
Strecha s novým vzhľadom

Sortiment betónových strešných škridiel

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.
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STREŠNÉ ŠKRIDLY  

NOVINKA

KVALITNÉ STREŠNÉ ŠKRIDLY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Moderný stavebný materiál  
pre rozmanité riešenia striech

Planar
Táto strešná škridla ponúka jemnejší, hladší povrch, vďaka 
ktorému sú strechy dlho čisté. Aj táto rada ponúka celú škálu 
matných či lesklých farebných variácií.

DuraTop Pro*
Špeciálna povrchová vodeodolná úprava, vysoko odolná voči 
klimatickým vplyvom. Zaručuje dlhodobý žiarivý a harmonický 

vzhľad celej strechy.

Naše strešné škridly CREATON sú ponúkané v dvoch prevedeniach a vo viacerých atraktívnych farebných odtieňoch,  
od lesklých po hodvábne matný efekt.

Moderný produkt vyrobený  
z piesku, cementu, vody  
a farebných pigmentov

Atraktívna cena  
a jednoduchá pokládka

Jedinečný dvojitý odvod vody  
zabezpečuje dodatočnú ochranu  
pred dažďom

100% recyklovateľné: rozdrvené 
a rozomleté strešné škridly  
je možné opäť kompletne použiť 
vo výrobnom procese

Použitie možné už  
od sklonu strechy 12°

Certifikácia DIN plus

Široká ponuka  
originálneho príslušenstva

Lepšie vlastnosti vďaka optimalizovanej zmesi piesku: 
•  odolnejšie voči poškodeniu
• pevnejšie
• hladšie
• ideálne vyhotovenie spodnej hrany
Ďalšie informácie nájdete na www.creaton.sk

DuraTop Pro

Planar

*  Krytinu s povrchovou úpravou DuraTop Pro 
môžete objednávať od 1.4. 2017.

AŽ O 30 % VÄČŠIA  
PEVNOSŤ  
AKO POŽADUJÚ 
NORMY DIN plus
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HEIDELBERG

 

Tradičný, nadčasový tvar pre 
novostavby aj rekonštrukcie

Dvojitý odvod vody poskytuje 
dodatočnú ochranu  
pred dažďom

Zaoblená dolná hrana  
zabezpečuje lepší odtok vody  
a zamedzuje znečisteniu

Stabilné dosadacie plochy  
pri závesných nosoch  
zamedzujú vlhnutiu  
strešných lát

Dvojité spodné rebrovanie  
zabraňuje prenikaniu snehu  
alebo dažďu

Vysoko položené bočné drážky s otvorenou vnútornou drážkou zabezpečujú 
rýchlejší odvod vody a lepšie chránia pred výskytom machu.

HEIDELBERG – klasická škridla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBY

Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 14/15

Planar DuraTop Pro**VEĽKÝ VÝBER 

FARIEB

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

Klasická červená Tmavočervená Tmavohnedá Tmavosivá

S povrchom Planar

 

Ohnivá červená Mokka Zamatová čierna

S povrchom DuraTop Pro**
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GÖTEBORG

Dvojité spodné rebrovanie zabraňuje prenikaniu snehu a dažďa

GÖTEBORG – strhujúci vzhľad

Zvlnený profil  
so severským šarmom

Dvojitý odvod vody poskytuje 
dodatočnú ohranu pred dažďom

Zvýšené a zkosené bočné drážky 
zabezpečuju rýchlejší odvod vody 
a lepšie chráni pred výskytom machu

Zaoblená dolná hrana  
zabezpečuje lepší odtok vody  
a zamedzuje znečisteniu

Stabilné dosadacie plochy pri 
závesných nosoch zamedzujú 
vlhnutiu strešných lát

Planar DuraTop Pro**

Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 14/15

ZVLNENÝ 
PROFIL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBY

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

 

Klasická červená Tmavočervená Tmavohnedá Tmavosivá

S povrchom Planar

Čierna

 

Ohnivá červená Mokka Antracitová

S povrchom DuraTop Pro**

Zamatová čierna
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Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 14/15

VERONA
Optimálne odľahčenie bočného 
drážkovania vďaka jedinečnej 
geometrii

Dvojitý odvod vody poskytuje  
dodatočnú ochranu pred dažďom

Zvýšené a zkosené bočné drážky 
zabezpečuju rýchlejší odvod vody 
a lepšie chráni pred výskytom machu

Dvojité spodné rebrovanie zabraňuje 
prenikaniu snehu alebo dažďu

Harmonický tvar dodáva streche 
jedinečný vzhľad

Ocenenie Red Dot Design Award

Špeciálny tvar závesných chráni laty pred vlhkosťou.

