Návod k použití

MAPEPLAN T (FPO)

NÁVOD K POUŽITÍ

Technické detaily a doporučení obsažené v této příručce vychází z našich
znalostí a zkušeností. Všechny informace však musí být vždy brány pouze jako
návod. Každý jednotlivec nebo firma,
která má v úmyslu instalovat výrobky
řady MAPEPLAN se musí ujistit, že jsou
tyto výrobky vhodné pro předpokládaný
způsob použití. Vždy je však jednotlivec
nebo firma plně zodpovědná za instalaci výrobků, a tím i za následky plynoucí
z instalace tohoto systému.
Další informace získáte na technickém
oddělení Mapei Group.
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NÁVOD K POUŽITÍ

ÚVOD

Tato příručka poskytuje profesionálům na stavbě souhrnný návod pro
doplnění školení pořádaného Mapei Group, které představilo způsoby
instalace střešních systémů MAPEPLAN T (FPO).

Aplikační systémy a oblasti použití

MAPEPLAN T M
MAPEPLAN T M je syntetická hydroizolační fólie vyráběná procesem
koextruze, vyztužená polyesterovou síťovinou. Fólie se používá jako
hydroizolace pro mechanicky kotvené ploché i šikmé střechy aplikace.
Používá se také pro provádění svislých lemů vystavených povětrnostním
vlivům.
MAPEPLAN T Mf
MAPEPLAN T Mf je syntetická hydroizolační fólie vyráběná procesem
koextruze, vyztužená polyesterovou síťovinou. Fólie má na spodní straně
nakašírovanou netkanou textílii o hmotnosti 300 g/m2
MAPEPLAN T Mf se používá jako hydroizolace pro mechanicky kotvené
ploché i šikmé střechy.
MAPEPLAN T B
MAPEPLAN T B je syntetická hydroizolační fólie vyráběná procesem
koextruze, vyztužená nosnou vložkou ze skelných vláken. Fólie se
používá jako hydroizolace střech stabilizovaná k podkladu přitížením.
Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí může být násyp kameniva nebo zeminy
(vegetační střechy), dlažba, atp. Používá se také pro provádění svislých
lemů a celoplošně lepených menších ploch vystavených povětrnostním
vlivům.
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MAPEPLAN T (FPO)

ÚVOD

MAPEPLAN T Af
MAPEPLAN T Af je syntetická hydroizolační fólie vyrobená procesem
koextruze vyztužená nosnou vložkou ze skelných vláken, kašírovaná ze
spodní strany netkanou polyesterovou textilií hmotnosti
300 g/m². MAPEPLAN T Af se používá jako hydroizolace plochých
střech, stabilizovaná k podkladu celoplošným lepením.
MAPEPLAN T D
MAPEPLAN T D je syntetická fólie bez výztužné vložky, která se používá
pro opracování detailů (rohů, prostupů, atd.) a vytváření atypických
prvků pro všechny fólie MAPEPLAN T.
Tato membrána může být vystavena povětrnostním vlivům, není ale
určená na velké svislé ani vodorovné plochy.
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KOMPATIBILITA
1. Skladování

Mapeplan T M
®

Spessore / Thickness

Larghezza / Width

Lotto N°

Lunghezza / Length

2. Označení

Operatore N°

Role MAPEPLAN T jsou
jednotlivě na etiketě
označeny rozměrem (délka
a šířka), tloušťkou, hmotností,
datem výroby.

ACCESSORI IN FPO
ACCESSORIES IN FPO
ZUBEHOER FPO
ACCESSOIRES EN FPO
ARTICOLO NR. / ARTICLE NR. / ARTIKEL NR.

T 05 04

Mapeplan T
®

Profilo Terminale Sv. 70 mm - l. 2 mt.
Termination strip profile Sv. 70 mm - l. 2 mt.
Abschlussprofil Sv. 70 mm - l. 2 mt.

Lotto nr. / Batch (lot) nr. / Chargen nr.

POLYGLASS SPA
Sede Legale - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO
Sede Amministrativa - Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it
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Role MAPEPLAN T se
dodávají na stavbu na
paletách zabalených v bílém
polyetylenu. Je důležité
výrobek skladovat v suchém
prostředí izolovaném od
podlahy a chráněném
nepromokavou látkou před
deštěm, mrazem a sněhem.
Ochrana proti klimatickým
vlivům je ještě důležitější po
odstranění polyetylenu.

3. Příslušenství
Veškeré příslušenství
použité při instalaci systému
MAPEPLAN T má zelené
identifikační etikety.

MAPEPLAN T (FPO)

KOMPATIBILITA

bez
nutnosti
separace

Membrány MAPEPLAN T
jsou kompatibilní s širokou
řadou materiálů a podkladů.
Přečtěte si, prosím
technickou dokumentaci
MAPEPLAN T.

Izolační panely
nutná
separační
vrstva

MAPEPLAN T lze pokládat
přímo na izolační desky
a panely z polyuretanu,
polyisokyanurátu, minerální
vlny, expandovaného
a extrudovaného polystyrenu.

Asfalt
Obecně je nezbytné vložit
separační vložku (netkanou
textílii) mezi MAPEPLAN T
a nové bitumenové výrobky,
které jsou ještě bohaté na
těkavé látky. Je možné aplikovat MAPEPLAN T přímo na
staré/zoxidované bitumenové
membrány, ale v tom případě,
mohou těkavé látky penetrovat do MAPEPLANU T
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KOMPATIBILITA
a způsobit na něm barevné
změny.
(Z estetických důvodů se
tato aplikace nedoporučuje
na pohledové plochy).

