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Střešní systém terasy na železobetonové nosné konstrukci
Jednovrstvá, nevětraná (zateplená střecha)

Izolace pro vyšší nároky dle DIN 18195, díl 5

Stavebně technická opatření musí zajišťovat účinné 
odvádění srážkové vody tak, aby nevznikal žádný 
nebo jen malý hydrostatický tlak na izolaci.

Při spádu střechy pod 2,0% je nutné použít pro 
hydroizolaci nejméně 2 vrstvy modifi kovaných
asfaltových pásů.

Sklon vrchní plochy terasy je závislý na použitých 
vrstvách. Vždy dávejte přednost velkoformátovým 
dlaždicím, které se kladou na podložky nebo na 
kačírek.

Střešní systém pro terasu
Harmonizovaný systém z osvědčených komponentů pro dlouhodobou ochranu

 
Prohlédněte si přehled a alternativy uvedené uvnitř.
Další informace o produktech najdete v našich prospektech.
Technická data jsou uvedena v materiálových listech na www.boerner.cz

Terasové dlaždice na podložkách (štěrkovém loži)1

Ochranná vrstva stavebních konstrukcí2

»Doporučená střešní skladba pro zateplenou střešní terasu«

Vrchní pás3

Podkladní pás4

Tepelná izolace5

Parotěsná zábrana6

Penetrace betonového podkladu7

BÖRNER SK Bit 105® modifi kovaný asfaltový natavovací pás, vrchní a spodní krycí vrstva z plasto-
eleastomerem homogenně modifi kovaného asfaltu, s komponenty řepkového oleje a protipožárním vy-
bavením dle EURO patentu EP 0634515 B1, třídou vlastností E 1 dle DIN 18531, vložka: pancéřovaná 
skelná tkanina, na vrchní straně posyp ze zelené břidlice, celoplošně navařit.

3

BÖRNER DACO-KSU za studena samolepicí modifi kovaný asfaltový podkladní pás, dle vlastností a 
dle DIN 18531 zařazen do třídy E 1, vložka: skelná tkanina, vrchní strana: folie, spodní strana: dělicí 
folie, v pruzích/celoplošně nalepit. Při lepení musí venkovní teplota a teplota povrchu dosahovat min. 
+5°C.  V návaznosti na pokládku neprodleně natavit následný modifi kovaný asfaltový natavovací pás. 

4

BÖRNER polyuretanové desky z tvrdé pěny PUR/PIR 027 – 029 DAA dle DIN EN 3165,
oboustranně kašírované minerálním rounem, klást ve dvou vrstvách (podkladní + spádová vrstva), 
fi xovat proti posunu BÖRNER lepícím systémem PUK.

5

BÖRNER BÖCOPLAST V-světlý modifi kovaná disperzní penetrace, bez rozpouštědel, nanést štětcem, 
válečkem nebo stříkáním.

7

BÖRNER DACO-KSD-B za studena samolepicí modifi kovaná parotěsná zábrana, vložka: skelná tka-
nina se speciální minerální úpravou zajišťující parotěsnost, povrch křemičitý písek, na spodní straně 
oddělitelná folie s integrovaným pojistným svařovacím podélným spojem. Podélné a příčné přesahy 
homogenně svařit.

6

Ochranná vrstva stavebních konstrukcí z gumového granulátu pojeného PUR-lepidlem, tloušťka:  
8 mm (6, 8, 10, 12, 15, 20 mm), těsně dorazit, spoje volně ložené (následné vrstvy provést 
bezprostředně po pokládce).

