
Montáž lemu steny 

 

 Pred samotnou montážou latovania roštu a strešného systému nezabudnite na vytiahnutie 
poistnej hydroizolácie kolmo na stenu, ktorú sa chystáme olemovať. 

Montáž detailu lemu steny zahájime zahnutím a zastrihnutím strešnej šablóny smerom hore 
pozdĺž steny a to asi o 50 mm. Podobne ako v prípade ohýbania šablón na štíte dbáme na to, 
aby sme šablónu pri ohýbaní nenastrihovali. Po vykrytí celého detailu strešnými šablónami 
prekryjeme nahor ohnuté konce šablóny lemom steny, ktorý pripevníme priamo do steny 
hmoždinkami a vrutmi. Vrchnú hranu lemu steny utesníme proti zatekaniu vody trvale 
pružným (napr. silikónovým) tmelom. 

 

 

Montáž lemovania steny – rez 

 

Popis obrázku : 

1. Strešná šablóna 

2. Roznášacia lata 

3. Kontralata 

8. Poistná hydroizolácia 

9. Krokva 

14. Vetracia medzera na výšku kontralaty 

21. Lem steny 

22. Jadrová omietka 

23. Zateplená stena 

24. Trvale pružný tmel  

 

Celkový pohľad na detail lemu zachytáva nasledujúci obrázok. Všimnite si zahnutie 
a zastrihnutie strešnej šablóny smerom hore a vrstvičky tmelu aplikovaného na hornú hranu 
tvarovky systémového lemu steny. 



 

 

 

 Montáž štítu v prípade profilu MILANO vykazuje určité špecifiká, ktoré vyplývajú z výšky tohto 
profilu. Lem steny sa rieši podobne ako štítová lišta t.j. použijú sa dve špecifické tvarovky. 

Montáž štítu zahájime prevedení dlabu hĺbky 20 mm a šírky 90 mm do roznášacích lát 
končiacich pri stenu, ktorú budeme lemovať. Pokračujeme inštaláciou priečneho lemu steny, 
ktorý namontujeme smerom od odkvapu hore tak, že jednotlivé tvarovky priečneho lemu 
navzájom prekrývame o 100 mm.  Ďalej montujeme systémový lem steny, ktorým 
prekrývame zvislú časť priečneho lemu. Priečny lem kotvíme klincami do lát v miestach 
prekrývania, avšak vždy len spodnú časť (klince neprebíjame cez obidve tvarovky). 

Systémový lem steny kotvíme na hmoždinky priamo do steny. Hornú hranu ukončíme trvale 
pružným tmelom. Strešné šablóny nakoniec kladieme tak, že ich umiestňujeme až 
k samotnému lemu steny. Šablóny pritom nijak nezahýbame, len ich v prípade potreby 
zastrihneme. 

 


