
Eternit – tradièní materiál 
pro støechy i fasády



Eternit pochází 
z latinského slova „Eterna“, 
což znamená „vìènost“.

Eternit je støešní krytina s více než 100 letou 
tradicí. Díky svému vzhledu a užitným vlast-
nostem je využívána i v souèasné moder-
ní architektuøe. K výrobì krytiny Eternit se 
používají suroviny neutrální vùèi životnímu 
prostøedí jako Portlandský cement, voda, 
vzduch, mletý vápenec, celulóza a organic-
ká vlákna, která slouží ke stabilizaci. Slouèe-
ním tìchto surovin vzniká vláknocementový 
materiál, který spojují vlastnosti jako je pev-
nost, stálost, odolnost proti klimatickým vli-
vùm a také nehoølavost. Vláknocementové 
desky se využívají nejen jako støešní krytina, 
ale také jako obkladový materiál pro fasády.

Díky širokému spektru barev splòují støeš-
ní a obkladové desky Eternit požadavky 
na celkovou estetiku stavby a harmo-
nické zaèlenìní do okolní krajiny. Rùzné 
zpùsoby krytí umožòují zvýraznit osobitý 
charakter každé støechy. Široká nabídka 
doplòkových tvarù pak slouží ke kom-
plexnímu øešení všech støešních detailù. 
Snadná zpracovatelnost a nízká hmotnost 
krytiny Eternit ji pøedurèuje pro použití jak 
na novostavbách, tak pøi rekonstrukcích 
stávajících støech. V nabídce je povrch 
v hladkém nebo strukturovaném prove-
dení, které propùjèuje støechám atraktivní 
vzhled imitující tradièní bøidlici. Nejrozší-
øenìjším zpùsobem pokládky je tzv. fran-
couské, nìmecké a dvojité krytí. 

Výhradní zastoupení pro distribuci pro-
duktù výrobního závodu Eternit AG má 
od roku 2009 spoleènost EBM Co., s.r.o., 
èlen belgické skupiny Etex Group.

Tradice a budoucnost



FRANCOUZSKÉ KRYTÍ
Historicky nejpoužívanìjším typem eternitové 

šablony na našem území je šablona 40×40 cm 

(nazývaná též èeská šablona), která pøi zpùsobu 

francouzského krytí (na koso) dodává støeše 

klasický a zároveò originální vzhled.

Klasická elegance 

ŠABLONA 40×40 cm

Technické informace

Bezpeèný sklon 30°

Minimální sklon
(s vodotìsným podstøeším)

22°

Balení

Hladké provedení 960 ks/pal

Provedení se strukturou 480 ks/pal

 V nabídce dva typy povrchù:

 Pokládka šablon se provádí na laśování popø. na bednìní 
s dostateèným odvìtráním (viz. montážní návod).

 Doplòkové tvary lze zhotovit upravením základní šablony. 
Šíøka nejužších tvarù musí být vìtší než 12,5 cm.

Sklon
støechy

Pøekrytí
(cm)

Hmotnost (kg/m2)
Spotøeba materiálu Rozteè støešních 

latí (cm)
Svislá rozteè 
šablony (cm)Šablony (ks/m2) Høebíky (ks/m2) Spony (ks/m2) 

30° 8 12,8 9,8 19,6 9,8 21,5 47,5

Hladký 
povrch

Povrch se 
strukturouR
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Modroèerná Tmavìhnìdá Èervená Šedá



NÌMECKÉ KRYTÍ
Pøírodní krása vláknocementových šablon 

vyhotovených zpùsobem nìmeckého krytí pùsobí 

i pøes klasický vzhled velmi moderním dojmem. 

Toto øešení maximálnì vyhovuje požadavkùm 

dnešní doby, kdy je nutné skloubit vynikající pomìr 

ceny a kvality s originálním vzhledem støechy.

    Vìèná krása a „nìmecká“ preciznost 

ÈTVEREC S OBLOUKEM 30×30 cm

Technické informace

Bezpeèný sklon 25°

Minimální sklon
(s vodotìsným podstøeším)

15°

Balení

Hladké provedení 1920 ks/pal

Strukturované provedení 960 ks/pal

 V nabídce dva typy povrchù:

 Pokládka se provádí na bednìní se zajištìním dostateèného 
odvìtrání (viz. montážní návod).

