




















































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 44 EKO+

Profi jsou určené pro omítané jedno-
vrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo
tloušťky 440 mm s velmi vysokými
nároky na tepelný odpor a tepelnou
akumulaci stěny.

Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva

lepší až o 40 % přináší úspory v ná-
kladech na vytápění

– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení

– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů

– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimál-

ní spotřeba malta pro zdění, minimál-
ní množství vody vnesené do zdiva

– 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 248x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3

– hmotnost cca 17,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty 3,1 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

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

Cihly na Zdivo
M10 (T) fk [MPa] KE

P8 2,37 1000
P6 1,94

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
48 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 318 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext

na % W/mK m2K/W W/m2K

maltu POROTHERM Profi

bez omítek 0 0,096 4,57 0,21
s om. PTH* 0 0,099 4,89 0,20
bez omítek 1,0 0,104 4,24 0,23
s om. PTH* 1,0 0,106 4,56 0,21
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 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 0,98 hod/m2

2,23 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO+ Profi

jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1075 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-

THERM Profi.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-

THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 44 EKO+ Profi

Tepelněizolační vnější stěna 1/2

POROTHERM 44 EKO+ Profi

ČSN EN 771-1

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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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
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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
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Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu POROTHERM stanovená měře-
ním a přepočtem pro těžkou plovoucí
podlahu na kročejové izolaci Isover N
(vhodná pouze pro rodinné domy)
nebo Isover T-N tl. 50 mm, s akusticky
nejméně příznivou podlahovou kryti-
nou - keramickou dlažbou (viz obr. 1):

tl. stropu PTH Rw L’n,w

[mm] [dB] [dB]

210 56 55

250 58 54

290 59 53

Pro splění požadavků ČSN 73 0532:
:2010 na zvukovou izolaci mezi dvěma
byty platí:

– pro vzduchovou neprůzvučnost
Rw ≥ 53 dB

– pro kročejovou neprůzvučnost
L’n,w ≤ 55 dB

Požární odolnost

1. Stropní konstrukce bez omítky
(pro všechny tloušťky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 120

2. Stropní konstrukce se strojně
stříkanou omítkou tl. 15 mm
(pro všechny tloušťky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 180

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Směrná pracnost provádění

tloušťka stropu 

– 210 mm cca 1,22 Nhod/m2

– 250 mm cca 1,27 Nhod/m2

– 290 mm cca 1,31 Nhod/m2

Montáž
Jako akustické opatření proti šíření

hluku v budovách ve svislém směru
doporučujeme použít těžký asfaltový
pás, který se položí na nosné zdivo,
a to pouze pod budoucí ztužující věnec
(ne pod tepelnou izolaci věnce).
Asfaltový pás se nepokládá nad pře-
klady v místě nad otvorem. Toto opa-
tření také zamezuje pevnému spojení
stropní desky s poslední vrstvou cihel
a tudíž omezuje riziko vzniku trhlin ve
fasádě okolo ložné spáry mezi předpo-
slední a poslední vrstvou cihel pod
stropní deskou. Na těžký asfaltový pás
položený na zdivo z broušených cihel
se stropní nosníky ukládají přímo,
v ostatních případech (bez asfaltového
pásu, na zdivo z nebroušených cihel)
se ukládají do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Pokud nebude pro-
vedena patřičná konstrukční úprava
ČSN EN 15037-1 podle Přílohy D, mu-
sí být skutečná délka uložení na ka-
ždém konci nejméně 125 mm!!!

Nos ní ky je nut no po de přít vo do rov ný mi
dře vě ný mi hra no ly se sloup ky již při
ukládání na nosné zdi sy met ric ky tak,
aby vzdá le nost me zi podpo ra mi ne bo
pod po rou a nos nou zdí by la ma xi mál -
ně 1,8 m (viz obr. 2).