VERONA – stredomorský pôvab

JEDINEČNÝ 

TVAR

Planar

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBY

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

 

Klasická červená Tmavočervená Čierna

S povrchom Planar
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KAPSTADT

Skrytá bočná drážka aj v oblasti spodnej hrany.

Škridla s modernými, čisto 
vedenými líniami a skrytou bočnou 
drážkou

Dvojaký odvod vody poskytuje 
dodatočnú ochranu pred dažďom

Nízko položené bočné drážkovanie 
s vnútornou drážkou otvorenou 
hore (nutná pokládka na väzbu 
s preväzovaním o polovicu škridly)

Stabilné dosadacie plochy pri 
závesných nosoch zamedzujú 
vlhnutiu strešných lát

Dvojité spodné rebrovanie 
zabraňuje prenikaniu snehu  
alebo dažďu

Ocenenie cenou architektov
TREND Award BAU 2013

KAPSTADT – moderný tvar

Planar

MODERNÝ  

DESIGN

Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 16/17

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBY

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

 

Klasická červená Tmavosivá Čierna

S povrchom Planar

 

Ohnivá červená Antracitová Zamatovo čierna

S povrchom DuraTop Pro**

DuraTop Pro**
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Betónové strešné škridly  – bezpečné a štýlové

• 1 KAPSTADT Tmavosivá

• 2 GÖTEBORG Tmavosivá

• 3 VERONA Klasická červená

• 4 KAPSTADT Tmavosivá

• 5 HEIDELBERG Klasická červená

• 6 HEIDELBERG Tmavosivá 

• 7 HEIDELBERG Klasická červená

• 8 HEIDELBERG Tmavosivá

• 1

• 3

• 5 • 6

• 2

• 4

• 2

• 4

• 7 • 8
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Krycia šírka min. cca 300 mm

str. cca 300 mm

max. cca 300 mm

Krycia dĺžka  
(latovanie)

min. cca 310 mm

str. cca 328 mm

max. cca 345 mm

Spotreba škridly min. cca 9,7 ks/m2

str. cca 10,2 ks/m2

max. cca 10,7 ks/m2

Hmotnosť/ks cca 4,5 až 4,8 kg

Minibalík 40 ks

cca 420 m
m

cca 334 mm

Na boku sa krytina spravidla ukončuje okrajovou škridlou. Každá okra-
jová škridla sa pritom do latovania upevňuje minimálne 1 skrutkou: 
d = 4,5 mm, hĺbka zaskrutkovania ≥ 24 mm. Všetky krajné škridly sú 
v ponuke s výrezom 90 mm alebo 120 mm. V tabuľke sú uvedené 

pomery medzi výrezom a vzdialenosťou lát. Bočná výška prekrytia 
rovných častí okrajovej škridly je pri škridle HEIDELBERG, VERONA 
a GÖTEBORG 85 mm.

Pri upevňovaní strešnej škridly je nutné každú 
pultovú škridlu na strane odkvapu zaistiť poistnou 
svorkou a na strane hrebeňa upevniť do latovania 
strechy skrutkou z nerezovej ocele d = 4,5 m s tes-
niacim krúžkom, hĺbka zaskrutkovania ≥ 24 mm. 
Kvôli menšej vzdialenosti lát u pultovej škridly je 
potrebné dbať na to, aby pultové škridly mali rov-
naký sklon ako ploché škridly. Podľa konštrukcie 
môže byť preto nutné použiť silnejšiu strešnú latu 
alebo prípadne prispôsobiť vzdialenosť lát pri pul-
tovej škridle.

Dĺžkové prekrytie

DN Dĺžkové prekrytie Latovanie
> 30°  75 - 110 mm 310 - 345 mm
≥ 22°  85 - 110 mm 310 - 335 mm
< 22° 100 - 110 mm 310 - 320 mm

Krajné škridly

Výrez Prekrytie Latovanie
90 mm 75 - 85 mm 335 - 345 mm
120 mm 86 - 110 mm 310 - 334 mm

Podporná lata sa naskrutkuje do vzdialenosti 21 cm od laty na strane hrebeňa (pozri výkres). Upevnia 
sa 2 skrutky do dreva na minimálne 2 krokvách (dĺžky podľa tabuľky). Otvory pre skrutky treba pred-
vŕtať. Hraničná hodnota spádu strechy pri tomto sortimente je pre pokládku strechy od 15° do 55°.

