.106.1 s. o. BAUMIT
	2.1.107 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; ebenerdiger Terassenaustritt
	2.1.108 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich Schwellenabstand zu GOK ≥ 50 mm,
Sonderdetail nach Freigabe
	2.1.110 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich Schwellenabstand zu GOK ≥ 300 mm

	Außenwand / Systemübergang ink. Gebäudefuge
	2.1.201 Anschluss Geschossübergang bei werkseitiger Vorfertigung
	2.1.280 Dehnfugenprofil (Horizontalschnitt)
	2.1.290 Übergang hinterlüftete Fassade zu Putzfassade
	2.1.291 Übergang hinterlüftete Fassade zu Putzfassade V 2

	Dachanschluss
	2.1.301 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung mit Stellbrett
	2.1.302 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung ohne Stellbrett
	2.1.303 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung mit Stellbrett und horizontalem
Ausgleichsholz
	2.1.304 Anschluss Wand gegen Pultdach, Ausbildung mit Stellbrett und horizontalem
Ausgleichsholz
	2.1.310 Anschluss Pultdach (hinterlüftet)AusgleichsholzAusgleichsholz
	2.1.311 Anschluss Pultdach (nicht hinterlüftet)
	2.1.320 Anschluss Giebel, Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 1
	2.1.321 Anschluss Giebel, Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 2
	2.1.322 Anschluss Giebel, Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 1
	2.1.330 Anschluss Gaube (nicht hinterlüftet)
	2.1.340 Anschluss Wand Flachdach mit WOLFIN

	Laibung / Sturz
	2.1.401 Gebäudeöffnung Diagonalarmierung
	2.1.410 Anschluss Laibung, Beispiel 1
	2.1.411 Anschluss Laibung, Beispiel 2
	2.1.412 Anschluss Laibung Implio P
	2.1.413 Anschluss Implio P401
	2.1.420 Anschluss Sturz, Vertikalschnitt

	Fensterbank
	2.1.501 Anschluss Fensterbank, perspektivische Ansicht
	2.1.502 Anschluss Fensterbank
	2.1.511 Anschluss Fensterbank Implio P
	2.1.512 Anschluss Fensterbank Implio P Kunststoffwinkel
	2.1.513 Anschluss Fensterbank mit Rolladenfühungsschiene;
Variante GUTEX Implio® Bordprofil
	2.1.514 Anschluss Fensterbank mit Rolladenfühungsschiene;
Variante GUTEX Implio® Kunstoffwinkel
	2.1.530 Anschluss GUTEX Implio F Variante 1
	2.1.531 Anschluss GUTEX Implio F Variante 3
	2.1.532 Anschluss GUTEX Implio F Variante 5
	2.1.533 Anschluss Fensterbank mit Kunststoffwinkel,
Putzfassade, Rolladenführungsschiene
	2.1.535 Anschluss Aluminiumfensterbank, hinterlüftet
	2.1.536 Anschluss Fensterbank GUTEX Implio F (Metallfensterbank)

	Rolladen / Jalousien
	2.1.601 Rolladenkasten
	2.1.610 Anschluss Fenster/Storen
	2.1.611 Anschluss Fenster/Storen V1
	2.1.612 Anschluss Fenster/Storen V2
	2.1.620 Storenblende
	2.1.621 Implio P Raffstorekasten


	holzrahmenbau mit hinterlüfteter Fassade
	Sockelbereich
	2.2.101 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 30 cm
	2.2.102 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 15 cm,
mit Kiesbett
	2.2.103 Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 15 cm,
mit Gefälle

	Dachanschluss
	2.2.301 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung mit Stellbrett
	2.2.302 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung ohne Stellbrett
	2.2.303 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung mit Stellbrett und horizontalem
Ausgleichsholz
	2.2.304 Anschluss Wand gegen Pultdach, Ausbildung mit Stellbrett und horizontalem
Ausgleichsholz
	2.2.310 Anschluss Pultdach (hinterlüftet)
	2.2.311 Anschluss Pultdach (nicht hinterlüftet)
	2.2.320 Anschluss Giebel, Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 1
	2.2.321 Anschluss Giebel, Ortgangausbildung mit Flugsparren, Variante 2
	2.2.322 Anschluss Giebel, Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 1
	2.2.330 Anschluss Gaube (nicht hinterlüftet)

