
DIM  Design & Installation Manual
Swisspearl large panels and Linearis slat panels

Swisspearl   I   www.swisspearl.com Rev. 03.2018

Projekční a montážní návod
Velkoformátové desky Swisspearl a pásy Linearis

Swisspearl | www.swisspearlcz.cz Rev. 12.2020



2

Obecné informace 
Program

Projektování

Montáž

Rozměry desek

Reflex, Vintago, Vintago - Reflex

Lepení
Ohýbání desek
Uchycení
Kotvící materiál

Terminologie
Všeobecné poznámky

Kovová nosná konstrukce desek

Detaily

Dřevěná nosná konstrukce desek

Detaily

Uskladnění na stavbě
Řezání, nástroje
Čištění

Poznámky, systém, platnost, objednávání materiálu, odvětrávaná fasáda 3
Přehled rozměrů desek  4
Řezání   5
Vzhled desek Reflex, Vintago, Vintago - Reflex, šipky na zadní straně  6
Objednávání materiálu, softwarová podpora, umístění, formátování podle CAD  6-7
Aplikace lepení  7
Na výšku / na šířku  8
Spojovací materiál  9
Materiál do spár  10

Terminologie  11
Zóna rohu, použití, zatížení větrem  12
Izolace, zadní odvětrávání, otevřené spáry  12
Ventilační otvory, dilatace budovy  12
Nosné konstrukce desek, kompatibilita, nosný rošt  13-14
Vzdálenosti od hrany desky, spáry, pevné a kluzné body  15
Hliníkový, ocelový nosný rošt  16-17
Vrtání a nýtování, pevný bod, kluzný bod, vzdálenosti nýtů  18
Pokyny ohledně zatížení větrem  19-22
Panel bez středové podpory  23
Swisspearl na výšku / na šířku  24-26
Upevnění pásků  27-29
Vnější roh, vnitřní roh, okenní otvor, okenní parapet  30-32
Nadpraží okna, spodní detail, detail ukončení  33-35
Vzdálenosti od hrany desky, spáry mezi deskami  36
Kvalita dřeva, vruty, provětrávaná mezera  37
Vodorovný řez, svislé spáry u okna, vzdálenosti kotvení  38–39
Pokyny ohledně zatížení větrem  40-43
Desky bez středové podpory, montáž  44
Swisspearl na výšku / na šířku  45
Upevnění pruhů  46-49
Vnější roh, vnitřní roh, okenní otvor, okenní parapet  50-52
Nadpraží okna, spodní detail, detail ukončení  53-56

Uskladnění na stavbě, stohování  56
Zpracování, výřezy, těsnicí materiál, nástroje  57
Postupy čištění, maskovací páska  58

Velkoformátové desky SwisspearlObsah



3

Poznámky
Tato projekční a montážní příručka 
poskytuje technické Informace o kon-
strukci a montáži. Obraťte se na oblast-
ního manažera a místního distributora 
ohledně následujících informací:

• dodací podmínky,
• ceny,
• produkty a barvy,
• doba realizace apod.

Další obecné informace jsou k dispozici
na adrese www.swisspearl.com

CH- 8867 Niederurnen
Tel. +41 55 617 11 60
Email: info@swisspearl.com

Platnost projekční a montážní 
příručky
Obraťte se na místního distributora 
a technického poradce, než začnete 
pracovat na dispozičních nákresech 
nebo montáží, aby vám poskytli 
nejaktuálnější verzi příručky. Aktuální 
projekční a montážní příručka je 
vždy k dispozici na stránkách www.
swisspearl.com. Všechny dřívější pro-
jekční a montážní příručky by se měly 
ignorovat a již nejsou platné.

Záruka na produkty
Záruka 10 let na funkční kvalitu desek 
příslušenství za předpokladu, že insta-
lace je v naprostém souladu s touto 
projekční a montážní příručkou.

Výhody vláknocementových
produktů
• Maximální ochrana proti vlivům 

počasí
• Vynikající životnost
• Snadná instalace v libovolném 

klimatu
• Prakticky bez nutnosti údržby
• Prověřené detaily
• Bez problémů s praskáním povrchu, 

laku nebo těsnicích materiálů
• Vysoká úroveň udržitelnosti
• Nehořlavé

Specifické objednávky v rámci 
projektu
Mezi jednotlivými výrobními sériemi 
produktů mohou být nepatrné vizuální 
rozdíly. Proto v případě postupných 
objednávek doporučujeme objednávat 
po jednotlivých zakázkách nebo speci-
fických dokončených částech.

Velkoformátové desky SwisspearlObsah
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Swisspearl Largo

Product data
• Density > 1.75g/cm3 
• Modulus of elasticity ca. 
   15'000 MPa
• Design resistance for bending 
    ca. 8.0 MPa

8 mm & 12 mm thick panels - max. net panel sizes

Overview panel sizes 

Program  I  Sizes

Overview

* Nobilis and Terra 12 mm panels are only available in size 2510 × 1250 mm.

Δ Panels with 930 mm width are only available in CARAT colors Agate, Black Opal, Coral, 
Crystal, Sapphire and Topaz and require a minimum order quantity of 500 panels. Avoid to mix 
the two widths. Base sheets in width 1230 and 930 mm are manufactured as different produc-
tion batches so that the shade may deviate

• Thermal expansion coefficient
    0.01 mm / m / °K
• Fire classification according to
    NFPA 285 EN 13 501-1 & A2-s1,  d0
• Frostresistance and durabitliy
    under EN 12467
• Thermal range - 40°C to + 80°C

Terra
Planea

∆

∆

Nobilis Zenor Carat
Reflex

Avera
Incora

Texial

Vintago - Reflex
Vintago

Reflex
Carat

Přehled rozměrů desek Přehled

Desky o tloušťkách 8 mm a 12 mm – max. čisté rozměry desek

Desky o šířce 930 mm jsou k dispozici pouze v barvách CARAT Agate, Black Opal, Coral, Crystal, 
Sapphire a Topaz a je jich nutno objednat minimálně 500 ks. Nikdy nekombinujte dvě různé 
šířky. Základní pláty v šířkách 1230 a 930 mm se vyrábějí v různých výrobních sériích a jejich 
odstíny se mohou lišit

* 12 mm panely Nobilis a Terra jsou dostupné jen v rozměru 2510 × 1250 mm.

Údaje o produktu
• Hustota > 1.75 g/cm3

• Modul pružnosti cca. 15 000 MPa
• Konstrukční odolnost v ohybu cca. 8,0 MPa
• Koeficient teplotní roztažnosti 0,01 mm/m/°K

Formát

Neoříznuté desky

mm

Max. čisté rozměry desek 

• Klasifikace z hlediska reakce na oheň dle 
EN 13 501-1 a A2-s1, d0

• Mrazuvzdornost a odolnost dle EN 12467
• Rozsah teplot -40 °C až +80 °C

Tloušťka

Hmotnost

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Rozměry
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Swisspearl Largo

Product data
• Density > 1.75g/cm3 
• Modulus of elasticity ca. 
   15'000 MPa
• Design resistance for bending 
    ca. 8.0 MPa

8 mm & 12 mm thick panels - max. net panel sizes

Overview panel sizes 

Program  I  Sizes

Overview

* Nobilis and Terra 12 mm panels are only available in size 2510 × 1250 mm.

Δ Panels with 930 mm width are only available in CARAT colors Agate, Black Opal, Coral, 
Crystal, Sapphire and Topaz and require a minimum order quantity of 500 panels. Avoid to mix 
the two widths. Base sheets in width 1230 and 930 mm are manufactured as different produc-
tion batches so that the shade may deviate

• Thermal expansion coefficient
    0.01 mm / m / °K
• Fire classification according to
    NFPA 285 EN 13 501-1 & A2-s1,  d0
• Frostresistance and durabitliy
    under EN 12467
• Thermal range - 40°C to + 80°C

Terra
Planea

∆

∆

Nobilis Zenor Carat
Reflex

Avera
Incora

Texial

Vintago - Reflex
Vintago

Reflex
Carat

Povrchová úprava HR
Speciální povrch se zvýšenou odolností 
proti poškrábání a ultrafialovému záře-
ní, který umožňuje odstraňování graffiti 
s použitím acetonových prostředků. 
Dostupnost podle programu a barev.

F povrch fasádních desek
U nakloněných obkladů slouží fasádní 
desky s F povrchem jako zvýšená vrstva 
ochrany proti povětrnostním vlivům. 
Povrch je neprůsvitný, odpovídá 
standardním povrchovým úpravám a je 
odolnější proti ultrafialovému záření.

R povrch střešních desek
Střešní desky musejí mít minimální 
sklon 6° (10,5 %). Povrch střešních 
desek je neprůsvitný, odpovídá stan-
dardním povrchovým úpravám a je 
odolnější proti ultrafialovému záření. 
Desky v barevných řadách odstínů Am-
ber a Onyx se dodávají se standardním 
šedým jádrem desky.

Použití
Desky Swisspearl lze upevňovat na 
svislé dřevěné nebo kovové profily.
Jsou vhodné na nové fasády nebo pro 
renovace stávajících obkladů.

Neoříznuté plnoformátové desky
Neoříznuté desky budou dodávány 
pouze schváleným zpracovatelům.

Značení, otvory pro osvětlení apod.
Vytvořte body pro připevnění k nosné 
konstrukci za deskou, jak je vyžadová-
no. Obecně nechávejte min. 6 mm (¼”) 
mezeru mezi hranou desky a místem 
montáže – aby nic neomezovalo pohyb 
desky. Na povrch desky lze přilepit 
lehká písmena, neumísťujte žádná 
písmena přes spáry mezi panely.

Čisté rozměry
Neoříznuté desky Swisspearl se musejí 
oříznout o 10 mm na všech čtyřech 
stranách.

Impregnace oříznuté hrany
Všechny hrany desek oříznuté na stav-
bě nebo v dílně zpracovatele je nutno 
impregnovat prostředkem LUKO, který 
dodává Swisspearl.

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Rozměry
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Swisspearl large panels

Installation Reflex
When installed all the arrows to 
Reflex panels must point in one and 
same direction. 

Landscape orientation 

All arrows to the left

Portrait orientation

All arrows up

Cutting CAD drawing
Regarding panel fabrication at the 
factory based upon CAD drawings 
as for odd panel shapes, 
perforations etc.:
Arrows must be indicated on the 
drawings to all panels. Panels 
always shown as seen on building
elevation (finished face). 

Program  I  Reflex

Panels are shown as on building 
elevation (finished face).

Montáž desek Reflex, Vintago, Vintago - Reflex

Desky jsou zobrazeny jako na budově 
(dokončená fasáda).

Při montáži musejí všechny šipky na 
panelech Reflex, Vintago, Vintago - 
Reflex směrovat stejným směrem.

Orientace na šířku

Všechny šipky doleva

Orientace na výšku

Všechny šipky nahoru

Řezání podle nákresů 
v programu CAD
Ohledně zpracování desek v továrně 
na základě nákresů v programu CAD – 
neobvyklé tvary desek, děrování atd.: 

Na nákresech musejí být zaznamenány 
šipky, a to na všech deskách. Desky 
musejí být vždy zobrazeny tak, jak jsou 
vidět na fasádě stavby (dokončená 
fasáda).

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Reflex, Vintago, Vintago - Reflex
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Adhesive technology
Specially ordered ARSB panels 
are signified by printed squares on 
the backside of the panel. Please 
consult with your adhesive manuf-
acture prior to installation.

General requirements
Glue manufacturer's instructions 
for use must be strictly followed 
regarding all aspects, including:
• Cleanliness of panels and 
    support profiles
• Panel and air temperature
• Air moisture content
• Etc.

Adhesive application

Program  I  Adhesive

Support profiles
• For exterior application the
    panels may be glued to 
 aluminium supports only.
• Sub framing to be approved by
    glue manufacturer prior to 
    stating the installation.

Panel ordering
Panels ordered for adhesive ap-
plication are called ARSB and are 
available upon request at time of 
order. Standard Swisspearl panels 
cannot be used for adhesive 
application.

Warranty
Panel manufacturer provides 
functional warranty for the panels 
only. Warranty for the attachment 
of the panels to be obtained by 
glue manufacturer.

Aplikace lepení

Technologie lepení
Speciálně objednávané desky ARSB se 
označují čtverci natištěnými na jejich 
zadních stranách. Před montáží se 
poraďte s výrobcem lepidla.

Obecné požadavky
Je nutno striktně dodržovat pokyny 
výrobce lepidla ohledně všech aspektů  
včetně
• čistoty desek a nosných profilů,
• teploty desek a vzduchu,
• vlhkosti vzduchu
• atd.

Nosné profily
• Při venkovním použití lze desky lepit 

pouze na hliníkové rámy.
• Nosné rošty musí schválit výrobce 

lepidla ještě před začátkem mon-
táže.

Objednávky desek
Panely objednávané pro použití s lepe-
ním mají označení ARSB a jsou k dis-
pozici na vyžádání v době objednávky. 
Standardní desky Swisspearl nelze pro 
použití s lepením použít.

Záruka
Výrobce desek poskytuje záruku 
funkčnosti pouze na desky. Záruku 
na upevnění desek může dát výrobce 
lepidla.

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Lepení
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Radius  ≥ 16 m
Radius  ≥20 m

Swisspearl large panels

Swisspearl 8 mm portrait Swisspearl 8 mm landscape 

Portrait panels, attached to vertical supports.
Minimum radius = 20 m. The support must be fixed with 2 
screws per fixing point.

Landscape panels, attached to vertical supports at max. 600 mm centers.
Minimum radius = 16 m. The support must be fixed with 2 screws per fixing point.

Program  I  Bending panels on site

Poloměr
Poloměr

Swisspearl 8 mm na výšku Swisspearl 8 mm na šířku

Desky na výšku, připevněné ke svislým nosným kon-
strukcím. Minimální poloměr = 20 m. Kotva musí být 
upevněna 2 šrouby na upevňovací bod.

