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Všeobecn ě 
 
 Střešní fólie VEDAFIN se vyrábí již mnoho let podle osvědčené receptury. 
Neměla by se kombinovat s jinou střešní fólií nebo doplňky na bázi FPO (TPO či PO) 
od jiného výrobce. 
 
 V této souvislosti nutno rovněž upozornit, že záruka na materiál hydroizolace 
může být uznána jedině tehdy, pokud byla provedena ze střešní fólie VEDAFIN a 
VEDAFIN - dopl ňků. 
 
 V následujícím jsou uvedeny návody pro správné navrhování a provádění 
pokládky střešní fólie VEDAFIN. Mnohé vyplývají z vlastností materiálu a z toho 
následně pak vyplývají určitá omezení. Dále se zde nacházejí návody a doporučení 
na zpracování fólie. Ta vyplývají z dlouholetých zkušeností s fólií VEDAFIN. 
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Fólie VEDAFIN  - Oblast použití 
 
Systém /Pokládk a
--------------------------
Fólie 

Střecha s 
přitížením 

(volná pokládka)  

Střecha bez 
přitížení 

(mech. kotvená)  

Střecha bez 
přitížení 
(lepená) 

Detaily 

VEDAFIN F X X   
VEDAFIN L X    
VEDAFIN S X X X  
VEDAFIN SRI  X   
VEDAFIN SW    X 
VEDAFIN D    X 
 
VEDAFIN F 
Na horním povrchu krémově bílá střešní fólie z flexibilního polyolefinu (FPO = TPO) s 
vložkou ze skleněné rohože s vyztužením skleněnou mřížkou. Spodní strana světle 
šedá. Odpovídá požadavkům EN 13956, EN 13967. Na objednávku lze dodat i v 
jiných barvách. Dodává se v šířkách 1,06 a 1,50 m. Dohodnuté délky jsou na přání 
možné. 
 
VEDAFIN L 
Na horním povrchu krémově bílá střešní fólie z flexibilního polyolefinu (FPO = TPO) s 
vložkou ze skleněné rohože. Spodní strana světle šedá. Odpovídá požadavkům EN 
13956, EN 13967. Dodává se v šířkách 1,06 m,  1,50 m a 2,12m. Dohodnuté délky 
jsou na přání možné. 
 
VEDAFIN S 
Na horním povrchu tmavě šedá střešní fólie z flexibilního polyolefinu (FPO = TPO) s 
vložkou ze skleněné rohože s vyztužením skleněnou mřížkou. Na spodní straně 
opatřena nakašírovanou polyesterovou rohoží 300 g/m2, pro zajištění mechanické 
ochrany a pro spolehlivou pokládku lepením. Odpovídá požadavkům EN 13956, EN 
13967. Na objednávku lze dodat i v jiných barvách. Dodává se v šířkách 1,06 m a 
1,50 m. Dohodnuté délky jsou na přání možné. 
 
VEDAFIN SRI 
Na horním povrchu vysoce bílá střešní fólie, na spodní straně modrá, z flexibilního 
polyolefinu (FPO = TPO) s vložkou ze skleněné rohože s vyzužením skleněnou 
mřížkou. Odpovídá požadavkům EN 13956, EN 13967. Dodává se v šířkách 1,06 a 
1,50 m. Dohodnuté délky jsou na přání možné. Hodnota SRI (Solar Reflectance 
Index) = 103, dle ASTM E 1980 - 01. 
 
VEDAFIN SW (systémový doplněk pro provádění detailů, především příčných styků 
u fólie VEDAFIN S) 
Na horním povrchu tmavě šedá střešní fólie z flexibilního polyolefinu (FPO = TPO) s 
vložkou ze skleněné rohože s vyztužením skleněnou mřížkou. Odpovídá požadavkům 
EN 13956, EN 13967. Na objednávku lze dodat i v jiných barvách. Dodává se v šířce 
1,06 m. 
 
VEDAFIN D (systémový doplněk pro provádění detailů) 



Návod na pokládku fólie VEDAFIN z TPO - listopad 2010 - V.1 - ICOPAL VEDAG CZ / TO 5 

Homogenní bezvložkový pás v barvě krémově bílé, vysoce bílé nebo tmavě šedé,  z 
flexibilního polyolefinu (FPO = TPO). Odpovídá požadavkům EN 13956, EN 13967. 
Dodává se v  šířce 1,04 m. 

