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Ta majhna knjižica ni priročnik za projektiranje, temveč je vodilo za pravilno in 

učinkovito polaganje plošč v spoštovanju veljavne norma UNI 10636. 

NORME SKLICEVANJA 

• za karakteristike valovitih plošč: UNI EN 494  

                                                     UNI EN 15057 

• za polaganje: …………………….UNI 10636 

                                                                                                                         Izdaja 2010 
Realizirano s sodelovanjem   

ASSOBETON – Nacionalno združenje  industrijsko ročno izdelanih 

proizvodov iz cementa 
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LANDINI 

             PROIZVODI IN SESTAVNI DELI: 
Plošče ONDABAND se izdelujejo in dobijo v različnih profilih in dimenzijah z ozirom na uporabo 

in normo UNI EN 494  

 

Profil 177 ONDABAND s 6  valovi  

C€ 
Korak vala ........................ mm 177 
Globina vala..................... mm 51 
Debelina plošče ………....mm 6,5 
Uporabna širina .............. mm 1050 

 

 

(Utile) = (uporabno)

Profil 146 ONDABAND s 7 valovi 

Korak vala ........................ mm 146 
Globina vala .................... mm 48 
Debelina plošče ………....mm 6,5 
Uporabna širina .............. mm 1015 

Proizvajajo se tudi ONDABAND plošče, ki so namenjene kot podlaga za strešnike pri prenavljanju starih zgradb, kot pri grajenju 

novih z varčevanjem strešnikov glede na tradicionalno realizacijo polaganja in do zmanjšanja teže strehe za približno eno tretjino. 

Profil za pod koritasti strešnik 200,5 ONDABAND s 5 valovi – ZA SREDNJE VELIKE KORITASTE STREŠNIKE 

C€ 
Korak vala mm 200,5............................................................................................................................................................................... mm 200,5 
Globina vala mm 60 ............................................................................................................................................................................... mm 60 
Debelina plošče ...mm 6,5 
Uporabna širina mm 990 ....................................................................................................................................................................... mm 990 

 

Profil za pod koritasti strešnik 234,8 ONDABAND s  4 valovi – ZA VELIKE KORITASTE STREŠNIKE 

Korak vala ........................ mm 234,8 
Globina vala .................... mm 57,4 
Debelina plošče ………....mm 6,5 
Uporabna širina .............. mm 926 

 

 



Dodatni deli na razpolago za PROFIL 177 

 

LANDINI 

 

Prezračevalna plošča Svetlobna plošča 
  

 

Strešni valovit slemenjak Strešni  valovit terminalni slemenjak 
 

NAKLON STREHE 
(približno) 

120° = 50% 

130° = 40% 

140° = 30% 

150° = 20% 

Strešni slemenjak s spojko Strešni slemenjak s spojko z zračenjem 

  

  

 

Slemenjak s steno Slemenjak z robom Kapa za zračenje

   

 
 

Notranje mere 
v cm Notranje mere 

v cm 
Notranje mere 
v cm 

 

  

  

Levi 
rob 
sinistro 

Slemenjak z levo 
izboklino 

Slemenjak  z 
desno izboklino 

Desni 
rob 
destro 

 

 
 



LANDINI 
 

Dodatni deli na razpolago za PROFIL 146 

    

Plošča za 

svetlobni jašek 

Levi   
slemenjak 

 Desni 
rob  
 

Prezračevalna opeka 

 

Valovit slemenjak  Končni valovit slemenjak 
 

NAGIB STREHE 
(približno) 

125° = 50% 

130° = 40% 

140° = 30% 

150° = 20% 

Dodatni deli na razpolago za PROFIL 234,8 

 

Slemenjak za zid  

Plošča za svetlobni jašek 
Notranje 
mere v cm 

Dodatni UNIVERZALNI pribor 

Diagon. slemenjak Slemenjak s 3 izhodi Ravna spojka slemenjaka   

 

Levi 
rob 
sinistro 

Notranje mere 
v  cm 

Desni slemenjak 

64 

 

 

 

 

Slemenjak 

za napušč 

Strešni slemenjak s spojko 
 

 



Dodatni pribor na razpolago za PROFIL 200,5 

 

LANDlNI 

 

Plošča za zračenje Plošča za svetlobni  jašek 
  

 

Prezračevalna opeka Prezračevalna opeka 
prezračevalne plošče 

Šesterokotni priključek za 
prezračevanje 

  

  

 

Slemenjak s spojko 

Valovit slemenjak 
  

Dodatni  UNIVERZALNI pribor 

Končna slemenjska 
spojka  Ravni rob 

 

Frontalni poklopec      Frontalni klobuk za  zračenje          

 

 

Notranje mere 

32x21 cm 

 

Notranje mere v cm 

 

 

 

  

Slemenjak s steno 

Slemenjak z 
napuščem 

  

 



LANDINI 
 

POMEMBNE KARAKTERISTIKE 

 

ODPORNOST PROTI PREBIJANJU 

OJAČANA, 

deluje za tvojo sigurnost  

pri operacijah polaganja, popravljanja, 

vzdrževanja, čiščenja itd. 

TO PA NE POMENI DA SE PO NJEJ LAHKO 

HODI 

 

Vse plošče ONDABAND so značilne po tem, da se 

lahko s pakirnim trakom za okrepitev vstavi vsak val 

posebej, ki je iz sintetičnega materiala, in je v skladu 

z normo UNI EN 494. 

Prisotnost te okrepitve pomeni pomemben napredek na 

področju proti nezgodam, ker če so plošče pravilno 

položene, kot je predvideno po UNI 10636, le-te, če 

pride do slučajnega lomljenja omogočajo, da  se 

oseba, ki se slučajno nahaja na njih, lahko brez 

težav oddalji. 