Desky na šířku, připevněné ke svislým nosným konstrukcím max. 600 mm 
od sebe. Minimální poloměr = 16 m. Kotva musí být upevněna 2 šrouby na 
upevňovací bod.

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Ohýbání desek na stavbě
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Swisspearl large panels

To timber battens 
1 Screw, inox, saucer head Ø 12 mm,
      T20 drive, blank or powder coated 
 4.8×30, 4.8×38 mm
      4.8×44, 4.8×60 mm
2 Torx bit T 20 W

To aluminium profiles
3 Aluminium rivet head Ø 15 mm,
      blank or powder coated 
  •  4.0×18-K15, 8-13 mm grip range 
  •  4.0×24-K15, 13-18 mm grip range
       •  4.0×30-K15, 18-23 mm grip range
4 Fixed point sleeve aluminum 
 type 8

Fasteners To steel profiles
5 Stainless steel rivet, head Ø 15 mm,  
 blank or powder coated
 •  4.0×18-K15, 9-14 mm grip range 
 •  4.0×23-K15, 14-19 mm grip range
6 Fixed point sleeve stainless steel 
 type 8

Maritime conditions
Maritime conditions call the use for stain-
less steel rivets. Those may be used on 
steel or anodized aluminum sub frame.
Maritime conditions are considered within 
a distance of 1 km (0.6 miles) from the 
sea. Material specification for sub frame, 
fasteners and accessories to cater for 
maritime conditions according to local 
standards.

Program  I  Fasteners

Kotevní materiál

K dřevěným prknům
1.  Vrut, nerez, půlkulatá hlava Ø 12 mm, 

na bit T20, bezbarvý nebo s práškovým 
lakováním 
4,8×30, 4,8×38 mm 
4,8×44, 4,8×60 mm

2. bit Torx T 20 W

K hliníkovým profilům
3.  Hliníkový nýt, Ø hlavy 15 mm, bezbarvý 

nebo s práškovým lakováním 
4,0×18-K15, svěrná tloušťka 8-13 mm 
4,0×24-K15, svěrná tloušťka 13-18 mm 
4,0×30-K15, svěrná tloušťka 18-23 mm

4.  Pevný bod, hliníková vložka, typ 8

K ocelovým profilům
5.  Nýt z nerezové oceli, Ø hlavy 15 mm, 

bezbarvý nebo s práškovým lakováním 
4,0×18-K15, svěrná tloušťka 9-14 mm 
4,0×23-K15, svěrná tloušťka 14-19 mm

6. Pevný bod z nerezové oceli, typ 8

Přímořské podmínky
Přímořské podmínky vyžadují používání 
nýtů z nerezové oceli. Ty lze používat na 
nosný rošt z oceli nebo anodizovaného 
hliníku. Za přímořské podmínky lze po-
važovat podmínky do vzdálenosti 1 km 
(0,6 míle) od moře. Specifikace materiálu 
pro nosný rošt, přípoje a příslušenství 
vyhovující přímořským podmínkám podle 
místních norem.

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Uchycení obkladu
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Swisspearl large panels

Joint material
1 EPDM band, black, 60 mm wide for  
 intermediate supports with side lips, in  
 50m rolls
2 EPDM band, black, 100 & 120 mm wide  
 for butt joints with side lips, in 50m rolls
3 EPDM band, black, 150 mm wide for  
 inner and outer corners with side lips,  
 in 25m rolls
4 Ventilation profile, raw aluminum   
  or standard colors, 50x30 mm,   
 70x30 mm, 100x40 mm. 2510 mm  
 long, 0.6 mm thick
5 L-flashing, stainless steel, millor 
 powder coated, 0.5 mm thick 2510 /  
 3050 mm long 
6 Horizontal joint flashing, aluminium,  
 powder coated black, 0.5 mm thick  
 2510 / 3050 mm long

Program  I  Fasteners

Materiál na spáry

1. páska EPDM, černá, šíře 60 mm na 
nosné konstrukce uprostřed desky, 
s okraji na stranách, v rolích po 50 m

2. páska EPDM, černá, šíře 100 
a 120 mm na spoje na koncích desek, 
s okraji po stranách, v rolích po 50 m

3. páska EPDM, černá, šíře 150 mm na 
vnitřní a vnější rohy s okraji po stra-
nách, v rolích po 25 m

4. ventilační profil, surový hliník, nebo 
standardní barvy, 50×30 mm, 
70×30 mm, 100×40 mm. O délce 
2 510 mm a tloušťce 0,6 mm

5. spárový profil L, nerezová ocel,  
s práškovým lakováním, tloušťka 
0,5 mm a délka 2 510 /3 050 mm

6. spárový profil H, hliník, s práškovým 
lakováním, o šířce 0,5 mm a délce 
2 510/3 050 mm

Velkoformátové desky SwisspearlProgram | Kotvící materiál
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Swisspearl large panels

Terminology Rear ventilated cladding
The design principle involves the 
deflection (screening) of the rain 
water. As the panel joints are not 
sealed, minimal amounts of water 
can gain access into the air cavity 
behind the panel. The cavity is 
naturally ventilated by vent gaps 
at bottom and top, so that any 
moisture will evaporate naturally by 
thermal action.

Cladding (1)
Panels with open or closed joints, in 
one plane or lapped.

Sub framing (2)
To support the cladding dead and 
wind load generally vertical panel 
supports in timber or metal.

Vertical section

Design  I  Terminology

Ventilation cavity (3)
Cavity behind panel with ventilation 
gaps at bottom and top.

Thermal insulation layer (4)
To increase the thermal insulation 
capacity of the exterior wall.

Substrate (5)
Face of exterior wall, such as 
plaster, concrete, exterior sheating, 
wind proofing layer, etc.

Exterior wall (6)
Brick, concrete, wood and steel 
studs

Terminologie

Svislý řez

Obklady se zadním odvětráváním
Zásada konstrukce zahrnuje odklá-
nění (clonu) dešťové vody. Vzhledem 
k tomu, že spáry mezi deskami nejsou 
utěsněné, může dojít k tomu, že do 
vzduchové dutiny za deskou mohou 
vnikat minimální množství vody. Tato 
dutina se přirozeně odvětrává ven-
tilačními otvory dole i nahoře, takže 
veškerá vlhkost se přirozeně vypaří 
působením tepla.

Obklad (1)
Desky s otevřenými či skrytými spá-
rami, v jedné rovině nebo s překrý-
váním.

Nosné rošty (2)
Slouží k nesení hmotnosti obložení 
a jako podpora proti zatížení větrem; 
obecně dřevěné nebo kovové nosné 
konstrukce.

Provětrávaná mezera (3)
Mezera za deskou s ventilačními 
otvory na spodní a horní straně.

Vrstva tepelné izolace (4)
Slouží ke zvýšení schopnosti tepelné 
izolace vnější stěny.

Podklad (5)
Přední strana vnější stěny, např. 
omítka, beton, vnější opláštění, vrstva 
ochrany proti větru apod.

Vnější stěna (6)
Cihly, beton, dřevo a ocelové svorníky

Velkoformátové desky SwisspearlProjektování | Terminologie
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Použití
Obkladové desky Swisspearl lze při-
pevnit ke svislým nosným konstruk-
cím ze dřeva, hliníku nebo oceli.

Zatížení větrem
Při zvažování vzdáleností mezi 
kotvením desek vždy berte ohled na 
místní normy. To je obzvláště důležité 
v případě vysokých budov, budov 
zvláštních tvarů a oblastí vystavených 
silným větrům.

Provětrávaná mezera
Je nutno zohledňovat stavební tole-
rance. Mezeru nelze zužovat vodorov-
nými profily ani žádnými cizorodými 
předměty, např. uvolněnými vrstvami 
ochrany proti větru apod.

Provětrávaná mezera na svislých 
profilech
Je nutno zohledňovat stavební tole-
rance. Mezeru nelze zužovat vodorov-
nými profily ani žádnými cizorodými 
předměty, např. uvolněnými vrstvami 
ochrany proti větru apod.

Dilatační spáry na budovách
Při projektování systémů nosných 
roštů by se měly zvážit stavební 
dilatační spáry. Stavební dilatační 
spáry je nutno použít u nosných roštů 
a obložení, jak je uvedeno u stavby 
budovy.

Ventilační mezery
Min. velikost ventilační mezery je 
20 mm.

Otevřené větrání mezery
Pokud jsou spáry vystaveny pově-
trnostním vlivům, velikost větrací 
mezery by měla být min. 40 mm.

Provětrávaná mezera
Min. velikost provětrávané mezery je 
20 mm se 100% prouděním vzduchu 
ve svislém směru. Při použití odvět-
rávaných profilů musí být minimální 
mezera ve spodní a horní částí stěn 
alespoň 60%.

Provětrávaná mezera u perforo-
vaných profilů
Min. velikost ventilační mezery je 
40 mm. Vodorovné profily by měly 
umožnit min. 75% proudění vzduchu. 
V předstihu se obraťte s návrhem na 
jeho schválení.

Zóny zatížení větrem
Podle schématu existují dvě zóny zatížení větrem: Zóny rohů jsou obecně 
vystaveny zvýšenému negativnímu zatížení větrem (sání) z důvodu turbulence 
na hranách budovy. Použitelné hodnoty zatížení větrem je nutno určit ve 
specifikacích obložení.

Výrobcem doporučená  
hloubka mezery:

Výška obložení Min. mezera

12 Swisspearl large panels

Application
Swisspearl cladding panels can be 
attached to vertical supports made 
of timber, aluminium or steel.

Windload
Always consider local standards 
when determining panel fasterner 
differences. This is especially 
important for tall buildings, for 
buildings with special shapes and 
for high wind exposure areas.

Ventilation cavity
Building tolerances must be 
allowed for. The cavity may not be 
reduced by horizontal profiles or 
any stray objects such as loose 
wind proofing layers, etc.

Ventilation cavity on 
vertical profiles
Building tolerances must be 
allowed for. The cavity may not be 
reduced by horizontal profiles or 
any stray objects such as loose 
wind proofing layers, etc.  

Design  I  General remarks

Wind load zones

As per scheme there are two wind load zones: The corner zones generally are 

subject to increased negative wind load (suction) due to turbulence at the edges of 

the building. The applicable wind load values must be determined in the clad¬ding 

specification. 

Corner zone Building expansion joints
The buildings structural expansion 
joints should be considered when 
designing subframe systems. 
Structural expansion joints must 
be applied to sub frame and clad-
ding as provided to the building 
structure.

Ventilation gaps
Min. ventilation gap to be 20 mm.

Open panel joints
When joints are left open to wea-
ther, cavity thickness to be min. 
40 mm.  

Ventilation cavity
Min ventilation cavity to be 20 mm 
with a vertical airflow of 100%. 
  
Ventilation cavity with 
perforated horizontal profiles
Min ventilation gap to be 40 mm. 
Horizontal profiles should allow 
min. 75% airflow. In advance plea-
se contact your Technical Service 
for approval.

C
or

ne
r z

on
e 

Typical wall zone C
or

ne
r z

on
e 

Corner zone 

Recommended 
manufacturer cavity depth:

Cladding height           min. cavity  
                <  6 m            20 mm 
             6 - 15 m           25 mm
           15 - 25 m            30 mm 
           25 - 50 m           40 mm  
           50 - 75 m          50 mm
         75 - 100 m           75 mm
             > 100 m         100 mm

Zóna rohu

Typická zóna stěny

Zóna rohu

Zó
na

 r
oh

u

Zó
na

 r
oh

u
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Swisspearl large panels

Panel support 
Panel must be supported on an 
even surface.  If perforated angles 
are placed between the panel and 
batten/vertical profile the closure 
piece must not exceed 0.8 mm. 
Perforated angles have to allow 
ventilation entrance with a min. 
perforation of 60%. The use of an 
aluminium mesh is possible. It has 
a high ventilation ratio, thin material 
thickness (no push out of panel) 
and is easy to install.

Material compatibility
Untreated aluminum material such 
as Window sills, frames, etc. is not 
compatible with cement and must 
be protected against dust from 
drilling panels, etc. Aluminum com-
ponents are to be used in anodized 
or powder-coated quality for exteri-
or applications with protective films.

Sealant material
Generally to keep the cladding 
maintenance free the use of 
sealants should be avoided. Where 
the use of sealant is unavoidable 
Polyurethane, Acrylic or Hybrid 
Polymer products would be best 
suitable. Before applying any 
sealant to fiber cement material the 
compatibility must be checked as 
certain materials leave permanent 
staining on panel surface.

1 Swisspearl panel
2 Fastener
3 Panel support
4 Perforated angle
5 Recess

Timber battens Metal profile

Design  I  General remarks

Nosné konstrukce desek
Deska musí být umístěna na rovný 
povrch. Jsou-li děrované úhelníky 
umístěny mezi desku a dřevěný/svislý 
profil, tloušťka koncovky nesmí pře-
sáhnout 0,8 mm. Děrované úhelníky 
musejí umožňovat odvětrávání (vstup 
vzduchu) díky min. děrování na úrovni 
60 %. Lze použít také hliníkové pleti-
vo. Má vysoký poměr ventilace, malou 
tloušťku materiálu (nevytlačuje desku) 
a jeho montáž je snadná.

Kompatibilita materiálů
Neošetřený hliník, např. jako materiál 
okenních parapetů, rámů oken apod. 
nesmí přijít do styku s cementem a je 
nutno ho chránit před prachem při 
vrtání desek apod. Hliníkové součásti 
by se měly používat v anodizované 
verzi nebo s práškovým lakováním, 
s ochranným filmem pro venkovní 
použití.