 
Svařování 
Obecně 
Střešní fólie VEDAFIN lze spojovat všemi možnými svařovacími postupy vhodnými 
pro FPO fólie. Spoje jsou dlouhodobě vodotěsné. Horkovzdušné svařování je na 
stavbě zpravidla nejjednodužší formou spojování švů. Pro dosažení kvalitního spoje je 
nutné před zahájením svařování provést v místě pokládky zkušební svar a vyhodnotit 
ho na základě roztržení. 
 
Minimální skutečná šířka svaru musí být 20 mm. Svar musí být v celé šířce 
rovnoměrný, bez zúžení, jinak při mechanicky kotvené střeše dochází v místě 
zůženého svaru k neúměrnému zvýšení namahání a může dojít i k poškození fólie. Při 
opracování detailů hydroizolační fólií ručním svařováním při použití ručně 
předvyrobených manžet z fólie VEDAFIN D může dojít k drobnému zůžení svaru. 
 
Přesahy (p řekrytí pás ů fólie ve švech)  
Přesahy pásů ve švech podélných i příčných, vyjma kotveného střešního pláště, musí 
být min. 50 mm, aby byla zaručena vyhovující šířka svařovací zóny. To platí zejména 
v rozích a koutech, ale i v ostatních detailech, které budou prováděny z fólie 
VEDAFIN D (bezvložkový homogenní pás).  
Při mechanickém kotvení fólie musí být u fólie VEDAFIN F šířka přesahu min. 100 
mm. Tato hodnota vychází z následujících dílčích hodnot: 
1. šířka svařovací zóny je 50 mm, 
2. na druhé straně švu musí být obrys teleskopu, resp.podložky kotevního prvku  
 vzdálen 10 mm od volného okraje pásu, 
3. šířka, resp. průměr podložky / resp. talíře teleskopu. 
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Provád ění podélných a p říčných šv ů u fólie VEDAFIN  S 
 
 

 
 
 
 
Napojování a ukon čování fólie VEDAFIN  S 
Všechna napojení a ukončení fólie se mohou provádět fólií VEDAFIN S nebo  
VEDAFIN SW. 
 
Detaily (kouty, rohy, atd.) se provádí pomocí fólie VEDAFIN D. 
 
Všechny typy střešních fólií VEDAFIN jsou neomezeně navzájem kombinovatelné. 
 
 
"T" - styky 
U "T" - styků (styk 3 pásů v přesazích navzájem nad sebou svařených) se nařizuje 
provedení seříznutí rohů a tl. středního pásu v rozsahu svařovací zóny se pomocí 
trysky horkovzdušného leistru nebo pomocí hoblíku na fóliové hydroizolace zhladí / 
seřízne na tl. 0 mm.. U fólií tl. od 1,5 mm je tato úprava tl. střední fólie v "T"-styku 
předepsaná. 
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Pomocí přítlačného válečku se následně při svařování vrchní fólie výškový přechod 
pod ní velice pečlivě opracuje, příčným směrem k podélnému švu. 
 

 
 
 
 
Parametry pro sva řování  
Pro horkovzdušné svařování švů jsou důležité 3 rozhodující parametry: 
• teplota 
• tlak na přítlačný váleček 
• rychlost svařování 
 

 
Zejména na staveništi se doporučuje velice pečlivě zohlednit variabilitu poměrů, jako 
např. venkovní teplotu, teplotu svařovaného materiálů (zejména po chladné noci a s 
ohledem na způsob uskladnění fólie na staveništi), relativní vlhkost vzduchu nebo 
vody z tajícího sněhu, námrazy a jinovatky. 
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Po vychladnutí svařeného švu se provede jeho jehlová kontrola. V žádném případě 
nesmí na hraně švu zůstávat viditelné tmavé pruhy či zuhelnatělé zbytky, Pokud se s 
tím setkáváte, pak je špatně (příliš vysoko) nastavena teplota svařování, nebo je 
rychlost svařování příliš nízká. 
 
