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støešní šindele

Popis: 
minerálními plnivy a nenasákavou nosnou rohoží ze skelných vláken. Je urèen 
pro šikmé støechy o sklonu od 15° do 75°.
Povrch šindele je tvoøen tlakovì zaválcovaným posypem z keramizovaného 
probarvovaného granulátu. Spodní strana je celoplošnì samolepící, což 
zajiš�uje slepení šablon a vytvoøení kompaktní plochy. 
Výrobce: JSC GARGZDU MIDA - Litva
Použití: montáž na šikmé støechy od sklonu 15° do sklonu 75°. Podklad musí být 
suchý, rovný. Pøi nízkém sklonu doporuèujeme pod šindele pojistnou fólii. Pro 
vyrovnání pøípadných nerovností je vhodné použít netkanou textilii. Na jednu 
støechu se nesmí pokládat šindele stejné barvy, pocházející z èasovì odlišných 
dodávek. Pro zachování barevné stejnomìrnosti støechy zpracovávejte 
souèasnì šindele z rùzných balení jedné dodávky. 

Skladování: neskladovat na pøímém slunci. Skladovat v chladných a suchých 
prostorách. Je zakázáno pokládat palety na sebe.

støešní krytina  tvoøená šablonami z pásu oxidovaného asfaltu s 

TECHNICKÝ LIST - STØEŠNÍ ŠINDEL Z OXIDOVANÉHO BITUMENU

GUTTATEC HEXAGONAL

EN 544

Tabulka vlastností:

délka  

šíøka  

šíøka jednoho prvku šablony

hmotnost výztužné vložky

délkové prodloužení - podélné

                                 - pøíèné

odolnost proti protržení høebem

UV odolnost

reakce na oheò

množství v jednom balení  

poèet šablon v jednom balení  

hmotnost jednoho balení  

množství na jedné paletì  

hmotnost jedné palety  

-  1000 mm

-  317 mm

-  250 mm
2-  120 g/m

-  600 N/50 mm

-  400 N/50 mm

-  100 N

-  odolný

-  F
2-  3 m

-  22 ks

-  26,1 kg
2-  108 m

-  936 kg


