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ES prohlášení o shod  

 
Podepsaný zástupce 
 
výrobce: Xella CZ, s.r.o. 
  Vodní 550 
  664 62 Hrušovany u Brna 
  eská republika 
  I  64832988 
výrobny: 
Xella CZ, s.r.o. 
Vodní 550 
664 62 Hrušovany u Brna 

eská republika 

Xella CZ, s.r.o. 
U Kerami ky 449 
334 42 Chlum any 

eská republika 

Xella CZ, s.r.o. 
Horní Po aply 
277 03 Horní Po aply 

eská republika 
 
tímto prohlašuje, že výrobek:  
Zdící prvky – tvárnice YTONG z autoklávovaného pórobetonu P6- 650 
je ve shod  s ustanoveními sm rnice Rady 89/106/EHS. 
Popis výrobku a zp sob použití ve stavb : 
Zdící prvky YTONG jsou p esné pórobetonové tvárnice, p í kovky, bloky a tvarovky 
z autoklávovaného pórobetonu. Jsou ur eny pro zhotovení nosných a nenosných st n zd ním na 
tenkovrstvou maltu. Zp sob použití je uveden v produktovém listu, produktovém katalogu. 
Výrobek je v souladu s normou: 

SN EN 771-4: 2004  Specifikace zdících prvk  - ást 4: Pórobetonové tvárnice 
 
P i po áte ních zkouškách typu byly ov eny vlastnosti: 

Pevnost v tlaku pr m rná N/mm
2
 6,5  

Rozm rová stabilita mm/m 0,2  

P ídržnost N/mm
2
 0,3 EN 998-2 

Reakce na ohe  t ída A1  

Faktor difuz. odporu µ 5/10 EN 1745 

Objemová hmotnost min kg/m
3
 600  

Objemová hmotnost max kg/m
3
 650  

Rozm ry: délka mm 399, 499, 599, 999 ± 1,5 mm 

Rozm ry: ší ka mm 200, 250, 300, 375 ± 1,5 mm 

Rozm ry: výška mm 249, 499 ± 1,0 mm 

Tepelná vodivost λ10dry (P 50%) W/mK 0,17 EN 1745 

Uspo ádání Hladké, s pery a drážkami, s úchopovými kapsami 

Nasákavost Tvárnice musí být chrán na 

Mrazuvzdornost Tvárnice musí být chrán na 

Nebezpe né látky Vyhovuje vyhlášce SUBJ . 307/2002 

 
Notifikovaná osoba: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  

 Notifikovaná osoba 1020 
 Pobo ka 0300 Plze  
 Zahradní 15, 326 00 Plze , eská republika 

Certifikáty systému ízení výroby pro výrobny: 
Hrušovany u Brna . 1020 – CPD – 030032016 
Chlum any:  . 1020 – CPD – 030032017 
Horní Po aply:  . 1020 – CPD – 030032018 
Podmínky platnosti certifikát : 
Tyto certifikáty byly poprvé vydány 15.12.2005 a z stávají v platnosti, pokud se podmínky stanovené 
v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v míst  
výroby i systém ízení výroby sám výrazn  nezm ní. 
 
 
 
 
 
10.2.2011        Ing. Martin Polák 

jednatel spole nosti 
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PODÉLNÉ ŘEZY
Dle požadavku projektu lze panely řezat v podélném i šikmém směru. V podélném směru musí být řez veden v rozmezí od 
žebra do poloviny dutiny. Možné šířky podélných řezů jsou na následujících obrázcích.

200 - 250 mm

340 - 390 mm

480 - 530 mm

620 - 670 mm

770 - 820 mm

910 - 960 mm

1050 - 1080 mm

standardní panel

Obr. 11b: PANELY SPIROLL VÝŠKY 160 mm Obr. 11b1: PANELY SPIROLL VÝŠKY 200 mm

250 - 320 mm

440 - 510 mm

630 - 700 mm

820 - 890 mm

1010 - 1040 mm

standardní panel

300 - 370 mm

520 - 600 mm

740 - 820 mm

970 - 1020 mm

standardní panel

350 - 450 mm

630 - 740 mm

920 - 990 mm

standardní panel

Obr. 11b2: PANELY SPIROLL VÝŠKY 265 mm Obr. 11b3: PANELY SPIROLL VÝŠKY 320 a 400 mm

VÝHRABY - PROSTUPY
Při dodržení technologických zásad lze do panelu v čerstvém stavu provést otvory sloužící např. jako prostupy pro instalační sítě. 
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VÝŠKY 320 a 400 mm
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TABULKA VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ – SPIROLL H = 200 mm ZÁVOD KUŘIM

značka
počet lan

(ks) / (Ø lana)

rozměry (mm)
stálé zatížení

(kN/m2)
hmotnost

(kg/m‘)
Lmin Lmax B H

PPD.../205 5/9,3 2 000 7 500 1 190 200 1,5 296

PPD.../207 7/9,3 2 000 8 500 1 190 200 1,5 296

PPD.../209 7 + 2/9,3 2 000 8 500 1 190 200 1,5 296

PPD.../219 7/12,5 + 2/9,3 2 000 11 000 1 190 200 1,5 296

Pozn.:  – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm

6.3 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL VÝŠKY 200 mm 
 

STROPNÍ DÍLCE  – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

 PANELY SPIROLL V ŘEZU

Hodnoty normové únosnosti [kN/m2]

N
or
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é 
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né
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ní
 q

n 
[k

N
/m

2]

Řada panelů SPIROLL výšky 200 mm Podle EC2 ČSN EN 1992-1-1 (CZ)
Vlastní tíha panelu: 2,96 kN/m panelu

TABULKA VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ – SPIROLL H = 265 mm ZÁVOD KUŘIM

značka
počet lan

(ks) / (Ø lana)

rozměry (mm)
stálé zatížení

(kN/m2)
hmotnost

(kg/m‘)
Lmin Lmax B H

PPD.../264 4/12,5 2 000 10 000 1 190 265 1,5 411

PPD.../266 6/12,5 2 000 11 500 1 190 265 1,5 411

PPD.../268 8/12,5 2 000 12 000 1 190 265 1,5 411

PPD.../270 8 + 2/12,5 2 000 12 000 1 190 265 1,5 411

PPD.../272 10 + 2/12,5 3 000 13 000 1 190 265 1,5 411

Pozn.:  – v místě teček se udává délka panelu v cm, – panely se vyrábějí v kroku po 10 mm, – průměr lana se udává v mm

