Opečna kritina

Lepa na pogled in preizkušeno dobra

Zaupajte znamo prisluhniti
Naši opečni izdelki, ki jih izdelujemo iz plemenite naravne gline, slovijo po kakovosti tako doma kot v tujini. Bogato tradicijo in izkušnje naših prednikov — opečne izdelke so na območju
spodnje Vipavske doline namreč izdelovali že v rimskih časih
— smo nadgradili s sodobno tehnološko opremo v proizvodnji
v Renčah, ki jo ves čas posodabljamo. Naši izdelki so izdelani
izključno iz naravne gline, žgane na visoki temperaturi. Z dovršeno obliko in kakovostno izdelavo jim zagotavljamo prepoznavnost. Opečni izdelki za zid, predelne stene, strop in streho
so priljubljeni in cenjeni med strokovnjaki ter kupci nasploh.

V podjetju Goriške opekarne se zavedamo, da so zapo-

sleni tisti, ki krojijo naš uspeh. Zato odkrivamo posameznikove
sposobnosti in mu z izobraževanji in usposabljanji omogočimo,
da razvija svojo strokovno pot. Ozračje na delovnem mestu je
ustvarjalno in sodelovalno. To nas spodbuja, da neprestano
zboljšujemo svoje delo, sledimo dogajanjem na trgu in analiziramo smernice razvoja. Redno se predstavljamo na sejmih in
drugih strokovnih srečanjih.

Goriške opekarne d.d.

Vemo, kaj želimo doseči in kakšna je naša strategija za prihodnost. Postali bomo vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev
na področju opečnih izdelkov.

Posebno pozornost posvečamo odnosu s kupci in
strokovnjaki. V vsakem trenutku jim zagotovimo učinkovito

in zaključeno ponudbo ter jim nudimo strokovne napotke,
kako rokovati z našimi opečnimi izdelki. Prisluhnemo sleherni
želji in pomagamo pri iskanju rešitev.

Kot mednarodno priznan proizvajalec opečnih
izdelkov, prodiramo tudi na tuje trge - več kot polovico naše

proizvodnje namreč prodamo na Hrvaškem, v Italiji in drugih
mediteranskih državah. Z doslednim poslovnim sodelovanjem
in strokovnim odnosom gradimo zaupanje doma in zunaj naših
meja.
direktor,

Jožef Stibilj
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Kritina z bogato tradicijo
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Kritina
z bogato tradicijo
Kritina nas ščiti pred različnimi vplivi okolja. Sodobne zahteve
po zdravem bivanju in okolju prijazni gradnji izdelovalcem
narekujejo, da izdelujejo kritino iz naravnega gradiva, ki je
lokalno navzoč in čim bolj odporen proti ognju, vremenu in
vplivom onesnaženja. Njena oblika mora omogočiti preprosto
tehniko kritja, vzdrževanja in sanacije.

Iz česa je zgrajena?

Korec, opečna kritina ali kopa je izdelana iz naravnega gradiva
gline. Glino lahko gnetemo, režemo, sušimo, žgemo, barvamo.
Žgani izdelki iz gline so trajni, obnovljivi, ne onesnažujejo
drugih naravnih virov, so energetsko učinkoviti in jih je mogoče
ponovno uporabiti in reciklirati. Da je glina izvrstno gradivo
za kritino in stavbarstvo nasploh, dokazuje bogata tradicija.
Ljudje namreč uporabljamo korec že od prazgodovinskih časov
prek antike in srednjega veka do današnjih dni in tudi razvijamo njegovo podobo.

Kje domuje?