 

 

Plošče odgovarjajo normi 

UNI EN 15057, »Plošče so 

izdelane iz vlaken in 

cementa. Poizkusna metoda 

za odporne  plošče proti 

udarcu«. 

Po tej normi, če so plošče od 

1,38 m pravilno pritrjene in 

položene morajo biti 

odporne proti teži od 50 kg, 

svobodnega padca od 1,20 

m. Rezultat je pozitiven če 

plošča zadrži težo vsaj 1 

minuto.     
 

 
Primer vstavljanja 

 



 

 



POMEMBNE KARAKTERISTIKE 

 

LANDINI 

ODPORNOST IN LAHKOTA 

Plošča ima velike prednosti pri rokovanju in 

montiranju zaradi izredne trpežnosti in 

odpornosti proti udarcem. 
 

PLOŠČA JE ODPORNA PROTI  

KLIMATSKIM AGENSOM  
Plošča je nepropustna in ne zmrzne. Ta material vzdrži 

vsako vrsto klimatskega testiranja (mraz in 

odmrzovanje). 
 

HIGROTERMIČNA LASTNOST 

Propustna za vodne hlapove, nasprotuje  

formiranju kondenzacije. 
 

NEZGORLJIVOST  
To bitno lastnost zahteva Evropska Smernica. 

 

NE GNIJE  
Neaktivna v fermentacijskih procesih, ni občutljiva na mikrobne, 

rastlinske in živalske  agense. 
 

AKUSTIČNI KOMFORT  
Pripravna je za akustični komfort zaradi svoje možnosti da 

zmanjša nivo zvoka. 
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POLAGANJE  VALOVITIH  PLOŠČ  ONDABAND 

POMEN TERMINOV :   

PRIPENJANJE ALI 

PRITRJEVANJE 

Vložek  Blok-hop za pritrjevanje na cement, 

vijaki za les ali kavlje za železne profile in za 

kompleksne samostojne naprave za luknjanje, ki 

so za pritrjevanje plošč na strukturo za 

pridrževanje. 

1 

 

KALIBER ZA POLAGANJE  
Naprava omogoča pravilno polaganje plošč.  

Stranska višinska razlika je razlika med 

nominalno in uporabno širino. 
 

 
KANAL 

Spodnji del valovitega strešnika. 
 

 

SLEMENJAK 

Zgornji del valovitega strešnika. 

KONDENZIRANA VODA 

Kondenzirana voda se formira v obliki kapljic pri 

določenih pogojih na hladnih površinah do katerih 

pride zaradi hlapenja vode, ki se nahaja v zraku.    
 

GREBENSKE LETVE 

So elementi iz lesa ali železa pritrjeni na strukturo 

stavbe, na katere se polagajo in pritrjujejo 

valovite plošče. Za grebenske letve iz lesa je 

minimalna nominalna dimenzija 50x50 mm. 

(minimalna realna dimenzija pa je: 46x46 mm.) 

 

 

 

 

 
 



POLAGANJE VALOVITIH  PLOŠČ  ONDABAND 

 

LANDINI 

DVOJNA STREHA 

Dve strehe ena nad drugo 

Legenda: 
1 - Struktura 

2 - Letev 

3 - Vijak/ Vijak + streme 

4 – Spodnja plošča 

5 – Zgornja plošča 

 

NAKLON ROBA  

naklon = a/b x 100 

 

ZAOBLJENI DELI 

So deloma odrezane plošče, da bi se na ta 

način izognili, da nebi v kotih prišlo do 

polaganja štirih plošč ene nad drugo. 
 

PREKRIVANJE ČELNEGA DELA 

kjer se plošče polagajo ena nad drugo v 

paralelni smeri  z valovito streho. 
 

LATERALNO PREKRIVANJE 

kjer so plošče položene navpično ena nad drugo z 

ozirom na valovito streho. 

VENTILACIJA STREHE  
prehod zraka pod ploščami, da bi se na ta način izognili akumuliranja kondenzirane vode.  

11 
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ELEMENTI PROJEKTA 

NAKLON ROBA IN PREKRIVANJE ČELNEGA DELA 

Prekrivanje čelnega dela s ploščami ONDABAND se svetuje tam, kjer je naklon roba majhen z ozirom 

na dolžino strešnikov in na klimatske pogoje. Le-to je različno pri minimumu od 200 mm do 

maksimuma od 300 mm, za večji naklon od 8%, kot je to prikazano v tabeli: 
 

CONA VIŠINA (m) NAKLON 

 

 

 

 

8 ÷ 12% 12 ÷ 20% >20% 

I 

<200  

200 ÷ 500  

501 ÷1000 

250 

270 
2C* 

230 

270 

270 

200 

230 

230 

II 

<200  

200 ÷ 500  

501 ÷1000 

230 

250 
300 

200 

230 

270 

200 

230 

230 

III 

<200  

200 ÷ 500  

501 ÷1000 

230 

250 
300 

200 

230 

270 

200 

200 

230 

* 2 C = dvojna streha 

Za naklone, ki so med 3% in 8% se svetuje dvojna streha; toda za naklone, ki so blizu 8%  

in imajo ugodne pogoje, je dovoljeno enostavno prekrivanje s prekrivanjem od 300 mm. 

