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STUDIE 

Studie je doložena samostatně v papírové složce. 

Obsahuje výkresy ze střední školy, předmětu Projekt I. a Projekt II. Tyto výkresy byly 

podkladem pro vypracování této diplomové práce. 
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VÝKRESOVÁ ČÁST 

Výkresy jsou doloženy samostatně v kapse vazby. 

Seznam výkresů: 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko 

1.01 Situace 1:250 

1.02 Půdorys 1. PP 1:50 

1.03 Půdorys 1. NP 1:50 

1.04 Půdorys 2. NP 1:50 

1.05 Řez 1 – 1 1:50 

1.06 Řez 2 – 2 1:50 

1.07 a Základy 1:50 

1.07 b Základy – řezy  1:50 

1.08 Výkres sestavy stropních dílců nad 1. PP 1:50 

1.09 Výkres sestavy stropních dílců nad 1. NP 1:50 

1.10 Krov 1:50 

1.11 a Pohledy 1:100 

1.11 b Pohledy 1:100 

1.12 Řez D – D: Detail u soklu 1:5/1:10 

1.13 Řez D – D: Detail u nadpraží 1:5/1:10 

1.14 Řez D – D: Detail u pozednice 1:5/1:10 
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PODLAHA NA TERÉNU – A1  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU - A1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Flex. lep. tmel CEMIX 045 extr  0,001       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   4  PE folie GUTTA  0,0002       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,120       0,037  3,0 
   6  HI folie Fatrafol-H  0,002       0,350  15800,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,18 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBVODOVÝ PLÁŠŤ – F   
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÝ PLÁŠŤ - F 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu TI  0,440       0,149  7,0 
   3  Lepící tmel Klinkerflex  0,002       0,900  20,0 
   4  STAROTRADE EPS 100 F  0,100       0,037  10,0 
   5  Lepící tmel Klinkerflex  0,004       0,900  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 



 
 
 
 
 
 

 

 



ŠIKMÁ STŘECHA – S1 

 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŠIKMÁ STŘECHA - S1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40  0,040       0,294  0,2 
   3  Nicobar 170 SE  0,0001       0,350  300000,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,080       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,069  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program AREA 2011 

Výstupy z programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOKL  

Pole teplot 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativní vlhkosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOUT 

Pole teplot 
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STŘECHA 

Pole teplot  
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Jezdecký klub-novostavba 

Kobeřice, Luční 21, 747 27 

Kobeřice, č.kat. 2791 

Ing. Jiří Dvořák 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Ing. Jiří Dvořák 

Strahovice, Hlavní 110 

+420604724521 / Jiri.Dvorak@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

6 970,7 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

3 319,1 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,48 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,20 

Převažující vnitřní teplota v otopném období qim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období qe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 818,4 0,17 0,30 (0,20) 0,99 146,4 

Střecha 1 493,3 0,22 0,24 (0,16) 1,00 328,5 

Podlaha 1030,03 0,30 0,45  (0,30) 0,66 224,4 

Otvorová výplň 84,1 1,38 1,50  (1,20) 1,15 133,3 

Tepelné vazby                    (     )       331,9 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 3 319,1    1 164,5 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 164,5 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2
·K) 0,35 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,46 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2
·K) 0,62 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,22 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,18 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,37 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,46) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,62 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,92 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,22 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,82 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  2.12.2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Markéta Lamlová 

IČ:   21213456 

Zpracoval: Bc. Markéta Lamlová 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Použití
Cihly POROTHERM 44 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tloušťky
440 mm s vysokými nároky na tepelný
odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody
– dokonalé řešení lineárních tepelných

mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– 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 247x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 750-790 kg/m3

– hmotnost max. 20,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 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 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty 42 l/m2

84 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

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

fk (MPa) M10 M5 M2,5 LM5

cihly P15 6,56 5,33 4,33 2,96

P10 4,94 4,01 3,26 2,23

P8 4,23 3,43 2,79 1,91

KE 1000 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 371 kg/m2

* hodnota stanovena přepočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext

na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)

0,130 3,40 0,28
bez omítek 0 až až až

0,155 2,83 0,33
0,140 3,15 0,30

bez omítek 1,0 až až až
0,165 2,70 0,35
0,140 3,47 0,28

s omítkami* 1,0 až až až
0,160 3,02 0,31

* 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 1,30 hod/m2

2,96 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.

– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1255 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 44 P+D

Tepelněizolační vnější stěna 1/2

POROTHERM 44 P+D
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VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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zdicí malta
POROTHERM TM

XPS
tl. 40 mm
š. 90 mm

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

ČSN EN 771-1



Doplňkové cihly

POROTHERM 44 1/2 K

(poloviční koncová)

– rozměry d/š/v 125x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku max. 860 kg/m3

– hmotnost max. 11,3 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety max. 1390 kg

POROTHERM 44 N P+D (nízká)
– rozměry d/š/v 247x440x155 mm
– informace na technickém listu

v kapitole 6 Doplňkový program

POROTHERM 44 K

(koncová)

– rozměry d/š/v 250x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku max. 810 kg/m3

– hmotnost max. 21,2 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 K jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1305 kg

POROTHERM 44 R

(rohová)

– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 790 kg/m3

– hmotnost max. 15,5 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 R jsou dodá-
vány zafóliované na vratných paletách
rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety max. 1150 kg
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CIHLA NA KLASICKOU MALTU

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.
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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 POROTHERM 30 P+D jsou urče-
né pro omítané jednovrstvé vnitřní
i vnější nosné zdivo tloušťky 300 mm.
Lze je též použít pro vnitřní nosnou část
vrstveného zdiva v kombinaci s tepel-
ným izolantem a případně s dalším
cihelnými materiály tvořícími vnější
ochrannou část zdiva.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– 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 247x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-870 kg/m3

– hmotnost max. 15,4 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 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty 28 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 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; -4) dB při plošné hmotnosti
zdiva včetně omítek tl. 15 mm 318 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

obyčejnou (λU=0,83 W/m.K)
bez omítek 0 0,25 1,21 0,70
bez omítek 0,5 0,26 1,18 0,70
s omít. obyč.* 0,5 0,27 1,23 0,65
* 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 0,91 hod/m2

3,05 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončení stěny v 2/3 výškovém
modulu 167 mm se používají cihly PO-

RO-THERM 30/24 N

- rozměry 300x240x155 mm
- informace na technickém listu

v kapitole 6 - Doplňkový program

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety max. 1265 kg

POROTHERM 30 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna 1/2

ČSN EN 771-1

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 30 P+D
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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.

