
Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky TONDACH jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé  
rozměrové odchylky. Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla  
(viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy).

Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nutné provedení podstřeší v  souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901,  
„Pravidla pro navrhování a provádění střech“ a technických podmínek firmy TONDACH).

 

Malý prejz 
kůrka + hák – líc

Malý prejz
kůrka + hák – rub

Malý prejz S formát 20,5 x 38,0 cm

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 40°

S těsným podstřeším 35°

TECHNICKÉ ÚDAJE
Celková délka/spodní prejz (hák) 373 mm

Celková délka/vrchní prejz (kůrka) 373 mm

Krycí šířka/spodní prejz (hák) 201 mm

Krycí šířka/vrchní prejz (kůrka) 74–121 mm

Krycí délka max. 320 mm

Hmotnost 1 ks/spodní prejz (hák) 2,1 kg

Hmotnost 1 ks/vrchní prejz (kůrka) 1,1 kg

Potřeba na 1 m2/spodní prejz (hák) 16 ks

Potřeba na 1 m2/vrchní prejz (kůrka) 16 ks

Hmotnost 1 m2 (bez malty) 51,2 kg/m2

Hmotnost 1 m2 (s maltou) 100 kg/m2

MALTA MV 071 TONDACH

Hmotnost pytle se suchou směsí 40 kg

Množství malty z jednoho pytle cca 26 l

Spotřeba vody na 1 kg směsi cca 0,25 l

Spotřeba na m/Malý prejz S cca 26 l (50 kg) čerstvé malty

Spotřeba na m/Velký prejz cca 33 l (65 kg) čerstvé malty

VÝROBNÍ ZÁVOD: Stod
BARVA: režná

MALÝ PREJZ S
Taška Malý prejz se skládá ze dvou dílů – spodního háku (korýtka) 
a  vrchního prejzu (kůrky). Dovoluje vyskládat i  komplikované oblé 
tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekonstrukce střech pa-
mátkově chráněných objektů. Taška Malý prejz se klade do malty. 
Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních 
druhů krytiny a je popsána v Pravidlech pro navrhování a provádění 
střech.

MALTA
Malta je důležitý spojovací 
prvek této krytiny. Pro pokládku 
prejzových krytin TONDACH byla 
vyvinuta speciální vápenná malta 
MV 071 TONDACH. Je složena 
z minerálních plniv a speciálních 
přísad zlepšujících její 
zpracovatelské a užitné vlastnosti. 
Barvu má šedobílou.

KLEMPÍŘSKÝ VĚTRACÍ DÍL 
Vyrábí si prováděcí firma sama.

HŘEBENOKAP

VYSVĚTLIVKY:
(1) krokev
(2) závěsná střešní lať  

(min. 40 × 60 mm)
(3) korýtko (hák) 
(4) kůrka (prejz)
(5) hřebenová lať
(6) pokrývačská malta
(7) hák alternativně 

hřebenáč podle 
stanoviska památkové 
péče 
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