6.4 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL VÝŠKY 265 mm 
 

STROPNÍ DÍLCE  – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

 PANELY SPIROLL V ŘEZU

Hodnoty normové únosnosti [kN/m2]

N
or

m
ov

é 
už

it
né

 p
ři

tí
že

ní
 q

n 
[k

N
/m

2]

Řada panelů SPIROLL výšky 265 mm Podle EC2 ČSN EN 1992-1-1 (CZ)
Vlastní tíha panelu: 4,11 kN/m panelu
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Sendvičový panel SP2C PIR
V kombinaci poměru nízké tepelné vodivosti a dobré požární odolnosti nabízí tento energeticky účinný panel s jádrem PIR

významné úspory nákladů na vytápění a zvyšuje požární bezpečnost.

Díky své nízké váze tento panel nabízí také úspory na nosných konstrukcích, stejně tak jako úspory nákladů na dopravu a

montáž.

Aplikace:

• Konstrukce střechy

Projektové a montážní služby jsou významnou součástí nabídkového balíčku sendvičového panelu Ruukki s výhledem na

urychlení projektů našich zákazníků.

Pomáháme vám vybrat si optimální výrobky a navrhnout svoji budovu s využitím našich výrobků, stejně tak jako přijmout

rozhodnutí o způsobech montáže a údržbě kvůli zajištění dlouhé životnosti.

Informace na naší internetové stránce je přesná podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha o zajištění správnosti
údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami nebo

nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhrazujeme si právo na provedení změn.

Copyright © 2013 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazená.

Document printed on 10.10.2013 www.ruukki.cz



Vlastnosti

Základní materiály: PIR 

Modulová / celková šířka (mm): 1000/1083

Délka (m): 2,0 - 18,5 (na zvláštní přání až 21 m)

Tloušťka vnějšího obložení (mm): 0,50

Tloušťka vnitřního obložení (mm): 0,40

Reakce na oheň: B-s1,d0 (th. 140/100-210/170 mm), B-s2,d0 (th. 80/40-120/80 mm) 

Vlastnosti podle tloušťky panelu

 

Tloušťka (mm) 80/40 100/60 120/80 140/100 160/120 210/170

Váha (kg/m2) 10,0 11,0 11.5 12.5 13,0 16,0

Hodnota U (W/m2K) 0,46 0,31 0,24 0,20 0,17 0,13

Zvuková izolace Rw

(dB)

24 24 24 24 24 24

Požární odolnost a moment ohybu v prostoru/s podpěrou (kNm/m); zátěž sněhu 0,2xS

REI30 - - 0.1210/-0.2150 0.1210/-0.2150 0.1210/-0.2150 0.1210/-0.2150

REI20 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070

REI15 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680

RE90 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680 0.0940/-0.1680

RE60 - - 0.1210/-0.2150 0.1210/-0.2150 0.1210/-0.2150 0.1210/-0.2150

RE30 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070 0.1160/-0.2070

 

Povrchové úpravy & barvy

Povrchové úpravy

Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy

Třídy korozivní agresivity C2-C3 Třídy korozivní agresivity C1-C3

Polyester (25 μm) PVDF (25μm) 

Standardní barvy

RAL 9002 šedo-bílá

Vnější a vnitřní strana

RAL 9010 čistě bílá

Vnější a vnitřní strana

RAL 9006 bílá

hliníková

Vnější strana

RAL 7035 světlá šeď

Vnější strana

RAL 3013 tomátová

červeň

Vnější strana

Sendvičový panel SP2C PIR
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RAL 1015 slonová

kost světlá

Vnější strana

RAL 5005 signální

modř

Vnější strana

RAL 6011 zeleň

rezedová

Vnější strana

  

Volby profilu

  

Trapézový profil (obrázek bude aktualizován)

Standard pro vnější povrch.

Lineární profil

Standard pro vnitřní povrch.

Pokyny

 

Instruktážní dokumentace k montáži obsahuje informace o:

• Balení

• Přepravě a vyložení

• Uskladnění

• Montáži

Instruktážní dokumentace k údržbě obsahuje informace o:

• Omývání

• Lakování

Objednávka a dodávka

Certifikáty a schválení

• Certifikát kvality ISO 9001:2000

• Prohlášení o shodě

• CE podle EN 14509

• Certifikát o hygieně H K/B/0667/01/2009

The content of this document has been created from web page last updated 15.5.2013

Pracovníci naší prodejní a technické podpory vám rádi poskytnou více informací. Navštivte http://www.ruukki.cz/Kontaktujte-nas.

Sendvičový panel SP2C PIR
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        Datum: 29.7.2010 

 Technický list                                                          
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SBS modifikovaný  

asfaltový 

natavovací pás
                                                                                                                                                                            06                                                   

Str. 1 z 3 
Výrobce: 
ICOPAL VEDAG CZ s. r. o.  ICOPAL VEDAG CZ s. r. o. s výrobním závodem v: 
Dopravák  3    Záluží 1 
CZ -184 00  Praha 8 – Dolní Chabry CZ-43670  Litvínov 
  
Certifikace podnikové výrobní kontroly ( ísla certifikát ) 
 - Asfaltové pásy podle SN EN 13707 a SN EN 13969 (0958-CPD-DK048-2, 0958-CPD-DK049-2)  

Výrobek:     
VEDATECT

®
 PYE PV 200 S5 mineral je SBS modifikovaný 

asfaltový natavovací  pás, který odpovídá EN 13707 a EN 
13969. Na povrchu pásu je standardn  proveden jemný 
minerální posyp. Výrobní postup jakož i dohled jsou 
certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2000. Výrobky podléhají 
stálému dohledu. 

