Jednoduše do toho!
Asfaltová střešní krytina je lehká a snadno se prokládá, což
z ní činí střešní krytinu snů pro každého stavitele. Pro položení této krytiny není třeba žádných speciálních nástrojů,
mechanizace ani jakýchkoliv speciálních zkušeností. Asfaltové šindele mohou být pokládány na střechy se sklonem
od 15° – 75°. Materiál může být položen na OSB desky,
případně klasické dřevěné bednění.

Spodní strana krytiny je přichycena k podložce. Tím je
umožněno také vyrovnání drobných nerovností a nepravidelností podložky. Pokládka je usnadněna díky samolepícímu proužku na spodní straně. Šindel je uchycen pomocí
samolepícího pruhu, který jej udrží na požadovaném místě
a zároveň umožní konečné přesné usazení, poté je ukotven
speciálními hřebíky. Jako podkladní vrstvu doporučujeme
použít asfaltový pás s nenasákavou nosnou vložkou, nejlépe
K-BASE nebo Bitagit R13.

CMYK

CMYK

100% voděodolný systém
dlouhá životnost
nehlučný při dešti nebo větru
snadno začlenitelný do krajiny
snadná instalace
nízká cena

Technické údaje:
Šindel:
Rozměr:
Tloušťka:
Pokrytí /rozsah:
Váha balení:
Nosná vložka:
Počet v balení:
Asfaltová hmota:
Lepící asf. vrstva:

316,5 x 1000 mm
3,3 mm
cca. 7,3 ks /m2
černá 28 kg, ostatní 25 kg
skleněná rohož 120 g /m2
22 ks = 3 m2
SBS
SIS

výhradní zastoupení
Prodejna DEHTOCHEMA
Svoboda nad Úpou
tel.: 499 847 544 - 545
fax: 499 871 144
e-mail: prodejna@krpa.cz
www.kerabit.cz

Odbyt DEHTOCHEMA
Svoboda nad Úpou
tel.: 499 847 577 - 578
fax: 499 847 516
e-mail: dehtochema@krpa.cz

Hřeben:
Rozměr:
Pokrytí /rozsah:
Počet v balení:

KERABIT K – plást

330 x 330 mm
4 ks /běžný metr
3 x 15 šablon = 45 ks = 11,25 m

KERABIT L – joker

KERABIT S – vlna

pro Českou republiku

SBS modifikované šindele

Specialista – šikmé střechy KERABIT
tel.: 499 847 541
mobil: 724 277 229

Va še nová střecha

hřebenový pás 19411

79001*

79002*

KERABIT L joker – 19001

KERABIT L joker – 19002

hřebenový pás 19413

26391*

KERABIT K plást – 16391
hřebenový pás 19419

70003*
KERABIT K plást – 30003

hřebenový pás 19460

26393*

hřebenový pás 19461

70006*

KERABIT K plást – 30006

79010*

KERABIT L joker – 19010
hřebenový pás 19418

hřebenový pás 19414

26394*

KERABIT K plást – 16393

hřebenový pás 19461

KERABIT K plást – 16394
hřebenový pás 19418

70010*
KERABIT S vlna – 30010

79011*

KERABIT L joker – 19011
hřebenový pás 19415

70000*

KERABIT K plást – 30000
hřebenový pás 19415

70011*

hřebenový pás 19410

26390*

KERABIT K plást – 16390
hřebenový pás 19417

70001*

KERABIT K plást – 30001

70002*

KERABIT K plást – 30002
hřebenový pás 19417

hřebenový pás 19419

KERABIT S vlna – 30011

KERABIT K – plást

79000*

KERABIT L joker – 19000

KERABIT S – vlna

KERABIT L – joker

hřebenový pás 19417

hřebenový pás 19415

C
CMYK

CMYK

hřebenový pás 19418

70013*

KERABIT S vlna – 30013

76405*

KERABIT S vlna – 16405

* Od 1.1.2009 došlo u výrobce ke změně číslování.

Šindele KERABIT budou ozdobou Vašeho domu

Prvky dobrého materiálu

Praktická a jednoduchá myšlenka

Funkční střecha může také dobře vypadat. Asfaltové střešní
šindele nerachotí ve větru, nehlučí v mrazu nebo když na ně
bubnuje déšť. Střešní krytina KERABIT nikdy není trnem v
oku. Namísto toho splývá s okolím a skvěle podtrhuje image
vašeho domu jakékoli velikosti nebo typu. Šindele KERABIT
se vyrábějí v rozmanité škále barev a tvarů.

Asfalt je vodoodpudivý přírodní materiál a jako takový bude
chránit váš dům proti vlhkosti. Asfalt také přejímá pohyby
konstrukcí, snáší velké teplotní změny a díky své nízké váze
nebude dále zatěžovat střešní konstrukce. Jako „tichý“ materiál
nevytváří rušivé zvuky. Cena je v porovnání s jinými krytinami
příznivá a dokonce nízká. Vzhledem k minimálním nákladům
na údržbu, stálost a mnohostrannost uvidíte, jak výborným zastřešením mohou být asfaltové šindele KERABIT.

Asfalt odpuzuje vodu, výborně snáší velké teplotní změny a má
všestranné využití. Navíc díky použití modiﬁkovaného asfaltu
a přidání SBS modiﬁkátorů získávají šindele několikanásobně vyšší životnost než šindele vyrobené z oxidovaného asfaltu.
Proto tedy může být asfaltová střešní krytina KERABIT po
desetiletí stále stejná a může tak být dlouhá léta ochranou vaší
střechy před větrem, sněhem a ledem. Dá se také využít jako
materiál vhodný pro pokrytí jiných nechráněných částí staveb.
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let záruka
na SBS modifikované
střešní šindele