1 Deska Swisspearl
2 Kotvící materiál
3 Nosná konstrukce desky
4 Děrovaný úhelník
5 Vybrání

Těsnicí materiál
Údržba obkladů by měla být možná 
bez překážek, a proto by se obecně 
neměly používat žádné těsnicí 
materiály. Kde je použití těsnicího ma-
teriálu nevyhnutelné, jsou nejvhod-
nější produkty z polyuretanu, akrylu 
a hybridních polymerů. Před použitím 
jakéhokoli těsnicího materiálu na 
vláknocementový materiál, je nutno 
ověřit kompatibilitu, protože některé 
materiály zanechávají na povrchu 
desky neodstranitelné skvrny.

Dřevěná prkna Kovový profil

Velkoformátové desky SwisspearlProjektování | Všeobecné poznámky
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Swisspearl large panels

1 Substrate
2 Thermal insulation
3 Vertical batten
4 Horizontal batten
5 Panel support
6 Vent cavity
7 Swisspearl

Timber / timber

Sub frame types

Timber / spacer screw Metal / timber verticals Metal

Design  I  General remarks

8 Spacer screw
9 Bracket
10 Horizontal batten 
11 Vertical batten

Typy nosných roštů

Dřevo / dřevo

1 Podklad
2 Tepelná izolace
3 Svislé prkno
4 Vodorovné prkno
5 Nosná konstrukce desky
6 Provětrávaná mezera
7 Swisspearl

Dřevo / rozpěrný šroub 

8   Rozpěrný šroub
9   Kotva
10 Vodorovné prkno
11 Svislé prkno

Kov / dřevěné svislice Kov

Velkoformátové desky SwisspearlProjektování | Všeobecné poznámky
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Swisspearl large panels

Panel edge distancesSwisspearl rivet Ø 15 mm 4.0×18-K15

Swisspearl rivet

Design  I  Metal supports

Holes in panel for rivets
Diameter 9.5 mm

Standard edge distances
Horizontally 30 mm
Vertically 80 mm

Minimum edge distances
Horizontally 30 mm
Vertically 60 mm 

Fixed, slipping points
Each panel must be fastened by 2 
fixed points in the panels center to 
support the panels deadload. All 
other rivets are sliding points.

Drill holes Ø 4.1 mm to metal 
profiles 
Use centering drill gauge so the 
holes will be concentric to the
Ø 9.5 mm hole in the panel. Use drill 
bit type A for aluminum profiles and 
type S for steel.

Maximum edge distance
Horizontally and vertically 100 mm

Panel joints
Typical panel joint is 8 mm, this 
allows panel scraps to be used as 
spacers. Wider joints will make any 
inaccuracies in the installation less 
noticeable.

Sub-frame engineering
Engineer / contractor is respon-
sible for the design and installation 
of all sub frame parts including all 
pertaining fasteners.

The slipping point connection is 
NOT meant to accomodate buil-
ding drift or seismic movement.

Nýt Swisspearl

Nýt Swisspearl, Ø 15 mm, 4,0×18-K15 Vzdálenosti od hran desek 

Provedení a montáž nosných roštů
Technik/dodavatel/ zhotovitel zodpo-
vídá za konstrukci a montáž veškerých 
prvků nosných roštů včetně přísluš-
ných spojovacích materiálů.

Kotvení v kluzném bodě NEMÁ sloužit 
k vyrovnání posunu budovy nebo 
seismického pohybu.

Otvory v deskách na nýty
Průměr 9,5 mm

Standardní vzdálenosti od hran
Vodorovně 30 mm
Svisle 80 mm

Minimální vzdálenosti od hran
Vodorovně 30 mm
Svisle 60 mm

Maximální vzdálenost od hran
Vodorovně i svisle 100 mm

Spáry mezi deskami
Typická spára je 8 mm, což umožňuje, 
aby se odřezky desek používaly jako 
mezikusy. V případě širších spár budou 
nepřesnosti při montáži hůře zazna-
menatelné.

Pevné, kluzné body
Každá deska musí být upevněna na 
2 pevných bodech ve středu, aby 
byla nesena hmotnost samotné 
desky. Všechny ostatní nýty předsta-
vují kluzné body.

Vyvrtejte otvory o průměru 
4,1 mm do kovových profilů
Použijte centrovací vrtací šablonu, 
aby se otvory soustředily do středu 
otvoru o Ø 9,5 mm v desce. Použijte 
vrták typu A na hliníkové profily 
a typu S na ocel.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Kovové nosné konstrukce
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Swisspearl large panels

Horizontal joint

Any breaks to panel support profiles must be located at panel joints as shown.
Flashing cut at one vertical as shown to prevent lateral dislocation of flashing.

Aluminium profiles
Aluminum thickness should be a 
min. of 2 mm. Profiles should not 
exceed 3 m and profile breaks 
should coincide with panel joints.

Aluminium rivet
4.0 x 18 - K15 rivet, head Ø 15 mm, 
powder coated or blank, grip range 
8 - 13 mm.

Staggered horizontal panel 
joints
Use two vertical profiles to vertical 
panel joint so that each can be 
broken on its horizontal panel joint 
leven.

Black panel joints
Panel joints read as shadow lines. 
It is recommended to blacken the 
metal where visible, with paint or 
PVC paint tape.

Steel profiles
Steel panel supports to be min. 
gauge 18 (1.27 mm / 0.05”) to obtain 
nominal pull out value. Profiles 
should not be longer than 6 m (20’). 

Stainless steel rivet
4.0 x 18 - K15 rivet, head Ø 15 mm, 
powder coated or blank, grip range 
9 - 14 mm. 

Sub-frame engineering
Engineer / contractor is respon-
sible for the design and installation 
of all sub frame parts including all 
pertaining fasteners.

1 Swisspearl panel 8 mm
2 Rivet
3 Panel support profile
4 Joint flashing (optional). 
 L = panel width - 2 mm.
5 Thermal insulation

Design  I  Metal supports

Hliníkové profily
Tloušťka hliníku by měla být 
min. 2 mm. Profily by neměly být 
delší než 3 m a lomy profilů by měly 
odpovídat spárám mezi deskami.

Hliníkový nýt
Nýt 4,0 x 18 - K15, Ø hlavy 15 mm, 
čistý nebo s práškovým lakováním, 
svěrná tloušťka 8-13 mm.

Dilatace u spáry vodorovných 
desek 
Použijte dva svislé profily na svislé 
panely tak, aby dilatace vznikla  na 
úrovni vodorovné spáry.

Černé spáry mezi deskami 
Spáry mezi deskami vypadají jako 
stínové linky. Doporučuje se začernit 
kov na viditelných místech, a to bar-
vou nebo barvicí páskou z PVC.

Ocelové profily
Ocelové nosné konstrukce desek 
musejí mít rozměr min. 18 (1.27 mm 
/ 0.05”) , aby bylo dosaženo nomi-
nální hodnoty proti vytažení. Profily 
by neměly být delší než 6 m (20’).

Nýt z nerezové oceli
Nýt 4,0 x 18 - K15, Ø hlavy 15 mm, 
bezbarvý nebo s práškovým laková-
ním, svěrná tloušťka 9-14 mm.

Provedení a montáž nosných 
roštů
Technik/dodavatel/ zhotovitel zod-
povídá za konstrukci a montáž veš-
kerých prvků nosných roštů včetně 
příslušných spojovacích materiálů.

1 Deska Swisspearl 8 mm
2 Nýt
3 Profil nosné konstrukce
4 Krytí spár/spojů (volitelné)
    L = šířka desky - 2 mm.
5 Tepelná izolace

Vodorovná spára

Jakékoli přerušení v nosných profilech desek musí být umístěno na spojích 
desek, jak je zobrazeno. Nastřihnutím spárového profilu u nosné konstrukce se 
předchází posunu do strany.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Kovové nosné konstrukce
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Swisspearl large panels

Panel may be cantilevered max. 
400 mm.

Horizontal section

1 Swisspearl panel 8 mm
2 Rivet
3 Aluminum profile
4 Thermal insulation

Design  I  Metal supports

1 Deska Swisspearl 8 mm
2 Nýt
3 Hliníkový profil
4 Tepelná izolace

Vodorovný řez

Deska může být bez pevné podpory 
max. 400 mm.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Kovové nosné konstrukce
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Swisspearl large panelsDesign  I  Metal supports

1 Support profile
2 Swisspearl panel 8 mm
3 Concenter drill gauge  
4 Fixed point sleeve, type 8
5 Rivet 4.0 x 18 - K15

Rivet installation
Use rivet gun GESIPA ACCUBIRD 
or similar. Do not use pneumatic 
equipment. Use centering drill 
gauge with drill bit Ø4.1 mm to 
obtain concentric hole [A/3].

Fixed point for Aluminum 
Sub-frame
Fixed point for Aluminum, 
Type 8 Ø9.4 mm [B/4]
• Rivet head Ø15 mm 4.0×18-K15,  
 blank or powder coated, grip   
 range 8-13 mm
 
Fixed point for Steel 
Sub-frame
Fixed point steel A2, 
Type 8, Ø9.4 mm [B/4]
• SS Rivet, head Ø15 mm, 4.0×18- 
 K15, blank or powder coated,   
 grip range 9-14 mm

Each panel must be fastened by 2 
fixed fastening points in the panel 
center, installed first. All the others 
are slipping points.

Slipping points for Aluminum 
Sub-frame
Use centering drill gauge with drill 
bit Ø4.1 mm to obtain concentric 
hole [C/5]
• Alu Rivet, head Ø15 mm 4.0×18- 
 K15, blank or powder coated, grip  
 range 8-13 mm. Slipping points for  
 Steel Sub-frame use concenter  
 drill gauge with drill bit Ø4.1 mm to  
 obtain concentric hole [C/5]

Slipping points for Steel 
Sub-frame
• Slipping points for Steel Sub-  
 frame. Use centering drill gauge  
 with drill bit Ø4.1 mm to obtain   
 concentric hole [C/5]
• SS Rivet, head Ø15 mm, 4.0×18- 
 K15, blank or powder coated, grip  
 range 9-14 mm

Montáž nýtů
Použijte nýtovací pistoli GESIPA 
ACCUBIRD nebo podobný typ. 
Nepoužívejte pneumatická zařízení. 
Použijte centrovací vrtací šablonu 
s vrtákem o Ø 4,1 mm, aby bylo 
dosaženo středu otvoru [A/3].

Pevný bod pro hliníkový
nosný rošt
Pevný bod pro hliníkový rošt typu 
8 Ø 9,4 mm [B/4] 
•  Hlava nýtu Ø 15 mm 4,0×18-K15, 

bezbarvý nebo s práškovým lako-
váním, svěrná tloušťka 8-13 mm.

Pevný bod pro ocelový
nosný rošt
Pevný bod pro ocelový rošt A2 typu 
8 Ø 9,4 mm [B/4] 
•  Nýt SS, Ø hlavy 15 mm, 4,0×18-

K15, bezbarvý nebo s práško-
vým lakováním, svěrná tloušťka 
9-14 mm.

Každá deska musí být upevněna na 
2 pevných bodech upevněných ve 
středu desky, kde probíhá první krok 
montáže. Všechny ostatní body jsou 
kluzné body.

Kluzné body pro hliníkový
nosný rošt
Použijte centrovací vrtací šablonu 
s vrtákem o Ø 4,4 mm, aby bylo 
dosaženo středu  otvoru [C/5]
•  Hliníkový nýt, Ø hlavy 15 mm, 

4,0×18-K15, bezbarvý nebo s práš-
kovým lakováním, svěrná tloušťka 
8-13 mm.

Ocelový nosný rošt: Použijte 
centrovací vrtací šablonu s vrtákem 
o Ø 4,1 mm, aby bylo dosaženo 
středu otvoru [C/5]

Kluzné body pro ocelový
nosný rošt
•  Posuvné body pro ocelový nosný 

rošt. Použijte centrovací vrtací ša-
blonu s vrtákem o Ø 4,1 mm, aby 
bylo dosaženo středu otvoru [C/5]

•  Nýt SS, Ø hlavy 15 mm, 4,0×18-
K15, bezbarvý nebo s práško-
vým lakováním, svěrná tloušťka 
9-14 mm

1 Nosný profil
2 Deska Swisspearl 8 mm
3 Centrovací vrtací šablona
4 Pevný bod pro objímku, typ 8
5 Nýt 4,0 × 18 - K15

Pevný bod

Kluzný bod

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Kovové nosné konstrukce
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Swisspearl large panelsDesign  I  Metal supports

1 Support profile
2 Swisspearl panel 8 mm
3 Concenter drill gauge  
4 Fixed point sleeve, type 8
5 Rivet 4.0 x 18 - K15

Rivet installation
Use rivet gun GESIPA ACCUBIRD 
or similar. Do not use pneumatic 
equipment. Use centering drill 
gauge with drill bit Ø4.1 mm to 
obtain concentric hole [A/3].

Fixed point for Aluminum 
Sub-frame
Fixed point for Aluminum, 
Type 8 Ø9.4 mm [B/4]
• Rivet head Ø15 mm 4.0×18-K15,  
 blank or powder coated, grip   
 range 8-13 mm
 
Fixed point for Steel 
Sub-frame
Fixed point steel A2, 
Type 8, Ø9.4 mm [B/4]
• SS Rivet, head Ø15 mm, 4.0×18- 
 K15, blank or powder coated,   
 grip range 9-14 mm

Each panel must be fastened by 2 
fixed fastening points in the panel 
center, installed first. All the others 
are slipping points.