Korec je značilen za kulturno krajino, razpeto med gorami in
morjem, kjer so strehe položne, rdeče-rjave in drobno valovite.
Njihov naklon, barvo in strukturo določajo polkrožni strešniki
Korci, ki so v dveh obrnjenih plasteh položeni na različne strešne podlage. Korci so neposredni dediči rimske kopaste kritine
tegole. Še vedno ni raziskano, kako se je preoblikovala antična
kritina in koliko se je ohranila po razpadu Rima. Gotovo pa je,
da iz naših obmorskih mest, kamor se je med preseljevanjem
narodov zateklo romansko prebivalstvo, ni bila nikoli popolnoma izbrisana. Še več. Glinasta in valovita kritina se je širila tudi
v zaledje, kjer je živela v sožitju s slamnato in kamnito kritino,
v dvajsetem stoletju pa je popolnoma prevladala.

dr. Živa Deu
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Korec

Korec

Korec gladek
Korec s črtami
Korc prestige
Varuje nas in vliva varnost. Streha, je ščit pred nepričakovanim
neurjem, razbesnelim nebom. Pod njenim okriljem se raztezata
domačnost in občutek sprejetosti. Podnevi ali ponoči vedno
bdi nad našimi koraki. Ima značilno rdečo opečnato barvo in
mehko valovito obliko. Sestavljajo jo korci, narejeni iz naravnega gradiva gline. Ne preseneča, da Korce uporabljamo pri
gradnji že od starega Rima, saj uspešno kljubujejo tako poletni
vročini kot zimskih vetrovnim razmeram. Značilni so predvsem
za kraje z mediteransko klimo, priljubljeni in navzoči pa so tudi
v krajih s celinskim podnebjem.
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Korec gladek
Način polaganja:

Poraba:
od 29 do 30 kosov/m2

Strehe iz gladkega Korca imajo mehko valovito površino z
zabrisanimi robovi. Pri gradnji lahko uporabimo gladek Korec v
naravni opečnati barvi ali pa ga kombiniramo z drugimi barvnimi Korci, s čimer dosežemo večjo barvitost strehe.

od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Korec s črto
Način polaganja:

Poraba:
od 29 do 30 kosov/m2
od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Je nabolj razširjen tip Korca. Črte nekoliko razdelijo ovalne
površine in poudarijo vzdožne linije strehe, ter izoblikujejo
značilen relief strehe. Pri konkavno položenih Korcih črte
pripomorejo k stabilnejši legi predvsem pri oletvanih strehah.

Korec Prestige
Način polaganja:

Poraba:

od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

Je korec pri katerem je zgornja površina dodatno reliefno
obdelana - videz ročno izdelanega korca. Uporaben je na
objektih, kjer želimo ohraniti videz, kot so ga strehi vdahnili
že naši predniki in ustvariti harmonijo objekta z okoljem.
Namenjen je reprezentančnim objektom, ki se ponašajo s
prestižno arhitekturo. Posebej primeren za obnove spomeniško
zaščitenih objektov.

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Barvani Korci
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Barvani Korci
Antični Korec
Istrski Korec
Primorski Korec
Francoski Korec
Kraški Korec
Soški Korec
Barvani-engobirani Korci (antični, istrski, primorski in francoski Korec), ter barvani-engobirani Korci z dodatnim grobim
posipom (kraški in soški Korec), imajo enake lastnosti kot
navadna rdeča kritina, le da je njihova zgornja površina pobarvana z engobno barvo oziroma z še dodatno nanešenim grobim
posipom po engobi. Korce izdelujemo v različnih barvnih
odtenkih, zato je izbira pestra. S kombinacijo različnih barvnih
Korcev razgibamo podobo strehe in ji vdahnemo prav poseben
samosvoj pečat. Z ustrezno kombinacijo barv lahko obenem
dosežemo, da podobo strehe prilagodimo okolju v katerega je
objekt umeščen in tako ne posegamo v njegov arhitektonski
izgled (primer starih mestnih jeder). Od serije do serije se
lahko odtenki barvanih Korcev minimalno razlikujejo. Barvani
Korci se vgrajujejo le kot zgornji konveksno položeni in imajo
pritrdilno luknjo na ožjem delu.
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Antični Korec
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Zgornja površina antičnega Korca je delno pobarvana s črno
engobo. S tem dosežemo, da se na strehi prelivajo odtenki
od opečnato rdeče do črne barve. Zanimivo barvno prelivanje
strehe dobimo, če kombiniramo antični Korec z drugimi barvanimi Korci.
1-kraten nanos
barvne engobe