2

Terasové dlaždice, velkoformátové, volně položené na vhodných podložkách nebo na kačírku do 
vodorovné plochy. Okraje užitné plochy odborně zakončit.
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Použití Výrobek
Vlastnosti 

Výhody 
Zvláštnosti 

Materiál. základ
- komponenty

Vložka
Specifikace

Vlastnosti 
Vybavení

Zpracování  Konstrukce
Pokyny

Využití
Ekologie

Chování při ohni Normy
Předepsané hodnoty

Užitná vrstva  Terasové dlaždice
velkoformátové

oděru odolná vrstva přírodní kámen, 
kamenivo, beton

monolitický mrazuvzdorný,
UV - stabilní

položením „plo-
voucí“ vrstvy, zo-
hlednit rovnoměrné 
zatížení

volně položit 
s drenážní schopností

třída A

Ochranná vrstva Ochranná vrstva 
stavebních konstrukcí

lehký, fl exibilní, vysoce ochranný 
účinek

gumový granulát spojení na bázi PUR role nebo desky průběžná volná 
pokládka, natupo 
přirazit

při použití materiálu  
jako fi nální vrstvy použít 
pachově neutrální 
variantu

recyklovaný gumový 
granulát

třída E (B2) DIN 18195

Vrchní pás  ELMO-Flex PV 
elastomerický asfaltový 
natavovací pás

vysoká odolnost proti stárnutí, 
vysoká tepelná odolnost, výbor-
né hodnoty při ohybu za studena

krycí hmoty: asfalt 
modifi kovaný elas-
tomery 

polyesterové rouno 
250 g/m², vysoká 
schopnost protažení

posyp: 
zelená břidlice

navařit izolaci homogenně svařit 
s podkladním pásem

šetrný k životnímu 
prostředí přidáním
řepkového oleje

dle DIN 4102-7 odolný 
proti přelétavému ohni a 
sálavému teplu 
(tvrdá krytina)
dle DIN V ENV 1187 
Broof t1, 
třída E ( B2)

výrobní norma DIN EN 
13707 (defi nice a 
vlastnosti), norma pro 
použití DIN V 20000-
201 (požadavky a 
značení) nebo prováděcí 
norma DIN18531 
(měření a zpracování)

ELMO-Flex 4K 
elastomerický asfaltový 
natavovací pás

spřažená 4 kom-
binovaná vložka, 
rozměrově stabilní,  
vysoce elastická a 
pevná proti roztržení

Podkladní pás DACO-KSU
za studena samolepicí 
podkladní modifi kovaný 
asfaltový pás

na spodní straně odstranitelná 
folie pro variabilní pokládku, 
dlouhodobé funkční vlastnosti, 
zvýšená bezpečnost spojení 
v přesazích

na vrchní straně 
asfalt modifi kovaný 
elastomery, na 
spodní straně za 
studena samolepící 
asfalt modifi kovaný 
elastomery 

skelná tkanina
200 g/m², vysoká 
rozměrová stabilita a 
pevnost proti protržení

vrchní strana: 
speciální folie a od-
stranitelné okrajové 
foliové pásky,
spodní strana: dělená 
separační folie

za studena 
samolepicí nebo
mechanicky 
kotvená

nalepení za studena 
v pruzích nebo 
celoplošně nebo
mechanicky přikotvit

šetrný k životnímu 
prostředí přidáním
řepkového oleje,
energeticky 
nenáročná pokládka

třída E (B2) 
nehořlavá 
nosná vložka

výrobní norma DIN EN 
13707 (defi nice a 
vlastnosti), 
norma pro použití 
DIN V 20000-201
(požadavky a značení),
prováděcí norma 
DIN 18531 (měření a 
zpracování)

SK Bit 105® + PUK 
modifi kovaný podkladní 
asfaltový natavovací pás

vysoce kvalitní systémový 
fl exibilní podkladní pás, pro 
různé způsoby pokládky

krycí hmoty: asfalt 
modifi kovaný elas-
tomery

vrchní strana:
jemný minerální 
posyp, spodní strana: 
speciální rouno

natavit, nalepit, 
mechanicky 
přikotvit

plamenem nebo 
horkovzdušnou pistolí,  
lepicím systémem PUK,
horkým asfaltem,
přibít nebo přišroubovat

