
POKLÁDKA
Pokládku zahajujeme na spodní èásti støechy. Z šablony 
s odstranìnou spodní èástí vytvoøíme zakládací okapní øadu. 
Spodní okraj této øady má být minimálnì 1 cm nad okapní hranou 
oplechování.
Pøed pokládkou je nutné odstranit mikrotenové pásky, které kryjí 
samolepící bitumen.  Separaèní mikrotenové pásky na spodní 
stranì šindele se neodstraòují. 
První øada šindelù se pokládá tak, aby spodní okraj byl na stejné 
úrovni jako zakládací øada. Šablony se vedle sebe pokládají na 
sraz. Spodní okraj druhé øady šindelù je na úrovni okrajù dìlících 
záøezù. Jednotlivé šablony jsou v podélném smìru vzájemnì 
posunuty o polovinu šíøky prvkù šablony. Pøi pokládce dalších øad 
postupujeme stejnì. Pro dosažení pøímého smìru pokládané 
krytiny doporuèujeme použití pomocného provázku.
K upevòování doporuèujeme používat jen høebíky upravené proti 
korozi. Každá šablona se pøibíjí ètyømi høebíky. Pøi sklonu støechy 
vìtším než 60° nebo na návìtrné stranì doporuèujeme pøibít 
každou šablonu šesti høebíky. Pøi pokládce na støechy se 
sklonem vyšším než 60°, anebo za pøedpokladu že nedojde 
k pøilnutí šindelù vlivem sluneèního záøení (chladné poèasí, trvale 
zastínìná støecha) nebo vlivem nepøíznivých podmínek 
(zneèištìní podkladové plochy), je nutné lepicí bitumenové body 
na líci šindele prohøát horko-
vzdušnou pistolí, pøípadnì 
šindele podlepit bitumeno-
vým tmelem.

HØEBEN  A  NÁROŽÍ
Høeben a nároží se vyskládá z oddìl-
ených jednotlivých prvkù bitumenové 
šablony. Tyto díly se pøehnou pøes 
høeben (nároží) a každá strana se pøibije 
jedním høebem. Zároveò se prvky 
podlepují støešním bitumenovým 
tmelem. Høeby musí být vždy pøekryty 
následujícím prvkem. 
Pøi ohýbání dbáme na to, aby mìly prvky 
dostateènou teplotu a nedocházelo tak 
ke vzniku prasklin.

ÚŽLABÍ
Úžlabí je možné vyøešit buï 
vyskládáním šindelových 
p r v k ù ,  n e b o  v h o d n ý m  
klempíøským prvkem. Spoje 
úžlabního pásu musí být spolu 
svaøeny nebo slepeny.

1 - bitumenové støešní šindele GUTTATEC
2 - vyrovnávací fólie TIREX nebo izolaèní fólie GUTTABIT 
     ŠINDEL EXTRA
3 - podkladová deska
4 - difúzní fólie GUTTAFOL DO
5 - tepelná izolace
6 - parotìsná zábrana GUTTAFOL
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U obou zpùsobù je nutné zajistit pøisávání vzduchu od  øímsy 
støechy. Kapacita nasávacích otvorù musí být dvojnásobná, než 
je kapacita horních odvìtrávacích tvarovek.
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HØEBY "LEPENKÁÈE”
vhodné k pøibití šindelù. Kroucené, galvanicky 
pozinkované.
Délka: 25 mm. Prùmìr: 3,5 mm
Balení: 1 kg (cca 470 ks/bal).

ODVÌTRÁVACÍ TAŠKA ÈTVERCOVÁ
je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu a 
opatøena povìtrnostnì odolným nátìrem. Plocha 

2pro odvìtrání je cca. 33 cm . Rozmìr: 40 x 40 cm. 
Barvy: tmavì èervená, hnìdá a èerná.

PROTISNÌHOVÝ HÁK
vyrobený z žárovì pozinkovaného ocelového ple-
chu. Povrchovì upravený odolným polyesterovým 
lakem.Slouží k zabránìní snìhovým sesuvùm.
Délka: 420 mm.
Barvy: tmavì èervená, hnìdá a èerná.

ANTÉNNÍ KOMPLET
vyroben z UV stabilizovaného plastu. Obsahuje 
anténní nástavec a základní tašku. Komplet je 
možno použít od 15° do 60° sklonu støechy.
Barvy: tmavì èervená, hnìdá.

PLASTOVÁ ODVÌTRÁVACÍ TAŠKA
s odvìtrávacím prostorem opatøeným ochranou 
møížkou. 
Rozmìr: délka 50 cm, šíøka 24,5 cm
Barva: èervená, èerná

ODVÌTRÁVACÍ KOMPLET
vyroben z UV stab. plastu. Obsahuje odvìtrávací 
rouru, základní tašku, lapaè kondenzátu a pružnou 
spojku odvìtrání.Komplet je možno použít od 15° 
do 60° sklonu støechy.
Barvy: tmavì èervená, hnìdá a èerná.

TIREX
slouží jako vyrovnávací vrstva pod støešní šindele. 

2100% polypropylenové rouno. Hmotnost 150 g/1m
Rozmìr role 1,5 x 75 m.

STØEŠNÍ VIKÝØ PRO ŠINDELE
vyrobený z pozinkovaného plechu, ošetøeného 
barevným nátìrem a naimpregnovaného 
døevìného rámu. Okno je vyplnìno 4 mm 
bezpeènostním sklem.
Vnitøní rozmìr 430 x 495 mm.
Barva: tmavì èervená, hnìdá, èerná.