Nástroje a p řístroje pro pokládku 
 

 
 
Parametry sva řování pomocí horkovzdušného sva řovacího automatu: 
(při teplotě fólie cca 20oC) 
• Teplota svařování  500oC. 
• Rychlost svařování 2,0 m / min. 
• Tlak přítlačného válečku min. 10 N (= 1 kp) / 1 cm 
 
 

 
Parametry sva řování pomocí ru čního leistru: 
(při teplotě fólie cca 20oC) 
• Teplota svařování  600oC. 
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Povětrnostní podmínky 
 
Standardně by se měla fólie pokládat při teplotách nad +5o C.  
Pro svařování platí, že teplota fólií na sobě ležících ve švu je rozhodující a neměla by 
být nižší než 15o C. Při nízkých venkovních teplotách by se mělo před pokládkou 
zajistit skladování rolí fólie pod střechou v temperované a suché místnosti nebo v 
kontejneru tak, aby celá délka fólie v roli (a to i v blízkosti navíjecí trubky) vykazovala 
teplotu ≥ 15o C. To je velice důležité a nutné pro dobrý aptický vzhled dokončené 
hydroizolace, jinak se fólie při nárůstu teploty zvlní. 
Zkušební svar s vyhovující pevností ve švu a náležitou šířkou švu 30 mm je povinně 
vyžadován, před tím, než se začne s pokládkou (viz zkušební svar - str. 15). 
 
 
Příprava 
 
Pokud se role fólie VEDAFIN skladují na střeše, je nutné je chránit před vlhkostí a 
UV zářením zakrytím fólií. Před svařením ve švech musí být švy bez prachu, špíny a 
vlhkosti. 
V případě, že se práce zahájí za určitých teplotních podmínek, a v případě, že během 
dne dojde k jejich značné změně, je nutné provést další zkušební svar pro upřesnění 
již nastavených parametrů svařování. Při teplotě ovzduší přes 20o C, dochází k 
prudkému poklesu savařovací teploty až na 480o C a zároveň je nutno zvýšit rychlost 
svařování. 
 
Zkušební svar se posuzuje jak v podélném tak v příčném směru. 
 
 
Zkušební svar 
 
Zejména při svařování svařovacím automatem je nutné, eventuelně i vícekrát denně, 
provádět zkušební svar a podle jeho výsledků event. upravit teplotu, rychlost a 
hmotnost přídavného závaží. 
Při tom je zároveň nutno dávat pozor na to, aby přířezy zkušební fólie byly dostatečně 
velké a jejich vlastní teplota, aby byla shodná jako teplota fólie připravené pro 
pokládku. Ke zkoušce roztržením ve švu se přistupuje až po úplném vychladnutí 
vzorku. Delaminace hmoty fólie od vložky při zkoušce roztržením ve švu dokazuje, že 
pevnost svaření ve švu je vyšší než pevnost krycí hmoty na vložce. To je základní 
požadavek na šev. 
Pokud lze šev roztrhnout bez delaminace krycích vrstev hmoty a pokud jsou vidět 
pouze drobné roztavené pruhy (ev. ještě také pruhy hrany přítlačného válečku), pak 
byl svar proveden příliš rychle a / nebo s nedostatečnou teplotou. 
Při tom platí, že při vysoké teplotě nebo při příliš malé rychlosti může dojít k propálení 
fólie (i s tvorbou popela či spáleniny) a při příliš nízké teplotě  nebo při příliš velké 
rychlosti může být pevnost spoje v roztržení nedostatečná, ev. se fólie vůbec nespojí. 
 
 
Spád 
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Doporučovaný optimální a efektivní sklon střechy je 2%. Při návrhu sklonu nutno 
zohlednit ev. průhyb konstrukce.  Fólie VEDAFIN zaručuje hydroizolační těsnost i při 
menším sklonu či při nulovém sklonu.  
 
 
Stojící voda  
 
Stojící voda fólii VEDAFIN nepoškodí. Nicméně se doporučuje vyhnout se střechám 
s  rozsáhlými trvalými kalužemi. Kromě toho vyvolává stojící voda znečištění s tvorbou 
mechů, ale také s možností tvorby ledu, což představuje na střeše  bezpečnostní 
riziko. 
 
Velké množství stojící vody (kaluží) přináší na střechu také neplánované statické 
zatížení nosné konstrukce a může vést k deformaci střešního pláště. 
 
