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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
solární systémy

šikmé střechy

ploché střechy

zateplovací systémy

SOLAR NOVINKY SOLAR NOVINKY SOLAR NOVINKY SOLAR NO
Easy-Form® Solar TĚSNÍCÍ MANŽETA
- ochrana střešního pláště proti pronikání dešťové vody i v případě
poškození (prasknutí) střešní krytiny
- speciální šablona s integrovaným těsněním z EPDM zajišťující
dlouhodobou odolnost vůči dešti a povětrnostním vlivům
- hliníkový povrch s roztažitelností až 50% umožňující snadné
přizpůsobení tvaru krytiny
- samolepící díky integrovanému butylovému lepidlu na spodní straně
- flexibilní řešení pro většinu solárních háků (tl. 5-6mm, délka 30-40mm)
- univerzální řešení vhodné pro téměř všechny typy krytin
- pro sklon střechy nad 10°

katal. kód

druh krytiny

rozměr

dostupné barvy

KW 0030 pro břidlici

450x300 mm

0154-červená; 0450-černá; 0469-antracit

.

.

.

450x450 mm

0154-červená; 0248-hnědá, 0450-černá; 0469-antracit

.

KW 0045 pro betonové a pálené krytiny

Držák solárních panelů SET
- profesionální sada pro montáž solárních panelů
- fixační profil umožňující snadnou instalaci za lať
- držák solárního panelu s integrovaným těsněním zajišťující zamezení
zatékání vody a eliminující případné vibrace
- řešení pro běžné typy betonových a pálených střešních krytin
- včetně 2 ks bezpečnostních matek proti uvolnění
- široká škála barevných variant

skladba SETU
taška plechová základní
fixační profil
držák solárního panelu
spojovací materiál
dostupné barvy

cihlově červená, červeno-hnědá,
hnědá, antracit, černá

Držáky solárních panelů ve variantách pro šindel, falcovaný
plech, případně za lať (univerzální), lze zakoupit i samostatně.
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Nadkrokevní systém THERMO-LINE
1. Parobrzda Wallint® T3 SK 2
obzvláště pevná v tahu a odolná proti protržení; může sloužit jako provizorní krytina po dobu montáže (max. dva týdny).

1.

2. Nadkrokevní izolace Permo® therm
s jedinečnými tepelně izolačními hodnotami a výjimečnou paropropustností μ = 35.

2.

3. Venduct® prostup nadkrokevní izolací
profesionální napojení větracích rozvodů skrz nadkrokevní izolace
v provedení pro novostavby i pro rekonstrukce.

3.

4. Lepicí pásky a těsnicí materiály
vzduchotěsné/větrotěsné napojení na zdivo a kontralatě pomocí
těsnící pásky.

4.

5. Systémové šrouby Permo® therm
pro připevnění nadkrokevní izolace Permo® therm a pro eliminaci
zatížení tahem a sáním větru.

5.

6. Univerzální napojovací pás Permo®
pro větrotěsné a vůči dešti odolné napojení v oblasti hřebene, nároží
a úžlabí.

6.

7. Flexibilní těsnící pás Easy-Form®

7.

hliníkový strečový pás pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním
plášti s roztažitelností až 60%; spojením hliníku a butylenu vykazuje
odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům a tím mimořádnou
životnost.

NADKROKEVNÍ SYSTÉM
THERMO-LINE

Nadkrokevní izolace Permo® therm

0,021 W/mK

IZOLAČNÍ DESKA Z FENOLICKÉ PĚNY S OBOUSTRANNÝM
BOUSTRANNÝM FLÍSEM
O ŠIKMÉ STŘECHY
A DIFÚZNÍ POJISTNOU HYDROIZOLACÍ PRO

POPIS VÝROBKU
Základem celého systému je tuhá fenolická
á pěna Resol s uzavřenou strukturou extrémně malých buněk
s velmi tenkými stěnami. Jedná se tvarově stálou izolaci,i která kombinuje výjimečné tepelně-izolační vlastnosti ( 0,021 W/mK) s mimořádně dobrou paropropustností (μ=35). Desky jsou oboustranně opatřeny
ﬂísem, na vnější straně s integrovanou hydroizolační folií s technologií SK2 (dvojitou integrovanou
vanou aplikační
páskou). Obvodové spoje na pero a drážku zajišťují pokládku bez tepelných mostů. Fenolická pěna Resoll
je 100% bez obsahu freonů a dalších látek poškozujících životní prostředí a ozonovou vrstvu.

