
VGRADNJA, UPORABA IN SKLADIŠČENJE COROTOP STREŠNE MEMBRANE IN VETRNE 
IZOLACIJE 

 
I. Opis izdelka  
Strešna membrana in vetrna izolacija, v nadaljevanju kot “membrane”, sta večplastni foliji z visoko prepustnostjo 
vodne pare ali parno zaporo. Membrane se uporabljajo kot izolacijske plasti pod strešno kritino na poševnih strehah z 
nič manj kot 15% naklona, z ali brez prezračevanja,  z zračnim mostom, ali kot zaščita proti vetru v stenah zgradbe. 
Pravilno nameščene membrane se uporabljajo tudi kot zaščitna plast pred vdorom prahu in občasnega, kratkoročnega 
vdora snega, dežja ali vlage pod kritino. Odvisno od vrste, se membrane lahko uporabljajo za različne tipe streh: strehe 
brez ali s polnim opažom, strehe s prezračevalno režo nad ali pod membrano, itd.  
 
Izbira in uporaba membran mora biti opravljena s tehnično zasnovo, pripravljeno v skladu s smernicami zgradbe, 
njenim namenom in funkcijo, in ob upoštevanju splošnih smernic, ki so navedene v navodilih proizvajalca, kot tudi 
tehničnimi parametri in podrobnimi smernicami za vsako membrano v pakiranju. 
 
Vse zainteresirane za naše izdelke, prosimo da obiščite našo spletno stran: www.corotop.com, za ustrezni izbor 
membrane v skladu z zahtevami zgradbe. 
 
II. Transport, skladiščenje  
Membrane je treba prevažati v pokritih avtomobilih v embalaži proizvajalca, na paletah ali v zabojih. V času transporta 
je treba membrane zavarovati pred premikom in mehanskimi poškodbami. Doba skladiščenja membran od datuma 
nakupa ne sme biti daljša od 6 mesecev. Vse membrane je treba hraniti v zaprtih, suhih in zračnih prostorih, v 
neagresivni atmosferi, s pozitivnimi temperaturami in relativno vlago, ki ne presega 60%. Prostor za skladiščenje ne 
sme biti izpostavljen vlagi, temperaturam nad 25°C, vplivu kemikalij in topil, onesnaževanju itd. Membrane je treba 
shranjevati v navpičnem položaju na ravni, gladki in čisti površini, zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. Ne sme se 
jih shranjevati na prehodih in na manj kot 1 meter od aktivnega ogrevanja. Membrane morajo vse do namestitve ostati 
v originalni embalaži. 
 
Proizvajalec ne odgovarja za napake na membranah, ki bi nastale med transportom, za katerega ni bil odgovoren 
proizvajalec ali zaradi shranjevanja v neustreznih pogojih. 
 
III. Pred namestitvijo membran 
Pred namestitvijo membrane je potrebno, da se zagotovi kontinuiteta strešnega dela, sestaviti strešne tramove in 
dokončati vse potrebno za izolacijo, strešno kritino, drenažo strehe in zaključek del. Leseni elementi strešne 
konstrukcije morajo biti impregnirani s sredstvi brez topil. Elementi strešnih tramov in njegovi pritrdilni elementi 
morajo biti gladki, brez opilkov in ostrih robov, tako da se membrane med vgradnjo ne poškodujejo. Pred vgradnjo 
preverite vse membranske zvitke, če niso poškodovani. 
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Če opazite poškodbe na membrani ali druge nepravilnosti, katere je mogoče oceniti vizualno, izdelka ne smete 
namestiti, dokler se o nepravilnostih ne pogovorite s prodajalcem. Vgradnja membrane je enaka potrditvi, da na 
izdelku ni bilo vizualno zaznanih napak, prav tako ne med transportom in skladiščenjem. 
 
