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Úvod

Isola Powertekk je ocelová střešní krytina s nízkou hmot-
ností, vhodná pro všechny typy střech již od sklonu 10°. 
Taška Isola Powertekk se vyrábí z oceli válcované za stu-
dena (povrchově chráněné žárovým pozinkem) o váze 
pouze 7,7 kg/m2. Silná ocel a unikátní profil tašky Nordic 
zaručují vysokou pevnost a stabilitu tašek.

Taška Powertekk Nordic se vyrábí v 6 barvách s povrchem 
z dobarvované kamenné drti.

Taška Powertekk Exclusive se vyrábí z oceli válcované za 
studena (povrchově chráněné žárovým pozinkem) o váze 
pouze 5,0 kg/m2. 

Taška Powertekk Exclusive je k dispozici v 6 barvách 
s tvrdým lakovaným povrchem. Lakovaný povrch tašek 
Powertekk Exclusive se vyznačuje extrémně vysokou 
stálobarevností a vysokou odolnosti proti UV záření.

Široká škála doplňků je k dispozici pro oba tvary Nordic 
a Exclusive, včetně okapních plechů, hřebenáčů, krajo-
vých tašek a větráků.

Každá taška je u spodního okraje ohnuta směrem dolů       
a u horního okraje nahoru. Profil  tašky zaručuje bezpečné 
a pevné překryti jednotlivých tašek. Velikost tašek Power-
tekk umožňuje rychlejší pokládku a bezpečné připevnění 
ve srovnání s klasickými střešními taškami. Střecha z tašek 
Powertekk je střecha s dlouhou životností a nízkými náro-
ky na údržbu.

Montážní návod obsahuje základní pravidla pro správnou 
pokladku tašek Isola Powertekk.
Dodržování následujících doporučení Vám zaručí, že Vaše 
střecha bude bezpečná s dlouhou životností.

Všimněte si rozdílu mezi taškami Powertekk Nordic           
a Powertekk Exclusive – zejména rozdíl ve vzdálenosti 
střešních latí.
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Všeobecná doporučení

Sklon střechy
Minimální sklon střechy pro pokládku tašek Isola Powertekk je 
8° (14,1 %). Minimální doporučený sklon střechy je vždy nutné 
určit ve shodě s platnými místními normami.

Podklad
Při sklonu střechy od 10° do 18° je nutné použít dřevěné 
bednění nebo OSB desky, pokryté asfaltovým podkladním 
pásem. Přesahy podkladního pásu musí být slepeny. Při sklonu 
střechy od 18° se musí použít paropropustná  pojistná izolace.  
Vždy je nutné dodržovat platné místní normy a předpisy.

Odvětráni
Plech a stejně tak plechové střešní krytiny nejsou paropropust-
né. Správné odvětrání proto zamezí problémům s kondenzací. 
Pro dosažení správné funkčnosti střechy při použití tašky Isola 
Powertekk je důležité zajistit správné odvětrání vzduchové 
mezery pod taškami. Správně provedené odvětrání zajistí správ-
nou cirkulaci vzduchu od okapu k hřebeni.

Střešní latě
Návrh: Doporučený rozměr střešních latí a kontralatí je 
30 x 50 mm. Jiné rozměry mohou být použity podle místních 
norem. Všechna standardní oplechování jsou vyrobena pro výšku 
latí 30 mm. Při velké vzdálenosti krokví je nutné určit rozměr latí 
podle místních norem pro dlouhodobé zatížení. Maximální šířka 
latí je 65 mm. Vzdálenost latí pro tašky Powertekk Nordic je 369 
mm, měřeno mezi předními stranami latí. Pro tašky Powertekk 
Exclusive je vzdálenost latí 371 mm.

Zatíženi sněhem
Krytina Powertekk Nordic a Exclusive byla testována pro zatížení 
sněhem rovnající se 2,1 t/m2 bez viditelných změn a poškození. 
Tašky Isola Powertekk mohou být použity do všech oblastí 
sněhového zatížení.

Zatížení větrem
Hodnota pro vytržení je 0,74 kN na jeden hřeb/šroub nebo 7,4 kN/m2 
se 4 hřeby/šrouby na tašku. Kapacita odpovídá zatížení větrem 
až do síly hurikánu.

Odolnost proti požáru
Krytina Powertekk byla testována při sklonu střechy 15° až 45° 
podle požadavků normy DIN 4102, část 7. Krytina Powertekk 
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je odolná proti sálavému teplu a šíření přelétavého ohně 
pro všechny sklony střech. Krytina Powertekk také splňuje 
požadavky třídy BROOF(t1), podle normy EN 13501-5, pro šíření 
přelétavého ohně.

Pracovní teplota
Krytina Isola Powertekk se může pokládat při všech teplotách  
v souladu s pravidly pro bezpečnost práce na střeše. Při 
teplotách pod 0 °C, je potřeba dát pozor při nastřelování hřebů, 
řezání a ohýbáni tašek.

Přibíjení
Pro připevnění tašek Isola Powertekk použijte doporučené hřeby 
nebo šrouby. Hřeby můžete přibíjet pomocí nastřelovací pistole.

Kombinování kovů
Z důvodu možného vzniku galvanické koroze se nesmí používat 
měděné hřeby a doplňky ve spojení s taškami Powertekk. 
Kombinace s jinými kovy je bez problémů.

Řezání tašek
K řezání tašek musí být použito „studené“ řezání pomocí 
ručních a pákových nůžek. Lze použít i okružní kotoučové pily  
a úhlové brusky se speciálním kotoučem pro řezání kovů. Nesmí 
se použít přístroje s otáčkami vyššími než 4000 otáček/minutu. 
Vysoká teplota, která vzniká při jejich použití, může poškodit 
povrchovou zinkovou ochranu podél řezu.

