
Takmer vždy pri rekonštrukcii striech je najnutnejšou požiadavkou 
nízka hmotnosť novej krytiny, aby sa nezaťažoval krov a obvodové 
múry. Krytiny Metrotile vážia len 7 kg/m2 a je možné ich namontovať 
na Vašu starú, už nevyhovujúcu krytinu bez jej demontáže. Pri 
výbere krytiny MetroMiniŠindel dokonca nepotrebujete ani 
vodorovné latovanie. Je však nutné prešetriť, či doterajšia skladba 
strešného plášťa je vyhovujúca a či tam nechýba napríklad vetracia 
vzduchová medzera, alebo poistná, paropriepustná folia. 

Základná schéma sklady strešného plášťa 
šikmej strechy. 

Aby vám strešná krytina dobre a dlho slúžila, 
musí mať "pod sebou" všetky patričné 
vrstvy. A práve v 90-tých rokoch 
neinformovanosťou a nedbalosťou vzniklo 
mnoho chýb najmä u striech s asfaltovým 
šindlom, ktoré už po 10-15 rokoch je 
potrebné vymeniť.

Krytiny Metrotile sú mimoriadne vhodné pre rekonštrukcie vďaka  
vynikajúcej manipulovateľnosti vo vysokých výškach, svojej životnosti 
a tradičnému vzhľadu.

Pri montáži bez vodorovného latovania sa vám nedvihne strešná rovina a 
teda nebudete musieť upravovať strešné okná, odkvapový systém 
alebo parapetné dosky.

Rekonštrukcie
strešné krytiny
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StK - str. krytina asfaltoný šindel
StK PP - podkladový pás
a - krokva
b - 100% debnenie
c - kontralatovanie
cc1 - rošt 1
cc2 - rošt 2
ch - parozábrana
e - poistná hydroizolácia
g - tep. izol. medzi krok.
gg - tep. izol. pod krok.
v - vetraná vzduchová medzera
vv - nevetraná vzduchová medzera
y - prúdenie vlhkosti
z - podhľad

Vysvetlivky:

Obnova strechy MetroŠindlom  
prekrytím pôvodného pozinkova- 
ného plechu po 40-tich rokoch.
Keďže strecha nebola zateplená 
nebolo potrebné riešiť odvádza- 
nie vnútornej vlhkosti, ktoré sa 
vykonávalo prirodzeným spôso 
-bom. Navyše montážou pevnej 
oceľovej krytiny investor dosiahol 
požadované spevnenie „pohybu- 
jucého sa“  historického krovu.

Rekonštrukcia strechy  už  po 12 
rokoch.
Správna skladba ostatných vrstiev 
strechy umožnila namontovať  
MetroŠkridlu priamo na nefunk-
čný asfaltový šindeľ  s  použitím 
vodorovného a zvislého 
latovania.


