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Povrchové provedení

• Přírodní titanzinek 
• Patinovaný titanzinek ANTHRA-ZINC®,  
  QUARTZ-ZINC® a PIGMENTO® 
• Oboustranně lakovaný titanzinek BILAQUE 
• Strukturovaný expresivní AZENGAR®

Balení
Svitky k profilování nebo profily  
(dle specifikací zákazníka)

Rozvinuté šířky 500 – 670 mm

Tloušťka 0,65 – 0,70 – 0,80 mm

Rozteče po položení 430 mm (rozv. 500) – 600 mm (rozv. 670)

Šablony VMZINC® 
Stojatá drážka

Oblasti použití
• Novostavby 
• Rekonstruované objekty

Ucelená řada klempířských prvků pro řešení obvyklých detailů

Typ budov

Doplňky

Použitelný  
podklad

Kotvení

• Pokládka se provádí na souvislé bednění z masivního dřeva (5<pH<7)
•  V případě kladení na neslučitelný podklad je nutné použít separační fólii DELTA® 

nebo materiál Zinc PLUS.

Pevné a pohyblivé příponky VMZINC® z nerez austenické oceli o tloušťce 
0,4 mm, skryté v drážkování

Typ fasády • Všechny typy: obloukové, konkávní, konvexní, kónické atd. 
• V oblastech s trvalým zasněžením: 
- dvouplášťová (studená) střecha: odvětrávaná v podhledu podkladu
-  jednoplášťová (teplá) střecha: nutno použít separační fólii DELTA 

nebo materiál Zinc PLUS
• V oblastech s občasným zasněžením: 
- studená střecha s dodatečnou izolací

Spád

Instalace

U spádu do 10° nutná dodatečná opatření. Konzultujte s technikem VMZINC.

• Mechanické profilování a falcování
• Falcování na dvojitou stojatou drážku
• Hotový profil: výška 25 mm, šíře 5 mm

Klimatické 
podmínky

Dle návodu k použití (další informace v prospektu Principy a řešení VMZINC)

Normy a dokumenty
Zinek a slitiny zinku – specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictvíNorma EN 988 

(ČSN EN 988)

Státní normy Stanovující požadavky na odolnost vůči zatížení větrem
Stanovující požadavky na odolnost vůči sněhovému zatížení
Stanovující požadavky na požární zabezpečení

Aplikace Všechny typy střech 
Složité tvary 
Velké plochy 
Extrémní klimatické podmínky

Výhody Jednoduchá instalace 
Rychlost 
Dokonalá vodotěsnost

1  Profil

2  Pevná příponka

3  Pohyblivá příponka

1  Krokev

2  Lat’

3  Upevnění

4  Vertikální plochý profil

5  Příponka
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Residence, Praha (Česká republika)
Architekti: Taieb

Dokumentace VMZINC® 
Návod k použití VMZINC Stojatá drážka: 
(k dispozici na požádání) 
• Popis 
• Oblasti použití 
• Instalace 
• Řešení detailů
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