


Vsaka zloraba in posredovanje podatkov iz te listine v korist tretjega, fizične ali pravne 
osebe, predstavlja kršitev poslovne tajnosti in s tem za povzročitelja odškodninsko in 
kazensko odgovornost!

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
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1.0 Tehnični podatki 

1.1  Kritina - osnovni format

- razmak med letvami  274 mm
- širina pokrivanja   1070 mm (skupna širina  1095 mm)
- dolžina pokrivanja  1100 mm (skupna dolžina  1185 mm) 
- teža / kos    7 kg
- poraba / m2   0,85 kos/m2

- minimalni naklon strehe  12°

Prerez  A-A

Prerez B-BSlika 1
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1.2 Kritina - polovični format

- širina pokrivanja  1070 mm (skupna širina 1095 mm)
- dolžina pokrivanja 550 mm (skupna dolžina 635 mm)
- teža / kos   3,5 kg

Slika 3

Sestava kritine

1 - jeklena pločevina 
2 - lepilo
3 - mineralna volna (10 mm)
4 - lepilo
5 - Alu folija

Prerez B-B
Slika 2
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Predlakirana pločevina

zaključni premaz - poliester 35 my

osnovni premaz - primer 

pred obdelava površine

cink 275 g/m2

jeklena pločevina 0,5 mm

cink 275 g/m2

pred obdelava površine

lakirana notranja stran

Slika 4

Razpoložljive barve

- siva, rjava, zelena in rdeča
- minimalna debelina zaključnega poliesterskega sloja je 35 my - ISO 2808
- vse barve so > 95 % mat - ISO 2813
- obarvana pločevina je testirana po naslednjih ISO standardih : ISO 1518, ISO 6272,  
ISO 1519, ISO 7253, ISO 6270, ISO 4892...
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2.0 Navodila za montažo

2.1 Pravokotnost strehe

Pri izdelavi ostrešja je potrebno zagotoviti pravokotnost strehe. Pravokotnost preverimo 
z izmero diagonal strešine (slika 5). Maksimalno odstopanje je lahko 10 mm. Pri večjih 
odstopanjih od omenjenega ne moremo montirati standardne čelne obrobe MONTform, 
zato je potrebno stanjšati ali dodati distančnik na čelno desko.

Slika 5

2.2 Razdalja med letvami

Na sliki 6 je prikazana razporeditev letev. Priporočamo standardne letve 40 
× 50 mm. Kapna letev je enake velikosti kot ostale letve. Prezračevalni kanal 
(kontraletve) naj bo visok najmanj 50 mm. Razmak med letvami se poravna-
va na spodnji strani letev. Paropropustna folija se pri podaljševanju prekriva  
140 mm - gledano v smeri od kapa proti slemenu. Potiskana stran mora biti obrnjena 
navzgor.

letve 40 × 50 mm

prezračevalni kanal - hmin  = 50 mm

špirovec 

paropropustna folija

Slika 6
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2.3 Način montaže 

Montaža strešne kritine MONTform poteka 
po vrstnem redu kot je prikazan na sliki 
7. Kapno vrsto vijačimo na drugi stopnici, 
nato pa sledi montaža proti slemenu. Po 
montaži prve plošče je potrebno narediti 
kontrolne črte, ki pripomorejo k pravilni 
montaži naslednjih plošč. 
V prvi fazi vijačimo samo na preklopih plošč  
(slika 7), kasneje pa povijačimo še vmesna 
mesta  (slika 7a).
Minimalno število vijakov so 3 kosi/ploščo 
oz. na mestih pritrjevanja snegolovov, če jih 
je na eni plošči več kot 3 kosi na ploščo oz. 
2,6 kosa/m2 - glej poglavje 3.5 Snegolovi. 
Pred montažo je potrebno preveriti, če 
je rob Alu folije poravnan. Poravnava je 
potrebna zaradi lažjega stiskanja plošč 
in ustreznega videza s spodnje strani  
(slika 7b). 

kontrolne črte

mesta vijačenja

Slika 7

Slika 7a Slika 7b

Slika 8

poravnan rob Alu folije

Osnovni detajl pritrjevanja strešne kritine MONTform

Prerez A-APrerez B-B
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2.4 Uporaba orodja

V primeru rezanja kritine na montaži so dovoljene izključno škarje in žage, ki ne segre-
jejo mesta odreza na visoko temperaturo (slika 9). Visoka temperatura povzroči uničenje 
antikorozijske zaščite v neposredni bližini reza. Zato je uporaba raznih kotnih rezilk (slika 
10) za ta namen prepovedana! Vse drobne kovinske delce, ki nastajajo kot posledica 
rezanja in vrtanja, je potrebno sproti, v najslabšem primeru pa po končanem dnevnem 
delu, odstraniti s površine kritine. 