Doplňkové cihly

POROTHERM 30 1/2 P+D

(poloviční)

– rozměry d/š/v 125x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 830-900 kg/m3

– hmotnost max. 8,0 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
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 1/2 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 160 ks/pal
– hmotnost palety max. 1310 kg

POROTHERM 30/24 N (nízká)
– rozměry d/š/v 300x240x155 mm
– informace na technickém listu

v kapitole 5 Doplňkový program

POROTHERM 30 R P+D

(rohová)

– rozměry d/š/v 175x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 880-910 kg/m3

– hmotnost max. 11,4 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
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 30 R P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180x1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety max. 1125 kg

POROTHERM 30 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna 2/2
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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 POROTHERM 24 P+D jsou urče-
né pro omítané jednovrstvé vnitřní
i vnější nosné zdivo tloušťky 240 mm.
Lze je též použít pro vnitřní nosnou část
vrstveného zdiva v kombinaci s tepel-
ným izolantem a případně s dalšími
cihelnými materiály tvořícími vnější
ochrannou část zdiva.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– 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 372x240x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-900 kg/m3

– hmotnost max. 19,1 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 240 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

44,4 ks/m3

– spotřeba malty 23 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 6,61 5,37 4,36

P10 4,98 4,04 3,29

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; -5) dB při plošné hmotnosti
zdiva včetně omítek tl. 15 mm 275 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

obyčejnou (λU=0,83 W/m.K)
bez omítek 0 0,37 0,65 1,10
bez omítek 0,5 0,38 0,64 1,10
s omít. obyč.* 0,5 0,39 0,69 0,95
* 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 0,79 hod/m2

3,29 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončení stěny v 2/3 výškovém
modulu 167 mm se používají cihly
POROTHERM 30/24 N.
– rozměry 300x240x155 mm
– informace na technickém listu v kapi-

tole 6 - Doplňkový program

Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 24 P+D se buď tyto
cihly dělí na třetiny nebo se používají
cihly 2 DF nebo CDm o rozměrech
240x115x113 mm.

Dodávka
Cihly POROTHERM 24 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1180 kg

POROTHERM 24 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 24 P+D
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Použití
Cihly POROTHERM 11,5 P+D se pou-
žívají pro omítané zdivo vnitřních
příček tloušťky 115 mm, případně pro
vnější omítanou část obvodového
vrstveného zdiva v kombinaci s tepel-
ným izolantem a vnitřní nosnou částí.
Lze je též použít jako přizdívku tepelné
izolace v místě železobetonových ztu-
žujících věnců.

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 497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 870 kg/m3

– hmotnost cca 11,8 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 115 mm

– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 11 l/m2

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 158 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

obyčejnou (λU=0,83 W/m.K)
bez omítek 0 0,34 0,34 1,65
bez omítek 0,5 0,35 0,33 1,70
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,38 1,55
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí nenosná stěna
- požární odolnost

s oboustrannou omítkou EI 120 DP1
- požární odolnost bez omítek/

s jednostrannou omítkou EI 90 DP1 
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
(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 0,54 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 11,5 P+D se tyto cihly
dělí na poloviny nebo čtvrtiny, případně
lze použít cihel 2 DF, resp. CDm nebo
1 NF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1165 kg

POROTHERM 11,5 P+D

Nenosná příčka

CIHLA NA KLASICKOU MALTU
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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 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 U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

obyčejnou (λU=0,83 W/m.K)
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
- požární odolnost

s oboustrannou omítkou EI 60 DP1
- požární odolnost bez omítek/

s jednostrannou omítkou EI 30 DP1 
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
(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

POROTHERM 8 P+D

Nenosná příčka

CIHLA NA KLASICKOU MALTU
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Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.



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.
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De tail pře kla du ve stě ně
tloušť ky 175 a 190 mm

De tail oken ní ho
nadpra ží
pro stě nu tl. 440
a 500 mm

De tail pře kla du ve stě ně
tloušŅ ky 240 a 250 mm

De tail pře kla du ve stě ně
tloušŅ ky 300 mm

175

190

30
50

240

250

�

De tail oken ní ho
nadpra ží
pro stě nu tl. 440

�

De tail oken ní ho
nadpra ží
pro stě nu tl. 365
a 400 mm

�

POROTHERM překlad 7
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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

497

8
0

500

2
7
5

2
3
8

1
9
5

Věncovka VT 8

Věncovka VT 8/19,5

Věncovka VT 8/23,8

Věncovka VT 8/27,5

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.

Věncovka VT 8
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POROTHERM strop tl. 210 mm

POROTHERM strop tl. 250 mm

POROTHERM strop tl. 290 mm

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.
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Tento technický list nahrazuje všechny předchozí a platí od 1.3.2008
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L n,w,eq,R 74

Vlastní hmotnost zalitého stropu [KN/m2]

Transportní hmotnost panelu [KN/m2] Vyšší požární odolnost prosím konzultujte s obchodním oddělením DYWIDAG PREFA a.s.

Zálivkový beton do spar min. C16/20 [l/m2] C45/55

Y1860S7 Relax 2

24,83 11,99 5,48 2,46

24,04 13,89 7,34 3,66 2,52

24,16 13,96 9,08 4,82 3,50 2,38

25,00 14,46 9,88 5,81 4,33 3,21

22,69 13,06 6,70

Tabulkové hodnoty mají platnost pro třídu expozice XC1-XC3

* hodnoty Mcr pro délku panelu 3,5 m; ** V kombinaci zatížení je uvažováno s 20% stálého zatížení a 80% nahodilého zatížení.

Ozn.: HCE - typ panelu, 250 - tl. v mm, horní výztuž / dolní výztuž (číslo bez označení - lana ∅12,5, X za číslem - lana ∅9,3)

Možné výhraby (prostupy)

a = 315, 540
b = 120, 345, 565
c = 210, 435

* ale max. 1/3 délky panelu

Pozn.: - velikost otvorů je ovlivněna výztužením a zatížením panelu HCE

Jedličkova 1190/1

289 22 Lysá nad Labem

tel. 325 510 031, fax. 325 553 602

KN/1,20m

11,0
KNm/1,20m

4,0

- stropní dutinové panely jsou vyráběny jako konstrukční panely bez povrchové úpravy. Mohou vykazovat 5%
vzduchových pórů z celkové plochy panelu a vzhledem k používání přírodních materiálů rozdíly v barevném odstínu.

