














































































Obvodová stěna - dřevostavba S1
- modřínová fasádní prkna - tl.20 mm
- modřínový laťový rošt horizontální - tl.50 mm
- modřínový laťový rošt vertikální - tl.50 mm
- nátěr StoColor SILCO vodoodpudivý nátěr, difuzně otevřený
- DHF Formline difuzně otevřená dřevovláknitá deska - tl.10 mm
- vkládaná izolace minerální, dřevěný sloupek KVH 120/60 - tl. 260 mm
- OSB deska - tl. 15 mm
- vláknitá izolace, horizontální rošt z latí 60/40 - tl. 60 mm
- sádrokarton - tl. 15 mm
- stěrková omítka
- celková tloušťka skladby - tl. 480 mm

Suterénní stěna S2
- nopová folie - tl.15 mm
- izolační desky DEKPERIMETR - tl.140 mm
- lepící stěrka - tl. 5 mm
- asfaltový pás Sklobit 40 mineral - tl. 5 mm
- ŽB stěna - tl. 210 mm
- vnitřní vápenocementová omítka - tl. 10 mm
- celková tloušťka skladby - tl. 385 mm

Vnitřní nosná příčka S3
- sádrokarton, dřevovláknité desky - tl.15 mm
- KVH profily 140 / 60, vkládaná minerální izolace (akustická) - tl.140 mm
- sádrokarton, dřevovláknité desky - tl.15 mm
- celková tloušťka skladby - tl.170 mm
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Střecha -ST
- střešní krytina titanzinek - tl. 0,8 mm
- separační a mikroventilační folie DEKTEN METAL - tl. 0,6 mm
- OSB deska - tl. 20 mm
- kontralatě / provětrávaná mezera - tl.60 mm
- pojistná hydroizolace - tl. 5 mm
- tuhé izolační desky TOPDEK PIR - tl. 60 mm
- krokev / tepelná izolace z minerální vaty - tl. 160 mm
- parozábrana - tl. 0,2 mm
- rošt z latí 40/40 - tl. 40 mm
- sádrokarton - tl. 15 mm
- celková tloušťka skladby - tl. 360 mm

Obvodová stěna - dřevostavba - S1
- modřínová fasádní prkna - tl.20 mm
- modřínový laťový rošt horizontální - tl.50 mm
- modřínový laťový rošt vertikální - tl.50 mm
- nátěr StoColor SILCO vodoodpudivý nátěr, difuzně otevřený
- DHF Formline difuzně otevřená dřevovláknitá deska - tl.10 mm
- vkládaná izolace minerální, dřevěný sloupek KVH 120/60 - tl. 260 mm
- OSB deska - tl. 15 mm
- vláknitá izolace, horizontální rošt z latí 60/40 - tl. 60 mm
- sádrokarton - tl. 15 mm
- celková tloušťka skladby - tl. 480 mm

Strop - P1
- dřevěná podlaha - tl.10 mm
- ochranná vrstva Mirelon - tl.2 mm
- roznášecí vrstva CEMFLOW včetně podlahového topení - tl.50 mm
- kročejová izolace - tl. 40 mm
- skříň. kce stropu - trám 200/80, 2x OSB 15 mm, vyplněno TI - tl. 230 mm
- impregnace Ceresit CN94
- lepidlo Cemix Standart + perlinka - tl. 2 mm
- štuková omítka
- celková tloušťka skladby - tl. 335 mm

Deska na terénu - P2
- dřevěná podlaha - tl.10 mm
- ochranná vrstva Mirelon - tl.2 mm
- roznášecí vrstva CEMFLOW včetně podlahového topení - tl.50 mm
- kročejová izolace - tl. 40 mm
- tepelná izolace EPS - tl. 150 mm
- ochranná betonová mazanina - tl. 50 mm
- separační geotextilie 150 g/m2
- hydroizolace Sklobit 40 mineral - tl. 5 mm
- podkladní betonová deska, vyztužena KARI sítí - tl. 120 mm
- štěrkodrť, fr. 32-53 -tl. 150 mm
- rostlý terén
- celková tloušťka skladby (včetně štěrkodrti) - tl.577 mm

