1. Montáž štítu - řez
Montáž štítu zahájíme přibitím štítové latě na konce roznášecích latí. Doporučený rozměr
štítové latě činí 40 x 50 mm. Pokračujeme montáží štítového prkna, jehož účelem je jednak
zakrýt celé souvrství tříplášťové střechy a zabránit tak vstupu hmyzu do větrané mezery,
jednak vytvořit pevnou oporu pro umístění štítové lišty. Doporučený rozměr štítového prkna
činí 200 x 20 mm. Štítové prkno by mělo být ohoblováno a mělo by být opatřeno vhodným
nátěrem nebo impregnací. Detail štítu lze nicméně řešit i bez použití štítového prkna.
Dále zahneme kratší stranu střešní šablony směrem nahoru, a to o výšku rovnající se výšce
štítové latě. Ohyb provedeme pomocí ohýbačky střešních šablon (k problematice ohýbání viz
kapitola stříhání a ohýbání střešních šablon). Střešní šablonu následně opřeme ohnutou
stranou o štítovou lať a šablonu přibijeme k laťovému roštu. Je důležité, aby ohyb střešní
šablony na štítě byl proveden bez nastřižení plechu šablony. Pokud by došlo k nastřižení
šablony, vznikly by netěsnosti, kterými by pronikala voda do podstřeší.
Po osazení všech šablon na štít namontujeme štítovou lištu. Štítovou lištu přibíjíme hřebíky
buď svrchu směrem do štítové latě, nebo zboku směrem do štítového prkna. Hlavičky
hřebíků na štítové liště vždy zakrýváme tmelem z dokončovací soupravy a kamennou drtí.
Pokud bychom tak neučinili, byly by vidět a mohlo by kolem nich zatékat.
Štítové lišty kryjeme směrem od okapu ke hřebeni, přičemž jednotlivé lišty překrýváme o 100
mm. Dbáme na to, aby štítové lišty byly kladeny na symetrické střeše na obou úbočích
střechy souměrně (tj. abychom na obou stranách střechy začínali celou štítovou lištou nebo
stejně velkou částí štítové lišty).
Detail štítu v řezu zachycuje následující obrázek.

Montáž štítu - řez
Popis obrázku:
1. Střešní šablona
2. Roznášecí lať

3. Kontralať
8. Pojistná hydroizolace - difuzní fólie
9. Krokev
14. Větrací mezera na výšku kontralatě
15. Štítová lišta GERARD®
16. Štítová lať
17. Śtítové prkno (hoblované, impregnované nebo opatřené vhodným nátěrem)
2. Montáž štítu - celkový pohled
Celkový pohled na detail štítu zachycuje následující obrázek. Povšimněte si ohybů
provedených na střešních šablonách a způsobu, kterým jsou ohyby střešních šablon
přikotveny ke štítové lati.
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