Oprava povrchu
Poškozený povrch lze opravit pomocí opravné sady Powertekk. 
Detaily vyrobené z jiných materiálů, například z olověných pásů, 
se mohou také povrchově upravit pomocí Powertekk opravné 
sady. Pro správné použití opravné sady si přečtěte přiložený 
návod. 

Bezpečnost na střeše
Pro bezpečný pohyb a práci na střeše je k dispozici kompletní 
systém doplňků Isola Top Sec. Střešní žebříky, komínové lávky, 
bezpečnostní háky pro pokrývače a sněhové zábrany jsou vyro-
beny speciálně pro tašky Powertekk.
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Vzdálenost střešních latí Nordic

Tašky Isola Powertekk se pokládají na latě s konstantní vzdále-
ností: Powertekk Nordic  369 mm  
 Powertekk Exclusive 371 mm  

Vzdálenost mezi latěmi se vždy měří mezi předními stranami
dvou sousedních latí. První lať u okapu připevněte 20 mm od 
spodního okraje kontralatí. To platí při použití okapního plechu 
Powertekk. Délka krokví vždy neodpovídá násobku doporučené 
vzdálenosti latí. Vyrovnání délky krokví (vzdálenost „Y“) se 
provádí v poslední řadě u hřebene. Poslední lať u hřebene 
připevněte ve vzdálenosti 20 mm od hřebene.   

1. Pokládka latí

Vzdálenost střešních latí Exclusive
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Pokrytí střechy

2. Pokládka tašek

Tašky Powertekk pokládejte vždy od hřebene k okapu počínaje 
druhou řadou, která bude první řadou s celou šířkou tašek. 
Připevněte dočasně tašky dvěma hřeby u horního okraje kolmo 
do latě. Dbejte na to, aby boční přesahy tašky vždy dobře za-
padly do přesahu sousední tašky. Tašky v následujících řadách 
pokládejte střídavě, aby svislé spoje tašek nebyly v jedné řadě. 
Tašky můžete pokládat zleva doprava nebo zprava doleva.         
U kraje střechy je uřízněte podle potřeby. 
Pozor: Pokud musíte uříznout tašku u kraje střechy, přidejte cca 
20 mm na ohyb a ohněte tašky směrem nahoru podél štítového 
prkna. 

Lze použít i alternativní řešení, kdy první lať přibijete zároveň      
s přední hranou krokví. Vzdálenost mezi předními stranami prv-
ní a druhé latě bude 375 mm.

Pro výpočet pokrytí střechy taškami Powertekk včetně krajových 
tašek nebo ukončovacích lišt viz tabulka na straně 26.

Pro snadný výpočet pokryté délky střechy nebo odhadu počtu 
řad od okapu ke hřebeni viz tabulka na straně 27.
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Uřízněte tašku v horní řadě podle vzdálenosti „Y“ a ubezpečte 
se, že taška bude ležet na celé šířce horní latě. Připevněte tašku 
hřeby do horní latě. Dejte pozor, aby boční přesahy tašky vždy 
dobře zapadly do přesahu sousední tašky. Připevněte tašky ve 
svislé přední části v každé druhé vlně v místě, které je nejblíže 
ke střešní lati.
Pozor: Pokud nepoužijete odvětrávací pás, ohněte horní okraj 
tašky cca 20 – 30 mm směrem nahoru. Přidejte tuto vzdálenost 
ke vzdálenosti „Y“ před uříznutím tašky.

Tašky v další řadě zasuňte pod tašky v horní řadě. Tímto 
způsobem můžete předem položit další 2 až 3 řady. Jednot-
livé tašky připevněte ve svislé přední části v každé druhé vlně, 
počínaje horní nepřibitou řadou. Spodní řadu tašek nepřibíjejte, 
abyste pod ni mohli zasunout další řadu tašek. 
Pozor: Okapní plech položte a připevněte ještě před položením 
poslední řady tašek u okapu.



Chůze po taškách Powertekk
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Při pokládce můžete chodit po taškách Powertekk. Abychom 
minimalizovali možnost poškození, používejte při chůzi po 
taškách boty s měkkou podrážkou. Stoupejte pouze do nejnižší 
části vlny, kde taška leží přímo na lati. Se zvýšenou opatrností 
můžete stejným způsobem chodit i po taškách Powertekk        
Exclusive. 

Přibití 

15 mm

Připevněte tašky v každé druhé 
vlně v místě vyznačeném na ob-
rázku.
Hřeby můžete přibíjet ručně nebo 
pomocí nastřelovací pistole. 

Doporučené nastřelovací pistole:
Duofast CNP-50Y
(pro páskované hřeby Isola) 
Haubold RNC 65 SW II
(pro šroubovací hřeb páskovaný)
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Na jednom konci okapního plechu Powertekk je vodorovný výřez 
dlouhý 30 mm. Další okapní plech zasuňte do výřezu a dobře 
zatlačte oba plechy do sebe. Přesah jednotlivých okapních plechů 
tak bude 30 mm. Okapní plechy připevněte pomocí hřebů do 
první latě. Okapní plechy budou navíc ještě připevněny hřeby/ 
/šrouby  z první řady tašek.
Pozor: Okapní plech je ohnut pro sklon střechy 30° a pro ostatní 
sklony střechy ho musíte upravit.

