
Systém TOPDEK predstavuje spoľahlivé 
technické riešenie šikmých striech. Systém 
je založený na princípe umiestnenia 
tepelnej izolácie nad krokvami. Prináša to 
významné technické výhody, predovšetkým 
vysokú spoľahlivosť, funkčnosť a trvanlivosť 
strešného plášťa a nosnej konštrukcie. Vďaka 
súvislej tepelnoizolačnej vrstve umiestnenej 
na podkladnej konštrukcii v skladbe TOPDEK 
je vylúčený vplyv systematických tepelných 
mostov a s tým súvisiace tepelné straty. 
Skladba TOPDEK je navrhnutá tiež s ohľadom 
na priaznivý režim prestupu vodnej pary. Preto 
je súčasťou systému kvalitná parozábrana, 
ktorá zaisťuje zároveň funkciu spoľahlivej 
vzduchotesniacej vrstvy. Pokiaľ sa pre 
parotesniacu vrstvu použije asfaltovaný pás, 
bude plniť tiež funkciu dočasnej hydroizolačnej 
ochrany objektu. Technické riešenie skladby 
TOPDEK, pri ktorom sú krokvy umiestnené 
v interiéri, výrazne zvyšuje trvanlivosť krovu. 
Systém TOPDEK je určený ako pre novostavby 
tak aj pre rekonštrukcie. Systém nie je vhodný 
pre strechy zakrivené.

HLAVNÉ VRSTVY SKLADBY V SYSTÉME 
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Parotesniaca vrstva
Parotesniaca vrstva sa realizuje zo 
samolepiaceho modifi kovaného asfaltovaného 
pásu TOPDEK AL BARRIER. Alternatívne 
je možné parotesniacu vrstvu realizovať aj zo 
zváraných asfaltovaných pásov. Vhodnými 
materiálmi sú napríklad oxidované asfaltované 
pásy DEKGLASS G200 S40 alebo SBS 
modifi kovanými asfaltovanými pásmi GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL. Pokyny pre návrh 
a spracovanie asfaltovaných pásov sú uvedené 
v príručke STAVEBNINY DEK ASFALTOVANÉ 

PÁSY Montážny návod.

Tepelnoizolačná vrstva
Tepelnoizolačná vrstva sa realizuje 
z dosiek TOPDEK 022 PIR, ktoré tvorí 
polyisokyanurátová pena (PIR) vypenená 
medzi dve vrstvy sendvičovej fólie (papierová 
vložka s obojstranným hliníkovým poťahom).

Dosky sa ukladajú na zraz, väčšinou dlhšou 
stranou rovnobežne s odkvapom, v jednej 
alebo v dvoch vrstvách. Jednotlivé rady sa 
po dĺžke dosky posúvajú voči sebe na väzbu. 
Pri ukladaní v dvoch vrstvách sa hrúbka 
hornej dosky volí vždy rovnaká alebo väčšia 
ako hrúbka spodnej dosky. Hornú dosku 
odporúčame voliť s úpravou hrany v tvare pero 
a drážka. Dosky hornej vrstvy sa ukladajú tak, 
aby škáry medzi doskami jednotlivých vrstiev 
boli prestriedané a to vo vodorovnom smere aj 
v smere rovnobežnom s krokvami.

Doplnková hydroizolačná vrstva
Tepelnoizolačné dosky TOPDEK 022 

PIR v systéme TOPDEK vytvárajú súvislý 
tuhý podklad pre realizáciu doplnkovej 
hydroizolačnej vrstvy (DHV).

Podrobné informácie o technológii 
realizácie a voľbe jednotlivých vrstiev 
strechy v systéme TOPDEK sú uvedené 
v aktuálnych publikáciach KUTNAR 

Šikmé strechy – TOPDEK, skladby 

s tepelnou izoláciou nad krokvami 
a TOPDEK – montážny návod. Informácie 
poskytujú tiež pracovníci Ateliéru DEK 
na pobočkách Stavebnin DEK.
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TOPDEK 022 PIR – TEPELNOIZOLAČNÁ 

DOSKA

Tepelnoizolačná vrstva v systéme TOPDEK 
sa realizuje z dosiek TOPDEK 022 PIR. Tie 
sa skladajú z jadra a z povrchovej úpravy 
realizovanej na oboch stranách dosky. Jadro 
dosky je na báze polyisokyanurátovej peny 
(PIR). Neobsahuje CFC ani HCFC (látky 
známe ako freóny). Povrchová úprava je 
tvorená viacvrstvovou fóliou (papierová 
vložka s obojstranným hliníkovým poťahom). 
Povrchová úprava je adhezívne spojená 
s jadrom počas vypeňovania.