 
Odvodn ění 
 
Všechny střešní plochy a také mezistřešní žlaby a vodorovné okapní svody musí být 
dostatečným způsobem odvodněny. Musí být proto navržen dostatečný počet 
střešních vpustí, atikových vpustí či přepadů s náležitým průtočným průřezem. 
Doporučuje se v rámci údržby střechy ověřit zda jejich počet, velikost a  rozmístění  
odpovídají požadavku na rychlé a úplné odvodnění střechy. Pokud ne, pak je nutno 
stávající dešťové vtoky osadit  vtoky s větším průtočným profilem, anebo v místech 
stávajících větších kaluží  osadit dodatečně nové vpusti. 
 
 
Dešťové vtoky 
 
Účinnost dešťových vtoků lze snadno zvýšit vytvořením "trychtýře" snížením tl. 
tepelné izolace okolo dešťového svodu. Pozor však na nebezpečí vzniku "tepelného 
mostu". 
 
U podtlakových dešťových vpustí jsou takováto snížemí však velice důležitá! Při tom 
je nutno dát pozor, aby dno snížené úrovně povrchu střechy kolem dešťového svodu 
bylo vodorovné a zároveň, aby zde byla dostatečná tl. tepelné izolace, ev. lokálně 
nutno počítat se snížením sklonu střechy v okolí takové vpustě. 
 
 
 
Vodorovné okapní svody 
 
Často se setkáváme se situací, kdy na střeše podél atik není možné osadit dešťové 
vtoky do nejnižšího místa např. kvůli různým, v tom místě probíhajícím nosným či 
nenosným konstrukcím. Totéž platí i na velkých střechách s mezistřešními žlaby, nebo 
na tzv. šedových střechách. V takovém případě se osa dešťových svodů posune - 
odsadí cca o 50 cm.  Zpravidla se to provádí pomocí spádového tepelně izolačního 
klínu. 
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Tam kde je to vzhledem k výšce atiky možné, doporučuje se úžlabí v podélném směru 
spádovat pomocí tzv. rozháněcích tepelně izolačních spádových klínů. Takové 
opatření snižuje zanešení úžlabí střechy spadem a špínou a výrazně zjednodušuje 
údržbu. 
 
Všechny prvky střešního pláště vytvářející úžlabí musí být navzájem slepené a 
zároveń nalepené i na nosný podklad, nebo mechanicky kotvené proti posunutí 
 
 
Světlíky pásové a kopulovité 
 
Pásové a kopulovité světlíky mohou na ploché střeše půdobit jako bariery zabraňující 
odvodnění. Následkem toho dochází pak na střeše k hromadění nečistot a v zimě pak 
k hromadění sněhu a vytváření ledu. 
Proto se doporučuje již ve fázi imvestičního záměru, plánování a nabídky pamatovat 
na vytvoření tzv. rozháněcích spádových klínů, které odvedou vodu po obvodu 
světlíků ke vpustím. 
 
 
Dplňující funk ční vrstvy - parozábrany 
 
Parozábrany musí být vzduchotěsně napojeny na všech ukončujících hranách (okraje 
střechy, světlíky, trubní prostupy, vpusti atd.). To lze na nosných trapézových 
plechách dosáhnout zpravidla např. použitím plnoplošně samolepících parozábran 
VEDAGARD  SK a VEDAGARD  FR. 
Pokud se na trapézových plechách použijí parozábrany na bázi Pe fólie, např. 
VEDAFOL  Dampfsperre PE 250 µµµµ, požaduje se, aby napojení po obvodě střechy 
apod., a také vzájemné spojení pásů v podélných i příčných švech fólie, bylo slepeno 
vhodnou lepicí páskou (např. oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou, nebo 
pomocí přelepení přesahu jednostranně lepicí páskou, samolepící páskou nebo 
vhodným lepidlem na bázi butylkaučuku). 
 
 
Tepelná izolace 
 
Aby se dosáhlo náležitého stlačení pro vytvoření kvalitního svaru ve švu, je nutno aby 
podkladní tepelná izolace dosahoval pevnosti v tlaku min. 0,06 N/mm2 = 60 kPa při 
10% stlačení.  
 