OBLAST POUŽITÍ
Izolační desky Permo® therm jsou určeny pro stavební tepelné izolace šikmých střech připevněných
ke konstrukci mechanickým kotvením.

• výjimečné tepelně-izolační vlastnosti
• uzavřená struktura buněk
• mimořádná paropropustnost

ROZMĚRY, BALENÍ pro desky Permo® therm
Tloušťka (mm)
Délka x šířka (mm)
m2 / balík

• zvýšená odolnost vůči stárnutí
• 100% ekologický materiál
• pochůzí i při malých tloušťkách

60
14,15

80
100
120
140
2400 x 1020 (montážní rozměr 2385 x 1185) Pero + Drážka
8,49
8,49
5,66
5,66

Technické údaje
Nadkrokevní izolační desky Permo® therm
Materiál
Tepelná vodivost podle EN 13166

Lze použít pro novostavby a rekonstrukce, ideální pro nebedněné a bedněné
šikmé střechy
Kvalitní tvrzená pěna RESOL, ekologická, 100% bez obsahu freonů a látek
poškozující životní prostředí a ozonovou vrstvu
 0,021 W/mK

Součinitel difuzního odporu vodní páry podle EN 12086 μ = 35
Třída požáru podle EN 13501-1

Třída E

Pevnost v tlaku při 10% deformaci podle EN 826

>120 kPa

Hustota / objemová hmotnost

40 kg/m3

Vodní sloupec

3000 mm

Kašírování

Difúzně otevřená, 3vrstvá kombinace tkaniny a fólie, technologie SK 2, 4 týdny
jako provizorní krytina
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Profily pro zateplovací systémy
Dilatační proﬁl MOVI
Přesné dilatační spáry na plochách a v rozích
Dilatační proﬁl se skládá ze dvou spodních dílů a jednoho pružného vrchního dílu z plastu s odváděcími hranami
a extrudovanou, měkkou dilatační páskou z termoplastického elastomeru (TPE). Může se tak pohybovat podélně
i do stran. Proﬁl je z obou stran opatřen tkaninou navařenou ultrazvukem, schválenou pro zateplovací systémy.

HLAVNÍ VÝHODY
- čisté zakončení omítky
- přesné lícování hran
- snadné zpracování
- dobrá přilnavost omítky na drážkový proﬁl

Dilatační proﬁly jsou zkracovány pomocí nůžek Adlus. Pro lepší
těsnění a přesné zarovnání je dvoudílný proﬁl na následující
proﬁl v oblasti styku nasunut s přesahem. Přiznaná hrana dilatace slouží k bezpečnému napojení omítky a dilatační páska
k odvodu vody. Po dokončení vrchní omítky je třeba odstranit
ochrannou fólii a odváděcí hrany ihned očistit vlhkou houbičkou.
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Profily pro zateplovací systémy
Lišta s tkaninou EXPERT
Pro okenní spoj s předsazenou roletou
Pro bezproblémový přechod omítky
na boční ukončení parapetu
- Masivní vnější stěny s tlustými zateplovacími systémy
a přesně lícujícími okny v kombinaci s roletami vyžadují
speciální spoj pomocí lišty s tkaninou EXPERT.
- Roletové boxy musejí být přístupné kvůli revizi, proto musejí zůstat po stranách volné - bez vrstvy tmelu
a vrchní omítky.
- Lišta s tkaninou EXPERT působí díky polyetylenové
pásce jako těsnění zadní strany roletových vodicích lišt.
Sevřená tkanina je s tkaninou rohových proﬁlů s přesahem zapuštěna do vrstvy tmelu špalety. Vrchní omítka
lícuje s přední hranou lišty s tkaninou a bočním proﬁlem
parapetu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
- roletová vodicí lišta
- pro okenní spoj u zateplovacích systémů s předsazenou roletou a odnímatelným revizním boxem
- precizní napojení omítky na boční stranu parapetu
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Upevňovací technika pro ploché střechy
Talířové teleskopické podložky

