Oddíl 1

ÚVOD

VOD

Ú

Potom
o

a

5

Kotva
Úhlový držák
Vzduchová bariéra

nosného rámu k

stejnými, nebo nestejnými délkami. Obvykle ve tvaru "L".
Vzduchové

bariéry

kontrolují

vnik

vzduchu do
. Mají podobu

Vzduchem tvrzený vláknocement Vláknocement vytvrzovaný
Autoklávový vláknocement

Vláknocement vytvrzovaný pomocí proudu vzduchu a tlaku.

Nosná

Nová nebo stávající

Difuzní membrána

a vodních par, ale je nepropustná pro kapalnou vodu. I
když
rávané fasády a

plochou nosné

od

aná.

Bariéra, která uzavírá mezeru
Používá se v protipožárních konstrukcích.
Rohový profil

Kovový profil
rozích

Protilehlý profil

Profil, který

kolmo k profilu nesoucí panel.
epírá

svislé profily.
Spojovací prvek
Pevný bod

nosný rám
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Kluzný bod

Izolace

Materiál s nízkou tepelnou vodivostí, který je obvykle
tepla

Profil L

Kovový profil ve tvaru "L", který obvykle slouží jako

Profil Omega

Kovový profil ve tvaru omega, který se používá jako

Perforovaný profil

nadloží.
Profil, který je perforován otvory.
a hmyzu do dutých prostor, ale
výstup vzduchu.
, která

Nosný rám

vstup a

Rainscreen až po

rný rám, který podepírá panely R
ebo skládanými kovovými profily a

Termostop

Profil T

Kovový profil
obvykle za svislým spojem.

Profil U

Kovový profil
Systém komponent namontovaných na

Rainscreen

panel rainscreen, izolace
páry

Um

, aby se

Vertikální profil

konstrukce. Poskytuje
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panely Rainscreen
jsou
Británie, Kanada a USA.
V tomto návodu budeme používat termín
kompletní systém, zatímco výraz Rainscreen

s
a nachází ideální použití jak
v novostavbách,

- vzduchová mezera
- tepelná izolace
- nosná podkladová
Rainscreen chrání podklado
V závislosti na

Odtokové a

a to zejména:
• V zimním období se budova udržuje v teple, a chladný vzduch
•
•
•

dráží od budovy.

ve
.
• Další výhodou regulace teploty je

konstrukcích budovy.

kterých se podlaha setkává se zdí. Jedná se o tzv. tepelná nebo studená
nadno
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konstrukce

pohodlí pro obyvatele budovy
a

budovy.

D4

Sklon -

Volné cesty pro odtok vody

Sušení -

P

Trvanlivé -

Materiál má dlouhou životnost

D1
D2
D3
D4

Zkontrolujte plášt a lemování na

Upravte pro
ven (voda by se ne

sušení
Vyberte komponenty, které jsou v daných
podmínkách odolné (aby nedošlo
k
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D1

Sklon podle

D3

Vysychání podle

D2

Odtok vody

D4
Odolné
materiály
pro dané
podmínky

Historie
o
fasád neboli
Rainscreen
postupným vývojem
v

vody.

v
Výzkum brzy došel
k
vystaveny silnému dešti. Porézní materiál se chová jako savý papír
a pohlcuje vodu.
Budova Alcoa

velkým
m prostorem mezi obkladem a nos

(Britská v
60. let publikoval ústav Norwegian Building Research Institute
(Norský stavební výzkumný ústav) myšlenku vyrovnávání tlaku
nou vrstvou s okolním tlakem vzduchu.

a
výborem National Research Council of Canada.
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stavební techniky.
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výrobu
jen
na
která se

oužívala. Výrobní proces Glasal,

a dalším nábytku, a stal se odolným proti poškrábání, kyselinám,
úprava procesu, která umožnila použití panelu jako svislého
venkovního fasádního obkladu.

V roce 1990 byl uveden první panel tvrzený vzduchem
EQUITONE [textura]. V roce 1992 byla veškerá výroba vzduchem
byly vš

z Neubeckum. V roce 2004 by

EQUITONE [tectiva].

a na trh vstoupily panely EQUITONE [natura pro] a EQUITONE
[pictura].
nevyskytuje.
ní závody
vláknocementové technologie.
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