Sklon
Výškové pøekrytí (cm) Spotøeba materiálu (ks/m2)

Hmotnost (kg/m2) Rozteè šablon
Výškové Boèní Šablony Høebíky

25° 11 9 25,1 50,2 19,4 19

30° 10 9 23,9 47,8 18,5 20

35° 9 9 22,7 45,4 17,5 21

45° 8 9 21,7 43,4 16,8 22

55° 7 9 20,8 41,6 16,1 23

Boèní pøekrytí

V
ýškové pøekrytí

Rozteè šablon

Celoplošné bednìní

Hladký 
povrch

Povrch se 
strukturou

Modroèerná Tmavìhnìdá Èervená Šedá



DVOJITÉ KRYTÍ
Dvojité krytí s obdélníkem propùjèuje støechám mo-

derní vzhled s anglickou elegancí a zároveò

zajišśuje vyšší odolnost vùèi povìtrnonstním vlivùm.

Rozmanitost a elegance

Modroèerná Tmavìhnìdá Èervená Šedá

Sklon
Pøekrytí

(cm)
Hmotnost (kg/m2)

Spotøeba materiálu
Rozteè latí

Svislá rozteè 
šablonyŠablony (ks/m2) Høebíky (ks/m2) Háèky (ks/m2) Laśování (m/m2)

25° 12 22,2 13,7 27,4 13,7 4,17 24,0 30,5

30° 10 21,4 13,2 26,4 13,2 4,00 25,0 30,5

40° 8 20,6 12,7 25,4 12,7 3,85 26,0 30,5

50° 6 19,8 12,2 24,4 12,2 3,71 27,0 30,5

Pøekrytí

Svislá rozteè šablony
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 V nabídce dva typy povrchù:

Hladký 
povrch

Povrch se 
strukturou

Technické informace

Bezpeèný sklon 25°

Minimální sklon
(s vodotìsným podstøeším)

15° Balení

Hladké i strukturované 960 ks/pal

 Pokládka šablon se provádí na laśování.

ŠABLONA 30×60 cm, 
ANGLICKÝ OBDÉLNÍK

ŠABLONA 30×60 cm SE ZKOSENÝMI ROHY, 
DÁNSKÝ OBDÉLNÍK



DOPLÒKY
Výrobce dodává kompletní program pro pokládku eternitových 

šablon. V nabídce naleznete mnoho originálních doplòkù 

nezbytných pøi realizaci vaší støechy.

PØIPEVÒOVACÍ PRVKY
Krytina se do døevìného podkladu (laśování nebo bednìní) pøipevòuje pomocí høebíkù se zvýšenou odolností proti vytažení 

(konvexních) z korozivzdorného materiálu (nerez, mìï, slitina hliníku) o minimální délce døíku 32 mm a prùmìru 2,5 mm. Pro 

stabilizaci šablon se používají vichrové spony (šablona 40×40 cm) a závìsné èi zatloukací háèky (obdélník 30×60 cm). 

DOPLÒKOVÉ TVARY
Na provedení detailù jako okap, høeben, nároží, štíty, úžlabí apod. lze použít upravený díl zhotovený ze základních šablon 

popø. použít speciální doplòkové tvary. Aktuální sortiment je na vyžádání u prodejcù krytiny Eternit.  

Univerzální vìtrací 
høebenový prvek, AL

Høebenáè (400×160 mm)
spotøeba 3ks/bm

Vìtrací prvek, nìmecké krytí
(30×30 cm, vìtrací prùøez 75 cm2)

Vichrová spona Konvexní høebíkZatloukací háèek Závìsný háèek

Na krytí høebene a nároží lze použít originální høebenáè, vyrobený ze stejného materiálu jako krytina. Høebenáèe se poklá-

dají na høebenovou laś s pøesahem 60 mm a jsou pøichyceny pomocí pøíchytky a høebíkù. Detail høebene lze také provést 

pøekrytím základních šablon èi pomocí univerzálního vìtracího høebenového prvku.   

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONTÁŽE

SKLADBA STØEŠNÍHO PLÁŠTÌ
Skladba støechy s vláknocementovou støešní krytinou Eternit Dacora se navrhuje a provádí jako vìtraná. Požadavky 

na pøivádìcí (u okapu) a odvádìcí otvory (ve høebeni) uvádí norma ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Dimenze 

vìtrané vzduchové vrstvy a vìtracích otvorù urèuje norma ÈSN 731901 Navrhování støech – Základní ustanovení. Pøi 

samotné pokládce je pak nutné dodržet Pravidla pro navrhování a provádìní støech vydaná Cechem klempíøù a pokrýva-

èù ÈR a ostatní platné normy a pøedpisy související s provádìním støešního pláštì.  Uvádìný bezpeèný a minimální sklon 

støechy je nutné zvýšit minimálnì o 5° pokud se objekt nachází ve vyšším snìhovém pásmu. Pøesná skladba støešního 

pláštì by mìla být stanovena architektem v projektové dokumentaci.