Šrouby

• teleskopický efekt chrání hydroizolaci s měkkou tepelnou
izolací proti prošlápnutí
• pochozí provedení
• přerušen tepelný most
• určeno pro upevnění hydroizolačních pásů
• rosný bod v plastové části kotvy – snížení rizika koroze
kovové části

EJOT® šroub Climadur Dabo TK-4,8

EJOT® talířová podložka HTK 50
• v kombinaci se šrouby Climadur – Dabo TK, TKR a TKE
Materiál: polyamid

• se zápustnou hlavou
• Ø 4,8 mm, dostupné délky 35 - 220 mm
• pro použití do dřeva a plechu do tl. 0,75 mm

EJOT® šroub Climadur Dabo TKR-4,8
• se zápustnou hlavou a vrtací špičkou
• Ø 4,8 mm, dostupné délky 35 - 300 mm
• pro použití do plechu tl. 0,75 - 1,00 mm

EJOT® šroub Climadur FBS-R - 6,3
Ø talířku mm

délka mm

využitelná délka
dříku mm

označení výrobků

50

35

35

HTK-50x35

50

55

55

HTK-50x55

50

95

95

HTK-50x95

50

115

115

HTK-50x115

50

145

145

HTK-50x145

50

195

195

HTK-50x195

EJOT® talířová podložka EcoTek 50
• v kombinaci se šrouby Climadur – Dabo TK, TKR,TKE,
FBS-R a FPS-E a JT2-ST, JT3-ST
Materiál: do délky 105 mm polyethylen, delší polyamid

• Ø 6,3 mm, dostupné délky 35 - 220 mm
• pro použití do betonu

EJOT® šroub FPS-E - 8,0
• Ø 8,0 mm, dostupné délky 80 - 240 mm
• pro použití do pórobetonu

EJOT® talířová podložka
HTV 82/40 F
• určeno pro upevnění hydroizolačních pásů na pevné podklady
bez tepelné izolace

EJOT® talířová podložka
HTV 82/40 TK
Ø talířku mm

délka mm

využitelná délka
dříku mm

označení výrobku

50

35

25

EcoTek-50x35

50

65

55

EcoTek-50x65

50

105

95

EcoTek-50x105

50

165

155

EcoTek-50x165

50

225

215

EcoTek-50x225

• určeno pro upevnění hydroizolačních pásů na podklady
s tepelnou izolací

EJOT® talířová podložka
HTV 40 RU
• určeno pro upevnění hydroizolačních pásů na pevné podklady
bez tepelné izolace
Podrobnější info naleznete na www.ejot.cz.
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EJOT® montážní příslušenství