Klimatske cone I, II, III 

ki so prikazane na zemljepisni karti in so izdelane na osnovi veljavnih predpisov z 
ozirom na sneg, (cone so prikazane in razdeljene po provincah) 
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ELEMENTI PROJEKTA 

 

LANDINI 

Razdalja med strešnimi letvami ne sme biti večja od sledečih vrednosti z ozirom na med-osje: 

primer A – Ravne in krive letve, kjer je R > 4 m 

Maksimalno med osje je m 1,40 pri pogojih, kjer je 

varnostni koeficient pri uporabi plošč najmanj 2,0. 

 

 

 

 

 

primer B – Krive letve, kjer je R < 4 m 

Maksimalno med-osje se lahko poveča z ozirom na zgoraj prikazano vrednost pod pogojem, da se na ekstremitetih realizirajo 

prikladne povezave in se tako statična situacija pritiska loka popolnoma ali deloma eliminira. (stran 15) 

 

 

 

 

 

 

Deli strehe s 

skokom  
Deli strehe s skokom ne smejo biti višji od 35 

cm betonske plošče in 25 cm nad praznino. V 

paralelnem valovitem delu se ne morejo 

uporabljati deli s skokom, razen z izjemo v 

primeru, če je bila struktura s skokom pravilno 

izračunana. 

NO = NE    SI= JA

1400 
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LANDINI 
 

ELEMENTI PROJEKTA 

VENTILACIJA STREHE 

Ventilacija (in v manjši obliki  mikro ventilacija, ki se ustvarja z vmesnim prostorom med letvami) je 

zelo važna: 

• da bi se zmanjšala ali eliminirala kondenzacija in podobne patologije strehe. 

• da bi se zmanjšala razlika temperature in vlaga med spodnjo in zunanjo površino plošče, ki   

    je izpostavljena mrazu zaradi dilatacije in možnega lomljenja.  

• da bi se zmanjšale toplotne razlike strukture. 

• da bi se izboljšala trajnost materiala. 

• da bi se izboljšal stanovanjski komfort poleti in pozimi. 

Poglejte  normo UNI 10636 -  5.6 poglavje 

Toplotna izolacija mora biti projektirana v skladu z veljavno zakonodajo. 

Ga bi realizirali pravilno ventilacijo se morajo vedno vnaprej projektirati vrsta odprtin v strešnem robu 

in v strešnem slemenu za cirkulacijo zraka (glejte navodila, ki se nahajajo v normi). 

w 

 
 

 

Če se uporabljajo strešniki proti vrabcem, uporabljajte tiste, ki omogočajo vhod zraka pod ploščami, ne da bi 

preveč zmanjšali možnost vhoda zraka. 

Razporedite izolacijski material med eno in drugo strešno letev tako, da ne preprečite svobodno cirkulacijo zraka 

pod valovitimi ploščami. 
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ELEMENTI PROJEKTA 

 

LANDINI 

Izogibajte se vsaki operaciji (pečatenju, itd.),  ki bi lahko zmanjšala ventilacijo. Odprtine 

morajo biti večje če je nizek naklon. Nikoli ne zapirajte hermetično  prostor pod streho. 

 

POLAGANJE  KRIVIH PLOŠČ Z RADIJEM  ≤ 4m 

Krive plošče z Radijem ≤ 4m, tako imenovane plošče za kupole, se zelo prilagajajo na področju montažnih 

konstrukcij. Da bi dosegli dobre rezultate je zelo važno, da se le-te polagajo na pravilen način, da bi se tako 

lahko izkoristila maksimalna možnost dobivanja razdalje pri polaganju valovitih plošč, kot je prikazano v 

normi UNI 10636, to je, od 1,40m. Princip, ki omogoče maksimalno izkoristiti svobodno razdaljo 

s pomočjo lokov odpornih proti visoki obremenitvi, ker lahko delno razbremenijo preveliko obremenitev 

s pomočjo horizontalnega pritiska na oporo. Bitno je, da se  na ekstremitetah realizirajo prikladne povezave 

in se tako  eliminira statičen pritisk loka (popolnoma ali deloma). 

Za dosego tega rezultata je potrebno: 
• razpolagati s prikladnimi   

   povezavami. 

• Preveriti, da se horizontalni pritisk 

razbremeni na gredah, na poseben 

način, da lateralni ali čelni pritisk ne 

povzroči lateralno upogibanje ali 

premikanje. 

• zelo pazljivo pritrdite plošče, ker je 

prav njim poverjeno obvladovanje  

pritiska. 

15 
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ELEMENTI PROJEKTA 

Pred očmi se mora imeti, da imajo ukrivljene vlakno-cementne plošče, zaradi njihovega profila in notranjih karakteristik 

materiala, izredno visoko globalno odpornost na pritisk in so zato v stanju ponašati se kot lok za eliminiranje pritiska, 

seveda posvojen sistem pritrjevanja mora biti prikladen, da bo obvladal ta pritisk. 

Projektant bo vrednotil z ozirom na tip in trdost povezav, ki so namenjene obvladati horizontalni pritisk, maksimalno 

možno razdaljo na katero se lahko montirajo plošče, pri tem pa mora imeti na umu, da povezave, ki učinkovito obvladajo 

horizontalen pritisk, razdalja o kateri se je zgoraj omenilo, se lahko poveča s pariteto obremenitve. 

Analogno, če se uporabljajo povezave, ki pritisk eliminirajo deloma ali popolnoma se lahko poveča obremenitev s pariteto 

svobodne razdalje. 

Projektant mora preveriti varnostni koeficient, ki po navadi ne sme biti manjši od 2.0, ki ga uporablja proizvajalec za 

določanje lomljenja, za iste pogoje povezav in svobodne maksimalne razdalje polaganja plošč. 