2,98

 Třída předpínací oceli

Tepelný odpor  [m2K/W]

 Třída betonu

0,18

dole

Šířky zúžených panelů [mm]

340

560

785

1010

416

Tloušťka  [mm]

Základní technické údaje

12,0

Plocha průřezu  [m2]

Min. úložná délka  [mm] (dle podkladu)

86,00

116,90 86,20

83,00201,60

82,90

246,80

154,80

Požární odolnost (standardně) REI 60

Typ
Ap Mcr * MRdvyztužení

nahoře

Délky panelu [m]

6,0

R´w,RVzduchová neprůzvučnost [dB]

Kročejová neprůzvučnost [dB]

95,90HCE250 - 0/6

250

0,14

3,14

mm2 KNm/1,20m

Maximální charakteristické zatížení [KN/m2] **

83,20

HCE250 osová vzdálenost lan od spodního povrchu 40mm

0HCE250 - 0/8X

Modulové rozměry [mm] (+5/-25)

6,41

100

8,0 10,0

156,50 79,00

Průřezové charakteristiky

Ap VRd

HCE250 - 2X/10

mm2

104 930

HCE250 - 0/8

0 558

122,40

0 744 110,20

HCE250 - 4X/6 208 558 92,00



Parametry p�eklad�  ROP

P�eklady pro které platí : R = H = 1/2 Lsv

Lsv - sv�tlost otvoru v cm
b - skladební ší�e 14,0 / 11,5 cm
h - pr�žez 10,0 / 14,0 cm
H - nadvýšení k vnit�nímu líci v cm

Hmotnost - kg , Cena - K�

Radiusové obloukové p�eklady ( ROP )

    Lsv / b / h / H Hmotnost Cena       Lsv /  b  / h / H Hmotnost Cena
ROP   60 / 14 / 10 / 30 36 ROP   60 / 11,5 / 10 / 30 30
ROP   70 / 14 / 10 / 35 41 ROP   70 / 11,5 / 10 / 35 34
ROP   80 / 14 / 10 / 40 46 ROP   80 / 11,5 / 10 / 40 38
ROP   90 / 14 / 10 / 45 52 ROP   90 / 11,5 / 10 / 45 44
ROP 100 / 14 / 10 / 50 59 ROP 100 / 11,5 / 10 / 50 46
ROP 110 / 14 / 10 / 55 64 ROP 110 / 11,5 / 10 / 55 52
ROP 120 / 14 / 10 / 60 69 ROP 120 / 11,5 / 10 / 60 57
ROP 130 / 14 / 10 / 65 74 ROP 130 / 11,5 / 10 / 65 61
ROP 140 / 14 / 10 / 70 78 ROP 140 / 11,5 / 10 / 70 65
ROP 150 / 14 / 10 / 75 84 ROP 150 / 11,5 / 10 / 75 69
ROP 160 / 14 / 10 / 80 89 ROP 160 / 11,5 / 10 / 80 74
ROP 180 / 14 / 10 / 90 100 ROP 180 / 11,5 / 10 / 90 83
ROP 190 / 14 / 14 / 95 143 ROP 190 / 11,5 / 14 / 95 118

ROP 200 / 14 / 14 / 100 150 ROP 200 / 11,5 / 14 / 100 123
ROP 220 / 14 / 14 / 110 164 ROP 220 / 11,5 / 14 / 110 136
ROP 240 / 14 / 14 / 120 180 *ROP 240 / 11,5 / 14 / 120* 143
ROP 260 / 14 / 14 / 130 197 *ROP 260 / 11,5 / 14 / 130* 156

            P�eklady  ROP : 180, 190,  200, 220, 240, 260 mají zvedací – manipula�ní úchyty.
                      Cena je smluvní bez DPH 20 % a bez dopravy , odb�r Rejšice
          U p�ekl.se sraženou hranou pro otevírání k�ídla se p�ipo�ítívá k cen� p�ekladu 250,- K�, 

           jedná se zakázkovou výrobu.

                          * p�eklady na objednání *  // - jiné rozm�ry vyrobíme na zakázku  

                                Roman �ejka, Hrdlo�ezy 208, 239 07 Mladá Boleslav
                                       Výrobna: Rejšice 25/1, 294 42 Lušt�nice
                             Mobil: 777 150 284 e-mail: info@atbet.cz , www.atbet.cz
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Skladební šíře zárubně

Knauf CW-Profil

Trennwandkitt

Hmoždinka

Deska Knauf

Uniflott + bandáž

Rychlošroub TN

UW-Profil

Knauf CW-Profil

Rychlošroub TN

Deska Knauf

Trennwandkitt

Hmoždinka

UW-Profil

Knauf CW-Profil

Minerální vlna

Deska Knauf

přetmelený 

Horizontální spoj Rychlošroub TN

Knauf CW-Profil

UW-Profil

Deska Knauf

Rychlošroub TN

Minerální vlna

UW-Profil

Deska Knauf

UW-Profil

Rychlošroub TN

Trennwandkitt nebo acryl

Knauf CW-Profil

Patka UA

Rychlošroub TB

UA-Profil 2 mm

Deska Knauf

Rychlošroub TN

Knauf CW-Profil

Separační páska 

+ Uniflott nebo Acryl

Separační páska 

+ Uniflott nebo Acryl

Při použití keramického obkladu -  vzdálenost profilů max. 42 cm.Poznámka

s  bandáží

W 111 Sádrokartonová příčka
Jednoduchý rastr, jednoduché opláštění

Profil Osová rozteč Maximální výšky stěn
profilů

cm

CW  50

62,5

41,7

1

m

2

3,00 2,75

m

31,25

CW  75

CW 100

4,00

5,00

3,75

4,75

31,25

41,7

62,5

31,25

41,7

62,5

6,25

5,25

7,00

6,00

3,754,5

5 4,25

6,50

8,00

5,75

7,25

Knauf Profil

Knauf Profil

Knauf Profil

Ocelové profily 0,6 mm

oblast použití viz str. 20

Detaily M 1:5 - příklady

W 111 - VO1 Napojení na strop 
  pro průhyb ≤ 10 mm

W 111 - A1 Napojení na nosnou stěnu W 111 - B1 Spoj desek

W 111 - VM1 Řezaný spoj desek W 111 - C1 T spojení W 111 - D1 Provedení rohu

W 111 - VU1 Napojení u podlahy
W 111 - E1 Montáž zárubně  
   s UA-Profilem

W 111 - E2 Montáž zárubně  
   s Knauf CW-Profilem
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W 112 Sádrokartonová příčka
Jednoduchý rastr, dvojité opláštění

Výška stěn

Skladební šíře zárubně

Knauf CW-Profil

Rychlošroub TN

Deska Knauf

UA-Profil 2 mm

Rychlošroub TB

Patka UA

Knauf CW-Profil

Trennwandkitt nebo acryl

Rychlošroub TN

UW-Profil

UW-Profil

Minerální vlna

Rychlošroub TN

UW-Profil

Knauf CW-Profil

Rychlošroub TN

Deska Knauf

Minerální vlna

Knauf CW-Profil

UW-Profil

Hmoždinka

Trennwandkitt

Deska Knauf

Knauf CW-Profil

UW-Profil

Rychlošroub TN

Uniflott + bandáž

Separační páska 

+ Uniflott nebo Acryl

Deska Knauf

Hmoždinka

Trennwandkitt

Knauf CW-Profil

Separační páska 

+ Uniflott nebo Acryl

Rychlošroub TN

Rychlošroub TN

Uniflott + bandáž

8,5

7

9

7,5

6,5

7,5

6

7

62,5

41,7

31,25

62,5

41,7

31,25

5,5

4,5

6

5

31,25

m

2

m

1

41,7

62,5

Ocelové profily  0,6 mm

oblast použití viz str. 20

cm

profilů
Maximální výšky stěnOsová roztečProfil

4 3,5

5,5 5

6,5 5,75

CW 100

CW  75

CW  50

Knauf Profil

Knauf Profil

Knauf Profil

Detaily M 1:5 - příklady

W 112 - VO1 Napojení na strop 
  pro průhyb ≤ 10 mm

W 112 - A1 Napojení na nosnou stěnu W 112 - B1 Spoj desek

W 112 - VM1 Řezaný spoj desek W 112 - C1 T spojení W 112 - D1 Provedení rohu

W 112 - VU1 Napojení u podlahy
W 112 - E1 Montáž zárubně  
   s UA-Profilem

W 112 - E2 Montáž zárubně  
   s Knauf CW-Profilem
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D 112 Sádrokartonové stropy KNAUF
Kovová nosná konstrukce

bez
 U

D

neb
o s

 U
D

Třída zatížení kg/m² (viz. str. 2) 

40 kg 

(≤15kg/m²). 