1x

Istrski Korec
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *

S kombinacijo prehodov iz rumene preko skoraj bele do
opečnato rdeče vdahnemo strehi poleg svetlejšega izgleda
še kanček istrske izvirnosti. Zanimiv videz strehe dobimo, če
kombiniramo istrski Korec z drugimi barvanimi Korci.

* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

1-kraten nanos
barvne engobe

1x

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Primorski Korec
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *

S prelivanjem odtenkov črne in svetlo rumene barvne lise na
opečnato rdeči podlagi dobimo Korec, ki daje strehi pristen
primorski videz. Zanimiv videz strehe dobimo, če kombiniramo
primorski Korec z drugimi barvanimi Korci.

* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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2-kraten nanos
barvne engobe

2x

Francoski Korec
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

Prelivanje nežne rumene barve z opečnato rdečo podlago je
mestoma prekinjeno z razpršenimi lisami oziroma pikami črne
barve. Odtenek francoskega Korca daje strehi starejši videz v
svetlejši barvi. Zanimivo barvno prelivanje strehe dobimo, če
kombiniramo francoski Korec z drugimi barvanimi Korci.
2-kraten nanos
barvne engobe

2x

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Kraški Korec
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Korec kraškega tipa odlikuje izvirna barvna struktura njegove
površine. Na osnovni gladki Korec je najprej nanešena engoba
v obliki lise črnega odtenka, na to pa je potem še naknadno
nanešen grob posip bele in zlatorumene barve. Ta tip Korca se
z svojimi barvnimi toni jesenskega odtenka enkratno vklaplja v
kraško krajino, ter jo obenem tudi dopolnjuje na prav poseben
arhitektonski način.
1-kraten nanos
barvne engobe

1x

2-kraten nanos
grobi posip

2x

Soški Korec
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.

Korec soškega tipa na svoji površini staplja barvne tone opečnato rdeče gline, lešnikovo rjave engobe in črnega grobega
posipa, ki se med seboj dopolnjujejo na izviren način, ki lahko
zadovolji in dopolni tako klasičen kot modern način gradnje in
objektov od obmorskih krajev pa vse do zasneženih Alp.

1-kraten nanos
barvne engobe

1x

1-kraten nanos
grobi posip

1x
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Strešniki

Strešniki
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Strešnik Alpe Jadran
Strešniki so kakovostna in univerzalna kritina, ki ima podobne
uporabne in tehnične lastnosti kot Korec, le da je drugačne
oblike, in sicer trapezne. Ta daje streham svojevrstno podobo,
ki ni več valovita kot pri Korcih, temveč ima izrazitejšo »progasto« površino, kot da bi strešnike ločevale navpične črte.
S Strešniki pokrivamo stanovanjske, gospodarske in javne
zgradbe v krajih z mediteransko in kontinentalno klimo.

Strešnik Alpe Jadran
Način polaganja:

Poraba:
od 29 do 30 kosov/m2
od 14 do 15 kosov/m2 **
** kot spodnji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

190/150 mm

višina

70/45 mm

debelina

11/13 mm

masa

2,00 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

Strešnik Alpe Jadran je opečnate barve in ima gladko površino
s črtami. Njegova oblika je trapezna, zato daje strehi izrazit
relief. Na strešno podlago ga pritrdimo tako kot Korce. Strešnik
Alpe Jadran lahko uporabljamo kot spodnji (konkavno položen) element v kombinaciji z različnimi Korci. Kombiniranje
Strešnikov in Korcev ne vpliva na podobo strehe, dobro pa
vpliva na stabilnost in pohodnost strehe.