Pro vi zor ní pod po ry mu sí být za větro vá -
ny, podlo že ny a podklí no vá ny, oso vá
vzdá le nost sloup ků ve smě ru pod por
(hra no lů) ne smí pře kro čit 1,5 m. Zho to -
vu jí-li se stro py ve ví ce podla žích,
mu sí stát sloup ky svis le nad se bou.
Únos nost pod por (prů ře zy hra no lů
a sloup ků) mu sí být sta no ve na ve
sta tic kém vý poč tu. U stro pů, je jichž
štíhlostní po měr (po měr svět lé ho roz -
pě tí ls ku tloušť ce H strop ní kon struk -
ce) je vět ší než 15, do po ru ču je se při
mon tá ži na sta vit vze pě tí nosní ků rov né
1/300 roz pě tí. U nosníků se vzepětím
je třeba dbát při betonáži na nutnost
dodržení konstantní tloušťky betonu
nad vložkami (horní povrch betonu
kopíruje vzepětí).

Strop ní vlož ky MIAKO PTH (jed not ná
dél ka vlo žek 250 mm pro oso vé vzdá -
le nos ti nosní ků 625 a 500 mm) se kla -
dou na su cho na osa ze né a po de pře né
nos ní ky v řa dách rov no běž ných s nos -
nou zdí po stup ně od jed no ho kon ce
nosní ků ke dru hé mu (viz obr. 2).
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MIAKO 8/50 PTH cca 6,4 kg

Doplňkové stropní vložky
(třída objemové hmotnosti 1000 kg/m3)

MIAKO 19/50 PTH cca 11,2 kg

MIAKO 23/50 PTH cca 14,4 kg

MIAKO 8/62,5 PTH cca 8,8 kg

MIAKO 15/50 PTH cca 9,9 kg
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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.
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Použití
Keramické ploché POROTHERM pře-
klady 11,5 a 14,5 se používají jako
nosné prvky nad otvory ve stěnových
konstrukcích. Protože ploché překlady
jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou
nosné samy o sobě. Nosnými se stáva-
jí teprve ve spojení s nad nimi vyzdě-
nou nebo vybetonovanou spolupůso-
bící nadezdívkou – tlakovou zónou.
Takový překlad se nazývá překladem
spřaženým.

Výhody
– délkový sortiment
– variabilita použití
– velmi snadná ruční manipulace
– zvýšený tepelný odpor překladů
– u obvodových stěn možnost 

kombinace s tepelným izolantem
– minimální spotřeba oceli
– nejnižší cena v porovnání s ostatními

druhy překladů
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 se
vyrábějí z podélně děrovaných cihel-
ných tvarovek tvořících podklad pod
omítku a zároveň obálku pro železobe-
tonovou část překladu.

Cihelné tvarovky UW 115/71 – 250
UW 145/71 – 250

Beton třídy C 25/30
Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 
Rozměry (š x v x d 115/145x71x1000

až 2750 mm
Hmot nost na jednotku plochy (11,5)

197 až 211 kg/m2

Hmot nost na jednotku plochy (14,5)
246 až 256 kg/m2

Hmot nost cca 17/20 kg/m

Součinitel tepelné vodivosti λequ

- pro PTH překlad 11,5 0,73 W/(m.K)
- pro PTH překlad 14,5 0,68 W/(m.K)

Technické označení

překladů (délka v mm)

PTH překlad 11,5 - 1000 až 2750
PTH překlad 14,5 - 1000 až 2750

Požární odolnost

Omítnuté překlady
Reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: R 90 DP1

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Statické působení

Ploché překlady se mohou používat
jen u převážně statického zatížení.
Trámy, žebrové stropy apod. musí být
v části nad překladem uloženy na nebo
v betonovém ztužujícím věnci, aby do-
šlo k rovnoměrnému rozdělení zatíže-
ní. Přímé zatížení plochého překladu
osamělým břemenem je nepřípustné!
Do nosného průřezu spřaženého pře-
kladu výšky h se nesmí započítat část
stěnové konstrukce nad stropem,
popř. nad ztužujícím věncem. Ke sta-
tickému posouzení plochých překladů
se používají Tabulky pro navrhování
POROTHERM překladů 11,5 a 14,5
Výpočet zatížení překladu pro účely
posouzení únosnosti pomocí těchto ta-
bulek, případně přímý statický výpočet
překladů jsou detailně popsány v kapi-
tole 9 „Statické údaje“.