Želi se poudariti, da na splošno enostavni kavlji, ki prožijo skromno obvladovanje horizontalnega pritiska, se 

uporabljajo za manjše razdalje in se lahko uporabljajo, da bi se doseglo učinkovito obvladovanje  block-up povečanega 

premera, kakor tudi za kompleksne sisteme, ki jih uporabljajo plošče in napenjala. Ne glede na tip uporabljenih povezav in 

na med osje polaganja, se mora spoštovati kar je predvideno v D.M. 14/01/08 Tabela  3.1. II - Kategorija H1 za strehe 

in podstrešja, ki morajo biti pristopna samo za vzdrževanje. 

Pomnite si, da se po ploščah ne sme hoditi in, da se morajo spoštovati navodila, ki se nahajajo v normi UNI 8088. 

Da bi omogočili prehod iz ene Y grede na drugo gredo, se morajo napraviti prikladni prehodi označeni tako, da ne bo prišlo 

do nesporazuma. 

NAPUŠČ PLOŠČ NA KRILIH GRED 

Dolžina teh napuščev mora biti minimalna, kot priporoča  norma UNI 10636 in je prikazano v sledeči tabeli: 
 

CONA VIŠINA  v  m 

0-200 200 - 500 500-1000 

I 
200 - 230 230 - 270 230 - 270 

II 

200 

  
230 230 - 270 

  
III 

200 230 230 - 270 

OPOMBA: pariteta cone v večjo  višino napušča  se zahteva  za krajše plošče. 

Prikazani napušči so normalno dovolj veliki, da bi lahko zagotovili nepropustnost vode v določenih klimatskih 

conah. 
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ELEMENTI PROJEKTA 

 

LANDINI 

V primerih če se zahtevajo tudi:  

• neprepustnost praha, snega in svetlobe 

• branjenje živalim, da bi imele dostop preko svobodnega prostora, ki je ostal med profilom valovitih plošč, 

se morajo predvideti posebne rešitve, kot na primer: 

- profili od cementa vdelani v krilne profile 

-profili iz različnih materialov, ki se polagajo skupaj s ploščami (za zapiranje vala plošče) 

Te rešitve, če se izberejo na primeren in pravilen način, lahko zmanjšajo dolžino napušča, ki se nahaja v tabeli. 

Da bi dobili ventilacijo med streho in podstrešjem, se morajo spoštovati dolžine napušča, predvideti instalacijo 

mrež proti vrabcem, če so predvidene, nepropustne mreže za zrak ali pa pripraviti zračenje v obeh conah 

timpanona. 

UPORABA PROSOJNIH PLOŠČ ZA SVETLOBNE JAŠKE 

Najbolj uporabne plošče za svetlobne jaške so izdelane iz PRFV (fiberglasa), z istimi valovi, kot so vlakno cementne 

plošče. 

Poglejte si normo UNI EN 1013 o specifičnih karakteristikah  tega materiala. 

Omenjena  norma fiksira najmanjšo težo steklenih vlaken po kvadratnem metru z debelino plošč  štirih  

kategorij. 

Za vsako kategorijo odgovarja ena teža steklenega vlakna, ena debelina in ena celotna teža plošče po sledeči 

tabeli: 
 

KATEGORIJA     TEŽA VLAKNA/m2         DEBELINA  mm             TEŽA PLOŠČE Kg/m2 

1 270 0,8 1,4 - 1,5 

2 350 1,0 1,8 - 1,9 

3 450 1,3 2,3 - 2,5 

4 580 1,7 2,9 - 3,2 

O uporabi različnih kategorij smatramo da so prikladne: 

• plošče 1. kategorije  za polaganje 

• plošče 2. kategorije za pokrivanje v ravninskih ali hribovitih conah II in III 

• plošče 3. kategorije za pokrivanje v ravninskih conah I in v srednje visokih conah II  

• plošče 4. kategorije za pokrivanje tam kjer so težki   klimatskimi pogoji 

Važno je, da se vedno predisponira pod ploščo metalna mreža za zaščito proti nezgodam in da 

bo  na koncih pritrjena na prikladen način. 
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LANDINI 
 

NAČIN POLAGANJA 

 

Plošče 

slemenjaka 

Notranje 

plošče 

Plošče 

napušča

Linija 

slemenjaka 

 

Smer dominantnih 

vetrov in dežja 
Smer dominantnih   

vetrov in dežja 

 

FORMIRANJE  ZAOBLJENOSTI 

Plošče se morajo  polagati tako, da jih najprej zaoblite. 

Ta operacija je nujno potrebna, da ne bi prišlo do  

prekrivanja oglov tam, kjer se  istočasno srečajo štiri 

plošče;  na ta način se zajamči nepropustnost strehe s 

pomočjo perfektnega prekrivanja v transverzalni smeri. 

Zaobljenost plošč se izvrši na gradbišču prej preden 

se le-te polagajo. 

Začne se s polaganjem plošče ( 1 )  brez zaobljenosti in se 

jo pusti da štrli, kot se želi z ozirom na napušč. 

Nato sledijo plošče(2), (3), (4) itd. vse do slemenjaka, nato 

ponovno začnite od napušča z drugo vrsto. 

OPOMBA: 
Oštevilčenje plošč pomeni 

zaporedje polaganja. Smer 

polaganja mora biti nasproten 

smeri dominantnih vetrov in 

dežja. 
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Polaganje od desne 

proti   levi  strani 

Polaganje od leve 

proti desni strani 

Plošče 
timpano3T- 
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Zaobljene plošče imajo trikotno obliko 

z enako dolžino prekrivanja čelnega 

dela: absolutno se morate izogibati, 

da bi bile zaobljene plošče bolj 

dolge od prekrivanja čelnega dela, 

ker bi tako lahko vstopala voda. 

