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1. Seznam výkresové dokumentace: 

�íslo výkresu Název výkresu M��ítko                  Formát 

C01 Architektonická situace 1:250 A2 

C02 Koordina�ní situace 1:250 A2 

C03 Vyty�ovací plán 1:1000 A0 

F01 Základy 1:50 A0 

F02 P�dorys 1. NP 1:50 A0 

F03 P�dorys 2. NP 1:50 A0 

F04 Svislý �ez A - A 1:50 A1 

F05 Svislý �ez B - B 1:50 A1 

F06 Svislý �ez C - C 1:50 A1 

F07 Výkres tvar� strop� 1:50 A1 

F08 Výkres sestavy stropních dílc� 1:50 A1 

F09 P�dorys st�ešní konstrukce 1:50 A1 

F10 P�dorys zast�ešení 1:50 A1 

F11 Technické pohledy 1 1:50 A0 

F12 Technické pohledy 2 1:50 A0 

F13 Detail A 1:5 A3 

F14 Detail B 1:5 A3 

F15 Detail C 1:5 A3 

F16 Detail D 1:5 A3 

F17 Detail E 1:5 A3 

F18 Detail F 1:5 A3 

F19 Vizualizace 1 - A3 

F20 Vizualizace 2 - A3 

F21 Vizualizace 3 - A3 
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1. Seznam p�íloh 

Ozna�ení p�ílohy Název p�ílohy formát              po�et stran 

P01 Výpis truhlá�ských výrobk� A4 1 

P02 Výpis záme�nických výrobk� A4 6 

P03 Výpis klempí�ských výrobk� A4 1 

P04 Tepeln� technické posudky A4 3 

P05 Technické listy A4 20 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:  Svislý obvodový pláš� – kontakt se vzduchem  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 �íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,025       0,990  19,0 
   2  Porotherm 24 P+D t�. 1000  0,240       0,280  8,0 
   3  Rockwool Fasrock  0,120       0,045  2,0 
   4  Dörken Delta-Vent S  0,0003       0,170  67,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
 
 III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:  Svislý obvodový pláš� – kontakt se zeminou  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 �íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,025       0,990  19,0 
   2  Železobeton 3  0,150       1,740  32,0 
   3  Glastek Al 40 Minral + Glastek  0,008       0,210  480000,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,120       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
 
 III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2008 Svoboda Software 
 

�

�

�

�

�

�

�



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:  PODLAHA P�ILEHLÁ K ZEMIN�  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 �íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   2  Železobeton 1  0,040       1,430  23,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,080       0,034  100,0 
   4  Glastek Al 40 Minral + Glastek  0,008       0,210  480000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,908 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
 
 III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS P Perimeter (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,120 kg/m2,rok 
 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0486 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,1000 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2008 Svoboda Software 
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PARAMETRY A VÝHODY
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Cihly broušené POROTHERM 30 Profi
DRYFIX jsou určené pro omítané jed-
novrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo
tloušťky 300 mm. Lze je též použít
pro vnitřní nosnou část vrstveného zdi-
va v kombinaci s tepelným izolantem
a případně s dalšími cihelnými mate-
riály tvořícími vnější ochrannou část
vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel
se používá speciální pěna pro zdění,
která se nanáší ve dvou pruzích při
vnějších okrajích cihel.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 50 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná

malta pro zdění (suchá stavba)
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 247x300x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-850 kg/m3

– hmotnost max. 15,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,10 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba zdicí pěny 1 dóza/5 m2

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
stanovené ze statických zkoušek

Cihly Zdivo
na pěnu fk [MPa] KE

P15 2,76 650 ČSN EN
P10 2,05 1996-1-1

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
46 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 280 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uint

na pěnu % W/mK m2K/WW/m2K
POROTHERM DRYFIX
bez omítek 0 0,175 1,72 0,50
bez omítek 0,5 0,180 1,68 0,50
s omítkami* 0,5 0,190 1,73 0,50
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou.
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé.
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,46 hod/m2

1,53 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 Profi DRYFIX
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety max. 1290 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX.