šetrný k životnímu 
prostředí přidáním
řepkového oleje

Tepelná izolace EPS 
typ DAA 

elastický se zachováním
rozměrové stálosti

expandovaná tvrdá 
polystyrenová pěna

nekašírované dílce,
popř. dílce kašírované 
asfaltovým pásem

tlakové zatížení:
dh, ds.
tepelná vodivost:
031 - 040 W/m2.K

zabezpečení polo-
hy: nalepením, 
mechanicky 
připevnit, zátěží

formát desek:
rovný nebo klínový tvar
(vytvoření sklonu)

bez FCKW, nadouvání 
vodní parou

třída E (B1) měření dle EnEV, 
nejmenší tloušťka dle 
DIN 4108

PUR/PIR
typ DAA

nejlepší hodnoty
tepelně-izolačních vlastností,
termostabilní

tvrdá polyuretanová 
pěna

nekašírované dílce,
popř. dílce kašírované 
minerálním rounem 
nebo Al folií

tlakové zatížení:
dh, ds.
tepelná vodivost: 
024 – 029 W/m2.K

bez FCKW třída E (B1/B2)

Parotěsná zábrana MULTIPLEX Super AL 
elastomery modifi kovaná 
asfaltová parotěsná 
zábrana

fl exibilní při nízkých teplotách
(zimní použití), Al folie odolná 
zásaditému prostředí

krycí vrstvy: asfalt 
modifi kovaný elas-
tomery 

spřažená vložka
Al folie + skelné rouno
60 g/m²

vrchní strana: jemný 
minerální posyp, 
spodní strana 
kašírovaná folií

bodově nebo
celoplošně přitavit 
k podkladu

parotěsná zábrana
a pojistná hydroizolace

šetrný k životnímu 
prostředí přidáním
řepkového oleje

třída E (B2) výrobní norma 
DIN EN 13970 asfaltové 
parotěsné zábrany

MULTIPLEX Super MF-G
elastomery modifi kovaná 
asfaltová parotěsná 
zábrana

fl exibilní při nízkých teplotách
(zimní použití), parotěsnost 
dosažena aditivy bez hliníkové 
folie, nedochází k delaminaci 
vrstev

skelná tkanina 200 g/m²
speciálně upravená 
minerálními aditivy
zajišťujícími parotěs-
nost 

náhradou hliníku a 
použitím řepkového 
oleje zlepšená 
ekologická bilance  

DACO-KSD-B 
za studena samolepicí 
parotěsná zábrana 
(nutno použít penetrační 
nátěr BÖCOPLAST 
V-světlý)

zesílená spřažená vložka
bezpečná proti prošlápnutí, 
snadná a rychlá pokládka, 
parotěsnost dosažena aditivy, 
bez hliníkové folie, nedochází 
k delaminaci vrstev

krycí vrstvy: asfalt 
modifi kovaný elas-
tomery 

skelná tkanina 200 g/m²
speciálně upravená 
minerálními aditivy 
zajišťujícími 
parotěsnost 

vrchní strana: jemný 
minerální posyp, 
spodní strana: 
odstranitelná folie

celoplošně za 
studena nalepit, 
přesahy svařit

parotěsná zábrana
a pojistná hydroizolace

šetrný k životnímu 
prostředí přidáním
řepkového oleje

Penetrační nátěr BÖCOPLAST VS
asfaltový penetrační
nátěr

aktivní přilnavost 
k minerálnímu podkladu, není 
zpětně emulgovatelný

asfaltová  emulze jednosložkový kationická emulse nanést štětkou,
válečkem, popř.
nastříkat

vázající prach, 
spojovací můstek

šetrný k životnímu 
prostředí, bez 
rozpouštědel

nezápalný pomocná látka dle 
DIN 18195

BÖCOPLAST V-světlý
syntetický disperzní 
penetrační nátěr

aktivní přilnavost 
k minerálnímu podkladu

syntetická disperze jednosložkový
pachově neutrální

bezbarvá, vytvrzující

Stropní konst-
rukce

betonová stropní deska masivní, nevětraný stavební beton, ce-
mentová mazanina

vyztužený  suchý, dostatečně 
vytvrzený povrch

bez nerovností a 
štěrkových ložisek

jednolitý, nepřerušovaný 
povrch

hluková izolace nehořlavý DIN 1045 

Tepelná izolace

Ochranná vrstva

BÖRNER systémové řešení: přehled kombinačních možností


