
SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ 
Desky skladujte na rovné ploše nebo na d ev né palet . Desky položené na sob  nikdy neskladujte na p ímém 
slunci nebo v teplot  nad 60°C. Polykarbonátové desky zvyšují koncentraci slune ních paprsk  do ur itých míst, 
ímž m že dojít k deformaci spodních desek. Uskladn né polykarbonátové desky chra te též p ed mechanickým 

poškozením, dešt m a dalšími nep íznivými vlivy. Po deskách necho te. 
Podkladní konstrukci je nejlepší zvolit d ev nou. Horní líc podkladních latí je nutno opat it bílým nát rem, nebo 
použít metalizovanou pásku Guttaband AL, aby se p edešlo nadm rnému p eh ívání konstrukce. P i použití 
impregna ních prost edk  pro ochranu d eva je nutno ošet ené konstruk ní ásti nechat ádn  vyschnout, aby 
nedošlo k výskytu barevných skvrn na spodní stran  desek. Maximální povolená rozte  latí je 800 mm. V 
oblastech s nadmo skou výškou 600 m a výše by m la být tato rozte  polovi ní. Desky pokládejte z opa né 
strany, než je sm r p evládajícího v tru, a to tak, aby druhá ada desek za ínala polovinou desky. P i montáži se 
musí do každého profilu, kam se šroubuje vrut dát pod desku distan ní podložka trapéz. Pro p ipevn ní 
používejte pouze vruty s plastovou podložkou a ochrannou epi kou nap . nerez vruty V2A. Po et vrut  je cca 12 
ks na 1 m2. Vruty se p ipev ují v každém t etím vrcholu. V p ípad , že desky pokládáte v míst  s nep íznivými 
pov trnostními podmínkami, doporu ujeme p ipevnit polykarbonátové desky v každém druhém vrcholu. V 

esazích p ipevn te trapézové desky na každém vrcholu. Desky nedoporu ujeme spojovat lepením ani šrouby. 
Pouze se navzájem p ekládají. 
 
Bo ní p esah 1 vlna - p i sklonu nad 10° 
2 vlny - p i sklonu nižším než 10° nebo v klimaticky nep íznivých oblastech 
 

ný p esah 15 cm, v klimaticky nep íznivých oblastech 20 cm. 
i sklonu st echy nižším než 10° je nutno p ný p esah desek t snit neutrálním silikonovým tmelem, který desky 

nebude poškozovat. 
 

V b žných p ípadech sta í desky omýt pouze istou vodou. V p ípad  silného zne išt ní používejte pouze b žné 
saponáty bez abraziv. Nepoužívejte p ípravky obsahující organická rozpoušt dla. Na trapézové desky Guttagliss 
vstupujte pouze za pomoci desek sloužících k rozložení hmotnosti! 

Montáž polykarbonátové desky   

max vzdálenost latí 800 mm 

ekrytí vlny 1 vlna (max. 2 vlny) 

po et vrut  s podložkou 12 ks / m2 

 

EZÁNÍ A VRTÁNÍ 
S deskami zacházejte opatrn , aby p i manipulaci nedošlo k jejich poškození. Polykarbonátové desky mohou být 
jednoduše p izp sobeny požadované délce ezáním  ru ní nebo elektrickou pilou s jemným ost ím. 
Nedoporu ujeme ezat desky p i teplotách nižších než 10°C. P i ezání musí být deska zajišt na, aby 
nedocházelo k vibracím. 

