odolnost proti kroupám

GUTTAGLISS DUAL - doplňky
GUTTAPROFIL ALU UNI
univerzální hliníkový krycí nebo spodní profil
vèetnì oboustranného tìsnìní.

PODKLADNÍ PÁS
samolepící podkladní pryový pás o íøce 60
mm.

KRYCÍ LITA
slouí k zakrytí Guttaprofilu ALU UNI

PODKLADNÍ PÌNOVÁ PÁSKA
nalepuje se na podkladní konstrukci - zajiuje tepelnou dilataci desek, oddìluje je od
nátìru a také zajiuje tiché uloení desek.
Výka: cca 3 mm.
GUTTAPROFIL ALU WAND
profil pro napojení na stìnu pro sklon od 8°
do 18°

GUTTAPROFIL ALU U
ukonèovací hliníkový profil pro tlouku desek
6, 8, 10, 16, a 25 mm opatøený okapnièkou
zpevòující profil
GUTTAPROFIL ALU F
okrajový hliníkový profil pro tlouku desek 10
mm - slouí k ukonèení desek u stìny

UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
hliníkový pro AL profily
rozmìr: 45 x 60 x 60 mm

GUTTAGLISS DUAL - doplňky
DUROTOP SPOJOVACÍ PROFIL
10mm, 16mm,
dvoudílný, samotìsnící,
délka (mm): 2040, 3040, (4040, 5080, 6120)
DUROTOP KONCOVÝ PROFIL
10mm, 16mm, samotìsnící,
délka (mm): 2040, 3040, (4040, 5080, 6120)

UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
10mm, 16mm,
vèetnì roubu pro spojování profil
(80x30/50),nebo koncový profil (40x30/30)

*

GUTTAGLISS PANEEL

Univerzální stìnové panely pro zateplené prosklení stìn v exteriéru i
v interiéru.
Optimální øeení vude tam, kde je potøeba vybudovat tepelnì
izolovanou, prùsvitnou vertikální plochu. Vyznaèuje se velmi dobrými
tepelnì izolaèními parametry a oproti sklu vysokou odolností proti
mechanickému pokození.
Guttagliss Paneel má vysokou svìtelnou propustnost, avak jeho matný,
lehce strukturovaný povrch zajiuje uivateli vysoké soukromí v
interiéru.
Díky nízké hmotnosti se s ním velice snadno manipuluje a instalace
pomocí Alu profilù je velmi jednoduchá.
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GUTTAGLISS EASY CLICK

Komùrkové støení a stìnové panely z polykarbonátu s vodotìsným
zámkem.
Pro své vynikající mechanické vlastnosti, jsou dokonalou alternativou
standardního zasklení z pøírodního skla anebo jiných umìlých hmot. Mají
ale mnohem lepí souèinitel tepelné izolace, zajiující úspory energie
nutné pro vytápìní místnosti,jsou velmi odolné proti mechanickému
pokození  polykarbonát je a 200-krát odolnìjí proti nárazùm ne
tradièní minerální sklo.
Jsou odolné proti zatíení vìtrem a snìhem. Mají malou povrchovou
hmotnost  stìny anebo stropy vyrobené z polykarbonátových panelù
jsou lehké, nejsou velkým zatíením pro konstrukci.

NEREZ VRUT V2A S NEREZOVOU PODL.
k pøichycení prùhledné støeníkrytiny do
støeních latí. Vèetnì samotìsnící podloky.
Spotøeba min. 12 ks/m2

POUITÍ
ź interiérové i exteriérové prosklené stìny
ź náhrada sklenìných tvárnic
ź náhrada oken v prostorech se zvýenou frekvencí pohybu osob
ź stìny sportovních hal a staveb pro volný èas
ź interiérové pøíèky a koridory
ź dodateèné zateplení balkonù

støení bitumenové indele vhodné pro
zastøeení domù a vech typù støech

POUITÍ
= pokládka moná ji od 3°sklonu støechy (=5.3%)
= renovace støech
= pøístøeky
= terasy, balkony
= garáe
= skleníky, zimní zahrady
= ...a cokoliv zajímavého Vás napadne...

www.guttagliss.cz

skleníky a paøníky vyrobené z polykarbonátových desek (tlouka 6 mm) a hliníkových
profilù, snadná montá a manipulace

Tloušťka desky

Produktová skupina Guttagliss obsahuje produkty výrobních
závodù skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG i jiných výrobcù
ze zemí EU vybraných na základì hlavního principu filozofie
skupiny GUTTA  maximální kvality dodávaných produktù.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu sortimentu. Aktuální
nabídku najdete na internetových stránkách www.gutta.cz.

