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Fasádní systém

VP 3800
FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus
se zkosenou polodrážkou

VP 3830
FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus
s oblou drážkou

celková šířka desky 180 mm  |  tloušťka desky 18 mm
skladebná šířka 150 mm  |  délka desky 6 M
1 ks = 0,90 m2 | 1 balení = 4 ks = 3,60 m2 | 1 m2 = ± 7,9 kg

celková šířka desky 180 mm  |  tloušťka desky 18 mm
skladebná šířka 150 mm  |  délka desky 6 M
1 ks = 0,90 m2 | 1 balení = 4 ks = 3,60 m2 | 1 m2 = ± 7,9 kg

VP 3871
FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus
masivní profil
celková šířka desky 140 mm  |  tloušťka desky 35 mm
skladebná šířka 120 mm  |  délka desky 6 M
1 ks = 0,72 m2 | 1 balení = 4 ks | 1 m2 = ± 9,5 kg
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VP2119 / XX VP2115 / XX

FASÁDNÍ OBKLAD
vinyPlus
se zkosenou polodrážkou
VP 3800

max. 400 mm

vinyPlus VP 3800

odvětrávaná
mezera

Verze 2017/02-01 CZ 



3. stránka  |  Návod na montáž  |  vinyPlus

PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93a, BRNO | TEL.: 543242111 | |obchod@prostavbu.cz  www.prostavbu.cz

Místo pevného
ukotvení

VP5030 - VP5090

VP3850 / XX

VP2560

VP5143 Torx A2

VP2116 / XX

VP5008
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FASÁDNÍ OBKLAD
vinyPlus
s oblou drážkou
VP 3830

VP2115 / XX VP2116 / XX

vinyPlus VP 3830

odvětrávaná
mezera
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FASÁDNÍ OBKLAD
vinyPlus
masivní profil
VP 3871

VP2115 / XX
VP5008

vinyPlus VP 3871

odvětrávaná
mezera
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VP2116 / XXVP2115 / XX

VP5143 Torx A2

VP3860 / XX

VP2112
VP5030 - VP5090
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VP3855 / černá / levá

VP3856 / černá / pravá

VP3865 / černá / levá

VP3866 / černá / pravá

LEPIDLO

Instalace koncových krytek
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Veškeré zde uvedené údaje, zejména návrhy na použití a zpracování našich výrobků, vycházejí z našich současných zkušeností a znalostí, a jsou poskytovány v dobré 
víře. Týkají se běžných případů, přičemž se předpokládá, že výrobky jsou skladovány a použity přiměřeným způsobem. Vzhledem k tomu, že výrobek se pokládá na 
různých podkladech a za odlišných pracovních podmínek, nezakládají ani tyto pokyny, ani případné ústní poradenství, žádnou odpovědnost nebo záruku za výsledek 
práce, ať již z jakéhokoliv právního vztahu. Uživatel je vždy povinen prověřit, zda jsou výrobky vhodné pro daný účel použití a zda má aktuální verzi návodu. Změny údajů 
o výrobcích zůstávají vyhrazeny. Obecně platí naše všeobecné obchodní a záruční podmínky.

Tento montážní návod je majetkem společnosti PROSTAVBU s.r.o. a je chráněn autorskými právy. Žádná reprodukce nebo prezentace obsahu, částečná nebo celková, 
nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu autora.

Použití
Fasádní obklady vinyPlus i doplňkové profily jsou určeny pro venkovní použití. Pohledová strana obkladu je chráněna 
speciální folií odolnou proti slunečnímu záření. Fasádní obklady splňují přísné evropské normy. Třída hořlavosti je B2.

Skladování

Fasádní obklady vinyPlus i doplňkové profily vždy skladujte ve stínu, v suchu, na pevném 
a rovném podkladu. Doplňkové profily neskladujte překroucené a překřížené, vždy je před 
uložením srovnejte. Za horkého počasí (při teplotách nad 25 °C) je nutné při skladování 
plastové obaly rozříznout tak, aby obklady i profily větraly.

Pozor - ochranná folie, kterou jsou chráněny jednotlivé obklady proti poškrabání, se může na 
přímém slunci  “přilepit“  k obkladu. 

Kontrola
Obklady a profily musejí být před montáží zkontrolovány. Prvky se zřetelným poškozením, s výrobní vadou 
nebo barevnou odchylkou nesmějí být namontovány. Již namontované prvky nelze pro tyto vady reklamovat.

Bezpečnost
Při manipulaci a montáži je vždy třeba dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Používejte vhodný pracovní oděv a obuv. Při používání elektrického nářadí používejte také ochranné brýle.

Manipulace
Vyvarujte se  poškození pohledové PVC folie při vzájemném posuvu dvou profilů.
Na pohledovou část fasádního profilu nepokládejte žádné ostré nebo tvrdé předměty, jenž by mohly folii poškodit.

Provádění montáže
Montáž provádějte pouze při teplotách od 5 °C. Obklady i profily ponechejte na místě montáže v otevřeném 
obalu nejméně 1 hodinu před samotnou montáží, aby došlo k vyrovnání teploty s okolím. Celá balení ani 
jednotlivé obklady a profily však nikdy nenechávejte volně ležet na přímém slunci!

Řezání a úprava
Pro úpravy či zkracování obkladů nebo profilů používejte běžně dostupné nástroje určené pro práci se dřevem.

Dilatace
Při změně teploty o 10 °C dochází u volně ložených obkladů a profilů v důsledku délkové roztažnosti ke změně délky až 
o 0,65 mm na 1 m délky obkladu či profilu. To znamená, že u obkladu či profilu délky 6 m se při změně teploty o 10 °C 
může změnit jeho celková délka až o 4 mm.

Důležité informace

Verze 2017/02-01 CZ 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