 
Separační a ochranné vrstvy 
 
Ochranné vrstvy musí vykazovat náležitou odolnost vůči perforaci, která se dosáhne 
jejich dostatečnou plošnou hmotností, délkou vláken (u rohoží) nebo použitím Pe - 
fólie. 
Obzvláště v případě sanace střechy nebo při realizaci vegetační střechy je nutné 
pečlivě chránit hydroizolaci pomocí ochranných vrstev před mechanickým 
poškozením. 
Při sanaci bez dodatečného přiteplení může ochranná rohož na stávající hydroizolaci 
plnit dvojí funkci: jednak zabraňovat chemické interakci mezi nekompatibilními 
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materiály a zároveń chránit hydroizolaci před mechanickým poškozením. Použít lze 
např. VEDAFLOR  SSV 300 nebo VEDAFLOR  SSM 500, nebo VEDAG Ochranné 
desky pro stavbu z recyklované pryže , a to jako ochranou vrstvu proti poškození 
hydroizolace od hrubosti a nerovnosti podkladu, např. na staré asfaltové hydroizolaci, 
nebo jako vrchní ochranná vrstva na fólii VEDAFIN, která ji pak chrání před 
mechanickým poškozením při další stavební činnosti a při dalším užívání střechy. 
 
 
Detaily                   
 
Obecně 
Při plánování a provádění je vždy nutno vzít v úvahu a zohlednit základní principy 
provádění švů, co se týče přesahů a šířky svaru. 
Upozorňujeme, že na následujících popisech a schématech jsou znázorněny jen 
základní typové detaily. 
 
Okraj st řechy a jeho fixace 
Na ploché střechy,  bez ohledu na konstrukci jejich podkladu, působí velký počet sil a 
dilatačních a deformačních pohybů. Vzhledem k tomu je provádění fixace po obvodu 
ploché střechy nutné a platí to nejen pro vnejší obvod střechy, ale i pro obvody 
nástaveb a pro lineární změny spádu střechy, jako jsou hrany a lomy ve žlabech a 
úžlabích, a  hřebeny střech. 
 
Doporučujeme uvážit a vybrat vhodná z následujících opatření: 
 
Upevňovací kolejni čky  
Upevňovací, tuhé ocelové kolejničky se aplikují pro fixaci fólie na okrajích 
horizontálních (především) a vertikálních ploch. Upevnění kolejničky do podkladu 
musí být velice pevné a musí vykazovat únosnost ve vytažení 300 kg/bm (3 kN/bm) s 
použitím 5-ti kotevních šroubů / bm. 
 
Úhelník z fóliového plechu  
Pro upevnění fólie na vodorovných (především) a svislých plochách lze použít také 
úhelníkové profily z tzv. VEDAFIN fóliového plechu . Upevnění úhelníku musí být 
velice pevné a musí vykazovat únosnost ve vytažení 300 kg/bm (3 kN/bm) s použitím 
min. 5-ti kotevních šroubů / bm 
Příruba úhelníku (strana úhelníku), na kterou se bude navařovat fólie.má být min. 50 
mm široká, druhá strana pak min. 40 mm široká. 
Zároveń je nutno pamatovat na dobrý přístup k navaření fólie na úhelník a na 
zaválečkování svaru již při konstrukci a plánování detailu. 
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Atika 

 
1. VEDAFIN F 
2. Horkovzdušný svar 
3. VEDAFIN fóliový plech - profil "L"  
4. Fixace - nalepení kontaktním lepidlem  
5. Kotvení 
6. Zavětrovací pásek 
7. Vzduchot ěsné napojení 
8. Parozábrana 
 
Na hrany okrajů střechy (ale rovněž na střešní vestavby s výškou přes 200 mm) se 
fólie vytahuje vždy v samostatných pruzích - přířezech. Vytažení fólie z roviny střechy 
v jednom kuse se nedovoluje. 
 
Pokud je svislá stěna atiky vyšší než 500 mm, je nutné provést horizontálně vloženou 
fixaci, která se provede buďto pomocí upevňovací tuhé kolejničky, nebo pomocí  
pruhu z VEDAFIN fóliového plechu , šířky > 80 mm. Vždy s náležitou a spolehlivou 
únosností v ukotvení kolejničky či fóliového plechu do podkladu. 
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Variantně lze provést nalepení fólie na svislou stěnu atiky.pruhem kontaktního lepidla 
(v nutných případech i celoplošně). 
 