Konstrukce střechy u okapu je normálně řešená tak, aby 
umožňovala odvětrání střešního pláště. Pokud to není možné, 
musíte zajistit odvětrání pomocí střešních větráků. Přechod mezi 
střešní taškou a okapem zajišťuje okapní plech Powertekk. 
Pokud použijete paropropustnou nebo jinou pojistnou izolaci, 
přetáhněte ji přes okapní plech přímo do okapu nebo připevněte 
přes podokapní plech.

3. Okap



Tabulka: Kulatý hřebenáč velký

Sklon střechy:   10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º

Výška v mm:     155 145 140 125 115 105 90 80 60

Uvedená výška umožňuje vytvořit odvětrávací mezeru 10 mm 
mezi kulatým hřebenáčem a taškou při použití 30 mm 
vysokých latí a distančních profilů nebo extralatě umístěné nad 
odvětrávacím pásem. 
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Podkladní pás přeložte přes podokapní plech. První lať připevněte 
zároveň s koncem kontralatě. Okapní plech připevněte k první 
řadě latí. Druhou lať připevněte ve vzdálenosti 357 mm od 
přední strany první latě.  Spodní řadu tašek musíte připevnit 
u spodního okraje svisle do první řady latí. Tašky připevněte 
šrouby uprostřed každé druhé malé vlny a utěsněte okolí hlavy 
šroubu pomocí opravné sady.

30 mm

50 mm

H

4. Hřeben                                      
Umístění hřebenové latě 
pro hřebenáč kulatý velký



Hřeben s kulatým hřebenáčem velkým

Hřebenáče připevňujte s přesahem vždy od levého nebo pra-
vého kraje střechy. K dispozici je také zahajovací a ukončovací 
1modulový kulatý hřebenáč. Kulaté hřebenáče pokládejte 
s přesahem a připevňujte do hřebenové latě v místě přesahu. 
Pokud na konci hřebene nelze umístit celý 3modulový kulatý 
hřebenáč, použijte na poslední 1-2 m 1modulové hřebenáče 
a  postupně upravte délku jejich přesahů. Případně můžete 
kulatý hřebenáč na konci hřebene uříznout podle potřeby 
a ohnout jeho okraje přes ploché ukončení hřebenáče.
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Připevněte držák hřebenové latě a hřebenovou lať přesně do osy 
v odpovídající výšce a připevněte k ní odvětrávací pás. 
Doporučení:  Pokud nepoužijete odvětrávací pás, vždy ohněte 
tašky v horní řadě směrem nahoru podél hřebenové latě. 
Nezapomeňte před uříznutím tašky přidat 20 – 30 mm na ohyb. 
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Úhlový hřebenáč

Horní okraj tašek ohněte 20 – 30 mm směrem nahoru a tašku 
přibijte. Po obou stranách hřebene připevněte v místě poslední 
latě pomocné latě max. 24 mm vysoké a přibijte je do střešních 
latí. Vzdálenost mezi latěmi musíte upravit podle šířky úhlo-
vého hřebenáče. Uhlové hřebenáče položte s přesahem 10 cm           
a přibijte kolmo do pomocných latí.

Odvětrání střechy zajistíte pomocí střešních větráků nebo 
pomocné latě dlouhé 50 cm a při pokládce mezi nimi zachove-
jte dostatečné odvětrávací mezery.
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5. Nároží

Hřebenáče na nároží pokládejte podobně jako na hřebeni.       
Nároží u okapu ukončete pomocí kulatého ukončovacího 
hřebenáče. Tašky ohněte podél nárožní latě na obou stranách 
asi 20 mm směrem nahoru. Nároží můžete pokrýt odvětrávacím 
pásem, stejně jako hřeben. 

V místě styku hřebene s nárožími připevněte Y hřebenáč. 

Pozor: Alternativně v místě styku hřebene s nárožími uřízněte 
hřebenáče tak, aby co možná nejlépe zakryly místo styku. Pro 
překrytí a utěsnění spoje použijte pružný, samolepící pás Isoflex P. 

Můžete použít i olověný plát, který opět povrchově upravíte 
pomocí opravné sady. Povrch musíte před upravením dobře 
očistit od prachu, mastnoty a oleje.
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Na kraj střechy přibijte štítové prkno o síle maximálně 24 mm 
tak, aby převyšovalo horní hranu střešní latě o 25 mm.  
Podkladní pás přetáhněte přes štítové prkno a dobře přibijte    
k jeho hornímu okraji.

Ukončovací lištu pokládejte od okapu směrem k hřebeni            
a přibijte ze shora a ze strany.  U hřebene ukončovací lištu 
podle potřeby vytvarujte a překryjte hřebenáčem. Hřebenáč 
v místě přesahu přes ukončovací lištu nařízněte a ohněte tak, 
aby přesně dosedl na hřeben. 

Doporučení: Jestliže nemůžete použít celou délku tašky           
u kraje střechy, uřízněte ji podle potřeby a ohněte její okraj 
asi 20 mm směrem nahoru podél štítového prkna. U okapu 
ukončovací lištu nastřihněte a ohněte spodní okraj směrem 
dolů podél spodního okraje tašky. 

6. Ukončovací lišta 

25 mm



Pozor: Při použití krajové tašky musíte šířku střechy rozměřit 
přesně podle daného modulu (viz strana 26).

Štítové prkno připevněte tak, aby jeho horní hrana byla ve    
stejné úrovni jako horní hrana střešních latí. Krajové tašky 
pokládejte současně s taškami. První celou krajovou tašku 
(druhá řada od hřebene) připevněte u horního okraje kolmo 
do střešní latě. Jednotlivé tašky připevňujte u spodního okraje,       
v místě přesahu přes tašku a ze strany do štítového prkna. 
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7. Krajová taška 
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145 mm 145 mm

150 mm 150 mm

50 mm
50 mm

8. Úžlabí

Připevněte dvě latě po obou stranách úžlabí. Latě připevněte 
souběžně se středem úžlabí, první ve vzdálenosti 150 mm 
od jeho středu. Střešní latě ukončete uprostřed mezi dvěma 
úžlabními latěmi. Powertekk úžlabí je ohnuto na výšku latí 
30 mm.

