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Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP® na trapézových profilech



Základy

Ve vzduchu, který nás obklopuje, jsou běžně obsaženy podíly vody 
ve formě neviditelné, plynné vodní páry. Zde platí stavebně-fyzikální 
zákon, totiž že čím je vzduch teplejší, tím více vody může pojmout 
(např. při teplotě 20°C maximálně 17,3 g/m³ a při teplotě 10°C pouze 
9 g/m³). V obou případech je vzduch 100procentně nasycen. Mluví se 
tedy o 100procentní vzdušné vlhkosti.

Nejběžnější mírou obsahu vody ve vzduchu je „relativní vlhkost vz-
duchu“ φ (fí), která se udává v %. Relativní vlhkost vzduchu vyplývá 
z množství vodních par W in g/m³, které jsou aktuálně přítomny ve 
vzduchu, děleno maximálním možným množstvím vodní páry, při
níž je vzduch 100procentně nasycen, tedy „saturace“ Ws v g/m³.

               φ = ------  x 100 in %
 
Vzduch nasycený vodními parami má tudíž relativní vlhkost  
100 %. 

Teplotu, při které se vodní pára mění na kondenzát nebo rosnou vodu, 
označujeme jako teplotu rosného bodu nebo rosný bod.

Teplota rosného bodu se vypočítá z teploty vzduchu TL ve °C relativní 
vlhkosti vzduchu v %.

Příklad ukazuje diagram rosného bodu 1 uvedený vedle:  
Při teplotě vzduchu 20° C a relativní vlhkosti vzduchu 70% je teplota 
rosného bodu 14,2°C. 

Z praxe:
Teplý a vlhký vzduch o teplotě 20°C a relativní vlhkosti 70 % přichází 
do kontaktu s chladnějším povrchem, napři. povrchem trapézového 
profilu o teplotě 10°C. Vzduch, který má teplotu 20°C, se zde ochladí 
na 10°C. Jak už bylo výše uvedeno, vzduch při teplotě 10°C už ale 
nepojme tolik vody jako při 20°C. Následuje vznik povrchové konden-
zace na chladnějším povrchu. Z diagramu 1 to lze vyčíst velmi snad-
no.
Při relativní vlhkosti vzduchu 70 % teplotě vzduchu 20°C vzniká 
příslušná teplota rosného bodu cca. 14,2°C. Teplota „chladnějších“ 
trapézových profilů je nižší než teplota rosného bodu, a tudíž zde 
příslušná voda
ze vzduchu kondenzuje, trapézový profilovaný plech se pokrývá kon-
denzátem a je mokrý (viz Obr. 1).
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Diagram 1:  
Teplota rosného bodu v závislosti na relativní 
vlhkosti vzduchu a teplotě vzduchu

Obr. 1

Zachycování kondenzátu pomocí Münker DR!PSTOP® 

Münker DR!PSTOP® je „vliesová směs tkanin“ ze spletených 
polyesterových (PES) vláken, které se skvěle hodí k pohlcování 
kondenzované vody a fungují podobně jako houba.

Münker DR!PSTOP® ukládá vodu až do stavu nasycenosti do 
vliesové struktury a zabraňuje tak jejich odkapávání. 

Z diagramu 2 je patrné, že pohlcování vody pomocí Münker 
DR!PSTOP® je na jedné straně závislé na objemovém podílu vliesu 
(95 g/m³) a na druhé straně na sklonu střechy.

Příklad:
V případě úhlu sklonu střechy 15° a objemového podílu vliesu 
95 g/m³, může tento vlies pojmout množství vody cca. 830 g/m2 
rozvinuté plochy.

Z praxe: 
Ocelový trapézový profil M 35/207 se stavební šířkou (zakrytá plocha 
střechy) 1035 mm má rovnou rozvinutou plochu cca. 1250 mm. 
Na zakryté střešní ploše 1,035 m2 může tento plech při sklonu 
střechy 15° a při použití vliesu 95 g/m³ pojmout množství vody 830 
g/m2 x 1,25 m2 = 1037 g na 1,035 m2, což odpovídá přibližně litru 
vody na čtvereční metr zastřešené plochy. U střechy s 300 m2 
zastřešené plochy může tento plech pojmout při rovnoměrném 
pohlcování vody a za výše uvedených podmínek cca 300 l vody 
(300 m2  x 1 l/m2). Větší množství pohlcené vody, než odpovídá 
této saturaci, vede k odkapávání.