Při požadavcích na pož. odolnost:  
osové vzdálenosti nosných profilů, 

resp. druh opláštění podle 

aktuálního požárního katalogu Knauf 

Osové vzdál. nosných profilů   viz. str. 4 
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D 112 Sádrokartonové stropy KNAUF
Kovová nosná konstrukce

D112-C2    Styk čelních hran D112-B2    Styk podélných hran 

D112-A2    Napojení na stěnu 

Uniflott 

+ separační páska 

nebo Acryl

D112-D2    Napojení na stěnu 

40 kg 

25 kg 
40 kg 

25 kg 
40 kg 

40 kg 

40 kg 40 kg 

40 kg 

Uniflott + separační páska nebo Acryl



Kontaktní zateplovací systém



1.  !"#$%&' ()&*+,"-).'/" 010&23#

2.  4"3+"5*5&1 

3.  !"$)6)-*7 5) +"67,)6 +"6 ()&*+,"-).' 010&23

4.  !"+%0 +8"-96 5' ()&*+,"-).'/" 010&23#

5.  4"&-*5' ()&*+,"-).'/" 010&23#

6.  :*+*5' ) 0+98"-95' .%/,"-;./ +907!

7.  <+8)."-95' 6*&)%,!

8.  <9-)61

9.  !"$)6)-71 5) 7"5&8",# ) =68$># 010&23#

10.  <9- 8

OBSAH P"ÍRU#KY

Obkladové pásky 416 Rotterdam

2 3

 !"#$$%&"'()&*+,-."!/%&0123,&4!5(+.6,&+7$893:.((8)



D"O)1%)":"8/8)%!!nému spárování pohledového zdiva.        

Typové ozna!ení: quick-mix malta pro dodate!né spárování pohledového zdiva FM, FM-X.     

Dodavatel: quick-mix k.s. Brno

D"I:1/%!J%41(3".)(5&#ová tkanina spl%ující nutnou odolnost proti p!sobení alkalického prost#edí min. 300 g/m².

D"K0/1)(%"L1)'!1)"0"'4(!+21(3"*1($"#":/1'/9"/+4!(%)53"*12:!(;"=)#28(3"./1$#%$+!(M"N"(9%(/"#.1(4%"./,)8)*:$"8)(&"(/+')'4"

pro aplikaci na fasády.

D"O)1%)".+/"1!.!(3"40/1)(%! a pro lepení cihlových obkladových pásk!.      

Konkrétní typové ozna"ení: quick-mix malta pro lepení cihlových pásk! RKS.     

Dodavatel: quick-mix k.s. Brno

Jedná se o vn jší zateplení bez v trané mezery kontaktním tepeln  izola!ním kompozitním systémem ETICS 

(External Thermal Insulation Composite Systems). Skladba systému viz. obr. 1.

Kontaktní fasádní zateplovací systém quick-mix s povrchovou úpravou cihlovými pásky (dále jen zateplovací systém) 

 !"#$#%&'"()*+,!(-".+/"0)%!.1/*2(3"#*4#1-56"/7*/8/*-56"#% n budov jak pro rekonstrukce, tak i pro novostavby. Celková 

výška zateplovacích systém" není omezena, ovšem je nutný návrh kotvení statickým posudkem konkrétní skladby 

v míst  provád (3"#"/61!8!'"()" %$.")"#/98+,(/#%"./8:1)89;"*!. p#ípadných, d#íve aplikovaných povrchových úprav. 

<):/"*1)#%(3"%!.!1(-"40/1)(%" #/9"()*+,!($"8!#:$"0"=)#28(36/"#%)74140/*)(&6/"./1$#%$+!(9;"(!7/"'4(!+21(3"=)#28(3"*)%$"

#":/1'-'"*12:(!'>"?/9,4%3"%!.!1(-56"40/1)(%" zvyšuje tepelný odpor obvodových st n a tím podstatn "#(4,9 !"#./%#ebu 

energií pro vytáp ní. P#i aplikaci uvedeného zateplovacího systému je pot#eba zpracovat tepeln  technické hodnocení 

konkrétní obvodové st ny v míst  provád ní. Povrchová úprava cihlovými pásky dotvá#3"./,)8/*)(-"8!:/+)%4*(3"*061!8"

a zvyšuje odolnost fasády proti pov trnostním vliv"m. Díky jmenovaným vlastnostem a vysoké samo!isticí schopnosti, 

*":/'74()54"#"7!0@8+,7/*/#%3;"+/*( ,"9*28 ná povrchová úprava významn  p#4#.3*2":".+/81/9,!(3"5!1:/*&",4*/%(/#%4"

celé fasády.

Se zateplovacími systémy quick-mix s povrchovou úpravou cihlovými pásky velmi výrazn "#(3,3%!"(2:1)8$"()".+/*/0"

vašeho domu a významn  tak p#isp  !'!":!"01!.A!(3"#%)*9",4*/%(36/".+/#%#edí.

1. ?/9,4%3"0)%!.1/*)536/"#$#%&'9

2. Komponenty

Obrázek !. 1:

Skladba systému

1. Zdivo

2. Zakládací lišta (soklový pro  l)

3. Lepidlo quick-mix RKS

4. Tepelný izolant

5. Vrstva st rky quick-mix RKS

6. Armovací pancé#ová tkanina R267

B>"C/%*353"A+/97/*)53"6'/,84(:)

8. Cihlové pásky p#ilepené lepidlem

quick-mix RKS

2

1

3

4

5

6

7

8

D"E):128)53"FG".+/  l (dle ší#ky tepelného izolantu).

D"H)13#/*&"6'/,84(:$"#"/5!1/*-'"*+9%!'".+/":/%*!(3".#!#"*-0%9,(/9"%:)(4(9"*"8&1:256"#.!54   kovaných statickým 

posouzením pro konkrétní plochu, tlouš$ku tepelného izolantu a typ podkladu.

