
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecní manipulační a instalační zásady 

• při dopravě, manipulaci a montáži je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození desek 
• desky musí být skladovány naležato, nesmí být vystavovány přímému slunci 
• montáž provádějte v suchém prostředí, zasklívaní desek LexanTM by mělo být poslední etapou 

dokončení stavby 
• desky LexanTM se instalují tak, aby byl povrch s ochranou proti ultrafialovému záření umístěn vždy  

z venkovní strany; označení je na ochranné folii 
• minimální sklon v exteriéru (odtok vody) je 5° tj. 9 cm/1 m 
• pro určení rozměrů desky je nutno počítat s tolerancí tepelné roztažnosti polykarbonátu přibližně 

3 mm na 1 m délky i šířky 
• desky se upevňují na okrajích do zasklívacích drážek nebo profilů do minimální hloubky 20 mm 
• utěsnění gumovým profilem nebo gumovou páskou umožňuje pohyb v důsledku roztažnosti 

materiálu 
• při upevnění desky šrouby je nutné použít šrouby s gumovou podložkou a díry předvrtat s tolerancí 

pro roztažnost 
• desky LexanTM ThermoclearTM se ukládají tak, aby kanálky byly ve směru spádnice. Před samotnou 

instalací je nutné z kanálků stlačeným vzduchem odstranit nečistoty a na horním i dolním řezu desky 
uzavřít těsnící páskou 
 

 

 

 

 

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje firma 
Tercoplast, s.r.o., podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě 
dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají podle všeobecných dodacích 
podmínek dodavatele. Údaje uvedené v katalogu nevedou ke změnám, 
náhradě nebo neplatnosti dodacích podmínek. Každému uživateli 
materiálu Lexan™ doporučujeme, aby se na všech dostupných místech 
(včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, zda dodávaný materiál 
vyhovuje jeho individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá 
zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty způsobené 
neodborným nebo nesprávným použitím výrobku. 
 
Lexan™ je registrovaná ochranná značka společnosti Sabic Innovative 

Přítlačná lišta TCP03 
Přírodní hliník              (m) 
3  4  5  6 7  

 

Ukončovací F profil 
Přírodní hliník                              (m) 
2,114 3,175  4,236 6,350  

 

Těsnění horní TCP23 
Pryž EPDM černá 

 

Těsnění spodní 
Pryž EPDM černá 
G16 šířka 60 mm 

G18 šířka 80 mm 

 Montážní pásky      
G Nepropustná /samolepící, plast                               

AD paropropustná /samolepící, plast                               
Šířka mm 25  38 43 50 60 

 

Šroub    
Samovrtný 6,3 / 6 hran, pozink                               

délka 
mm 

32  38 45 50 60 

 

Podložka s těsněním PGA 
Nerez / otvor  7 mm                               
Vnější průměr mm 16 19 29 

 


