Doprava & skladování

Možnosti montáže
Pomocí montážní pěny

Parapety opatřené ochrannou
fólií skladujte a přepravujte
vleže, lícem (rubem) k sobě.

pro vnitřní i vnější parapety
Používejte výhradně
nízkoexpanzní montážní
pěnu.

Parapety Helopal

Montážní pěnu nanášejte
ve 2 - 3 pásech o výšce do
20 mm.
Do vytvrzení montážní pěny
(cca. 6 hodin) zapřete
parapet shora pomocí vzpěr,
klínů a zátěžové desky.

vnitřní & vnější

Pokyny a doporučení

Ochrannou fólii odstraňte až po montáži a dokončení
omítacích prací, nejpozději však do tří měsíců po jejich
obdržení. Při omítání zakryjte parapety kartonem. Před
stažením ochranné fólie ostraňte z povrchu volné nečistoty.

Dutinu mezi spodní hranou parapetu a zdivem vyplňte pěnou.

PŘI MANIPULACI NEPOUŽÍVEJTE
OSTRÉ PŘEDMĚTY.

pro helopal classic
a helopal exclusiv

Pomocí montážního lepidla

Přesah a sklon parapetu

pro vnitřní i vnější parapety

Při zaměření parapetů musí být zohledněn jejich přesah.

Parapety se v tomto
případě osazují pomocí
trvale elastického
montážního lepidla na
rovný, vyzrálý podklad.
Lepidlo nanášejte v
příčných pruzích výšky
5 - 8 mm ve vzdálenosti
cca. 20 cm.

Naše doporučení:
Vnitřní parapet:

helopal classic:
helopal exclusiv:
min. 5°
sklon

3 cm
4 cm

montážní lepidlo
parapet

Vnější parapet:

helopal classic:
helopal exclusiv:

parapet

4 cm
5 cm

přesah

Pro zajištění předepsané vrstvy lepidla (min. 3 mm)
doporučujeme použít samolepící korkové destičky, umístěné
ve dvou řadách po cca. 30 cm.


Vnější parapety doporučujeme osazovat ve sklonu 5°.
U vnitřních parapetů není sklon nutný.

U přesahu nad 10 cm doporučujeme upevnit parapet na
konsole, umístěné ve vzdálenosti max. 50 cm (max. 20 cm od
kraje parapetu).

Naše doporučení:
Používejte originální montážní materiál Helopal.
Upozornění: v případě neodborně provedené montáže
a nedodržení našich pokynů neručíme za následné škody.

Pomocí kotev do maltového lože

pro vnitřní parapety

Upozornění
montážní kotva

Podklad parapetu musí být pevný, nosný,bez dutin, zbavený
mastnoty a nečistot.

parapet
Mörtelbett



www.helopal.cz

Případnou roztažnost parapetů vlivem teplotních výkyvů
je třeba eliminovat dostatečnou dilatační spárou.

Na spodní hranu
parapetu se připevní
pomocí šroubů montážní
kotvy a parapet se osadí
do maltového lože
(cementová malta).
Mezi zdivem a samotným
maltovým ložem
doporučujeme provedení
vazné vrstvy pomocí
zubaté špachtle.

Možnosti provedení

Utěsnění spojů
Např. u arkýřů, rohových nebo průběžných
sestav apod.
spojkou do pasu nebo
rohovou spojkou (PVC)

Utěsnění k oknu

Vnitřní parapety

okno

U oken se skrytým
odvodněním lze utěsnit
spáru mezi parapetem a
podokenní lištou, mezi
parapetem a spodní hranou
rámu okna musí zůstat
mezera min. 5 mm.

odvodnění dolů

Osazení do ostění:
obě strany jsou zapuštěny
cca. 1 cm do ostění a pro
eliminaci vlivu délkových
změn opatřeny pěnovou
páskou (např. 19 x 5 mm).

elastickou těsnící
hmotou (silikonem)

těsnící páska

parapet

2 cm
1
cm

Provedení silikonové spáry
Hloubka spáry = 1/2
šíře spáry (min. 6 mm)

Osazení parapetu k
omítnutému ostění:
parapet je na obou
stranách napojen k ostění
min. 5 mm širokou spárou
z elastického materiálu
(např. montážní lepidlo
Helopal nebo silikon).

5 mm

Šíře dilatační spáry:
Exteriér:
min. 8 mm
Interiér:
min. 5 mm

parapetní desky
hloubka spáry = 1/2 šíře
spáry (min. 6 mm)
silikon

elastická PE šňůra

t

Hloubka spáry = 1/2 šíře
spáry (min. 6 mm).
Existující spáry se vyplní a
utěsní vhodným materiálem,
např. elastickou poly ethylenovou šňůrou a trvale
elastickou hmotou (silikonem).

Šíře dilatační spáry:
10 mm
korkové vymezovací destičky
podklad parapetu
(cihlové zdivo, beton, cementová malta, dřevo)

Vnější parapety

Příslušenství
Osazení parapetu
před provedením
omítacích prací:
parapet opatřený
bočními krytkami je
osazen do hrubé stavby
a b o č n í k r y t k y n á s l e d n ězaomítány.

Boční krytky pro vnější parapety
Chrání omítku a vyrovnávají délkové změny
parapetů.
Použití:
1. Krytku zkrátit na šířku parapetu

Alternativně lze spáry utěsnit
komprimovanou těsnící páskou
z impregnované měkké pěny.

Upozornění: spáry z elastických látek se musí
pravidelně udržovat a obnovovat.

Čištění & údržba

2. Nasadit na parapet (netlouci)
Pro eliminaci vlivu délkových změn parapetu
doporučujeme boční stěny krytek opatřit spárovací
pěnovou páskou a k vytvoření tepelně izolačního
systému napojení parapetu (boční krytky) s ostěním
a oknem použít komprimovanou těsnící pásku z
impregnované měkké pěny.
Montážní pomůcky (3 kusy/bm)

Utěsnění k oknu (exteriér)

Usnadňují montáž,
nahrazují klíny.

Teilansicht1
Maßstab 1:1

Případné zbytky lepidla po stažení ochranné fólie odstraňte
pomocí měkké látky a rozpouštědla (líh, ředidlo, aceton apod.).
Pravidelné čištění provádějte zvlhčenou měkkou látkou a
domácími prostředky, nepoužívejte prostředky abrazivní.

Vnější parapety doporučujeme jednou až dvakrát ročně opatřit
a přeleštit autovoskem
Těžké předměty umístěné na parapetu při údržbě zvedejte
(neposouvejte) a nejlépe opatřete např. korkovou podložkou.

okno
odvodnění vpřed

1) dolů
2) k rámu

těsnící páska

Montážní kotvy (3kusy/bm)
- k ukotvení parapetu do maltového
lože
- připevňují se pomocí šroubů do
předvrtaných otvorů na spodní
hranu parapetu

parapet

U oken s odvodněním
vpřed doporučujeme
utěsnit vnější parapet k
rámu okna a podokenní
liště komprimovanou
těsnící páskou.

Drobné poškození lesklého povrchu parapetu lze odstranit pod
vodou, přebroušením brusným papírem zrnitosti 600 - 1000 a
následným přeleštěním autovoskem. Při poškození většího
rozsahu je k dispozici opravovací sada Helopal.

Případnou ztrátu lesku povrchu parapetu (vlivem extrémních
povětrnostních vlivů, vápenných usazenin nebo nepravidelného
čištění a údržby) lze obnovit pomocí autovosku.