Vlastnosti:    

• vysoká odolnost v p emos ování trhlin 

• trvalá flexibilita 

Oblast použití:    
VEDATECT

®
 PYE PV 200 S5 mineral se používá jako 

podkladní pás pro ploché st echy nebo  jako podkladní vrstva 
pro st echy ve všech sklonech. V hydroizolaci spodní stavby 
v provedení mineral proti zemní vlhkosti i v hydroizola ních 
souvrstvích proti stékající a tlakové vod . 

Zp sob pokládky:     

Zpracování VEDATECT
®
 PYE PV 200 S5 mineral se provádí 

standardním zp sobem, podle pot eby celoplošným 
natavováním pomocí plynového ho áku. P ekrytí ve švech 
podélných i elních 8 cm. Doporu uje se použít navíjecí trubku.

VEDATECT
®
 PYE PV 200 S5  mineral



Str. 2 z 3 

Popis výrobku: 
Krycí vrstva  SBS modifikovaný asfalt 
Vložka  polyesterové netkaná rohož 

  
Horní povrch  jemný minerální posyp 

Dolní povrch  spalitelná (odtavovací) fólie 

Skladování: 
VEDATECT

®
 PYE PV 200 S5 mineral se skladuje stojící 

chrán n p ed vlhkostí a horkem. V chladných ro ních 
obdobích se role dopravují na  staveništ  ze zatepleného 
meziskladu až bezprost edn   p ed zpracováním. 

Zpracování odpadu:   
Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skon ení životnosti je 
nutno p edat oprávn né osob  k likvidaci odpadu dle zákona . 
185/2001 Sb.. Jedná se o odpad . 170302 - Asfaltové sm si 
neuvedené pod . 170301. 
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Tabulka dat SN EN 13707 a SN 13969                                                              
                                 

0958
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Vlastnosti dle SN EN 13707 a SN 13969 zkušební postup jednotka výsledek 
5.2.1 Zjevné vady SN EN 1850 - 1 - žádné vady 

5.2.2 Délka SN EN 1848 - 1 m  5,0 

5.2.2 Ší ka SN EN 1848 - 1 m  1,0 

5.2.2 P ímost SN EN 1848 - 1 mm/10m  20 spln no 

5.2.2 Tlouš ka SN EN 1849 - 1 mm 5,0 ±0,2 

5.2.3.Vodot snost  SN EN 1928 zkouška B kPa Vyhovuje 

5.2.5.1 Chování p i vn jším požáru 
SN V ENV 1187/prEN 

13501-5 - 

Broof (t1) * 

5.2.5.2 Reakce na ohe
EN ISO 11925-2/EN 
13501-1 - 

t ída E 

5.2.9  Propustnost vodní páry SN EN 1931 - µ = 20000 
5.2.10 Tahové vlastnosti: nejv tší tahová síla 
podl/p í SN EN 12311-1 N/50 mm 

 800/800 

5.2.10 Tahové vlastnosti: Protažení podl/p í SN EN 12311-1 % 35/35 **  

5.2.15 Rozm rová stálost   podl/p í SN EN 1107-1 % nezjišt no 

5.2.17 Ohebnost za nízkých teplot SN EN 1109 °C  - 25 

5.2.18 Odolnost proti stékání p i zvýšené teplot SN EN 1110 °C +100 
íselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické zm ny jsou vyhrazeny. 

Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný ú el a zajistit si , aby m l k dispozici platnou verzi 
tohoto technického listu. 

*  systémov  zkoušeno 
** hodnota pr tažnosti je udána s povolenou odchylkou  15 % 
                  

Technický servis, centrální sklad, prodej

VEDAG - R spol. s r.o. 

Dopravák  3, 184 00 Praha 8
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 
Technici: 602 230 681, 602 611 931, 725 712 413  

e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz 

Št rova 22/11,779 00 Olomouc - Nedv zí
Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 

internet: www.vedag.cz 

VEDATECT
®
 PYE PV 200 S5  mineral

®
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0958 
TOP - pás z SBS modifikovaného 

asfaltu pro kotvené jednovrstevné 

hydroizola ní systémy 
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Výrobce: 
VEDAG GmbH   VEDAG GmbH s výrobnou v: 
Flinschstr. 10 – 16  Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg 
D-60388 Frankfurt  Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg-Rheinsheim 
    Zaluzi 1, CZ-43670 Litvinov 
  
Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001od 1995 
Certifikace podnikové výrobní kontroly ( ísla certifikát ) 
 - Asfaltové pásy podle DIN EN 13707 a DIN EN 13969 (0958-CPD-DK001/1,DK002/1, DK003/1,  
  DK004/1, DK006/1, DK007/1) 
 - Um lohmotné fólie FPO dle DIN EN 13956 a DIN EN 13967 
  (1349-CPD-038,1349-CPD-046,0958-CPD-yy,0958-CPD-zz) 
 - Um lohmotné fólie dle DIN EN 13956 (POCB:0958-CPD-DK036/1, POCB:0958-CPD-DK041/1) 
  
Výrobek: 

VEDAPROOF
®
 F je TOP natavovací pás z SBS modifikovaného 

asfaltu pro kotvené jednovrstevné hydroizola ní systémy.Tento 
pás je nabízen s vrchním modrozeleným b idli ným posypem. 
Výroba a dohled nad jakostí jsou certifikovány dle DIN EN ISO 
9001:2000.Tento pás odpovídá sm rnicím „abc der 
Bitumenbahnen“ (jednovrstvá APP modifikovaná asfaltová 
hydroizolace s nosnou vložkou). 