Slipping points for Aluminum 
Sub-frame
Use centering drill gauge with drill 
bit Ø4.1 mm to obtain concentric 
hole [C/5]
• Alu Rivet, head Ø15 mm 4.0×18- 
 K15, blank or powder coated, grip  
 range 8-13 mm. Slipping points for  
 Steel Sub-frame use concenter  
 drill gauge with drill bit Ø4.1 mm to  
 obtain concentric hole [C/5]

Slipping points for Steel 
Sub-frame
• Slipping points for Steel Sub-  
 frame. Use centering drill gauge  
 with drill bit Ø4.1 mm to obtain   
 concentric hole [C/5]
• SS Rivet, head Ø15 mm, 4.0×18- 
 K15, blank or powder coated, grip  
 range 9-14 mm

19Swisspearl large panelsDesign  I  Metal support

Metal sub frame - 8 mm façade panels - rivet distances 

Characteristic value  Design value Spacing d (maximal distance between rivets)
of wind suction of wind suction 
(according to European  (with a safety coefficient Vertical panel (portrait) Horizontal panel (landscape)
standards) of 1.5) horizontally vertically horizontally vertically
kN/m2 psf kN/m2 psf mm mm mm mm

- 0.70 - 13.90 - 1.0 - 20.9 600 725 725 530

- 1.00 - 20.90 - 1.5 - 31.3 600 590 675 530

- 1.30 - 26.50 - 1.9 - 39.7 600 490 520 530

- 1.80 - 37.60 - 2.7 - 56.4 400 490 430 370

- 2.30 - 48.70 - 3.5 - 73.1 400 420 400 370

- 2.70 - 55.70 - 4.0 - 83.5 400 330 370 370

- 3.30 - 69.60 - 5.0 - 104.4 300 370 370 280

- 4.00 - 83.50 - 6.0 - 125.3 300 330 330 220

Above table is a guide line for 2 or more fasteners in vertical and horizontal direction. The spacings have been calculated considering a safety factor 
of 1.5. The spacings originate from 1230x3050 mm full size panels with equal distances between rivets. Data may be interpolated. 

Kovový nosný rošt – 8 mm fasádní desky – vzdálenosti nýtů

Výše uvedená tabulka představuje vodítko pro 2 nebo více uchycení ve svislém nebo vodorovném směru. Rozestupy vycházejí z plnoformátových 
desek 1 250 × 3 050 mm a ze shodných vzdáleností mezi nýty. Údaje lze interpolovat.

Charakteristická hodnota 
sání větru  
(podle evropských norem)

kN/m2                                   psf

Konstrukční hodnota sání 
větru (s bezpečnostním  
koeficientem 1,5)

kN/m2                                   psf

Doporučení pro maximální vzdálenost d (vzdálenost mezi nýty nebo šrouby)

Svislá deska (na výšku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Vodorovná deska (na šířku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Kovové nosné konstrukce
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Design values 
Resistance of aluminum and steel rivets 4.0x18 K15

Position Distance between fasteners (spacing)
 720 mm 600 mm 400 mm

Middle 774 N 821 N  864 N

Edge 399 N 481 N  575 N

Corner 254 N 311 N  414 N

Swisspearl large panels

Engineering responsibility
The spacings in above table are 
provided as indication. For the 
actual cladding design a locally 
licensed engineer shall assume 
responsibility for calculation and 
verification.

Panel data
n	Modulus of elasticity 
 MOE  ca. 15’000 MPA
n	Modulus of rupture 
 (characteristic) 
 MOR (average) > 22 MPa
n	Design value bending 
 resistance 8.0 MPa 
 (2.5 safety factor) 
n	Density  > 1.75g/cm3

Design  I  Metal support

The data was evaluated according 
to ETAG 034 using 8 mm panel, 
and includes a safety factor of 2.5. 
Diameter of panel hole must be 9.5 
mm, and rivet head must be 15 mm.
Min. thickness for steel profiles to 
be 1.27 mm, and 2 mm for aluminum.
Edge distances 30 mm horizontally, 
80 mm vertically. The data may be 
interpolated.

Metal sub frame - 8 mm façade panels - rivet distances

Zodpovědnost za provedení  
a montáž
Rozestupy ve výše uvedené tabulce 
jsou uvedeny jako informativní. 
Ohledně dané konstrukce obložení 
musí za kalkulaci a ověřování při-
jmout odpovědnost technik/inženýr
s místní licencí.

Údaje o deskách
-  Modul pružnosti 

MOE cca. 15 000 MPa
-  Pevnost v ohybu 

(charakteristická) 
MOR (průměrná) > 22 MPa

-  Konstrukční hodnota odolnosti 
v ohybu 8,0 MPa 
(bezpečnostní faktor 2,5)

- Hustota > 1,75 g/cm3

Údaje byly hodnoceny podle 
ETAG 034 s použitím 8 mm desky 
a nezahrnují žádný bezpečnostní fak-
tor. Průměr otvoru v desce musí být 
9,5 mm a hlava nýtu musí být 15 mm. 

Min. tloušťka pro ocelové profily by 
měla být 1,27 mm a pro hliníkové 
profily 2 mm. Vzdálenosti hran 
30 mm vodorovně a 80 mm svisle. 

Údaje lze interpolovat.

Kovový nosný rošt – 8 mm fasádní desky – vzdálenosti nýtů

Charakteristické hodnoty 
Odolnost hliníkových nýtů a nýtů z nerezové oceli 4,0×18 K15

Poloha                                  Vzdálenosti mezi uchycením (rozestupy)

Střed 2000 N
950 N

1200 N

Hrana

Roh
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Metal sub frame - 12 mm façade panels - rivet distances 

Characteristic value  Design value Spacing d (maximal distance between rivets)
of wind suction of wind suction 
(according to European  (with a safety coefficient Vertical panel (portrait) Horizontal panel (landscape)
standards) of 1.5) horizontally vertically horizontally vertically
kN/m2 psf kN/m2 psf mm mm mm mm

   2.08   43.44    3.12    65.16 570 725 725 570

- 2.31 - 48.31 - 3.47 - 72.47 570 670 670 570

- 2.88 - 60.15 - 4.32 - 90.22 570 565 565 570

- 3.39 - 70.73 - 5.08 - 106.09 570 480 480 570 

- 4.22 - 88.13 - 6.33 - 132.20 570 385 385 570

- 5.10 - 106.51 - 7.65 - 159.77 380 725 725 380

- 7.09 - 148.00 - 10.63 - 222.00 380 375 375 380

- 8.86 - 185.04 - 13.29 - 277.56 380 300 300 380

Above table is a guide line for 2 or more fasteners in vertical and horizontal direction. The spacings have been calculated considering a safety factor 
of 1.5. The spacings originate from 1230x3050 mm full size panels with equal distances between rivets. Data may be interpolated. 

Kovový nosný rošt – 12 mm fasádní desky – vzdálenosti nýtů

Charakteristická hodnota 
sání větru  
(podle evropských norem)

kN/m2                                   psf

Konstrukční hodnota sání 
větru (s bezpečnostním  
koeficientem 1,5)

kN/m2                                   psf

Doporučení pro maximální vzdálenost d (vzdálenost mezi nýty nebo šrouby)

Svislá deska (na výšku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Vodorovná deska (na šířku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Výše uvedená tabulka představuje vodítko pro 2 nebo více uchycení ve svislém nebo vodorovném směru. Rozestupy vycházejí z plnoformátových 
desek 1 250 × 3 050 mm a ze shodných vzdáleností mezi nýty. Údaje lze interpolovat.
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Zodpovědnost za provedení  
a montáž
Rozestupy ve výše uvedené tabulce 
jsou uvedeny jako informativní. 
Ohledně dané konstrukce obložení 
musí za kalkulaci a ověřování při-
jmout odpovědnost technik/inženýr
s místní licencí.

Údaje o deskách
-  Modul pružnosti 

MOE cca. 15 000 MPa
-  Pevnost v ohybu 

(charakteristická) 
MOR (průměrná) > 22 MPa

-  Konstrukční hodnota odolnosti 
v ohybu 8,0 MPa 
(bezpečnostní faktor 2,5)

- Hustota > 1,75 g/cm3

Údaje byly hodnoceny podle 
ETAG 034 s použitím 8 mm desky 
A zahrnují bezpečnostní faktor 
2,5. Průměr otvoru v desce musí 
být 9,5 mm a hlava nýtu musí být 
15 mm. 

Min. tloušťka pro ocelové profily by 
měla být 1,27 mm a pro hliníkové 
profily 2 mm. Vzdálenosti hran 
30 mm vodorovně a 80 mm svisle. 

Údaje lze interpolovat.

Kovový nosný rošt – 12 mm fasádní desky – vzdálenosti nýtů

Charakteristické hodnoty 
Odolnost hliníkových nýtů a nýtů z nerezové oceli 4,0×24 K15

Poloha                                  Vzdálenosti mezi uchycením (rozestupy)
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Design values 
Resistance of aluminum and steel rivets 4.0x18 K15

Position Distance between fasteners (spacing)
 720 mm 600 mm 400 mm

Middle 774 N 821 N  864 N

Edge 399 N 481 N  575 N

Corner 254 N 311 N  414 N

Swisspearl large panels

Engineering responsibility
The spacings in above table are 
provided as indication. For the 
actual cladding design a locally 
licensed engineer shall assume 
responsibility for calculation and 
verification.

Panel data
n	Modulus of elasticity 
 MOE  ca. 15’000 MPA
n	Modulus of rupture 
 (characteristic) 
 MOR (average) > 22 MPa
n	Design value bending 
 resistance 8.0 MPa 
 (2.5 safety factor) 
n	Density  > 1.75g/cm3

Design  I  Metal support

The data was evaluated according 
to ETAG 034 using 8 mm panel, 
and includes a safety factor of 2.5. 
Diameter of panel hole must be 9.5 
mm, and rivet head must be 15 mm.
Min. thickness for steel profiles to 
be 1.27 mm, and 2 mm for aluminum.
Edge distances 30 mm horizontally, 
80 mm vertically. The data may be 
interpolated.

Metal sub frame - 8 mm façade panels - rivet distances

Střed 1950 N
1450 N
1350 N

Hrana

Roh
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Swisspearl large panels

Single span panels

c  Fixed point Ø9.5 mm [F]
C  Slipping point Ø9.5 mm 

Design  I  Metal supports

Max. distance between fasteners for single span panels 570 mm, unless 
smaller distances is required by high wind load as per table of fastener 
distances.

If more than 5 single span panels are ad- joining each other - the chain of 
fixed points must be interrupted by a different configuration of the fixed 
points. 

Consult with technical advisor.

Single span
Fixed point Ø 9.5 mm [F]
Slipping point Ø 9.5 mm
 
Soffit panels
Fastener distances for soffit
panels and suspended ceilings
not to exceed 500 mm. 

Jednoduchá deska
Pevný bod Ø 9,5 mm [F]
Kluzný bod Ø 9,5 mm

Podhledy
Vzdálenosti mezi kotvením desek 
pro podhledy nesmějí přesáhnout 
500 mm.

Max. vzdálenost mezi uchycením pro desky bez středové podpory je 570 mm, 
pokud z důvodu vysokého zatížení větrem nejsou vyžadovány menší vzdále-
nosti, jak je uvedeno v tabulce vzdáleností uchycení. 

Pokud na sebe vodorovně navazuje více než 3 metry panelů, musí být řetězec 
svislých T-profilů přerušen 2 L-profily. 

Obraťte se na technického poradce.

Desky bez středové podpory

  Pevný bod         Ø 9,5 mm [F]
  Kluzný bod        Ø 9,5 mm
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Swisspearl large panels

Swisspearl vertical panel (portrait) Swisspearl vertical panel (portrait)

If no rivet at half height go with [F] to row above.Fixed points [F] center and left.

c  Fixed point Ø9.5 mm [F]
C  Slipping point Ø9.5 mm 

Design  I  Metal supports

Svislá deska Swisspearl (na výšku)
Ukázkové umístění nýtů, konečné umístění určí statik. 

Pevné body [F] uprostřed a nalevo.

Svislá deska Swisspearl (na výšku)

Není-li v polovině výšky žádný nýt, pokračujte s [F] výše.

  Pevný bod         Ø 9,5 mm [F]
  Kluzný bod        Ø 9,5 mm
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Swisspearl horizontal panel

Design  I  Metal supports

Between fixed points, the max. 
distance can be 1 slipping point

c  Fixed point Ø9.5 mm [F]
C  Slipping point Ø9.5 mm 

Vodorovná deska Swisspearl

Mezi pevnými body s max.
vzdáleností může být 1 kluzný bod.

  Pevný bod         Ø 9,5 mm [F]
  Kluzný bod        Ø 9,5 mm

Ukázkové umístění nýtů, konečné umístění určí statik. 
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Swisspearl large panels

Swisspearl horizontal panel (landscape)

c  Fixed point Ø9.5 mm [F]
C  Slipping point Ø9.5 mm 

Design  I  Metal supports

Vodorovná deska Swisspearl (na šířku)

Pevný bod
Kluzný bod

  Pevný bod         Ø 9,5 mm [F]
  Kluzný bod        Ø 9,5 mm

Ukázkové umístění nýtů, konečné umístění určí statik. 
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Wind load ≤ 0.45 kN/m²

Building height up to (m) ≤ 10

Strip width  100-150 mm [d1] 400

Strip width  ≤ 200 [d2] 450

Strip width  ≤ 300 [d3] 500

Strip width  ≤ 400 [d] see page 19

Swisspearl large panelsDesign  I  Metal supports

c  Fixed point Ø9.5 mm [F]
C  Slipping point Ø9.5 mm 

Swisspearl stripes or Linearis Fastener distances [d1-d4]

Linearis panel strips are delivered without drill holes. 
Installation details as per this DIM are applicable.
 

Pásy Swisspearl nebo Linearis

  Pevný bod         Ø 9,5 mm [F]
  Kluzný bod        Ø 9,5 mm

Vzdálenosti uchycení [d1-d4]

Zatížení větrem ≤ 0.45 kN/m2

Výška budovy do (m) ≤ 10

Šířka pásků 100-150 mm [d1] 400

Šířka pásků ≤ 200 mm [d2] 450

Šířka pásků ≤ 300 mm [d3] 500

Šířka pásků ≤ 400 mm [d] viz strana 19

Pruhy desek Linearis se dodávají bez předvrtaných otvorů.  
Platí detaily montáže podle této projekční a montážní příručky.