Suterénní stěna S2
- nopová folie - tl.15 mm
- izolační desky DEKPERIMETR - tl.140 mm
- lepící stěrka - tl. 5 mm
- asfaltový pás Sklobit 40 mineral - tl. 5 mm
- ŽB stěna - tl. 210 mm
- vnitřní vápenocementová omítka - tl. 10 mm
- celková tloušťka skladby - tl. 385 mm

Vnitřní nosná příčka S3
- sádrokarton, dřevovláknité desky - tl.15 mm
- KVH profily 140 / 60, vkládaná minerální izolace (akustická) - tl.140 mm
- sádrokarton, dřevovláknité desky - tl.15 mm
- celková tloušťka skladby - tl.170 mm







LINEDEK 670

STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ KONSTRUKCE Z PLECHU DATUM VYDÁNÍ   2009|03

PLECH PRO OHÝBÁNÍ  A SPOJOVÁNÍ DRÁŽKAMI - STŘEŠNÍ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU

POUŽITÍ

LINEDEK 670 je určen pro vytváření střešní 
krytiny systémem spojování dvojitou stojatou 
drážkou. Krytina vyniká nízkou hmotností cca 
5 kg/m2 a je určena pro střechy se sklonem 
minimálně 7 °. Použití krytiny na nižších sklonech 
je nutné konzultovat s dodavatelem. 

MATERIÁL

Základem produktu LINEDEK 670 je
pozinkovaný plech DX52D+Z s plošnou
hmotností zinkového povlaku se zvýšenou jakostí 
povrchu Z275MB (275 g/m2; M – malý zinkový 
květ; B – zvýšená kvalita povrchu). Vyznačuje se 
velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a je 
vhodný pro ohýbání a strojní i ruční spojování 
v drážkách. Vlastnosti žárově pozinkovaného 
plechu jsou předepsány normou EN 10327.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Skladba vnější strany produktu LINEDEK 
670 je provedena v následujících vrstvách 
povrchové úpravy: ocel, zinkový povlak, 

pasivace, konečná povlaková vrstva 50 µm 
(25 µm základový nátěr a 25 µm pohledový 
lak ve formě polyamidem modifi kovaného 
polyuretanu PUR-PA v požadované barvě). 
Pohledový lak zaručuje dlouhodobou 
barevnou stálost.

Skladba vnitřní strany produktu LINEDEK 
670 je provedena v následujících vrstvách 
povrchové úpravy: ocel, zinkový povlak, 
pasivace, krycí nátěr spodní šedý SP7 
(7 µm), dle potřeby je možné dodat i tloušťku 
(12 µm). Vlastnosti povlakových vrstev jsou 
předepsány v normě EN 10169. 

BARVY

Barevné provedení: cihlově hnědá (RAL 
3009), šedá (RAL 7043), tmavě hnědá 
(RAL 8019). Lesk podle provedení barevného 
odstínu cca 30 %. 

Tabulka 01| Parametry nosného materiálu plechu LINEDEK 670

Žárově pozinkovaný ocelový plech DX52D+Z275MB ČSN EN 10327

Mez průtažnosti Rm (pevnost v tahu) 270 – 420 [N/mm2]

Tloušťka plechu 0,6 ±  0,06 mm dle ČSN EN 10143

Šířka pásu plechu 670 mm

WWW.DEKMETAL.CZ

Tabulka 02| Vlastnosti plechu LINEDEK 670

Tloušťka povlaku 50 µm

Minimální poloměr ohybu 0 –1,5 T ECCA dle EN 13523-7

Maximální teplota při montáži do 70 °C

Minimální teplota při montáži (strojní ohýbání; ruční ohýbání) 0 °C; + 5 °C

Korozní odolnost RC5 dle EN 10169-2

Odolnost proti UV RUV4 dle EN 10169-2

MG 362
nejbližší RAL 7024
tmavě šedá

MM 317
nejbližší RAL 8019
tmavě hnědá

MR 539 
nejbližší RAL 3009
cihlově hnědá

Pozn.: ukázky barevnosti mají pouze informativní charakter 
a nemusí odpovídat skutečnosti.

STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ KONSTRUKCE Z PLECHU

LINEDEK 670

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladovací podmínky jsou běžné jako pro 
lakovanou ocel. Materiál LINEDEK 670 by 
měl být skladován v suchém a vytápěném 
prostředí. Na staveništi je nutné plechy chránit 
před deštěm, vlhkostí a nevystavovat je 
přímému slunečnímu záření. Může docházet 
ke vzlínání a kapilárnímu šíření vlhkosti mezi 
spirálami ocelových svitků což způsobí 
oxidaci povrchu. Plechy nesmí přijít do styku 
s jakoukoli korozivní chemikálií.