Způ sob za bu do vá ní

(mon táž)
Z boku překladů jsou do tvarovek vyra-
ženy šipky � s nápisy TOP určující po-
lohu překladů ve zdivu - po zabudování
překladu do zdiva musí šipky směřovat
vzhůru.
Překlady se ukládají na výškově vyrov-
nané zdivo do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Skutečná délka
uložení na zdivu musí být na každém
konci překladu minimálně 120 mm.
Při manipulaci s plochými překlady
běžně dochází k pružnému průhybu,
který není na závadu výrobku. Aby ne-
docházelo k nadměrnému prohnutí ne-
bo i zlomení překladů ve stádiu prová-
dění stěnové konstrukce nad překla-
dem, je nutné před započetím těchto
prací všechny překlady podepřít provi-
zorními podporami (např. dřevěnými
sloupky s vyklínováním) stejnoměrně
tak, aby vzdálenosti mezi podporami
nebo podporou a nosnou zdí byly
maximálně 1,0 m.

Příčný řez

Polohy překladu pro manipulaci

Překlad složený z více prvků

Geometrie spřaženého překladu
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ČSN EN 771-1

Použití
Věncovka je cihelný prvek určený
v kombinaci s tepelným izolantem
k podstatnému omezení tepelných
mostů obvodových stěnových kon-
strukcí v místě styku se všemi typy
stropních konstrukcí (polomontova-
nými, prefabrikovanými i monolitickými)
v tloušťkách od 190 do 290 mm. 

Výhody
– jednoduché a rychlé zdění
– ideální spojení na pero a drážku
– snadné dělení věncovek v libovolném

místě
– ideální podklad pod omítku i v místě

stropní konstrukce

Technické údaje
– rozměry 497x80x195 mm

497x80x238 mm
497x80x275 mm

– objem. hmotnost 800 a 1000 kg/m3

– hmotnosti

VT 8/19,5 6,2 a 7,8 kg/ks
VT 8/23,8 7,6 a 9,5 kg/ks
VT 8/27,5 8,7 a 10,9 kg/ks

– pevnost v tlaku 15/12 N/mm2

– spotřeba cihel 2 ks/m 

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU

na maltu % W/mK m2K/W

obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,29 0,28
bez omítek 0,75 0,30 0,26
s omít. PTH* 0,75 0,21 0,57
* omítky POROTHERM pouze z vnější strany:

POROTHERM  TO tl. 30 mm
+ POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm

Způsob použití
Po uložení stropních nosníků na těžký
asfaltový pás do lože z cementové mal-
ty na vnitřní část obvodového zdiva se
nadezdí k vnějšímu líci tohoto zdiva
jedna vrstva věncovek. Podle tloušťky
použité stropní konstrukce se zvolí
výška věncovek a tloušťka jejich pod-
maltování. Věncovky se ve vodo-
rovném směru kladou k sobě na sraz
při použití zámku na pero a drážku,
bez promaltování svislé styčné spáry.
Z vnitřní strany věncovky se pak přiloží

pás izolantu, který se u věncovek při-
drží maltou ve tvaru tzv. fabionu.
Je potřebné zajistit, aby izolant z pě-
nového polystyrenu nebyl v konstrukci
v přímém kontaktu s asfaltovým
pásem. Do zbývajícího prostoru mezi
věncovkou a stropní konstrukcí se
vloží vodorovná výztuž ztužujícího
věnce a věnec (případně včetně strop-
ní konstrukce) se zalije betonem
předepsané třídy tak, aby bylo zaruče-
no minimální krytí výztuže betonem
20 mm.

