
Konstrukční řešení charakteristických detailů 
 

 

  Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky 
Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů 
Detail 202: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů s přilepením k podkladu 
Detail 203: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů s kotvením k podkladu 
Detail 204: Spoje fólie FATRAFOL 807 podélné (boční) s kotvením k podkladu 
Detail 205: Spoje fólie FATRAFOL 807 a 807/V příčné (čelní) s přepáskováním a nalepením 
Detail 206: Spoje fólie FATRAFOL 814 s kotvením k podkladu 
Detail 207: Spoje fólie FATRAFOL s obvodovými úchytnými prvky z poplastovaného plechu 
Detail 208: Spoje fólie FATRAFOL 807 a 807/V s obvodovými úchytnými prvky z poplastovaného plechu 
Detail 209: Spoj fólie FATRAFOL s liniovými úchytnými prvky z poplastovaného plechu v úžlabí 
Detail 210: Opracování fólie FATRAFOL - dodatečné bodové kotvení 
Detail 211: Dotěsnění koutu prostorovými tvarovkami 
Detail 212: Dotěsnění nároží prostorovými tvarovkami 
Detail 213: Kotvení fólie FATRAFOL středem pásu s přeplátováním 
Detail 214: Kotvení fólie FATRAFOL 810/V pomocí kotevních terčů 
 

      Ukončení krytiny na svislé stěně 
Detail 301: Ukončení fólie FATRAFOL na stěně bez úpravy 
Detail 302: Ukončení fólie FATRAFOL na stěně s krycí lištou 
Detail 303: Ukončení fólie FATRAFOL na zateplené stěně 
Detail 304: Ukončení fólie FATRAFOL 814 – varianta 1 
Detail 305: Ukončení fólie FATRAFOL 814 – varianta 2 
 

      Přechod svislé izolace na vodorovnou 
Detail 401: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) – střešní plášť bez tepelné izolace 
Detail 402: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – střecha s klasickým pořadím vrstev na trapézovém 

plechu 
Detail 403: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – rekonstrukce povlakové izolace 
Detail 404: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – střecha s klasickým pořadím vrstev 
Detail 405: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – střecha s dlažbou na podložkách 
Detail 406: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – střecha s klasickým pořadím vrstev, přitížená 

praným říčním kamenivem 
Detail 407: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – inverzní střecha 
Detail 408: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – vegetační střecha 
 

      Opracování atiky a ukončení krytiny v rovině střechy 
Detail 501: Opracování atiky okapnicí z poplastovaného plechu 
Detail 502: Opracování atiky ze sendvičového panelu 
Detail 503: Ukončení fólie FATRAFOL okapnicí z poplastovaného plechu v rovině střechy 
Detail 504: Ukončení fólie FATRAFOL okapnicí, přitěžovací vrstva ukončena „kačírkovou“ lištou 
Detail 505: Ukončení fólie FATRAFOL závětrnou lištou 
Detail 506: Ukončení fólie FATRAFOL závětrnou lištou s odloženým prováděním ETICS 
Detail 507: Ukončení fólie FATRAFOL závětrnou lištou z poplastovaného plechu 
Detail 508: Ukončení fólie okapnicí z poplastovaného plechu 
 



 

      Opracování střešních žlabů, vtoků, prostupů 
Detail 601: Opracování mezitřešního žlabu z fólie FATRAFOL se zateplením 
Detail 602: Opracování zaatikového žlabu fólií FATRAFOL 
Detail 603: Napojení fólie FATRAFOL na vtok z PVC – přitížená střecha na trapézovém plechu 
Detail 604: Napojení fólie FATRAFOL na dvoustupňový střešní vtok 
Detail 605: Napojení fólie FATRAFOL na boční vpusť 
Detail 606: Opracování sloupu zábradlí  fólií FATRAFOL 
Detail 607a: Opracování prostupu potrubí se zateplením 
Detail 607b: Opracování prostupu potrubí se zateplením 
Detail 608: Opracování prostupu potrubí bez zateplení 
Detail 609: Odvětrávací komínek na zateplené střeše 
Detail 610: Odvětrávací komínek na zateplené střeše, ponechaná původní skladba střechy 

      

 

 

       Schematické nákresy detailů 
Na následujících obrázcích je schematicky znázorněno řešení standardních detailů. Způsob kotvení fólií k podkladu je 
v řezech pouze naznačen, výběr a četnost umístění kotvicích prvků je nutno vždy provádět v souladu s výše 
popsanými konstrukčními zásadami. 
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