Sortiment pre ochranu pred snehom a k pokládke strechy pre profilované strešné škridly
Strešné  
laty 

Vzdialenosť krokiev 
(osová vzdialenosť)

Prierez  
podporných lát

Skrutky  
do dreva 

Vzdialenosť  
podporných lát

3 x 5 cm ≤ 80 cm 50 x 60 mm 6 x 100 mm 21 cm
4 x 6 cm ≤ 100 cm 60 x 60 mm 6 x 120 mm 21 cm

Škridly pre pultové strechy

Prekrytie    Odstup lát Pultová vzdialenosť

110 mm 310 mm 255 mm

105 mm 315 mm 260 mm

100 mm 320 mm 265 mm 

 95 mm 325 mm 270 mm

 90 mm 330 mm 275 mm

 85 mm 335 mm 280 mm

 80 mm 340 mm 285 mm

 75 mm 345 mm 290 mm

HEIDELBERG/GÖTEBORG/VERONA
TECHNICKÉ ÚDAJE

210

LAF

310-345

310-345

310-345

310-345

310-345

LAF

310-345310-3

50

310-345

310-345

340

310-345

310-345

340
50

8585 8585

294 40300300300 300 294 4040 150 30040 150 300260260

für BDS-Infobroschüre
30.06.2016 Rabis8585 8585

294 40300300300 300 294 4040 30040 300260260

Rez strechou
Odstup lát musí vždy zodpovedať sklonu strechy.
Odstup odkvapových lát môže byť rôzny.

Pre model VERONA nie sú k dispozícii polovičné škridly.

Informácie pre pokládku – profilované strešné škridly

75°

310-345

310-345

310-345

PA

Odvětrávací

pás

310-345

310-345

PA

110

164.5164.5

110

Pultová strecha 
Upevnenie sa robí pomocou skrutky  
s tesniacim krúžkom a poistnou svorkou

HEIDELBERG, GÖTEBORG, VERONA, hrebenáč (spotreba: 2,5 ks/bm)

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Latovanie 
30/50

LAF - 35 33 32 30 29 28 26 25 25 25
FLA - 113 107 102 98 93 89 85 82 79 76

Latovanie 
40/60

LAF - 35 33 32 30 29 28 26 25 25 25
FLA - 122 117 112 108 104 101 98 92 89 86

FL
A

LA
F

Pre strešné škridly CREATON, modely HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG, je k dispozí-
cii vzhľadovo zodpovedajúci, pologuľatý hrebenáč. Osádza sa s prekrytím cca 50 mm. Každý 
hrebenáč sa upevňuje príchytkou hrebenáča a skrutkou d = 4,5 mm, hĺbka zaskrutkovania do 
hrebeňovej laty ≥ 24 mm.

Odkvap

Kontralata

Hrebenáč

Plech s okapnicou

Hrebeňová lata

Vetrací pás

Strešná lata

Okapnička

Betónové škridly
"HEIDELBERG"
"GÖTEBORG"
"VERONA"

Vetrací 
pás
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Krycia šírka min. cca 300 mm

str. cca 300 mm

max. cca 300 mm

Krycia dĺžka  
(latovanie)

min. cca 310 mm

str. cca 325 mm

max. cca 340 mm

Spotreba škridly min. cca 9,8 ks/m2

str. cca 10,2 ks/m2

max. cca 10,7 ks/m2

Hmotnosť/ks cca 4,7 kg

Minibalík 35 ks

cca 420  m
m

cca 334 mm

KAPSTADT
TECHNICKÉ ÚDAJE

FL
A

LA
F

Informácie pre pokládku – hladké strešné škridly

Na boku sa krytina spravidla uzatvára pomocou krajnej škridly. Každá 
krajná škridla sa pritom musí do latovania strechy upevniť minimálne 
1 skrutkou: d = 4,5 mm, hĺbka zaskrutkovania ≥24 mm. Pretože sa streš-

né škridly Kapstadt vždy pokladajú na väzbu, sú k dispozícii celé aj polo-
vičné krajné škridly. Všetky krajné škridly sú v ponuke v šírkach 90 mm  
a 120 mm. V tabuľke sú uvedené pomery medzi šírkou a vzdialenosťou lát.