Oplechování okraj ů střechy    
 
Při oplechování střechy pomocí fóliových plechů VEDAFIN je vždy nutno zohlednit 
možnost volné tepelné roztažnosti plechů. 
 
Mezi jednotlivými plechy oplechování okraje střechy (okapní plech, okraj atiky, ...) z 
fóliových plechů VEDAFIN se ponechává spára min. 3 mm a tato spára se překryje 
10 cm širokým pruhem  fólie VEDAFIN D, který se navaří po okraji 2 cm širokým 
švem, viz schéma detailu. Viz příklad oplechování koruny atiky: 
               
              Nesvařená oblast 

 
        Čelní spoj 

 
Rohy 
Všude, kde je to možné, doporučujeme upřednostňovat použití hotových detailových 
prvků VEDAFIN (rohových, koutových, napojení na světlíky, atd.). 
Pokud to však situace na střeše neumoňuje, pak je nutné provádět detaily z fólie 
VEDAFIN D přímo na stavbě. Při tom je nutné dbát na odborně správné vytvarování 
a provedení detailu. Pří takovémto provádění detailu nutno dbát na následující 
doporučení: 
1. detaily vyrábět z fólie VEDAFIN D 
2. detailový přířez fólie musí být vvytažen min. 150 mm nad rovinu fólie v ploše  
 střechy, resp. nad přitěžovací vrstvy, 
3. přesahy detailové fólie na fólii v ploše musí být min. 80 mm, při dodržení min. šířky  
 svaru (20 mm -.v detailech). 
Rohy, to jsou vlastně "T-styky", které se opracovávají dle výše uvedených doporučení. 
Zejména požadavek na zhlazení - zarovnání - tlloušťky středního pásu v přesahu "T-
styku" je nutno zohlednit i při opreacování detailů. 
Při provádění detailů může nastat situace, kdy se 2 či více rohů / koutů navzájem 
překrývají. V takovém případě je nutno dát pozor na to, aby nevznikaly tzv. křížové 
spoje, nýbrž, aby jednotlivé detailové přířezy byly položeny postupně jeden na 
druhém, jako jednotlivé "T-styky", a aby vznikaly řádné a proveditelné přesahy. 
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Zajišt ění st řechy proti zatížení v ětrem  
 
Hydroizolace na ploché střeše musí být zajištěna proti sání větru. Základním 
požadavkem při tom je, aby síly od větru působící na fólii, byly menší než síly od 
vlastní hmotnosti přitížení fólie, nebo síly od mechanického kotvení, resp. lepení, které 
působí proti zatížení větrem.  
V České republice platí pro stanovení zatížení střechy větrem ČSN EN 1991 - 1 - 4. 
Firma VEDAG nabízí vypracování vlastního návrhu kotvení, či lepení pro fólii  
VEDAFIN v případě, že kotvy, resp. lepidla budou dodávané firmou VEDAG.  
 
Vzorové p říklady možného rozd ělení st řechy dle ČSN EN 1991-1-4: 

- rohy                - oblast F dle ČSN EN 1991-1-4 ....................vyšrafováno:  

- vnější okraje   - oblast G dle ČSN EN 1991-1-4....................vyšrafováno:  

- vnitřní okraje   - oblast H dle ČSN EN 1991-1-4 ...................vyšrafováno:  

- vnitřní plocha  - oblast I dle ČSN EN 1991-1-4 .....................vyšrafováno:  
 
 Při výšce objektu 8 m   Při výšce objektu 20 m 
 čtvercový resp. obdélníkový půdorys čtvercový resp. obdélníkový půdorys 
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Přitížení fólie  
 
Přitížení fólie se provádí nejčastěji násypem kameniva, položením betonových dlaždic 
či položením vegetačních vrstev zelené střechy. Hmotnost a výška přitěžovacích 
vrstev se stanoví statickým výpočtem podle platných norem pro zatížení staveb, 
zpravidla v projektu stavebních úprav. 
 