Syntetické membrány
z PVC
Při překrývání stávající PVC
fólií vrstvou MAPEPLAN T
se musí mezi obě fólie vložit
separační vrstva (netkaná
textílie).
Mapeplan T je nutné
separovat od dřevěných
prken a desek na bázi dřeva
(OSB, atd.)
V případě pochybností,
kontatujte technický
servis Mapei Group, který
Vám poskytne informace
o kompatibilitě
MAPEPLAN T.
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MAPEPLAN T (FPO)

ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA SPOJŮ
MAPEPLAN T musí být před
svařováním čistý a suchý.
Pro zvýšení účinku svařování
spojů doporučujeme na
přesahy aplikovat čistým
bílým hadříkem MAPEPLAN T
SEAM PREP.

Čištění a příprava spojů MAPEPLAN T

MAPEPLAN T SEAM PREP
Doporučujeme všechny svařované nové i stávající přesahy nejprve
očistit a ošetřit přípravkem MAPEPLAN T SEAM PREP. Po očištění je
nutné nechat čistič odpařit a fólii vyschnout, pak je možné provést
zkušební svar a následné svařování.
Přípravek MAPEPLAN T SEAM PREP není nezbytný v případě použití
automatického svařovacího zařízení s plochou tryskou.
MAPEPLAN T
- zameťte koštětem
(znečištěný)
- očistěte vodou
(znečištěné staveniště,
- očistěte přípravkem MAPEPLAN T Cleaner
prach, apod)
(použijte pouze na špinavé přesahy)
- nechejte dokonale uschnout
- oba přesahy ošetřete přípravkem
MAPEPLAN T SEAM PREP
- nechejte dokonale uschnout a odvětrat
- proveďte svařování
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ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA SPOJŮ
MAPEPLAN T
- zameťte koštětem
(velmi znečištěný)
- očistěte vodou a kartáčem
(rekonstrukce / 		 (v případě potřeby použijte detergent)
rozšíření)
- očistěte přípravkem MAPEPLAN T Cleaner
(použijte pouze na špinavé přesahy,
pokud je nezbytné, použijte ocelový
kartáč)
- nechejte dokonale uschnout a odvětrat
- ošetřete oba přesahy přípravkem
MAPEPLAN T SEAM PREP
- nechejte dokonale uschnout a odvětrat
Prach ani nečistoty se nesmí dostat do svařovaného spoje.
Čisticí přípravek aplikujte šetrně na povrch nebo přesahy
a nečistoty odstraňte čistým bílým hadříkem.
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MAPEPLAN T (FPO)

NÁŘADÍ

K instalaci systému
MAPEPLAN T používejte
následující nářadí:
ruční horkovzdušný
svařovací přístroj
(doporučený typ
s ukazatelem teploty)
40 mm tryska na svařování
v ploše
20 mm zahnutá tryska
na svařování detailů
4 mm a 5 mm tryska
na švy MAPEPLAN T Cord
modrý teflonový váleček
28 mm
mosazný váleček 6 mm
na složité detaily
nástroj Dremel - frézka na
sražení hran T spojů
nůžky
nůžky na kov ke stříhání
kovových lamel s povrchem
MAPEPLAN T
háček na kontrolu svárů
přístroj pro automatické
svařování horkým vzduchem
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SVAŘOVÁNÍ SPOJŮ

11 cm

Před svařováním zkontrolujte,
zda jsou přesahy membrány,
určené ke svařování, suché
a čisté.
(viz str. 9 ‘MAPEPLAN T SEAM PREP’).

Šířka přesahů
Minimálně 5 cm u lepených
nebo štěrkem přitížených
střešních systémů.
Minimálně 8 cm v případě
použití izolace nebo materiálů
citlivých na teplo. (Zabrání
to poškození izolace
teplým vzduchem pod
spojem). Minimálně 11 cm
u mechanicky kotvených
střešních systémů.
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MAPEPLAN T (FPO)

RUČNÍ SVAŘOVÁNÍ
Údržba trysky
Svařovací tryska musí
být vyčištěná mosazným
kartáčem a velikost otvoru
musí být stejná v celé šířce
trysky.

Teplota svařování

IMAPEPLAN T má široký
svařovací otvor.
To umožňuje zhotoviteli
i na složitých detailech
pracovat bezpečně. Teplotu
lze jednoduše regulovat
přepínačem na zadní
straně ruční pistole tak,
aby vyhovovala všem
podmínkám.
Základní nastavení teploty
pro ruční svařování
MAPEPLAN T je:
300/350°C.
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RUČNÍ SVAŘOVÁNÍ
Je nezbytné provést
svařovací zkoušku, aby
se zjistila správná teplota
v závislosti na konkrétních
podmínkách prostředí
a stavby.
Ruční svářečka je k dispozici
s různým provozním
napětím(230V v Itálii.)
Ujistěte se, že přívodní kabely
jsou vhodného průřezu
a délky, abyste zabránili
ztrátám napětí a vyvarovali se
bezpečnostním rizikům.
Používejte trysku 40 mm na
svařování hlavních rovných
spojů a trysku 20 mm na
svařování detailů.

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte společný
zdroj energie, dlouhé
kabely nebo kabely na
110 voltů s průřezem
menším než 6 mm.
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RUČNÍ SVAŘOVÁNÍ
Bodové svařování
Pro zajištění pozice fólie ji
bodově svařte po každých
40 cm.
Pásy bodově svařte uvnitř
přesahů.

