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Odvětrávací hřebenáč PREFA Jet-Lüfter byl vyvi-
nut s požadavkem na co nejrychlejší montáž, 
působivý vzhled a optimální funkčnost. Samonos-
nou stavbou hřebenáče  odpadá nutnost dodatečné 
dřevěné konstrukce a labyrintového systému.  
Promyšlený tvar založený na znalosti fyzikálního 
jevu vytváří i při redukovaném průřezu účinný 
difuzní efekt a PREFA Jet-Lüfter tak zaručuje 
vysokou odvětrávací schopnost.

JET-LÜFTER
MONTÁŽNÍ NÁVOD
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Poslední řadu krytiny 
upravte tak, aby mezi  

protilehlými stranami vznikla 
větrací mezera 80 mm. Na 
PREFA krytině proveďte svislý 
zdvih 40 mm.

Při montáži jednotlivých 
hřebenáčů dodržujte dila-

tační mezery cca 5 mm. 
Ochrannou fólii z těsnícího 
klínu sejměte v délce cca 50 mm 
a těsnící klín vyhněte ven.

Obě spojovací krytky 
umístěte ke spoji symetri-

cky a zafixujte pro umožnění 
dilatace pouze jednostranně 
jedním PREFA nýtem ø 4,1mm.

Těsnící klín s již sejmutou 
ochrannou fólií dolepte 

pod spojovací krytku a nás-
ledně z těsnícího klínu opatrně 
sejměte zbylou ochrannou fólii.
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Hřebenáče připevněte  
pomocí přibalených nere-

zových těsnících vrutů ve 
vzdálenostech cca 600 mm.  
U PREFA falcovaných tašek 
umístěte vruty vždy do 
vrcholů vln. U falcovaných 
šindelů a šablon vruty 
neumísťujte do šikmých stran 
s ležatou drážkou. U panelů 
R.16 a FX.12 neumísťujte vruty 
do svislých úhlových drážek.

Návrh pro montáž v oblasti 
ukončovacího prvku pro 

Jet-Lüfter: v okrajové oblasti 
namontujte nejdříve krycí plech 
se zdvihem 30 mm pro štítovou 
lištu, následně nasaďte štítovou 
lištu.

Nasaďte ukončovací prvek 
pro Jet-Lüfter a připevněte 

ho z každé strany jedním 
nýtem.

Příklad provedení ukončení 
na nároží.

Upozornění: místo napojení hřebenáče Jet-Lüfter na úžlabí  
musí být provedeno tak, aby zamezovalo průniku srážkové 
vody tekoucí ze střechy pod krytinu.

Poznámka: dbejte na to, aby těsnící klín ležel na krytině  
v celé jeho délce.
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Při zpracování  PREFA produktů dodržujte PREFA montážní návody a směrnice, jakož i příslušné technické normy a bezpečnostní předpisy. 
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PREFA JET-LÜFTER

cca 200 mm

SAMOLEPÍCÍ
TĚSNÍCÍ KLÍN

PREFA  
MALOFORMÁTOVÁ
KRYTINA

80

DĚROVANÁ ČÁST

TĚSNÍCÍ VRUT VE VRCHOLU VLNY

PREFA  
FALCOVANÁ TAŠKA

40

TĚSNÍCÍ VRUT

PLNÉ BEDNĚNÍ
(min. 24 mm)

SEPARAČNÍ VRSTVA / 
POJISTNÁ 
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