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 30 Profi DRYFIX

Vnější a vnitřní nosná stěna 1/2
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BROUŠENÁ CIHLA NA ZDICÍ PĚNU POROTHERM DRYFIX

Použití jakéhokoliv rozpínavého plastové-
ho materiálu jako spojovacího materiálu
pro vyzdívání stěn je patentově chráněno!

ČSN EN 771-1



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Cihly broušené POROTHERM 24 Profi
DRYFIX jsou určené pro omítané jed-
novrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo
tloušťky 240 mm. Lze je též použít
pro vnitřní nosnou část vrstveného zdi-
va v kombinaci s tepelným izolantem
a případně s dalšími cihelnými mate-
riály tvořícími vnější ochrannou část
vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel
se používá speciální pěna pro zdění,
která se nanáší ve dvou pruzích při
vnějších okrajích cihel.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 50 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná

malta pro zdění (suchá stavba)
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 372x240x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-900 kg/m3

– hmotnost max. 20,0 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,10 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 240 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

44,4 ks/m3

– spotřeba zdicí pěny 1 dóza/5 m2

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
stanovené ze statických zkoušek

Cihly Zdivo
na pěnu fk [MPa] KE

P15 2,76 650 ČSN EN
P10 2,05 1996-1-1

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
47 dB (-1; -5) při plošné hmotnosti zdi-
va včetně omítek tl. 15 mm 243 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext

na pěnu % W/mK m2K/WW/m2K
POROTHERM DRYFIX
bez omítek 0 0,28 0,86 0,90
bez omítek 0,5 0,29 0,84 0,90
s omítkami* 0,5 0,30 0,90 0,85
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou.
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé.
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,40 hod/m2

1,67 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 24 Profi DRYFIX
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1230 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX.

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 24 Profi DRYFIX

Vnější a vnitřní nosná stěna
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BROUŠENÁ CIHLA NA ZDICÍ PĚNU POROTHERM DRYFIX

Použití jakéhokoliv rozpínavého plastové-
ho materiálu jako spojovacího materiálu
pro vyzdívání stěn je patentově chráněno!

ČSN EN 771-1



Použití
Cihly POROTHERM 19 AKU jsou ur-
čené zejména  pro jednovrstvé zdivo
tl. 190 mm (lze je použít při výstavbě
nemocnic, sanatorií, škol, hotelů atd.)
a pro dvouvrstvé zdivo s vysokými
nároky na ochranu proti hluku (v nos-
ných akusticky dělicích stěnách rodin-
ných dvojdomů nebo řadových rodin-
ných domů) tloušťky 430 mm s meze-
rou 50 mm vyplněnou minerální izolací
(např. AIRROCK ND). Cihly lze též
použít pro vnitřní nosnou část vrst-
veného zdiva v kombinaci s tepelným
izolantem a případně s dalšími cihel-
nými materiály - lícovkami plnícími
funkci vnější ochranné vrstvy zdiva.

Výhody
– velký formát cihel
– spojení na pero a drážku s úsporou

malty pro zdění
– úchytné otvory
– vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná akumulace tepla
– výborná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 372x190x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 980 kg/m3

– hmotnost cca 16,5 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 190/430 mm
– spotřeba cihel 10,7/21,4 ks/m2

56,1/49,8 ks/m3

– spotřeba malty 14/28 l/m2

72/65 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

fk (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 6,56 5,33 4,33

P10 4,94 4,01 3,26

KE 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 52 (-2; -6)/65* dB při plošné hmot-
nosti zdiva včetně vnějších omítek tl.
15 mm 245/446 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uint

na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
tloušťka zdiva 190 mm
bez omítek 0 0,32 0,61 1,15
bez omítek 0,5 0,33 0,59 1,20
s omít. obyč.* 0,5 0,34 0,64 1,10
tloušťka zdiva 430 mm
bez omítek 0 0,18 2,50 0,37
bez omítek 0,5 0,18 2,40 0,38
s omítkami* 0,5 0,19 2,45 0,37
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna tl. 190 mm s obou-
strannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
tl. 190 mm - cca 0,74 hod/m2