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Načini pritrjevanja
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Načini pritrjevanja
Korec z nosom
Korec s kljukico
Korec z luknjo
Strešnik Alpe Jadran
Prednost Korcev pred drugimi kritinami je v tem, da zaradi
svoje značilne oblike prisekanega stožca dovoljujejo manjša
odstopanja pri prekrivanju in sicer tako v vzdolžni kot tudi v
prečni smeri. Ta prednost se izkaže kot zelo dobrodošla posebej
pri strehah, katerih strešine so nepravilnih tlorisnih oblik.
Poznamo naslednje načine pritrjevanja Korcev: klasično na
malto, utrjevanje korcev s poliuretansko peno (PU peno), obešanje Korcev na letve, vijačenje Korcev na letve, Korec z nosom
kot spodnji in obešen zgornji Korec, Korec z dolgim nosom kot
spodnji in vijačen zgornji Korec.
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Korec z nosom
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *

* kot spodnji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

2,00 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Korec z nosom nadgrajuje tehnologijo pokrivanja z vidika utrjevanja Korcev na oletvanih prezračevanih strehah. Vgrajujemo
ga kot konkavno položen spodnji Korec tako, da ga zataknemo
za vzdolžno letev in ga po potrebi še pribijemo. Tako pritrjeni spodnji Korci so zelo stabilni in drsenje ni možno, kar je bil pogosto
problem pri utrjevanju Korcev z malto. Zgornje konveksno položene Korce pa tudi v tem primeru utrjujemo s kljukami ali z vijaki.
Korec z nosom se uporablja samo kot spodnji Korec. Strehe, pri
katerih uporabljamo Korce z nosom, so
kvalitetnejše, prezračevane, stabilnejše in skoraj ne potrebujejo
vzdrževanja.

Korec s kljukico
Način polaganja:

Poraba:
2

od 29 do 30 kosov/m

od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

Prav vsi Korci in strešniki iz naše proizvodnje omogočajo
suhomontažen način pritrjevanja; to je s pritrdilno kljukico.
V kolikor pritrjujemo Korec oziroma strešnik kot spodnji ima
ta luknjo vedno na širokem delu, v nasprotnem primeru pa je
luknja za pritrdilno kljukico na ozkem delu. Na voljo so pocinkane žične kljukice za lesene letve debeline 50x30 mm
in 50x50 mm.

*Pri manjšem naklonu strešine se
ustrezno poveča preklop kritine
in sekundane izolacije.
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Korec z luknjo
Način polaganja:

Poraba:
2

od 29 do 30 kosov/m

od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot zgornji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

1,90 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

*Pri manjšem naklonu strešine se
ustrezno poveča preklop
kritine in sekundane
izolacije.
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Korce s pritrdilnimi luknjami rabimo takrat, ko želimo izdelati
prezračevano streho. Luknja služi za pritrjevanje Korcev s kljukami ali vijaki neposredno na letve. Konkavno položeni spodnji
Korci morajo imeti pritrdilno luknjo na širšem delu, medtem ko
imajo konveksno položeni zgornji Korci pritrdilno luknjo na ožjem delu. Ta t.i. suhi način pritrjevanja uporabljamo predvsem
pri prezračevanih oletvanih strehah, katere lahko toplotno
izoliramo z zgornje strani. »Suhi« način pritrjevanja potrebuje
zelo malo vzdrževanja, strehe so kvalitetnejše in dobro kljubujejo poletni
vročini in zimskim vetrovnim
razmeram.

Strešnik Alpe Jadran
Način polaganja:

Poraba:
od 14 do 15 kosov/m2 *
* kot spodnji Korec

dolžina

450 mm

širina podnožja

180/140 mm

višina

70/50 mm

debelina

11/13 mm

masa

2,00 kg

strešni naklon

nad 18°(32%)*

Uporabnost strešnika Alpe Jadran z značilno trapezno obliko
se je najbolj izkazala prav v zadnjem obdobju, ko se skoraj ne
izdela več streha brez uporabe tega strešnika kot spodnjega
elementa. Njegova prednost je predvsem v odličnem naleganju
in širini odvodnega kanala, ter številnih možnostih kombiniranja z zgornjimi Korci (lahko uporabimo opečnato rdeče ali
barvane Korce).