Prepovedano je kakršnokoli označevanje in razenje z žičniki ali podobnimi ostrimi pred-
meti, s katerimi se poškoduje zaščitni barvni sloj.

Slika 9 Slika 10
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3.0 Izvedba detajlov

3.1 Sleme

Slika 11

Slika 14

Slika 12

Slika 13

slemenjak

slemenski trak

zakriviti navzgor

prezračevalni 
kanal

kniping vijak 
φ 4.9 × 35

Na sliki je prikazan slemenski detajl. Kritino pri odrezu na vrhu zakrivimo navzgor, tako da 
otežkočimo dostop vode v notranjost. Slemensko grebensko letev pritrdimo z žičniki na 
nosilce (slika 12), ki so nameščeni na kontraletvah (1 kos/m) . Čez letev nato napnemo 
slemenski trak (slika 13) in ga prilepimo na kritino. Prezračevanje je omogočeno skozi 
aeroslemenski grebenski element in skozi reže (profilacijo) med kritino in slemenjakom.

Zaključek slemena

Zaključevanje slemena izvedemo z zaključkom slemena. Pritrditev zaključka slemena 
izvedemo z dvema slepima kovicama φ 4 × 8 - inox. Čelno obrobo in slemenjak pritrju-
jemo s kniping vijaki φ 4.9 × 35 na cca. 700 mm (6 vijakov na en slemenjak).

zaključek slemena

čelna obroba - leva

kniping vijak φ 4.9 × 35

slemenjak

slepa kovica φ 4 × 8 - inox

čelna obroba - desna
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Slika 15

Slika 16

Na sliki 15 je prikazan slemenjak katerega modulna dolžina je 2247 mm in skupna dolžina 
2327 mm.

čelni 
zaključek 
slemena

Trojni razcep

Pri montaži trojnega razcepa najprej pritrdimo slemenjke po greben-skih delih, nato 
pritrdimo trojni razcep s kniping vijaki φ4.9 × 35 (slika 17). Nazadnje pritrdimo še 
slemenjak na ravnem slemenskem delu.
Na sliki 18 je prikazan še nezmontiran trojni razcep.

Slika 17 Slika 18

slemenjak na 
grebenu

slemenjak

kniping 
vijak 
φ 4.9 × 35

trojni 
razcep

slemen-
jak na 
grebenu

kniping vijak φ 4.9 × 35
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Slika 19 Slika 20

Zaključek grebena

slemenjak na grebenu

kniping vijak φ 4.9 × 35

zaključek grebena

Na koncu grebena najprej pritrdimo zaključek grebena, nato privijačimo slemenjake. Še 
nezmontiran zaključek grebena je prikazan na sliki 20.

3.2 Čelni zaključek

Imamo leve in desne čelne obrobe - zaključke. Pritrjujemo jih s kniping vijaki φ 4.9 × 35 
(4 vijaki na eno obrobo) v čelno desko in v kritino. V nekaterih primerih je potrebno dodati 
podložno letev višine 35 mm v katero vijačimo čelno obrobo. Modulna dolžina čelnih obrob 
je 2200 mm. Prekrivanje na podaljševanjih  je v dolžini 60 mm. Čelna obroba je prikazana 
na sliki 22.