P ednosti výrobku: 

• rozm rová stabilita, bez smršt ní i prodloužení 

• vysoká pr tažnost 

• vysoká flexibilita

• odolný v i natržení a v roztržení h ebíkem 

• vysoká odolnost v i stárnutí 

• racionální pokládka díky ší ce pásu 1,08 m a délce 7,5 m 

• vyhovuje z hlediska požární bezpe nosti bez jakékoliv  
   ochranné 

vrstvy, je odolný v i 
sálavému žáru a p elétavému  
   ohni bez dodate ných protipožárních opat ení. (Certifikát  
   PAVUS (AO 216) . 501 420 pro pásy typu Vedatect PYE PV) 

Oblast použití: 
VEDAPROOF

®
 F se použije jako kotvený asfaltový pás pro 

jednovrstevné hydroizola ní systémy st ech p i sklonu do 20o. 
Jako podklad mohou být tepeln  izola ní desky z polystyrenu 
nebo minerálních vláken, nebo stávající asfaltové st ešní 
hydroizola ní pásy 

VEDAPROOF F
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Zp sob pokládky: 

VEDAPROOF
®
 F se položí voln  s podélnými i elními p esahy 

širokými 13 cm a na okrajích se mechanicky fixuje kotvami 
odolnými v i krokovému zatížení. Napojení  v podélných i 
elních švech se plnoplošn  sva í (pomocí švového ho áku 

nebo horkovzdušn ) v ší ce 8 cm. V míst  T-styku se provede 
šikmé se íznutí rohu pásu, které se následn  p i natavování 
vyrovná - vyhladí ru ním ho ákem 

Technický popis: 

Horní povrch 
Dolní povrch 

 b idli ný modrozelený posyp  
odtavovací fólie 

Vložka  sklen ná + polyesterová rohož, 
kombinovaná 275 g/m2

Krycí hmota  TOP SBS modifikovaný asfalt 
Ekvivalentní difúzní tlouš ka rd = µ x s [m]  cca 100 

Chování p i vn jším požáru ENV 1187 Broof(t1)

íselné hodnoty, pokud není zvláš  uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají st ední statistické hodnot  dle 
kontroly kvality. Technické zm ny jsou vyhrazeny. 

Skladování: 
      Role pás VEDAPROOF

®
 F  se skladují nastojato a chrání se  

p ed vlhkostí, UV zá ením a vysokými teplotami. V chladných 
ro ních  obdobích  se  role  dopravují  na  staveništ   ze 
zatepleného meziskladu až bezprost edn  p ed zpracováním. 

Zpracování odpadu:
Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skon ení životnosti je 
nutno p edat oprávn né osob  k likvidaci odpadu dle zákona . 
185/2001 Sb.. Jedná se o odpad . 170302 - Asfaltové sm si 
neuvedené pod . 170301. 

1.Parozábrana 
2.Tepelná izolace 
3.VEDAPROOF® F   
4.Náb hový klín 
5.Zav trované napojení parot sné 
   zábrany 
6.Mechanicky kotvená ukon ovací 
   lišta VEDAFIX®

7.  15cm nad povrchem  
   hydroizolace 
8. Zatmelení trvale pružným   
    tmelem VEDAGPLAST®

1.Parozábrana 
2.Tepelná izolace 
3.VEDAPROOF® F   

1.Parozábrana 
2.Tepelná izolace 
3.VEDAPROOF® F   
4.Náb hový klín 
5.Zav trované napojení 
parot sné 
   zábrany 
6.Oplechování atiky 
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Tabulka dat SN EN 13707                                                            

                                                                                                                                                                                  

Vlastnosti výrobku dle SN EN 13707  

Vlastnosti dle SN EN 13707 zkušební postup jednotka výsledek 

5.2.1 Zjevné vady SN EN 1850 - 1 - žádné nedostatky 

5.2.2 Délka SN EN 1848 - 1 m  7,5 

5.2.2 Ší ka SN EN 1848 - 1 m  1,08 

5.2.2 P ímost SN EN 1848 - 1 mm/10m  20 spln no 

5.2.2 Tlouš ka SN EN 1849 - 1 mm  5,0 

5.2.3.Vodot snost  SN EN 1928 metoda B kPa  400 (24 hodin) 

5.2.5.1 Chování p i vn jším požáru 
SN V ENV 1187/prEN 

13501-5 - 

Broof (t1) * 

5.2.5.2 Reakce na ohe
EN ISO 11925-2/EN 
13501-1 - 

t ída E 

5.2.8.1.  Pevnost spoje ( odolnost proti odlupování ) SN EN 12316-1 N/50mm 100/100 

5.2.8.2. Pevnost spoje ( smyková odolnost ) SN EN 12317-1 N/50mm  1000 

5.2.9 Propustnost vodní páry SN EN 12311-1 N/50 mm µ = 20000 
5.2.10 Tahové vlastnosti: maximální tahová síla  
podl/p í SN EN 12311-1 N/50 mm 

1000/900 

5.2.10 Tahové vlastnosti: Protažení   podl/p í SN EN 12311-1 % 35/35 

5.2.11 Odolnost proti nárazu SN EN 12691  mm  Zkouška B:2000 

5.2.12 Odolnost proti statickému zatížení SN EN 12730 kg 20 
5.2.13 Odolnost proti protržení (d ík h ebíku) 
podl/p í SN EN12310 - 1 N 

 410/490 

5.2.14 Odolnost proti pror stání ko ínk SN EN 13948 - nezjišt no 

5.2.15 Rozm rová stálost   podl/p í SN EN 1107-1 % 0,2/0,2 

5.2.17 Ohebnost za nízkých teplot SN EN 1109 °C  - 36 

5.2.18 Odolnost proti stékání p i zvýšené teplot SN EN 1110 °C +120 
5.2.19.1 Chování p i um lém stárnutí SN EN 1296 
(12 týdn  ) 

SN EN 1109, SN EN 
1110 °C 

27, +110 

5.2.20 P ilnavost posypu SN EN 12039 % 10 
íselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické zm ny jsou vyhrazeny. 

* = systémov  zkoušeno 

Technický servis, centrální sklad, prodej

VEDAG - R spol. s r.o. 