	Laibung / Sturz
	2.2.410 Anschluss Laibung, Beispiel 1
	2.2.411 Anschluss Laibung, Beispiel 2
	2.2.412 Anschluss Laibung Implio P102
	2.2.420 Anschluss Sturz, Vertikalschnitt

	Fensterbank
	2.2.502 Anschluss Fensterbank
	2.2.511 Anschluss Fensterbank GUTEX Implio P102; GUTEX Implio Bordprofil
	2.2.512 Anschluss Fensterbank GUTEX Implio P102; GUTEX Implio Kunststoffwinkel
	2.2.532 Anschluss Fensterbank Implio F Variante 1
	2.2.533 Anschluss Fensterbank Implio F Variante 2
	2.2.535 Ansicht Anschluss Metallfensterbank Implio F
	2.2.536 Ansicht Anschluss Steinfensterbank Implio F

	Rolladen / Jalousien
	2.2.601 Rolladenkasten
	2.2.610 Anschluss Fenster/Storen


	Massivholzelement mit WDVS
	Sockelbereich
	2.3.101 Anschluss Erd- Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 30 cm

	Dachanschluss
	2.3.302 Anschluss Wand gegen Dach, Ausbildung ohne Stellbrett

	Laibung /Sturz 
	2.3.410 Anschluss Laibung, Beispiel 1
	2.3.420 Anschluss Sturz, Vertikalschnitt

	Fensterbank
	2.3.502 Anschluss Fensterbank


	Mauerwerksanierung mit GUTEX Durio FDS
	Sockelbereich
	2.7.101 Anschluss Erd- Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 30 cm
	2.7.102 Anschluss Erd- Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 15 cm
	2.7.103 Anschluss Erd- Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 15 cm
	2.7.104 Anschluss Erd- Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 5 cm
	2.7.105 Anschluss Erd- Spritzwasserbereich; Schwellenabstand zu GOK ≥ 30 cm,
ohne Perimeterdämmung

	Dachanschluss
	2.7.301 Anschluss Wand gegen Dach mit Stellbrett
	2.7.302 Anschluss Wand gegen Dach ohne Stellbrett
	2.7.303 Anschluss Wand gegen Dach mit Stellbrett und Ausgleichsholz
	2.7.304 Anschluss Wand gegen Pultdach mit Stellbrett und Ausgleichsholz
	2.7.310 Anschluss Pultdach hinterlüftet
	2.7.311 Anschluss Pultdach nicht hinterlüftet
	2.7.320 Anschluss Giebel mit Flugsparren
	2.7.330 Anschluss Gaube nicht hinterlüftet

	Laibung / Sturz
	2.7.410 Anschluss Laibung V1
	2.7.411 Anschluss Laibung V2
	2.7.420 Anschluss Sturz

	Fensterbank
	2.7.502 Anschluss Fensterbank

	Rolladen / Jalousien
	2.7.601 Rolladenkasten


	Mauerwerksanierung mit GUTEX intevio
	Bodenanschluss
	2.8.103 GUTEX Thermoroom® Bodenanschluss Bodenplatte
	2.8.105 GUTEX Thermoroom® Bodenanschluss Heizkörperniesche

	Außenwand / Systemübergang
	2.8.202 GUTEX Thermoroom® Mauerwerk
	2.8.204 GUTEX Thermoroom® Fachwerk
	2.8.205 GUTEX Thermoroom® Einbindende Innenwand
	2.8.206 GUTEX Thermoroom® Getrennte Innenwand
	2.8.207 GUTEX Thermoroom® Einbindende Trockenbauwand
	2.8.208 GUTEX Thermoroom® Getrennte Trockenbauwand

	Dachanschluss
	2.8.305 GUTEX Thermoroom® Dachanschluss Kniestock - Variante 1
	2.8.306 GUTEX Thermoroom® Dachanschluss Kniestock - Variante 2
	2.8.308 GUTEX Thermoroom® Dachanschluss Giebelwand

	Laibung / Sturz
	2.8.404 GUTEX Thermoroom® Fachwerk - Fensteranschluss
	2.8.405 GUTEX Thermoroom® Fensteranschluss - Anschluss Blendrahmen

	Fensterbank
	2.8.515 GUTEX Thermoroom® Anschluss Fensterbank
	2.8.518 GUTEX Thermoroom® Fensterbank Heizkörperniesche

	Rolladen / Jalousie
	2.8.601 GUTEX Thermoroom® Anschluss Fensterbank Rolladen