Jednotlivé úžlabní plechy položte s přesahem 80 mm                    
a připevněte na obou stranách do latí.

Pozor: Úžlabí má dva vodní kanálky široké 145 mm od středu 
na každou stranu, které se kónicky zužují k jednomu konci. Užší 
označený konec pokládejte směrem k okapu. Ujistěte se, že 
úžlabní plechy jsou podepřeny latěmi po celé délce.



80 mm
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Střešní tašky pokládejte s přesahem minimálně 80 mm přes 
okraj úžlabí. 

Použijte křídový šňůrkovač k označení okraje tašek se správným 
přesahem 80 mm a uřízněte. Pro lepší vzhled a bezpečnější 
zakončení přidejte před uříznutím 20 mm a ohněte okraj tašky 
směrem dolů. Prostor mezi taškou a úžlabním plechem lze 
utěsnit samolepícím těsnícím profilem.

Řezání tašek a doplňků

K řezání doporučujeme použít „studené“ řezání za použití 
ručních nebo pákových nůžek. Můžete také použít kotoučovou 
pilu nebo úhlovou brusku se speciálním kotoučem pro řezání 
oceli. Nesmí se používat přístroje s více než 4000 otáčkami/ 
/minutu. Tyto přístroje vytváří pří řezání vysokou teplotu, která 
může poškodit podél řezu povrchovou ochranu tašky proti 
korozi.

Na našich webových stránkách můžete najít další 
doporučení ohledně nářadí pro správné řezání. 



19

9. Oplechování komína

Umístěte podpůrné latě/prkna nad a pod komínem. Tašky 
uřízněte okolo komína a ohněte 20 - 30 mm směrem nahoru. 
Komínové oplechování vytvořte pomocí pružného lepícího 
pásu „Isoflex P“. Přes jeho horní okraj připevněte těsnící lištu 
a utěsněte pomocí silikonového tmele. 

Komínové oplechování můžete vyrobit i z olověného plátu, 
pokud to připouští místní normy. Povrch můžete upravit pomocí 
opravné sady. 

Ujistěte se, že oplechování na zadní straně komína je zasunuto 
pod horní řadu tašek a dostatečně vytaženo podél stěny komína 
tak, aby odvádělo přitékající vodu směrem do stran. 

Pro oplechování můžete použít již hotové doplňky Powertekk: 
levou a pravou stěnovou lištu po stranách komína, rovný plech 
na horní straně a čelní stěnovou lištu na spodní straně komína. 
Přes horní okraj oplechování připevněte těsnící lištu a utěsněte 
silikonem. 



10. Stěnová lišta
Lemování bočních stěn

Střešní latě položte až ke zdi. Pokud budete muset tašku u zdi 
uříznout, ohněte její okraj asi 20 mm směrem nahoru podél zdi. 
Lemování bočních stěn pokládejte od okapu k hřebeni a dobře 
přibijte. Přes horní okraj připevněte těsnící lištu a utěsněte 
pomocí silikonového tmele.

Lemování bočních stěn,                    
alternativní řešení

20
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11. Čelní stěnová lišta 

V závislosti na druhu konstrukce je potřeba zajistit odpovídající 
odvětrání,  případně i pomocí střešních větráků. 

Poslední lať u zdi nahraďte latí o výšce 25 mm.

Tašky Powertekk položte až ke zdi. Poslední uřízněte a ohněte 
20 – 30 mm směrem nahoru. K hornímu okraji tašky umístěte 
lať vysokou max. 20 mm a připevněte do poslední latě. Čelní 
stěnovou lištu připevněte u horního okraje do zdi. Nakonec přes 
horní okraj připevněte těsnící lištu.
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12. Montáž doplňků 
Základová taška

Základnová taška se používá pro upevnění jednotlivých schodů 
a lávek. Přišroubujte ji pomocí šroubů přímo do střešní latě. 
Sousední tašky přeložte na obou stranách přes základovou 
tašku a připevněte na čelní svislé straně v místě přesahu.  
Před položením tašky zkontrolujte připevnění namontovaného 
držáku a případně dotáhněte připevňovací šrouby. Držák pro 
stupně na základové tašce je limitován pro použití pro sklon 
střechy 22° - 55°. 

Pozor: držáky jsou vyrobeny firmou Flender a jsou vhodné pro 
doplňky od stejného výrobce. 

Taška s prostupem

Slouží jako prostup střešní krytinou pro televizní anténu a jiné 
kulaté prostupy do Ø 60 mm. Sousední tašky položte na obou 
stranách přes tašku s prostupem a připevněte ve svislé čelní 
straně v místě přesahu. 
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Střešní větrák 75

Střešní větrák 75 se používá, když není možné odvětrávat 
střechu přímo v hřebeni.  Větrací otvor je 75 cm2.  Umisťuje se 
vždy do druhé řady od hřebene nebo okapu. Sousední tašky 
položte na obou stranách přes střešní větrák a připevněte ve 
svislé čelní straně v místě přesahu. 