Slika 21

kniping vijak φ 4,9 × 35

podložna letev

čelna obroba
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Slika 22

3.3 Kapni detajl

kapni glavnik

žleb

kapni prezračevalni trak

prezračevalni kanal

stanjšanje špirovca

lesen opaž

Slika 23

Slika 24 Slika 25

Vidni del špirovcev v kapu podeskamo. V predelu podeskanja je potrebno špirovce 
stanjšati tako, da imamo enakomerno ravnino nad špirovci. Prezračevalni kanal mora biti 
visok najmanj 50 mm. Za preprečitev vstopa raznih manjših živali je potrebno namestiti 
kapni prezračevalni trak (slika 24) in kapni glavnik (slika 25), ki se dobro prilagodi spod-
njemu delu kritine.
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Slika 26

Slika 27 Slika 28

3.4 Žlota

obroba žlote
tesnilo φ 3/28×3 žlota

Uporabljamo žlote poglobljene izvedbe. Žloto je potrebno zmontirati pred montažo kri-
tine. Pločevino kritine je potrebno na najnižjih delih (kjer teče voda) zakriviti navzdol, da 
preprečimo zatekanje vode nazaj pod kritino. Na spodnjih 50 mm je potrebno odstraniti 
volno pred montažo kritine. Obrobi žlote je potrebno izdelati in montirati tako, da ne pride 
do lokalnih zamašitev med obrobo in kritino ter med obrobo in žloto. Minimalni razmak 
med obrobo žlote in žloto je 15 mm (slika 26).

Na sliki 27 je prikazana žlota z razvito širino 410 mm. Obroba žlote je prikazana na sliki 
28 in ima razvito širino 200 mm.
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3.5 Snegolovi

Kot osnovni snegolov se uporablja točkovni. Izdelan je iz obstojnega umetnega materiala 
- plastike, na naležnem delu je pritrjeno tesnilo EPDM 2×50×60. Na sliki 29 je prikazan 
točkovni snegolov. Črtkane črte predstavljajo profil kritine.

Tabela 1: Potrebno število snegolovov (kos/m2)

Tehnični podatki
- material:    PPC
- barva:    siva, rjava, zelena, rdeča
- velikost:    108 × 56 × 52 mm
- teža:    22,6 g
- potrebna količina:  1.1 do 4.2 kosov/m2

Slika 29

Obremenitev snega (kN/m2)
0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50

N
ak

lo
n 

st
re

he
 (

°)

12 1,10 1,10 1,10 1,10 1,48 1,48 1,48 1,48
15 1,10 1,10 1,10 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
20 1,10 1,10 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 2,10
25 1,10 1,10 1,48 1,48 1,48 1,48 2,10 3,10
30 1,10 1,48 1,48 1,48 2,10 2,10 2,10 3,10
35 1,10 1,48 1,48 1,48 2,10 2,10 3,10 3,10
40 1,48 1,48 1,48 2,10 2,10 3,10 3,10 3,60
45 1,48 1,48 1,48 2,10 3,10 3,10 3,10 3,60
50 1,48 1,48 2,10 2,10 3,10 3,10 3,10 4,20
55 1,48 1,48 2,10 2,10 3,10 3,10 3,60 4,20
60 1,48 1,48 2,10 3,10 3,10 3,10 3,60 4,20
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Razporeditev snegolovov na strehi

Shema 1:
Na vsakem četrtem modulu  
(4 × 214= 856 mm) na 
podaljševa-njih je snegolov. 
Potrebna količina je cca. 1,1 
kosa/m2. V kapni vrsti je na 
vsakem modulu (214 mm) 
snegolov.

Shema 2: 
Na vsakem tretjem modulu  
(3 × 214 = 642 mm) na 
podaljševa-njih je snegolov. 
Potrebna količina je cca. 1,48 
kosa/m2. V kapni vrsti je na 
vsakem modulu (214 mm) 
snegolov.

Slika 30

Slika 31
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Shema 3: 
Na vsakem drugem modulu  
(2 × 214 = 428 mm) na 
podaljševa-njih je snegolov. 
Potrebna količina je cca. 2,1 
kosa/m2. V kapni vrsti je na 
vsakem modulu (214 mm) 
snegolov.

Shema 4: 
Na vsakem drugem modulu  
(2 × 214 = 428 mm) na 
podaljševa-njih je sne-
golov in na vmesnih delih 
na vsakem četrtem modulu  
(4 × 214 = 856 mm). Potrebna 
količina je cca. 3,1 kosa/m2. V 
kapni vrsti je na vsakem mod-
ulu (214 mm) snegolov.