Prekrivanj

e čela  

 Prekrivanje čela 

 

 

Točka mogočega vhoda vode 

Razdalja, ki ostane izmed ene in druge 

zaobljene plošče mora biti od 5 ÷ 6 mm, 

ne več. Da bi zaoblili plošče 

uporabljajte žagice, klešče, izolirke 

in pazite da bodo  robovi regularni.

POLOŽAJ IN ŠTEVILO TOČK PRITRJEVANJA            
Plošče se morajo vedno pritrditi na slemenjak ali z vijaki ali s 

svorniki, nikoli preko vala enega kanala, ker bi lahko preko 

luknje šla skozi voda. Položaj in število točk pritrjevanja se 

določa na osnovi: 

- kinetičnega pritiska za časa vetra 

- tipa konstrukcije in dolžina plošče. 

Kinetični pritisk, ki ga povzroča veter, mora izračunati 

projektant na osnovi veljavne zakonodaje, pri tem pa mora 

paziti, kje se nahaja zgradba, na ekspozicijo vetra, na oblik 

terena, itd. s  prilagoditvijo primernih koeficientov za kinetičen 

pritisk. 

Na osnovi različnega oblika terena, obstajajo 4 vrste  A-B-C-D 

depresij. 

Vpliv tipa konstrukcije (zaprta, odprta, itd.) mora določiti 

projektant in izračunati maksimalno depresijo, ki deluje na točke 

pritrjevanja. 

 

SI = JA                       NO = NE 
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NAČIN  POLAGANJA 

POLOŽAJ TOČK ZA PRTIRJEVANJE za tipologijo profila 
 

PROFIL

O P177 

TOČKE 

PRITRJEVANJA 

II°  V° (predzadnja) 

  

P146 II°  VI° 

(predzadnja) 

  

P200,5 II°  V° 

(zadnja) 

  

P234,8 II°   IV° 

(zadnja) 
 

ŠTEVILO TOČK PRITRJEVANJA (n.pr. za profil P1 77) 

A Normalni pogoji 
Klasa depresije A-B figura 

2 naslona      
 

B Cone z vetrom 

Klasa depresije C figura 

2 naslona     ^ 
 

C Cone zelo močnim 

vetrom Klasa depresije D 

   figura 

2 naslona    3 naslona

V izredno vetrovnih conah n se lahko montirajo podložki "proti vetru " od 50x70mm brez da bi povečali 

število pritrjevalnih točk. 

 

 

 

 

 
3 naslona 

 
3 naslona 

 



Če se polaga streha v zelo vetrovnih conah se mora paziti na število točk pritrjevanja v funkciji moči vetra in z ozirom na 

vsako posamezno točko pritrjevanja. 

       20 
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Slemena se morajo pritrditi na isti način kot plošče.  

Vmesne točke pritrjevanja morajo biti na istem valu na katerem  

se nahaja prva točka pritrjevanja (na spodnji  st rešni letvi ) .  

Norme, ki se morajo neodložljivo spoštovati so: 

- ne smejo se pritrjevati plošče na 3° in 4° valu 

(z izjemo profila 234,8) 

- če bi bilo potrebno pritrjevati na  3° in 4° valu, kjer se 

združujejo s presojnimi ploščami se morajo uporabljati 

elementi, ki združujejo plošče z naslonom. 

LUKNJANJE PLOŠČ 

Plošče se morajo luknjati z orodjem, ki ne dela razpok. Premer lukenj mora biti 

večji od premera vijakov ali kavljev od približno 3 mm. 

V navadnih položajih:  

Ø vijak ali kavlji: 6 mm   

Ø luknja: 9 mm. 

Položaj, kjer se morajo izvršiti luknje  za pritrjevanje je zgoraj prikazan.  

Premer vijaka+3 

mm 

 

Nikakor se ne sme delati lukenj "z zabijanjem "  

vijakov ali kavljev v valovite plošče. 

S= položaj glave vijaka od 
     200 do 300 mm 
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Luknja za pritrjevanje mora vedno biti  na razdalji od 

najmanj 60 mm od roba in to velja za majhne kot za 

velike plošče. 
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NAČIN POLAGANJA 

LATERALNI POLOŽAJ (Sl) 
Lateralni položaj mora biti vedno enak ali za eno četrtino 

vala; da bi se omogočila manjša premikanja izmed 

stikajočih se plošč. Nikoli ne položite celotnega vala. 

Pozor: isto tako velja za montirane plošče, ostati mora 

svoboden prostor od približno 3 mm, da bi se omogočil 

prehod merilnika za merjenje. 

Svetuje se uporaba kalibra za lažje izvajanje operacije. 

TIPI PRITRJEVANJ  
Pritrjevalna sredstva so po navadi iz treh vrst cinkanega jekla: 

• vijaki z navoji za lesene letve s podložkom in s tesnili  

• kavlji raznih oblik za profile iz železa ali iz pločevine s podložkom in s tesnili 

• izdelki za avtonomno luknjanje skupaj s tesnilom 

Premer vijaka ali kavljev mora biti najmanj 6 mm. 

POLAGANJE S KOMPLEKSNIMI IZDELKI ZA AVTONOMNO 

LUKNJANJE IN Z ELEKTRIČNIM NAVIJANJEM 

Pozor: velja za vse vrste pritrjevanj. Vijaki se ne smejo pritrjevati do konca,  

da bi se izognili preveliki obremenitvi plošč. 