IV. Tehnične zahteve za vgradnjo membrane  
Proizvajalec ne odgovarja za napake, nastale zaradi nepravilne vgradnje membrane. Priporoča se, da vgradnjo 
membrane opravi zanesljiv in izkušen izvajalec. Pravilno nameščena membrana, predvsem z visoko prepustnostjo 
hlapov, mora biti ravna (brez gub in lukenj, kjer bi se zbirala voda), tesno spojena po površini ter čvrsto pritrjena na 
vseh koncih in prelomih. Spodnji konec membran mora zagotavljati stalno odvajanje kondenzacijskega uhajanja zunaj 
izolacijskega območja, zato je treba posebno pozornost nameniti pravilni namestitvi paro-prepustnih membran na 
kritičnih mestih: na žlebovih, stenah kolen in elementih, ki potekajo skozi streho, tako da se nobena tehnična izolacija 
ne zmoči. Vgradnjo mora v skladu s tehnično zasnovo in vrsto zgradbe izvesti pooblaščena oseba, kot npr. gradbeni 
upravljavec, v skladu z obrazcem priloženim k priročniku. 
 
V. Vgradnja membrane – osnovne zahteve 
1. Za zagotovitev pravilnih prekrivnih spojev, je treba membrane vgraditi: 

• Na strehi – od žleba do slemena. 
• Na izoliranih strehah (vgradnja izolacije na strehi brez menjave ostrešja) – od slemena do žleba (pod 

tramovi). 
• V stenah – od dna stene navzgor. 

Za nemoteno prehajanje vodne pare izven prostora, naj bo napis (označeno) membrane na zunanji strani. 
2. Membrana s parno zaporo mora biti nameščena na toplotno izolacijo, od znotraj prepustne membrane na zunanji 
strani izolacije.  
3. Vgradnja prepustnih membran: 

• Membrana se razvija vzporedno z žlebom, zato jo je treba malo raztegniti (tako da ni gub) in pritrditi na 
tramove z žeblji z veliko glavo ali sponkami. Nastali prostor med membrano in žeblji oz. sponkami je treba 
pokriti s tesnilnim trakom (Coropur). 

• Za zagotovitev tesnosti na tramovih, je treba za pritrditev membrane na tramove na vertikalne letve pritrditi 
tesnilni trak (Coropur). 

• Pribijte vertikalne letve na raztegnjeno membrano. Kontra letve zagotavljajo prostor med membrano, kontra 
letve morajo biti velikosti med 8 do 10 cm. Opozoriti je treba, da mora biti penetracija žebljev oz. sponk na 
membrani pod letvami. 

• Naslednja vrsta membran naj bo s prehodom 10 do 15 cm (na strehi z nagibom pod 30° - 20 cm). Za 
zagotovitev celovitosti uporabite enostranski (Corband) ali dvostranski tesnilni trak (Coromix) (sistem 
Corotape). 

• Za elemente, ki prehajajo preko membran ( dimniki,..), morate membrane primerno pritrdite z butilnim 
trakom (Corobutyl). Če to ni mogoče izvesti, je treba za nadaljnjo obdelavo elementov skupaj pritrditi trak 
membrane in lepilni trak. 

• Za manjše predmete (kot npr. izpušne cevi) membrano trapezoidno obrežite in na robovih zabijte žeblje. 
 

4. Membrane s parno zaporo se vgrajujejo pod tramove, kot prepustne membrane, ki povezujejo prekrivne spoje in 
zagotavljajo neprepustno zaščito (Corobutyl, Corofix) z uporabo pritisnih letev (namesto zaplat in letev), pritrjene na 
tramove. 
 
VI. Zaključna dela  
Pred izvedbo zaključnih del na strehi je potrebno preveriti kvaliteto dotedanjega dela. Če opazite poškodbe na 
membranah ali kakšne ne-zatesnjene spoje, je potrebno ta mesta zatesniti s tesnilnim trakom (Coroband) ali z 
dvostranskim trakom (Coromix). Na prekritih delih membrane ni možno izvajati nobenih prekrivnih del, katera bi 
lahko poškodovala membrano, kot npr. rezanje kritine. V 10 tednih od datuma dokončane vgradnje membrane je treba 
dokončati  prekritje strehe in fasado sten. Kritična mesta na strehi (npr. sleme, žlebovi, elementi, ki visijo prek strehe) 
morajo biti ustrezno obdelana in zatesnjena. V 10 tednih od datuma dokončane vgradnje membrane je prav tako treba 
izvesti celoten sklop izolacije v notranjosti. V prostorih z visoko vlažnostjo (kuhinja, kopalnica, pralnica, sušilnica 
itd.), je treba izvesti notranjo izolacijo s membrano s parno zaporo. Na nenaseljenih podstrešjih je treba membrano po 
vgradnji z zakritjem oken in strešnih loput zavarovati pred sončno svetlobo in UV žarki. 
 