Slika 32

Slika 33
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Shema 5: 
Na vsakem drugem modulu  
(2 × 214 = 428 mm) na 
podaljševa-njih je sne-
golov in na vmesnih delih 
na vsakem tretjem modulu  
(3 × 214 = 642 mm). Potrebna 
količina je cca. 3,6 kosa/m2. V 
kapni vrsti je na vsakem mod-
ulu (214 mm) snegolov.

Shema 6: 
Na vsakem drugem modulu  
(2 × 214 = 428 mm) na 
podaljševa-njih je sne-
golov in na vmesnih delih 
na vsakem drugem modulu  
(2 × 214 = 428 mm). Potrebna 
količina je cca. 4,2 kosa/m2. V 
kapni vrsti je na vsakem mod-
ulu (214 mm) snegolov.

Slika 34

Slika 35
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Izračun števila snegolovov za naročilo

Število snegolovov na dolžinski meter (slika 36):

a - snegolov na vsakem 4. modulu   1,17 kos/m1 
b - snegolov na vsakem 3. modulu   1,56 kos/m1

c - snegolov na vsakem 2. modulu   2,34 kos/m1

d - snegolov na vsakem modulu   4,67 kos/m1

a

b

c

d

Število snegolovov na strehi:

X = (A × n1 + B × n2 + C × n3 + D × n4 ) × L

X - število snegolovov na celotni strehi
L - dolžina strehe
A - število vrst s snegolovom na vsakem modulu
B - število vrst s snegolovom na vsakem 2. modulu
C - število vrst s snegolovom na vsakem 3. modulu
D - število vrst s snegolovom na vsakem 4. modulu

Slika 36
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3.6 Antenski preboj, odzračevalnik

prebojni 
nastavek

antenski 
nastavek

odzračevalni 
nastavek s kapo 
odzračevalnika

prebojni 
nastavek

fleksibilna 
cev

Slika 37 Slika 38

Slika 39

Antenski preboj (slika 37) in odzračevalnik (slika 38) imata enak prebojni nastavek, le 
elementi nadgradnje so različni, odvisno ali gre za anteno ali odzračevalnik.

Antenski preboj je sestavljen iz dveh delov, in sicer prebojnega nastavka in antenskega 
nastavka. Pri odzračevalniku imamo poleg prebojnega nastavka še fleksibilno cev in 
odzračevalni nastavek s kapo odzračevalnika.

Na sliki 39 je prikazan prerez zgornjega dela zmontiranega prebojnega nastavka. 
Nastavek se vedno montira na podaljševanju (preklopu) kritine.
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Postopek montaže prebojnega nastavka

Na pločevini je potrebno izrezati luknjo kot je narisano na sliki 40. Za izdelavo luknje se 
priporoča uporaba šablone.

Slika 40

tesnilni kit

linija izreza na kritini

Na sliki zgoraj je prikazana pravilna pozicija izreza kritine in namestitev tesnilnega kita. 
Po nanosu tesnilnega kita sledi namestitev in pritrditev prebojnega nastavka. Nastavek 
nato še privijačimo s kniping vijaki (φ 4.9 × 80) kot je prikazano na sliki 41. 
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Po namestitvi nastavka preb-
oja je potrebno namestiti še 
pokrov preboja, ki ima funk-
cijo prilagajanja različnim nak-
lonom streh do 55°. Nastavek 
je primeren za okrogle preb-
ojne elemente premerov od  
φ 25 mm do φ 80 mm. Na sliki 
41 je prikazan pokrov v dveh 
pogledih. Na podstavek lahko 
ravno tako fiksiramo zračnik, 
ki ga prilagajamo za vse nak-
lone do 55°.
Odvisno od velikosti prebo-
jnega elementa (φ 25 mm do φ 
80 mm) je potrebno prilagoditi 
tudi luknjo, ki jo izdelamo z 
odrezom vrhnjega dela pokro-
va - stožca na določeni višini.

Špranjo med prebojnim ele-
mentom (npr. antena) in  
pokrovom je potrebno potes-
niti s tesnilno lepilnim kitom.