Podložki : razporedite jih na pravilen način in se izogibajte uporabe  
plastičnih tesnil namesto tesnil iz osmoljenega kartona in klobučevine. 
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ELEMENTI KI SE UPORABLJAJO ZA PRITRJEVANJE 

Pocinkani vijaki  

Kompletni s podložki 

 

Pocinkani dolgi vijaki 

Kompletni z matico in podložki 

 

Vijaki z avtonomnim navijanjem  

Kompletni s podložki  

 

Vijaki z avtonomnim luknjanjem s tesnilom in priseskom BAZ 
Pritrjevanje  na les UCFW 

                                                                               
 

Vijaki z avtonomnim luknjanjem s tesnilom in  priseskom BAZ 
Pritrjevanje na železo UCFW 

                                                                                 
 
Vložek Blok-Hop 
Kompleten z matico in vložkom 

                                                                                      23
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NAČIN POLAGANJA 

SREDSTVA ZA PEČATENJE 

Primeri uporabe. Uporabljajo se v primeru prekrivanja čelnega dela ali čelnega in transverzalnega dela plošč, 

da bi se izboljšala neprepustnost vode pri strehah z nizkim naklonom, ki se nahajajo v izredno težkih 

pogojih.  

Razen tega je mogoče uporabljati sredstva za pečatenje v sledečih primerih: 

• da bi se izboljšala neprepustnost vode skozi streho v conah z močnim dominantni vetrom in dežjem,  

smer polaganja plošč mora biti v isti smeri pihanja vetra  in ne v nasprotni smeri. 

• Kadar se želi dobiti neprepustnost zraka, praha, svetlobe in finega snega. 

Vrednotiti se mora tudi vpliv sredstev za pečatenje z ozirom na probleme ventilacije strehe. 

• Raba sredstev za pečatenje mora biti vsekakor predpisana s strani projektanta. 

Sredstva za pečatenje: 

• morajo biti kompatibilna in omogočiti prileganje na vlaknasti cement in na eventualno rabljene 

plošče za osvetljevanje. 

• morajo biti fleksibilna, da se lahko popolnoma adaptirajo na plošče. 

• morajo biti dovolj stisljivi tako, da se lahko deformirajo s težo položene plošče. 

• morajo biti takšna, da jih različne temperature ne deformirajo. 

• morajo biti takšna, da njihova funkcionalnost  ostane v času nespremenjena. 

NAČIN PRIMENJAVE 

Sredstva za pečatenje se morajo uporabljati na čistih in suhih površinah, na položajih prikazanih 

na slikah, ki se nanašajo na tradicionalno pokrivanje z obrobljenimi ploščami. 

 

A sredstvo za pečatenje se uporablja na prvi vrsti vertikalne plošče, 20 mm približno pod luknjami za              

pritrjevanje (približno 80 mm od zgornjega roba). 

B  položi se 2. plošča in nato vse ostale vertikalne plošče prve vrste, kot je bilo storjeno za  1. ploščo. Sredstvo za 

pečatenje mora slediti linijo zaobljenih zgoraj položenih plošč in se ne sme videti. 

C položi se prva plošča druge vertikalne vrste (slika 3. plošče) s svojim sredstvom za pečatenje. 

Nato se nadaljuje s polaganjem plošč druga in sledeče vertikalne vrste. 

A na prvi plošči prve vertikalne vrste se uporablja sredstvo za pečatenje za transverzalne in longitudinalne plošče. 

Longitudinalno sredstvo za pečatenje se uporablja približno 10 mm od roba plošče. 

B  položi se 2. plošča in nato vse ostale plošče prve vertikalne vrste s samo transverzalnim sredstvom za pečatenje. 

C položi se prva plošča druge vertikalne vrste (slika 3. plošče) s svojim transverzalnim in longitudinalnim sredstvom za 

pečatenje 2. plošče. 

Nato se nadaljuje na isti način za vse ostale plošče druge in sledeče vertikalne vrste. 
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SHEME ZA POLAGANJE SREDSTEV ZA PEČATENJE

   Polaganje sredstva za 
TRANSVERZALNO pečatenje  

Polaganje TRANSVERZALNIH in 

LONGITUDINALNIH  sredstev za pečatenje

 

1. korak 1. korak 
  

2. korak 

2.korak

 

3. korak 3. korak 
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PLOŠČE POD KORITASTIMI STREŠNIKI 

Plošče pod koritastimi strešniki se polagajo na isti način kot 

ostale plošče. 

slemenjak 

napušč 

interasse arcarecci = med osje lokov 

 

VRSTNI RED POLAGANJA 

Ker imajo strešniki za končno pokrivanje veliko nalogo zaščite proti vetru, ni potrebno ugotoviti smer 

polaganja plošč z ozirom na smer dominantnega vetra in dežja.  

Polaganje se začne na spodnjem robu in se nadaljuje proti slemenjaku. 

POLOŽAJ IN ŠTEVILO PRITRJEVANJ 

Plošče se morajo vedno pritrditi z vijaki ali svorniki na slemenu in nikoli v kanalu vala, da bi se izognili 

prehodu vode preko luknje. Pri normalnih pogojih za notranje plošče se uporabljajo dva pritrjevanja 

(poglejte sliko na 20. strani). 

Kar pa se tiče: 

• luknjanja plošč 

• lateralnega prekrivanja 

• tipov pritrjevanj 

si poglejte to kar je prikazano. 
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A = uporabna širina 

B = celotna širina 

 

 totale 
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POLAGANJE STREŠNIKOV ALI KORITASTIH STREŠNIKOV 

Pritrjevanje koritastih strešnikov mora biti izvršeno z ozirom na pogoje obrobja strehe: na dolžino in naklon 

roba, na naklon obronka, na prisotnost dominantnega vetra, na vibracije prometa težkih vozil, na krajevne 

potrese itd. 