*Pri manjšem naklonu strešine se

ustrezno poveča preklop kritine in
sekundane izolacije.
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Dodatni elementi
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Dodatni opečni elementi
Slemenjak
Začetni slemenjak
Vezni slemenjak
Razdelilni slemenjak
Ventilacijski ali prezračevalni Korec
Grebenski opečni jezik [levi in desni]
Slemenski opečni jezik
Dodatni opečni elementi omogočajo kakovostno izvedbo zaključnih krovskih del. Ti detajli krepijo estetski videz strehe in
utrjujejo njeno funkcionalnost.
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Slemenjak
Slemenjak je element, ki omogoča kakovostno
izdelavo slemen in grebenov na strehi. Oblikovan je tako kot Korec, le da je večji.
Pri prezračevanih izvedbah slemena
ali grebena vgrajujemo slemenjake
s pritrdilno kljukico. Pri barvnih strehah
uporabljamo slemenjake v barvnih odtenkih,
kakršne ima osnovni tip zgornjega Korca.

Vezni slemenjak
Namen veznega slemenjaka je funcionalno povezati sleme v sredini le tega.
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Začetni slemenjak
Z začetnim slemenjakom
funkcionalno in estetsko
zaključimo detajl na
začetku ali koncu slemena, grebena, ter tudi
dimnikov.

Razdelilni slemenjak
Razdelilni element poveže oziroma spaja dva grebena in sleme.
Poleg uporabne funkcije utrjuje
tudi celotno estetsko podobo
strehe.

Prezračevalni Korec
Prezračevanje strehe in strešne konstrukcije je zelo pomembno, da se kakovost
strehe in njena življenjska doba
ohranjata čim dlje. Prezračevalni Korec uporabimo tako
na betonskih kot lesenih strešnih
konstrukcijah, saj pomembno prispeva
k večanju pretoka zraka pod Korci.

Slemenski opečni jezik
Slemenske opečnate jezike uporabljamo za izdelavo
prezračevanega slemena, prek katerega se
prezračuje streha. Prezračevano sleme
moramo pokriti v t. i. suhem načinu
brez uporabe malte. Slemenske
opečnate jezike utrdimo s pritrjevanjem slemenjaka s pritrdilno kljuko
za slemenjak na slemensko letev.

Grebenski opečni jezik [levi in desni]
Namenjen je izdelavi zračnega grebena, prek katerega se
prezračuje streha. Grebenski opečnati jezik namestimo brez
malte in sicer tako, da ga položimo v globel
ob grebenu in ga z vrha utrdimo, zagozdimo s slemenjakom, ki je s pritrdilno
kljuko za slemenjak
pritrjen na grebensko letev.
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Pritrdilni elementi

Pritrdilni
elementi

Kljuke
Vijaki
Nosilec slemenske letve
Poliuretanska pena
Elementi za tesnenje preboja
Snegobran
Pritrdilne elemente uporabimo, ko pritrjujemo strešnike oziroma Korce na oletvane in prezračevane strešne konstrukcije,
medtem ko na neoletvanih strešnih podlagah le te nadomesti
poliuretanska pena. Prezračevane strešne konstrukcije so
kakovostnejše, imajo daljšo življenjsko dobo, minimalno in
enostavno vzdrževanje, ter omogočajo enostavno izvedbo
toplotne izolacije. Prezračevane strehe priporočamo za vse
objekte, še posebej tiste, ki imajo predvideno mansardno
podstrešje.
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Kljuke [K4, K5,K8 in KS]

Poliuretanska pena
Za pritrjevanje vseh
strešnikov in Korcev
neposredno na strešno
podlago.