Předsvařování

3/4 cm

Svařte zadní část spojů v celé
délce tak, aby zůstala volná
šířka 3-4 cm pro finální
svařování.
S použitím trysky 40 mm - 4 cm
S použitím trysky 20 mm - 3 cm

UPOZORNĚNÍ: Kontrolujte
návaznost předsvařování
před prováděním finálního
sváru.
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FINÁLNÍ SVAŘOVÁNÍ
Umístěte svařovací trysku pod úhlem 45° ke
svařovanému spoji.
Používejte přítlačný váleček
umístěný 1cm za tryskou,
vyviňte mírný tlak na horní
část spoje, postupujte plynule
a střídavě (dopředu a dozadu)
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AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ
V případě použití
automatického svařovacího
zařízení jako je Leister
Varimat (nebo jiné schválené
zařízení) se standardní/
plochou tryskou MAPEPLAN
T se ujistěte, že svařovací
přístroj je správně nastaven
pro svařování MAPEPLAN T
(nastavení a teplota) a že
standardní/plochá tryska je
čistá se správným proudem
vzduchu.
MAPEPLAN T má široký
otvor; teploty a stanovená
rychlost automatického
svařování MAPEPLAN T je
následující:
TEPLOTA
RYCHLOST

380-470 °C
2,0-3,5 m/min

Teplota a rychlost
svařování

Teplota a rychlost svařování
jsou ovlivněny okolními
podmínkami prostředí
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AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ
a klimatickými vlivy
na stavbě, stejně jako
povrchovou teplotou fólie,
vlhkostí a větrem.
Každý den před započetím
svářečských prací proveďte
zkoušku svařování na pásech
2 m x 30 cm. Zkoušku
svaru je nutné provést i při
každé změně klimatických
podmínek.
Ověřte kvalitu sváru metodou
destruktivní zkoušky popsané
na straně 65.
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AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ S PLOCHOU TRYSKOU
V případě aplikace membrán
MAPEPLAN T se doporučuje
použít stroj s plochou
tryskou, protože odstraňuje
z povrchu nečistoty
a zajišťuje dokonalý spoj.
Před svařováním vždy
správně nastavte trysku.
Pokud máte pochyby,
kontaktujte technický servis
MAPEI GROUP.
Plochá tryska v pozici
svařování.
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SVAŘOVÁNÍ T-SPOJE
Příčné nebo ‘T-spoje’ vznikají,
když se jednotlivé kusy fólie
překrývají více než jednou.
Podél svařovacích okrajů
TPO membrány dochází
velmi rychle k ulpívání
nečistot. Pokud se zde tyto
nánosy ponechají a poté
se T-spoje svaří s novou
membránou, může spojem
v oblasti nečistot (kapilárním
průnikem) vzlínat voda
a ohrozit vodonepropustnost
spoje.
Aby k tomuto problému
nedocházelo, je nezbytné
odstranit nános nečistot
s použitím nářadí Dremel
(Frézky) se zkosenou
bruskou, jak je uvedeno na
obrázku.
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MECHANICKÉ KOTVENÍ NA VODOROVNÉM POVRCHU
1

2

1

2

3

2

1

2

1

KRYTINA (zjednodušené schéma)
1- oblast rohová
2- oblast okrajová
3- oblast plochy

Střešní krytiny jsou
v závislosti na výšce od
terénu, umístění, členitosti
a okolních vlivů vystaveny
účinkům větru. Zatíženi
větrem se stanovuje
výpočtem. Výpočet zatížení
větrem definuje ČSN EN
1991-1-4 [6]. Dle zásad
uvedených v ČSN EN
1991-1-4 [6] jsou střechy
při zatížení větrem děleny do
několika oblastí, ve kterých
namáhani větrem dosahuje
odlišných hodnot.
Rohové a okrajové oblasti
jsou vystaveny silnějšímu
zatížení větrem ve srovnání
s oblastí plochy
Druh a počet kotevních
prvků pro instalaci systému
MAPEPLAN T M/Mf musí být
stanoven v kotevním plánu.
Pro kotvení fólie
MAPEPLAN T M/Mf musí být
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MECHANICKÉ KOTVENÍ NA SVISLÉM POVRCHU

1 cm
11 cm

použity systémové kotevní
prvky v souladu s ETAG 006.
Kotevní systém může být
pro různé druhy podkladů
(železobeton, beton, dřevo,
dřevotřískové desky, ocelové
plechy, atd.)
Podložky a kotevní prvky
se umístí v přímce ve
vzdálenosti 1 cm od okraje
membrány jak je znázorněno
na obrázku. Minimální přesah
přilehlé membrány je 11 cm.
Při kotvení do trapézových
plechů, musí být fólie kladena
tak, aby byl podélný spoj
fólie kolmo na tyto vlny. Tím
bude zajištěno rovnoměrné
zatížení napětí po celé šířce
trapézového plechu.
Fólie musí být mechanicky
přikotvena kolem všech
prostupů, které prochází
střešním systémem, jako
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MECHANICKÉ KOTVENÍ NA SVISLÉM POVRCHU
jsou střešní vpustě, ventilační
hlavice, komíny, světlíky, atd.
Desky tepelné izolace
pod hydroizolací
Mapeplan T M/Mf. musí být
samostatně mechanicky
přikotvené nebo přilepené
nezávisle na kotvení vlastní
střešní membrány.