3,89 hod/m3

tl. 430 mm - cca 1,52 hod/m2

3,53 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 19 AKU jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1220 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 19 AKU

Akusticky dělicí nosná stěna

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 19 AKU

ČSN EN 771-1

375375 375

19
0

19
0

43
0

50

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

19
0

37
5

375

190185

STĚNA TL. 430 mm

372

375

19
0



Použití
Cihly POROTHERM 14 P+D jsou urče-
né pro omítané jednovrstvé vnitřní nos-
né a nenosné zdivo tloušťky 140 mm.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 497x140x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 870 kg/m3

– hmotnost cca 14,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 140 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

57,2 ks/m3

– spotřeba malty 13 l/m2

94 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

fk (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 5,54 4,50 3,66

P10 4,74 3,85 3,13
KE 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 182 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
obyčejnou (λU=0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,28 0,51 1,30
bez omítek 0,5 0,28 0,50 1,35
s omít. obyč.* 0,5 0,31 0,55 1,25
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí nosná a nenosná stěna
s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120 DP1

EI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,60 hod/m2

4,28 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 14 P+D se tyto cihly
dělí podle potřeby v místech svislých
otvorů.

Dodávka
Cihly POROTHERM 14 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1185 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 14 P+D

Vnitřní nosná a nenosná stěna

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 14 P+D
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Použití
Cihly POROTHERM 8 P+D se pou-
žívají pro omítané zdivo vnitřních
příček tloušťky 80 mm, případně pro
vnější omítanou část obvodového
vrstveného zdiva v kombinaci s tepel-
ným izolantem a vnitřní nosnou částí.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 497x80x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-1000 kg/m3

– hmotnost max. 9,5 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 80 mm

– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 8 l/m2

– plošná hmotnost zdiva
bez omítek max. 89 kg/m2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 39 dB při minimální plošné hmot-
nosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm
120 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
obyčejnou (λU=0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,29 0,28 1,90
bez omítek 0,5 0,29 0,27 1,90
s omít. obyč.* 0,5 0,34 0,33 1,75
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí nenosná stěna s obou-
strannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 60 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,50 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 8 P+D se tyto cihly dělí
podle potřeby v místech otvorů.

Dodávka
Cihly POROTHERM 8 P+D jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety max. 1170 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 8 P+D

Nenosná příčka

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

ČSN EN 771-1

POROTHERM 8 P+D
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400, 440

Po uži tí
Ci helné PO ROTHERM pře kla dy 7 se
po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad
oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných
stě no vých kon struk cích.

Vý ho dy
– pl ně sta tic ky účin né
– vzhle dem ke způ so bu vyztu že ní je

po lo ha pře kla du při po uži tí možná
pouze zaoblením nahoru

– zvýšená smyková únos nost
– ne ní nut ná na dezdívka
– po de pře ní v montážním sta vu ne ní

pře de psá no
– pře klad má stej nou výš ku ja ko cih ly

PO ROTHERM
– jed no du ché a ča so vě úspor né po u ži tí
– u obvo do vých stěn mož nost kom bi -

na ce s te pel ným izo lantem
– ide ál ní pod klad pod omít ku

Tech nic ké úda je
PO ROTHERM pře kla dy 7 se vy rá bě jí
z ci helných tva ro vek tvo ří cích pod klad
pod omít ku a zá ro veň obál ku pro že le -
zo be to no vou nos nou část pře kla du.

