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MONTÁŽNÍ NÁVOD NA POLYKARBONÁT 
 

ípravné práce  

Polykarbonátové desky skladujte v interiéru, v p ípad  venkovního 
skladování je p ikryjte bílou PE fólií. Uzav ete otev ené konce kom rek, 
aby nedocházelo k vnikání prachu a ne istot. Pokud jste si nechaly desky 
naformátovat, od nás odcházejí zalepené. 

Deska se zpracovává v etn  ochranné fólie ( po stržení fólie je deska 
citlivá na poškrábání + dojde ke vzniku do asného elektrostatického 
náboje,  dále  pak  nelze  spolehliv  ur it  kde  je  UV  strana  ).  ezání  lze  
provád t vhodnými nástroji, tj. vysokootá ková pila ( do 4500 ot./min ) s 
vícezubým  kotou em  na  plasty  nebo  n ž  (  desky  do  síly  10  mm  ).  
Doporu ujeme pracovat s vodící lištou. 

Pokud se desky upravují v ší ce, je nejvhodn jší, aby ez probíhal max. 3 
mm  od  st ny  kom rky,  protože  jinak  m že  dojít  k  deformaci  desky  p i  
utahování horní lišty a k nebezpe í vzniku net sností. 

ípadné piliny vniklé do kom rek lze lehce odstranit stla eným vzduchem 
( kompresor, výfuková strana vysava e ).  Menší ú innost má opatrné 
poklepání otev enou stranou desky o zem. P i ezání montážním nožem 
žádné piliny nevznikají, ez je istý. Pozor  -  všechny  tyto  operace  se  
musí provád t s deskou, která je stále opat ena ochrannou fólií. 

Sklon  st echy  musí  být  min.  5o (  90  mm/m  ),  aby  byl  zajišt n  odtok  
deš ové vody a spolehlivost t sn ní v etn  samo istícího efektu desek 
deš ovou vodou. 

Materiál nosné konstrukce m že být d evo, ocel i hliník. Podélné nosníky 
musí být kv li  montáži široké min. 60 mm do tlouš ky 8mm a 75mm od 
tlouš ky 10mm, p né nosníky ( mohou být menší ) jsou do konstrukce 
dopln ny z d vodu zamezení prohýbání polykarbonátu pod váhou sn hu. 
Podélné  i  p né  nosníky  musí  tvo it  rovinu  tak,  aby  PC  desky  byly  
podloženy po všech ty ech stranách! 

Ší e PC desek je 2,1 m, délka 6 m. P i navrhování spodní nosné 
konstrukce a vzdálenosti jednotlivých podp r doporu ujeme z této ší e 
vycházet. 

Respektujte únosnost desek v i sn hu a v tru. Vzdálenost p ných 
podp r  je  pro  r zné  síly  desek  a  p edpokládané  zatížení  r zná.  te  se  

http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/polykarbonatove-desky/
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zát žovými grafy pro jednotlivé síly desek; orienta : pro sílu 10 mm cca 
2 m, pro sílu 16 mm cca 3 m. 

Pro instalaci polykarbonátu doporu ujeme najmout firmu, která 
má  odpovídající  oprávn ní  a  jsou  ádn  proškoleni  k  montáži  
polykarbonátových  desek.  P i  montáži  svépomocí  je  možné,  že  

ípadná reklamace bude zamítnuta z d vodu 
neodborné montáže. 

  

Instalace 

Je velmi d ležité opat it všechny kontaktní plochy nosné konstrukce 
spodní t snící pryží kompatibilní s polykarbonátovými deskami. 

Polykarbonátové desky mají povrchovou úpravu proti UV zá ení. Touto 
ochrannou vrstvou je b žn  opat ena jedna strana desky, která je 

eteln  ozna ena na ochranné fólii jakýmkoli nápisem a musí být 
instalovaná vždy sm rem ven ( proti Slunci )! 

Kom rkový polykarbonát vždy instalujte kom rkami po sm ru toku vody. 
PC desky jsou pochozí pouze s použitím podloženého prkna, které roznese 
tlak. 