STOUPACÍ PLOŠINA ŠINDEL - KOMPLET
kompletní sestava se skládá ze dvou držákù, roštu a 
spojovacího materiálu.
Rozmìr roštu je 25 x 60 cm.
Barva: èerná 

GUTTA ÈR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhoš�

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz

Prodejce:

PODKLADNÍ PÁS  SR
je asfaltový pás 

 
Rozmìr role: 1,0 x 15 m

s vložkou ze skelné rohože. 
Používá se jako podkladová, pojistná a separaèní 
vrstva pod šindele.

Z NAŠEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUÈUJEME

üGUTTAFOL - difúzní paropropustné podstøešní a 
parotìsné podkrovní fólie 

üGUTTATEX - netkané geotextilie

üGUTTAGLISS DUAL - dutinkové desky 
z polykarbonátu se širokým uplatnìním ve všech 
oblastech staveb pro bydlení a prùmysl

üGUTTABETA - nopová fólie vhodná pro sanaci 
spodní stavby

www.gutta.cz

STØEŠNÍ BITUMENOVÉ

ŠINDELE

Bitumenové šindele jsou 
urèeny na støechy od 
sklonu 12°. Mohou se 
p o u ž í v a t  n a  n o v é  
støechy, ale jsou vhodné i 
na rekonstrukci støech 
starších.
Pøi pokládce není po-
tøeba žádné speciální 

GUTTABIT ŠINDEL EXTRA

Hydroizolaèní pás z oxidované-
ho asfaltu s vložkou z polyester-
ového rouna s oboustrannou 
povrchovou úpravou z netkané 
textilie PP støíže. Používá se pro 
doplòkové hydroizolace v kon-

strukcích støech. Pøedevším  jako podklad pod šindele a 
klempíøské výrobky. Lze ho samozøejmì použít i pod ostatní 
typy krytin, všude tam, kde se používají pásy typu A330, R330, 
R13 a V13. Dále je pás vhodný jako separaèní vrstva a doèasné 
izolaèní opatøení šikmých støech s prodlouženou životností.

Rozmìr pásu: 1,0 x 25,0 m
Tlouš�ka pásu: 1,00 mm.

Skladba pásu
·horní vrstva - netkaná textilie, PP støíž 
·nosná vložka - polyesterové rouno 
·asfaltová hmota - oxidovaný asfalt 
·spodní úprava - netkaná textilie, PP støíž 

PP støíž zajiš�uje vysokou odolnost pásu proti sklouznutí a tím 
pádem zlepšení bezpeènosti práce pøi pokládce. Vysoká 
odolnost  a  ž ivotnost  
pøedurèuje pás pro použití 
pod  kva l i t n í  š i nde le  
TOPGLASS.

VENTILACE STØEŠNÍHO PLÁŠTÌ
Vzhledem k tomu, že bitumenové šindele vytváøí na støeše 
nepropustnou vrstvu, je nutné odvìtrávat každou støešní 
konstrukci  i nezateplené støešní pláštì. Odvìtrání se provádí 
v zásadì dvìma zpùsoby:
a) høebenovým odvìtráním
b) odvìtrávacími tvarovkami s dostateènou vìtrací kapacitou  

2(min. 100 cm /1bm støechy) umístìnými pod høebenem støechy.

P ø i  p o k l á d á n í  p r v k ù  
høebene je vhodné dbát na 
to, aby se pøekrývaly ve 
smìru pøevládajícího vìtru.

náøadí. Staèí pouze kladivo, nùž, metr a vytyèovací šòùra. 
Šindele se pokládají na rovný a patøiènì suchý povrch, který je 
z OSB desek, pøekližky nebo prken. Pøi malém sklonu støechy a 
na kritických místech, kde hrozí zatékání vlivem hromadìní a ne-
rovnomìrného odtávání snìhu, doporuèujeme použít pod šin-
dele fólii PODKLADNÍ PÁS SR nebo GUTTABIT ŠINDEL 
EXTRA. Pøi použití prken je nutné, aby jejich vlhkost byla 
maximálnì 15%. Prkna musí být zbavena kùry a vhodnì 
ošetøena proti døevokazným houbám. Pro vyrovnání pøípadných 
nerovností je vhodné použít netkanou textilii TIREX. Na jednu 
støechu se nesmí pokládat šindele stejné barvy, pocházející 
z èasovì odlišných dodávek. Pro zachování barevné stejnomìr-
nosti støechy zpracovávejte souèasnì šindele z rùzných balení 
jedné dodávky. 

STØEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL

Barva: èerná. Obsah 315 ml.

Je plastický tmel na bázi asfaltu urèený pro lepení a 
tìsnìní s pøilnavostí i na vlhké podklady. Využívá se 
pøedevším k lepení a tìsnìní spojù na støechách, 
støešních asfaltových šindelù, krytin a okapù. 
Odolný proti povìtrnostním vlivùm a UV záøení.

GUTTABIT 35 ELAST ÈERVENÝ
Hydroizolaèní pás z modif. asfaltu s vložkou ze 
sklenìné rohože s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posypem. Lze použít jako doplnìk 
kèervené šindelové støeše. Barva není úplnì shodná.
Rozmìr: 1,0 x 7,5 m