Dělení věncovek

Věncovku lze snadno rozdělit na libo-
volně velké části v místě kteréhokoliv
otvoru pomocí zednického kladívka.

Směrná pracnost zdění

Obezdění ztužujícího věnce věncov-
kami včetně osazení tepelného
izolantu z EPS tloušťky min. 70 mm cca
0,25 Nhod/m.

Dodávka
Věncovky jsou dodávány zafóliované
na vratných paletách rozměrů 1180 x
1000 mm
– počet věncovek

VT 8/19,5 140/144 ks/pal.
VT 8/23,8 128/120 ks/pal.
VT 8/27,5 96 ks/pal.

– max. hmotnost palety
VT 8/19,5 1155 kg
VT 8/23,8 1170 kg
VT 8/27,5 1080 kg
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Věncovka VT 8

Věncovka VT 8/19,5

Věncovka VT 8/23,8

Věncovka VT 8/27,5
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Použití
Minerální tepelněizolační perlitová
omítka s nízkým součinitelem tepelné
vodivosti a vysokou paropropustností
pro omítání zdiva z cihelných bloků
POROTHERM. Pro ruční zpracování
v interiéru i exteriéru (ne pro oblast
soklu).

Výhody
– vyšší tepelný odpor konstrukce
– snadné a rychlé omítání
– omítky bez trhlin
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné

Složení
hydraulické pojivo, perlit, přísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 2 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 0,37 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí 0,40 kg/dm3

– pevnost v tlaku ≥ 1,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 0,6 N/mm2

– potřeba vody max. 16-19 l 
vody/40 l suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 12,5 l suché  

směsi/m2/cm tloušťky
– minimální tloušťka omítky:

interiér 10 mm
exteriér 15 mm

Tepelně-technické

údaje
Návrhová hodnota součinitele
tepelné vodivosti λU = 0,10 W/mK
Faktor difuzního odporu µ = 5/20

(ČSN EN 1745)

Dodávka
Tepelněizolační omítka (LW) PORO-
THERM TO je dodávána v pytlích
o objemu 40 l a hmotnosti 18,5 kg,
zafóliovaná na vratných paletách
rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet pytlů 55 ks/pal
– hmotnost palety cca 920 kg

Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu je výrobek neškodný.

Bezpečnostní list je umístěn na
www.wienerberger.cz. 

Zpracování
1. Podklad

Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru a sol-
ných výkvětů. Musí být dostatečně
drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý.
Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Uvedené doporučení platí pro podkla-
dy odpovídající normě a předpokládá
především vyplněné spáry do líce
zdiva.

2. Příprava podkladu

Na suché zdivo nejméně 3 dny před
omítáním plnoplošně nanést cemen-
tový postřik zrnitostI do 4 mm (např.
Baumit Vorspritzer).

3. Příprava omítky

Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 16 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uveďte do
chodu. Asi po třech minutách míchání
ještě přidejte potřebné množství vody
pro optimální konzistenci omítky (do-
hromady však max. 19 l vody na pytel).
Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např. pro-
středek na ochranu proti mrazu)!

4. Nanášení:

Zdivo před nanesením omítky navlhče-
te, omítněte zednickou lžící a stáhněte
navlhčenou hoblovanou dřevěnou latí.
Pracnější, ale pro funkčnost omítky
výhodnější, je nejprve natáhnout omít-
ku nerezovým hladítkem v tl. cca 3 mm,
hned potom zednickou lžící dohodit na
požadovanou tloušťku. Nejmenší
tloušťka omítky uvnitř - 10 mm, venku -
15 mm. Při tloušťce větší než 30 mm se
musí omítka nanášet ve dvou vrstvách
- „čerstvé do čerstvého“ (první vrstvu
horizontálně zdrsnit). Čerstvou omítku
udržujte nejméně 2 dny vlhkou (zvláště
při vyšších teplotách). Před nanášením

uzavírací omítky dodržujte technolo-
gickou přestávku nejméně 5 dnů na
každých 10 mm tloušťky omítky.