UPOZORNĚNÍ: Pro
kalkulaci a stanovení
rozměrů kotvicích prvků,
prosím, kontaktujte
technické oddělení Mapei
Group.
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MECHANICKÉ KOTVENÍ NA SVISLÉM POVRCHU

25 cm

11 cm

U prvků jako jsou svislé lemy
(záložky) s výškou vnitřních
a vnějších obvodových stěn
nad 50 cm, světlíků, vikýřů,
spodních částí ventilačních
prvků, musí být provedeno
mechanické kotvení
hydroizolační fólie. Množství
a počet kotvicích prvků na
běžný metr je závislý na
výšce od vodorovné plochy,
okolních vlivech, umístění
a topografii budovy.
Vzdálenost mezi fixačními
prvky nesmí být větší než
25 cm.
Šířka přesahů fólie musí
garantovat překrytí kotvicích
prvků min. o 11cm.
Ruční svařování musí
být provedeno správným
způsobem:, bodové
svařování, předsvařování,
finální svařování kontrola (viz
str. 15 a 16).
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OBVODOVÉ KOTVENÍ

15 cm

15 cm

45°

V rámci systému
mechanického kotvení fólie
MAPEPLAN T M musí být
hydroizolační fólie kotvena
podél všech obvodových
stěn a prostupů děrovanými
kovovými profily nebo
poplastovanými plechy.
Hydroizolační fólie musí být
kotvena v místě přesahů
a záložek k vodorovnému
nebo svislému podkladu.
V rámci lepeného systému
fólie MAPEPLAN T Af musí
být provedeno mechanické
kotvení podél všech
obvodových stěn a prostupů
děrovanými kovovými profily
nebo poplastovanými plechy.
Hydroizolační fólie musí být
kotvena v místě přesahů
a záložek k vodorovnému
nebo svislému podkladu.
U systému hydroizolace
MAPEPLAN T B přitížené
stabilizační vrstvou musí
být provedeno mechanické
kotvení podél všech
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OBVODOVÉ KOTVENÍ
obvodových stěn a prostupů
pomocí děrovaných kovových
profilů nebo podložek.
Hydroizolační fólie musí být
kotvena v místě přesahů
a záložek k vodorovnému
nebo svislému podkladu.

UPOZORNĚNÍ:
Potřebujete-li poradit
s obvodovým kotvením,
kontaktujte technický
servis Mapei Group.
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OBVODOVÉ KOTVENÍ

1 cm

Doporučuje se použít
fólie proti roztržení krytiny
MAPEPLAN T TPO CORD
v oblasti děrovaných profilů
MAPEPLAN METALBAR.
Obvodová fixace je
doporučená kolem všech
prostupů, které prochází
střešním systémem, jako
jsou střešní vpustě, ventilační
hlavice, komíny, světlíky, atd.
Mezi jednotlivými profily
MAPEPLAN METALBAR je
nutné provádět dilatační
mezeru 1 cm pro možnost
pohybů vlivem termických
změn.
Aby při zatížení nedocházelo
k poškození hydroizolační fólie,
konce profilů musí být překryty
páskem fólie jak je znázorněno
na obrázku.
UPOZORNĚNÍ: Mechanické
kotvení s použitím
podložek a šroubů
proveďte také kolem
menších prostupů jako jsou
střešní vpustě, ventilace,
instalační prostupy, atd.

27

NÁVOD K POUŽITÍ

LEPENÍ NA VODOROVNÝ POVRCH
Membrána MAPEPLAN T Af
se lepí celoplošně nebo
v pásech s použitím
jednosložkového lepidla
na bázi polyuretanu
MAPEPLAN ADS 100.
Podklad může být beton,
dřevěné desky spojované
na pero a drážku, staré
bitumenové pásy, izolační
desky z EPS nebo PUR/
PIR. Nutné je aby vrstvy na
které se lepí, byly soudržné
a dostatečně stabilizovány
proti sání větru. Lepidlo se
na podklad nanáší válečkem
nebo gumovou stěrkou.
(Bližší informace o způsobu
použití a spotřebě najdete na
obalu a v materiálovém listu
MAPEPLAN ADS 100).
UPOZORNĚNÍ: V případě
použití systému lepeného
v pásech musí být
proveden výpočet zatížení
větrem.
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LEPENÍ NA VODOROVNÝ POVRCH
KOMPATIBILITA
MAPEPLAN ADS 100 nelze
použít na nové/čerstvé
bitumenové, vláknité nebo
mokré povrchy.
MAPEPLAN ADS 100 se na
podklad nanáší válečkem
nebo gumovou stěrkou
nebo v množství cca 350400 g/m2. (Přečtěte si,
prosím, pokyny pro použití
a informace o spotřebě na
obalu nebo v materiálovém
listu.)
Na malých plochách
a na podklady odolné
proti rozpouštědlům
lze MAPEPLAN TB lepit
s použitím výrobku
MAPEPLAN ADS 300,
kontatního lepidla
v rozpouštědle.
Lepidlo se na membránu
a na podklad nanáší
válečkem nebo štětcem. Před
spojením obou povrchů se
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LEPENÍ NA VODOROVNÝ POVRCH
musí rozpouštědla nechat
odvětrat.
Zamezte kontaminaci
svařovacích spojů nebo
částí určených ke svařování
lepidlem. Pokud ke znečištění
těchto oblastí dojde,
musí se lepidlo okamžitě
odstranit s použitím výrobku
MAPEPLAN T CLEANER, jinak
fólii nebude možné svařit.
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LEPENÍ NA SVISLÝ POVRCH
U lemů vnitřních a vnějších
obvodových stěn, světlíků,
komínů, spodních částí
instalačních prostupů musí
být fólie MAPEPLAN T přilepeny
s použitím kontaktního
lepidla na bázi rozpouštědel
MAPEPLAN ADS 300.
Lepidlo se na povrch soklíku
a fólie MAPEPLAN T nanáší
válečkem.
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LEPENÍ NA SVISLÝ POVRCH
Po odvětrání rozpouštědel,
spojte oba lepené povrchy
k sobě a dbejte na to, aby
fólie byla hladká a na jejím
povrchu nevznikly žádné
záhyby nebo vzduchové
bubliny.
Lepidlo nenanášejte na
plochy, které se budou
svařovat. Dojde-li ke
znečištění těchto míst,
lepidlo se musí okamžitě
odstranit s použitím
výrobku MAPEPLAN T
ClEANER, jinak nedojde
ke svaření fólie. (Přečtěte
si, prosím, pokyny pro
použití a informace
o spotřebě na obalu nebo
v materiálovém listu.)
(Přečtěte si také
způsob použití na obalu
a v materiálovém listu
výrobku MAPEPLAN ADS
300).

