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Popis Úžlabí střechy 

Materiál hliník pokrytý polyesterovým nátěrem, ochranným filmem   

Vlastnosti Hliníkové úžlabí střechy s příčným prolisováním pro zhotovení střešního 
úžlabí, které je klíčovým místem těsnosti střešního pláště. Prolisování 
zvyšuje tuhost úžlabí, a tedy není nutné používat plné bednění pod 
úžlabím. Nabízíme také Příchytku CoroKOSZ K, která pomáhá při 
montáži a zabraňuje poškození úžlabí spojovacím materiálem. 

Použití  hliníkový profilovaný plech pro dokončení žlabu  

Výhody  povrchová struktura usnadňuje ohýbání a řezání 

 chrání proti prosakování vody v klíčových místech střechy 

 možnost montáže úžlabí na neúplné bednění 
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                  Hodnota 

Délka [m]                                        2  

Šířka [mm]                                      500 

Tloušťka [mm]                                      0,58 

Barva -   černá 9005, cihlová RAL 8004, antracitová RAL 7021,  
  hnědá RAL 8017, kaštanová 8015  

Balení         -                            10 

Počet kusů na paletě         -                         400 

Váha výrobku      [kg]                                       1,33 

Váha výrobku  
na paletě 

     [kg]                                        557 

Rozměr palety    [mm]                             1200 x 800 x 600 

Schválení         -                             AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

Způsob použití, montážní 
návod 

1. Úžlabní plech jemně přitlačte k laťoví úžlabí tak, aby kopíroval 
tvar střechy bez pnutí.  

2. Poté přichyťte k laťoví nebo bednění pomoci příchytek úžlabí 
CoroKOSZ K tak, aby v žádném případě nedošlo k propíchnutí 
úžlabního plechu hřebíkem nebo vrutem.  

3. Připevněte samolepicí expanzní pásku CoroPRESS. 
4. Položte a upevněte střešní krytinu oříznutou na potřebnou 

velikost pomoci spon střešních tašek.  

Podmínky pro použití  
a skladování 

Výrobek by měl být skladován při pokojové teplotě, na suchém místě, 
pod zastřešením, chráněný před UV zářením. Úžlabí jsou vyrobené 
z hliníku a měly by být přepravovány a skladovány tak, aby nedošlo 
např. velkou hmotností k jejich deformaci nebo zničení. Přeprava by 
měla být prováděna krytými vozy. Kontakt s chemikáliemi, zejména 
rozpouštědly může výronek poškodit. Je potřeba věnovat pozornost, 
aby nedošlo k mechanickému poškození obalu nebo výrobku. 
Na výrobek je poskytovaná záruka pouze za podmínek dodržení pokynů 
uvedených výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout uznání 
reklamace při nedodržení uvedených pokynů. 
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Obrázek výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších 
znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo 
chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných 
prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného 
materiálu pro určený účel použití.  
Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl 
 

 

 

 

 

 