Skladba vrstev

- cementový postřik
- omítka POROTHERM TO
- omítka POROTHERM UNIVERSAL

5. Konečná povrchová úprava

vnější:

- tenkovrstvé probarvené omítky 
(např. Baumit silikátová omítka)

vnitřní:

- barevný nebo bílý nátěr (např.
Baumit vnitřní disperzní barva)

6. Upozornění a všeobecné pokyny

Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omí-
táním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdění
z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je tře-
ba v omítce zhotovit proříznutím spáru
až na podklad. Teplota vzduchu a pod-
kladu nesmí během zpracování a tuh-
nutí klesnout pod +5 °C, při teplotě
nad 30 °C či velkém proudění vzduchu
je nutné přijmout opatření proti rychlé-
mu vysychání čerstvě provedené omít-
ky (ochrana proti přímému oslunění,
pravidelné vlhčení omítky apod.). Při
použití vyhřívacího zařízení, přede-
vším plynových ohřívačů, je třeba dbát
na dostatečné příčné větrání.

ČSN EN 998-1
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Použití
Minerální přírodně bílá vápenocemen-
tová jednovrstvá omítka s jemným po-
vrchem pro ruční a strojní zpracování.
Použití v exteriéru i interiéru.
Vnější /vnitřní omítky: jako uzavírací
hydrofobizovaná vrstva na tepelně
izolační omítku POROTHERM TO.
Vnitřní omítky: aplikace přímo na zdivo
POROTHERM.

Výhody
– vysoká pevnost omítky v tlaku

i v tahu za ohybu
– jednovrstvá omítka
– snadné a rychlé omítání
– hladký bílý povrch
– hydrofobizovaná ochranná vrstva
– hygienicky nezávadné

Složení
vápenný hydrát, bílý cement, omítkový
písek, přísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 0,6 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 1,35 kg/dm3

hot. směsi po zatvrdnutí 1,45 kg/dm3

– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,0 N/mm2

– potřeba vody cca 7 l vody/25 kg
suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 13,9 kg/m2/cm

tloušťky
– minimální tloušťka omítky:

jako uzavírací vrstva v exteriéru
nebo interiéru 5 mm
vnitřní jednovrstvá 10 mm

Tepelně-technické

údaje
Návrhová hodnota součinitele
tepelné vodivosti λU = 0,80 W/mK
Faktor difuzního odporu µ = 5/20

(ČSN EN 1745)

Dodávka
Univerzální omítka (GP) POROTHERM
UNIVERSAL je dodávána v pytlích o
hmotnosti 25 kg, zafóliovaná na vrat-
ných paletách rozměrů 1200 x 800 mm.

– počet pytlů 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování
V suchu na dřevěném roštu, skladova-
telnost nejméně 6 měsíců.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu  je výrobek neškodný.

Bezpečnostní list je umístěn na
www.wienerberger.cz. 

Zpracování
1. Podklad

Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru
a solných výkvětů. Musí být dostateč-
ně drsný, suchý a rovnoměrně nasá-
kavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Uvedené doporučení platí pro podkla-
dy odpovídající normě a předpokládá
především vyplněné spáry do líce zdiva.

2. Příprava omítky

Do samospádové míchačky nejprve
nalijte cca 7 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uveďte do
chodu. Doba míchání 3 až 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např. pro-
středek na ochranu proti mrazu)!