Sortiment pre ochranu pred snehom a k pokládke strechy pre hladké strešné škridly
Pre podpornú latu sa používa rovnaký prierez ako pre krytinu. Prídavná podporná lata sa umiestni 
vo vzdialenosti 215 mm od laty na strane hrebeňa. Musí byť aspoň na 2 krokvách a ku každej 
krokve musí byť upevnená 2 skrutkami, min. 6 x 100 mm. Základné prvky sa skrutkujú do latovania 
skrutkou do dreva, min. 4,5 x 45 mm. Pri základnom prvku sa strmeňom pre priebežné rošty musí 
strmeň po inštalácii horizontálne vyrovnať a upevniť samopoistnými maticami. Každý priebežný rošt 
musí doliehať na 2 strmene. Priebežné rošty treba upevniť na základné prvky pomocou dodáva-
ných skrutiek. Viac vedľa seba ležiacich roštov musí byť navzájom spojených spojovaciou sadou, 
ktorá je v ponuke samostatne. Základné prvky s podporou pre protisnehovú mrežu sa osadzujú 
najmä do oblasti odkvapu v 2. alebo 3. rade škridly a podľa potreby aj do ďalších radov. Viac pro-
tisnehových mreží sa navzájom spája spojkami (vždy 2 na jeden spoj), ktoré sa dodávajú zvlášť.

Základné prvky s podperou pre protisnehovú mrežu sa osádzajú najme do oblasti odkvapu 
v 2. alebo 3. rade škridiel a podľa potreby aj do ďalších radov. Viac protisnehových mreží sa 
navzájom spojá spojkami (vždy 2 na jedens poj), ktoré sa dodávajú zvlášť.

Pultové strechy
Pri upevňovaní strešnej škridly je nutné každú pultovú škridlu na strane odkvapu zabezpečiť 
poistnou svorkou a na strane hrebeňa upevniť do latovania strechy dodanou skrutkou z nere-
zovej ocele: d = 4,5 m s tesniacim krúžkom, hĺbka zaskrutkovania 24 mm. Vzdialenosť lát pri 
pultovom ukončení je rovnaká ako pri plochej škridle.

Dĺžkové prekrytie

DN Dĺžkové prekrytie Latovanie
> 35°  80 - 110 mm 310 - 340 mm
≥ 25°  95 - 110 mm 310 - 325 mm
< 25° 105 - 110 mm 310 - 315 mm

Krajné škridly

Výrez Prekrytie Latovanie
90 mm 75 - 85 mm 335 - 345 mm
120 mm 86 - 110 mm 310 - 334 mm

215

LAF

310-340

310-340

310-340

310-340

310-340

LAF

310-340310-3

50

310-340

310-340

340

310-340

310-340

340
50

150 300 30150 300 301101104040 30030000 144144 4040300 30000

45454545

4545 4545

294 40300300 294 40300 30040 150 30040 150 300260260

Rez strechou
Odstup lát musí vždy zodpovedať sklonu strechy.
Odstup odkvapových lát môže byť rôzny.

69°

0-340

310-340

310-340

Odvětrávací

pás310-340

310-340

310-340310-340

8080

78
140

78
140

Pultová strecha
Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutky
s tesniacim krúžkom a poistnou svorkou

Hrebenáče pre model Kapstadt sa osádzajú bez prekrytia na hrebeňovú latu. Upevňujú sa špe-
ciálnou príchytkou a skrutkou na hrebeňovú latu 30/50 mm. Pri použití širších hrebeňových lát 
bude najskôr nutné použiť príchytky, ktoré zabránia nakloneniu škridly. Je potrebné zachovávať 
dostatočný vetrací otvor. Hodnoty výšky hrebeňovej laty FH v závislosti na sklone strechy sú uve-
dené v tabuľke vyššie. Hodnoty pre iné než uvedené sklony strechy možno odvodiť interpoláciou.

Pri osadzovaní príchytiek je potrebné dbať na to, aby bol izolačný pás vyrovnaný podľa stredovej 
osi pod oboma upevňovanými hrebenáčmi tak, aby bol zabezpečený trvalo funkčný odtok vody.