EJOT® Montážní bity

název

délka v mm

TORX T30-1/4x25

25

poznámka

TORX T30-1/4x50

50

TORX T30-1/4x200

200

PH2-1/4x25

25

PH2-1/4x50

50

PH2-1/4x152

152

PH2-1/4x170

172

PH2-1/4x200

200

FBS BT 150

150

Prodloužení pro bit

FBS BT 200

200

Prodloužení pro bit

HSK-HTK

400

Prodloužení pro šroubovací bit

PH2-M6 7x35

35

Šroubovací bit pro šrouby
TK,TKR

T30-M6 7x45

45

Šroubovací bit pro šrouby
FBS

FBS-BT
Bity pro šrouby FBS a FPS

PH2-1/4x200

Bity pro šrouby TK, TKR

2 1/4x25
PH2-1/4x25

EJOT® příklepové vrtáky SDS, SDS-plus
a EcoTek

TORX T30-1/4x25

EJOT® Montážní bity se závitem

T30-M6 7x45
HSK-HTK

PH2-M6 7x35

• určeno pro beton, zdivo, přírodní a umělý kámen apod.
Ø talířku
mm

délka v mm

pracovní
délka mm

celková
délka mm

označení výrobku

5

110

50

110

SDS 5/110

5

160

100

160

SDS 5/160

5

210

150

210

SDS 5/210

5

260

200

260

SDS 5/260

5

310

250

310

SDS 5/310

5,5

160

100

160

SDS 5,5/160

5,5

210

150

210

SDS 5,5/210

5,5

260

200

260

SDS 5,5/260

5,5

310

250

310

SDS 5,5/310

5,5

460

400

460

SDS 5,5/460

5

110

60

110

EcoTek 5,0x110 K
(kónický vrták)

5

160

100

160

EcoTek 5,0x160 K
(kónický vrták)

5,5

110

60

110

EcoTek 5,0x110 K
(kónický vrták)

5,5

160

100

160

EcoTek 5,0x160 K
(kónický vrták)

500

Prodloužení na kónické vrtáky

EcoTek prodloužení
dříku 500 K

Vrtáky EcoTek

EcoTek prodloužení
dříku 500 K

EcoTek vrták

Možnost bezplatného zapůjčení montážního
automatu ECOset HTK při objektové realizaci.
• velká variabilita použitých délek talířových podložek
a šroubů s rychlým nastavením stroje
• snadné doplnění kotev HTK do stroje pomocí zásobníku
• jemně nastavitelný hloubkový doraz
Možnost výtažných zkoušek, poradenství
s návrhem kotevního plánu (typ podložky,
spojovacího materiálu, množství).
kontaktní osoba:
Adam Zapadlo
azapadlo@ejot.cz
mob.: +420 602 204 579

Praha
Hradec Králové

Plzeň
Brno

Bratislava

Kontakty na naše obchodní zástupce:
Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.eu

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Mladá Boleslav, Mělník, Praha hl.m.,
Praha-východ, Semily

Jaroslava Doboszová,
tel.: 602 745 062
e-mail:
jaroslava.doboszová@hpi-cz.eu

Blansko, Brno-město, Brno-venkov,
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Přerov,
Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov,
Vsetín, Zlín,Znojmo

Jan Kamlar, Tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.eu

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná,
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava

Miroslav Schrötter, tel.: 602 488 915
e-mail: miroslav.schrotter@hpi-cz.eu

Benešov, České Budějovice, Havlíčkův Brod,
Jindřichův Hradec, Třebíč, Jihlava, Kolín,
Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor,
Žďár nad Sázavou

Štěpán Rapp, tel.: 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.eu

Chomutov, Děčín, Kladno, Litoměřice,
Louny, Most, Plzeň-město, Plzeň-jih,
Plzeň-sever, Rakovník, Rokycany, Teplice,
Ústí nad Labem

Darja Mieglová, Tel.: 724 224 848
e-mail: darja.mieglova@hpi-cz.eu

Beroun, Cheb, Český Krumlov, Domažlice,
Karlovy Vary, Klatovy, Písek, Praha-západ,
Prachatice, Příbram, Strakonice,
Sokolov, Tachov

HPI – CZ spol. s r. o.,
Hradec Králové
503 01 Kotrčova 306
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: prodej@hpi-cz.eu

Pobočka – Plzeň:
Plzeň
312 00 Hřbitovní 17
tel./fax: +420 371 522 409
tel.:
+420 371 520 234
e-mail:
plzen@hpi-cz.eu
blovice@hpi-cz.eu

Technický poradce pro Slovenskou republiku:
Marcela Vágóová
tel.: +421 901 702 232
tel.: +420 725 412 031
e-mail: marcela.vagoova@hpi-cz.eu

Slovenská republika

Společnost je držitelem systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000.
Technické listy, reklamační protokoly, návody k montáži a prohlášení o shodě jsou k dispozici v sídle ﬁrmy,
nebo na www.hpi-cz.eu