Dopravák  3, 184 00 Praha 8
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 
Technici: 602 230 681, 602 611 931, 725 712 413  

e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz 

Št rova 22/11,779 00 Olomouc - Nedv zí
Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 

internet: www.vedag.cz 

VEDAPROOF F
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FOAMGLAS® F   
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Výrobce: PITTSBURGH CORNING Europe SA, Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgie 
Zastoupení pro eskou republiku: AZ FLEX, a.s. Zelenkova 533/3 142 00 Praha 4, tel: 241 011 630, e-mail: foamglas@azflex.cz, www.foamglas.cz
Zastoupení pro Slovenskou republiku: AZ FLEX, s.r.o. Štrková 968/10C, 010 09 Žilina – Byt ica, tel./fax: +421 (0)41 5626 968, zilina@azflex.sk

       

 FOAMGLAS® F slab 

Zp sob dodání (obsah balení) 

 délka x ší ka [mm] 600 x 450 

 tlouš ka [mm] 40 50 60 70 80 90 100

 po et desek v balení 12 10 8 7 6 6 5

 plocha v balení [m2] 3.24 2.70 2.16 1.89 1.62 1.62 1.35

 délka x ší ka [mm] 600 x 450 

 tlouš ka [mm] 110 120 130 140 150 160

 po et desek v balení 5 4 4 4 3 3

 plocha v balení [m2] 1.35 1.08 1.08 1.08 0.81 0.81

1. Základní vlastnosti materiálu FOAMGLAS
®
  

Popis 

Reakce na ohe  (EN 13501-1) 
Provozní teplotní limity 
Faktor difúzního odporu (EN ISO 10456) 
Hydroskopi nost  
Kapilarita 

:

:
:
:
:
:

FOAMGLAS® je vyroben z vybraného recyklovaného skla (> 66%) a dalších 
b žn  se vyskytujících p írodních surovin (písek, vápenec). 
Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou 
vrstvu (CFC, HCFC apod.) ani protipožární aditiva nebo pojiva. 
Neobsahuje žádné organické ani t kavé látky. 
Materiál vyhovuje hodnocení Euroclass A1, neho lavé, bez toxických spalin 
od -260°C do +430°C 
µ = 
nulová 
nulová 

Výjime né vlastnosti izolace FOAMGLAS®       

Vodot sná Biologicky 
odolná 

Vysoce pevná 
v tlaku 

Kyselinovzdorná/
chemicky odolná

Snadno 
opracovatelná 

     

Neho lavá Neprodyšná pro 
vodní páru 

Tvarov  stálá ekologická
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FOAMGLAS® F   

Strana: 2 Datum: 28.06.2010 Supersedes: 0/0/0 www.foamglas.cz   

Výrobce: PITTSBURGH CORNING Europe SA, Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgie 
Zastoupení pro eskou republiku: AZ FLEX, a.s. Zelenkova 533/3 142 00 Praha 4, tel: 241 011 630, e-mail: foamglas@azflex.cz, www.foamglas.cz
Zastoupení pro Slovenskou republiku: AZ FLEX, s.r.o. Štrková 968/10C, 010 09 Žilina – Byt ica, tel./fax: +421 (0)41 5626 968, zilina@azflex.sk

2. Vlastnosti materiálu dle EN 13167 
1)

Objemová hmotnost (± 10%) (EN 1602) 
Tlouš ka (EN 823) ± 2 mm 
Délka (EN 822) ± 2 mm 
Ší ka (EN 822) ± 2 mm 
Sou initel tepelné vodivosti (EN ISO 10456) 
Reakce na ohe  (EN 13501-1) 
Bodové zatížení (EN 12430) 
Pevnost v tlaku (EN 826 p íloha A) 
Pevnost v ohybu (EN 12089) 
Pevnost v tahu (EN 1607) 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

165 kg/m3

od 40 do 160 mm 
600 mm 
450 mm 

D  0.050 W/(m·K)  
Euroclass A1 
PL     1.0 mm 
CS     1600 kPa 
BS     550 kPa 
TS     150 kPa 

1) Ozna ení CE zajiš uje shodu se základními povinnými požadavky Sm rnice stavebních výrobk  tak, jak je uvedeno v EN 13167. 
V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ov eny oprávn nou, notifikovanou a akreditovanou t etí stranou. 

3. Dodate né vlastnosti materiálu 

Bod tavení (DIN 4102-17) 
Sou initel teplotní roztažnosti (EN 13471) 
M rné teplo (EN ISO 10456) 
Teplotní vodivost p i 0°C 

:
:
:
:

>1000 °C 
9 x 10-6 K-1

1 kJ/(kg·K) 
4.2 x 10-7 m2/sec 



 w w w.slovaktual.eu SLOVAKTUAL s. r. o., 972 16  Pravenec 272, tel.: 046 - 544 7432, 544 7916, e-mail: slovaktual@slovaktual.sk

Štandard blízkej budúcnosti
          pre pasívne domy 

člen skupiny

 Slovaktual  PASIV - HL
moderné okno s hranatými líniami                                 

viac ako 20 rokov na trhu



Uokna=1,2 W/m2K

Uokna= 0,7 W/m2K

Uokna=0,7 W/m2K

40% úspora
v tepelnej izolácii

veľkosť šípky predstavuje
množstvo unikajúceho 
tepla v súvislosti
s koe'cientom U       

Uokna=1,2 W/m2K

U = tepelný tok (tepelná strata) 
          vo Wattoch, cez 1m2 okna 
          pri zmene teploty o 1 º K (Kelvin)

nemecká štátna skúšobňa
ift Rosenheim GmbH

skúšobný protokol Rosenheim
č. 403 31534/3

skúšobný protokol Rosenheim
č. 403 31534/5

Čím je číslo U menšie,
tým má okno lepšie 
tepelnoizolačné vlastnosti

komfort
úspora
ochrana
životného 
prostredia

ROZDIEL
U=0,5 W/m2K

Okno s moderným dizajnom
s výrazným potenciálom do budúcnosti.

Vďaka možnosti zasklenia s celkovou hrúbkou až do 61 mm
okno dosahuje špičkové parametre v súčiniteli prechodu tepla

Uw = 0,7 W/m2K

Svojou stavebnou hĺbkou 85 mm 
je priam predurčené 
pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Okno vykazuje kladnú ročnú energetickú bilanciu.

Všetky rozmerové 

kombinácie pro'lov 

umožňujú na želanie doplniť 

zvonku ALU-clip  s úpravou 

striekaním podľa farebnej 

škály RAL. 

.....tepelno-izolačné trojsklo

4-18-4-18-4 mm
Ug = 0,5 W/m2K ...