Hrebenáč KAPSTADT (spotreba: 2,3 ks/bm)

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Latovanie 
30/50

LAF - 45 45 45 45 45 45 45 45 - -
FLA - 102 92 83 74 68 61 55 48 - -

Latovanie 
40/60

LAF - 40 40 40 40 35 35 35 35 - -
FLA - 112 103 94 86 80 75 70 64 - -

Odkvap

Kontralata

Hrebenáč

Plech s okapnicou

Odkvapnička

Betónové škridly
"KAPSTADT"

Hrebeňová lata

Vetrací pás

Strešná lata

Vetrací 
pás
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Možné použitie podstrešných fólií CREATON

HEIDELBERG, 
GÖTEBORG, 

VERONA
KAPSTADT

 Počet zvýšených požiadaviek (ZP)

Žiadny Jeden Dva Tri*

≥ 22°  
bežný  
sklon strechy

≥ 25°  
bežný  
sklon strechy

TRIEDA 6
PHI voľne na krokvách, 
prekryté spoje 
- trojplášťová strecha
• UNO
•  DUO

TRIEDA 6
PHI voľne na krokvách, 
prekryté spoje 
- trojplášťová strecha
• UNO
•  DUO

TRIEDA 5
PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii alebo 
debnení, prekryté 
spoje, položená pod 
kontralatami.
• DUO

TRIEDA 4
PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii 
alebo debnení, spoje 
zlepené, položená pod 
kontralatami.
• DUO
• TRIO

≥ 18° ≥ 21° TRIEDA 4
PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii 
alebo debnení, spoje 
zlepené, položená pod 
kontralatami.
• DUO
• TRIO

TRIEDA 4
PHI na tvarovo stálej 
tepelnej izolácii 
alebo debnení, spoje 
zlepené, položená pod 
kontralatami.
• DUO
• TRIO

TRIEDA 3
PHI na rozmerovo a tvarovo 
stálej tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 
utesnené kontralaty,  
položená pod kontralatami.
• DUO + príslušenstvo
• TRIO + príslušenstvo

TRIEDA 3
PHI na rozmerovo a tvarovo 
stálej tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 
utesnené kontralaty,  
položená pod kontralatami.
• DUO + príslušenstvo
• TRIO + príslušenstvo

≥ 14° ≥ 17° TRIEDA 3
PHI na rozmerovo a tvarovo 
stálej tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 
utesnené kontralaty,  
položená pod kontralatami.
• DUO + príslušenstvo
• TRIO + príslušenstvo

TRIEDA 3
PHI na rozmerovo a tvarovo 
stálej tepelnej izolácii alebo 
debnení, spoje zlepené, 
utesnené kontralaty,  
položená pod kontralatami.
• DUO + príslušenstvo
• TRIO + príslušenstvo

TRIEDA 2
PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 
kontralaty, položená 
pod kontralatami.
• TRIO + príslušenstvo

TRIEDA 2
PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 
kontralaty, položená 
pod kontralatami.
•  TRIO + príslušenstvo
• QUATTRO + príslušenstvo

≥ 12° ≥ 15° TRIEDA 2
PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 
kontralaty, položená 
pod kontralatami.
• QUATTRO + príslušenstvo

TRIEDA 2
PHI na debnenie, 
spoje zlepené alebo 
zvarené, utesnené 
kontralaty, položená 
pod kontralatami.
• QUATTRO + príslušenstvo

TRIEDA 1
PHI na debnenie, synte-
tické fólie alebo asfaltové 
pásy, spoje vodotesne 
zlepené alebo zvarené,  
položená cez kontralaty.
•  QUATTRO + príslušenstvo 
pre vodotesné podstrešie

TRIEDA 1
PHI na debnenie, synte-
tické fólie alebo asfaltové 
pásy, spoje vodotesne 
zlepené alebo zvarené,  
položená cez kontralaty.
•  QUATTRO + príslušenstvo 
pre vodotesné podstrešie

≥ 10° ≥ 10° TRIEDA 1
PHI na debnenie, asfaltové pásy, spoje zvarené, položená cez kontralaty. 
• QUATTRO + príslušenstvo pre vodotesné podstrešie

CREATON „UNO“ CREATON „DUO“

Základná strešná fólia pre nezateplené aj zateplené odvetrávané 
strešné konštrukcie. Používa sa pri bezpečných sklonoch strechy 
bez zvýšených požiadaviek na doplnkovú hydroizolačnú vrstvu.

Difúzne otvorená strešná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, kon-
taktná na tepelnú izoláciu. Ideálne pre použitie na strešnej konštruk-
cii, zateplené na celú výšku krokví.

CREATON „TRIO“ CREATON „QUATTRO“

Vysoko kvalitná strešná fólia vhodná na debnenie a určená pre 
zvýšené požiadavky vyplývajúce z nízkeho sklonu strechy, geogra-
fickej polohy, konštrukcie strechy a pod.