Opisani element ni nosilen, je 
le vodotesen, zato je potreb-
no preboj-ne elemente (npr. 
antena) pritrditi na ostrešje 
pod kritino.

antenski 
nastavek

prebojni 
nastavek

kniping 
vijak

Slika 41
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zgornja obroba

odstraniti volno

podložna letev

spodnja obroba

stranska
 obroba 
 dimnika

3.7 Dimnik

Dimniški preboj izvedemo s kleparskimi obrobami - zaključki. Podložna letev za pod-
piranje zgornje obrobe mora biti tanjša 10 mm od ostalih letev. Za obrobe je potrebno 
uporabiti pločevino, iz katere je izdelana osnovna kritina.

3.8 Strešno okno

strešno 
okno

obroba 
strešnega 
okna

strešno okno

Pri vgradnji strešnega okna uporabimo pripadajoče standardne obrobe. Pri stranskih 
obrobah je potre-bno letve stanjšati. Vgradnji detajl je prikazan na sliki 43.

Slika 42

Slika 43
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4.0 Vzdrževanje strehe

Enkrat letno je potrebno pregledati celotno streho in jo očistiti nesnage, ki se nabira ob 
prebojih. Preveriti je potrebno privitje vijakov in jih po potrebi rahlo zategniti. 

Eventuelne poškodbe strehe je potrebno popraviti z ustreznim premazom in jih po potrebi 
predhodno zakitati. Večje poškodbe strehe popravi pooblaščeni izvajalec.

Samostojni posegi na strehi kot so, izdelava novih prebojev, montaža raznih naprav na 
streho, delo na strehi brez ustrezne zaščite, ki lahko povzroči poškodbe, niso dovoljeni.

Priporočamo, da vsa navedena dela izvajajo pooblaščeni izvajalci. V tem primeru garan-
cijo za dobavljene elemente strehe daje Montim, za izvedena dela pa izvajalec strehe. 
Upoštevati je potrebno pogoje garancijske izjave, ki jo dobite ob nakupu MONTform 
strehe.

Poleg strehe je potrebno redno letno kontrolirati in čistiti elemente odvodnjavanja strehe 
do mesta, ko se odtoki izlivajo v peskolove oziroma jaške, ki morajo biti redno očiščeni 
nesnage.

Hoja po strehi je dovoljena v mehki obutvi v liniji letev. 

Čiščenje kritine se lahko izvaja samo z blago alkalnimi čistili.



26

5.0 Opombe

Za bivalne ogrevane podstrešne prostore, vključno z mansardnimi stanovanji je obvezna 
prezračevana izvedba strehe z minimalnim prezračevalnim slojem 50 mm.

Za neogrevana podstrešja se priporoča prezračevana izvedba. V primeru neprezračevane 
izvedbe je potrebna ustrezna izvedba v smislu preprečevanja pretirane difuzije vodne 
pare v podstrešni prostor. 

Pri manipulaciji je potrebno paziti, da se kritina ne poškoduje.

Med montažo je potrebno paziti, da z obutvijo ne prinesemo na streho pesek. V tem 
primeru lahko pride do poškodb zaščitnega sloja pločevine in s tem do korozije.

Vse drobne kovinske delce, ki nastajajo kot posledica rezanja in vrtanja je potrebno 
sproti, v najslabšem primeru pa po končanem dnevnem delu, odstraniti s površine kritine. 

Prepovedano je kakršnokoli označevanje in razenje z žičniki ali podobnimi ostrimi pred-
meti s katerimi se poškoduje zaščitni barvni sloj.

Vse nastale poškodbe zaščitnega sloja je potrebno po končanem dnevnem delu popraviti 
z reparaturno barvo.

Reparaturna barva se lahko uporablja le za praske in odrgnine, ni pa primerna za barvan-
je večjih površin.

Vsaka vgradnja kritine pri naklonu manjšim od 12°, se dela na odgovornost investitorja.

V primeru, da se staro ostrešje ne da poravnati, je potreben dogovor z investitorjem in 
sprememba detaj-lov, ki jih mora pisno potrditi tehnična služba.

Montaža kritine mora biti izvedena na suh les.

Potrebna je letna kontrola vijakov in morebitno zategovanje pred zimo (pred snegom).



Založil: MONTIM STORITVE d.o.o. 
Tisk: tiskarna KOPI TIM d.o.o. 

naklada: 1000 kos/SI



MONTIM STORITVE d.o.o., Slovenska vas 6e, 8261 Jesenice na dolenjskem

tel: 07 34 83 370   .   mail: info@montim.si   .   www.montim.si




