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STŘECHY
FASÁDY

VMZINC® ŠABLONY

Montážní příručka

VMZINC® Šablony
Kvalita VMZINC®
A 14 D 15 03

Lepší než požadavky normy
Výrobní
šarže

PREMIUMZINC – kriteria kvality

Tloušťka

VMZINC® si ve svém kvalitativním standartu
PREMIUMZINC stanovuje přísnější
kriteria kvality, než jaká jsou požadována
harmonizovanou evropskou normou EN 988.
Zpřísněné požadavky jsou uplatňovány
zejména v rovinnosti a chemickém složení
slitiny. Nad rámec normy je prováděn test
ohybu při 4°C a tzv. Erichsenova zkouška
hlubokotažnosti.
PREMIUMZINC má také zlepšenou
pevnost v tahu o 25% vůči normovaným
požadavkům.

Evropská
norma

Kritéria

PREMIUMZINC®

EN 988

Zinek

Z1

Z1

Měď

0,11 - 0,17 %

0,08-1,0 %

Titan

0,06 - 0,11 %

0,06-0,2 %

≤ 0,015 %

≤ 0,015 %

Tloušťka

+/-0,03 mm

+/-0,03 mm

Šířka

+2 / 0 mm

+2 / 0 mm

Délka

+5 /-0 mm

+10/-0 mm

Šavlovitost

≤ 1,5 mm/m

≤ 1,5 mm/m

Rovinnost

≤ 2 mm a omega ≤ 0,6

≤ 2 mm

≥ 112-150 N/mm2

≥ 100 N/mm2

≥ 150 N/mm2

≥ 150 N/mm2

Prodloužení při přetržení (A 50 mm)

≥ 35 %

≥ 35 %

Vickersův test - tvrdost

≥ 45 %

-

Zkouška ohybu

bez trhlin

bez trhlin

Zkouška zpětného ohybu

bez trhlin

-

Zbytková tažnost

≤ 0,08 %

≤ 0,1 %

Zkouška ohybu 4°

bez trhlin

-

7 mm bez trhlin

-

ertified quality

Chemické složení

Označení
PREMIUMZINC®

Aluminium
Rozměrové tolerance

Mechanické parametry
0,2 % mez průtažnosti

Zinc naturel

Popis
slitiny
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Povrchová
úprava

Pevnost v tahu (Rm)

Erichsenův test

VMZINC® Šablony
VMZINC®

Povrchové úpravy
Přírodní VMZINC®

PIGMENTO®

NATURAL-ZINC má lesklý povrch, který
časem pasivuje typickou zinkovou patinu.
Ta se formuje pomaleji na fasádách, kde je
méně vystavena působení vody než
na střešních krytinách.

Více než třicetiletou zkušenost
s předzvětráváním zinkového plechu
VMZINC úročí v kolorované řadě
PIGMENTO®. Jemné barevné tóny povrchů
Pigmento® umocňují exkluzivní estetiku
stavby a to zejména v kombinaci s dalšími
přírodními materiály. Řadu Pigmento®
vyrábíme v těchto odstínech:

NATURAL-ZINC

QUARTZ-ZINC®
Tato úprava zinku má matnou šedou barvu.
Svým vzhledem se blíží přírodní patině zinku.
Vzhledem k vysokému matu povrchu je
doporučován zejména pro fasádní obklady.
Vzhledu je dosahováno nikoli lakováním, ale
chemickým leptáním.
QUARTZ-ZINC®

ANTHRA ZINC®
Speciální předzvětrání vytváří tmavý povrch
antracitového odstínu, který se blíží černé.
Originální vzhled povrchu je vyhledávaným
řešením v moderním architektonickém
designu.
ANTHRA-ZINC®

AZENGAR®
AZENGAR®, zinek zářivého vzhledu.
Jedinečnost povrchu AZENGAR®
je vytvářena důmyslnou nejednotnou
strukturou povrchu, která vynikne díky
rozdílům v odrazu světla.
Světlý povrch AZENGAR® je jedním
z nejmatnějších povrchových úprav
dostupných ve stavebnictví.
Obzvláště matná textura působí v jasném
slunečním světle jedinečným dojmem.
AZENGAR®

PIGMENTO®
zelená
PIGMENTO®
červená
PIGMENTO®
hnědá
PIGMENTO®
modrá
Odstíny na vyžádání

PIGMENTO®
oranžová
PIGMENTO®
žlutá
PIGMENTO®
fialová
PIGMENTO®
šedá
PIGMENTO®
béžová
Výsledek výrobního postupu všech našich
předzvětralých povrchových úprav odpovídá
procesu přirozené přírodní patinace. Odstínu
je dosahováno chemickou reakcí přírodního
plechu. Proto odstíny mohou vykazovat
odchylku, která není vadou výrobku.
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Nákupní centrum, Brussel, Belgie
Architekt: Art&Build; Povrchové provedení: AZENGAR®
Photo: Georges De Kinder