.....pro!lový systém 
vynikajúca tepelná izolácia

(so špeciálnym izolačným trojsklom 

súčiniteľ prechodu tepla Ug = 0,5 W/m2K 

- vhodné pre pasívne domy)...

...... stredové tesnenie
podstatne zvyšuje hodnotu tepelnej izolácie, 

zvyšuje vodotesnosť pred hnaným dažďom,  

pevná prepážka bráni vypáčeniu 

kovania pri vlámaní, chráni kovanie 

pred vplyvom počasia .....

..... revolučná technológia 
vlepovania skla 

do pro'lu krídla tvorí bezpečné a pevné prepojenie 

medzi sklom a krídlom, zlepšuje stabilitu krídla, 

zvyšuje tepelnoizolačné a zvukovoizolačné 

vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual touto

technológiou vyrobil už viac ako 1 000 000 ks

okenných jednotiek ....

OKNO
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

SLOVAKTUAL s. r. o.
972 16  Pravenec 272
tel.: 046 - 544 7432, 544 7916
e-mail: slovaktual@slovaktual.sk

 Slovaktual PASIV - HL                                  

Slovaktual PASIV - HL
 energeticky úsporné okno

      Porovnanie vlastností okien 
STANDARD - OL a PASIV - HL

     dokazuje výrazný rozdiel 
v tepelnoizolačných vlastnostiach

       a vysokú návratnosť pri investícii 
do okien PASIV - HL.         

STANDARD - OL

PASIV - HL
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Spoľahlivý systém pre vchodové 
dvere s tepelnou izoláciou

Hliníkový systém 110E    

člen skupiny

Spoľahlivý sys
dvere s tepelndvere s tepeln

p ý yp ý y

Bezpečné spojenie, vysoká stabilita a optimálna 
tepelná izolácia

3-bodový systém uzamykania je štandardom 
vo vchodových dverách Slovaktual

Vhodné v kombinácii s plastovými oknami Slovaktual PASIV

Stavebná hĺbka 72 mm 

viac ako 20 rokov na trhu

hliníkové dvere

systémy s hliníkovými výplňami GAVA

viac ako 10-ročné skúsenosti s výrobou hliníkových dverí

spoľahlivý systém nemeckého výrobcu

značkové pánty
heroal

Dr.Hahn
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člen skupiny

Ideálne riešenie na vyplnenie väčších stavebných otvorov 

Možnosť zasklenia dvoj- a trojsklom

Výrazné presvetlenie interiéru
 
Šetrenie priestoru na manipuláciu

Prepojenie s prírodou v každom ročnom období

V praxi osvedčený a jednoduchý sytém obsluhy.

Presvedčte sa sami.

....bezbariérový prah ....

.... výška krídla až 3000 mm .....

..... možnosť dodatočného elektropohonu ....

viac ako 20 rokov na trhu

hliníkové dvere

Výnimočné optické prepojenie
interiéru so záhradou alebo
terasou

Zdvižno posuvný 
hliníkový systém Heroal 170                                
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PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ 

Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro 

konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty 

jsou vhodné pro vysoké provozní zatížení a umožňují tak 

využití vrat i na vysoce frekventovaných místech.

Provozní spolehlivost na základě použití kvalitních materiálů 

a komponentů, bezpečná konstrukce, vysoce odolná 

povrchová úprava, jednoduchá montáž a moderní vzhled 

průmyslových vrat TRIDO uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.
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Systémy kování 

VN - výška nadpraží

Spolehlivé 
plánování

Různé systémy kování 

umožňují přizpůsobit vrata 

téměř každé stavební situaci, 

a to jak u novostavby, tak 

i u stávajících renovovaných 

objektů. Vrata jsou 

montována do zcela 

hotových  stavebních otvorů 

či nosných konstrukcí včetně 

hotové podlahy. V případě 

automaticky ovládaných 

vrat je nutné zajistit přívod 

elektrické energie  400/220 V, 

50 Hz.    

Standardní systém
VN min. 420/470

Nízký systém s jeklem 
VN min. 250

Nízký systém
VN min. 320/260

Kopírování střechy
1O-45O

Zvýšený systém
VN min. od 650

Vertikální systém
VN min. výška otvoru + 400

Zvýšený systém s jeklem
VN min. od 2000

Vertikální systém s jeklem
VN min. výška otvoru + 400
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Mikrol (HM)
povrch hladký s V-prolisy

Detail Mikrol
RAL 9006

Standardní barevné 
provedení 

Detail stucco Rozšířené barevné provedení   

dle palety RAL a NCS

RAL
9016

RAL
9002

RAL
3000

RAL
5010

RAL
9006

Industry (T6)
 povrch stucco

Tepelný komfort

Efektivním řešením 

v průmyslové výstavbě jsou 

ocelová, tepelně izolovaná 

sekční vrata. Vratové křídlo 

je  vyrobeno z dvoustěnných 

sendvičových panelů 

vyplněných polyuretanovou 

pěnou. Díky svým výborným 

tepelně izolačním 

vlastnostem přispívají 

k zajištění tepelné pohody 

uvnitř průmyslového objeku  

a podílejí se tak na snižování 

provozních nákladů.

Tloušťka panelu, a tedy 

i celého křídla, je 40 mm. 

Speciální gumové těsnění 

izoluje vratové křídlo po 

celém jeho obvodu. 

PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ 
SENDVIČOVÁ

Vzhled vrat a typy povrchů

Základním typem průmyslového panelu je panel Industry (T6) s povrchem stucco a podélnými drážkami (lamelami). Vzhledem  

k jeho široké oblibě nabízíme panel v několika standardních barvách. Kromě základních odstínů je samozřejmostí i lakování do 

libovolného odstínu RAL. Další typy panelů jako Mikrol, Metalik atd., které svým moderním designem odpovídají současným 

trendům, umožňují vyhovět i nejvyšším nárokům na design a architektonické řešení.