32

MAPEPLAN T (FPO)

LEPENÍ NA SVISLÝ POVRCH
KOMPATIBILITA
MAPEPLAN ADS 300 nelze
použít na bitumen, izolační
panely z extrudovaného/
expandovaného polystyrenu
a vláknité nebo mokré
povrchy.

UPOZORNĚNÍ: Za účelem
zjištění spotřeby
a kompatibility s jinými
materiály, prosím,
kontaktujte technické
oddělení MAPEI GROUP.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Systém MAPEPLAN T má
širokou řadu příslušenství
pro horkovzdušné svařování,
které zahrnuje střešní vpusti,
potrubí, chrliče, větrací
komínky, instalační prostupy,
vnitřní/vnější rohy, lamely,
profily a poplastované
profily MAPEPLAN T, které
kompletují celý systém
dodávek.

Záruka
UPOZORNĚNÍ: Pouze
dodávané a doporučené
prvky Mapei Group
jsou kompatibilní
s membránami
MAPEPLAN a zahrnují
garanci systému
MAPEPPLAN T.
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VNITŘNÍ ROH

15 cm

15 cm

45°

Ukončení fólie MAPEPLAN T
z plochy musí být mechanicky
přikotvený děrovanými profily
nebo podložkami. Přesahy
(záložky) musí být na svislých
I vodorovných plochách
kotveny.
Profily nebo pásy umístěte ve
vzdálenosti 15 cm od rohů,
aby bylo v rozích umožněno
snadnější provádění svárů.
Pod úhlem 45° přehněte
v rohu přebytečnou fólii, aby
vznikl záhyb a okraje svařte
k sobě.
Přivařte kapsu k okraji tak, jak
je znázorněno na obrázku.
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VNITŘNÍ ROH

2 cm

Přilepte nebo mechanicky
připevněte lem fólie ke
svislé ploše (viz obrázek).
Tuto operaci usnadní,
když si předem pomocí
horkovzdušné pistole
a válečku přehnete
membránu do požadovaného
tvaru.
Pro usnadnění svařování
proveďte bodové svařování
ve vzdálenosti 15 cm od
rohů.
Přehněte záhyb z fólie
a prostřihněte nebo
rozřízněte ji do vzdálenosti
2 cm od rohu.
Přehněte jeden roh fólie pod
druhý. Nůžkami zastřihněte
roh fólie do oblouku
a přivařte. Před započetím
finálního svaření proveďte
předsvaření a kontrolu spoje.
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VNITŘNÍ ROH DETAIL
Přeložte horní část fólie přes
spodní řez a pod úhlem
cca 45° přední roh úhledně
zastřihněte nůžkami.
Tužkou na spodní fólii označte
místo, kde ji překrývá horní
fólie a s použitím nářadí
Dremel sbruste hranu, jak je
znázorněno na obrázku.
Přivařte horní část lemu. Před
započetím finálního svařování
proveďte příedsvařování
a následnou kontrolu spoje.
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VNITŘNÍ ROH
Umístěte tvarovku vnitřního
rohu MAPEPLAN a na fólii
pod ní tužkou označte její
pozici. S použitím přístroje
Dremel odbruste přebytek
ze svařování spoje jak je
znázorněno na obrázku.
Směrem od středu k rohům
tvarovku bodově svařte
a zkontrolujte a před finálním
svařování zkontrolujte
přípravu. Na složité detaily
použijte trysku 20mm a úzký
mosazný váleček.

UPOZORNĚNÍ: Před
svařováním musí být fólie
a rohové tvarovky čisté
a ošetřené MAPEPLAN T
SEAM PREP , aplikovaném
čistým bílým hadříkem.
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VNITŘNÍ ROH SE SVISLÝM ZÁHYBEM
Ukončení fólie MAPEPLAN
T z plochy musí být
mechanicky přikotvený
děrovanými profily nebo
podložkami. Přesahy
(záložky) musí být na svislých
I vodorovných stěnách
kotveny. Profily nebo pásy
umístěte ve vzdálenosti
15 cm od rohů, aby bylo
v rozích umožněno snadnější
provádění svárů.
Pod úhlem 45° přehněte
v rohu přebytečnou fólii, aby
vznikl záhyb a okraje svařte
dohromady.
Následně kapsu přivařte
k okraji fólie jak je
znázorněno na straně 35.
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VNITŘNÍ ROH SE SVISLÝM ZÁHYBEM
Seřízněte fólii na rozměr
potřebný k vytvoření
svislého lemu, pro správný
tvar a snadnější instalaci
s použitím horkovzdušné
pistole a válečku přehněte
fólii na svislou stěnu.
Na svislou plochu a na
spodní stranu hydroizolační
fólie naneste kontaktní
lepidlo MAPEPLAN ADS 300
(podklad musí být odolný
rozpouštědlům) tak, aby
lepidlo neznečistilo části,
které budete svařovat. Před
spojením obou povrchů
nechte rozpouštědla odpařit.
Dávejte pozor, abyste na
fólii zabránili vzniku puchýřů
a záhybů.
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VNITŘNÍ ROH SE SVISLÝM ZÁHYBEM
Přivařte horní lem
k hydroizolaci.
Před finálním svařováním
proveďte bodové svaření,
předsvaření a následnou
kontrolu spoje.
Seřízněte, zaoblete
a instalujte přilehlou vrchní
fólii, jak bylo již dříve
popsáno.
Označte T-spoj, kde dochází
ke styku horní a spodní fólie
a odstraňte přebytky sváru
s použitím nástroje Dremel.
Přehněte přebytečnou
část fólie a svařte její cípy
dohromady způsobem
znázorněným na obrázku.
Přeložte fólii zpět na opačnou
stranu. Po celé délce záhybu
nakreslete svislou čáru
podle spodního svařeného
okraje a před svařováním
nůžkami úhledně odstřihněte
přebytečnou fólii.
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VNITŘNÍ ROH SE SVISLÝM ZÁHYBEM
Dokončete detail rohu
svařením záhybu horkým
vzduchem tak, jak je
znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Pokud
lepidlo vnikne do míst
určených ke svařování,
musí se z fólie okamžitě
odstranit s použitím
výrobku MAPEPLAN T
Cleaner. Jinak nebude
možné fólii svařit.
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VNĚJŠÍ ROH

