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Dopřejte myšlenkám prostor.

Samonosný tepelněizolační střešní PUR panel, který je vyrobený pro 
použití jako střešňí krytina obytných domů a staveb podobného charak-

teru. Je určen pro šikmé střechy se sklonem ≥ 15 %. Externí povrch pane-
lu je profi lován tak, aby napodoboval tvar běžné střešní krytiny (cihlové 

tašky různých typů) a k tomu je přizpůsoben i svou barevností. Jako externí 
povrch se často mimo oceli používá také měď a hliník, které dávají panelu 

lepší estetický vzhled a v neposlední řadě delší životnost.

METECNO

TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL 
S PUR IZOLACÍ  

METCOPPO®

vnitřní povrch

vnější povrch

Hrubost: 50 mm 



METCOPPO®
TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL S PUR IZOLACÍ  

DETAIL
STANDARTNÍ ROZMĚRY

Panely se vyrábějí v šířce 1 000 mm a jsou k dispozici v délkách 
8 400, 7 700, 5 600, 4 900 mm. 

VNITŘNÍ PLECH

Ocelový plech dle normy UNI–EN 10147, hrubost:  ...............0,4 mm

TEPELNÁ IZOLACE

PUR pěna, na požádání PUR pěna třídy 2 dle normy D.M. 
z 26. 6. 1984. Nominální hrubost 50 mm.

VNĚJŠÍ PLECH

Ocelový plech dle normy UNI–EN 10147, hrubost: ................0,6 mm
Hliníkový plech dle normy UNI-EN 485–2, hrubost: .............0,6 mm
Mědený plech dle normy UNI-EN 1172, hrubost: ...................0,5 mm

Vzdálenost podloží – l (m) závisí na zatížení p (N/m2), které je rovnoměrně rozložené na povrch panelu a na základě laboratorních zkou-
šek při konstatních parametrech se dospělo k výpočtu f ≤ l/200, což představuje bezpečnostní průhybový koefi cient, který odpovídá pře-
depsaným zkouškám podle norem UEAtc vztahujících se na tepelněizolační panely. Normy byly vytvořeny a jsou aplikovány předními 
evropskými technickými ústavy pro certifi kaci.
Jiná hrubost samonosných interiérových a exteriérových plechů než uvedená, neruší garanci zatížitelnosti panelů při dodržení rozpětí 
dovoleného podloží, avšak nemůže být garantován bezpečnostní koefi cient průhybu panelu.

 Přípustné rozpětí (m) pro střešní panel METCOPPO® podle mezních zatížení (kg/m2)

Hrubost
panelu

S

Součinitel tepelného
prostupu

U

Váha 
panelu
kg/m2 Rovnoměrně rozložené zatížení v kg/m2

mm
kcal

m2h°C
W

m2 °C
0,8/0,8 p = (N/m2) 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500

50 0,26 0,30 11,62 l= 580 384 286 222 178 146 121 101

50 0,26 0,30 7,85 l= 440 304 224 170 134 109 87 71

50 0,26 0,30 11,30 l= 621 429 320 247 196 158 129 106