ŽIVOTNOST

Obecně se technická životnost u tohoto typu 
materiálu pohybuje okolo 40-ti let. Materiál 
LINEDEK 670 se při rovnoměrném oslunění 
vyznačují vysokou barevnou stálostí, případně 
malou, ale vždy rovnoměrnou změnou barvy 
až po dobu 20-ti let. Vždy záleží na konkrétních 
podmínkách užití.

ZÁRUKY

Výrobce poskytuje na materiál LINEDEK 670 
záruku 15 let. Záruka se vztahuje na prorezivění 
plechu a na jakoukoliv zásadní nebo 
nepravidelnou změnu barvy. Předpokladem 
pro naplnění záruky je splnění všech záručních 
podmínek uvedených v záručním listu.
Záruční list je k dispozici na www.dekmetal.cz.

profi lovačka

falcovačka

MINI-PROF (PLUS)
PROFILOVACÍ STROJE

měření délky elektro/mech. s dělením po cm �
kotoučové nůžky pro ruční příčné dělení  �
profi lováním s podáváním materiálu 
kotoučové nůžky pro podélné dělení před  �
profi lováním pro lícovací pásy  
odvíječka AC pro max. zatížení 300 kg �
šíře nastavení: 230 – 850/160 – 780 mm �
délka: 1200 mm (1600 mm) �
šířka: 1300 mm �
výška: 850 – 1050 mm �
vstupní výška: 670 – 870 mm �
váha: cca. 220 kg (315kg) �
pohon: 230 V, 1 ph �

PICCOLO
FALCOVACÍ STROJ

univerzální stroj pro úhlové a dvojité  �
stojaté drážkování vždy v rámci 
jednoho pracovního procesu u rovných 
a ohýbaných profi lů od poloměru 600 mm 
nastavitelný pro výšku drážky 25 a 38 mm �
délka/šířka/výška: 450/310/230 mm �
váha: cca. 23 kg �
pohon: 0,3 kW, 230 V, 1ph �
výkon: cca. 9 m/min. �

Informace o cenách a možnosti rezervace 
obdržíte na pobočkách DEKTRADE.

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
NA POBOČKÁCH DEKTRADE



Systém TOPDEK představuje spolehlivé 
technické řešení šikmých střech. Systém je 
založen na principu umístění tepelné izolace 
nad krokve. To přináší významné technické 
výhody, zejména vysokou spolehlivost, 
funkčnost a trvanlivost střešního pláště a nosné 
konstrukce. Díky souvislé tepelněizolační vrstvě 
umístěné na podkladní konstrukci ve skladbě 
TOPDEK je vyloučen vliv systematických 
tepelných mostů a s tím související tepelné 
ztráty. Skladba TOPDEK je navržena také 
s ohledem na příznivý režim prostupu vodní 
páry. Proto je součástí systému kvalitní 
parozábrana, která zajišťuje zároveň funkci 
spolehlivé vzduchotěsnicí vrstvy. Pokud se pro 
parotěsnicí vrstvu použije asfaltový pás, bude 
plnit také funkci dočasné hydroizolační ochrany 
objektu. Technické řešení skladby TOPDEK, při 
kterém jsou krokve umístěny v interiéru, výrazně 
zvyšuje trvanlivost krovu. Systém TOPDEK je 
určen jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. 
Systém není vhodný pro střechy zakřivené.

HLAVNÍ VRSTVY SKLADBY 
V SYSTÉMU TOPDEK

Parotěsnicí vrstva
Parotěsnicí vrstva se realizuje ze samolepicího 
modifi kovaného asfaltového pásu TOPDEK AL 
BARRIER. Alternativně lze parotěsnicí vrstvu 
provést také ze svařitelných asfaltových pásů. 
Vhodnými materiály jsou například svařitelný 
oxidovaný asfaltový pás DEKGLASS G200 
S40 nebo SBS modifi kovaný asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pokyny 
pro návrh a zpracování asfaltových pásů 
jsou uvedeny v příručce STAVEBNINY DEK 
ASFALTOVÉ PÁSY Montážní návod.