Na splošno so mogoče tri vrste polaganja strešnikov ali koritastih strešnikov: 
 

 

Enostavno razporejanje in  polaganje 
samo koritastih strešnikov strehe 

Enostavno alternativno polaganje 
alternativno prekrivanje čelnega dela 

  

Dvojno razporejanje  
koritastih strešnikov vrha in kanala 

PRITRJEVANJE KORITASTIH STREŠNIKOV 

Tam kjer je naklon od 30 - 35%, koritasti strešniki se lahko polagajo na plošče kot na enostavno oporo. 

Obratno temu, pa se morajo uporabljati druge vrste pritrjevanj, kot so povezovanja s pomočjo 

oblikovanih skobov iz metala ali z drugimi sistemi, ki so v stanju zajamčiti prikladno ventilacijo med 

koritastimi strešniki in ploščo, toda za njih mora biti vedno izdano dovoljenje proizvajalca koritastih 

strešnikov. 

PRITRJEVANJE S SKOBAMI 

Pritrjevanje koritastih strešnikov se izvaja z dvojno vezavo. 

1 ) s skobami v obliki "S", ki medsebojno izmikajo koritaste strešnike iste 

vrste 

2) s povezavo vrst na nivoju vsakega prestopa plošč  

    pod koritastih strešnikov 

Kot dodatek tem kavljem, samo za večje naklone od 60%, vsi 

koritasti strešniki morajo biti prilepljeni (na prikazan način 

proizvajalca koritastih strešnikov). Skobe in 

povezave so normalno izdelane iz bakra. 

Legatura = povezava 

  

 

skoba S 

skob za povezavo na ploščo 
pod koritastih strešnikov 
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UPOŠTEVATI SE MORAJO TUDI DRUGE REŠITVE

• Če se uporablja material za izolacijo, se ne sme zapuščati 

plastičnih vrečk na betonski plošči in pod materialom za 

izolacijo, ker se bo v tej točki formirala kondenza. 

• Položite izolirni material brez presledkov, ne pustite, da bi 

ostali prazni prostori, ki se kasneje ponašajo kot kamini. 

• Če se zahteva polaganje s sredstvi za pečatenje, uporabljajte 

samo prikladna sredstva za pečatenje in sledite specifične 

norme. 

• V primeru popravljanja nagnjenih plošč uporabljajte 

prikladen silikon za zunanja polaganja. 

• Če se nahaja vmesna letev, ne smatrajte jo kot enostaven 

naslon, temveč jo pritrdite na strukturo, ki se nahaja spodaj. 

• Če se pred montiranjem opazi, da je okvarjena plošča ali 

enostavno dvomite, se izogibajte, da jo montirate. 

POLAGANJE VALOVITIH PLOŠČ 

Pri polaganju prosojnih plošč iz PRFV, ki jih priporoča proizvajalec,  

morate paziti na: 

•  število točk za pritrjevanje se mora povečati in pripraviti vsaj tri točke pritrjevanja za eno  

   ploščo; v conah z močnim vetrom, pa je lahko zelo koristno pritrditi ploščo na vsakem valu. 

• pokrivanje čelne strani mora biti povečano z ozirom na ploščo iz vlakno-cementa 

•  lateralno polaganje mora biti 1 vala in 1/4 namesto 1/4 vala, kot je to za vlakno-cementne  plošče. 

Imejte na umu, da se prosojne, plastične plošče hitreje deformirajo kot vlakno-cementne plošče in prenašajo 

precejšnjo obremenitev na vlakno-cementne plošče pri lateralnem pokrivanju. 

Kot smo že omenili, proti nezgodam se morajo predisponirati pod prosojnimi ploščami mreže v zaščito proti 

padcu, (poglejte si fotografijo) 
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Da bi zahtevani rezultati realiziranih streh iz vlakno-cementnih valovitih plošč, ostali dolgo časa 

nespremenjeni,  je pogoj, da se pokrivanje streh odvija na normalen način  in če za streho skrbi uporabnik 

z regularnim vzdrževanjem. 

PRIPOROČILO ZA PRAVILNO VZDRŽEVANJE STREH 

Za dobro ohranitev v času celotne strehe in njenih delov,  skupaj s sistemom zbiranja in odstranjevanja 

padavinske vode, je potrebno periodično izvršiti intervencije kontroliranja in eventualnega vzdrževanja. 

Periodičnost intervencij je vezana na različne faktorje, med katerimi so: 

• izredni atmosferski dogodki. 

• geografsko lokalizirane strehe in prisotnost močnih vetrov ali močnih temperaturnih razlik. 

• v bližini je izvor prahu ali onesnaženja. 

• neprimeren prehod . 

• v bližini so drevesa in je zato mogoče kopičenje listja. 

• prisotnost velikega števila ptic. 

• veliko število vertikalnih in horizontalnih odvodov. 

Na splošno če so srednji pogoji, se smatra dovolj le ena inšpekcija  na leto , z eventualnimi intervencijami 

vzdrževanja. 

Prvo leto je prav, da se izvršijo dve inšpekciji strehe po pomembnem meteorološkem slučaju. 

POKRIVANJE S VLAKNO-CEMENTNIMI ALI PRESOJNIMI PLOČAMI  

INŠPEKCIJA / PREVERJANJE        POSEG 

Celotne plošče za prekrivanje (z razpokami ali zlomljene) Zamenjati ali zapečatiti 
Slemena, diagonale in obrobne strešnike   c.s. 