Hydroizolační fólii MAPEPLAN
T mechanicky přikotvěte
s použitím děrovaných profilů
nebo podložek ke svislé
nebo vodorovné části lemu.
Profily nebo pásy umístěte ve
vzdálenosti 15 cm od rohů,
aby bylo v rozích umožněno
snadnější provádění svárů.
Přilepte, nebo mechanicky
připevněte svislý lem fólie.
Tuto operaci usnadní, když
si předem horkovzdušnou
pistolí a válečkem zahnete
fólii do požadovaného tvaru.
Před započetím finálního
svařování proveďte bodové
svařování, předsvaření
a následnou kontrolu.
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VNĚJŠÍ ROH
Seřízněte vertikální přesah
fólie do požadovaného tvaru
podkladu. Odřízněte spodní
okraj lemu a zahněte ho pod
úhlem 90°.
Umístěte tvarovku rohu do
správné pozice a tužkou
označte místo, kde tvarovka
překrývá spodní membránu.
Přebytek fólie odstraňte
s použitím nástroje Dremel,
jak je znázorněno na obrázku.
Směrem od středu k rohům
tvarovku bodově svařte,
proveďte předsvaření a před
finálním svařováním proveďte
kontrolu.

44

MAPEPLAN T (FPO)

VNĚJŠÍ ROH

Na složité detaily použijte
trysku 20mm a úzký
mosazný váleček.

UPOZORNĚNÍ: Na rohy,
které nejsou pravoúhlé,
použijte přizpůsobitelné
rohové tvarovky nebo
detail vytvořte pomocí
nevyztužené membrány
MAPEPLAN T D.
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OTVORY / PROSTUPY
Vyřežte otvor ve fólii a poté
navlékněte hydroizolační fólii
na prostup nebo otvor jak je
znázorněno na obrázku.
Pokud není možné vyřezat
otvor v ploše hydroizolace,
vytvořte manžetu, kterou
přivaříte k ploše fólie a poté
osadíte tvarovku. Pokud ani
tento způsob nebude možný
např. v případě větracích
hlavic (lomanco, atd.) musí
být nastřižena fólie a v místě
tohoto prostupu příčný spoj.

Systémova tvarovka
prostupu

Nahřejte tvarovku, navlékněte
ji na potrubí a poté manžetu
přivařte k fólii.S použitím
20mm trysky proveďte
bodové svařování co nejblíže
k prostupu, předsvaření,
finální svaření spoje
a následnou kontrolu.
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PROSTUP POTRUBÍ
fPokud není umožněn přístup
k prostupu nebo velikost
tvarovky je neobvyklá,
použijte tvarovku většího
průměru, na jedné straně
ji prořežte a poté obalte
prostup, svařte přesah
na tvarovce a manžetu
následně přivařte k fólii.
Případně vytvořte tento detail
z nevyztužené membrány
MAPEPLAN T D.
Na horní okraj manžety
naneste pro utěsnění
horní části silikonový tmel
MAPEPLAN SEALANT
Kolem okraje nasaďte
stahovací objímku z nerezové
oceli a podle potřeby ji
utáhněte.
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SYSTÉMOVÝ VTOK
Tvarovky odtokových vpustí
MAPEPLAN T se dodávají
v kompletní řadě průměrů.
Jedná se o podlahové vpusti
se sítkem pro zachytávání
nečistot.
Ve fólii vyřežte úhledný otvor
o velikosti odpadního potrubí.
Pro zabránění pohybů
způsobených působením
větru, instalujte kolem
prostupů fixační podložky
a přišroubujte membránu
k podkladu, jak je vyobrazeno
na snímku.
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ODTOK DETAIL
Manžetu navlékněte na
odtokové potrubí jak je
znázorněno na obrázku.