Za obešanje konveksno (zgornjih) položenih
Korcev in konkavno položenih (spodnjih) Korcev ali strešnikov Alpe Jadran na letve 5 x 4 cm.
Posebej oblikovana pritrdilna kljuka za enostavno pritrjevanje slemenjakov na slemensko
oziroma grebensko letev.

Vijaki [V-4, V-5 in Zeta vijak ZV-9]
[V-4]

Vijak dolžine 4 cm za pritrjevanje spodnjih konkavno položenih Korcev, strešnika Alpe Jadran
in strešnika Gorica na letve.
Vijak dolžine 5 cm za pritrjevanje zgornjih konveksno položenih Korcev, strešnika Alpe Jadran
in strešnika Gorica na tretjo pokončno letev.
»Zeta« vijak za pritrjevanje zaključnih, veznih in
razdelilnih slemenjakov na slemensko oziroma
grebensko letev.

[V-5]
[ZV-9]

Nosilec slemenske letve [ SN-1 ]
Slemenski nosilec za pritrjevanje slemenske
oziorma grebenske letve.

Elementi za tesnenje preboja
Tekočina za tesnenje preboja Permo seal® Òje
posebna tekočina, ki na prostem ekspandira
in zatesni mesto preboja vijaka ali žeblja
skozi paropropustno folijo, obenem tudi
dodatno zlepi kontra letev na podlago.
Tesnilo za luknjo žeblja oziroma vijaka
dimenzije 60 x 40 mm (500 kos/rola).
Uporablja se za tesnenje mesta
preboja vijaka ali žeblja skozi folijo.

Snegobran
Preprečuje zdrs snega iz strešine.
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Zaporni elementi

Zaporni
elementi

Sekundarna kritina
Parna ovira
Lepilni trak za folije
Kapna rešetka
Slemenski prezračevalni trak [39 cm]
Trak za premostitvene detajle
Prezračevalna mrežica
Lepilo za folijo
Trak za preboje folije
Z zapornimi elementi lahko kakovostno izdelamo prezračevane strehe. Elementi, kot so slemenski in grebenski opečnati
jeziki, kapna rešetka, kapna mrežica in slemenski prezračevalni trak, imajo hkrati zaporno in prezračevalno funkcijo.
S pravilno izbiro in vgradnjo strešnih folij preprečimo negativni vpliv kondenzacije znotraj ostrešja in pripomoremo k
boljši izolativnosti objekta.
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Sekundarna kritina [Permo extreme SK - 240 g]
2

2

Sekundarna kritina Permo light SK2 - 145 g,
z vgrajenim dvojnim lepilnim trakom, je
primerna za lesene strešne konstrukcije
kjer se kritina polaga na letve.
Vgrajeni dvojni samolepljivi trak
dodatno zagotavlja trajno tesnenje
pred vetrom in vdorom meteornih ali
kondenčnih voda.

Sekundarna kritina PERMO EXTREME SK2 - 240 g,
z vgrajenim dvojnim samolepljivim trakom, se
uporablja na nizkonaklonskih betonskih ali lesenih strešnih konstrukcijah.
Zaradi visokotemperaturne stabilnosti jo
lahko vgradimo neposredno pod v kritino
vgrajene solarne panele.

Sekundarna kritina [Permo ultra SK - 220 g]
2

Parna ovira

[Wallint T3 - SK2]

Parna ovira Wallint T3 - SK2 predstavlja sodoben tip difuzijsko zaviralne, robustne parne
ovire s SD vrednostjo 3 metre. Zaradi
hitrosti in enostavnosti namestitve z vgrajenim dvojnim lepilnim
trakom je idealna za posodobitve
izolacijskih sklopov v samih ostrešjih.

Sekundarna kritina Permo ultra SK2 - 220 g,
z vgrajeno armaturo in dvojnim lepilnim
trakom, je primerna za lesene ali
betonske strešne konstrukcije, kjer se
kritina polaga na letve, ali pa s poliuretansko peno oziroma malto neposredno
na podlago.