VII. Delovanje  
Vsaka membrana izpolnjuje svojo funkcijo, pod pogojem, da je pravilno nameščena, izolacija je neprekinjena in 
nepropustna (brez toplotnih mostov), streha je pravilno drenirana in prezračevana, izolirani objekti pa obratujejo v 
normalnih pogojih vlažnosti (glede na PN-B-03421:1978). 
Za konstantno drenažo strehe je treba zagotoviti stalno prehodnost žlebov, posebej pozimi, ko se lahko zaradi 
zaledenitve vzdolž žlebov nabira voda. Strehe bi morale biti opremljene s snežnimi varovali ali napravami za 
odstranjevanje snega, tako da sneg ne povzroča težave, kot npr. poledenele žlebove in zaporo prezračevanja strehe. 
Bivalni prostori morajo biti prezračevani, tako da ni vlage v izolaciji, z vgrajeno plastjo proti vdoru vlage ali z izolacijo 
v istem prostoru brez te plasti. 
 
VIII. Dodatne informacije 
Membrane so gradbeni proizvodi, namenjeni za vgradnjo v objekte, in kot taki so predmet Zakona o gradbenih 
proizvodih ([akti 92 z 2004r poz. 881 z 2004 r.) in določb garancije v skladu s splošnimi pravili civilnega zakonika 
(pravne osebe) ali akta 27.07.2002 o posebnih pogojih prodaje potrošnikom (posamezniki). Proizvajalec je odgovoren 
le za napake na izdelku, ki izhajajo iz proizvodnih napak ali slabe kakovosti materialov. Proizvajalec ni odgovoren za 
napake pri vgradnji  in za poškodbe, nastale zaradi neustrezne vgradnje, v skladu z določbami Zakona o gradnji (akti št 
207, postavka 2016 iz l. 2004) in določb civilnega zakonika. Vi ste odgovorni za neustrezno izbiro membrane in za 
napake, ki jih povzroči nepravilna uporaba objekta. Pritožbe v zvezi z membrano se lahko naslovijo na osebo, ki je 
odgovorna za njihovo pravilno izbiro in uporabo stavbe ter njihovo pravilno namestitev, po preverjanju in zagotovilu, 
da so nepravilnosti oz. napake odgovornost proizvajalca. 
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Corotop® garancijski pogoji 
 
 
I. Področje uporabe  
1. Garancija velja samo za izdelke, ki se prodajajo na slovenskem ozemlju in pri obravnavanju pritožb za te. 
2. Garancija zajema izdelke, označene s strani proizvajalca in z nalepko blagovne znamke Corotop®. 
 
a. Strešne membrane:  
Corotop® LIGHT, Corotop® CLASSIC, Corotop® CLASSIC +, Corotop® STRONG, Corotop® RED STRONG, 
Corotop® RED STRONG +, Corotop® ULTRA, Corotop® POWER, , Corotop® POWER +, Corotop® TERMO-
CONTROL, Corotop® METAL, Corotop® ACTIVE CONTROL, Corotop® REFLEX  
 
3. Garancija ne izključuje, omejuje ali začasno odvzema dovoljenje kupcu, ki izhaja iz neskladnosti s sporazumom, do 
katere je lahko upravičen, po zakonu z dne 27.06. 2002 o posebnih pogojih za potrošniške prodaje in o spremembi 
civilnega zakonika (Uradni list z dne 5.09. 2002).  
 
