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WAKAFLEX – JEDNOTKA V RIEŠENÍ PRESTUPOV 
STREŠNOU KRYTINOU  
TERAZ EŠTE LEPŠÍ

Wakaflex: univerzálne použitie pre napojenie stien, komínov,  prestupujúcich stavebných dielov a 
ostaté detaily. 

Bezpečné riešenie prestupu 
komína strešnou krytinou

Remeselne správne 
napojenia stien vikierov

Ideálny pre napojenie 
krytiny na steny

Wakaflex je že už dlhé roky významným príspevkom k bezpečnosti a kvalite strechy a ani v priebehu
rokov sa vývoj nezastavil. Wakaflex spĺňa najvyššie štandardy a dlhodobú bezpečnosť. Záruka 15
rokov na materiál podčiarkuje garanciu vysokej kvality. Wakaflex neobsahuje olovo a je pre životné
prostredie neškodný.

„So strešnými materiálmi od Bramacu pracujem už dlhé roky a veľmi dobre ich
poznám. Na Wakaflexe oceňujem predovšetkým jeho výnimočne dobrú
tvarovateľnosť aj na zložitých detailoch. Detaily riešené s Wakaflexom sú tak
nielen funkčné, ale aj estetické“.

Zoltán Farkaš, Bramac Majster



MONTÁŽNY NÁVOD 
WAKAFLEX
SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1 Wakaflex
2 Krycia lišta Wakaflexu
3 Skrutka k lište Wakaflexu
4 Tmel pre Wakaflex
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Pri práci s Wakaflexom postupujeme z čelnej strany komína cez bočné až k zadnej strane. Montáž sa odporúča pri
teplotách od 5 °C vyššie. Dbáme na to aby povrch krytiny a muriva bol pred montážou suchý a zbavený nečistôt.
Škridly sú dorezané ku komínu odstupom cca 1 cm. S Wakaflexom môžeme pracovať a ukladať ho bežným
remeselníckym náradím. Wakaflex na povrchu krytiny vyformujeme pomocou valčeka. Vďaka samozvariteľnosti sa
jednotlivé povrchy len vzájomne prekladajú a pritlačia valčekom.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K POKLÁDKE

šírka komína

Začíname na čelnej strane komína. Predný diel Wakaflexu 
musí byť o cca 10 cm dlhší než šírka čelnej strany komina 
tak, aby pás presahoval minimálne 5 cm cez bočné strany. 
V prípade potreby zrežeme vrchné vlny škridiel pod 
komínom

Najskôr priložíme pás Wakaflexu na čelnú stranu komína. 
Odstránime krycie pásky a Wakaflex nalepíme na murivo 
komína a na škridlu. Minimálna výška lemovania na bočnej 
strane komína je 15 cm od povrchu krytiny.

Pomocou valčeka vytvarujeme Wakaflex na povrchu 
škridly a komína.

Bočné okraje zastrihneme,

zahneme na rohoch muriva a vytvarujeme na povrchu 
škridly.

Dĺžku bočného dielu určíme ako vzdialenosť od spodného 
okraja Wakaflexu na čelnej strane komína, po hornú 
hranu muriva, plus presah 15 cm. 
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Wakaflex na prednej strane komína zastrihneme, prilepíme a vytvarujeme valčekom. Jednotlivé diely 
Wakaflexu sa vzájomným kontaktom trvalo zvaria.  

Bočný diel prilepíme na komín tak, aby prečnieval nad ro-
vinu krytiny minimálne 15 cm. Zároveň jeho spodný okraj 
lícujeme so spodnou hranou už položeného Wakaflexu. 

Bočný diel vytvarujeme na krytine pomocou valčeka.
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Bočný diel na vrchu zastrihneme k hrane muriva. Strih 
ukončíme cca 2 cm nad krytinou. Dbáme na presné 
prevedenie strihu.

Jednotlivé časti zahneme na murivo komína a  

povrch škridly  za komínom. Pri práci používame valček Na spevnenie rohov si pripravíme  pásy Wakaflexu šírky 
približne 15 cm. 
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Pripravíme zadný diel pomocou dvoch pásov Wakaflexu, 
ktoré pozdĺžne zlepíme s presahom 3 cm. Ich dĺžku volíme 
tak, aby zadný diel lícoval z postrannými pásmi 
nalepenými na škridle. Zadný diel musí byť vždy položený 
na pevnom podklade (škridly, alebo  plné debnenie)
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Pás priložíme s presahom približne 2 cm cez hornú hranu 
rohu komína, zahneme a vytvarujeme valčekom. Postup 
vykonáme na oboch horných rohoch muriva. 

Valčekom vytvarujeme na hrane muriva, na škridle po 
bokoch, 

Zadný diel  na rohu muriva zastrihneme.

Butylový pás vyhneme smerom hore, čím vytvoríme 
spätnú drážku voči podtekaniu vody. Prekryjeme vrchným 
radom škridiel. 

ako aj za komínom.

Styk lišty a muriva utesníme tmelom pre Wakaflex. Wakaflex po obvode prekryjeme lištou a pripevníme k 
murivu pomocou skrutiek.
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