Sekundarna kritina [DIFU-GO SK - 180 g]
2

Sekundarna kritina DIFU-GO SK2- 180 g ima
vgrajeno dodatno armaturo in dvojni lepilni
trak. Uporablja se na lesenih in betonskih
strešnih konstrukcijah kjer se kritina polaga
na letve. Armaturna mrežica deluje kot
varovalo pred natrgom, dvojni samolepljivi
trak pa zagotavlja trajno tesnenje.

Sekundarna kritina [Permo light SK - 145 g]

Lepilni trak za folije
Lepilni trak za folije Premo je univerzalen
lepilni trak za lepljenje vseh paropropustnih
folij, parnih zapor in parnih ovir. Z uporabo
traku zmanjšamo toplotne izgube stavbe oziroma prostorov v podstrešjih in preprečuje31
mo vetru ter vlagi prehod v področja strešne
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konstrukcije (izolacija).

Kapna rešetka
Kapna rešetka prepreči dostop pticam pod kritino, ob tem
pa še vedno omogoča dostop zraka. Pritrdimo jo na prvo
kapno letev. Na voljo je v univerzalni plastični izvedbi.
Kapna rešetka je na voljo tudi v posebno oblikovani kovinski
izvedbi. Z njo dodatno vpnemo strešnike na kapu, ki so najbolj
izpostavljeni vetru. Z uporabo kovinske kapne rešetke se prepreči tudi vdor glodavcev v strešno konstrukcijo.

Slemenski prezračevalni trak [39 cm]
Slemenski prezračevalni trak uporabljamo za izdelavo prezračevanega
slemena oziroma grebenov, prek
katerih se prezračuje streha.

Trak za premostitvene detajle
Trak za premostitvene detajle EASY-FORM®, se
uporablja na strehah za izvedbo raznih premostitvenih detajlov ter prebojev nad ali pod
vgrajeno kritino. Trak je zaradi narebričene
aluminijaste plasti izredno prilagodljiv in
fleksibilen (60% raztezka) , spodnja plast je samolepljiva. Na voljo je v rdeči ali antracit barvi.

Prezračevalna mrežica
Zavira dostop pticam in insektom med prvo kapno letvijo in
opažem, obenem pa še vedno
dovoljuje vhod ustrezne količine
zraka pod samo kritino.

Lepilo za folijo
Lepilno maso za folije Pasto® uporabljamo za lepljenje spojev poropropustnih
folij, parnih ovir in parnih zapor, ter za
lepljenje teh folij na podlago (les, beton
ali razne zidne obrobe). Njegova prednost
je, da ga lahko uporabimo na različnih
površinah, tudi grobih in mokrih.

Trak za preboje folije
EASY-FORM® trak okrog mesta preboja, katerega prelepimo, ustvari vodo in zrakotesen
stik. Posebej primeren je za razne detajle
pri strešnem oknu, dimnikih in obrobah.
Zaradi izredne do 70% raztegljivosti se zelo
enostavno prilagaja, butilna spodnja plast
pa mu daje izvrstno oprijemljivost.

Garancija
Ob nakupu kritine Goriških opekarn d.d.
zahtevajte garancijski list!
33 letna garancija velja za vso opečno kritino proizvedeno
od leta 2005 naprej in vgrajeno po navodilih proizvajalca.
Ob nakupu kritine po 01.06.2006 je garancijo mogoče uveljavljati samo z računom in potrjenim garancijskim listom, ki
ga dobite pri vašem trgovcu. Kot datum začetka veljavnosti
garancije velja datum na računu.

Opeka vredna zaupanja
Zaradi tehničnih vzrokov lahko odtenki barv izdelkov prikazanih v katalogu razlikujejo od dejanskih. / www.go-opekarne.si

Merljaki 7, 5292 Renče
Slovenija
T: 05 39 85 248
F: 05 39 85 262
info@go-opekarne.si
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