Ci helné tva rovky UZ 238/70
Be ton tří dy C 25/30
Vý ztuž KA RI drát (W)

BSt 500 A
Roz mě ry šxvxd 70x238x1000

až 3500 mm
Hmot nost na jednotku plochy

137 až 151 kg/m2

Hmotnost cca 35 kg/m
Součinitel tepelné
vodivosti λequ = 1,00 W/(m.K)

Technické označení
PTH překlad 7 - 100 až 350

Minimální dél ka ulo že ní
pro všechny druhy cihel PO ROTHERM
– do dél ky 1 750 mm 125 mm
– dél ky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2500 mm a del ší 250 mm

Po žár ní odol nost
Reakce na oheň: A1 – ne hoř la vé
Po žár ní odol nost
- neomítnutých překladů: R 60 DP1
- omítnutých překladů: R 90 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Sta tic ké úda je

qd – ma xi mál ní hod no ta ex trém ní ho spo  jité ho
rov no měr né ho za tí že ní (mi mo vlast ní hmot -
nost), kte rým lze při tí žit je den me tr běž ný
pře kladu (kN/m)

Qu – pří pust ná po sou vají cí sí la od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kN)

Mu – pří pust ný ohy bo vý mo ment od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kNm)

Způ sob za bu do vá ní
(montáž)
PO ROTHERM pře kla dy 7 se osa zu jí
na výšku, svo jí rovnou stra nou do lo že
z ce mento vé mal ty (oblou stranou na-
horu!) a u lí ce obou pod por se k so bě
za fi xu jí měk kým (rádlo va cím) drátem
pro ti překlo pe ní. Při správném osazení
je na dolním líci překladu vidět nápis
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. V pří pa dě
mož nos ti po uži tí zdvi ha cí ho pro střed ku
je vý hod něj ší po ža do va nou kom bi na ci
pře kla dů (u obvo do vé ho zdi va i s izo -
lantem) se sta vit na po dla ze, srádlo vat
do sta teč ně nos ným drá tem, za ten to
drát zdvih nout a osa dit na zeď do pře -
dem při pra ve né ho malto vé ho lo že. Pro
přes něj ší usa ze ní se do po ru ču je po u-
ží vat dře vě né klín ky.

Do dáv ka
PO ROTHERM pře kla dy 7 jsou do dá vá-
ny po 20ti ku sech na nevratných dřevě-
ných hranolech rozměrů 75x75x960 mm
a jsou se pnu té pa le to vací pás kou.

�

�

ČSN EN 845-2

�

�

1000

Uložení
mm

Světlost
mm

Qu
kN

Mu
kNm

1250
125

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

750
1000
1250
1500
1600
1850
2000
2250
2500
2750

14,7
14,5
14,5
14,4
14,3
14,2
14,2
14,2
14,2
14,2

1,62
3,06
3,06
4,84
4,84
5,81
5,81
7,83
7,83
7,83

3500 3000 14,2 7,83

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

16,7
19,2
12,7
14,4
12,7
11,6
10,0
10,1
7,6
5,7

33,5
38,4
25,4
28,8
25,5
23,2
20,0
20,3
15,2
11,4

50,3
57,6
38,1
43,2
38,2
34,9
30,0
30,4
22,9
17,1

67,0
76,8
50,8
57,6
50,9
46,5
40,0
40,6
30,5
22,8

3500 4,3 8,7 13,0 17,3

200

250

Délka
mm

Délka
mm

Zatížení
qd

Zatížení - kombinace překladů
qd qd qd� � � �

Popisy na překladu:

DOLNÍ S
TRANA - 

Β
Η
И
З

HORNÍ STRANA - Η
АВ
ЕР
Х

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM překlad 7
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PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640

Použití
POROTHERM strop tvořený cihelnými
vložkami MIAKO a keramobetonovými
stropními nosníky vyztuženými svařo-
vanou prostorovou výztuží je možno
použít v běžném i vlhkém prostředí
uzav řených objektů. Pokud bude strop
použit v prostředí s relativní vlhkostí
vzduchu 60 - 80 %, musí být na pod-
hledu opatřen omítkou tloušťky mini-
málně 15 mm.

