
Spoločnosť Ruukki je odborníkom v oblasti kovov, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť, keď potrebujete 
kovové materiály, komponenty, systémy alebo komplexné riešenia. Neustále rozvíjame sortiment 
výrobkov a modely fungovania, aby zodpovedali vašim potrebám.

Antikondenzačná vrstva

Profily s antikondenzačnou vrstvou sú chránené proti kondenzácii vody na vnútornej 
strane plechu. Vrstva absorbuje vodu, ktorá sa, ak sa počasie zmení, potom môže
odpariť do okolitého prostredia. 

Použitie:
• neizolované skladové haly
• garáže
• parkovací dom
• podhľady
• vetrané nevyužité podkrovia
• vetrané priestory priehradových nosníkov
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Trapézové pro�ly s antikondenzačnou vrstvou



• 

 Severovýchodná Európa
 Perlitový povlak, nastriekaný na spodnej ploche plechu po vylisovaní.
 Hmotnosť vrstvy: 600 alebo 1 000 g/m 2

 Kapacita pohlcovania vody: ~0,5–0,8 l/m 2–1,1–1,5 l/m 2

 Metóda nanášania: striekanie
 Farba:  svetlo šedá
 Riedidlo:  voda

Perlitové zrná, celulózové vlákna, voda a spojivo Zloženie:  

 Stredná a východná Európa
  

 Hmotnosť vrstvy: 110 g/m2 
 Hrúbka vrstvy:  1,1 mm 
 Kapacita pohlcovania vody: >600 g/m2

 Teplota pri spracovaní:  -20 / +85°C 
 Farba:

Klasifikácia ohňovzdornosti:
Svetlo šedá
A2-s1, d0 (nehorľavé, bez odkvapkávania)  
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Katalóg - trapézový pro�l s antikondenzačnou vrstvou

Vláknitý povlak zložený z nylonových vlákien, schopnosť pohlcovať vodu je zabezpečená kapilárnou eleváciou, ktorá vzniká
medzi jednotlivými vláknami. Povlak je nanesený na základnom povrchu plechu pomocou lepidla.



•  Odporúčania pre montáž a používanie
   

• Dokumenty
 Vyhlásenie o zhode, označenie CE v súlade 

s normou EN 14782

• Popis

• Materiál  
  

Informácie uvedené v tomto technickom liste boli starostlivo prekontrolované. Ruukki Slovakia však nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, opomenutia, alebo 
akékoľvek priame, alebo nepriame škody spôsobené nesprávnym použitím týchto informácií. Právo na zmeny je vyhradené.
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Ku kondenzácii vody dochádza vtedy, keď teplý a vlhký 
vzduch príde do styku s povrchom s nižšou teplotou, 
napr. strechou bez tepelnej izolácie. Množstvo konden-
zátu závisí od konštrukcie stavby, vlhkosti vzduchu 
a rozdielu medzi teplotou vzduchu a strechy. Na 
hladkom povrchu, ktorý neabsorbuje vodu, sa vytvárajú 
malé kvapôčky, ktoré po určitej dobe začnú stekať, alebo 
odkvapkávať zo strechy, čo spôsobuje problémy, ako sú 
napríklad vlhké interiéry alebo mokré a šmykľavé 
podlahy atď.

Antikondenzačná vrstva efektívne rieši problém 
s kondenzátom. Aplikuje sa priamo na plech ako spodná 
vrstva, na ktorú sa viažu čiastočky vody. Pri zmene 
počasia sa môže táto voda okamžite odpariť do 
okolitého prostredia.

Povlaky, ktoré ponúka spoločnosť Ruukki, sú tiež veľmi 
odolné, majú veľmi dobrú priľnavosť na tenké plechy 
a sú odolné voči baktériám. Použitie povlaku znižuje 
riziko poškodenia uskladneného materiálu a zariadení 
a obmedzuje postup korózie plechov a znižuje 
pravdepodobnosť poškodenia plechov v dôsledku 
dlhodobej námrazy na stropoch / streche.

Vláknitý povlak sa nesmie vyskytovať v miestach 
odkvapov a na hrebeňoch strechy (odstup minimálne 
10 cm) a na priečnych prekrytiach. Šírka povlaku sa 
vyberá tak, aby sa nevyskytovala na pozdĺžnych 
(bočných) prekrytiach. Na koncoch plechových paneloch 
sa musí vláknitý povlak odstrániť ručne zo strany budovy 
– povlak je potrebné odstrániť  z nedovolených miest 
a potom ho treba nožom odrezať.

Trapézové plechy s nanesenou antikondenzačnou 
vrstvou by mali tesne priliehať k nosnej konštrukcii 
a nosníkom budovy. Preto, bez ohľadu na profil, by mali 
byť pevne upevnené na nosnú konštrukciu do každej 
krokvy. Budovy, v ktorých boli použité povlaky plechov, 
musia mať účinný systém vetrania, aby povlak mohol 
uvoľňovať nahromadenú vodu počas obdobia s nižšou 
koncentráciou vodných pár. Povlak sa nesmie používať 
v budovách, kde sa skladujú potraviny a krmivá. Povlak 
si vyžaduje pravidelné čistenie pomocou vody teplej 
približne 40°C s tlakom 120 barov zo vzdialenosti 30 cm.