Tepelněizolační vrstva
Tepelněizolační vrstva se provádí z desek 
TOPDEK 022 PIR, které tvoří 
polyisokyanurátová pěna (PIR) vypěněná mezi 
dvě vrstvy sendvičové fólie (papírová vložka 
s oboustranným hliníkovým potahem).

Desky se kladou na sraz, obvykle delší stranou 
rovnoběžně s okapem, v jedné nebo ve dvou 
vrstvách. Jednotlivé řady se po délce desky 
posouvají vůči sobě na vazbu. Při pokládce 
ve dvou vrstvách se tloušťka horní desky 
volí vždy stejná nebo vyšší než tloušťka 
spodní desky. Horní desku je doporučeno 
volit s úpravou hrany ve tvaru pero a drážka 
(pokud není použita skladba Akustik viz 
skladby). Desky horní vrstvy se kladou tak, 
aby spáry mezi deskami jednotlivých vrstev 
byly prostřídány, a to ve vodorovném směru 
i ve směru rovnoběžném s krokvemi.

Doplňková hydroizolační vrstva
Tepelněizolační desky TOPDEK 022 PIR 
v systému TOPDEK vytvářejí souvislý tuhý 
podklad pro provedení doplňkové hydroizolační 
vrstvy (DHV). Konstrukční typ DHV je závislý 
na použitém materiálu pro DHV (viz tabulka 01).

Podrobné informace o technologii provádění 
a volbě jednotlivých vrstev střechy v systému 
TOPDEK jsou uvedeny v aktuálních 
publikacích KUTNAR Šikmé střechy 
– TOPDEK, skladby s tepelnou izolací 
nad krokvemi a TOPDEK – montážní 
návod. Informace poskytují také pracovníci 
Atelieru DEK na pobočkách Stavebnin DEK.

SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH DATUM VYDÁNÍ   05|2016

SYSTÉM KONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH S TEPELNOU IZOLACÍ NAD KROKVEMI

TOPDEK

Tabulka 01 | Konstrukční typy a třídy těsnosti DHV podle materiálu a provedení
Materiál DHV Provedení Konstrukční typ DHV Třída těsnosti DHV dle 

pravidel CKPT 2014
fólie lehkého typu 
(např. DEKTEN MULTI-PRO)

přesahy bez slepení 2.4 5
přesahy slepené 2.2 4
přesahy slepené, kontralatě 
podtěsněné

2.1 3

samolepicí asfaltový pás 
TOPDEK COVER PRO

vedeno pod kontralatěmi, přesahy 
slepené

1.2 2

vedeno přes kontralatě, přesahy 
slepené

1.1 1

TOPDEK 

SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH

SKLADBA KLASIK RD

– KRYTINA
– LATĚ/BEDNĚNÍ
– KONTRALATĚ
– DEKTEN MULTI-PRO
– TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska
– TOPDEK AL BARRIER
– PALUBKY/DESKY NA BÁZI DŘEVA (na pero a drážku)
– KROKVE

SKLADBA PLUS RD

Označení dle listu skladby DEKROOF:
DEKROOF 11-B

Konstrukční typ/třída doplňkové hydroizolační 
vrstvy (DHV)*:
1.1/1 nebo 1.2/2

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny 
venkovního hluku (Laeq, 2 m):
Noc: 22.00 h až 6.00 h do 50 dB 
Den: 6.00 h až 22.00 h do 60 dB

Použitelnost dle vlhkostní třídy interiéru dle 
ČSN EN ISO 13788**:
3. vlhkostní třída do 1 200 m n. m.

Konstrukční typ/třída doplňkové hydroizolační 
vrstvy (DHV)*:
2.1/3, 2.2/4 nebo 2.4/5

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny 
venkovního hluku (Laeq, 2 m):
Noc: 22.00 h až 6.00 h do 55 dB
Den: 6.00 h až 22.00 h do 65 dB

Použitelnost dle vlhkostní třídy interiéru dle 
ČSN EN ISO 13788**:
3. vlhkostní třída do 1200 m n. m.

Označení dle listu skladby DEKROOF:
DEKROOF 11-C

Konstrukční typ/třída doplňkové hydroizolační 
vrstvy (DHV)*:

2.1/3, 2.2/4 nebo 2.4/5

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny 
venkovního hluku (Laeq, 2 m):
Noc: 22.00 h až 6.00 h do 60 dB
Den: 6.00 h až 22.00 h do 70 dB

Řešení podkrovních konstrukcí z hlediska akustiky:
Skladba je připravena pro řešení požadavků 
z hlediska akustiky v místě napojení mezibytových 
stěn a bytových příček.