D"I:1/%!J%41(3".)(5&#ová tkanina spl%ující nutnou odolnost proti p"sobení alkalického prost#edí min. 300 g/m².

D"K0/1)(%"L1)'!1)"0"'4(!+21(3"*1($"#":/1'/9"/+4!(%)53"*12:!(;"=)#28(3"./1$#%$+!(M"N"(9%(/"#.1(4%"./,)8)*:$"8)(&"(/+')'4"

 !"#$%&'()*)+,

Retro
-./01%.2304%56789: !"#$%&'(#')*+',-#!#.,&'"#-,$/0)*1,#

23#1,+/#43&%5+6# 768'(9

-,8- #:; -,8- #<= -,8- #<>

7?@AB#&?CD@?#E?FGH@ 7?@AB#8H@I?#E?FGH@ 7?@AB#0?@J?

7?@AB#7HHFK? 7?@AB#3FAG? 7?@AB#'LF?#E?FGH@

 !
"#

$%&
'#

(

 !"#$%&'(" #$!)*+, -$./*01$023 0('$4&$*0"52#$6( -

 0')35 !M#$%&,'#!#8) /NO1,#Pmm

.KFQK@R#BQSTCR#U38V#
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R7!J(H#'#2&9!*#!/('&$#'!/('!5#%)/$(2#;3!.9.%+,

e)<&)1+!/$(;49I!*#!&%)1+!G-')!5#%)/$(2#;3!.9.%+,!#/$6&(20*I!T)!*-%*+!2 #.!/&)'!5#40T)*3,!5&(*%1($(2#%7!"-.3!29&#5(2#%!

*#/1(.%(!G)5;49G*(-!.(-'1H*(.%!2<);4!21.%)2I!&%)1+!T.(-!.(- 0.%3!/('&$#'-7!]')0$*3,!/('&$#'),!T.(-!,6*)10$*3!,#%)160$9!

*#/&7! .(-'1H*+! (,3%&9I! /(/&3/#'"! 41-G+! ;64$(2+I! /"*(.6$6&0%(2+I! *)G(! G)%(*(2+! 5'62(I! 5)! &%)1=;4! T)! ('.%1#*"*!/1#;4I!

,#.%*(%9I!.%#1+!*0%"19I!*)G(!T6*+!*).(-'1H*+!21.%297

e!/&3/#'"!*)1(2*(.%3! T)!/(%&)G#!.!'(.%#%) *=,!/&)'.%64),!/1(2+.%!291(2*0*3!/('&$#'-!'$)! T)4(!%9/-7!_)1(2*(.%!.)!

5T6<'-T)!'2(-,)%1(2(-!$#%37!e"%<3!*)1(2*(.%6!2=5*#,*"!(2$62*3!./(%&)G-!$)/6'$#!#!52=<3!/1#;*(.%!/&6!291(2*0*3!65($#*%-!*#!

/('&$#'-7

"6*6,0$*3!/(H#'#2)&!*#!/&3'1H*(.%!/('&$#'(2=;4!21.%)2!,-.3!G=%!KIL!_d,,Q7!e)<&)1+!-2($*"*+! 0.%6!/('&$#'-!,-.3!

G=%!('.%1#*"*9!#!.1(2*0*97!J$(;49I!T)T6;4H!.%#2!('/(23'0!/(/.#*=,!/1#26'$#,I!*)/(%&)G-T3!'#$<3!52$0<%*3!h/1#29!/1(!#/$6&#;6!

5#%)/$(2#;34(!.9.%+,-7!

J$(;49I!&%)1+!T.(-!/1(2)')*9!5!/i1(G)%(*(2=;4!%201*6;!>*#/&7!j%(*?!#T7@I! T)!*-%*(!*)T/12)!(/#%&6%!24('*(-!/)*)%1#;3I!

*)G(!,6*7!KO!,,!.6$*(-!21.%2(-!41-G+!T0'1(2+!(,3%&97!8-%(!21.%2-!T)!*-%*(!#/$6&(2#%!5!'#2('-!(/%6,#$65#;)!*#.0&#2(.%6!

/i1(G)%(*(2=;4!%201*6;7

e!/&3/#'"I!H)!5'62(I!*#!&%)1+!,0!G=%!/1(2)')*(!5#%)/$)*3I!29&#5-T)!52=<)*(-!2$4&(.%!T#&+4(&($62!%9/-!>5),*3!2$4&(.%I!

5#%+&0*3I! /1#.#&9!#%'7@! T)! 5#&050*(!/1(20'"%!,(*%0H! 5#%)/$(2#;34(! .9.%+,-I! #*6H! G9! /&)'! %3,!G9$9! ('.%1#*"*9!/&3 6*9!

52=<)*+!2$4&(.%6!#!5#T6<%"*(!29.;4*-%3!5'62#7!e!/&3/#'"I!H)!*)$5)!2$4&(.%!('.%1#*6%I! T)!*-%*+!52($6%! T6*=!.9.%+,!5#%)/$)*3I!

*#/&7!.9.%+,!.!('2"%102#*(-!,)5)1(-7!\(2*"H!T)!*-%*+!/(.(-'6%!.%02#T3;3!5#.($)*+!/(21;49!#!/&3/#'*"!G6(%6;&9!*#/#')*+!

/(21;497!

e!/&3/#'"I!H)!.)!T)'*0!(!$)/)*3!;64$(2=;4!/0.&#!*#!5#%)/$(2#;3!.9.%+,I!&%)1=!G9$!/#2('*"!-1 )*!/('!T6*(-!/(21;4(2(-!

h/1#2-!>*#/&7!/#.%(26%(-!(,3%&-@!#!*#;4053!.)!2!1#5*+,!.%0'6-!1(5/1#;(2#*(.%6I!T)!*-%*+!6*'626'-0$*3!/(.(-5)*3!24('*(.%6!

#!/1(2)')*3!/&3/#'*=;4!(/#%&)*3!/1(!5#T6<%"*3!./102*+!,(*%0H)!%#&%(!-/1#2(2#*+4(!.9.%+,-7

J&6! /1(20'"*3! '('#%) *+4(! 5#%)/$)*3! T)! *-%*+! /&)'),! ('.%1#*6%! /12&9! S#.0'9! T#&(! T.(-! /#1#/)%9I! '1H0&9! .2"%$#I!

'(/$!&(2+!%#G-$&9!> 3.$#!'(,#@!#%'7!J&6!.%#2G"!$)<)*3!T)!*-%*+!/( 3%#%!.!%$(-<'&(-!65($#*%-!#!'#$<3;4!21.%)2!.9.%+,-7

 !"#$%#!&!'('#%) *+,-!./01(20*3!/(4$)'(2+4(!5'62#7! ! ! ! ! ! ! !

89/(2+!(5*# )*3:!quick-mix!,#$%#!/1(!;)$(/$(<*+!./01(20*3!/(4$)'(2+4(!5'62#!.!4$#'&=,!>?$#5(2#*=,@!/(21;4),!RSS7!

