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●  Wütop Duo se pokládá jako podkladová parozábrana 
počínaje odspodu souběžně s okapem při lehkém tahu 
a bez průhybu.

●  Wütop Duo se uchytí na krokve v horní třetině přesahu 
pomocí sponek do nastřelovačky (obj. č. 0714 854, 
0714 811) nebo sponek do ruční sešívačky (obj. č. 
0714 834) a ihned poté se upevní kontralatí. Pokládku bez 
kontralatě provádí uživatel na vlastní riziko.

●  Při pokládce je nutné dodržet minimální přesahy v délce 
10  – 15 cm (značkovací čára). Při podkročení sklonu 
střechy (o max. 6°) musí být u jednotlivých pásů vytvořen 
přesah min. 20 cm a pásy musí být navzájem slepeny vhod-
nou lepící páskou (Eurasol, obj. č. 0992 700 050 resp. 
Euradop, obj. č. 0992 700 119).

●  Vertikální přesahy musí být zásadně položené na krokvi 
a navzájem slepeny vhodnou lepící páskou (obj. č. 0992 
700 050 nebo obj. č. 0992 700 119).

●  U průrazů (komíny, střešní okna, sanitární odvětrávací systé-
my atd.) musí být pás vyveden po stranách směrem vzhůru 
a těsně připojen (použít kroužky pro fólie).

●  U střech s plnou izolací krokvemi je možné pokládat fólii 
přes hřeben (minimální překrytí 20 cm). U podvětraných 
systémů a neizolovaných resp. částečně izolovaných střech 
končí poslední pás min. 5 cm před hřebenem. V tomto pří-
padě je nutné zajistit, aby bylo zaručeno dostatečné větrání 
(Technický prospekt ZVDH „Tepelná ochrana u střech“, 
odst. 3.3.2.).

●  Velkoplošná poškození paropropustné fólie je nutné opravit 
přířezem z originální fólie a lepící páskou, zatímco malá 
poškozené lze opravit jen pomocí lepící pásky.

●  Nejpozději 8 týdnů po pokládce fólie Wütop Duo musí 
dojít k instalaci střešní krytiny, aby se zabránilo poškození 
fólie působením UV záření.

●  Zejména u nízkého sklonu střech a při extrémních povětr-
nostních podmínkách (lijáky, dlouhotrvající déšť atd.) hrozí 
riziko průniku vody zejména v oblasti kontralatě a přesahů. 
Z tohoto důvodu je doporučeno provést zalepení přesahů 
resp. utěsnění v prostoru kontralatě (např. pomocí butylové 
pásky).

●  Wütop Duo nepředstavuje nouzovou střechu, tzn. že neplní 
funkci střešní krytiny. Proto je nutné ji při extrémních pově-
trnostních podmínkách (lijáky atd.) chránit dodatečnou PE 
fólií.

●  Aby byla zajištěna řádná funkce podkladové fólie a paro-
zábrana, musí být celá střešní konstrukce provedena dle 
platných předpisů a směrnic ZVDH, zejména dle „Odbor-
ných pravidel pro střešní krytiny ze střešních tašek a střeš-
ních kamenů“, jakož i dle „Technického prospektu pro 
spodky střech, podkladové konstrukce a izolace“.
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