
Aplikácia parozábrany / parobrzdy v šikmej
streche

Systém VARIO® Xtra je synonymom pre jednoduchú aplikáciu. Suchý zips VARIO® XtraPatch jednoducho 
prilepte ku trámu a pripevnite klímamembránu VARIO® XtraSafe. Pokiaľ je nutná oprava, môžete 
VARIO® XtraSafe sňať a znovu pripevniť pomocou suchého zipsu. Nakoniec trvalo pripevnite pomocou 
VARIO® XtraTape a VARIO® XtraFit.

1. MONTÁŽ KLÍMAMEMBRÁNY VARIO ®

Lepenie klíma membrány 
VARIO® KM Duplex UV / VARIO® XtraSafe klíma membrána je inštalovaná na podkonštrukciu strechy po uložení
izolácie. Ku kovovej konštrukcii sa lepí obojstrannou páskou VARIO  XtraFix.
Pásy klíma membrány sa prekrývajú cca 10 cm a prelepujú sa lepiacou
páskou VARIO® KB1 / VARIO® Multitape / VARIO® XtraTape.

Inštalácia systému VARIO® pre dosiahnutie vzduchotesnosti strechy

ISOVER VARIO® XtraPatch nalepte na únosný podklad. Pokiaľ podklad nie je únosný, potom naviac prisponkujte v 
odstupoch 20 cm.
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Použitie systému vzduchotesnosti a ochrany proti vlhkosti ISOVER VARIO® ponúka spoľahlivú ochranu
pred poškodením budov - vďaka variabilným parobrzdám VARIO® XtraSafe a VARIO® KM Duplex UV,
rovnako ako rad tmelov a lepiacich pások dokonale prispôsobených fóliovému materiálu a bežným
stavebným podkladom.

Pripevnenie klíma membrány na podkonštrukciu strechy
použitá je klíma membrána VARIO  KM Duplex UV / VARIO  XtraSafe
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Klímamembránu ISOVER VARIO® XtraSafe pripevnite na ISOVER VARIO® XtraPatch. Nasledujúce pásy inštalujte 
s presahom 10 cm.
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Potrebujete  
poradiť?
–  Ako riešiť detaily pri 

prestupoch konštrukciou
–  Návrh skladby celej 

strešnej konštrukcie 
a hrúbky izolácie 

–  Verifikácia návrhu 
výpočtom 

–  Nápočet potrebného 
množstva materiálu

On-line chat:
www.isover.sk 
Telefonicky:
0904 986 243  
Mailom:
poradenstvo@isover.sk



Umiestnenie kabeláže a prívodov pre zachovanie vzduchotesnosti klíma membrány 
Odporúčame, aby hlavné prívody, kabeláž, atď. boli umiestnené mimo vzduchotesnej vrstvy. Ak to nie je možné,
prechody musia byť utesnené páskou  VARIO® XtraTape.  
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Pokiaľ sú na fólii vrásky, jednoducho ju dajte dole a opäť pripevnite pomocou suchého zipsu.
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Potom prilepte pásy fólie pomocou ISOVER VARIO® XtraTape a pripojte ku stavebným prvkom.

2. LEPENIE SPOJOV V OBLASTI PRESAHU PAROBŔZD

Po inštalácii klímamembrány je potrebné čo najskôr zlepiť jej spoje. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že prach 
alebo stavebná suť zníži účinnosť prilepenia, a tým aj ochranu proti poškodeniu v dôsledku vlhkosti.
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Vzduchotesná inštalácia klíma membrány 
Na dosiahnutie vzduchotesného spoja, sú prechody a spoje s podlahou, stropom, štítovými stenami alebo komínmi
utesnené tesniacimi tmelmi VARIO® Doublefit / VARIO® XtraFit alebo páskou VARIO
MultiTape / VARIO® XtraTape. Na veľmi namáhané spoje, prechody so strešnými oknami, potrubiami a strešnými
prestupmi sú používané tesniace pásky VARIO® MultiTape / VARIO® XtraTape . 

Klímamembránu inštalujte v pruhoch s presahom 10 cm, začnite zhora. Spoje fólie prilepte lepiacou páskou ISOVER 
VARIO® KB 1 alebo VARIO® MultiTape či VARIO® XtraTape s presahom 3 cm. Ako vodítko použite prerušovanú čiaru.
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Aby sme si uľahčili prácu, odlepte z lepiacej pásky vždy len toľko krycej pásky, koľko v tú chvíľu potrebujete. Tip: Rolku 
lepiacej pásky si navlečiete na ruku alebo použijete štandardný dávkovač.

Pre dosiahnutie účinného prilepenia v rohoch lepiacu pásku dôkladne zatlačte pomocou špachtle.
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Na záver prejdete všetky lepené spoje rovným gumovým valčekom, dobre pritlačte najmä okraje. Nepoužívajte penový 
valček ani štruktúrovaný valček.

VIAC o aplikácií parobrzdy/klímamembrány v Brožúre vzduchotesnosť a ochrana proti vlhkosti s kompletným systémom 
ISOVER VARIO®.