A('#2#%)$:!B-6;&C,6D!&7.7!E1*(

 !F'.%1#!(2# !20/)**=;4!.&21*7! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

89/(2+!(5*# )*3:!quick-mix!KSE ('.%1#!(2# !20/)**=;4!.&21*7

! A('#2#%)$:!B-6;&C,6D!&7.7!E1*(

 !F'.%1#!(2# !;),)*%(2=;4!.&21*7

! 89/(2+!(5*# )*3:!quick-mix!ZSE ('.%1#!(2# !;),)*%(2=;4!.&21*7

! A('#2#%)$:!B-6;&C,6D!&7.7!E1*(

 !A('#%) *0!6,/1)?*#;)!(G$(H)*+4(!#!5#./01(2#*+4(!/(21;4-7

! 89/(2+!(5*# )*3:!quick-mix!Hydrofobizace IWAI!Fasádní gelI!*)G(!Lobaxan LX 1007

! A('#2#%)$:!B-6;&C,6D!&7.7!E1*(

 !J0.&9:

! C!1(5,)53!%$(-<%"&!/0.&#!KLMNL!,,

! C!,#D7!/$(;4#!/0.&-!OIOP!,Q!>RO!D!RO!;,@

! C!,#D7!'+$&#!41#*9!RO!;,

! C!;64$(2+!/0.&9!,-.3!2!5026.$(.%6!*#!/(-H6%3!./$!(2#%!S956&0$*3!#!;4),6;&+!2$#.%*(.%6I!5)T,+*#!*#.0&#2(.%I!('($*(.%

! /1(%6!/#.(G)*3!,1#5-I!('($*(.%!/1(%6!1(5,"1(2=,!5,"*0,!2$62),!%)/$(%9I!#%'7

 !"#$%& '('#)*+& ,- n!#.& /"0/.1"!"2*& ,-34$5-62& 407#(& 872"3-& 54.& 0,!4-"#+9& 5!& /".5.*& '#-"!1.")& :;!1"!<&  .,0&

=.5"!#401>*0&407#-*0&/!".6?.=#.&*.,.;(&@AB&**C&/;!&.40*0"-60&504-#-6.C&/"2/-5"!&/!+%0=#.&/4-'#!1)&'/!=!1-62&'/!"(<&

D& /"2/-5!& ".;!1"!'#0& /!534-5+& =.& "+#")& ,-34$5-62& 407#+& 1& *2'#.6?& /"0/.1"!"2& ,-#4!+3-62*0& ?*!%50"3-*0& /!54!%0#&

50'#-" "2*0&/!54!%3-*0C&3#.;)&,-E;$"2&=.=06?&/"2/-5")&5.F!;*-60<&G*2'#!"2&,-34$5-62&407#(&"-&;!,26?&+3-,+=.&"$'4.5+=262&

!E;$,.3<

a) !"#$%&$'()"*+ ,-%./)0 /(%1$ "!-& 02( )- '34"*+ 

%&'-)! 2-#&"*52 #"6(2 " %0#( 77- 8 72 * !.%3 - 77- 

9 72 !" "4*"/3 7(#+ /(%1$: ;" !'"%&"'3 !#"7<$ /(%1$ 

)-)(%(2( =(>&! /-#>0 ?@8 2-#&"*+ A437<&$B:

C(#1"*. !#"7<- )-)(%()+<" #(!D/#- 23%0 !"1'5*-& 

8E@9E F !#"7<$ /(%1$ &(!(#)+<" DG"#-)&3: H-1&" 

! D!'-*()"3 '34"*"3 %&'-)3 /(%1$ ! D#"602( 1 !"/1#-/3 

- #(<7( ! D&#-"02(: ;(%1$ #(!&( *6/$ G(%!"/3 )-<"'3 - 

)- *-G43 I=-1" 3 7D<#"*+<" G/D*-J:

b) !"*'7< #-2(#$ G ,-%./)0 2D)('.#)0 *#)$ =( )3&)+   K"*-& 

/*"=D&52 )-).>()02 #(!D70 2-#&$ )- '34"*"3 %&'-)3 #-2(#$: 

L'*)0 *'%&*"3 ).)"%3 #(!D70 2-#&$M 1&('"3 !'"*(/(2( 

7(#"!#">)! <#-/1"3 %&'-)"3 G34"*+ %&!'1$M 3G-* (2( - 

G-  K3=(2( *"#). *#.1)- )- !"*'7<3 /(%1$:

N- &-1&" !'"*(/()"3 *'%&*3 )-)(%(2( D<)(/ "('%&*+ /" 

"('%&*+<" "!!& 7(#"!#">)! #(!D70 2-#&3 G34"*"3 %&!'1"3 

" *(#D1"%&D G343 O K O 22: H-1&" ! D!'-*()"3 #-2(#3

! D#"602( 1 !"/1#-/3 - #(<7( ! D&#-"02(:

N- G-1#./-70 #D>&3M 1&('. =( ! D!(*)!)- 1 !"/1#-/3 ! (% <2"6/D)1$ ! 0%#3>)+ /+#1$ - !'#2!'3M "%-/02( !'*)0  -/3 

/(%(1 DG"#-)&3 I!"#$%&$'()M )(4" 2D)('.#)0 *#)-J: L" "%-G()0 !'*)0  -/$ /(%(1 !'"*(/(2( =(=D7< %2!'"*"3 1"'(17D:

N- &(!(#)5 DG"#-)& )-).>02( #(!D/#" /*"=02 G!#%"4(2P

8: L"!D% !'"*./!)0 G-&(!#"*-70<" %$%&+23

Q4'.G(1 ": RP

S!(*)!)0 G-1#./-70 #D>&$ )- '"<3 G-&(!#"*-)+<" "4=(1&3

Q4'.G(1 ": ?P

T!#%"4 )-).>()0 #(!D/#- )- !"#$%&$'()"*5 DG"#-)&

Q4'.G(1 ": ?P

T!#%"4 )-).>()0 #(!D/#- )- DG"#-)& G 2D)('.#)0 *#)$

b)& /!1;6?& 4-*.4(& ,& F-'$5"2& *0".;$4"2& 14"(& =.& "+#")&  &P!1-#&

51!=0#>*&"-"$7."2*& 4./062&*-4#(& "-& ;+E!1!+& '#;-"+& 4-*.4(<&

a)& /!4('#(;."!1)& F-'$5"2& 5.'3(& !/-#"2*.& "-& ;+E!1)&

'#;-"!&*-4#!1>*& 4!%.*&!&'24.&66-&H&6*&1&/$'+&-&66-&

 !"#$#%&'()!*+!,&,%-(
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Jako maltu pro lepení a st  !"#$%&'()*+,-"#).&/"'010*234',"4567*+'quick-mix lepicí maltu RKS.    