Štandardný tvar a rozmery

Celkové rozmery dosiek TOPDEK 022 PIR sa 
vyrábajú v rozmere 2400×1200 mm a hrúbkach 
80, 100, 120, 140 a 160 mm. Bočné plochy 
dosiek sú upravené do tvaru pero a drážka.

Balenie a skladovanie

Dosky sú dodávané v označených 
balíkoch ošetrených polyetylénovou fóliou. 

Obal z polyetylénovej fólie nie je určený 
pre vonkajšie skladovanie dosiek. Dosky musia 
byť chránené proti atmosferickým zrážkam 
a vzdušnej vlhkosti a priamému slnečnému 
žiareniu. V prípade, keď nie je možné sa 
krátkodobo vyhnúť skladovaniu vonku, nemôžu 
dosky ležať priamo na zemi a musia byť zakryté 
nepremokavou plachtou odolávajúcou UV 
žiareniu.

Odolnosť voči rozpúšťadlám

Tepelná izolácia je krátkodobo odolná kontaktu 
s benzínom a s väčšinou zriedených kyselín, 
zásad a minerálnych olejov. Dlhodobé 
pôsobenie týchto látok je potrebné vylúčiť. 
Tepelná izolácia nie je odolná niektorým 
organickým rozpúšťadlám. Lepidlá obsahujúce 
methylethylketón ju poškodzuje.

Tepelná izolácia a povrchová úprava použitá 
pri výrobe je odolná proti plesniam a nie je 
zdrojom potravy pre hmyz.

Tabuľka 01 | Technické parametre výrobku TOPDEK 022 PIR

Označenie výrobku TOPDEK 022 PIR

Parametre podľa STN EN 13165 Trieda/Úroveň Hodnota Jednotka

tolerancia hrúbky menovitá hrúbka – T2 – mm

> 75 mm +5, −3

rozmerová stabilita za určených podmienok teploty a vlhkosti 
(48 hod., 70 °C, 90 % relatívnej vlhkosti)

relatívne zmeny dĺžky ∆εl DS (70,90)3 ≤ 2 %

šírky ∆εb ≤ 2

hrúbky ∆εd ≤ 6

rozmerová stabilita za určených podmienok teploty a vlhkosti 
(48 hod., -20 °C)

relatívne zmeny dĺžky ∆εl DS (−20,-)1 ≤ 1 %

šírky ∆εb ≤ 1

hrúbky ∆εd ≤ 2

deformácia pri určenom napätí v tlaku a teplotných podmienkach DLT(2)5 ≤ 5 %

napätie s ťahu kolmo k rovine dosky menovitá hrúbka ≤ 80 mm CS(10\Y)150 ≥ 150 kPa

> 80 mm CS(10\Y)120 ≥ 120 kPa

pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky TR40 ≥ 40 kPa

deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,022 W.m−1.K−1

tepelný odpor menovitá hrúbka 100 mm 4,5 m2.K.W−1

Ďalšie parametre Hodnota Jednotka

reakcia na oheň podľa STN EN 13501-1 výrobku uvádzaného na trh E –

reakcia na oheň podľa STN EN 13501-1 pri skúške v aplikácii * B – s2, d0 –

faktor difúzneho odporu tepelnoizolačného jadra podľa STN EN ISO 10456:2009 60 –

* Pri skúške bol izolant na štandardom podklade z oceľového plechu podľa STN EN 13238.
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Systém osadenia strešného okna do skladby 
TOPDEK
K osadeniu strešného okna do skladby 
TOPDEK je možné použiť montážnu sadu, 
ktorej súčasťou je TOPDEK okenný dielec. 
Ide i tepelne izolovaný rám v tvare ostenia 
strešného okna. TOPDEK okenný dielec 
umožňuje napojenie tepelnej izolácie rámu 
strešného okna na tepelnú izoláciu strechy, 
napojenie vzduchotesniacej vrstvy v ploche 
strechy na rám okna a zároveň tvorí pevný 
podklad pre pohľadovú vrstvu ostenia. Použitie 
montážnej sady umožňuje rýchlu a kvalitnú 
montáž strešného okna bez tepelných mostov 
do skladby TOPDEK. 