II. Garancijska izjava  
1. Proizvajalec potrjuje skladnost izdelka z nalepkami in zagotavlja njihovo primernost za uporabo, kot je bilo 
predvideno z navodili proizvajalca za uporabo (“Navodila za montažo, skladiščenje, uporaba strešnih membran in 
vetrne izolacije Corotop®”), od datuma nakupa.  
2. Proizvajalec izjavlja, da so bili izdelki odobreni za prodajo in skupno uporabo v gradbeništvu, kot zahtevano. 
3. Proizvajalec je odgovoren le za napake izdelka, odkrite med vgradnjo in uporabo, ki izhajajo iz proizvodnih napak 
ali slabe kakovosti materialov.  
4. Proizvajalec ni odgovoren za:  

a. Pomanjkljivosti montaže, izvedene v skladu z navodili, v povezavi z vrsto objekta. 
b. Napake izdelka, nastale zaradi dejanja ali opustitve dejanj tretje osebe, ali za poškodbe lastnine ali oseb, 
povzročenih s strani izdelka, zaradi vpliva višje sile.  
c. Uporabo izdelka v skladu s specifikacijami in/ali tehničnimi parametri. 

 
III. Garancijski pogoji  

1. Proizvajalec zagotavlja garancijo za izdelke iz točke 1.2, od datuma nakupa. 
• Corotop Light – 5let 
• Corotp Smart – 5let 
• Corotop Classic (+) – 5let 
• Corotop Blue – 5let 
• Corotp Strong(+) – 10let 
• Corotop Extra Protect – 5let 
• Corotop Red Strong(+) – 10let 
• Corotop Ultra(+) – 15let 
• Corotop Force Protect – 10let 
• Corotop Power(+) – 10let 
• Corotop Metal – 5let 
• Corotp Activ Control – 5let 
• Corotp Reflex – 5let 
• Corovin – 2leti 

2. Za uveljavljanje garancije je potrebno prodajnemu zastopniku Corotop® izročiti, priporočeno po pošti ali osebno s 
potrdilom o prejemu, naslednjo dokumentacijo:  

a. Kopije računov za izdelke Corotop® in posebne trakove Corotop®, uporaba katerih je podrobno opisana v 
navodilih za namestitev Corotop®. 
b. Kopijo tega dokumenta, podpisanega na prodajnem mestu in s strani kupca. 
c. Kopije etiket izdelka.  
d. Montažni pregledni protokol (če je izdelek nameščen), izpolnjen in podpisan po končni montaži strešnega 
materiala. 
e. Izdelke je potrebno vgraditi po navodilih proizvajalca, veljavna ob nakupu izdelka, 
f. Strešna membrana mora biti shranjena v suhem in hladnem prostoru, zaščitene pred sončnimi žarki. Skladiščena 
je lahko največ eno leto od nakupa. 
g. Strešna membrane mora biti zaščitena pred temperaturo + 80 stopinj Celzija. 

h. Strešna membrana mora biti po polaganju na strehi takoj zaščitena pred UV žarki. Maksimalna izpostavljenost 
1teden z zunanje strani strehe in maksimalno 2tedna z notranje strani strehe. 

3. Po prejemu in preveritvi sklopa dokumentov, navedenih v točki III.2, bo proizvajalec izdal in po pošti poslal 
garancijski dokument. 
4. Zahteve:  

a. Kupec je dolžan sporočiti vsako napako na izdelku, takoj po odkritju. 
b. Kupec je dolžan pred oddajo pritožbe preveriti, ali napaka na izdelku ni posledica neustrezne montaže, 
neustreznega shranjevanja ali neustrezne uporabe izdelka. 
c. Kupec, ki oddaja pritožbo, mora biti upravičenec do nakupa in garancijskega dokumenta.  
d. Pritožba v pisni obliki mora biti predložena do datuma nakupa, o katerem se uradno obvesti proizvajalca. 
e. Kupec mora zagotoviti vzorec izdelka, ki je pomanjkljiv, mora pa imeti dimenzije 130x150 cm. 
f. V posebnih primerih, ko garancija ni več veljavna ali likvidacije prodajnega mesta, mora kupec pritožbo poslati 
neposredno proizvajalcu, na spodaj navedeni naslov. 
g. Proizvajalec bo obravnaval pritožbo v 14 dneh od datuma prejema, glede na njegovo vsebino primera si bo 
prizadeval zagotoviti, da v najkrajšem možnem času odpravi napake na izdelku. 