Ukázkové umístění nýtů, konečné umístění určí statik. 
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Pásy Swisspearl nebo Linearis
s otevřenými spárami

Produkt
Linearis jsou pruhy desek vyrobené  
pro instalaci s otevřenými spárami. 
Vyrábějí se jednobarevné i vícebarevné, 
se stejnými či různými délkami formátu, 
s průběžnými nebo střídavými spárami 
– je jich velmi široká škála umožňující 
nejrůznější kombinace.

Přehled formátů Linearis

1500×147×8 mm 4,37 ks/m2

2000×147×8 mm 3,28 ks/m2

2500×147×8 mm 2,63 ks/m2

1500×300×8 mm 2,18 ks/m2

2000×300×8 mm 1,64 ks/m2

2500×300×8 mm 1,31 ks/m2

5 mm spáry

Otvory v deskách na nýty
Otvory pro uchycení se musejí udělat 
přímo na místě stavby. Průměr 9,5 mm

Provětrávaná mezera
Min. mezera s otevřenými spárami 
je 40 mm

Spáry mezi deskami
Typická spára mezi deskami Linearis 
je 5 mm. V případě širších spár budou 
jakékoli nepřesnosti při montáži hůře 
viditelné.

Montáž desek Reflex, Vintago
a Vintago - Reflex
Při montáži musejí všechny šipky na 
panelech Reflex, Vintago
a Vintago - Reflex směrovat stejným 
směrem.

Pevný bod pro hliníkový
nosný rošt
Pevný bod pro hliníkový rošt typu 8, 
průměr 9,4 mm [B/4]
•  Nýt, Ø hlavy 15 mm, K15, bezbarvý 

nebo s práškovým lakováním, svěrná 
tloušťka 8-13 mm.

Pevný bod pro ocelový nosný rošt
Pevný bod pro ocelový rošt A2 typu 8, 
průměr 9,4 mm [B/4]
•  Nýt SS, Ø hlavy 15 mm, K15, bezbarvý 

nebo s práškovým lakováním, svěrná 
tloušťka 9-14 mm.

Vyvrtejte otvory o průměru 4,1 mm 
do kovových profilů
Použijte centrovací vrtací šablonu, aby  
otvory byly ve středu otvoru o průměru 
9,5 mm v desce. Použijte vrták typu 
A na hliníkové profily a typu S na ocel.

Detaily
Platí detaily montáže podle této pro-
jekční a montážní příručky.

Svislá montáž
Rozložení desek Linearis je obvykle 
vodorovné. Potřebujete-li provést svis-
lou montáž, obraťte se na technickou 
podporu.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Kovové nosné konstrukce



29

29

120 45 120 4545 45 45 45

14
7

5

5

d d d d d d

120 45 120 4545 45 45

14
7

5

120

d d d d d d

5

5

F F

FF

FF

FF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Design  I  Metal supports

Linearis example

c  Fixed point Ø9.5 mm [F]
C  Slipping point Ø9.5 mm 

Attention! Staggered layout with centric T-profiles, the fastener hole is located in the center of the bracket.

Swisspearl large panels

Příklad Linearis

Upozornění! Pro střídavé rozvržení se středovými profily typu T: otvor na uchycení se nachází ve středu.   Pevný bod         Ø 9,5 mm [F]
  Kluzný bod        Ø 9,5 mm
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Swisspearl large panels

Example outer corner

1 Swisspearl panel, 8 mm
2 Rivet 4.0×18-K15
3 Min. angle 60 x 60 mm
4 Min. angle 70 x 60 mm 
5 Bracket
6 Thermal insulation

Example inner corner

Corner angle not attached back to 
building as shown can be cantilevered up 
to 400 mm

Design  I  Metal supports

Příklad vnějšího rohu

1 Deska Swisspearl, 8 mm
2 Nýt 4,0×18-K15
3 Min. úhelník 60 × 60 mm
4 Min. úhelník 70 × 60 mm
5 Kotva
6 Tepelná izolace

Rohový úhelník nepřipevněný k budově podle obrázku lze 
připevnit ke konzole vzdálené až 400 mm.

Příklad vnitřního rohu
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Swisspearl large panels

Example outer corner

1 Swisspearl panel, 8 mm
2 Rivet 4.0×18-K15
3 Min. angle 60 x 60 mm
4 Min. angle 70 x 60 mm 
5 Bracket
6 Thermal insulation

Example inner corner

Corner angle not attached back to 
building as shown can be cantilevered up 
to 400 mm

Design  I  Metal supports 31
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Swisspearl large panels

1 Exterior wall
2 Thermal insulation
3 Horizontal support
4 Vertical support
5 Swisspearl panel 8 mm
6 Rivet 4.5x18 K15
7 Swisspearl jamb board 8 mm
8 Window frame
9 U or F-profile with sealant
10 Window sill

Jamb with 8 mm panel

Example window jamb

Window jamb with metal frame 

Design  I  Metal supports

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Vodorovná konstrukce
4  Svislá konstrukce
5  Deska Swisspearl 8 mm
6  Nýt 4,5×18 K15
7  Ostění Swisspearl 8 mm
8  Okenní rám
9  Profil U nebo F s těsnicím materiálem
10  Okenní parapet

Ostění okna s kovovou konstrukcí

Ostění s 8 mm deskou

Příklad okenního ostění
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 1 Exterior wall
2 Thermal insulation 
3 Bracket
4  Vertical support
5 Ventilation cavity
6 Swisspearl panel 8 mm
7 Rivet 4.0×18-K15
8 Perforated angle
9 Window sill
10 Window frame

Example window sill

Window sill made of metal

Sill detail

Design  I  Metal supports
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1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Držák
4  Svislá nosná konstrukce
5  Provětrávaná mezera
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Nýt 4,0×18-K15
8  Děrovaný úhelník
9  Okenní parapet
10  Okenní rám

Okenní parapet z kovu

Detail parapetu

Příklad okenního parapetu
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Swisspearl large panels

1 Exterior wall
2 Thermal insulation
3 Ventilation cavity 
4  Vertical support
5 Rivet 4.0×18-K15
6 Swisspearl panel 8 mm 
7 Swisspearl panel 8 mm

Perforated angle 

Example window head

Metal framing around whole window Head detail sun shutter

Design  I  Metal supports

8 U or F-profile
9 Perforated angle
10 Reinforcing profile
11 Angle profile insulation 
12 Window frame

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Držák
4  Svislá nosná konstrukce
5  Provětrávaná mezera
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Nýt 4,0×18-K15
8  Děrovaný úhelník
9  Okenní parapet
10  Okenní rám

Perforovaný úhelník

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Provětrávaná mezera
4  Svislá nosná konstrukce
5  Nýt 4,0×18-K15
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Deska Swisspearl 8 mm
8  Profil U nebo F
9  Děrovaný úhelník
10  Vyztužující profil
11  Izolace úhelníkového profilu
12  Okenní rám

Kovová konstrukce okolo okna 

8  Profil U nebo F
9  Děrovaný úhelník
10  Vyztužující profil
11  Izolace úhelníkového profilu
12  Okenní rám

Nadpraží, detail žaluzie

Příklad nadpraží okna
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Swisspearl large panels

Example bottom detail

Design  I  Metal supports

1 Thermal insulation
2 Bracket
3 Vertical support
4 Ventilated cavity
5 Swisspearl panel 8 mm
6 Perforated angle
7 Rivet 4.0×18-K15
8 Thermal insulation 
9 Thermal insulation water resistant

In order to avoid damages its advised to keep a minimum distance of 200mm from 
bottom of the panel to the ground

Příklad spodního ukončení

1 Tepelná izolace
2 Kotva
3 Svislá nosná konstrukce
4 Provětrávaná mezera
5 Deska Swisspearl 8 mm
6 Děrovaný úhelník
7 Nýt 4,0×18-K15
8 Tepelná izolace
5 Voděodolná tepelná izolace

Za účelem předcházení poškození se doporučuje udržovat 
min. vzdálenost 200 mm mezi spodní hranou panelu a zemí.
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Example coping detail

Coping detail Details under slab

Design  I  Metal supports
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1 Thermal insulation
2 Bracket
3 Vertical support
4 Ventilated cavity
5 Swisspearlpanel 8 mm
6 Perforated angle
7 Rivet 4.0×18-K15
8 Soffit
9 Coping

Příklad detailu ukončení

1 Tepelná izolace
2 Kotva
3 Svislá nosná konstrukce
4 Provětrávaná mezera
5 Deska Swisspearl 8 mm
6 Děrovaný úhelník
7 Nýt 4,0×18-K15
8 Tepelná izolace
5 Voděodolná tepelná izolace

Detail ukončení Detaily pod deskou

1 Tepelná izolace
2 Kotva
3 Svislá nosná konstrukce
4 Provětrávaná mezera
5 Deska Swisspearl 8 mm
6 Děrovaný úhelník
7 Nýt 4,0×18-K15
8 Podhled
9 Oplechování
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Swisspearl large panels

Swisspearl screw, stainless steel, saucer 
head Ø 12 mm, T20 drive, 4.8×38 mm.

Swisspearl screw Distances to panel edge

Design  I  Timber battens

Panel hole
Diameter 5.5 mm

Standard edge distances
Horizontally 30 mm
Vertically 80 mm

Minimum edge distances
Horizontally 30 mm
Vertically 60 mm

Maximum edge distance
Horizontally  and vertically max. 
100 mm

Panel joints
Typical panel joint is 8 mm, this
allows panel scraps to be used as
spacers. Wider joints will make any
inaccuracies in the installation less
noticeable.

Installation
The screws must be installed with 
depth stop at 90 degrees set to 
the panel. The screw head must 
rest even to the panel.

Sub-frame engineering
Engineer / contractor are respon-
sible for the design and installation 
of all sub framing parts including all 
pertaining fasteners.

Timber battens
Straight grown pine, dry (max. 20% 
moisture content).

Šroub Swisspearl Vzdálenosti od hrany desky Otvor v desce
Průměr 5,5 mm

Standardní vzdálenosti od hran
Vodorovně 30 mm
Svisle 80 mm

Minimální vzdálenosti od hran
Vodorovně 30 mm
Svisle 60 mm

Maximální vzdálenost od hran
Vodorovně i svisle max. 100 mm

Spáry mezi deskami
Typická spára je 8 mm, což umožňuje, 
aby se odřezky desek používaly jako 
mezikusy. V případě širších spár 
budou nepřesnosti při montáži
hůře viditelné.

Montáž
Vruty musejí být zašroubovány 
s hloubkovým dorazem v úhlu 
90 stupňů k desce. Hlava vrutu musí 
být v rovině s deskou.

Provedení a montáž  
nosných roštů
Technik/dodavatel/ zhotovitel zod-
povídá za konstrukci a montáž veš-
kerých prvků nosných roštů včetně 
příslušných spojovacích materiálů.

Dřevěná prkna
Rovně rostlá borovice, suchá 
(max 20% vlhkost dřeva).

Vrut Swisspearl, nerezová ocel, půlkulatá 
hlava Ø 12 mm, bit T20, 4,8×38 mm.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Timber battens 
Installation over timber battens 
is allowed provided the design 
meets local engineered codes and 
standards. 

Timber quality
Battens must be thickness gauged 
to 1 face:
• Thickness min. 27 mm (min. 3/4")
• Always use planed surface   
 timber
• Solidity class II (FK II/C24)
• Recommended only using 
 kiln-dried lumber
• Moisture content max. 20-%

Vertical battens
At panel joints:
2 x 27 x 60 mm or
1 x 27 x 120 mm
Intermediate supports:
27 x 60 mm

Design  I  Timber battens

Engineering
Battens including their attach-
ment to be engineered per local 
standards.

Battens screw
Screw Ø min. 6 mm
Head Ø min. 12 mm
For battens wider than 60 mm use 
two screws per point of attach-
ment. Rear ventilation, thermal 
insulation, moisture proofing, wind 
proofing layers. All local standards 
are applicable and must be com-
plied with.

Joint flashing
Horizontal joint and L-flashing 
should be 2 mm shorter than panel 
and thus not visible in vertical joints. 
If required butt joint the flashings on 
any batten, do not overlap flashing.

>4
0

3

EPDM strip overlap 

L-flashings and horizontal joint 
flashing are not 100% water-
proof! Therefore all timber bat-
tens must be fully covered by 
EPDM bands to protect them 
against moisture and to prevent 
rotting and the growth of fungi 
and mold.

EPDM strips
All timber battens must be fully 
covered by EPDM backing strips 
stapled to the battens. Stapled at 
the edges of the bands.
EPDM strips to be in one single 
piece top to bottom or overlapped 
as per diagram.

Dřevěná prkna
Montáž na dřevěná prkna je možná 
za předpokladu, že konstrukce bude 
odpovídat místním stavebním předpi-
sům a normám.

Kvalita dřeva
Prkna musejí mít tloušťku naměřenou 
vzhledem k  lícové straně:
• Tloušťka min. 27 mm (min. 3/4“)
•  Vždy používejte hoblovaná prkna
• Třída tvrdosti II (FK II/C24)
•  Doporučuje se používání pouze 

v sušičce vysušeného dřeva
• Vlhkost dřeva max. 20 %

Svislá prkna
•  Na spárách mezi deskami: 

2 × 27 × 60 mm nebo 
1 × 27 × 120 mm

•  Nosné konstrukce uprostřed: 
27 × 60 mm

Provedení a montáž
Prkna a jejich uchycení je nutno zpra-
covávat s ohledem na místní normy.

