
 Systém pro ukončení parapetu v zateplené       

 IsoFux
 SOL-PAD
 Parapetní lišta do omítky

        Optimální utěsnění ETICS v oblasti parapetu 
 Úspora pracnosti a dlouhodobá spolehlivost

Inovace při montáži           
parapetů

Tato omítková lišta umožňuje sys-
témovou přípravu montáže para-
petu. Parapetní plocha je 
s pomocí  SOL-PAD utěsněna 
a připravena pro pozdější mon-
táž parapetu. Toto řešení spojuje 
rychlou a jednoduchou montáž  
s dlouhodobou spolehlivostí.
Parapet je po zhotovení fasády 
(ETICS) upevněn a nevyžaduje 

už žádné následné opatření 
pro utěsnění konců.

Přednosti:
• Vhodný pro jakékoliv parape-

ty (hliník, kámen a další)
• Jednoduchý proces stavby 

díky oddělení profesí realizá-
tora ETICS a pracovníka pro-
vádějícího montáž parapetu

• Odpadají náročné práce       
na parapetní ploše s těsnícími 
páskami

• Slavná „řemeslnická mezera“ 
je minulostí (lišta je provedena 
jako úhelník)

• Rychlé a jednoduché zabudo-
vání s dodávaným brusným a 
řezacím nástrojem

• Teplotní dilatace parapetu mo-
hou být snadno přenášeny

• Dokonalý vzhled
• Dlouhodobá odolnost proti 

hnanému dešti

 fasádě s omítkou
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 SOL-PAD Parapetní lišta do omítky 

Dvojdílná zasunovací a omítková lišta pro těsné a 
dlouhodobě bezúdržbové provedení parapetu (napří-
klad pro parapety z hliníku, mědi, dřeva, plastu nebo 
kamene). Toto ukončení odvádějící vodu je instalová-
no vlevo a vpravo pod vnějšími ostěními. Nahrazuje 
nákladné utěsnění mezi parapetem a zateplovacím 
systémem.

Sada se skládá ze dvou zasunovacích lišt z jakost-
ního plastu (levé a pravé provedení) s okapničkou, 
definovaným odvodem vody a profilováním na spodní 
straně pro lepší vlepení do těsnící hmoty. Na ty jsou 
nasunuty přiložené omítkové profily se sklotextilní sí-
ťovinou a zaomítnuty armovacím tmelem a omítkou.

SOL-PAD 280/20
Výška pro zasunutí parapetu: max 20 mm

Výška bočního vedení / výška nohy: 30 mm
Výška zadní stěny: 33 mm

 Systémové součásti (údaje)
Délka / Vyložení:                                  280 / 420 mm

Spád parapetu:                                     5°

Šířka síťoviny:                                      13 cm

Sada / pár se skládá z:

Nasunovací lišta/omítkový profil p/l      1ks každý

Síťový nasunovací profil                       2 ks 

130000 SOL-PAD 280/20 do 20 mm 2 ks 2 ks 10 párů 48 kart.

130008 SOL-PAD 420/20 do 20 mm 2 ks 2 ks 8 párů 24 kart.

130020 SOL-PAD 280/30 do 30 mm 2 ks 2 ks 10 párů 48 kart.

130030 SOL-PAD TOOL 20 Řezný a brusný nástroj 1 dílný 30 mm 5 ks -
130031 SOL-PAD TOOL 30 Nástroj pro kámen FB do 30 mm 1 dílný 40 mm 4 ks -

Číslo 
výrobku

Označení Popis Sada obsahuje Balení Balení

Zásuvná výška parapetu Lišta Síťovina Karton Paleta
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SOL-PAD 280/30
Výška pro zasunutí parapetu: max 30 mm

Výška bočního vedení / výška nohy: 40 mm
Výška zadní stěny: 43 mm

SOL-PAD TOOL 20 & SOL-PAD TOOL 30

SOL-PAD  FB - těsnící lišta
černá nebo bílá



 SOL-PAD FB- parapetní těsnící lišta - pro kamenné parapety 
Univerzální parapetní těsnící lišta pro optické připojení 
kamenného parapetu na okno.

Parapetní těsnící lišta je z tvrzeného PVC a je vysoce 
odolná stárnutí i povětrnostním podmínkám. Ochranný 
břit z měkčeného PVC je dodáván v bílém nebo čer-
ném provedení a je vhodný pro všechny tloušťky para-
petů. Při montáži je těsnící lišta s integrovanou těsnící 
páskou nalepena na parapet a potom při zabudování 
parapetu na parapetní plochu nasunuta popř. přitlače-
na.

Zabudování odolné proti hnanému dešti je zabezpe-
čeno pomocí systému Sol Pad. Přitom je při zhotovení 
zateplené fasády prostřednictvím definovaných systé-
mových součástí vytvořena těsnící rovina.

 Technické údaje
Výška lepícího profilu 18 mm

Výška těsnícího břitu 6,8 mm

Délka profilu 150 cm

 Výrobní program

Číslo výrobku Označení Pro tloušťku   
parapetu

Délka 
profilu

Balení

Karton Paleta

130040 SOL-PAD FB-parapetní lišta bílá 20 - 30 mm 150 cm 30 600
130042 SOL-PAD FB-parapetní lišta černá 20 - 30 mm 150 cm 30 600

TOROCK s.r.o. / T +420 733 747 924/ info@torock.cz / www.torock.cz 