16 mm
2

Plošná hmotnost (g/m )

2900

2

Hodnota K (W/m °C)
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GUTTAFOL
difuzní paropropustné podstøení
a parotìsné podkrovní fólie

GARDENTEC

PC-L - spojovací profil z polykarbonátu
Rozměry: 6mm x 6m, 10mm x 2m, 10mm x 6m
Barva: transparentní

PC-H - spojovací profil z polykarbonátu
Délka: 2 m, 3 m a 6 m.
Barva: transparentní, bronzová

plastové zatravòovací tvárnice vhodné pro
zpevnìní svahù, pøíjezdových cest atd.

GUTTATEC

SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoce odolný silikonový tmel pro
tìsnìní a detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru. Obsah: 310 ml.

PC-U - ukonèovací profil z polykarbonátu
Délka: 2,1 m, 3 m a 6 m.
Barva: transparentní, bronzová

GUTTAGARDEN

ztracené bednìní z HDPE umoòující trvalé
odvìtrání vlhkosti a radonu z podkladové
konstrukce - vhodné i pro snadné vedení sítí

UNIVERZÁLNÍ ROUB
do døeva a oceli (max 3 mm)
rozmìr: 6,5 x 50 mm
ROUB S PLASTOVOU KRYTKOU
roub s podlokou a plastovou krytkou - do
døeva a oceli (max 3 mm)
rozmìr: 6,5 x 64 mm

Z NAEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUÈUJEME

GUTTADRYTEK

VENTILAÈNÍ PÁSKA
pro prachotìsné uzavøení dutin
rozmìr: 38 mm x 15 m

UPEVÒOVACÍ TERÈ UNIVERZÁLNÍ
Pøítlaèná velkoploná bílá podloka z PP s
polyuretanovým tìsnìním, tzv. "Button".
Urèeno pro vechny tlouky desek (nemá
distanèní váleèek - noièku).

Komůrkové desky
z polykarbonátu

2,8

Propustnost světla (%) čirá
bronz
Teplotní stálost (°C)

75
60
- 30 a +60
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Tloušťka desky

16 mm

Plošná hmotnost (g/m2)

2500

Hodnota K (W/m2 °C)

2,7

Propustnost světla (%) čirá

71

Teplotní stálost (°C)

- 40 a +120

www.guttagliss.cz

@gutta.cz,www.guttagliss.cz
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GUTTAGLISS DUAL

*****

Komùrkové desky z polykarbonátu Guttagliss DUAL jsou ideálním
øeením pro zateplené prosklení støech a stìn s irokým uplatnìním
ve vech oblastech staveb pro bydlení i prùmysl.
Polykarbonát (PCB) je mimoøádnì pruný, pevný a nárazuvzdorný
materiál, lícová strana pak obsahuje za tepla nanáený
(koextrudovaný) UV ochranný film.
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GUTTAGLISS DUAL STRONG (X struktura)

TECHNICKÉ PARAMETRY

GUTTAGLISS DUAL BOX 6W a 7W

Polykarbonátové desky GUTTAGLISS DUAL STRONG jsou velmi
odolné proti mechanickému pokození a mají vynikající tepelnìizolaèní vlastnosti.

GUTTAGLISS DUAL

Vícestìnné polykarbonátové desky GUTTAGLISS DUAL BOX 6W
a 7W mají mnohem lepí tepelnì izolaèní vlastnosti pøi zachování
vynikající svìtelné propustnosti.
Pouívají se pøedevím tam, kde se vyuijí tyto jejich pøednosti:

Tlouka desky (mm)

4

6

8

Ploná hmotnost (kg/m2)

0,8

1,3

1,5

1,7

Hodnota K (W/m2 °C)

3,9

3,5

3,2

3,0

Propustnost svìtla (%) čirá

84

82

80

80

60

50

50

49

0,6

0,9

1,2

1,5

bronz
Vynikající mechanické vlastnosti desek GUTTAGLISS DUAL STRONG
umoòují jejich pouití ve stavebnictví pro zasklívání rùzných staveb.
Vzhledem k tomu, e se netøítí, je jejich pouití bezpeèné i tam, kde sklo
mùe pùsobit problémy.
Snadná manipulace a ohýbání desek umoòuje tyto desky pouívat
prakticky bez omezení ve vech stavebních oborech (prùmyslové
stavby, zastøeení balkónù, sportovi, bazénù, zastávek hromadné
dopravy, nákupních center, veøejných budov atd.).
Díky nízké hmotnosti desek se pøi manipulaci dosahuje znaèných úspor.
Desky GUTTAGLISS DUAL STRONG jsou pevné a znaèné pruné, take
jsou odolné i proti extrémním povìtrnostním vlivùm. Mají vak omezenou
monost ohybu pøi pouití na obloukových støechách.
VÝHODY
ź mechanická odolnost
ź vynikající tepelnì izolaèní vlastnosti
ź odolnost proti vlivu sluneèního záøení
ź snadná manipulace
ź velmi dobrý útlum zvuku
ź vysoká propustnost svìtla
ź UV ochrana na obou stranách desky

Min. polomìr ohybu (m)

10

·
·
·
·

zasklení zimních zahrad
zastøeení bazenù
ploché zasklívání sportovních a prùmyslových hal
... a cokoliv zajímavého Vás napadne...