Vruty do dřeva
Vrut o Ø min. 6 mm
Hlava o Ø min. 12 mm

V případě prken širších než 60 mm 
použijte v každém bodě uchycení dva 
vruty. Pro vrstvy zadního odvětrávaní, 
tepelné izolace, ochrany proti vlhkosti 
a ochrany proti větru. Platí všechny 
místní normy a je nutno dodržovat 
jejich požadavky.

Uzavření spár
Vodorovné krytí spáry profilem  typu 
L by mělo být o 2 mm kratší než 
deska, a tedy neviditelné ve svislých 
spárách. Je-li to nutné, proveďte spoj 
profilu mimo konstrukci, ale nepřekrý-
vejte spárový profil. 

Pásky EPDM
Všechna dřevěná prkna musejí být 
plně zakryta páskami EPDM připevně-
nými na prkna, a to na krajích pásek. 
Pásky EPDM musejí být v jednom 
kuse shora dolů, případně se musejí 
překrývat, jak je zobrazeno na detailu.

Spárový profil typu L  ve vodo-
rovné spáře není 100% odolný 
proti vodě! Dřevěná prkna proto 
musejí být plně zakryta páskami 
EPDM,  čímž jsou chráněna proti 
vlhkosti, hnilobě a vzniku plísní či 
růstu hub.

Překrývání pásek EPDM

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Swisspearl large panels

1 Swisspearl panel 8 mm
2 Screw
3a EPDM band 60 mm
3b EPDM band 120 mm
3c EPDM band 150 mm
4 Batten 27×60, 27×120 mm
5 Joint flashing

Horizontal panel joint

Horizontal section through vertical battens

Design  I  Timber battens

Vodorovná spára mezi deskami

Vodorovný řez svislými prkny

1  Deska Swisspearl 8 mm
2  Vrut
3a  Páska EPDM 60 mm
3b  Páska EPDM 120 mm
3c  Páska EPDM 150 mm
4  Prkno 27×60, 27×120 mm
5  Krytí spár
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Swisspearl large panels

1 Swisspearl panel 8 mm
2 Screw
3a EPDM band 60 mm
3b EPDM band 120 mm
3c EPDM band 150 mm
4 Batten 27×60, 27×120 mm
5 Joint flashing

Horizontal panel joint

Horizontal section through vertical battens
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Swisspearl large panels

Vertical joint at window

1 Swisspearl panel 8 mm
2 EPDM band 60 mm
3 EPDM band 150 mm
4 Batten 27×60 mm
5 Swisspearl window sill

Design  I  Timber battens

Svislý spoj u okna

1 Deska Swisspearl 8 mm
2 Páska EPDM 60 mm
3 Páska EPDM 150 mm
4 Prkno 27×60 mm
5 Okenní parapet Swisspearl
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Swisspearl large panels

Vertical joint at window

1 Swisspearl panel 8 mm
2 EPDM band 60 mm
3 EPDM band 150 mm
4 Batten 27×60 mm
5 Swisspearl window sill
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Timber battens - 8 mm façade panels – screw distances

Characteristic value  Design value Spacing d (maximal distance between rivets)
of wind suction of wind suction 
(according to European  (with a safety coefficient Vertical panel (portrait) Horizontal panel (landscape)
standards) of 1.5) horizontally vertically horizontally vertically
kN/m2 psf kN/m2 psf mm mm mm mm

- 0.70 - 13.90 - 1.0 - 20.9 600 725 725 530

- 1.00 - 20.90 - 1.5 - 31.3 600 590 675 530

- 1.30 - 26.50 - 1.9 - 39.7 600 490 520 530

- 1.80 - 37.60 - 2.7 - 56.4 400 490 430 370

- 2.30 - 48.70 - 3.5 - 73.1 400 420 400 370

- 2.70 - 55.70 - 4.0 - 83.5 400 330 370 370

- 3.30 - 69.60 - 5.0 - 104.4 300 370 370 280

- 4.00 - 83.50 - 6.0 - 125.3 300 330 330 220

Above table is a guide line for 2 or more fasteners in vertical and horizontal direction. The spacings have been calculated considering a safety factor 
of 1.5. The spacings originate from 1230x3050 mm full size panels with equal distances between screws. Data may be interpolated. 

Dřevěná prkna – 8 mm fasádní desky – vzdálenosti vrutů

Charakteristická hodnota 
sání větru  
(podle evropských norem)

kN/m2                                   psf

Konstrukční hodnota sání 
větru (s bezpečnostním  
koeficientem 1,5)

kN/m2                                   psf

Doporučení pro maximální vzdálenost d (vzdálenost mezi nýty nebo vruty)

Svislá deska (na výšku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Vodorovná deska (na šířku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Výše uvedená tabulka představuje vodítko pro 2 nebo více uchycení ve svislém nebo vodorovném směru. Rozestupy vycházejí z plnoformátových desek 1 250 × 3 050 mm 
a ze shodných vzdáleností mezi vruty. Údaje lze interpolovat.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Timber battens - 8 mm façade panels – screw distances

Characteristic value  Design value Spacing d (maximal distance between rivets)
of wind suction of wind suction 
(according to European  (with a safety coefficient Vertical panel (portrait) Horizontal panel (landscape)
standards) of 1.5) horizontally vertically horizontally vertically
kN/m2 psf kN/m2 psf mm mm mm mm

- 0.70 - 13.90 - 1.0 - 20.9 600 725 725 530

- 1.00 - 20.90 - 1.5 - 31.3 600 590 675 530

- 1.30 - 26.50 - 1.9 - 39.7 600 490 520 530

- 1.80 - 37.60 - 2.7 - 56.4 400 490 430 370

- 2.30 - 48.70 - 3.5 - 73.1 400 420 400 370

- 2.70 - 55.70 - 4.0 - 83.5 400 330 370 370

- 3.30 - 69.60 - 5.0 - 104.4 300 370 370 280

- 4.00 - 83.50 - 6.0 - 125.3 300 330 330 220

Above table is a guide line for 2 or more fasteners in vertical and horizontal direction. The spacings have been calculated considering a safety factor 
of 1.5. The spacings originate from 1230x3050 mm full size panels with equal distances between screws. Data may be interpolated. 

Zodpovědnost za provedení  
a montáž
Rozestupy ve výše uvedené tabulce 
jsou uvedeny jako informativní. 
Ohledně dané konstrukce obložení 
musí za kalkulaci a ověřování při-
jmout odpovědnost technik/inženýr
s místní licencí.

Údaje o deskách
-  Modul pružnosti 

MOE cca. 15 000 MPa
-  Pevnost v ohybu 

(charakteristická) 
MOR (průměrná) > 22 MPa

-  Konstrukční hodnota odolnosti 
v ohybu 8,0 MPa 
(bezpečnostní faktor 2,5)

- Hustota > 1,75 g/cm3

Údaje byly hodnoceny podle
ETAG 034 s použitím 8 mm
desky a nezahrnují žádný bezpeč-
nostní faktor. 

Průměr otvoru v desce musí
být 5,5 mm a hlava vrutu musí být 
12 mm. Minimální zapuštění vrutu 
ve dřevě má být 27 mm. Vzdálenosti 
hran 30 mm vodorovně a 80 mm 
svisle. 

Údaje lze interpolovat.

Charakteristické hodnoty 
Odolnost vrutů 4,8×38 Ø 12 mm

20

Design values 
Resistance of aluminum and steel rivets 4.0x18 K15

Position Distance between fasteners (spacing)
 720 mm 600 mm 400 mm

Middle 774 N 821 N  864 N

Edge 399 N 481 N  575 N

Corner 254 N 311 N  414 N

Swisspearl large panels

Engineering responsibility
The spacings in above table are 
provided as indication. For the 
actual cladding design a locally 
licensed engineer shall assume 
responsibility for calculation and 
verification.

Panel data
n	Modulus of elasticity 
 MOE  ca. 15’000 MPA
n	Modulus of rupture 
 (characteristic) 
 MOR (average) > 22 MPa
n	Design value bending 
 resistance 8.0 MPa 
 (2.5 safety factor) 
n	Density  > 1.75g/cm3

Design  I  Metal support

The data was evaluated according 
to ETAG 034 using 8 mm panel, 
and includes a safety factor of 2.5. 
Diameter of panel hole must be 9.5 
mm, and rivet head must be 15 mm.
Min. thickness for steel profiles to 
be 1.27 mm, and 2 mm for aluminum.
Edge distances 30 mm horizontally, 
80 mm vertically. The data may be 
interpolated.

Metal sub frame - 8 mm façade panels - rivet distances

Poloha                                  Vzdálenosti mezi uchycením (rozestupy)

Střed 2000 N

700 N

1100 N

Hrana

Roh

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Timber battens - 12 mm façade panels – screw distances

Characteristic value  Design value Spacing d (maximal distance between rivets)
of wind suction of wind suction 
(according to European  (with a safety coefficient Vertical panel (portrait) Horizontal panel (landscape)
standards) of 1.5) horizontally vertically horizontally vertically
kN/m2 psf kN/m2 psf mm mm mm mm

   2.23   46.64    3.35    69.97 530 725 725 530

- 3.00 - 62.65 - 4.50 - 93.99 530 580 580 530

- 3.83 - 80.05 - 5.75 - 120.1 530 465 465 530

- 4.24 - 88.55 - 6.36 - 132.84 530 420 420 530

- 5.97 - 124.74 - 8.96 - 187.14 350 465 465 350

- 6.95 - 145.07 - 10.42 - 217.64 350 410 410 350

- 7.96 - 166.23 - 11.94 - 249.39 350 365 365 350

- 9.00 - 187.95 - 13.50 - 281.97 350 325 325 350

Above table is a guide line for 2 or more fasteners in vertical and horizontal direction. The spacings have been calculated considering a safety factor 
of 1.5. The spacings originate from 1230x3050 mm full size panels with equal distances between screws. Data may be interpolated. 

Dřevěná prkna – 12 mm fasádní desky – vzdálenosti vrutů

Charakteristická hodnota 
sání větru  
(podle evropských norem)

kN/m2                                   psf

Konstrukční hodnota sání 
větru (s bezpečnostním  
koeficientem 1,5)

kN/m2                                   psf

Doporučení pro maximální vzdálenost d (vzdálenost mezi nýty nebo vruty)

Svislá deska (na výšku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Vodorovná deska (na šířku)

vodorovně            svisle 
mm                         mm

Výše uvedená tabulka představuje vodítko pro 2 nebo více uchycení ve svislém nebo vodorovném směru. Rozestupy vycházejí z plnoformátových desek 1 250 × 3 050 mm 
a ze shodných vzdáleností mezi vruty. Údaje lze interpolovat.
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Charakteristické hodnoty
Odolnost vrutů 4,8×44 Ø 12 mm

Zodpovědnost za provedení  
a montáž
Rozestupy ve výše uvedené tabulce 
jsou uvedeny jako informativní. 
Ohledně dané konstrukce obložení 
musí za kalkulaci a ověřování při-
jmout odpovědnost technik/inženýr
s místní licencí.

Údaje o deskách
-  Modul pružnosti 

MOE cca. 15 000 MPa
-  Pevnost v ohybu 

(charakteristická) 
MOR (průměrná) > 22 MPa

-  Konstrukční hodnota odolnosti 
v ohybu 8,0 MPa 
(bezpečnostní faktor 2,5)

- Hustota > 1,75 g/cm3

Údaje byly hodnoceny podle
ETAG 034 s použitím 12 mm
desky a nezahrnují žádný  
bezpečnostní faktor.

Průměr otvoru v desce musí
být 5,5 mm a hlava vrutu musí být 
12 mm. Minimální zapuštění vrutu 
ve dřevě má být 27 mm. Vzdálenosti 
hran 30 mm vodorovně a 80 mm 
svisle. 

Údaje lze interpolovat.

20

Design values 
Resistance of aluminum and steel rivets 4.0x18 K15

Position Distance between fasteners (spacing)
 720 mm 600 mm 400 mm

Middle 774 N 821 N  864 N

Edge 399 N 481 N  575 N

Corner 254 N 311 N  414 N

Swisspearl large panels

Engineering responsibility
The spacings in above table are 
provided as indication. For the 
actual cladding design a locally 
licensed engineer shall assume 
responsibility for calculation and 
verification.

Panel data
n	Modulus of elasticity 
 MOE  ca. 15’000 MPA
n	Modulus of rupture 
 (characteristic) 
 MOR (average) > 22 MPa
n	Design value bending 
 resistance 8.0 MPa 
 (2.5 safety factor) 
n	Density  > 1.75g/cm3

Design  I  Metal support

The data was evaluated according 
to ETAG 034 using 8 mm panel, 
and includes a safety factor of 2.5. 
Diameter of panel hole must be 9.5 
mm, and rivet head must be 15 mm.
Min. thickness for steel profiles to 
be 1.27 mm, and 2 mm for aluminum.
Edge distances 30 mm horizontally, 
80 mm vertically. The data may be 
interpolated.

Metal sub frame - 8 mm façade panels - rivet distances

Poloha                                  Vzdálenosti mezi uchycením (rozestupy)

Střed 4000 N

1350 N

1450 N

Hrana

Roh
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Swisspearl large panels

Single span panel (no intermediate support)

Max. distance between fasteners for single span panels 570 mm, unless smaller 
distance is required by high wind load as per table of fastener distances.

Design  I  Timber battens

Soffit panels
Fastener distances for soffit 
panels and suspended ceilings 
not to exceed 500mm. 

Deska bez středové podpory (bez nosné konstrukce uprostřed)

Max. vzdálenost mezi uchycením pro desky bez středové podpory je 570 mm, 
pokud z důvodu vysokého zatížení větrem není vyžadována menší vzdálenost, 
jak je uvedeno v tabulce vzdálenosti přípojů.

