
Návod pro montáž 
Sluneční clony SILVADEC®

Je nezbytné přečíst si tento dokument v celém rozsahu, abyste byli 
schopni předvídat různé fáze práce před jejím zahájením na místě 
montáže. Úlohou sluneční clony je snížení účinku přímo dopadajících 
slunečních paprsků. Je to oku lahodící fasádní krytina, která zlepšuje 
uživatelský komfort a snižuje nároky na klimatizační jednotky v 
budovách s aktivním chladicím systémem. Tento produkt je tudíž ve 
shodě s iniciativami uvedenými ve francouzském stavebním předpisu 
RT 2012. Účinnost závisí na konfiguraci montovaných prken.
Profily z kompozitního dřeva, použité v sluneční cloně od Silvadec®, 
nejsou navrženy jako nosné. Jejich funkce rovněž není v zamezení 
vnikání vody ani v odizolování budovy.
Profily z kompozitního dřeva sestávají převážně z dřevěných vláken. 
Z tohoto důvodu může u nich vlivem tepla dojít k expanzi materiálu 
spojené se změnou rozměrů; proto je velmi důležité dodržovat 
montážní pokyny.
Před montáží zkontrolujte, zda konstrukce budovy unese zatížení 
sluneční clony (pro referenční účely, profily mají hmotnost 3,4 kg na 
metr délky).
Tento výrobek je určen pouze pro odstínění slunce a obložení.
Odmítáme jakoukoliv odpovědnost a zrušíme záruku v případě, že 
nedodržíte níže uvedené pokyny pro montáž a používání.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD PŘED MONTÁŽÍ

www.silvadec.com / info@silvadec.com / tel.:+33 (0)2.97.45.09.00
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VLASTNOSTI PROFILŮ SLUNEČNÍ CLONY

Hmotnost profilu: 3,4 kg na běžný metr (z toho 2,9 kg kompozitní dřevo a 0,5 kg hliníková 
výztuž).

PRINCIP SLUNEČNÍ CLONY 

Sluneční clona snižuje nepohodlí v důsledku přímého slunečního svitu a zároveň zachovává vysokou světlost 
a viditelnost v prostoru uvnitř budovy. Pokud je známý úhel dopadu slunečních paprsků, lze upravit orientaci a 
rozestupy prken tak, aby procento přímých paprsků pronikajících do interiéru bylo optimalizováno.
Když je slunce na obloze vysoko, jako tomu bývá 
obzvlášť v letním období, prkna sluneční clony vytváře-
jí maximální stín. 

Prkna sluneční clony se skládají ze dvou částí: z prkna z 
kompozitního dřeva (o průřezu 50 x 80 mm) a hliníkové výztuže 
(o průřezu 30 x 20 x 2 mm). Každé prkno má délku 4 m. Profil 
z kompozitního dřeva se nikdy nesmí oddělovat od hliníkové 
výztuže.

Zvětšením mezery mezi prknama a/nebo změnou jejich 
orientace lze toto procento zvýšit, tedy zajistit, aby sluneční 
svit mohl pronikat dovnitř.
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MONTÁŽ PRKEN

Typ montáže
Sluneční clonu lze montovat horizontálně nebo vertikálně, zajišťujíc, že meziosová vzdálenost nepřekračuje 2 m. 
Prkna lze také montovat shora, vytvářejíc pergolu.

Orientace prken
Prkna můžou být orientovaná na jejich nosné konstrukci dvěma různými způsoby, jak je znázorněno níže.

Naopak, když je slunce na obloze nízko, třeba v zimě, prkna sluneční clony propouštějí více světla.
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Horizontální 
orientace

Vertikální
orientace

max. 2 m 

resp. v pergolovém provedení:

Převis

Až 60 cm převis na konci prken sluneční clony je tolerován 
za předpokladu, že hliníková výztuž je přítomná po celé jejich 
délce.

max. 60 cm

Řezání
Prkna sluneční clony mohou být řezána, frézována nebo vrtána pomocí všech nástrojů běžně používaných pro 
obrábění kovů.
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VÝBĚR ZPŮSOBU MONTÁŽE

Správce rozpočtu projektu je zodpovědný za výběr způsobu montáže a nosné konstrukce. Pro správný odhad nosné konstrukce 
je třeba vzít v úvahu hmotnost výrobku (3,4 kg/m) a prostředí kolem budovy, zejména vystavení větru. Vybraný způsob montáže 
bude záviset na nosné konstrukci.

Poznámka: Nezávisle na nosné konstrukci je nezbytné, aby montážní prvek, který slouží k upevnění prkna, prošel hliníkovou 
výztuží. 

Pro kovovou nosnou konstrukci
Dva možné případy:

1. Kovový profil ve tvaru U

Prkna lze připevnit pomocí nýtů o průměru nejméně 4,9 mm (délka nýtů závisí na tloušťce kovové podpěry).