Při použití násypu kameniva se nejčastěji používá tzv. "kačírek", oblé kamenivo, 
nedrcené, frakce 16/32 mm. Min. výška kačírku je 50 mm. 
 
Betonové dlaždice se nejčastěji ukládají na násyp drceného kameniva nebo ev. 
"kačírku" (podle předpokládaného užití střechy), frakce 4/8 mm, nebo se ukládají na 
plastové systémové podložky pod dlažbu. Při použití přitížení ze sypkého materiálu 
může v rozích a vnějších okrajích docházet k hromadění materiálu jeho navátím 
větrem, proto se doporučuje v těchto oblastech pro přitížení používat spíše betonové 
dlaždice či prefabrikované betonové prvky. 
Při výšce objektu přes 20 m se v rozích a okrajích doporučuje použití zatravňovacích 
prvků (tvárnic, prefabrikátů, panelů). 
 
Na hydroizolaci se při tom doporučuje položit vhodnou ochrannou vrstvu. Jako 
minimální ochranná vrstva se doporučuje Pe fólie tl. 0,2 mm a ochranná rohož, min. 
300 g/m2. 
 
 

Mechanické kotvení  
 
Mechanické kotvení se provádí především v přesazích švů. Zde je nutno dbát toho, 
aby šířka přesahu byla dostatečná z hlediska šířky, resp. průměru podložky / 
teleskopického talíře kotvy. 
Zde platí empirické pravidlo:  
Min. šířka přesahu = šířka svaru + šířka / průměr teleskop. talíře / podložky kotvy + 10 
mm. 
Je velice důležité, aby mezi okrajem teleskop. talíře / podložky kotvy a okrajem fólie 
zůstal volný proužek šířky min. 10 mm. 
 
Provád ění žlabů 
Při volné pokládce fólie (s přitížením) resp. při částečně lepené fólii VEDAFIN S se 
požaduje doplňující kotvení v úžlabí, v případě, že úžlabí svírá úhel méně než 174o. 
Pokud úžlabí svírá úhel 174o až 180o není dodatečné kotvení v úžlabí požadováno. 
Doplňující kotvení v ose úžlabí se provádí obdobně jako lineární kotvení kolem 
prostupujících nástaveb při pokládce fólie VEDAFIN F. 
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 A) Úžlabí 174 o až 180o - bez dodate čného kotvení 
  sklon max. 3 o     sklon max. 3 o 

 

 
 

 B) Úžlabí  0 o až 174o  - dopl ňkové lineární kotvení je nutné 

 
 

 
Kotevní prvky  
 
Pro různé podklady jsou výrobci kotev doporučovány různé kotvy. Typ kotvy vždy 
nutno předem ověřit tahovými zkouškami dodavatele kotev. 
 
Z hlediska spolehlivé fixace kotev do podkladu stanovuje výrobce kotevních prvků 
min. tl. podkladu, pokud toto výrobce nepředepisuje, platí min. tl. podkladu pro 
kotvené střešní pláště s fólií VEDAFIN  takto: 
- trapézový plech:                 min. tl. plechu 0,88 mm 
- dřevěné prkenné bednění: min. tl. prken 24 mm 
- bednění na bázi dřeva:       min. tl. desek 22 mm 
 

Výtažná výpočtová síla pro kotvy upevňující fólii VEDAFIN  se uvažuje: 
 

400 N = 0,40 kN / kotvu,  
 

pokud nebyla spolehlivě experimentálně ověřena jiná hodnota. 
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Lepení fólie  
 

 
  
Podklad 
Podklad musí být čistý, bez volných částic, pevný, suchý, bez technologické stavební 
vlhkosti. 
Asfaltové povrchy mohou být pískované, s minerálním nebo drceným posypem . 
 
Při nerovném povrchu nutno předem počítat s větším nánosem lepidla a jeho větší 
spotřebou. Při suchém podkladu a nízké vlhkosti vzduchu je nutné střešní plochu 
navlčit např. vodní mlhou. 
 
Nanášení lepidla 
Nanáší se jednostranně, v pruzích při spotřebě cca 50 g/bm, ev.jako pěna v 
odpovídající šířce proužku dle údajů výrobce. Šířka proužků po narolování fólie je cca 
4 cm. Obdobně lze provést nanášení lepidla nanášecím vozíkem. 
 