5. Podlaga za sprejem pritožbe je podroben opis napak, ki vključujejo sklop dokumentov, naštetih v točki III in 
dovoljenje predstavniku proizvajalca (po predhodnem dogovorjenem datumu) do dostopa do izdelka z namenom 
priprave pritožbenega protokola. 
6. Na zahtevo proizvajalca je kupec obvezen predložiti izpolnjen terminologijo dela v zvezi z uporabo pomanjkljivega 
izdelka.  
7. Način obravnave pritožbe, vloženih na podlagi pritožbenega protokola, določa proizvajalec. 
8. V primeru razkritja napake, nastale v garancijskem obdobju, ki prikazuje, da nameščeni izdelek več ne opravlja 
svojo funkcijo, kot je zapisano v navodilih proizvajalca, bo proizvajalec na zahtevo kupcu zagotovil nov izdelek, brez 
napak, enake vrednosti, kot je bil prvotni izdelek kupljen, v višini katerega je bila vložena pritožba. 
9. Odgovornost proizvajalca za odpravo napak ne sme presegati vrednosti PLN 10.000. 
10. Proizvajalec ne bo povrnil nobenih stroškov, ki niso bili dogovorjeni s proizvajalcem in so bili plačani s strani 
kupca, zlasti stroške demontaže, dobave, dela, dodatnih materialov in ponovne namestitve drugega izdelka. 
11. V primeru upravičene pritožbe se garancijsko obdobje podaljša za čas odstranitve izdelka. 
12. Garancija bo samodejno prenehala veljati, če se ugotovi nepravilna uporaba izdelka, namestitvena napaka ali 
nepravilna uporaba dodatnih materialov. 
13. Ta garancija se ureja s poljsko zakonodajo in je zapisana v skladu z njo.  
14. Pristojnost za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz ali so v zvezi s to garancijo, ima sodišče, ki je pristojno glede na 
sedež proizvajalca. 
 
IV. Izključena odgovornost proizvajalca iz jamstva v primeru:  
1. Nakupa pomanjkljivega izdelka po znižani ceni.  
2. Običajne obrabe izdelka med uporabo in nepomembnih napak, tj. tistih, ki niso vidne po vgradnji izdelka in ne 
vplivajo na njegovo delovanje. 
3. Napake, nastale zaradi naključnega dogodka, višje sile, naravnih nesreč ali jezikovnih ovir. 
4. Napake, nastale zaradi neprimernih navodil za montažo, neprimerne vgradnje ali uporabe nepravilne opreme in 
podpornih materialov. 
5. Poškodbe ali napake, nastale med prevozom, nepravilne uporabe ali nepravilnega skladiščenja izdelka. 
6. Mehanske poškodbe, ki bi jih povzročil monter, uporabnik ali tretja oseba. 
7. Napake na izdelku, zaradi razlogov, ki niso odvisni od proizvajalca (prekomerna izpostavljenost UV žarkom, 
izpostavljanje izdelka jedkim snovem ali topilom, poškodbe zaradi žuželk ali glodavcev, itd.)  
  



Datum prodaje ____________________________ Številka računa ____________________________ 
 

Tip izdelka (ustrezno označi):  

Cortop® STRONG 160 g/m2  

Cortop® STRONG + 160 g/m2  
Cortop® RED STRONG 180 g/m2  

Cortop® RED STRONG + 180 g/m2  
Cortop® ULTRA 220 g/m2  

Cortop® ULTRA + 220 g/m2  
Corotop® COROVIN 100 g/m2  
Corotop® METALIC 80 g/m2  
Corotop® PUR  
CoroVENT®  
CoroMIN®  
CoroCLIN®  
CoroFIX®  
CoroMIX®  
  
  
  
  

 

 

 

____________________________ _________________________________ 
Žig prodajalca  Podpis prodajalca  
 

Izdelki v originalnem pakiranju in brez napak - potrjeno  _____________________________________ 
 Podpis kupca 
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date / datum:  

