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Zistíme, či je strecha rovnobežná. Malé rozdiely v rozmeroch sa dajú 
vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch je nutné 

vymeniť poškodené časti strechy.

Pri práci s plechom sa nesmú používať elektrické náradia, 
ktoré sa pri práci zohrievajú.

Plech sa nesmie montovať priamo na lepenku.

V prípade použitia lepenky je nutné dodatočne namontovať
 laty a kontralaty.

Väčšinou sa pod plech používa paropriepustná fólia spolu s 
drevenou konštrukciou (laty, kontralaty).

Montáž začíname zľava alebo sprava.
Najprv však musíme namontovať podžľabový pás. 

Ďalej namontujeme nadžľabový pás, rovnobežne so smerom žľabu. 
Použijeme skrutky s plochou hlavou, ak máme oceľovú konštrukciu, 

použijeme samorezné skrutky.

Prvú tabuľu pripevníme plochou skrutkou tak, aby presahovala cca. 
4 cm za hranu strechy. Následne tabuľu presunieme do polohy 

kolmej na nadžľabový pás.

Prvú a poslednú tabuľu plechu pripevňujeme skrutkami o každú 
latu. Ostatné tabule pripevňujeme o prvú hornú latu a tri dolné laty, 

a následne o každú druhú latu.

Pri každej ďalšej tabuli dávame pozor na to, aby nám dobre sadol 
spoj. Pri spájaní postupujeme smerom zdola nahor.

Musíme zarovnať tabuľu s ostatnými pomocou 
gumového kladiva.

Tabule pripevňujeme pomocou samorezných skrutiek vo 
vzdialenosti 1/3 šírky plechu na oboch stranách.
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Odstrihneme vonkajšie brehy panela na dĺžke prekladu, teda 
min. 200 mm. Pri malom sklone strechy je potrebný preklad 500 mm. 

Skrutkujeme samoreznými skrutkami.

Úžľabie Vodorovné spájanie panelov Štít a hrebeň

Aby sme si uľahčili montáž nasledujúceho panela, brehy predošlého 
na dĺžke prekladu stlačíme. Môžeme použiť gumové kladivo.

Montujeme ďalší panel, dávame pozor na spoje 
na oboch stranách, priskrutkujeme.

Pozdĺž krajného panela si nakreslíme dve čiary, jednu kopírujúcu 
hranu strechy, druhú o 30 mm vysunutú.

K takto pripravenému panelu pripevníme štítovú dosku. Použijeme 
samorezné skrutky do dreva.

Panel striháme pozdĺž vysunutej čiary.
Nasleduje montáž záveternej lišty. 

Používame samorezné skrutky 4,8 x 20 mm.

Presahujúcu časť panela ohneme smerom hore.

Následne montujeme hrebenáče, pripevňujeme ich samoreznými 
skrutkami s odstupmi max. 500 mm. Preklad hrebenáča 

by mal byť min. 100 mm.

Montujeme vymedzovacie lišty pod 
hrebenáč. Montujeme ich tak, aby hrebenáč 

presahoval 20 mm za lištu.

Po namontovaní úžľabia si nakreslíme 
pomocné čiary, podľa ktorých 

budeme rezať tabule.

Tabule režeme pod správnym 
uhlom a pripevňujeme samoreznými 
skrutkami.
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