8 "'-+,+%&'*+,+-%2/"'6("-)%*4'7+'0,"*!eba cca 4 kg/m², pro st  !"#$%&'6("-)%*4'..)'9'!:;3<')', "'-+,+%&'.6/-"#=./',$0!" 

cca 5,3 kg/m². Uvedé spot!+>1'70"4'($#60-2'%)'!#)-6*  podkladu a zp"0">4'(, )."#$%&?'@)*+ 6$-'7+'A"A$#$%'#'>)-+%&'BC'!:?'

D1A)*%"0*'7+'EF'-'#+ 0*#2'3)-*1'('BC'!:'04./2'03 06?

G)'.+-2',-"H+'I)0$A1'7+'%4*%2'A"A 5"#)*'-+,+%&'*+,+-%2/"'6("-)%*4'na vazbu?'J+0!1'K-)3+-1L'340&'>=*'0 )5+%1'!'0"> , 

)>1'3+(6'/ )%)36'%+#(%6!)-1'3+(+ 1?'J"'0,$ '3+(6'7+A%"*-6#=36'A+0!)36'0+'%+03&'A"0*)*'-+,6A-"M')%6'0*  !)?'N,$ )'3+(6'

7+A%"*-6#=36'A+0!)36'*+,+-%2/"'6("-)%*4'%+03&'>=*'43&0* na na rozhraní dvou r"(%" "A=./'!"%0* 4!.&M'%+>"'%)', "b 5%=./'

* /-6%$./?'J+0!1'*+,+-%2/"'6("-)%*4'340&'*)*"'3&0*)',!+0)/"#)*'36%63$-% '"'EO'.3?

V míst  stavebních otvor"'340&'>=*'A+0!1'43&0* %1'*)!M')>1'0,$ 1'3+(6'A+0!)36'*+,+-%2/"'6("-)%*4'%+%)#)("#)-1'%)'

/ )%1'0*)#+>%&/"'"*#" 4?'N, $#%2', "#+A+%&'7+',)* %2'('obrázku #. 6.

8 "#+A+%&'*+,+-%2/"'6("-)%*4'%)'"0* ní stavebních otvor"'7+'%$(" %  ukázáno na obrázku #?P?'J+0!1'*+,+-%2/"'6("-)%*4'

lepené na ploše necháme p!6' -+,+%&',!+0)/"#)*'A"'0*)#+>%&/"'"*#" 4')' *+, #+',"'%)-+,+%&' 6("-)%*4'%)',-"./4'"0* ní 

provedeme za!&(%4*&'%)'0, $#%=' "(3  ')',"'()0./%4*&'-+,6A-)'()> "4H+%&?

8"' %)-+,+%&' 6("-)%*4M' 0' "A0*4,+3'min. cca 48 hodin (dle aktuálních místních podmínek), p!60*4,*+' !' .+-",-"H%234'

(), )."#$%&'0!-"*+Q*6-%&'#=(*45%2'*!)%6%1?'G+7, #+'7+',"*!eba  celoplošn  natáhnout vrstvu st rkovací hmoty quick-mix RKS. 

G)'%6'(4>"#"4'0* )%"4'%+ +("#2/"'/-)A&*!)'%)%+0*+'A)-H&'# 0*#4'0* rkovací hmoty quick-mix RKS?'J"'*2*"'# 0*#1'#*60!% te 

pancé!"#"4'0!+-%"4'*!)%6%4?'R!)%6%)'0+'),-6!47+'0#60-+'('%$#6%4')'#5A1'0'36%63$-%&3',!+0)/+3'EO'.3',!es p!edchozí 

# 0*#4' *!)%6%1?' 8"' #*60!%4*&' *!)%6%1' A"' 0* rkovací hmoty provedeme #áste#né zahlazení plochy tak, aby nedocházelo 

k uvol$"#$%&'*!)%6%1'(+'0*  !1?'N!-"*+Q*6-%&'*!)%6%)'340&'>=*'A"'# 0*#1'0*  !1'#-"5+%)'*)!M')>1'>1-)',"'.+-!"#23'0 "#%$%&'

-+,6A-)'#'7+/"'/" %&'E;S'# 0*#1'K."'%+7A$-+'"A'*+,+-%2/"'6("-)%*4L?'T"-+3'0*)#+>%&./'"*#" "'0+', "#+A+'3"%*$5'%$0-+A47&.&3'

zp"0">+3U'8"'%)*)5+%&'0!-"*+Q*6-%&'*!)%6%1',!+0'0*)#+>%&'"*#" 1', "#+A+3+'7+7&'#1!+($%&'*)!M'5+',"%+./$3+' +(+ #4M'!*+ $'

bude dostate#ná na pokrytí plochy ost ní. V p!ípad M'5+' +(+ #)'%+0*)#í na plné pokrytí plochy ost %&M'7+'%4*%2'A"A)*+#n  

#-"56*',$0'*!)%6%1M'!*+ ='*4*"',-"./4',"! 17+')'>4A+',!+0)/"#)*'..)'ECVBO'.3',!es hranu stavebního otvoru.

Následn '0+'#-"5&'#=(*4/)' "/"'(+'0!-"*+Q*6-%&'*!)%6%1'A-+'"> $(!4'#.8. Rozm  '#=(*4/1'3$'>=*'H&!+'36%?'BC'.3')'A2-!)'

36%?'CO'.3?

Nyní, p!+A' .+-!"#=3' () "#%$%&3' # 0*#1' 0*  !1M' 0+' , "#+A+' !"*#+%&' 010*234' /3"5A6%!)36?' 8 "' 0*  !"#$%&' ,-"./' 7+'

spot!+>)'3)*+ 6$-4'..)'9'!:;3<'KA-+', "#+A+%&'# 0*#1'*+,+-%2/"'6("-)%*4L?

Obrázek #. 5:

W!$(!)'0!-)A>1'*+,+-%2/"'6("-)%*4

%)' "/4'()*+,-"#)%2/"'">7+!*4

Obrázek #. 7:

8 "#+A+%&'*+,+-%2/"'6("-)%*4

na ost ní stavebních otvor"

Obrázek #. 6:

%+H+%&'0!-)A>1'*+,+-%2/"'6("-)%*4

kolem stavebních otvor"

Obrázek #. 8:

D1(*45+%&'"! )7" stavebních otvor"

0!-"*+Q*6-%&'*!)%6%"4

 !"#$%#& '()#*& +",-'!$#*& .& /.0."#102& ",$13-#& 4*,15676&

'()*.8& /0 m!0& .& +),9:*.& 501.$(+,& ,15,098& .1';<& /,')(+3&

1#7+$,),=!7*("9& ',/,09"#$6& 5>0,:7#& /,9-!1>7+& +",-'!$#*;&

?#@!7+&+9A1,19&$.&B&"C&',/,09"9@#"#&"!$!"3)$!&D&*AE"C;