3. Nanášení:

Vnitřní omítky na cihly POROTHERM -
omítku nahazujte zednickou lžící nebo
natahujte v požadované tloušťce přímo
na zdivo nerezovým hladítkem, potom
srovnejte hliníkovou latí do roviny a po
zavadnutí, které nastane po 2 až 4 ho-
dinách, vyhlaďte. Po cca 10 dnech na
každých 10 mm tloušťky proveďte
konečnou povrchovou úpravu - ušlech-
tilou omítkou nebo vnitřní disperzní
barvou (např. Baumit vnitřní barvou).
Nejmenší tloušťka omítky PORO-
THERM UNIVERSAL je 10 mm. 
Do tloušťky 10 mm omítku nanášejte
v jedné vrstvě, při větší tloušťce naná-
šejte ve dvou vrstvách „čerstvé do
čerstvého“.
Vnější/vnitřní omítky na dostatečně

vyzrálou POROTHERM TO (tepelně
izolační omítku) - tloušťku 5 mm nata-
hujte ve dvou vrstvách „čerstvé do
čerstvého“ nebo nahazujte zednickou
lžící. Po zavadnutí omítky (obvykle
2 až 4 hodiny) podle požadované
struktury povrchu vyhlaďte houbovým
nebo polystyrénovým hladítkem.
Po cca 7 dnech můžete provést koneč-
nou povrchovou úpravu barvou
(např. Baumit fasádní barvou) nebo
tenkovrstvou probarvenou omítkou
(např. Baumit silikátovou omítkou).
Nejmenší tloušťka omítky PORO-
THERM UNIVERSAL je 5 mm.

4. Upozornění a všeobecné pokyny

Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omí-
táním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdění
z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je tře-
ba v omítce zhotovit proříznutím spáru
až na podklad. Před následným obklá-
dáním povrch nevyhlazovat. Teplota
vzduchu a podkladu nesmí během
zpracování a tuhnutí klesnout pod
+5 °C, při teplotě nad 30 °C či velkém
proudění vzduchu je nutné přijmout
opatření proti rychlému vysychání
čerstvě provedené omítky (ochrana
proti přímému oslunění, pravidelné
vlhčení omítky a pod.). Při použití
vyhřívacího zařízení, především plyno-
vých ohřívačů, je třeba dbát na dosta-
tečné příčné větrání.
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PLOCHÉ STŘECHY    TECHNICKÝ LIST 
 

MONROCK  MAX  E                                                        
TUHÁ TĚŽKÁ DVOUVRSTVÁ IZOLAČNÍ DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY 
 
• POPIS VÝROBKU 
Tuhá těžká deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v 
celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti 
mechanickému namáhání. Vrchní tuhá vrstva je na povrchu označena nápisem. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Deska Monrock MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech pod krytinu (připevnění 
ke stavební konstrukci - mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, 
polyuretanovým lepidlem nebo zatížením kačírkem či nepochozí dlažbou nad krytinou proti sání větru). Deska může být 
mechanicky zatížena, horní tuhá vrstva tvoří pevný podklad pro podložky kotevních prvků. Horní tuhá vrstva splňuje všechny 
požadavky na stlačitelnost při 10 % (min. 60 kPa) a bodové zatížení (min. 500 N) podle ETAG 006 – článek 6.4.3.1. 
(Řídící pokyn pro systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků). 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 

 
• BALENÍ 
Desky Monrock MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
Velkoformátové desky Monrock MAX E (označení GF – grand formát) jsou dodávány na paletách zabalených do polyetylénové 
fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ  
Tloušťka                                             (mm) 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 
Délka x šířka                                      (mm) 1000 x 600 
Monrock MAX  E                         m2 / balík 2,4 1,8 1,8 1,2 1,2 - 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 
Délka x šířka                                      (mm) 2000 x 1200 (GF – grand formát) 
Monrock MAX E (GF)               m2 / paletu 43,2 36,0 28,8 24,0 19,2 19,2 16,8 14,4 14,4 12,0 12,0 
Délka x šířka                                      (mm) 2000 x 600 
Monrock MAX E                        m2 / paletu - - - - - - - 14,4 14,4 12,0 12,0 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD  0,038 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667 
Faktor difuzního odporu μ 1 (-) ČSN EN 12086 
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(T+) ≤ 1 % EN 1604 
Rozměrová stabilita při určených 
podmínkách teploty a relativní vlhkosti DS(TH) ≤ 1 % EN 1604 