 

 
Warranty Card / Garancijska izjava 

Investor/Buyer (Kupec 
 

Company name (full name, company address) / Naziv podjetja (polno ime, naslov) 
 
 

Name / Ime Surname / Priimek Phone (s) / Tel. št. 
   

 
e-mail address / e-mail naslov Duration of investment / Trajanje vgradnje 

 from / od:  to / do:  
 

Investment address (street, number, post code, city) / Naslov vgradnje (ulica, hišna št., poštna št., kraj) 
 
 

Contractor / Izvajalec 
 

Company name (full name, company address) / Naziv podjetja (polno ime, naslov) 
 
 

Phone (s) / Tel. št. fax e-mail 
   

 
Used product / Uporabljeni izdelki Corotop® (membranes, tapes / membrane, trakovi) 

 
1 Membrane 1 / Membrana 1    
2 Membrane 2 / Membrana 2    
3 Tape (bonding) / Trak (lepljenje)    
4 Tape (seal) / Trak (tesnjenje)    
5 Others / Drugo    
6 Others / Drugo    

 
Send documents / Poslani dokumenti 

 
1) Invoice Nr. / Številka računa:  date / datum    
2) Signed document Corotop® warranty conditions / Podpisan dokument Garancijski pogoji  
3) Copies of labels claimed products / Kopije etiket na izdelku  
4) Signed by Investor and Contractor Montage Protocol  / Podpisan dokument Montažni pregledni protokol  
 
 
 

Guarantor Stamp / Žig proizvajalca  Date and signature of authorized person 
  Datum in podpis odgovorne osebe 

  
 
Chrząstowice, date / datum:  

 
 

  
Proizvajalec: CB S.A., 46-053 Chrząstowice, str. Ozimska 
2A 
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Montažni pregledni protokol 
 
 
____________________________ 
Naziv ali žig izvajalca namestitve  
 
____________________________ 
Telefonska številka  
 
 
Ime in priimek/ Naziv investitorja: 
________________________________________________________________________ 
 
Naslov vgradnje: 
______________________________________________________________________________________ 
 
Datum vgradnje (od- do): ______________________  Uporabljena strešna površina ali tekoči meter: _____________ 
 
Uporabljeni material (naziv in tip, glede na označbo):  

Cortop® STRONG 160 g/m2  CoroVENT®  

Cortop® STRONG + 160 g/m2  CoroMIN®  
Cortop® RED STRONG 180 g/m2  CoroCLIN®  

Cortop® RED STRONG + 180 g/m2    

Cortop® ULTRA + 220 g/m2    
Corotop® COROVIN 100 g/m2    
Corotop® METALIC 80 g/m2    
Corotop® PUR    

Prekrivni spoji združeni s trakovi (blagovna znamka):____________________________________________________ 

Na nasprotnih letvah uporabljen tesnilni trak: __________________________________________________________ 

 
Izjava izvajalca namestitve 

 
Potrjujem, da je bila vgradnja membrane/vetrne izolacije izvedena v skladu s smernicami Navodil za vgradnjo, 
skladiščenje in uporabo, priloženih k izdelku, kot tudi s dokumentacijo in pravili vgradnje. Izjavljam, da na izdelkih ni 
nobenih vidnih poškodb ali napak. 
Ob primeru morebitnih napak na izdelku/storitvi med garancijskih obdobjem, kot izvajalec, ob predhodnem obvestilu, 
privolim v sodelovanje ob ogledu mesta vgradnje, kot dogovorjeno.  
 
____________________________    ____________________________ 
Datum       Podpis izvajalca namestitve 
 

 
Izjava investitorja 

 
Izjavljam, da sem prebral Navodila za vgradnjo, skladiščenje in uporabo, in implementacijo zgoraj omenjenih storitev, 
ki jih je izvedel zgoraj omenjeni izvajalec. Prav tako potrjujem, da ne vidite nobenih pomanjkljivosti izdelka ali 
namestitve. 
 
____________________________    ____________________________ 
Datum       Podpis investitorja 