Použitelnost dle vlhkostní třídy interiéru dle 
ČSN EN ISO 13788**:
3. a 4. vlhkostní třída do 1 200 m n. m.

Označení dle listu skladby DEKROOF:
DEKROOF 11-A

Konstrukční typ/třída doplňkové hydroizolační 
vrstvy (DHV)*:

1.1/1 nebo 1.2/2

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny 
venkovního hluku (Laeq, 2 m):
Noc: 22.00 h až 6.00 h do 60 dB 
Den: 6.00 h až 22.00 h do 70 dB

Řešení podkrovních konstrukcí z hlediska akustiky:
Skladba je připravena pro řešení požadavků 
z hlediska akustiky v místě napojení mezibytových 
stěn a bytových příček.

Použitelnost dle vlhkostní třídy interiéru dle 
ČSN EN ISO 13788**:
3. a 4. vlhkostní třída do 1 200 m n. m.

SKLADBA AKUSTIK RD

SKLADBA KLASIK SDK SKLADBA PLUS SDK

– KRYTINA
– LATĚ/BEDNĚNÍ
– KONTRALATĚ
– DEKTEN MULTI-PRO
– OSB DESKA (na pero a drážku)
– TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska
– TOPDEK AL BARRIER
– PALUBKY/DESKY NA BÁZI DŘEVA (na pero a drážku)
– KROKVE

– KRYTINA
– LATĚ/BEDNĚNÍ
– KONTRALATĚ
– DEKTEN MULTI-PRO
– TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska
– TOPDEK AL BARRIER
– PALUBKY/DESKY NA BÁZI DŘEVA (na pero a drážku)
– KROKVE, nevětraná vzduchová mezera
– Nosný rošt podhledu
– Sádrokartonové desky KNAUF White 2 × 12,5 mm

– KRYTINA
– LATĚ/BEDNĚNÍ
– KONTRALATĚ
– TOPDEK COVER PRO
– TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska
– TOPDEK AL BARRIER
– PALUBKY/DESKY NA BÁZI DŘEVA 

(na pero a drážku)
– KROKVE, nevětraná vzduchová mezera
– Nosný rošt podhledu
– Sádrokartonové desky KNAUF White 2 × 12,5 mm

– KRYTINA
– LATĚ/BEDNĚNÍ
– KONTRALATĚ
– TOPDEK COVER PRO
– TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska
– TOPDEK AL BARRIER
– PALUBKY/DESKY NA BÁZI DŘEVA (na pero a drážku)
– KROKVE

Při návrhu střech je vždy nutné zohlednit 
všechny působící faktory jako například 
konkrétní vnitřní prostředí stavby, 
klimatické podmínky místa stavby, 
použitou střešní krytinu, složitost tvaru 
střechy, konstrukční detaily apod. 

* Je nutné respektovat omezení z hlediska sklonu 
střechy, s ohledem na zvolenou krytinu a materiál 
doplňkové hydroizolační vrstvy.

** Uvedené údaje platí pro tloušťky tepelněizolační 
vrstvy v ploše konstrukce střechy splňující požadavek 
na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 pro 
odpovídající stav vnitřního prostředí. Informace 
k návrhu tloušťky tepelné izolace s ohledem na detaily 
střechy a jiné typy interiérů jsou uvedeny v Listu 
skladby DEKROOF.

*** Technické parametry použitých materiálů 
v systému TOPDEK jsou uvedeny na internetových 
stránkách www.dek.cz a také na www.topdek.cz. 

Označení dle listu skladby DEKROOF:
DEKROOF 11-D

Konstrukční typ/třída doplňkové hydroizolační 
vrstvy (DHV)*:
2.1/3, 2.2/4 nebo 2.4/5

Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny 
venkovního hluku (Laeq, 2 m):
Noc: 22.00 h až 6.00 h do 50 dB 
Den: 6.00 h až 22.00 h do 60 dB

Použitelnost dle vlhkostní třídy interiéru dle 
ČSN EN ISO 13788**: 
3. vlhkostní třída do 1 200 m n. m.






























