přidáte
střeše dalších
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Jak natřít

S námi to zvládnete!

Natírání plechové střechy asi nikoho nepřekvapí. Skutečnost, že se dá však
s úspěchem natřít i střecha vláknocementová, už nemusí být pro každého
takovou samozřejmostí. Zajímá vás, jak postupovat a čeho se vyvarovat?
Máme pro vás podrobný návod a zajímavé tipy.
Nejdůležitějším krokem pro
pozdější dlouhou životnost
nátěru je správné a pečlivé
očištění střechy. Pokud zde něco
ošidíte, velmi brzy se vám to
vymstí. I proto příprava podkladu
pro nátěr trvá déle než nátěr
samotný. Zapomeňte na drátěné
kartáče či chemické roztoky.
Nejúčinnějším způsobem je
omytí povrchu čistou vodou
za použití vysokotlaké myčky
(WAP) společně s rotační tryskou.
Volte takové zařízení, které
vyvine provozní tlak minimálně
1

MPa (160 bar) s průtokem
vody asi 20 l/min. S takovým
zařízením ve spojení s rotační
tryskou
doslova
odstřelíte
veškeré nečistoty, mechy (1)
a spolehlivě zbavíte krytinu
i střešní klempířské prvky či
okapy všech nesoudržných částí.
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Tip: Profesionální mycí zařízení
(včetně rotační trysky) se vyplatí
půjčit. Vždy se však předem
přesvědčte, že disponujete
odpovídající elektrickou zásuvkou
a také potřebným přítokem vody
pro bezproblémový provoz
tlakové myčky. „Wapku“ není
třeba nosit na střechu. Stačí
dostatečně dlouhá hadice.
Tip: Rotační tryska je opravdu
účinná pouze na malou
vzdálenost (max. 15 – 20 cm).
Tryskou při čištění nekmitejte,
3

ale pomalu a plynule posouvejte
vodní paprsek po střeše (2). Na
střechách s vyšším sklonem vám
může práci usnadnit zařízení na
obrázku (3). Měl by ho zvládnout
vyrobit každý trochu šikovný kutil.
Po tlakovém mytí zůstane na
střeše řada uvolněných nečistot.
Proto by dalším krokem mělo být
pečlivé opláchnutí čistou vodou
(4). Použijte stejnou trysku, ale
tentokrát na větší vzdálenost
od povrchu střechy. Na oplach
je vhodná tryska s vějířovitým
paprskem, která je ve výbavě
každého
tlakového
stroje.
Jakmile mokré šablony dobře
vyschnou, proveďte napuštění
povrchu střechy hloubkovým
penetračním
prostředkem
FORTE Penetral. Penetraci
lze v zásadě provést dvěma
způsoby. Tím pracnějším, ale
účinnějším je použití štětky či
štětce. Penetrujte dokud povrch
saje. Přebytečnou penetraci
setřete hadrem nebo rozetřete
štětcem do míst, která ještě sají.
Dbejte na to, aby penetrace
po povrchu nestékala. Příliš
mnoho penetrace je na závadu.
Pro nátěry vláknocementových
střech je určena speciální vodou
ředitelná barva ETERNAL na

střechy (5). Na jejím vývoji
a testování pracovala společnost
AUSTIS řadu let. Kromě dlouhé
životnosti (až 20 let) má
celou řadu dalších předností.
Jednou z nich je schopnost
dosáhnout požadované tloušťky
filmu jediným nátěrem (7).
Střechu natíráme postupně po
jednotlivých šablonách, nikdy ne
v ploše (6). Ale pozor, aby nátěr
střechu nejen zkrášloval, ale
i chránil, je třeba dodržet
minimální spotřebu 0,5 kg/m2.
Toho lze docílit, pokud na
každou
šablonu
namočíte
štětec minimálně 2 – 3x. Vždy
mějte na paměti, že „natíráme
barvou, nikoliv štětcem“. Barvu
ETERNAL na střechy nikdy
neředíme, i když k tomu její
hustá konzistence může leckoho
svádět.
Další nespornou předností této
barvy je její vynikající přilnavost
na plechu. Proto s ní bez obav
můžete natřít i okapy a klempířské
prvky (9) a vizuálně tak sjednotit
vzhled střechy a jejích doplňků
do jediného odstínu.

barvy, aby byla dodržena pro danou

plochu doporučená spotřeba
0,5kg/m2. Pokud vám barva
po prvním nátěru zbude,
pusťte se do další vrstvy dokud
nespotřebujete téměř veškerou
barvu. Je vhodné trochu
barvy uchovat na případné
pozdější opravy. Nedokážeteli
odhadnout, zda při nátěru
dosahujete potřebné tloušťky,
pomozte si tak, že občas
projedete čerstvě natřenou
plochu prstem. Vytvoří-li se
brázdička s dostatečně znatelnou
vlnou barvy na okraji (8), pak
můžete bez obav pokračovat.
Tip: Pokud topíte uhlím, volte pro
nátěr střechy vždy tmavé odstíny.
Chybí vám další doplňující
informace? Nevíte si s něčím
rady?
Společnost
AUSTIS
poskytuje odborné technické
poradenství
na
bezplatné
infolince 800 123 451. Více
informací můžete získat také na
stránkách www.barvy-eternal.cz.
Máme řešení pro každou střechu.

Tip: Jak zjistit odpovídající
množství barvy bez složitých
měřících přístrojů? Řešení je
poměrně snadné. Nejprve si
přeměřte celkovou plochu
střechy. Nakupte takové množství

www.barvy-eternal.cz

4

5

6

7

8

9