Podhledové desky 
Vzdálenosti mezi uchycením pro desky
podhledů nesmějí přesáhnout 500 mm.
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Swisspearl large panels

Vertical panel (portrait) Horizontal panel (landcape)

Drill holes Ø 5.5 mm

Design  I  Timber battens

Vyvrtejte otvory o průměru 5,5 mm

Svislá deska (na výšku) Vodorovné desky (na šířku)
Ukázkové umístění vrutů, konečné umístění určí statik. 
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. Wind load ≤ 0.45 kN/m²

Building height up to (m) ≤ 10

Strip width  100-150 mm [d1] 400

Strip width  ≤ 200 [d2] 450

Strip width  ≤ 300 [d3] 500

Strip width  ≤ 400 [d] see page 40

Swisspearl large panels

Swisspearl strips or Linearis

Design  I  Timber battens

Fastener distances [d1-d4]Pruhy Swisspearl nebo Linearis Vzdálenosti uchycení [d1-d4]

Zatížení větrem ≤ 0.45 kN/m2

Výška budovy do (m) ≤ 10

Šířka pruhu 100-150 mm [d1] 400

Šířka pruhu ≤ 200 mm [d2] 450

Šířka pruhu ≤ 300 mm [d3] 500

Šířka pruhu ≤ 400 mm [d] viz strana 40

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna



47

Pásy Swisspearl nebo Linearis
s otevřenými spárami

Produkt
Linearis jsou pruhy desek vyrobené  
pro instalaci s otevřenými spárami. 
Vyrábějí se jednobarevné i vícebarevné, 
se stejnými či různými délkami formátu, 
s průběžnými nebo střídavými spárami 
– je jich velmi široká škála, umožňující 
nejrůznější kombinace.

Přehled formátů Linearis

1500×147×8 mm 4,37 ks/m2

2000×147×8 mm 3,28 ks/m2

2500×147×8 mm 2,63 ks/m2

1500×300×8 mm 2,18 ks/m2

2000×300×8 mm 1,64 ks/m2

2500×300×8 mm 1,31 ks/m2

5 mm spáry

Otvory v deskách na šrouby
Otvory pro uchycení se musejí udělat 
přímo na místě stavby. Průměr 5,5 mm

Provětrávaná mezera
Min. mezera s otevřenými spárami 
je 40 mm

Spáry mezi deskami
Typická spára mezi deskami Linearis 
je 5 mm. V případě širších spár budou 
jakékoli nepřesnosti při montáži hůře 
viditelné.

Montáž desek Reflex, Vintago
and Vintago - Reflex
Při montáži musejí všechny šipky na 
panelech Reflex, Vintago a Vintago - 
Reflex směrovat stejným směrem.

Dřevěná prkna
Montáž na dřevěná prkna je možná za 
předpokladu, že konstrukce bude od-
povídat místním stavebním předpisům 
a normám.

Pásky EPDM
Všechna dřevěná prkna musejí být plně 
zakryta páskami EPDM připevněnými 
na prkna. Připevněny na krajích pásek. 
Pásky EPDM musejí být v jednom 
kuse shora dolů, případně se musejí 
překrývat.

Detaily
Platí detaily montáže podle této pro-
jekční a montážní příručky.

Svislá montáž
Rozložení desek Linearis je obvykle 
vodorovné. Potřebujete-li provést svis-
lou montáž, obraťte se na technickou 
podporu.

Svislá prkna
Konstrukce pod spárou 1×40×120 mm 
nebo 2×40×60 mm, jednostranný, hob-
lovaný. Nosná konstrukce uprostřed 
40× 60 mm, jednostranná, hoblovaná.

Používání pásek EPDM Swisspearl
s okraji je povinné.

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Linearis example

Design  I  Timber battens

By an offset configuration, fastener hole not to be placed at the joint axis (water course). 

Swisspearl large panels

Příklad Linearis

Otvor pro uchycení nesmí být umístěn v ose spáry (odtok vody).

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Linearis example

Design  I  Timber battens

By an offset configuration, fastener hole not to be placed at the joint axis (water course). 
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Swisspearl large panels

Linearis example outer corner
1 Linearis 8 mm
2 Swisspearl Screw 4.8×38 mm
3 EPDM band 150 mm
4 Batten 40×60 mm
5    Batten 27×60 mm
6 Thermal insulation

Linearis example inner corner

Batten configuration to building corner 
as shown above with the use of 150 mm 
EPDM.

Design  I  Timber battens

Příklad vnějšího rohu Linearis Příklad vnitřního rohu Linearis

Konfigurace prkna vzhledem k rohu budovy
jak je zobrazeno výše s použitím 150 mm 
pásky EPDM.

1 Linearis 8 mm
2 Vrut Swisspearl 4,8×38 mm
3 Páska EPDM 150 mm
4 Prkno 40×60 mm
5 Prkno 27×60 mm
6 Tepelná izolace

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Swisspearl large panels

Swisspearl example outer corner
1 Swisspearl 8 mm
2 Swisspearl Screw 4.8×38 mm
3 EPDM band 150 mm
4 Batten 27×60 mm
5 Thermal insulation

Swisspearl example inner corner

Batten configuration to building corner 
as shown above with the use of 150 mm 
EPDM.

Design  I  Timber battens

Příklad vnějšího rohu Swisspearl Příklad vnitřního rohu Swisspearl

Konfigurace prkna vzhledem k rohu bu-
dovy jak je zobrazeno výše s použitím 
150 mm pásky EPDM.

1 Swisspearl 8 mm
2 Vrut Swisspearl 4,8×38 mm
3 Páska EPDM 150 mm
4 Prkno 27×60 mm
5 Tepelná izolace

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna



51

51

1

2

3

4

5

6

8

9

10

5

7

96

5

8

Swisspearl large panels

1 Exterior wall
2 Thermal insulation
3 Horizontal support
4 Vertical support
5 Swisspearl panel 8 mm
6 Jamb board
7 EPDM band 150 mm
8 Window frame
9 U or F-profile
10 Window sill

Jamb with 8 mm panels

Example window jamb

Window detail

Design  I  Timber battens

Ostění s 8 mm deskou

Detail okna

1 Vnější stěna
2 Tepelná izolace
3 Vodorovná konstrukce
4 Svislá konstrukce
5 Deska Swisspearl 8 mm
6 Nýt 4,5x18 K15
7 Ostění Swisspearl 8 mm
8 Okenní rám
9 Profil U nebo F s těsnicím materiálem
10 Okenní parapet

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Vodorovná nosná konstrukce
4  Svislá nosná konstrukce
5  Deska Swisspearl 8 mm
6  Konstrukce ostění
7  Páska EPDM 150 mm
8  Okenní rám
9  Profil U nebo F
10  Okenní parapet

Příklad okenního rámu

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Swisspearl large panels

 1 Exterior wall
2 Thermal insulation
3 Vertical support
4 Horizontal support
5 Vertical support
6 Swisspearl panel 8 mm
7 Screw 4.8×38 mm
8 Perforated angle
9 Window sill
10 Window frame

Example window sill

Window sill made of metal 

Sill detail 

Design  I  Timber battens

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Svislá nosná konstrukce
4  Vodorovná nosná konstrukce
5  Svislá nosná konstrukce
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Vrut 4,8×38 mm
8  Děrovaný úhelník
9  Okenní parapet
10  Okenní rám

Okenní parapet z kovu

Detail parapetu

Příklad okenního parapetu

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Swisspearl large panels

1 Exterior wall
2 Thermal insulation
3 Horizontal support
4  Vertical support
5 Ventilation cavity
6 Swisspearl panel 8 mm 
7 Swisspearl 8 mm

Perforated angle

Example window head

Metal framing around whole window Head detail sun shutter

Design  I  Timber battens

8 U or F-profile with sealant
9 Perforated angle
10 EPDM band
11 Angle profile
12 Angle profile insulation

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Svislá nosná konstrukce
4  Vodorovná nosná konstrukce
5  Svislá nosná konstrukce
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Vrut 4,8×38 mm
8  Děrovaný úhelník
9  Okenní parapet
10  Okenní rám

Perforovaný úhelník

1  Vnější stěna
2  Tepelná izolace
3  Vodorovná nosná konstrukce
4  Svislá nosná konstrukce
5  Provětrávaná mezera
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Swisspearl 8 mm
8  Profil U nebo F s těsnicím materiálem
9  Děrovaný úhelník
10  Páska EPDM
11  Úhelníkový profil
12  Izolace úhelníkového profilu

Detail nadpraží 

8  Profil U nebo F s těsnicím materiálem
9  Děrovaný úhelník
10  Páska EPDM
11  Úhelníkový profil
12  Izolace úhelníkového profilu

Nadpraží, detail žaluzie

Příklad nadpraží okna

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Swisspearl large panels

Example bottom detail
1 Thermal insulation
2 Horizontal batten
3 Horizontal support
4 Vertical support
5 Ventilated cavity
6 Spacer screw
7 Perforated angle
8 Swisspearl panel 8 mm
9 Thermal insulation water resistant
10 Thermal insulation

Timber / timber Timber / metal Timber verticals with 
spacer screw

Design  I  Timber battens

Příklad spodního ukončení

1  Tepelná izolace
2  Vodorovné prkno
3  Vodorovná konstrukce
4  Svislá konstrukce
5  Provětrávaná mezera
6  Rozpěrný šroub
7  Děrovaný úhelník
8  Deska Swisspearl 8 mm
5  Voděodolná tepelná izolace
10  Tepelná izolace

Dřevo / dřevo Dřevo / kov Dřevěné svislice s rozpěrným  
šroubem

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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Swisspearl large panels

Example coping detail
1 Thermal insulation
2 Horizontal batten
3 Horizontal support
4 Vertical support
5 Ventilated cavity
6 Swisspearl panel 8 mm
7 Perforated angle
8 Screw
9 Soffit
10 Coping

Detail under slab

Design  I  Timber battens

Coping detail

Příklad detailu ukončení

1  Tepelná izolace
2  Vodorovné prkno
3  Vodorovná konstrukce
4  Svislá konstrukce
5  Provětrávaná mezera
6  Rozpěrný šroub
7  Děrovaný úhelník
8  Deska Swisspearl 8 mm
5  Voděodolná tepelná izolace
10  Tepelná izolace

Detail ukončení Detaily pod deskou

1  Tepelná izolace
2  Vodorovné prkno
3  Vodorovná nosná konstrukce
4  Svislá nosná konstrukce
5  Provětrávaná mezera
6  Deska Swisspearl 8 mm
7  Děrovaný úhelník
8  Vrut
9  Podhled
10  Oplechování

Velkoformátové desky SwisspearlKonstrukce | Dřevěná prkna
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56 Swisspearl large panels

On site storage
Pallets must be stored under cover 
i.e. out of rainfall and direct sunlight. 
Where this is not possible, store
under tarp. Ingress of water into 
stacked panels will cause perma-
nent staining to panel surface.
Excess heat to stacked panels can 
cause damage to panel surface. 
Overseas pallets can be stacked 
several above another.

Provisional roofing or tarp covers 
are to be used in a manner that 
allows cross ventilation as shown.

...but lift up vertically

Do not pull panel across...

Fabricating panels at local 
fabricators or on site
Always work out of the weather.
Cutting panels to size:
• Use industrial vertical panel 
 saw for large quantities
• For small quantities use circular  
 hand saw with straight edge 
 and dust extraction
• Panel cut outs, etc. use jig saw
• Cutting blade supplied by factory 
 or procured locally; considering  
 cutting quality, performance,   
 costs
• Dust from fabricating on site 
 must be removed immediately
• Avoid tools which produce fine  
 dust

Stacking panels on site
• Always stack the panels 
 horizontally on pallet base
• Each stack should not be more  
 than 500 mm high (1' 18")
• Use foam protection layer   
 between the panels (as supplied  
 by factory)
• 5 stacks on top of each other 

Pallet sequence
It is recommended to order the 
panels cut and pre-drill according 
to their sequence in the order to 
safe time while installing.

Installation  I  Storage on site, safety

Uskladnění na stavbě
Palety musejí být uskladněny na 
krytém místě, tj. mimo dosah deště 
a přímého slunečního svitu. Kde 
to není možné, skladujete je pod 
plachtou. Průnik vody mezi stohované 
desky bude mít za následek vznik 
neodstranitelných skvrn na povrchu 
desky. Nadměrné teplo mezi stohova-
nými deskami může způsobit poničení 
povrchu desky. Námořní palety lze 
stohovat po několika na sobě.

Provizorní zastřešení nebo kryty 
z plachet se musejí používat takovým 
způsobem, aby byla umožněna venti-
lace jako na obrázku.

Zpracování desek u místních
zpracovatelů nebo na stavbě
Vždy pracujte mimo dosah povětr-
nostních vlivů.

Formátování desek na stavbě:
•  Na větší množství používejte svislou 

průmyslovou pilu určenou k řezání 
desek

•  Na malá množství používejte ruční 
okružní pilu s rovnou hranou a odta-
hem prachu

•  Na výřezy desek apod. používejte 
přímočarou pilu

•  Řezací list může dodat výrobce, pří-
padně jej lze koupit v místě stavby; 
přičemž rozhodnutí je nutno provést 
s ohledem na kvalitu řezu, výkon 
a náklady

•  Prach vznikající při zpracování na 
stavbě je nutno odstranit okamžitě

•  Vyvarujte se používání nástrojů 
produkujících jemný prach

Stohování panelů na stavbě
•  Desky stohujte vždy vodorovně na 

základně z palet
•  Výška žádného stohu by neměla 

přesahovat 500 mm (1‘ 18“)
•  Mezi deskami používejte ochrannou 

vrstvu pěny (dodává se z továrny)
• 5 stohů na sobě

Nevytahujte desky ze stohů... 

...zvedejte je směrem nahoru

Pořadí palet
Doporučuje se objednávání desek 
s ořezáním a předvrtáním podle jejich 
pořadí v objednávce s bezpečným 
předstihem vhledem k montáži.