Otev ené konce kom rek musí být vhodným zp sobem chrán ny proti 
pronikání prachu a ne istot. Kondenzace uvnit  kom rek je 
nevyhnutelná. Respektujte min. doporu ený sklon st echy a pravidla pro 
uzavírání kom rek: Horní hranu ut snit jak nejvíce je možné ( nap . 
zalepení al páskou + ukon ovací "U" profil )  a  dolní  hranu ut snit  jak je  
nutné ( nap . použít pouze ukon ovací "U" profil ). 

i instalaci je t eba po ítat s tepelnou roztažností desek ( až 2 mm/m ve 
všech  sm rech  ),  proto  je  používán  systém  beztmelého  zasklívání,  tzn.  
upev ování desek k nosné konstrukci pomocí hliníkových p ítla ných lišt s 
pryžovým t sn ním. Mezi jednotlivými deskami vynechávejte 15 mm 
dilata ní mezeru, kterou p ekryjte p ítla nou hliníkovou krycí lištou. 
Vzdálenost mezi nerezovými šrouby by nem la být vetší než 500 mm. 
Lišta je pro dot sn ní opat ena z obou stran pryžovým t sn ním. 
Hliníkové p ítla né lišty je možné používat bu  pouze v míst  spoje, nebo 
na každý svislý nosník. Nespojujte kom rkové PC desky lepením. 
Hliníkové krycí lišty je možné doplnit z pohledové strany 
hliníkovou krytkou. 

Polykarbonát je nutné k nosné konstrukci p išroubovat, aby nap . vlivem 
dilatace a pohybu po konstrukci desky nesjížd ly dol . Uprost ed desek a 
na za átku a konci p íst ešku je možné používat Al krycí lištu, nebo jako 

http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/montazni-prislusenstvi/mikropryz-na-utesneni/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/polykarbonatove-desky/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/polykarbonatove-desky/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/ukoncovaci-listy/hlinikova-paska-na-ukonceni-pc-desek-2/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/ukoncovaci-listy/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/ukoncovaci-listy/kryci-lista-makrolon/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/vruty-a-podlozky/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/spojovaci-listy/krytka-hlinikove-kryci-listy/
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náhradu p ipev ovacího prvku lze bez problém  použít ítla ný ter ík s 
nylonovou podložkou, nebo nerezové vruty s podložkou, silikonové i jiné 
podložky  (  max.  vzdálenost  500  mm  ).  Kv li  zatížení  v trem  
doporu ujeme min. pr r 50 mm. 

Vždy je nutné respektovat roztažnost polykarbonátu a do desek vrtat 
otvory o 2 – 3 mm v tší, než je pr r používaných šroub . Pro vrtání lze 
použít komer  b žné ocelové vrtáky bez zm ného nábrusu. 
Nepoužívejte žádné ezné oleje ani chladící emulze. 

Na záv r montáže nasa te ukon ovací U profily, v místech s 
edpokladem net sností dot sn te. K dotmelování se zásadn  používají 

silikonové tmely kompatibilní s polykarbonátem ( bývá uvedeno na 
kartuších s tmelem, nap . silikon neutral ). Zabra te vnikání áste ek a 
výpar  do kom rek.  Ukon ovací U profily je nutné používat na stranách 
desek s otev enými kom rkami ( naho e a dole ). 

Ukon ovací U profily jsou dodávány polykarbonátové ( iré – pr hledné ) a 
hliníkové ( p írodní al-, st íbrný elox – stejn  jako hliníkové p ítla né lišty 
).  

Po dokon ení montáže sejm te zbytky ochranné krycí fólie. Vlivem 
slune ního zá ení a vlhkosti dochází k jejímu zte ení, které znemožní její 
pozd jší odstran ní. 

Polykarbonát je velmi houževnatý materiál, kopíruje tvar spodní nosné 
konstrukce. Pro vytvo ení obloukového prosklení je nutné p ipravit spodní 
nosnou konstrukci v požadovaném tvaru ( nap . skružit ocelové nosníky ), 
PC desky pak tvar konstrukce kopírují, stejn  jako dodávané PC spojivací 
a krycí lišty, kterými jsou ke konstrukci p ipevn ny. Desky se vždy ohýbají 
pouze ve sm ru dutinek!!! 

Dutinkové PC desky nelze upravovat pomocí tepelného tvá ení. 

  

išt ní polykarbonátových desek  

i išt ní povrchu desek doporu ují výrobci používat vlažnou vodu, slabý 
roztok mýdla, tlakovou vodu, p íp. m kké had íky nebo houby. 
Nedoporu uje se používat gumové st rky apod. kv li nebezpe í 
poškrábání povrchu desek. Používání editel a jiných chemických 
prost edk , stejn  jako odstra ování ne istot z povrchu žiletkami a jinými 
ostrými p edm ty je naprosto nevhodné. 

  

http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/vruty-a-podlozky/pritlacny-tercik-button-bezovy/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/prislusenstvi/nerez-vrut-v2a/
http://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/montazni-prislusenstvi/mastersil/