Odvětrávač par               

Odvětrávač par se používá k odvětrání teplého vzduchu              
z koupelen, kuchyní a digestoří. Větrák se dodává včetně vložky         
s tepelnou izolací zabraňující kondenzaci vodních par v zimním 
období a s konektorem pro napojení o Ø 100, 125, 130              
a 150 mm. Je vhodný pro sklon střechy 10° - 50°. Sousední 
tašky  položte  na  obou stranách přes odvětrávač par a při-
pevněte ve svislé čelní straně v místě přesahu. 
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Větrák pro zdravotní techniku

Střešní větrák pro zdravotní techniku se používá k odvětrání 
svislého kanalizačního potrubí, (odpady použité vody, záchody 
a koupelny). Větrák se dodává s pružným konektorem pro 
napojení o  Ø  50, 75 a 100 mm. Je vhodný pro sklon střechy 
10° - 50°. Sousední tašky položte na obou stranách přes 
větrák pro zdravotní techniku a připevněte ve svislé čelní straně                    
v místě přesahu. 

Větrák pro turbokotel je určený pro vyústění odvodu spalin           
z plynových turbokotlů (Ø 75 - Ø 135 mm). Mohou být použity 
pro sklon střechy 10° - 50°.

Sousední tašky položte na obou stranách přes větrák pro turbo- 
kotel a připevněte ve svislé čelní straně v místě přesahu. 

Větrák pro turbokotel
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13. Střešní okno

Pokud to není možné, nahraďte kontralatě kolem okna prkny 
nebo OSB deskami. Rám okna k nim přišroubujte. 

Nyní můžete položit tašky Powertekk okolo celého okna. 

Pozor: Vlastní montáž okna provádějte podle montážního 
návodu výrobce oken.

Do tašek Powertekk můžete namontovat jakékoliv běžné 
střešní okno pro obytné prostory. Použijte oplechování stejné 
jako pro pálené nebo betonové tašky. 

Jediný rozdíl je, že při montáži musí být okno umístěno              
o 25 mm níže, než je horní hrana krokví. Vyřízněte v lati výřez 
hluboký 25 mm a široký stejně jako oplechování. U horního 
okraje okna vložte pomocnou podpůrnou lať. Horní hrana 
pomocné latě je ve stejné úrovni jako výřez ve střešní lati. 
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14. Výpočet spotřeby materiálu

Pokládka s krajovou taškou

         Pokrytá šířka střechy v (mm)
Počet  Dodatečná 
tašek vlna 1 2 3 4 5 

  Uříznutá délka   273   458   643   828   1.013  

 1  1.568   1.753   1.938   2.123   2.308   2.493  
 2  2.678   2.863   3.048   3.233   3.418   3.603  
 3  3.788   3.973   4.158   4.343   4.528   4.713  
 4  4.898   5.083   5.268   5.453   5.638   5.823  
 5  6.008   6.193   6.378   6.563   6.748   6.933  
 6  7.118   7.303   7.488   7.673   7.858   8.043  
 7  8.228   8.413   8.598   8.783   8.968   9.153  
 8  9.338   9.523   9.708   9.893   10.078   10.263  
 9  10.448   10.633   10.818   11.003   11.188   11.373  
10   11.558   11.743   11.928   12.113   12.298   12.483  
11   12.668   12.853   13.038   13.223   13.408   13.593  
12   13.778   13.963   14.148   14.333   14.518   14.703  
13   14.888   15.073   15.258   15.443   15.628   15.813  
14   15.998   16.183   16.368   16.553   16.738   16.923  
15   17.108   17.293   17.478   17.663   17.848   18.033

185 mm 273 mm1110 mm

Šířka pokrytí, měřeno mezi vnějšími stranami štítového prkna

Pokládka s ukončovací lištou 

Šířka pokrytí měřená mezi 
            vnitřními stranami štítového prkna (mm) 
Počet  Dodatečná 
tašek vlna 1 2 3 4 5 

  Uříznutá délka  273   458   643   828   1.013 

 1  1.198   1.383   1.568   1.753   1.938   2.123 
 2  2.308   2.493   2.678   2.863   3.048   3.233 
 3  3.418   3.603   3.788   3.973   4.158   4.343 
 4  4.528   4.713   4.898   5.083   5.268   5.453 
 5  5.638   5.823   6.008   6.193   6.378   6.563 
 6  6.748   6.933   7.118   7.303   7.488   7.673 
 7  7.858   8.043   8.228   8.413   8.598   8.783 
 8  8.968   9.153   9.338   9.523   9.708   9.893 
 9  10.078   10.263   10.448   10.633   10.818   11.003 
10   11.188   11.373   11.558   11.743   11.928   12.113 
11   12.298   12.483   12.668   12.853   13.038   13.223 
12   13.408   13.593   13.778   13.963   14.148   14.333 
13   14.518   14.703   14.888   15.073   15.258   15.443 
14   15.628   15.813   15.998   16.183   16.368   16.553 
15   16.738   16.923   17.108   17.293   17.478   17.663 
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Pokrytá délka střechy od okapu k hřebeni

   Počet               Délka pokrytí v mm

  tašek            NORDIC           EXCLUSIVE     

  1   389   391    
  2   758   762    
  3   1.127   1.133     
 4   1.496   1.504    
  5   1.865   1.875   
  6   2.234   2.246    
  7   2.603   2.617    
  8   2.972   2.988   
  9   3.341   3.359    
  10   3.710   3.730    
  11   4.079   4.101   
  12   4.448   4.472    
  13   4.817   4.843   
  14   5.186   5.214    
  15   5.555   5.585
 16   5.924   5.956
 17   6.293   6.327
 18   6.662   6.698
 19   7.031   7.069
 20   7.400   7.440
 21   7.769   7.811
 22   8.138   8.182
 23   8.507   8.553
 24   8.876   8.924
 25   9.245   9.295
 26   9.614   9.666
 27   9.983   10.037
 28   10.352   10.408
 29   10.721   10.779 
  30   11.090   11.150 

Pozor: Délka pokrytí se měří od přední strany první latě 
u okapu k přední straně poslední střešní latě u hřebene. 



