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SPP parapetní profil 
 
SPP spojovací parapetní profil s nepřiznanou – podomítkovou 
okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou 
pro zajištění elastického napojení omítky na koncovku parapetu a 
pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím  
systému – ETICS 

 
Materiál: 

 PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní  

 sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 
004 

 oboustranně samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry 
 

Použití a výhody: 

 zajišťuje neoddělitelné elastické spojení koncovky parapetu s omítkou 

 chrání systém proti povětrnostním vlivům 

 podomítková okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění, zamezuje vzlínání vlhkosti pod izolant 

 zabraňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení 

 SPP parapetní profil z čelní strany uzavřeme vhodným tmelem 
 

Návod k použití: 
Na okenní parapet nasadíme koncovky, pokud možno tak, aby zůstal prostor pro dilataci parapetu. Sejmeme ochrannou fólii z pěnové pásky na liště LPE, 
osadíme ji na hranu spodního ostění a vložíme parapet do stavebního otvoru. Ve spodní části ostění musíme mít na každé straně dostatečně vyříznutý izolant, 
abychom měli potřebné místo na instalaci parapetu i s koncovkami. Parapet dorazíme nejprve k rámu okna a potom domáčknutím přilepíme k LPE parapetní 
liště. Následně parapet připevníme vruty k rámu okna. SPP lištu zkrátíme na potřebnou délku, odstraníme ochrannou fólii z dilatační pásky a lištu nalepíme na 
koncovku parapetu tak, aby se SPP parapetní profil u rámu okna plynule napojil na svisle nalepenou začišťovací okenní lištu. Vlepíme vyříznutý izolant do 
spodní části ostění a do předem natažené stěrkové malty na izolantu zatlačíme tkaninu SPP parapetního profilu. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes 
tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Spáru na čelní straně mezi hranou SPP parapetního profilu a krytkou zapravíme 
vhodným tmelem. Poté aplikujeme omítkové souvrství 
 
Balení, skladování a transport: 
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze. 

 
Certifikace a značky: 
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.,  
Výrobku byly uděleny certifikáty č. 060-040966, 060-041339 a značka „Q“, která potvrzuje vysokou kvalitu. 

   
 
Technické údaje:  
 

Délka lišty [mm] 2000 

Šířka síťoviny [mm] 100 

Délka ramene bez tkaniny [mm] 21 

Délka ramene s tkaninou (včetně 
okapnice) [mm] 

30 

Šířka x tloušťka pěnové pásky [mm] 15 x 3 

Způsob připevnění síťoviny lepení 

 
 

 
Vydáno 1. 7. 2017.  
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 
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