Odvádění kondenzátu pomocí DR!PSTOP®

Odpařování vody je závislé na čase a teplotě vzduchu.

Příklad:
Při teplotě prostředí (teplotě vzduchu) např. 20°C a době vysoušení 
4,5 hodiny je možné, množství vody cca. 300 g/m2 poměrně nechat 
z vliesu odpařit.

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné zajistit dostatečné 
větrání, které odpařování vody pohlcené do vliesu zajišťuje.

Diagram 2

Diagram 3
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Manipulace

Pokládka bez poškození a ušpinění
Je nezbytně nutné dbát na to, aby se antikondenzační vlies Münker 
DR!PSTOP® během montáže nepoškodil např. chůzí po něm nebo 
posouváním a přemísťováním po podkladech na vaznicích a vaz-
nících. Je třeba vyvarovat se ušpinění otisky prstů a rukou a také tuků 
a jiných maziv.

Oblast překrytí podélných spojů profilů
Podélné překrytí hran profilů je bez vliesu.

Příčný spoj na ocelových vaznicích pomocí Münker DR!PSTOP®

Výkres 2

Výkres 1

Příčný spoj na dřevěných vaznicích pomocí Münker DR!PSTOP®

Vytvoření okapu/pultu/boční plech
V oblasti okapu/pultového hřebene/boční plech doporučujeme deak-
tivovat vlies na šířce cca. 100 mm od konce profilu trapézu. Za tím-
to účelem se vlies zahřeje pomocí profesionálního horkovzdušného 
ventilátoru (běžné horkovzdušné pistole o 1500-2000 Watt) až do 
okamžiku viditelného zkapalnění, takže díky roztaveným vláknům 
vlies už nemůže pojmout žádnou vodu.

střešních trapézových profilů pomocí klempířských falcovacích kleští 
tak, aby odtékající dešťová voda byla bezpečně odváděna do okap-
ního žlabu a aby na okapu nedocházelo k trvalému podmáčení okra-
je, jako je to v případě studené střechy bez vliesové vrstvy.

Výkres 3

Aktivovaný a deaktivovaný vlies v optickém 
srovnání
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Upevnění podélného spoje
např.: JT3 - 2H - 5,5 x 25/E16
eL ≤ 500 mm

Těsnicí pásek
30 x 2, 300 Pa,
PUR pěnová hmota, otevřené 
póry, z jedné strany samolepicí

Překrytí 0 mm
(je možné ± 5 mm)

Podélný okraj 
bez vliesu

Upevnění
např.: JT3 - 2H - 5,5 x 25/E16
Doporučení: v každém horním pásu

Pomocí antikondezačního vliesu Münker 
DR!PSTOP® je možné překrytí příčného 
spoje provést přímo a bez další přípravy 
oblastí překrytí.

Pozor!

Upevnění
např.: JT3 - 6 - 5,5 x 25/E22
Doporučení: v každém horním pásu

Těsnicí pásek 2x
20/3-5, PUR pěnová hmota,
600 PA, z jedné strany samole-
picí, zpožděná komprese

Minimálně v jednom spodním pásu podle 
„AbZ“ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung - Všeobecné osvědčení o zkoušce 
stavebního dozoru). Upevnění horního 
pásu pomocí kalot je také možné. Je nutné 
vytvořit konstrukční zabezpečení proti dešti.

Překrytí ≥ 200 mm

Okapová strana

Strana hřebenu

Ocelové vaznice

S antikondenzačním vliesem 
Münker DR!PSTOP® je 
možné provést přímo a 
bez další přípravy oblastí 
překrytí.

Pozor!

Upevnění
např.: JT3 - 2H - 5,5 x 25/E16
Doporučení: v každém horním pásu

Upevnění
např.: JT3 - 2 - 6,5 x L/E16 
Pomocí kalot Orkan v každém 
horním pásu.

Těsnicí pásek 2x
20/3-5, PUR pěnová hmota, 600 
PA, z jedné strany samolepicí, 
zpožděná komprese

Překrytí ≥ 200 mm

Okapová strana

dřevěných vaznicích 

U dřevěných vaznic je v důsledku 
možného hromadění vlhkosti na 
horním pásu obzvláště nutné dbát na 
dostatečné odvětrávání střechy, což 
by ovšem u běžné studené střechy 
bez vrstvy vliesu bylo také zapotřebí 
zajistit.

Pozor!

Strana hřebenu



Nesprávně!

Správně!