Výhody

Kreativita: široká škála tvarů, velikostí a povrchových provedení
Estetika: zvýrazněné spoje umocňují estetiku tradiční krytiny a naopak
zapuštěné spoje dodávají budově moderní a dynamický vzhled
Jednoduchá instalace: promyšlený tvar zámku usnadňuje montáž
fixačních příponek
Dodávané s ochrannou fólií

Aplikace
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Střechy i fasády
Tradiční tvary šablon pro rekonstrukce historických budov
nebo moderní tvary pro odvážná
architektonická řešení
uis 1837
Innovateur dep

VMZINC® Šablony

Specifikace
VMZINC® Šablony

Povrchové provedení

NATURAL-ZINC, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®
AZENGAR®, Lakovaný tianzinek, Měď v různém provedení

Tloušťka zinku

0,70 mm - 0,80 mm - 1 mm **

Tloušťka mědi

0,60 mm - 0,70 mm - 0,80 mm dle požadavku

Tvar šablon

Čtvercový / Obdélníkový / Diamantový / Šablony dle přání zákazníka

Spoj

Standardní pokládka: Kladení na šupiny nebo reliéfní spoj
Volitelné: Kladení na dlaždice nebo zapuštěný spoj

Kladení na dlaždice

Reliéfní spoj

Zapuštěný spoj

Použitelný VMZINC® šablony se kladou na souvislý podklad s minimální tloušťkou
podklad dřevěného bednění 15 mm, podklad dle požadavků místních stavebních

Kladení na šupiny

předpisů. Alternativně je možná také pokládka na antikorozně ošetřený
trapézový plech. Pro jednoplášťové konstrukce, které nejsou opatřeny
větrací mezerou, použijte šablony s rubovou stranou chráněnou vrstvou
kompozitního laku ZINC PLUS.

Kotvení VMZINC® šablony se upevňují nerezovými příponkami VMZINC.
Příponky jsou připevněny k bednění vruty nebo hřebíky, 2 ks na jednu příponku.
• Vruty alespoň 4x30 mm - se zapuštěnou hlavou
• Profilované nerezové hřebíky, délka minimálně 32 mm,
plochá hlava o průměru nejméně 0,7 mm.

Nerezová příponka

Oblast použití
Použitelný Dřevěné bednění
podklad Voděodolné stavební překližky
Antikorozně ošetřený trapézový plech
Podle typu podkladu se může lišit způsob pokládky
Více v kapitole Podkladní konstrukce, viz. níže
O slučitelnosti materiálů s titanzinkem naleznete více informací v brožuře
Principy a řešení VMZINC

Formáty Obdélníkový tvar: fasáda, podhledy
Čtvercový a diamantový tvar: fasády a střechy, podhledy
Ostatní tvary: fasády, podhledy
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Příklady užití

Tradiční stavby a renovace
Texas (USA),
Povrchové provedení:
měď

Pau (Francie),
Povrchové provedení:
NATURAL-ZINC

Lons-le-Saulnier
(Francie),
Povrchové provedení:
NATURAL-ZINC
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VMZINC® Šablony

Příklady užití

Tradiční stavby a renovace

Altán, Konstancin Jeziorna (Polsko)
Architekt: Mjetaloplastyka Stanisław Głusiński
Povrchové provedení: NATURAL-ZINC
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Příklady užití

Moderní architektura

Gare Mittim, Wallisellen (Švýcarsko) - Architekt: CH Architekten AG Volketswil
Povrchové provedení: QUARTZ-ZINC® , PIGMENTO® červené, zelené, modré

Rodinný dům,
Hohenems, (Rakousko)
Architekt: Marc Hoffenscher
Povrchové provedení:
AZENGAR®
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Universita, Calgary (Kanada)
Architekt: Marshall, Tittemore Architect
Povrchové provedení: ANTHRA-ZINC®

VMZINC® Šablony

Příklady užití

Moderní architektura

Budova kriminalistické laboratoře (USA), Architekt: PGAV Architects
Povrchové provedení: QUARTZ-ZINC®

Kancelářská budova, Hoboken (USA)
Architekt: Justin Nardone & Dean Marchetto
Povrchové provedení: PIGMENTO® červené, zelené, modré

Knihovna, Bonneville
(Francie),
Architekt: Didier Onde
Architectures
Povrchové provedení:
QUARTZ-ZINC®,
PIGMENTO® červené,
zelené, modré, hnědé
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Popis krytiny
Šablony jsou tradičním výrobkem VMZINC®. Nabídka byla postupně rozšířena a dnes nabízíme mnoho různých tvarů
a povrchových provedení - šablony čtvercové, obdélníkové, ve tvaru diamantu. Hladké nebo zdobené ornamenty.
Šablony vyrábíme také na míru – dle návrhu a přání zákazníka. Díky možnostem kombinování velkého množství tvarů,
povrchů a rozměrů je použití VMZINC® Šablon velmi široké a přináší estetické řešení pro ty nejnáročnější projekty.