Lepidlo 
PU - Dachbahnenkleber (PUR lepidlo pro střešní asf. pásy a fólie), tekuté. 
nevypěňovací. Nebo systémově, k lepení fólií výrobcem doporučená pěna. 
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Minimální množství nanášení (p říklad pro pískované asf. pásy jako podklad) 
 
Výška objektu 
nad terénem 

(m) -  *) 

Vnitřní plocha  
"I" 

Vnitřní okraje 
"H" 

Vnější okraje  
"G" 

Rohy 
"F" 

do 10 m 150 g / m2 200 g / m2 250 g / m2 300 g / m2 
do 18 m 200 g / m2 300 g / m2 350g / m2 400 g / m2 
do 25 m 250 g / m2 400 g / m2 450g / m2 500 g / m2 

přes 25 m Individuálně Individuálně Individuálně Individuálně 
*) - Platí jen pro objekty mimo exponovanou polohu a uzavřené dle ČSN EN 1991-1-4  
 
 
 

Pohyblivé dilata ční spáry  
 
U střešních skladeb s fólií VEDAFIN  se menší pohyby v dilatačních sparách 
vyrovnají v rámci skladby jednotlivých vrstev střešního pláště. 
Pokud ve skladbě střešního pláště není žádná tepelně izolační vrstva, která by 
převzala funkci podpůrného podloží nad sparami, pak je nutno spáry překrýt 
podpůrným krycím plechem. 
Pomocné konstrukce a konstrukce umístěné na fólii nesmějí spojitě přecházet přez 
dilatační spáru, nýbrž musí být v místě spáry rovněž rozddilatované.  
V případě velkých pohybů od protažení či sednání se pohyblivé spáry vytváří v rámci 
konstrukce stavby a řeší se oboustranně jako detail napojení a ukončení fólie při okraji 
dilatační spáry, která se překryje konstrukční úpravou (např. oplechováním). 
 

 
 Při šířce spáry do 20 mm    Při šířce spáry přes 20 mm 
           bez zateplení pod fólií.    se zateplením pod fólií. 
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Doporu čení pro údržbu  
 
Fólie VEDAFIN  jsou bezúdržbové. V zabudovaném stavu a v komplexním 
hydroizolačním systému se všemi komponenty (systémové detaily, apod.) se 
kontrolují zpravidla 2 x ročně pochozí kontrolou. 
Při kontrole se doporučuje věnovat pozornost zejména na kontrolu: 
1. zda vtoky, přepady, okapy a úžlabí jsou bez listí, větví, hadrů a všech nečistot a  
 následně se doporučuje zkontrolovat zda mají celý průřez účinný, 
2. všech dilatačních spár, zejména pohyblivých, 
3. všech kovových profilů, zkontrolovat je z hlediska koroze a rovněž zkontrolovat  
 všechna napojení těsněná dlouhodobě pružným tmelem, 
4. polohu a vedení rozvodů hromosvodu 
5. po zimě je třeba všechny stavební prvky na střeše, které jsou vystaveny namáhání  
 sjiždějícím sněhem a ledem  zkontrolovat, zda nejsou poškozené (zejména  
 zdeformované či posunuté). V této oblasti je rovněž třeba provést vizuelní  
 kontrolu švů. V případě nejistoty je možné provést zkoušku jehlou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Čišt ění - doporu čení  
 
Fólie VEDAFIN nemusí být před pokládkou zcela čistá. Pokud se ve švech nachází 
prach nebo vlhkost, měl by se šev vyčistit suchým hadříkem.  Silné znečištění se 
vyčistí vodou s přídavkem odmašťovacího čistícího prostředku a nechá se vyschnout. 
Pokud se ve švu nachází zbytky lepidla nebo znečištění asfaltem, provede se jejich 
odstranění pomocí čistícího prostředku na bázi izopropylalkoholu. 
Pokud se bude provádět napojení hydroizolace na střešní nástavby  po delší době od 
položení fólie v ploše, musí se švy připravit. Silné znečištění se mechanicky odstraní  
pomocí excentrické brusky (brusný papír K120). Následně se šev ošetří pomocí 
čistícího prostředku na bázi izopropylalkoholu. 
 
 
 

 