GUTTAGLISS DUAL SOLAR CONTROL

Polykarbonátové desky GUTTAGLISS DUAL SOLAR mají speciální
úpravou sniující prostup tepelného, sluneèního a UV záøení a tak
zamezují pøehøívání interiéru.
Desky jsou opatøeny jednostrannou reflexní vrstvou. Tato speciální vrstva
je souvisle nanesená z vnitøní strany a
zlepuje tak vlastnosti desek.
Ze sluneèního záøení propoutí velmi mnoho
viditelného svìtla ale zabraòuje prùniku
tepelné sloky záøení. Vytváøí tak komfortní
prosvìtlené prostøedí pro lidi s minimalizováním skleníkového efektu. Propustnost
svìtla je velmi vysoká a pøibliuje se èirým
polykarbonátovým deskám, ale propustnost tepelných paprskù je výraznì sníená.
Komùrková struktura desek zároveò
zabezpeèuje v zimì udrení tepelné energie uvnitø a etøí tak náklady na
vytápìní.
VÝHODY
l vysoká propustnost svìtla
l neoslnivé osvìtlení prostoru
l sníená prostupnost tepelného záøení
l vynikající tepelnì izolaèní vlastnosti
l sníení nákladù na klimatizaci
l jednostranná UV ochranou

2

10

16

20

25

32

Ploná hmotnost (kg/m )

1,7

2,7

3,0

3,4

3,6

Hodnota U (W/m2 °K)

2,5

2,0

1,8

1,6

1,1

Propustnost světla (%) čirá

64

60

56

48

45

bronz
Min. poloměr ohybu (m)

35

25

23

22

20

1,75

2,8

3,5

4,4

5,2

Desky poloené na sobì nikdy neskladujte na pøímém
slunci. Komùrkové desky zvyují koncentraci
sluneèních paprskù do urèitých míst, èím mùe dojít k
deformaci spodních desek.
Chraòte desky pøed pokrábáním a pøed zneèitìním
dutin prachem.
Pøed montáí: Sklon støechy: min 7°
Podkladní konstrukce: Nejlépe døevìná. Ocelová je rovnì pøípustná.
Horní líc podkladních latí je nutno opatøit bílým nátìrem nebo pouít
reflexní pásku Guttaband AL, aby se pøedelo nadmìrnému pøehøívání
konstrukce. Pøi pouití impregnaèních prostøedkù pro ochranu døeva je
nutno oetøené konstrukèní èásti nechat øádnì vyschnout, aby nedolo k
výskytu barevných skvrn na spodní stranì desek.

Pøíprava:
Øezání: Desky mohou být jednodue pøizpùsobeny
poadované délce øezáním ruèní nebo elektrickou
pilou s jemným ostøím. Jemné èástice plastu je nutno
oèistit, aby nezneèistily dutiny.

Vrtání: Desky Guttagliss Dual by mìly být pokládány
tak, aby vrtání nebylo nutné. Je-li z technických
dùvodù vrtání nezbytné, otvor by mìl být vdy o 50%
vetí ne prùmìr vrutu.

GUTTAGLISS DUAL STRONG
Tloušťka desky (mm)

Skladování:
USKLADNĚNÍ
A MANIPULACE

Údržba:
Používejte pouze běžné saponáty bez abraziv.
Nepoužívejte přípravky obsahující organická
rozpouštědla.
Vstup na střešní plochu:
Na desky Guttagliss Dual vstupujte pouze za pomoci
desek sloužících k rozložení hmotnosti!
Pro montá desek je moné vyuít instalaèní systém DUROTOP
nebo systém ALU profilù.
ádný z nich vak není samonosný a vyaduje stabilní nosnou
konstrukci.
Tloušťka desky

7W 16 mm

Ploná hmotnost (kg/m2)

2,7

2

Hodnota U (W/m °K)
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2,8

1,6

1,8

Propustnost světla (%) čirá

62

59

opál

45

Min. poloměr ohybu (m)
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6W 20 mm

2,4
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2,4

mléčná

Tloušťka desky (mm)

10

16

Ploná hmotnost (kg/m )
Hodnota U (W/m2 °K)

1,7
2,5

2,7
2,0

Celková propustnost světla (%)
Odrazivost světla Re (%)

65
23
1,75

65
19
2,8

2

Min. poloměr ohybu (m)
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