Velvet (H0)
 povrch hladký

RAL
9006

RAL
9007

RAL
7016

RAL
9016

Standardní barevné 
provedení 
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Dvojitý akryl Al plech hladký
jednoduchý/sendvič

Satinovaný akryl Al plech stucco
jednoduchý/sendvič

Tahokov
LD 10

Děrovaný plech 
s kulatým otvorem Rv 7-11

Děrovaný plech 
s hranatým otvorem Qg 7-10

RAL / NCS

Praktické 
a elegantní řešení

Elegantní a reprezentativní 

vzhled ve spojení 

s velkoplošným prosklením 

poskytují hliníková rámová 

vrata. Pevné rámy sekcí 

vyrobené z tažených 

hliníkových pro)lů 

v přírodním eloxu umožňují 

maximální propustnost 

světla při zachování vysoké 

stability vratového křídla. 

Tento princip konstrukce 

jednotlivých sekcí nabízí 

současně možnost 

rozmanitého a individuálního 

ztvárnění vratového křídla. 

PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ 
HLINÍKOVÁ

Vzhled vrat a typy výplní

Mezi běžné výplně hliníkových rámů patří jednoduché nebo dvojité akrylové prosklení, hliníkový plech s povrchem stucco, 

hliníkový tepelně izolační sendvičový panel rovněž s povrchem stucco, tahokov nebo děrovaný hliníkový plech. Na přání 

však lze rámy osadit i jakýmkoliv jiným materiálem , např. bezpečnostním lepeným sklem, polykarbonátovým makrolonem 

atd. Rámy i výplně mohou být lakovány odlišnou barvou.
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Černé hranaté okno
výplň akrylát

Hliníková sekce
výplň akrylát

Černé oválné okno
výplň akrylát

Pojistka přetržení pružiny

Pojistka přetržení lana

Bezpečnostní optická lišta

PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ 
BEZPEČNOST A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní práh
výška prahu 140+20 mm

Ultra-nízký práh
výška prahu cca 25 mm

Nízký práh
výška prahu 90+20 mm

Bezbariérový průchod

Integrovaná 
dvířka
Dvířka umožňují pohodlný 

a rychlý průchod osob bez 

nutnosti otevření celých vrat. 

Rámy integrovaných dvířek 

jsou zhotoveny z hliníkových 

eloxovaných pro*lů a opatřeny 

celoobvodovým elastickým 

těsněním. Součástí dvířek 

je samozavírač, elektrický 

mikrospínač a kování klika/

klika nebo klika/koule včetně 

zámkové vložky.

Prosklení
Vrata lze prosvětlit oválnými či 

obdélníkovými okny s černým 

rámem v jedné nebo více 

řadách pod sebou v četnosti 

jednoho okna na běžný metr 

šířky vrat nebo vsazeným 

hliníkovým panelem s prosklenou 

výplní.
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Motor GFA TrojtlačítkoŘídící jednotka 
s trojtlačítkem

Řetězová kladka

Madlo

Vnitřní zástrč
neuzamykatelná

Vnější klika
uzamykatelná ve tvaru T

Vnitřní zástrč
uzamykatelná

Dálkový ovladač

PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ 
OVLÁDÁNÍ

Ovládání ruční / 
mechanické
Toto ovládání bývá využíváno 

u vrat menších rozměrů s malou 

frekvencí otevírání. Vrata jsou 

ovládána ručně pomocí madla 

na spodní sekci vratového 

křídla nebo  řetězovou kladkou. 

Mechanická vrata jsou 

dodávána v kombinaci 

s venkovním zámkem nebo 

vnitřní zástrčí.

Ovládání
automatické
Nezbytným doplňkem 

průmyslových vrat při vysokých 

provozních frekvencích je 

elektrický pohon. Pohony 

německého výrobce GFA 

patří mezi světovou špičku. 

Motory jsou dodávány včetně 

řídící jednotky, jejíž součástí je 

ovládací trojtlačítko.



Okapový systém 150 mm
OkapovÝ systém Ruukki účinně odvádí vodu z vaší střechy do bezpečné vzdálenosti od budovy.

Tento systém je velmi funkční a elegantní. Jeho hladké křivky představují účinnou ochranu proti ulpívání nečistot. Ocelové

části okapovÝch systémů Ruukki s povrchovou úpravou zaručeně odolají i těm nejnáročnějším podmínkám.

Okapové systémy jsou na vnitřní i vnější straně opatřeny povrchovou úpravou Pural, která jim propůjčuje velmi vysokou

odolnost. Na žlaby a svody od společnosti Ruukki je poskytována technická záruka 50 let.

Okapové systémy Ruukki můžete namontovat při vÝstavbě nového domu i při renovaci stávající střechy. Budou perfektně

fungovat na každé střeše: ocelové, taškové i lepenkové.

Další informace o ocelovÝch střechách, reference a kontakty na prodejce soukromÝm osobám

Vše o ocelovÝch střechách a kontakty na místní prodejce najdete na webovÝch stránkách ruukkistrechy.cz

Informace na naší internetové stránce je přesná podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha o zajištění správnosti
údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami nebo

nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhrazujeme si právo na provedení změn.

Copyright © 2013 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazená.

Document printed on 23.11.2013 www.ruukki.cz



Popis systému

1. Koncovka žlabu

2. Žlab

3. ŽlabovÝ roh vnější

4. Žlabová spojka 

5. ŽlabovÝ hák

6. ŽlabovÝ kotlík 

7. ŽlabovÝ roh vnitřní

8. Koleno

9. Svod

10. Objímka svodu

11. VÝtokové koleno

 

 

Barvy

RR 11 zeleň smrková RR 20 bílá RR 23 tmavě šedá RR 29 červená RR 32 tmavohnědá

Okapový systém 150 mm
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RR 33 černá RR 750 cihlová

červeň

RR 887 čokoládová

hněď

  

Podrobnosti o součástech

 

Nástroje pro projektování

The content of this document has been created from web page last updated 19.9.2012

Pracovníci naší prodejní a technické podpory vám rádi poskytnou více informací. Navštivte http://www.ruukki.cz/Kontaktujte-nas.