S použitím 20 mm trysky,
proveďte bodové svařování
co nejblíže k prostupu a poté
směrem od středu k okrajům
proveďte předsvaření a finální
následně svařování.

svaření

předsvaření

Polyglass doporučuje
několik výrobců
odtokových systémů,
které jsou z výroby
vybaveny FPO manžetami
ke svaření se střešním
systémem MAPEPLAN T.
Více informací žádejte
na technickém oddělení
Mapei Group.
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OBVODOVÉ OPLECHOVÁNÍ U OKAPU
Oplechování MAPEPLAN
METALBAR se dodává
ve formě rovných nebo
ohýbaných pásů, v délce
2 nebo 3 m.
1 cm

Okraj profilu mechanicky
připevněte k okraji střechy
s použitím rozpěrných kotev
nebo zápustných šroubů.
Mezi jednotlivými profily
MAPEPLAN METALBAR je
nutné vynechat mezeru 1 cm
pro možnost pohybů vlivem
termických změn.
Aby přední strana profilu
zůstala průběžná, vložte pod
spoj kovovou styčnou lamelu,
která zajistí vnitřní spoj
okapového nosu.
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OBVODOVÉ OPLECHOVÁNÍ U OKAPU
Před instalací krytiny
překryjte spoj 2 cm širokou
maskovací (karosářskou)
páskou,

Na spoj přivařte 10 cm široký
pás fólie jak je znázorněno na
obrázku.

NOTA: PPři kotvení profilů
nepoužívejte vyčnívající
prvky, aby nedošlo
k poškození hydroizolační
fólie.
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OBVODOVÉ OPLECHOVÁNÍ
Označte překrývací pás
v místě přesahu krytiny
a následně obruste hranu
styku s použitím nástroje
Dremel.
Pro usnadnění svařování
hydroizolace na okrajovém
profilu ponechte mezi fólií
a vnějším okrajem profilu
mezeru 1 cm. Proveďte
bodové sváry, předsvaření
a finální svár.

1 cm
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UPOZORNĚNÍ: Vždy
se přesvědčte, že
obvodová hrana a použité
oplechování snesou
předpokládané zatížení
větrem. Kovové profily
MAPEPLAN T musí být
připevněny max. po 25 cm
od sebe. Pokud má přední
hrana vyložení více než
15 cm, musí se na přední
straně profilu provést další
fixace.

MAPEPLAN T (FPO)

ATIKA

S použitím rozpínavých kotev
nebo zápustných šroubů
mechanicky připevněte
ohnutý okrajový profil
MAPEPLAN T ve vzdálenosti
minimálně 25 cm od sebe.
Mechanicky připevněte
fólii MAPEPLAN T k okraji
parapetu s použitím
děrovaných profilů, podložek,
zápustných šroubů, nebo
teleskopických kotev.
Ohněte fólii MAPEPLAN T
a přesah bodově přivařte
k parapetu. Dokončete
předsvařením a finálním
svárem spojte s krytinou.
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ATIKA

Naměřte, označte a ohněte
okraj přesahu fólie tak, aby
těsně přiléhal k vnitřní části
atiky, jak je znázorněno na
obrázku.
Okraj bodově přivařte k okraji
Mapeplan Metal Sheet. Detail
dokončete předsvařením
a finálním svárem.
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VNITŘNÍ LEM STŘECHY
Tužkou označte svislý
a vodorovný okraj profilu
MAPEPLAN METAL SHEET.
Ustřihněte ho podél
vodorovného povrchu.
Otevřete profil a ohněte ho
do požadovaného úhlu.

Rozpěrnými kotvami
nebo zápustnými šrouby
mechanicky připevněte profil.
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VNITŘNÍ LEM STŘECHY
S použitím horkého vzduchu
přivařte svislý lem fólie
k přednímu okraji profilu.

Svařování fólie podél profilu
usnadní, když mezi fólií
a profilem ponecháte
mezeru 1 cm.
Fóli přivařte horkým vzduchem
bodově, následně předsvařte
a proveďte finální svár.
Instalujte vnější roh tvarovky
MAPEPLAN T, tužkou
označte místo, kde dochází
k překrytí membrány. Okraje
obruste pomocí nástroje
Dremel a poté roh přivařte
horkým vzduchem, tak, jak je
uvedeno na obrázku
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VNITŘNÍ LEM STŘECHY

UPOZORNĚNÍ: Vždy
se přesvědčte, že
obvodový profil a použité
oplechování snesou
předpokládané zatížení
větrem. Kovové profily
MAPEPLAN T by měly být
připevněny maximálně
25 cm od sebe.
Nepoužívejte vystupující
kotevní prvky, aby
nedošlo k poškození
membrány, která bude
profil překrývat.
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VNĚJŠÍ LEM STŘECHY
Na obou stranách profilu
tužkou označte řez.

V místě tužkou naznačené
přímky přimáčkněte okraj
okapu, jak je znázorněno na
obrázku.

Pod úhlem 30° k tužkou
označenému řezu vystřihněte
klínek.
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VNĚJŠÍ LEM STŘECHY
Profil ohněte tak, aby vznikl
roh s úhlem 90° a přesah
zastřihněte pod úhlem 45°.
45°

Rozpěrnými kotvami
nebo zápustnými šrouby
mechanicky připevněte profil
k podkladní konstrukci.
Před přivařením ke kovovému
profilu MAPEPLAN METAL
SHEET předehněte přesah
fólie k vnitřnímu rohu tak, aby
těsně přiléhala k horní hraně,
jak je znázorněno na obrázku.
Svařování hydroizolace
k profilu usnadní, když mezi
fólií a vnějším okrajem
profilu ponecháte mezeru
1 cm. Nové oplechování
přivařte horkým vzduchem
bodově, proveďte předsvaření
a finální svár.
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VNĚJŠÍ LEM STŘECHY
Detail dokončete svařením
vnější pohledové části
vnitřního rohu, jak je
znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Vždy
se přesvědčte, že
obvodová hrana a použité
oplechování snesou
předpokládané zatížení
větrem. Kovové profily
MAPEPLAN T by měly být
připevněny maximálně
25 cm od sebe.
Nepoužívejte vyčnívající
kotevní prvky, aby
nedošlo k poškození
hydroizolace, která bude
profil překrývat.
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NAPOJENÍ NA STĚNU
S použitím rozpínavých
hmoždinek, nebo zápustných
šroubů ve vzdálenosti
maximálně
25 cm mechanicky
připevněte ukončovací profil
MAPEPLAN T na stěnu.
V místě spoje dvou profilů
přivařte za účelem utěsnění
spoje pásek široký minimálně
5 cm.