Zapiranje vijakov in svornikov Pritrditi jih na pravilen način 

Zaščito proti vrabcem Očistiti 

Prisotnost deponiranj na dnu vala Odstraniti in očistiti 

Prisotnost predmetov na strehi Eliminirati 

Povezava fiksnih svetlobnih jaškov ali odpirajočih se s ploščami Vzpostaviti začetno situacijo 

Prisotnost ne učinkovitih sredstev za pečatenje c.s. 

Odpiranje zamašene ventilacije c.s. 

Žlebove in odvode Očistiti 
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 Zbiranje listja,  nevarnost   
formiranja preprek in 
zamašitev kanalov. 
Koristno je instalirati 
lestvico za kontroliranje. 

Odstraniti material in 
prisotne predmete na strehi 
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ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 

Valovite plošče se dobijo v paketih na 

lesenih paletah. Iztovarjanje na gradbišču 

se mora odvijati s pomočjo viličarja ali z 

žerjavi, ki imajo zato primerno opremo s 

katero je mogoče  

kategorično izogniti se, da vrvi ali drugi 

deli iz metala ne pridejo v stik s 

ploščami. 

Plošče bodo iztovorjene in shranjene na 

izravnanem in ravnem terenu: 

odgovorna oseba gradbišča se mora 

prepričati, da bodo plošče povezane 

ali pa pravilno tovorjene, da jih veter 

ali drugi vzroki ne bodo dvignili ali 

premikali. 

Ročno premikanje plošč zahteva 

prisotnost ene ali dve osebe z ozirom na 

dolžino plošče. 

 

 

 

 

 

Dviganje v višino (do površine polaganja) se lahko izvrši, da se z žerjavom 

dvignejo celotni paketi, pri tem pa se morajo spoštovati predhodno opisane 

norme pri operaciji iztovarjanja. 

Celotni paketi bodo položeni na strukture, prej pa se bo preverila sposobnost 

iztovarjanja z ozirom na težo paketov. V malih gradbiščih ali pa v 

primerih, kjer ni mogoče imeti na razpolago žerjav,  se bodo morale 

plošče dvigati vsaka posebej ali majhni paketi s pomočjo prikladnih sredstev 

dviganja. 
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VARNOST ZA ČASA DELA NA STREHAH 
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Valovite plošče iz vlakno-cementa niso elementi preko katerih se lahko direktno pristopa, da 

bi se izvajala dela montiranja, popravljanja, vzdrževanja ali čiščenja; pa se zato za vse te 

aktivnosti z ozirom na polaganje mora: 

premikati in delati na strehah tako, da se izogiba direktnega stika s ploščami; zato se 

morajo uporabljati podnožne deske, platforme, mize in lestve. To velja tudi za primer plošč 

izdelanih z ojačevalnim trakom ali žico. 

Razen tega je potrebno: 

1.  da se zgradijo ograje na strešnih  

     robovih znotraj perimetra strehe, 

2. zgoraj imenovane ograje morajo biti polne tam, 

    kjer so zelo naklonjene strehe, 

3.  posvojiti se morajo začasne, ne metalne mreže ali pa  

     neprekinjeno ogrodje, postavljeno na maksimalni  

     razdalji od 2 metrov od površine polaganja, 

4. če ni mogoče realizirati te zaščite, uporabljajte  

varnostne pasove z naramnicami, ki so povezane 

z vrvmi. Le-te, potem pritrdite na prikladne 

točke za pritrjevanje ali na "trup telesa", potem 

pa morajo biti predisponirane na slemenjaku 

strehe v drugem prikladnem položaju, 

5.  morajo se nositi fleksibilni čevlji proti drsanju, 
6.  izogibajte se koncentracije tovora, oseb ali  

     materiala, 

7. preverite, da med osje med loki ne presega  

    maksimalno dovoljeno težo, 

8. ne vzpenjajte se na streho če dežuje, zmrzuje, če  

    piha močan veter ali so deževne plohe, 

9. pazite na ponašanje drugih oseb, ki morajo zaradi  

   katerega koli razloga stopiti na streho. 

Urejevanje lestev, podnožnih desk itd., ki po dimenzijah in 

tipu odgovarjajo opisu službenih tekstov in veljavnih zakonov  

se lahko prikaže v glavnih potezah, kot se nahaja na zgoraj 

prikazani sliki. 

LEGENDA: 

1 ) priključek  

2) deska za odlaganje  

3-4) lestve  za delavca 
5) deska za premikanje 

6) varnostna mreža 

 

LEGENDA: 
1 ) mreža proti nezgodam 
2) pihanje prosojnega materiala  

3) strešne plošče iz prosojnega materiala 

4) letev 

Varnostne norme, ki se morajo spoštovati za dostop na streho ali za izvajanje del, se nahajajo v  normi UNI 8088. 

Odgovorne osebe po D. L.vo 494 (Smernica gradbišč) bodo nadzorovale in se morajo prepričati, da se na gradbiščih 

spoštujejo navodila zgoraj omenjene norme. 

Če prihaja svetloba preko svetlobnih jaškov plastičnih plošč (PRFV, PVC, PMMA, itd.), se v cilju proti nezgodam 

priporoča predisponirati prikladne fiksne zaščitne mreže, ki se morajo postaviti pod osvetljeno cono strehe. 
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Continuo impegno per il….  

Neprestana zahteva izboljševanja naših proizvodov lahko povzroči estetične 

in vsebinske spremembe tega kataloga, ki lahko v času doživijo spremembe 

in variacije. 
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