Výhody
– světlé rozpětí až do 8000 mm
– možnost ekonomické volby ze šesti

tlouštěk podle zatížení a rozpětí
– vysoká únosnost
– tuhá monolitická deska
– snadná (i ruční) manipulace a montáž
– ideální podklad pod omítku
– nízké doplňkové vložky pro možnosti

širšího sta tického využití stropu
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Nosníky POT 175 až 825/902
– cihelné tvarovky CNt-PTH, P15

160 x 60 x 250 mm
– beton třídy C 25/30
– výztuž BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedena celková

výška nosníků)

160 x 175 x 1750 až 6250 mm
160 x 230 x 6500 až 8250 mm

– hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m

Stropní vložky MIAKO
– třída objem. hmotnosti 800 kg/m3

– únosnost min. 2,3 kN
(kromě doplňkových vložek)

– pevnost v tlaku P12
– c = 1000 J/(kg.K)
– μ = 15

Tepelně-technické údaje
Tepelný odpor stropu bez konstrukce
podlahy

tloušťka stropu
– 210 mm 0,24 m2K/W
– 250 mm 0,29 m2K/W
– 290 mm 0,34 m2K/W

Zvuková izolace stropu

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
holého stropu POROTHERM stanove-
ná měřením a přepočtem:

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [dB] [dB]

210 49 76

250 51 75

290 53 73

15
0

525

455

25
0

525

455

19
0

25
0

525

455

23
0

25
0

MIAKO 15/62,5 PTH cca 13,4 kg

MIAKO 19/62,5 PTH cca 14,7 kg

MIAKO 23/62,5 PTH cca 18,1 kg

Druhy stropních vložek

ČSN EN 15037 - 1. část

Obr. 1 Svislý řez podlahou a stropem
POROTHERM

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM strop

Stropní konstrukce 1/6



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

výrobek rozměry (mm) d/š/v

ZB 25-15 500 × 150 × 250
ZB 25-20 500 × 200 × 250
ZB 25-30 500 × 300 × 250
ZB 25-40 500 × 400 × 250
ZB 25-50 300 × 500 × 250
ZB 20-20 500 × 200 × 200
ZB 20-30 500 × 300 × 200
ZB 20-40 500 × 400 × 200

PROVEDENÍ povrch hladký

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

přírodní

250

500

150

200

200

500

250

500

200

300

200

500

250

500

300

400

200

500

250

500
400

250

300500

ZB 25-15

ZB 20-20

ZB 25-20

ZB 20-30

ZB 25-30

ZB 20-40

ZB 25-40 ZB 25-50

Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.
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Lindab Rainl ine  |   Odvodnění  střech

Technické údaje

Čtvercové žlaby a příslušenství

RER Podokapní žlab čtvercového průřezu

Velikost Plocha*
 mm2

136 11000

* Plocha průřezu

136

10
1

110
90

RERGH/RERGV Žlabové čelo čtvercového průřezu LEVÉ/PRAVÉ

Velikost

136

A

A 45

A-A

RERSK Spojka žlabů s těsněním

Velikost

136

5 25

Ø5,5

L

REK05/REK21 Žlabový hák ke čtvercovým žlabům

Velikost L mm  
  
 REK07 REK21

136 70 210

roof_drainage_system_technical_C13 13 1/9/08 4:43:56 PM
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Základní rozm�rové parametry ocelových zárubní

Zárubn� s p�esahem do podlahy

– typové �ady ZH, ZHt, ZO, YH,

 YHt, R, Rt

Jednorámový zárub�ový pro� l

Dvourámový zárub�ový pro� l

— obložkový

Zárubn� na »�istou« podlahu

– typové �ady SH, SHt, ZB, ZBt, RR,

 RRt, HR, HRt, HDt, HSt 

 Legenda:

 H – pr�chozí výška zárubn�

 H1 – výška zárubn� v polodrážce

 H2 – celková vn�jší výška od »�isté« podlahy

 H3 – celková vn�jší výška rámu zárubn�

 B – pr�chozí ší�ka zárubn�

 B1 – ší�ka zárubn� v polodrážce

 B2 – celková vn�jší ší�ka rámu zárubn�

U – umíst�ní st�edu otvoru pro st�elku zámku

O – umíst�ní horního záv�su

P – umíst�ní prost�edního záv�su

R – umíst�ní spodního záv�su

C – vn�jší ší�ka pro� lu zárubn�

T – ší�ka ústí pro� lu zárubn�

t1 – p�ední strana pro� lu zárubn�

t2 – zadní strana pro� lu zárubn�

b – hloubka polodrážky pro� lu zárubn�

a – ší�ka polodrážky pro� lu zárubn�

i – p�ední lem

j – zadní lem

A

PRO JEDNOK�ÍDLÉ DVE�E
PRAVÉ

PRO JEDNOK�ÍDLÉ DVE�E
LEVÉ

�EZ

B

O
P

R

25

B1
B2

U

H H
1

H
2

H
3

O
P

R

p�esah do podlahy výška �isté podlahy

a

a t1

t2

t1

b

i
T C

b

T
i

j

jt2

Všechny uvedené parametry mohou být upraveny dle požadavku zákazníka, 

v katalogu jsou uvedeny obvyklé rozm�ry.

C



POPIS VÝROBKU •
Deska z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně 
rovnoběžně s povrchem desky, pojená organickou pryskyřicí, v ce- 
lém objemu hydrofobizovaná. Výrobek splňuje požadavky na ETICS 
podle ETAG 004 a požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro 
zateplování budov ČR.

OBLAST POUŽITÍ •
Deska Fasrock je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické 
izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mecha-
nicky kotvených s doplňkovým lepením. Deska je vyvinuta pro použití 
jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké 
šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru.

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL
Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene 
a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – 
deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová 
stálost. Odolnost proti alkáliím.

• BALENÍ
Desky Fasrock jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce 
a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do sys-
tému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

FASROCK
TUHÁ  TE PE LNĚIZOLAČNÍ  DESKA

srpen 2012Vydáno: 23. srpna 2012 

Více informací získáte na www.rockwool.cz

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3, tel.: 596 094 111

fax: 596 033 152, fax pro objednávky: 800 122 122 
e-mail: info@rockwool.cz, technické poradenství: � 800 161 161

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může 
docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Tloušťka (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200

Délka × šířka (mm) 1 000 × 600

m2 / balík 4,8 3,6 3,6 2,4 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

m2 / paleta 134,4 86,4 72,0 57,6 48,0 36,0 36,0 28,8 21,6 19,2 19,2 14,4 14,4 14,4

Délka × šířka (mm) 1 000 × 500

m2 / balík - - 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5

m2 / paleta - - 60 48 40 33 30 24 20 16 16 14 14 14

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma

Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti d < 40 mm  / d ≥ 40 mm 

λD 0,041 / 0,039 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667

Faktor difuzního odporu μ 1 (-) ČSN EN 12086

Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 40 kPa ČSN EN 826

Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 15 kPa ČSN EN 1607

Třída pro toleranci tloušťky - T5 - ČSN EN 13162

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609

Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087

Bod tání tt > 1 000 °C DIN 4102

Zatížení stavby 
vlastní tíhou

pro tl. > 30 mm
gk

max. 1,324
kN.m-3 ČSN EN 1991-1-1 

ČSN EN 1990pro tl. ≤ 30 mm max. 1,619

ES certifikát shody

1390-CPD-0168/09/P
 1390-CPD-0274/10/P

Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

1415-CPD-035-(C-7/2010) ÉMI, Budapešť

Systém řízení jakosti
ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 The British Standards Institution (BSI), Londýn

Systém péče 
o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha



POPIS VÝROBKU •
Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

OBLAST POUŽITÍ •
Doporučená izolace pro lehké akustické plovoucí podlahy – systém 
AKUFLOOR® – viz samostatný montážní návod. Deska Steprock HD je 
určena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých plovoucích 
podlah s požadavky na snížení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. 
Deska Steprock HD odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který má 
být roznášen pomocí dvou křížově položených vrstev nosných desek 
(např. podlahový sádrokarton, dřevotřískové, dřevoštěpkové nebo 
cementotřískové desky).

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL
Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření pla-
mene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti 
vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. 
Rozměrová stálost.