Označte tužkou a obruste
T spoj s použitím nástroje
Dremel, jak je znázorněno na
obrázku.
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UKONČOVACÍ PROFIL STĚNY
Předehněte svislý lem
hydroizolační fólie
MAPEPLAN T a bodově ho
přivařte ke spodní části stěny.
Dokončete předsvařením
a finálním svárem svislého
lemu k hydroizolaci.
Bodově přivařte lem
k ukončovacímu profilu.
Pro usnadnění svařování
ustřihněte lem ve vzdálenosti
1 cm od horního okraje
profilu.
Dokončete předsvařením
a finálním svárem svislého
přesahu k ukončovacímu
profilu.
Utěsněte horní drážku
profilu silikonovým tmelem
MAPEPLAN SEALANT
po předchozí aplikaci
MAPEPLAN PRIMER, jak je
znázorněno na obrázku.
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KONTROLA SVARŮ
Nedestruktivní kontrolní
metoda
Zkouška se provádí na
vychladlé fólii zkušebním
háčkem na sváry. Testuje
se svařený okraj s použitím
dostatečného tlaku, aby
byly identifikovány případné
nedostatky ve svárech.
Pokud naleznete nedokonalý
spoj, je nezbytné před
prováděním svárů horkým
vzduchem postupovat
podle pokynů týkajících se
čištění spojů uvedených na
straně 9-10. V extrémních
případech může být nezbytné
přes vadný spoj přivařit nový
15-20 cm široký pruh fólie.
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KONTROLA SVARŮ
Také v tomto případě je
nezbytné provést očištění
a přípravu povrchu přesahů,
jak je uvedeno na str. 9-10.
Po vychladnutí proveďte
opakovanou zkoušku
zkušebním háčkem.

UPOZORNĚNÍ: Aby
nedošlo k mechanickému
poškození hydroizolační
vrstvy, používejte zkušební
háček s oblými hranami.
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KONTROLA SVARŮ
Destruktivní zkušební
metoda
Vyřežte pruh v přesahu
svařeného spoje o šířce 1 cm
a délce 15 cm.
1 cm
1 cm

Silou oddělte obě části od
sebe (peeling test).
Svár je dostatečně pevný,
pokud k poruše dojde mimo
něj.
K poškození nesmí dojít ve
spoji, jak je znázorněno na
obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Před
začátkem svařování
ručním nebo
automatickým přístrojem
je nutné vždy provádět
zkoušku, a to i v průběhu
dne při změnách
klimatických podmínek.
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OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
Jelikož má fólie černou
rubovou (spodní) stranu, je
snadné rozpoznat jakékoli
poškození bílého povrchu
fólie. Dojde-li k poškození
po instalaci nebo na starší
hydroizolaci, je oprava
jednoduchá.
Vystřihněte z fólie kruh, který
zcela pokryje poškozenou
oblast.
Tužkou vyznačte kruh na
povrchu hydroizolace.
Nástrojem Dremel nebo
podobným abrazivním
nástrojem obruste horní
znečištěnou vrstvu
membrány.
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OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
Povrch dobře očištěte bílým
čistým hadříkem s výrobkem
MAPEPLAN T CLEANER.

Oblasti přesahů a svárů
ošetřete přípravkem
MAPEPLAN T SEAM PREP
(viz str. 9-10).
Počkejte na úplné odvětrání
ozpouštědel a dokonalé
vyschnutí fólie.
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OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
Následně můžete přistoupit
k navaření nové záplaty.
Postupujte od středu
ke krajům a průběžně
kontrolujte celistvost spoje.

UPOZORNĚNÍ: Nevtírejte
nečistotu a rozpouštědlo
do fólie. Čistič aplikujte
v dostatečném množství
na svařovanou plochu
a bílým hadříkem stírejte
nečistotu.
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SVAŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KRYTIN
Pokud se napojuje nová
hydroizolace MAPEPLAN T na
stávající (starší) hydroizolaci
MAPEPLAN T, např. při
rozšiřování střechy, musí
být stávající fólie zbavená
nečistot a prachu. Očištění
lze provést s použitím
tlakové vody a následnou
aplikací vhodného čisticího
prostředku (viz str. 9- 10).

Jakmile je fólie suchá,
použijte ke svaření obou
fólií přístroj pro automatické
svařování.

UPOZORNĚNÍ: Doporučuje
se používat automatické
svařovací zařízení
s plochou tryskou.
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UPOZORNĚNÍ
Mapei Group si vyhrazuje právo upravit nebo změnit text, fotografie nebo
detaily obsažené v této příručce. To umožní v případě potřeby vložení
nových poznatků z oblasti výroby nebo instalačních metod.
Mapei Group poskytuje záruku pouze na systémy a příslušenství
vyrobené Mapei Group. Systémy MAPEPLAN T musí být aplikovány
výhradně specializovanými, dostatečně zaškolenými pracovníky.
V případě jakýchkoli technických informací týkajících se střešních
systémů MAPEPLAN T, které nejsou obsaženy v této příručce,
kontaktujte technické oddělení nejbližší registrované pobočky Mapei
Group.
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Smluvní prodejce:

Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
e-mail: info@mapei.cz