 Powertekk-  Použití  Efektivní délka/  Doporučená 
 výrobky*  plocha spotřeba

Plocha střechy Tašky Plocha střechy 1 110 mm x 369 mm 2,44 tašky/m2

Hřeben / nároží Kulatý hřebenáč 1modul Hřeben/nároží  380 mm 2,63 ks/m
 Kulatý hřebenáč 3modul  Hřeben/nároží 1 130 mm 0,88 ks/m
 Ukončení hřebenáče Ukončení kulatého 
 ploché  hřebenáče  1,00 ks/detail
 Kulatý hřebenáč zahajovací Zahájení pokládky hřebene  380 mm 1,00 ks/detail
 Kulatý hřebenáč ukončovací Ukončení pokládky hřebene  380 mm 1,00 ks/detail
 Ukončení hřebenáče 
 kulaté velké Ukončení nároží u okapu  200 mm 1,00 ks/detail
 Ukončení hřebenáče 
 kulaté malé Ukončení nároží u okapu  200 mm 1,00 ks/detail
 Y-hřebenáč 10˚ - 30˚ Spojení hřebene a nároží  1,00 ks/detail
 Y-hřebenáč 30˚ - 50˚ Spojení hřebene a nároží  1,00 ks/detail
 Odvětrávací pás  Hřeben/nároží 5 000 mm 0,20 ks/m
 Úhlový hřebenáč Hřeben/nároží 1 150 mm 0,87 ks/m
Okap Okapní plech Okap 1 200 mm 0,83 ks/m
Kraj střechy Ukončovací lišta pravá, levá Kraj střechy  1 110 mm 0,90 ks/m
 Krajová taška pravá, levá Kraj střechy  185 mm 2,71 ks/m
Oplechování stěn Lemování stěn pravé, levé Zeď souběžná s krajem 
  střechy 1 110 mm 0,90 ks/m
 Čelní stěnová lišta Zeď souběžná s okapem, 
  hřebenem 1 150 mm 0,87 ks/m
Úžlabí Úžlabí Úžlabí 1 150 mm 0,87 ks/m
Fixace Hřeb/šroub Pro připevnění tašek 
  a doplňků  10 ks/m2

Doplňky Taška s prostupem Prostupy do Ø 60 mm  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Těsnicí lišta Pro utěsnění detailů   0,83 ks/m
 Větrák pro zdravotní 
 techniku Odvětrání kanalizace  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Odvětrávač par Odvětrání koupelen, 
  kuchyní  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Střešní větrák 75 Odvětrání střechy  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Univent 200 Víceúčelový větrák  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Rovný plech Detaily 1 250 mm x 450 mm 
 Základová taška Podpora pro stupně  369 mm x 185 mm 
 Průsvitná taška - 2modul Osvětlení půdního prostoru  370 mm x 369 mm 1,00 ks/detail
 Isoflex P Detaily, samolepicí pás 1 250 mm x 300 mm 
 Opravná sada Oprava malých poškození 
  povrchu  
 Větrák pro turbokotel Odvod spalin   369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Taška pro solární panel Prostup pro kabely, hadice  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
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 *  Pro všechny vypočtené plochy je nutné počítat 
  s prořezem materiálu.

Powertekk doplňky



 Powertekk-  Použití  Efektivní délka/  Doporučená 
 výrobky*  plocha spotřeba

Plocha střechy Tašky Plocha střechy 1 110 mm x 369 mm 2,44 tašky/m2

Hřeben / nároží Kulatý hřebenáč 1modul Hřeben/nároží  380 mm 2,63 ks/m
 Kulatý hřebenáč 3modul  Hřeben/nároží 1 130 mm 0,88 ks/m
 Ukončení hřebenáče Ukončení kulatého 
 ploché  hřebenáče  1,00 ks/detail
 Kulatý hřebenáč zahajovací Zahájení pokládky hřebene  380 mm 1,00 ks/detail
 Kulatý hřebenáč ukončovací Ukončení pokládky hřebene  380 mm 1,00 ks/detail
 Ukončení hřebenáče 
 kulaté velké Ukončení nároží u okapu  200 mm 1,00 ks/detail
 Ukončení hřebenáče 
 kulaté malé Ukončení nároží u okapu  200 mm 1,00 ks/detail
 Y-hřebenáč 10˚ - 30˚ Spojení hřebene a nároží  1,00 ks/detail
 Y-hřebenáč 30˚ - 50˚ Spojení hřebene a nároží  1,00 ks/detail
 Odvětrávací pás  Hřeben/nároží 5 000 mm 0,20 ks/m
 Úhlový hřebenáč Hřeben/nároží 1 150 mm 0,87 ks/m
Okap Okapní plech Okap 1 200 mm 0,83 ks/m
Kraj střechy Ukončovací lišta pravá, levá Kraj střechy  1 110 mm 0,90 ks/m
 Krajová taška pravá, levá Kraj střechy  185 mm 2,71 ks/m
Oplechování stěn Lemování stěn pravé, levé Zeď souběžná s krajem 
  střechy 1 110 mm 0,90 ks/m
 Čelní stěnová lišta Zeď souběžná s okapem, 
  hřebenem 1 150 mm 0,87 ks/m
Úžlabí Úžlabí Úžlabí 1 150 mm 0,87 ks/m
Fixace Hřeb/šroub Pro připevnění tašek 
  a doplňků  10 ks/m2