VMZINC® Šablony

Šablony standardních tvarů

Šablony dle přání
zákazníka

Ornamentální šablony

Materiál VMZINC® Šablony jsou vyráběny z titanzinku a mědi. Tyto materiály jsou:
• Přírodní a ušlechtilé
• Odolné, díky ochrannému patinačnímu procesu
• Bezúdržbové
• S dlouhou životností
• Nehořlavé
• Ekologické

Povrchová VMZINC® nabízí širokou škálu povrchových provedení titanzinku – přírodní, předzvětralý, tvarovaný.
provedení To umožňuje kombinaci s přírodními materiály jako dřevo, kámen, břidlice, sklo.

Další možnosti
ZINC PLUS
Pro montáž
na neodvětraný
jednoplášťový
podklad
ZINC STRAT
Pro montáž
v nepříznivých
klimatických
podmínkách
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NATURAL-ZINC

Lakovaný titanzinek

QUARTZ-ZINC®

ANTHRA-ZINC®

Odstíny dle přání zákazníka

PIGMENTO®
červené

PIGMENTO®
modré

Všechny VMZINC® Šablony jsou vyráběny také v mědi.

PIGMENTO®
zelené

PIGMENTO®
hnědé

AZENGAR®

VMZINC® Šablony

Popis krytiny
Standardní tvary kladení na šupiny s reliéfním spojem

Tvar šablon

Čtvercové

Obdélníkové

Široký diamant

Úzký diamant
Tloušťka

Užitná šíře*
(mm)

Užitná
délka*
(mm)

Počet
příponek
na šablonu

Počet
ks/m²

hmotnost
/m² (tl. 0,7
mm) (kg)

hmotnost
/m² (tl. 0,8
mm) (kg)

235

235

2

19

0,454

0,518

420

420

4

6

1,260

1,440

590

590

4

3

2,262

2,586

235

470

3

10

0,809

0,924

235

940

4

5

1,520

1,737

420

630

5

4

1,789

2,045

420

840

6

3

2,318

2,650

590

885

6

2

3,259

3,724

274

215

2

33

0,311

0,356

290

230

2

29

0,384

0,439

432

336

2

14

0,716

0,818

371

193

2

27

0,443

0,506

391

206

2

24

0,539

0,616

585

301

2

11

1,027

1,173

0,70 mm - 0,80 mm

Tvary na zakázku varianta kladení na dlaždice se zapuštěným spojem, rozměr a tvar dle přání zákazníka
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Oblast použití
zinc

Střešní krytiny

volige
écran HPV

Běžné použití
Sklon
<30°

30°≤ sklon ≤ 45°
zinc

zinc

zinc
®
volige zinc VMZINC

écran HPV

Ne

écranpojistná
HPV HPV
écran
difuzně
otevřená folie

Šablona
volige

střešní
écranécran
tendutendu
hydroizolační
folie

zinc
ZINC PLUS
écran
d'interposition
pojistná
difuzně otevřená folie
volige
voděodolná překližka

zinc zinc

Voděodolná
překlížka

zinc
VMZINC®

zinc zinc

®
volige
VMZINC
voligevolige
Šablona

voligeŠablona
volige

Dřevěné
bednění

Sklon ≥ 60°

voligevolige

zinc
volige

Ne

écran HPV

Vysoká zátěž
zinc
zinc
®
VMZINC

Šablona
volige
volige

Dřevěné
bednění

Ne

pojistná
difuzně
otevřená
folie

écran
HPV
écran
HPV

VMZINC PLUS
écran d'interposition
volige

zinc

zinc
zinc

® d'interposition
écran
VMZINC
membrane bitumineuse
volige
volige
Šablona

zinc
VMZINC®

volige

Šablona
volige

střešní
écran
tendu
écran
tendu

hydroizolační
folie

zinc
zinc
volige
volige

Voděodolná
překlížka

Ne

ZINC PLUS PLUS
VMZINC
pojistnád'interposition
difuzně otevřená folie
écran
střešní hydroizolační
folie
membrane
bitumineuse
volige
voděodolná překližka

VMZINC
PLUS
ZINC
PLUS
pojistná
difuzně
écran d'interposition
volige
otevřená
folie
Voděodolná
překližka