Napětí v tlaku při stlačení 10 % -   
hodnota pro vrchní vrstvu desky 

σ10 ≥ 70 kPa ČSN EN 826 

Napětí v tlaku při stlačení 10 % - 
hodnota pro dvouvrstvou desku σ10 40 kPa ČSN EN 826 

Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 10 kPa ČSN EN 1607 
Bodové zatížení Fp 600 N ČSN EN 12430 
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 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 2,072 kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

ES certifikát shody 1390-CPD-0168/09/P 
1415-CPD-035-(C-7/2010) 

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 
ÉMI, Budapešť 

Systém řízení jakosti 
ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351 

ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496 
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
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. 

ROCKWOOL, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
Vydáno: 20. května 2012                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  

mailto:info@rockwool.cz
http://www.rockwool.cz
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se 
bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, 
příp. se kotví. Pro nízkou tažnost je pás 
vhodný pro střechy s větším sklonem. Pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit 
dlouhodobému působení UV záření.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a SPODNÍ STAVBA – Skladby 
a detaily.

01| skladba střechy s klasickým pořadím vrstev
02| skladba střechy s tepelnou izolací z PIR desek
03| šikmá střecha se systémem TOPDEK 

(tepelná izolace nad krokvemi)
04| skladba střechy s obráceným pořadím vrstev

02

01

04

03

– ELASTEK 40 FIRESTOP natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do tr. plechu

– tepelná izolace z desek z minerálních vláken lepená 

k podkladu

– parozábrana z asfaltového pásu

– trapézový plech ve spádu (min. 1,75%) opatřený 
asfaltovým nátěrem

– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva

– polypropylenová textilie FILTEK 300

– extrudovaný polystyren

– polypropylenová textilie FILTEK 300

– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu

– beton ve spádu (min. 1,75%) opatřený asfaltovým nátěrem

– skládaná střešní krytina

– latě

– kontralatě

– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu

– asfaltový pás typu V13

– dřevěné bednění na krokvích

– ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu

– PIR desky přikotveny nebo nalepeny k podkladu

– parozábrana z asfaltového pásu

– beton ve spádu (min. 1,75%) opatřený asfaltovým nátěrem
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

nejvyšší tahová síla EN 12311-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

tažnost EN 12311-1 podélně i příčně 12 % ± 5 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

odolnost proti nárazu
• při teplotě     23 °C ± 2 °C
• při teplotě -10 °C ± 2 °C

EN 12691
10 mm
20 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 5 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě

EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání 
(dřík hřebíku)

EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému stárnutí EN 1296,
EN 1928

vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 1931 30 000

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 10 let

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certifi kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 a je označován značkou shody CE. 

Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 

Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.

Schéma složení pásu 

Kvalita hydroizolačních 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL  

MINERAL je trvale sledována 
a certifi kována

systémem ISO 9001.

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734

PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.



URSA XPS - Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-PZ-III-I

Vytisknout produktový list

Vlastnosti 

Použití 

Rozměry 

 

URSA XPS N-III-PZ-I je tuhá, tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrenové pěny, žluté barvy.

 

Kód výrobku : XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-TR200

 

• rovná hrana

• strukturovaný povrch pro zvýšení přilnavosti lepidel a omítek

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ  = 0,034 (W/m·K), h ≤ 60mm

• pěnidlo CO

 

 

D

2

• izolace soklů 

• izolace tepelných mostů

• vnitřní zateplení vnějších stěn

Technické informace Dokumenty

undefined http://www.ursa.cz/cs-cz/produkty/ursa-xps/izolace-z-extrudovaneho-p...
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