Doplňky Taška s prostupem Prostupy do Ø 60 mm  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Těsnicí lišta Pro utěsnění detailů   0,83 ks/m
 Větrák pro zdravotní 
 techniku Odvětrání kanalizace  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Odvětrávač par Odvětrání koupelen, 
  kuchyní  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Střešní větrák 75 Odvětrání střechy  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Univent 200 Víceúčelový větrák  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Rovný plech Detaily 1 250 mm x 450 mm 
 Základová taška Podpora pro stupně  369 mm x 185 mm 
 Průsvitná taška - 2modul Osvětlení půdního prostoru  370 mm x 369 mm 1,00 ks/detail
 Isoflex P Detaily, samolepicí pás 1 250 mm x 300 mm 
 Opravná sada Oprava malých poškození 
  povrchu  
 Větrák pro turbokotel Odvod spalin   369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
 Taška pro solární panel Prostup pro kabely, hadice  369 mm x 370 mm 1,00 ks/detail
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Isola Top Sec bezpečnostní prvky

15. Sněhová zábrana

2. Nad střešní lať připevněte pomocnou lať (šířka 80 - 100 mm).  
Pomocná lať musí být asi o 10 mm slabší než střešní lať. 
Zatlačte držák sněhové zábrany těsně k hornímu okraji tašky 
a přišroubujte dvěma přiloženými šrouby (6,5 x 38 mm) do 
pomocné latě.

3. Připevněte horní řadu tašek.

Pozor: na objednávku mohou být sněhové držáky a zábrany 
dodány ve všech barvách jako Powertekk Exklusive. 

1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace sněhové zábrany vynechejte jednu řadu 
tašek.



4. Vložte kovovou západku do otvoru v horní části držáku            
a ponechte ji otevřenou. Do držáku zasuňte sněhovou zábranu 
a umístěte ji do požadované výšky. Západku zatlačte dolů                
a zaklapněte. Sněhové zábrany napojíte jednoduchým zasunutím 
dvou sousedních kusů do sebe.

Sněhová zábrana je výškově nastavitelná do několika poloh, 
max. výška je 180 mm. 

Délka: 1080 mm, výška 110 mm
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16. Držák pro dřevěnou sněhovou zábranu

1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace sněhové zábrany vynechejte jednu řadu 
tašek.

2. Nad střešní lať připevněte pomocnou lať (šířka 80 - 100 mm).
Pomocná lať musí být asi o 10 mm slabší než střešní lať. 
Zatlačte držák sněhové zábrany těsně k hornímu okraji tašky 
a přišroubujte dvěma přiloženými šrouby (6,5 x 38 mm) do        
pomocné latě.

3. Připevněte horní řadu tašek.



17. Střešní žebřík 1stupňový
Pro montáž současně s pokládkou tašek
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1stupňový žebřík se montuje zároveň s pokládkou tašek 
Powertekk. Jednotlivé stupně se do sebe zavěšují v souvislé svislé 
linii. První horní stupeň musí být vždy připevněn k montážnímu 
ocelovému profilu.  Jeden stupeň výškově odpovídá jedné řadě 
tašek.

1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace montážního profilu vynechejte jednu řadu 
tašek.

2. Umístěte montážní profil nad střešní lať přímo na krokve. 
Připevněte do profilu dva lichoběžníkové profily, ke kterým 
přišroubujte profily tvaru U a do nich zasuňte první stupeň 
žebříku. Montážní profil zatlačte směrem nahoru a žebřík  
dorazte těsně k hornímu okraji tašky.
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3. Montážní profil přišroubujte přiloženými šrouby přímo do 
krokví. Šrouby umístěte do středu krokví a zašroubujte min. 
30 mm do krokví. Přes montážní sadu žebříku připevněte 
tašku Powertekk.

4. Nadzvedněte tašku s již namontovaným stupněm a zasuňte 
pod ní další stupeň. Zahákněte spodní stupeň do horního stupně 
a pevně zatáhněte směrem dolů.

5. Pokračujte stejným způsobem v montáži dalších stupňů 
současně s pokládkou tašek. 

6. Pokud je celková délka žebříku delší než 6 m, musíte použít 
další montážní profil. 



18. Střešní žebřík 3stupňový 
Pro dodatečnou montáž na položené tašky 
Powertekk
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1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace sněhové zábrany vynechejte jednu řadu 
tašek.

2. Smontujte 3stupňový žebřík tak, aby svislé podpory byly ve 
vzdálenosti 370 mm. Držáky připevněte ke svislým stupňům 
žebříku. 

Montážní profil umístěte nad střešní lať přímo na krokve. 
Připevněte do profilu dva lichoběžníkové profily a přišroubujte   
k nim držáky žebříku. Montážní profil zatlačte směrem nahoru        
a žebřík dorazte těsně k hornímu okraji tašky.

Montážní profil přišroubujte přiloženými šrouby 6,5 x 64 mm 
přímo do krokví. Šrouby umístěte do středu krokví a zašroubujte 
min. 30 mm. Dbejte na to, aby svislé schodnice žebříku ležely 
uprostřed vlny tašky Powertekk.

300 mm široké



3. Připevněte tašku v horní řadě. Další díly žebříku upevněte 
ke spodní straně bočnic pomocí přiložených spojovacích prvků. 

4. U okapu žebřík připevněte pomocí držáků. Pod spodní 
tašku vložte dva držáky, položte přes střešní lať a upevněte 
zpět tašku. Žebřík přišroubujte k držákům pomocí přiložených 
šroubů.
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1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace komínové lávky vynechejte jednu řadu 
tašek.