Příklad 1: 
Adekvátní odvětrávání v neizolo-
vané budově s přívodem vzduchu 
po stranách a odtahem vzduchu ve 
střeše.

Odvětrávání profilů studené střechy v hřebenu

Odvětrávání hřebene pro jednovrstvé pokrytí střechy
V hřebenu, pultovém hřebenu a také u všech vyvýšeních střechy je 
nutné zajistit větrací otvory, aby se dostatečným odvětráváním za-
jistilo odpařování kondenzátu z antikondenzačního vliesu Münker 
DR!PSTOP®.

Příklad 2:  
Nedostatečné odvětrání v izolova-
né budově s přívodem vzduchu po 
stranách a bez možnosti odtahu vzdu-
chu v hřebenu.

Výsledek:  
Tato střecha kapat.

Technické vlastnosti

Vlastnosti Normy/Směrnice ∆ Hodnota 
Hmotnost vliesové tkaniny EN 29073-1 ± 10% 95 g/m³
Hmotnost lepidla na vliesovou 
tkaninu 

EN 29073-1 ± 10% 19 g/m2

Tloušťka antikondenzačního 
vliesu 

EN 29073-2 0,8 mm v případě vliesu  95 g

Pohlcování vody viz diagram 2
Chování při hoření EN 13501-1 A2-s1, d0
Absorpce hluku EN ISO 20354 dodatečná ochrana proti hluku 

a redukce hluku způsobeného 
deštěm

Tepelná vodivost (_) 52612 0,038 W/mK
Odolnost vůči bakteriím DIN EN 14119; 2003 Index O žádný růst
Barva vliesu: světle šedá

Projektování a konstrukce
Při projektování konstrukce střechy s Münker DR!PSTOP® je nezbytně 
nutné dbát na odborně provedené a dostatečné odvětrávání. (Další 
informace najdete na stránkách www.muenker.com)

Produkty k dodání
Všechny trapézové profily společnosti Münker až do maximální 
tloušťky ocelového plechu 1,0 mm. Jiné tloušťky plechů na vyžádání.

Přeprava
Přeprava nákladními vozy je přípustná pouze vozy opatřenými 
plachtou. Naše dodávky probíhají v zásadě ze závodu. Nejpozději 
expedicí zboží dopravci nebo jakékoli osobě zajišťující přepravu – což 
jsou také vlastní pracovníci – přechází riziko na kupujícího. To platí 
také v případě, že byla domluvena dodávka bez dopravného.

Skladování
Při skladování na staveništi je nutné zajistit, aby se do balení s plechy 
nedostala vlhkost.

Zpracování na staveništi
Profilované desky by se podle možností měly zpracovat během 8-14 
dnů.

Vyloučení odpovědnosti
Návod ke zpracování 10/2011 „Antikondenzační vlies Münker 
DR!PSTOP® na trapézových profilech“,který máte k dispozici, byl 
vypracován podle nejnovějších technických poznatků a s nejlepším 
vědomím.
Společnost Münker Metallprofile GmbH nepřebírá žádnou 
odpovědnost za informace, které jste si mohli mylně nebo nesprávně 
vyložit. Jakýkoli způsob rozmnožování je zakázán.

Mimoto odkazujeme na montážní předpisy IFBS

6 7



Pádné důvody pro Münker DR!PSTOP®

Münker DR!PSTOP®:  Ochranná vrstva z výroby 

Münker DR!PSTOP®:   Bez nutnosti přípravy na   
 potahovaných plochách

Münker DR!PSTOP®:  Bez nutnosti přípravy na   
 překrývajících se plochách

Münker DR!PSTOP®:  Zlepšení klimatu v prostoru
 
Münker DR!PSTOP®:   Navíc ochrana proti hluku

Münker DR!PSTOP®:   Připraveny k montáži ze  
 závodu na staveniště

Münker DR!PSTOP®:   Redukce hluku způsobeného 
 deštěm
 
Münker DR!PSTOP®:   Bezpečnost díky dlouho-  
 letým zkušenostem

Münker Metallprofile GmbH
Gewerbeparkstraße 19
51580 Reichshof-Wehnrath

Tel.: +49 (0) 2265/9986-0 
Fax: +49 (0) 2265/9986-800
Email: info@muenker.com

Pokud budete mít další dotazy, jsme vám kdykoli ochotně k 
dispozici. Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem!

Nebo nás navštivte na internetových stránkách 
www.muenker.com.
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