Extrémne odolná, zvariteľná syntetická fólia, ktorá spolu s príslu-
šenstvom CREATON spĺňa požiadavky na vytvorenie vodotesného 
podstrešia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STREŠNÉ FÓLIE
NKS lepiacia páska

Obojstranná lepiaca páska pre 
lepenie spojov a napojenie s vý-
bornou priľnavosťou na drevo, 
murivo a betón.

Podstrešná tesniaca páska UAB 

Samolepiaca tesniaca butylová 
páska so zvlneným polyetylé-
novým podkladom s vysokou 
pozdĺžnou prieťažnosťou > 60%. 
Slúži k utesneniu prestupov 
a lepeniu zložitých detailov.

Teplovzdušná pištol  
pre fóliu "QUATTRO"  

Pre vytvorenie zvareného spoja 
fólie QUATTRO s plynulou 
reguláciou teploty a prietoku 
vzduchu. 

(25 m/rolka) (5 m/rolka) (dodávané len zvlášť) 

Špeciálne lepidlo SKL  

Elastické lepidlo určené pre 
vodotesné zlepenie priečnych 
i pozdĺžnych presahov fólií a pre 
ukončenie detailov fólií.

Tesniaca penová páska NDB 

Penová páska NDB sa používa 
na podtesnenie kontralát 
v nízkych sklonoch striech.

Vonkajší roh – prvok pre vodo-
tesné  podstrešie „QUATTRO“

Slúži ako príslušenstvo pre riešenie 
detailov ukončené fóliou na rohoch 
(komínov, prestupov a pod.)

(objem 310 ml/kartuša, 
výdatnosť cca 19 bm lepenia) (30 m/rolka) (dodávané po kusoch)

Tesniacia páska NDS 

Obojstranne lepiaca, používa 
sa pod kontralaty na utesnenie 
dier po klincoch.

Zváracie činidlo QSM 

Používa sa k homogénnemu 
spojeniu presahov fólie 
„QUATTRO“ pre vytvorenie 
vodotesného podstrešia.

Tesniaci pás kontralát KKS pre 
napojenie na fóliu "QUATTRO" 

(10 m/rolka) (1 l/balenie) (20 m/rolka)

Tesniaci tmel NDM 

Používa sa na utesnenie dier 
po klincoch pod kontralatami.

Fľaša so štetcom pre QSM

Slúži pre nanášanie  
zváracieho činidla QSM.

(1000 ml/flaška) (dodávané len zvlášť)

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Na stránkach www.creaton.sk nájdete ďalšie informácie  
o našej širokej ponuke sortimentu.

STREŠNÉ FÓLIE CREATON
HOSPODÁRNE RIEŠENIE PRE BEZPEČNÚ PODSTREŠNÚ KONŠTRUKCIU

Spoločnosť CREATON ponúka pre vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV) kvalitné strešné fólie, ktoré spĺňajú náročné požiadavky 
podľa nemeckých smerníc cechu pokrývačov ZVDH a sú zatriedené do najvyššej klasifikácie USB-A, UDB-A (okrem "UNO"). Fólie "DUO" a 
"TRIO" obsahujú integrovanú samolepiacu pásku pre zlepenie vzájomných presahov. Spolu s ďalším príslušenstvom CREATON je možné 
vytvoriť funkčné podstrešie aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach a pri nízkych sklonoch.

* V prípade viac ako troch zvýšených požiadaviek je nutné zvoliť vyššiu triedu tesnosti



ODOLNÉ  
VOČI MRAZU, 
VETRU A AJ 

DAŽĎU

ODOLNÉ  
VOČI UV  

ŽIARENIU

EKOLOGICKÉ

Ekonomické a spoľahlivé

BDS/KPGES/D/07.16/50/Kr/w&co Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti, technické zmeny sú vyhradené.

Sú vyrobené z piesku, portlandského cementu 
a vody. Odolné voči poveternostným vplyvom 
a UV žiareniu, farebne stále s výnimočne 
tvrdou povrchovou úpravou. Nehorľavé, 
nepriepustné pre vodu a vďaka ideálnej 
hmotnosti sú aj obzvlášť odolné pri búrkach.

Odolné voči  
vlhkosti a mrazu

NehorľavéOdolné voči UV Ekologické 

STREŠNÉ ŠKRIDLY CREATON
ODOLNÉ A EKOLOGICKÉ

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri
Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred  SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Creaton South-East Europe Kft.
 
Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770        
                  
info@creaton.sk
www.creaton.sk