• BALENÍ
Desky Steprock HD jsou baleny do polyetylénové fólie s označením 
výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapo- 
jen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

PLOVOUCÍ PODLAHY

STEPROCK HD
PO L O TUHÁ  TE PE L NĚIZOLAČNÍ  AKUSTICKÁ DESKA

* orientační hodnoty s´
Pozn.: Pro optimální akustické vlastnosti podlahy doporučujeme používat Steprock HD o tloušťce max. 40 mm. Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám 
výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro zatížení podlahy do 250 kg.m-2 se zpravidla používají minimálně dvě nosné desky, každá o tloušťce 16 mm. 
V případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se statikem.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může 
docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ

Tloušťka (mm) 20 25 30 40 50 60

Délka × šířka (mm) 1 000 × 600

m2 / balík 7,2 4,8 6,0 3,6 2,4 2,4

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma

Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1

Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti

λD 0,039 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667

Třída tolerance tloušťky - T6 - ČSN EN 13162

Napětí v tlaku 
při stlačení 10 % σ10

30 kPa ČSN EN 826

Dynamická tuhost
tloušťka 30 mm

s´
21*

MN/m3 ČSN EN 29052-1
tloušťka 40 mm 16*

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609

Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087

Zatížení stavby vlastní tíhou gk max. 1,373 kN.m-3 ČSN EN 1991-1-1 
ČSN EN 1990

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540

Bod tání tt > 1 000 °C DIN 4102

ES certifikát shody
1390-CPD-0168/09/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

1415-CPD-035-(C-7/2010) ÉMI, Budapešť

Systém řízení jakosti
ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496 Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť

Systém péče 
o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Více informací získáte na www.rockwool.cz

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3, tel.: 596 094 111 

fax: 596 033 152, fax pro objednávky: 800 122 122 
e-mail: info@rockwool.cz, technické poradenství: � 800 161 161
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POPIS VÝROBKU •
Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

OBLAST POUŽITÍ •
Deska Steprock ND je určena pro stavební tepelné a akustické izo-
lace těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení kročejové  
a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock ND odolává rovnoměrně 
rozloženému tlaku, který na ni má být roznášen pomocí dostatečně tuhé 
betonové nosné roznášecí desky (např. armovaný beton, anhydrit) –  
viz doporučení výrobce nebo montážní návod.

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL
Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření pla-
mene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti 
vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. 
Rozměrová stálost.

• BALENÍ
Desky Steprock ND jsou baleny do polyetylénové fólie s označením 
výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je za-
pojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a vy- 
užití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

PLOVOUCÍ PODLAHY

STEPROCK ND
PO L O TUHÁ  TE PE L NĚIZOLAČNÍ  AKUSTICKÁ DESKA

* orientační hodnoty s´
Pozn.: Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro užitné zatížení podlahy do 250 kg.m-2 se 
zpravidla používá vrstva nosné betonové armované desky o minimální tloušťce 50 mm nebo anhydrit. V případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto 
konzultovat se statikem.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ

Tloušťka (mm) 20 25 30 40 50 60

Délka × šířka (mm) 1 000 × 600

m2 / balík 7,2 4,8 6,0 3,6 2,4 2,4

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma

Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1

Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti

λD 0,037 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667

Třída tolerance tloušťky - T6 - ČSN EN 13162

Napětí v tlaku 
při stlačení 10 % σ10

20 kPa ČSN EN 826

Dynamická tuhost
tloušťka 30 mm

s´
20*

MN/m3 ČSN EN 29052-1
tloušťka 40 mm 12*

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609

Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087

Zatížení stavby 
vlastní tíhou

pro tl. > 30 mm
gk

max. 1,079
kN.m-3 ČSN EN 1991-1-1 

ČSN EN 1990pro tl. ≤ 30 mm max. 1,177

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540

Bod tání tt > 1 000 °C DIN 4102

ES certifikát shody
1390-CPD-0168/09/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

1415-CPD-035-(C-7/2010) ÉMI, Budapešť

Systém řízení jakosti
ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496 Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť

Systém péče 
o životní prostředí

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Více informací získáte na www.rockwool.cz

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3, tel.: 596 094 111 

fax: 596 033 152, fax pro objednávky: 800 122 122 
e-mail: info@rockwool.cz, technické poradenství: � 800 161 161
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