Riešenie vzduchotesnosti okolo prestupov
Prestupy potrubia a káblov strešnou 
skladbou TOPDEK musia byť vzduchotesné. 
Napojenie vzduchotesniacej vrstvy strechy 
na prestupujúci prvok sa realizuje tesniacími 
manžetami a tesniacími páskami ISOCELL 
AIRSTOP. Tesniace príslušenstvo je možné 
objednať súčasne s materiálom na strešnú 
skladbu TOPDEK.
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Obr. 02 | TOPDEK okenný dielec

Obr. 01 | vrut TOPDEK ASSY
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Kotvenie skladby vrutmi TOPDEK ASSY
TOPDEK ASSY sú oceľové kotviace vruty 
ošetrené niekoľkovrstvovým protikoróznym 
povlakom na báze zinkových a hliníkových 
mikrolamiel. Deklarovaná protikorózna 
odolnosť povrchovej úpravy je 15 cyklov podľa 
ISO 6988:1995.

Vruty TOPDEK ASSY sú určené 
k upevňovaniu skladieb šikmých striech 
s tepelnou izoláciou nad krokvami – TOPDEK. 
Skladba sa stabilizuje priskrutkovaním 
kontralát cez doplnkovú hydroizolačnú vrstvu, 
tepelnoizolačnú vrstvu, parotesniacu vrstvu 
a debnenie do krokvy. Musí byť zabezpečená 
minimálna hĺbka zaskrutkovania závitu 
do krokvy 80 mm.

Vruty TOPDEK ASSY sa dodávajú priemeru 
8 mm a v dĺžkach od 220 mm do 440 mm. Dĺžky 
sú odstupňované po 20 mm. Na požiadanie 
zákazníka je možné dodať aj vruty priemeru 
6 a 10 mm. Dostupné dĺžky týchto vrutov 
Vám radi povedia pracovníci na pobočkách 
Stavebnin DEK.

Závit vrutu ma vruby, ktoré uľahčujú tvorbu 
závitu v materiály. Frézovacia úprava 
na drieku za závitom zväčšuje priemer otvoru 
v materiály a znižuje trenie medzi driekom vrutu 
a materiálom. Plochá hlava vrutu má funkciu 
integrovanej podložky. K uťahovaniu vrutu sa 
používa bit AW 40. Ten je dodávaný zdarma 
v balení s vrutmi alebo je ho možné samostatne 
dokúpiť.

Konzultácia princípu kotvenia skladby 
TOPDEK pre spracovanie projektu poskytujú 
pracovníci Ateliéru DEK na pobočkách 
Stavebnin DEK. Pri návrhu je potrebné 
zohľadniť pôsobiace zaťaženie, konštrukčné 
usporiadanie strechy, spôsob montáže a tuhosť 
tepelnoizolačnej vrstvy.

konštrukcie vikiera aj vrstiev strechy a stien 
vikiera. Postup montáže je uvedený v publikácii 
TOPDEK – montážny návod.

 CHRÁNĚNO
UŽITNÝM 
VZOREM

Obr. 03 | sedlový vikier

Strešné vikiere pre systém TOPDEK
Systém TOPDEK zahŕňa systémové riešenie 
vikierov. Na základe objednávky dodajú 
Stavebniny DEK nosnú konštrukciu vikiera 
v podobe presne opracovanej stavebnice 
z KVH hranolov. Konštrukciu vikiera je 
možné ľahko zrealizovať priamo na strešnej 
konštrukcii bez použitia zdvíhacej techniky. 
Na konštrukcii vikiera sa následne zrealizuje 
debnenie u dosiek OSB, ktoré slúžia ako 
podklad pre ďalšie vrstvy. V rámci systému je 
navrhnutý podrobný postup montáže nosnej 
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