Polykarbonátové desky doporu ujeme vrtat speciálním kónickým vrtákem HSS. P i vrtání je nutné, aby byla 
deska v míst  vrtu podložena a ádn  ukotvena. Pot ebné otvory pro vrut je nutné vrtat s otvorem o v tším 
pr ru, aby se p edešlo poškození desek díky možné dilataci.  Pro upev ování desek je nutné vždy p edvrtat 
otvory. Desky se nesmí p ibíjet h ebíky. 
 

https://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/ukoncovaci-listy/hlinikova-paska-na-ukonceni-pc-desek-2/
https://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/prislusenstvi/distacni-podlozka-trapez/
https://www.nejlevnejsipolykarbonat.cz/prislusenstvi/nerez-vrut-v2a/
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Guttagliss 
MAKRO, MAKRO CSE, MAKRO ST
Desky z polykarbonátu 
Desky Guttagliss MAKRO, MAKRO CSE a MAKRO ST jsou vyrobeny z polykarbonátu, což je 
mimořádně pružný, pevný a nárazuvzdorný materiál. Jsou velmi odolné proti mechanickému 
poškození a pověrtnostním vlivům (krupobití). Desky snáší teploty až do 115°C a jsou jednostranně 
opatřeny UV filtrem. Desky Guttagliss MAKRO jsou hladké, čiré desky s vysokou propustností světla.
Desky Guttagliss MAKRO CSE a MAKRO ST jsou průsvitné s povrchovou strukturou (CSE hrubá 
struktura, ST jemná struktura), která způsobuje rozptýlení dopadajícího světla. Desky doporučujeme 
všude tam, kde je požadováno jemné odstínění od slunce 
při zachování světelné propustnosti.

Technické informace

Požární vlastnosti

Zátěžové tabulky*
Barva / světelná propustnost (DIN5036) Čirá: Makro 88%, Makro ST 87%, Makro CSE 86%

Bronz: 45%
Síla desky 0.8 mm (+/- 0.05 mm)
Šířka desek 1060 mm (+/- 5 mm)
Výrobní délka desek do 5 m (- 0 mm / + 10 mm)

nad 5 m (- 0 mm / + 20 mm)
Dodávaná délka desek 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0 m
Měrná hmotnost desek 1.2 kg/m2 pro profil 76/16 o síle 0.8 mm
Minimální poloměr ohybu 4200 mm pro 76/16
Tepelná roztažnost 6.8 × 10-5 0/m°C
Koeficient prostupu tepla 5.7 W/m2 K
Odolnost proti nárazu při 23°C (Gardinerův test) > 27 Nm
Max. trvalá teplota použití -40°C až 100°C
Max. jednorázová teplota použití 130°C
Absorbce vody (po 24 hodinách při 23°C) 0,35%
Modul pružnosti DIN 53457 > 2300 N/mm2

Pevnost v tahu DIN 53455 > 70 N/mm2

Rozteč nosných příčných podpěr (m)
Síla desky (mm)

Zatížení 
(kN/m2) 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

0.5 1.29 1.38 1.48 1.58 1.67
0.6 1.21 1.30 1.39 1.48 1.57
0.7 1.15 1.23 1.32 1.41 1.49
0.8 1.10 1.18 1.26 1.34 1.42
0.9 1.04 1.11 1.19 1.27 1.34
1.0 1.00 1.08 1.15 1.22 1.30
1.1 0.96 1.03 1.10 1.17 1.24
1.2 0.92 0.99 1.06 1.13 1.20
1.3 0.90 0.96 1.03 1.10 1.16
1.4 0.88 0.94 1.01 1.08 1.14
1.5 0.85 0.92 0.98 1.04 1.11

*) Hodnoty v tabulce vyjadřují rozteč nosných podpěr pro limitní průhyb
“rozteč podpěr / 30“ s bezpečnostním koeficientem 20%

Guttagliss MAKRO / CSE / ST bylo testováno podle:
ČSN 73 0863 index šíření plamene je i = 0 mm / min
ČSN 73 0865 zkoušky odkapávání z podhledu:

Desky  MAKRO / CSE / ST hořící neodkapávají ani neodpadávjí, navíc neodkapávají ani nehořící
ČSN EN 13 501 reakce na oheň je B, s1, d0

vysoká pevnost a pružnost
vynikající požární vlastnosti
nízká hmotnost, vysoká životnost
teplotní stálost
UV stabilní
vysoká optická propustnost

Výhody

prosvětlení stěn i střech
ochranné přístřešky
pergoly, zahradní přístřešky
prodejní stánky
zastřešení bazénů
přístřešky na parkování

Použití