Okapový systém 150 mm
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Záv sné kruhové nosi e hadic STK

Záv sné kruhové nosi e hadic jsou 

Základ za ízení tvo í: 

Záv sný kruhový nosi  hadic model STK 510/16 pro 16 hadic
(Kat. .27 02 560) 
Hmotnost: cca 11 kg 
Rozm ry: a=780 mm, b=310 mm 

Záv sný kruhový nosi  hadic model  STK 510/20 pro 20 hadic
(Kat. .27 02 561) 
Hmotnost: cca 14 kg 
Rozm ry: a=880 mm, b=330 mm 

Oto ný kruhový nosi  hadic STK 511
(Kat. .27 02 564) 
Oto ný záv sný kruh s 20 d ev nými oto
pro umíst ní do sušících v ží, p ípadn
Nosi  opat ený výztuhami je vyroben z
pomocné nosné desky. 
Hmotnost: cca 35 kg 
Povrchová úprava: Smalt 

Konzole KO 531 na štít zdí  
(Kat. .27 02 562) 
Ocelová konstrukce s permanentn
kladkami o ø 200 mm, hmotnost cca 13 kg.

Konzole KO 532 pro d ev né stožáry
(Kat. .27 02 563) 
Ocelová konstrukce s 2 permanentn
kladkami o ø 200 mm, s montážním držákem pro 
d ev né stožáry (sušící v že), velikost držáku 180
200mm. Hmotnost cca 18 kg 

Bezpe nostní ru ní naviják WIH 520/2 
s automatickou zát
šroubovými ozubenými koly s
Nosnost: 500 kg.
Hmotnost: cca16 kg.

sné kruhové nosi e hadic STK

jsou  ur ené k zav šování požárních hadic typu B a C do sušících v
pro sušení ve venkovním prostoru. Nosi e je opat
pro zav šení na zvedací za ízení. 
Nosi e jsou vyrobeny z  oceli. Oto né cívky
jednotlivých hadic jsou vyrobené z tvrdého d
žárovým pozinkováním. 

 hadic model STK 510/16 pro 16 hadic

 hadic model  STK 510/20 pro 20 hadic

 hadic STK 511/20 pro 20 hadic

nými oto nými cívkami. Je ur en 
ípadn  pro umíst ní na venkovní sušící stožár. 

ený výztuhami je vyroben z ploché ocele a je zav šen prost ednictvím ložiskového pouzdra do 

Ocelová konstrukce s permanentn  nainstalovanými 2 
kladkami o ø 200 mm, hmotnost cca 13 kg.

né stožáry

2 permanentn  nainstalovanými 
montážním držákem pro 

že), velikost držáku 180-

ní naviják WIH 520/2 (Kat. .27 02 565) 
s automatickou zát žovou brzdou, zapouzd eným pohonem se 2 hnacími 
šroubovými ozubenými koly s rychlosti zdvihu 15 otá ek na 1m zdvihu.
Nosnost: 500 kg.
Hmotnost: cca16 kg.

šování požárních hadic typu B a C do sušících v ží nebo 
e je opat ené záv sným okem 

né cívky (špulky) na zav šování 
tvrdého d eva. Povrchová úprava 

ednictvím ložiskového pouzdra do 

eným pohonem se 2 hnacími 
ek na 1m zdvihu.



Bezpe nostní elektrický naviják W
s pohonem t
s koncovým spína
povrchu krytu.

Kladka s
(Kat. .27 02
bez-údržbová, vyrobená z
sva ované oceli, konstruovaný tak, aby 
lanové v
zaseknout.

Lano Ø 8 mm (galvanizovaná ocel)
vyrobeno z galvanizovaného ocelového drátu podle DIN 3060
Provedení v délkách:D=22 m, D=25 m D=31 m 

Elektrický 
se 2 zvedacími háky, opat
ovládaný prost
naho e/dole, s
dlouhého elektrického ovládacího
p etržení. 
Barva: zelená glazura
  
Dopravní 
Zvedací 
(p i objednávce specifikujte délka = zvedací výška 2 m

Klouzavý horiz
pro zav
s ocelovým nosníkem INP 120, ší
Hmotnost cca 8 kg.

Zav šovací deska
pro upevn
stropu 
Hmotnost: cca 1,5 kg

nostní elektrický naviják WE 520/3 (Kat. .27 02 566) 
pohonem t ífázovým motorem, rychlost zdvihu 12m/min, nosnost 500kg, komplet 
koncovým spína em, ovládacím za ízením a ovládacím klí

povrchu krytu.

Kladka s držákem model BO 540
.27 02 567) 

údržbová, vyrobená z šedé litiny/ 
ované oceli, konstruovaný tak, aby 

lanové vedení nemohlo vysko it nebo se 
zaseknout.

8 mm (galvanizovaná ocel)
galvanizovaného ocelového drátu podle DIN 3060

D=25 m D=31 m 

Elektrický et zový kladkostroj EKZ 125 (Kat. .27 02 568)
2 zvedacími háky, opat ený bezpe nostní t ecí spojkou a koncovým spína

ovládaný prost ednictvím ovládacího panelu s kyvným spína
e/dole, s nouzovým vypína em, ovládací panel je integrovaný do 1,8 m 

dlouhého elektrického ovládacího kabelu, s p ídavným ocelovým lankem proti 
etržení. 

Barva: zelená glazura

Dopravní – zvedací et z typ SS 541
Zvedací et z (pozinkovaný) pro dvou-kladkový et zový kladkostroj  

i objednávce specifikujte délka = zvedací výška 2 m)

Klouzavý horizontální pojezd (Kat. .27 02 569) 
pro zav šení el. et zového  kladkostroje, kompatibilní 

ocelovým nosníkem INP 120, ší ka p íruby 58 mm. 
Hmotnost cca 8 kg.

šovací deska
pro upevn ní elektrického et zového kladkostroje ke 

Hmotnost: cca 1,5 kg

12m/min, nosnost 500kg, komplet 
ízením a ovládacím klí em umíst ném na 

568)
ecí spojkou a koncovým spína em, 

kyvným spína em pro pozice 
em, ovládací panel je integrovaný do 1,8 m 

ídavným ocelovým lankem proti 

zový kladkostroj  

zového  kladkostroje, kompatibilní 

ke 