POKLÁDKA, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ
Pøi pokládce je nutné se pohybovat po pokrývaèských lávkách, aby nedošlo k poškození šablon. Krytina Eternit Dacora 

není pochozí! Pokládku krytiny je nutné provádìt dle platných norem a pravidel. Pøi skladování je nutné zboží ukládat 

v krytých a proti povìtrnostním vlivùm chránìných prostorech na pevném a rovném podkladu, max. 4 palety na sobì.

ODVÌTRÁNÍ STØEŠNÍHO PLÁŠTÌ
Prostor pod krytinou musí být odvìtrán smìrem od okapu ke 

høebeni. Požadované odvìtrání ve høebeni lze zajistit pomocí 

originálních vìtracích prvkù nebo provedením zdvojené kon-

strukce høebene. V pøípadì pokládky na bednìní (nìmecké 

krytí) je nutné zajistit odvìtrání pod bednìním.

Podrobný montážní návod naleznete na www.ebmco.cz. V pøípadì dotazù kontaktujte technické oddìlení. 

Aktuální dostupnost barev, typù krytiny a doplòkových prvkù je nutné pøed objednáním zjistit u distributora krytiny 
Eternit. Vyobrazená barevnost krytiny v katalogu je pouze orientaèní a nemusí odpovídat skuteènosti.

PODKLADNÍ KONSTRUKCE
Vláknocementové šablony Eternit Dacora je doporuèené pokládat na laśování (šablo-

na 40×40, obdélník 30×60 cm) popø. bednìní (nìmecké krytí, ètverec s obloukem 

30×30 cm). Pod krytinu se doporuèuje použít vhodnou doplòkovou hydroizolaèní 

vrstvu dle sklonu støechy a skladby støešního pláštì. Doporuèený prùøez kontralatí a latí 

je 40×60 mm, bednìní z prken min. tloušśky 24 mm, šíøka max. 150 mm. Pøesný prùøez latí 

a tloušśka bednìní se stanoví dle platných norem a pravidel. 

Odvìtrání lze øešit napø. konstrukcí høebene 
s použitím základních šablon 



OSTATNÍ SORTIMENT SPOLEÈNOSTI EBM Co., s.r.o. 

VLNITÁ KRYTINA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

P 75 P 76 P 78

 klasická šedá èervenohnìdá klasická èervená èerná zelená hnìdá

(èlen skupiny Etex Group)

BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
DURA TOP – extrémnì odolná povrchová úprava. Díky nejvyšší míøe odolnosti tašky proti  
UV záøení si støecha zachovává intenzivní barvy po dlouhá léta bez toho, aby ztratila své kouzlo.

ohnivì èervená            mokka       sametovì èerná

ohnivì èervená         mokka     antracitová   ocelovì šedá  sametovì èerná

Nejširší výběr bobrovek Kolekce engob a glazur

Široká nabídka tvarů

®

Bezkontaktní technologie výpalu         
 

Per
fek

tní su
rovina je zárukou kvality a čistotyVzduch

Voda Země

Oheň

Nejširší výběr keramických tašek

Oheň – Země – Voda – Vzduch

Kombinací všech základních přírodních 

složek vzniká ideální střešní krytina 

– keramická taška CREATON



Vláknocementové fasádní desky
Matný, hedvábně hladký povrch. Dostupné ve více než třiceti 
různých barvách.

Vláknocementový povrch jemně broušený v podélném směru.

Povrchová úprava připomínající pomerančovou kůru. Pevný povrch 
s vysokou odolností proti poškrábání.

Hladký, ultra-matný povrch dosahující atraktivního architektonického 
vzhledu. Produkty EQUITONE [pictura] jsou opatřeny EQUITONE “PRO” UV 
povrchovou úpravou zaručující trvalou ochranou proti graffi ti.



Centrála:
EBM Co., s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Tel: +421 373 211 771, Fax: +421 373 211 770
www.ebmco.cz, www.ebmco.sk

®

Technický manažer
tel: +420 702 206 632

Česká republika – západ
tel: +420 773 598 967

Česká republika – střed
tel: +420 702 081 093

Česká republika – východ
tel: +420 728 755 126

Slovenská republika – západ
tel: +421 917 541 824

Slovenská republika – východ
tel: +421 908 784 347

Oblastní manažeři