56 Swisspearl large panels

On site storage
Pallets must be stored under cover 
i.e. out of rainfall and direct sunlight. 
Where this is not possible, store
under tarp. Ingress of water into 
stacked panels will cause perma-
nent staining to panel surface.
Excess heat to stacked panels can 
cause damage to panel surface. 
Overseas pallets can be stacked 
several above another.

Provisional roofing or tarp covers 
are to be used in a manner that 
allows cross ventilation as shown.

...but lift up vertically

Do not pull panel across...

Fabricating panels at local 
fabricators or on site
Always work out of the weather.
Cutting panels to size:
• Use industrial vertical panel 
 saw for large quantities
• For small quantities use circular  
 hand saw with straight edge 
 and dust extraction
• Panel cut outs, etc. use jig saw
• Cutting blade supplied by factory 
 or procured locally; considering  
 cutting quality, performance,   
 costs
• Dust from fabricating on site 
 must be removed immediately
• Avoid tools which produce fine  
 dust

Stacking panels on site
• Always stack the panels 
 horizontally on pallet base
• Each stack should not be more  
 than 500 mm high (1' 18")
• Use foam protection layer   
 between the panels (as supplied  
 by factory)
• 5 stacks on top of each other 

Pallet sequence
It is recommended to order the 
panels cut and pre-drill according 
to their sequence in the order to 
safe time while installing.

Installation  I  Storage on site, safety56 Swisspearl large panels

On site storage
Pallets must be stored under cover 
i.e. out of rainfall and direct sunlight. 
Where this is not possible, store
under tarp. Ingress of water into 
stacked panels will cause perma-
nent staining to panel surface.
Excess heat to stacked panels can 
cause damage to panel surface. 
Overseas pallets can be stacked 
several above another.

Provisional roofing or tarp covers 
are to be used in a manner that 
allows cross ventilation as shown.

...but lift up vertically

Do not pull panel across...

Fabricating panels at local 
fabricators or on site
Always work out of the weather.
Cutting panels to size:
• Use industrial vertical panel 
 saw for large quantities
• For small quantities use circular  
 hand saw with straight edge 
 and dust extraction
• Panel cut outs, etc. use jig saw
• Cutting blade supplied by factory 
 or procured locally; considering  
 cutting quality, performance,   
 costs
• Dust from fabricating on site 
 must be removed immediately
• Avoid tools which produce fine  
 dust

Stacking panels on site
• Always stack the panels 
 horizontally on pallet base
• Each stack should not be more  
 than 500 mm high (1' 18")
• Use foam protection layer   
 between the panels (as supplied  
 by factory)
• 5 stacks on top of each other 

Pallet sequence
It is recommended to order the 
panels cut and pre-drill according 
to their sequence in the order to 
safe time while installing.

Installation  I  Storage on site, safety
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57Swisspearl large panels

Tools

Drill

Circular hand saw with guide rail and dust 
extraction

Center drill gauge

Sealer to cut edges

Jig saw

All cut edges must be sealed with im-
pregnation liquid LUKO. Immediatly wipe 
Luko off the face of the material.

Rivet gun

LUKO hand applicator

LUKO filled in hand applicators is frost 
proof to -8°C (18°F). LUKO supplied in 
1 liter bottles is not frost proof but dries 
faster (for fabrication in work shop).

Panel fabrication on site
For long cuts use multifunction 
table with circular hand saw, guide 
rail and dust extractor. Saw balde
supplied by panel manufacturer or 
at own choice.

Cut outs
For smaller cut outs or odd 
shapes use pendular jig saw. For 
drilling use spiral drill bits on site 
storage Ø 9.5 / Ø 5.5 mm (metal / 
timber supports) with carbide
metal tips supplied by panel ma-
nufacturer or procured locally.

Vacuum handle 
with silicone cups. 
(Keep silicone 
cups clean during 
installation to 
prevent scratching 
panels).

Installation  I  Fabrication, tools, etc.

Depth stop
(mandatory for 
timber sub-frame)

Zpracování desek na stavbě
Pro dlouhé řezy používejte multifunkč-
ní stůl s ruční okružní pilou, vodicí 
lištou a odtahem prachu. List pily 
dodává výrobce desek, případně si ho 
můžete vybrat sami.

Výřezy
Na menší výřezy nebo neobvyklé tvary 
použijte přímočarou pilu s kyvadlovým 
zdvihem. Při vrtání používejte na místě 
uskladnění na stavbě spirálové vrtáky 
o Ø 9,5 / Ø 5,5 mm (kovové/dřevěné 
nosné konstrukce) s povrchem z tvr-
dokovu, které dodává výrobce desek, 
případně je lze koupit v místě stavby.

Impregnační materiál  
na oříznuté hrany

Ruční aplikátor LUKO

Nástroje

Všechny oříznuté hrany je nutno utěs-
nit impregnací LUKO. LUKO okamžitě 
otřete z lícové strany materiálu.

Vrtačka Přímočará pila Nýtovací pistole

Centrovací vrtací nádstavec

Hloubkový doraz 
(povinný pro dřevě-
né nosné rošty)

Impregnace LUKO naplněná v ručních 
aplikátorech je mrazuvzdorná do tep-
loty -8 °C (18 °F). Impregnace LUKO 
dodávaná v litrových lahvích není 
mrazuvzdorná, ale schne rychleji  
(pro zpracování v dílně).

Vakuová rukojeť se 
silikonovými duti-
nami. (Silikonové 
dutiny je během 
montáže nutno 
udržovat v čistotě, 
aby se předcházelo 
nebezpečí poškrá-
bání desek).

Okružní pila s vodicí lištou a odsáváním
prachu.

57Swisspearl large panels

Tools

Drill

Circular hand saw with guide rail and dust 
extraction

Center drill gauge

Sealer to cut edges

Jig saw

All cut edges must be sealed with im-
pregnation liquid LUKO. Immediatly wipe 
Luko off the face of the material.

Rivet gun

LUKO hand applicator

LUKO filled in hand applicators is frost 
proof to -8°C (18°F). LUKO supplied in 
1 liter bottles is not frost proof but dries 
faster (for fabrication in work shop).

Panel fabrication on site
For long cuts use multifunction 
table with circular hand saw, guide 
rail and dust extractor. Saw balde
supplied by panel manufacturer or 
at own choice.

Cut outs
For smaller cut outs or odd 
shapes use pendular jig saw. For 
drilling use spiral drill bits on site 
storage Ø 9.5 / Ø 5.5 mm (metal / 
timber supports) with carbide
metal tips supplied by panel ma-
nufacturer or procured locally.

Vacuum handle 
with silicone cups. 
(Keep silicone 
cups clean during 
installation to 
prevent scratching 
panels).

Installation  I  Fabrication, tools, etc.

Depth stop
(mandatory for 
timber sub-frame)
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57Swisspearl large panels

Tools

Drill

Circular hand saw with guide rail and dust 
extraction

Center drill gauge

Sealer to cut edges

Jig saw

All cut edges must be sealed with im-
pregnation liquid LUKO. Immediatly wipe 
Luko off the face of the material.

Rivet gun

LUKO hand applicator

LUKO filled in hand applicators is frost 
proof to -8°C (18°F). LUKO supplied in 
1 liter bottles is not frost proof but dries 
faster (for fabrication in work shop).

Panel fabrication on site
For long cuts use multifunction 
table with circular hand saw, guide 
rail and dust extractor. Saw balde
supplied by panel manufacturer or 
at own choice.

Cut outs
For smaller cut outs or odd 
shapes use pendular jig saw. For 
drilling use spiral drill bits on site 
storage Ø 9.5 / Ø 5.5 mm (metal / 
timber supports) with carbide
metal tips supplied by panel ma-
nufacturer or procured locally.

Vacuum handle 
with silicone cups. 
(Keep silicone 
cups clean during 
installation to 
prevent scratching 
panels).

Installation  I  Fabrication, tools, etc.

Depth stop
(mandatory for 
timber sub-frame)

57Swisspearl large panels

Tools

Drill

Circular hand saw with guide rail and dust 
extraction

Center drill gauge

Sealer to cut edges

Jig saw

All cut edges must be sealed with im-
pregnation liquid LUKO. Immediatly wipe 
Luko off the face of the material.

Rivet gun

LUKO hand applicator

LUKO filled in hand applicators is frost 
proof to -8°C (18°F). LUKO supplied in 
1 liter bottles is not frost proof but dries 
faster (for fabrication in work shop).

Panel fabrication on site
For long cuts use multifunction 
table with circular hand saw, guide 
rail and dust extractor. Saw balde
supplied by panel manufacturer or 
at own choice.

Cut outs
For smaller cut outs or odd 
shapes use pendular jig saw. For 
drilling use spiral drill bits on site 
storage Ø 9.5 / Ø 5.5 mm (metal / 
timber supports) with carbide
metal tips supplied by panel ma-
nufacturer or procured locally.

Vacuum handle 
with silicone cups. 
(Keep silicone 
cups clean during 
installation to 
prevent scratching 
panels).

Installation  I  Fabrication, tools, etc.

Depth stop
(mandatory for 
timber sub-frame)

57Swisspearl large panels

Tools

Drill

Circular hand saw with guide rail and dust 
extraction

Center drill gauge

Sealer to cut edges

Jig saw

All cut edges must be sealed with im-
pregnation liquid LUKO. Immediatly wipe 
Luko off the face of the material.

Rivet gun

LUKO hand applicator

LUKO filled in hand applicators is frost 
proof to -8°C (18°F). LUKO supplied in 
1 liter bottles is not frost proof but dries 
faster (for fabrication in work shop).

Panel fabrication on site
For long cuts use multifunction 
table with circular hand saw, guide 
rail and dust extractor. Saw balde
supplied by panel manufacturer or 
at own choice.

Cut outs
For smaller cut outs or odd 
shapes use pendular jig saw. For 
drilling use spiral drill bits on site 
storage Ø 9.5 / Ø 5.5 mm (metal / 
timber supports) with carbide
metal tips supplied by panel ma-
nufacturer or procured locally.

Vacuum handle 
with silicone cups. 
(Keep silicone 
cups clean during 
installation to 
prevent scratching 
panels).

Installation  I  Fabrication, tools, etc.

Depth stop
(mandatory for 
timber sub-frame)
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Desky Swisspearl včetně
desek Carat, Avera, Incora, Texial, Re-
flex, Vintago, Vintago - Reflex, Nobilis,
Terra, Planea a Zenor včetně desek 
s doplňkovými fasádními a střešními 
povrchy spadají do těchto kategorií.

Postupy čištění
Odstraňte prach okamžitě po zpraco-
vání desek.

Suchý prach
Je ho nutno vysát vysavačem, případně 
odstranit čistým, suchým a měkkým 
hadříkem nebo kartáčem.

Mokrý prach
Má za následek vznik skvrn na povr-
chu desky. Je nutno ho odstranit oka-
mžitě pomocí velkého množství vody 
a houbičky nebo měkkého kartáče.

Čištění hotových
obkladů
Nevápenaté skvrny
•  Použijte studenou vodu pod vyso-

kým tlakem, max. 80 barů (minimální 
vzdálenost od desky 25 cm/10”). 
Použijte plochou rozprašovací trysku, 
trysky s rotujícím bodovým proudem 
(dirtblasters) nejsou povoleny. Před 
čištěním proveďte zkoušku na nená-
padném kousku obložení

•  Je-li to nutné, použijte neagresivní 
čisticí prostředek nebo tekutý pro-
středek na mytí nádobí. Nepouží-
vejte abrazivní či čistící prostředky 
obsahující rozpouštědla.

•  Nepoužívejte rozpouštědla určená 
k čištění skel!

•  Nikdy neomývejte obložení na 
přímém slunci alkalickými či kyselými 
čistidly, protože čisticí prostředek 
by mohl zanechat neodstranitelné 
skvrny

Vápenaté skvrny
•  Použijte roztok 9,5% kyseliny octové 

a vody v rozprašovači.
•  Nechte roztok působit několik minut, 

ale nenechte ho zaschnout.
•  Použijte studenou vodu pod vyso-

kým tlakem k opláchnutí obkladů

V případě odolných skvrn zopakujte 
kroky 1–3.

Čištění v průběhu životnosti
Běžně desky není nutno čistit, protože 
prach, přírodní nečistoty apod. bude 
pravidelně omývat déšť. Pokud však 
specifické podmínky prostředí mají za 
následek znečištění povrchu, omyjte 
ho zahradní hadicí nebo studenou 
vodou pod vysokým tlakem

Čištění desek HR
Čistěte povrch měkkým hadříkem, 
skvrny odstraňujte acetonem pomocí 
jiného měkkého hadříku. V případě 
nutnosti toto ošetření 2–3× zopakujte. 
Pokud ani po třetím ošetření povrch 
není v přijatelném stavu, doporučuje 
se výměna desky. Nečistěte povrch 
na přímém slunci a vždy používejte 
odpovídající ochranné prostředky. 
Ohledně podrobných specifikací desek 
HR se obraťte na svého technického 
poradce.

Organické nečistoty
Řasy/plísně/houby odstraňujte pomocí 
5% peroxidu vodíku (H2O2), aby došlo 
k odstranění veškerých výtrusů.

Maskovací páska
Ohledně používání maskovacích pásek 
na deskách je nutno poznamenat, že 
nejběžnější maskovací pásky nejsou 
odolné proti ultrafialovému záření. 
Po takových páskách zůstávají zbytky, 
které nelze odstranit bez poničení 
povrchu desky. Doporučuje se však 
používání následujících maskovacích 
pásek:

•  Maskovací páska 3M Blue 2090 pro 
dočasné použití (1–2 týdny)

•  Maskovací páska 3M Gold 244 pro 
dlouhodobější použití.
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