2. Umístěte montážní profil nad střešní lať přímo na krokve. 
Připevněte do profilu dva lichoběžníkové profily a přišroubujte 
k nim držáky komínové lávky. Montážní profil zatlačte směrem 
nahoru a držáky dorazte těsně k hornímu okraji tašky.

Přišroubujte montážní profil do krokví přiloženými šrouby        
(6,5 x 64 mm). Šrouby umístěte do středu krokví a zašroubujte 
minimálně 30 mm. Dbejte na to, aby držáky komínové lávky 
ležely uprostřed vlny tašky Powertek.

19. Komínová lávka
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3. Umístěte tašku Powertekk přes montážní profil a připevněte. 

4. Přišroubujte podpory komínové lávky k držákům přiloženými 
dvěma šrouby 8 x 20 mm a přišroubujte k nim komínovou lávku 
dvěma šrouby 6 x 16 mm. Umístěte lávku do vodorovné pozice.

Pozor: Podpory komínové lávky nesmí ležet na komínovém 
oplechování. Okraj lávky nesmí přesahovat přes podpory do stran 
vice než 25 cm.

Rozměr komínové lávky je 820 x 250 mm.

Pozor: minimální sklon střechy pro umístění komínové lávky do 
vodorovné polohy je 14°.

6 x 16 mm

6,5 x 64 mm

8 x 20 mm



20. Bezpečnostní hák pro pokrývače
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1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace bezpečnostního háku vynechejte jednu 
řadu tašek.

2. Umístěte ocelový montážní profil nad střešní lať. Připevněte 
držáky k bezpečnostnímu háku a zasuňte do montážního profilu. 
Zatlačte montážní profil nahoru, až hák narazí těsně na horní 
okraj tašky.

 

3. Přišroubujte montážní profil do krokví pomocí přiložených 
šroubů 6,5 x 64 mm. Šrouby umístěte do středu krokví                      
a zašroubujte minimálně 30 mm. Položte přes montážní profil 
tašku a připevněte. 
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21. Podpora pro solární panely

Nezávisle na rozměru a umístění solárních panelů musí být 
montážní profil vždy upevněn nad horní řadou solárních panelů.
Pro větší množství panelů v řadě je třeba použít další montážní 
profily v maximální vzdálenosti 296 cm.

Podpory musí být umístěny v boční vzdálenosti 74 cm. 
Vzdálenost odpovídá středové vzdálenosti tašek a zaručuje, 
že držáky budou vždy umístěny uprostřed tašky. Svisle budou  
podpory umístěny ve vzdálenosti 111 cm, což odpovídá 
umístění jednoho držáku v každé třetí řadě tašek. Jednotlivé 
držáky se svisle spojí podporami solárních panelů (L- profil). 

Montážní profil
Držák
L - podpora

ce
lk

em
 2

96
 c

m



Systém poskytuje svislou podporu pro solární panely nad taškami 
Powertekk. Podpory slouží jako základ pro vlastní systémy 
výrobců solárních panelů na šikmé střeše. 

1. Položte tašky Powertekk podle montážního návodu. V místě 
požadované instalace podpor solárních palenů vynechejte jednu 
řadu tašek.

2. Umístěte montážní profil nad střešní lať přímo na krokve. 
Připevněte do profilu dva lichoběžníkové úchyty, ke kterým 
přišroubujte úchyty tvaru U. Zasuňte do nich držáky a zatlačte 
směrem dolů, až zapadnou do spodní části úchytu. Montážní 
profil zatlačte směrem nahoru a držák dorazte těsně k hornímu 
okraji tašky.
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Montáž podpor solárních panelů



3. Přišroubujte montážní profil do krokví pomocí přiložených 
šroubů 6,5 x 64 mm. Šrouby umístěte do středu krokví                   
a zašroubujte minimálně 30 mm. Montážní profil můžete na-
stavit v bočních sekcích širokých 1,25 m až do požadované šířky 
systému solárních panelů. Položte přes montážní profil tašku 
a připevněte. 

4. Další držáky směrem k okapu pokládejte vždy v každé 3. řadě 
tašek. Držák zasuňte přes střešní lať pod tašku. Další montážní 
profil umístěte do vzdálenosti max. 296 cm (viz str. 40).

5. L-podpory připevněte k držákům přiloženými šrouby 
8 x 20 mm. Podpory se mohou nastavovat spojením pomocí 
přiložených spojek v jejich svislé části.
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Poznámky
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kvalita pro Tvoji střechu 

Isola Powertekk s.r.o.
Raškov 90
CZ - 789 64 Bohdíkov
Telefon: + 420 583 286 313
Telefax: + 420 583 246 182
E-mail: info@isola.cz
www.isola.com

 Technická data       Nordic  Exclusive
Oblast použití: Nové střechy a rekonstrukce

Pracovní teplota: min. 0 °C min. +5 °C

Sklon střechy:                       8° - 90°

Vzdálenost latí: 369 mm 371 mm

Rozměr tašky:                1198 x 418 mm

Plocha pokrytí: 1110 x 369 mm 1110 x 371 mm

Počet tašek na m²:                      2,44 ks

Žárový pozink:                     275 g/m2

Hmotnost:   2,9 kg/tašku 7,3 kg/m2

Povrch: Barvená kamenná  Prášková barva
 drť, bezbarvý 
 akrylový lak

 

 

RAL kódy Powertekk Exclusive
 Lesklé barvy Matové barvy

Černá RAL 9005 
Antracitová RAL 7016 
Vínová červená NCS7218R04B 
Zelená  RAL 6009 
Hnědá  RAL 8017
Terracotta  RAL 2013
Černá   RAL 9005
Antracitová  RAL 7021