VMZINC PLUS
écran d'interposition
membrane bitumineuse
volige

Pojistná difuzně otevřená folie (paropropustnost)
Pojistná difuzně otevřená folie slouží jako doplňková hydroizolace pro šikmé střechy. Chrání podkladní konstrukci
včetně tepelné izolace před účinky větru, sněhu, prachu, kondenzátu a dalšími účinky extrémního počasí.
Díky paropropustnosti umožňuje účinné odvádění vlhkosti z konstrukce.
Střešní hydroizolační folie
• Vyztužená hydroizolační membrána
• Bezúdržbovost
• Vodotěsné podstřeší zhotovené z vyztužené hydroizolační folie chrání spodní vrstvy konstrukce střechy v případě extrémní
zátěže a nepříznivých podmínek. Na trhu je velké množství typů folií a je nutno vybrat takovou, která je slučitelná se
zinkem. O slučitelnosti materiálů se zinkem naleznete více informací v brožuře Principy a řešení VMZINC.
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Oblast použití
Fasády Šablona je vhodným řešením jak pro ploché fasády, tak pro zakřivené tvary
Působení Titanzinek jako přírodní materiál je v neustálé reakci s okolním prostředím. V průběhu času se
klimatu jeho vzhled mění a míra této reakce je závislá na vnějších podmínkách. Vzhled fasády se může
v průběhu času vyvíjet různě podle typu klimatu.
Titanzinek VMZINC všech povrchových provedení je vhodný pro běžné venkovské
nebo městské klima.
V případě, že předpokládáte zvýšenou zátěž okolním prostředím, kontaktujte nás pro konzultaci.
Typicky ověřujeme projekty v průmyslových zónách s blízkým zdrojem zvýšených exhalací
nebo v přímořských oblastech.

Třída reakce Třída A1 pro NATURAL-ZINC, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR® a měď
na oheň Třída A2 pro PIGMENTO® a lakovaný titanzinek.

Skladování Skladovat na zastřešeném a větraném místě, separované od země, nejlépe na paletách v neporušených
originálních obalech. Palety nestohovat.
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Montáž
Horizontální řez
souvrství

Svislý řez
souvrství
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1
2
3
4
5

VMZINC® Šablona
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Příponka

1
2
3
4
5

VMZINC® Šablona
Příponka
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník

VMZINC® Šablony

Montáž

Oplechování
Atika

1
2
3
4
5
6

VMZINC® Šablona
Příponka
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Atikový plech
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Montáž
Založení
Detail založení

1
2
3
4
5
6
7
8
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VMZINC® Šablona
Příponka
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Okapová hrana
Zakládací plech, perforace v místě větrací mezery
Zasouvací lišta

VMZINC® Šablony

Montáž

Provedení rohů
Nároží

Kout

1
2
3
4
5
6

VMZINC® Šablona
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Příponka
Rohový profil
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Montáž

Napojení okenního rámu
Nadpraží

1
2
3
4
5
7
8
9

VMZINC® Šablona
Příponka
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Zasouvací lišta
Okapová hrana
Krycí plech nadpraží, perforace
v místě větrací mezery

1
2
3
4
5
10

VMZINC® Šablona
Příponka
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Parapet

Parapet
pente vers
l'extérieur
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Montáž

Napojení okenního rámu
Ostění

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VMZINC® Šablona
Bednění
Nosný rošt
Stěnový úhelník
Příponka
Krycí plech ostění
Zasouvací lišta
Okapová hrana
Krycí plech nadpraží, perforace v místě větrací mezery
Parapet

Pro specifikaci
podkladu navštivte
www.vmzinc.cz
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VMZINC® je značka s téměř 200-letou tradicí výroby
titanzinkových plechů a dalších produktů pro stavebnictví.
VMZINC® je jednou z hlavních značek ve skupině VM BUILDING SOLUTIONS,
která se zaměřuje zejména na výrobky pro krytí střech
a lehkých obvodových plášťů budov.

Naším cílem jsou obálky budov s dlouhou životností, nízkými nároky
na údržbu a vysokou estetickou hodnotou.
Vedle kvalitního materiálu je nezbytným předpokladem
kvalitní střechy také správná pokládka a montáž.

VMZINC for architecture

VMZINC international
www.vmzinc.com

VM Building Solutions CZ s.r.o.
Ocelářská 1354/35
190 00 Praha, CZ
Tel.: +420 725 688 262

vmzinc.cz@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.cz

VMZINC

VMZINC® - 10/2020 CZ 1

Nabízíme:
• Spolupráci na přípravě projektu a řešení stavebních detailů
• Školení pro řemeslníky a aplikační firmy
• Posouzení montáže krytiny
• Prodloužené záruky