2. Kovový profil ve tvaru trubky (běžně používaný pro pergoly)

2.1 Montáž v pergolovém provedení
Když jsou prkna orientovaná horizontálně v pergolovém uspořádání, lze 
použít kotevních šroubů pro kovy (viz obrázek).
Používejte šrouby o minimálním průměru 5 mm a postupujte dle pokynů pro 
předvrtávání.

Expanze kolem montážních prvků
K upevnění prkna sluneční clony na nosnou konstrukci 
přes hliníkovou výztuž je nutné předvrtat otvory. Otvory 
vrtané v kompozitním dřevu  musí mít průměr o 3 mm 
větší než otvory vrtané v hliníku. Tím je umožněna 
expanse profilu z kompozitního dřeva kolem instalačního 
prvku.

Průměr 
otvoru v 
hliníku

Průměr 
otvoru v 
hliníku + 

3mm

Když jsou prkna orientovaná vertikálně a v pergolovém uspořádání, musí být při jejich montáži použíta konzola.
- Při montáži konzoly na kovový povrch nosné konstrukce používejte samořezné kovové šrouby přiměřených rozměrů k 
tloušťce konzoly a trubky.
- Při montáži konzoly na prkno z kompozitního dřeva lze použít samořezných šroubů o minimálním průměru 4 mm, případně 
nýtů o minimálním průměru 4,9 mm.
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Rozpínání prken

Rozpěrná mezera na koncích 
prken musí být nejméně 5 
mm mezi dvěma profily 
a nejméně 5 mm mezi 
profilem a stěnou nebo 
jinou překážkou.

Recyklace na konci životnosti
Stejně jako u veškerého domovního odpadu je zakázáno 
pálit kompozitní dřevo pod širým nebem. Důrazně 
nedoporučujeme použití kompozitního dřeva jako paliva 
do kotle. Při spalování kompozitního dřeva vzniká 
značné množství škváry. Důrazně nedoručujeme použití 
kompozitního dřeva v grilech.

Kompozitní dřevo Silvadec® není běžným produktem.
Informujte prosím svou pojišťovnu. Barvy vzorků kompozitního 
dřeva, které poskytujeme, nejsou smluvní. Na profily se 
vztahuje 10-letá záruka proti termitům a houbám. Tato záruka 
je omezena na dodávku náhradních profilů. Další informace o 
rozsahu záruky naleznete v dokumentu, který je k dispozici na 
našich webových stránkách.

Skladování
Profily z kompozitního dřeva, spolu s jejich hliníkovými 
výztužemi, skladujte na suchém, rovném povrchu, na dobře 
větraném místě, aby nedošlo k žádnému poškození (např. 
zkřivení).

Údržba
Stejně jako všechny venkovní stavební produkty, i sluneční 
clona Silvadec® musí být pravidelně čištěna. Pro odstranění 
odolných skvrn oplachujte prkna velkým množstvím vody a 
použijte kartáč, je-li to nutné. Nepoužívejte rozpouštědla ani 
odstraňovače skvrn, barev a laků.

Uzavření profilových 
konců
Doporučujeme, abyste se 
vyvarovali uzavření konců 
profilů, aby bylo umožněno 
dobré větrání produktu a 
účinné odstraňování vody.
Při konečných úpravách lze 
přidat rohový profil a přitom 
nechat mezeru pro proudění 
vzduchu.

DODATEČNÉ INFORMACE

2.2 Montáž ve fasádním provedení

Když jsou prkna orientovaná vertikálně ve fasádním provedení, lze použít 
dlouhých šroubů pro kov (viz obrázek).
Používejte šrouby o minimálním průměru 6 mm a postupujte dle pokynů pro 
předvrtávání.

Když jsou prkna orientovaná horizontálně ve fasádním provedení, musí být při jejich montáži použita konzola (nebo kovový 
profil ve tvaru U).
- Při montáži konzoly (nebo profilu ve tvaru U) na kovový povrch nosné konstrukce používejte samořezné kovové šrouby 
přiměřených rozměrů k tloušťce dvou kovových prvků.
- Při montáži konzoly (nebo profilu ve tvaru U) na prkno z kompozitního dřeva lze použít samořezných šroubů o minimálním 
průměru 5 mm, případně nýtů o minimálním průměru 4,9 mm.
- Pokud se použije profil ve tvaru U, prkno lze přišroubovat pomocí šroubu a matice.

Pro dřevěnou konstrukci

Doporučení zůstávají stejná jako u 
kovové konstrukce ve tvaru trubky, 
ale pomocí šroubů vhodných pro 
dřevěnou konstrukci:
- Ø 6 mm x 120 mm délky (minimum) 
šroub na dřevo, jako průchozí šroub.
- Ø 6 mm x 50 mm délky (minimum) 
šroub na dřevo, pro upevnění 
konzoly (nebo profilu ve tvaru U)

min. 5 mm min. 5 mm