P#!& $#A1.$'.0'$67+& A1.5#:$67+& /,A19/#7+& .& /,-.'.5767+&

',/,09"9@#"#& %5>F!1& /,"#1& +",-'!$#*& $.& B& "C& .& 1,& 5-'2&

5& %35!A),A1!& $.& /0,@#*19& .& @#+,& A1.1!7*("& /,A,9%#$6;&  ,&

d!0,5.$>7+&*#0."!7*>7+&1#0",:),* &@#&$91$(&501.1&:#%&/#6*)#/98&

.:2&$#',7+3%#),&*&'#A109*7!&5$!1#$6&A109*1902&7!+),5(+,&:),*9;

P#6A)9F$3&'()*.&*,15676&+",-'!$*2&G&527+3%6&%#&5F#,:#7$(+,&

5%,07#H

G&I&J&K&L&K&M

J&N&A6).&1#/#)$(+,&!%,).$19&5"#1$!&50A152&)#/676+,&1"#)9

L&N&A6).&50A152&,"61*28&/#6/.'$!&@!$(&/,507+,5(&O/0.52&$.&%'!59

M&N&*,15676&+),9:*.&F0,9:,5.76&+",-'!$*2&')#&12/9&/,'*).'98

A1.$,5#$3&5>0,:7#"&+",-'!$*2

P,15#$6& 1,+,1,& A2A1("9& 5-'2&/,')(+3& A1.1!7*("9&/,A,9%#$6& 5%+)#'#"&*& 1,"98& -#& A#& @#'$3&,& A,9:,0& 5%3@#"$! 

A#&,5)!5$9@6767+&5%1.+ & 4*5.)!1.&.&$,A$,A1&/,'*).'98& 1#7+$!7*(&/.0."#102&/,9-!1>7+&".1#0!3) & 5&/,'*).'98&'!).1.7#8&

%.1!-,53$6&,:@#*19&%&+)#'!A*.&9"6A1!$68&O"#)9&/,9-!168&.1';<;&P,15#$6&A2A1("9&A#&/0,53'6&')#&$3A)#'9@6767+&',/,09"#$6H

Q,&7#),/),F$("&%./0.7,53$6&A*),1#R1!)$6&1*.$!$2&@#&$91$,&@!&/#!*,15!1&*&/,'*).'9&A,9".A$!&A&'#A*."!&!%,).$19;&P,15#$6&

/0,5#%1#&5>+0.'$!&+",-'!$*."!&A#&F0,9:,5.76"&5091#"&')#&/0,@#*198&*1#0>&90"6&/,"12&.&A7+(".&0,%"6A1!$6&+",-'!$#*;

S6-#&95#'#$(&A7+(".&0,%"6A1!$6&+",-'!$#*&@#&/,9%#&,0!#$1."$6&.&@#+,&./)!*.7#&5-'2&/,')(+3&A1.1!7*("9&/,A,9%#$6

A&,+)#'#"&$.&/,9-!1>&12/&+",-'!$#*8&9"6A1!$6&$30,-68&5>F*2&,:@#*198&12/9&/,'*).'98&9"6A1!$6&'!).1."$67+&A/308

1),9F&*2&1#/#)$(+,&!%,).$198&12/9&.&5).A1$,A16&/,9-!1(+,&,:*).'9&.1';

T;&P,15#$6&%.1#/),5.76+,&A2A1("9

U:03%#*&";&VH

P,15#$6&F0,9:,5.76"!&+",-'!$*."!

U:03%#*&";&BWH

Q)3$&*,15#$6&F0,9:,5.76"!&+",-'!$*."!

X7+(".&0,%"6A1!$6&+",-'!$#*&/0,&'#A*2&BWWW&R&TWW&""p y

             8 ks/m²         10 ks/m²    12 /m²

    10 ks/m²          8 ks/m²

X7+(".&0,%"6A1!$6&+",-'!$#*&/0,&)."#)2&BWWW&R&YWW&""

 !"#$%&'$()#$*+,-./(0*(12(.(3*+'$45()#.$!(6(78(9:('/;<5(')=',>

8 9

12 ks/m2



Kotvení p  !"#$%&'()*'"!+!ovinu:

Obrázek ". 11:

,*)&-("./*'0*#12+"34*(56)78"9  !"!7:*& ;&6:)+"&71)6)'

             8 ks/m²               9 ks/m²

<*" 2 :7*#=4" 9/*# 5 )+" 7*&# )+" 9:*238" 9 istupte ke 

kone")=">9/1## st#/78""i p est#/7*#-)+"#"4+!& 23?"75 "5*.:*"

7"9*.7*% )+"9:*238"9 6"7*&# )+"34*(56) 7@"A1"& )&*"9/12*#)+"

krok op#&"9*'(6B& "41& /6-:"quick-mix lepicí malta RKS.

C17&*"9 69/1# )*'"9:*23'") 23 B& "9/*!23)*'&"46)64-:)# 

DE" 3*56)" #" %-#6!:*!&6" )1" 9*54+)7-23" !&1#08@" <*7'5" 9*"

%1&'3)'&+"&4 :'"B!*'")1"9*#/23'"##&.+") /*#)*!&6?"7& /="4*3*'"

0/-)6&" !9/-#)=4'" )1: 9*#-)+" 263:*#=3*" *07:15'?" 9/*# $te 

!/*#)-)+"9*#/23'"9  0/*'. )+4@

Po p  0/*'. )+"#(58"5%7:15)#"4 231)6278"*5!&/1&& "#*:)="

"-!&62 "9/123'?"7& /="%%!&1:8")1"9*#/23'@""

F5!&/1)#ní prove$& " 7*.&#& 4?" 71/&-" 4?" 9*9 +915# 

!&:1" )$4" #%5'23 4@" A1" /*%5+:" *5" 0#()$23" !8!&=4% 

!"9*#/23*#*'">9/1#*'"*4+&7146") #8(15'B "!8!&=4"!": 9 )$46"263:*#$46"9-!78"9 ) &/126"9*57:15'"9/*"!B 5)*2 )+"

)1!-71#*!&6@"G$B647*'"B "5:*'3*5*0#"#8!23:$"9*57:15?"'"7& /=3*"B ")'&)="!)+(6&")1!-71#*!&@"<*57:15"*. & it p +9/1#7 4"

H'627I46;"JK?"JL") 0*"JMNIMO@

P  !"#$%&' ()*"+$*,-(.%,"/ 0 ()" ' "12!3"(4-(."0 edem rozm! 5-"+6/$!74"$"0 ipravit si klade"ský plán takovým 

zp#+,7 *8"$73"( !,9/,"0 5" 0/,9(.*"($(&9 ()" / 05!/$"6" ' %,"0  6:3-);"<#/ 25-." ' "!7&-"($"(&1$#(,+-5" +6/$!73"* #5"

+-$1 7()*5",-1,:3"$"+ "+0,!()"$"%,:()"%:$(,4",7' 6-4;

= 0 ()" 6 :$*5>6.%," ,76/$!4" 0:,1&!!jte na tvrdý a stabilní podklad, nejd )1 " ' ! (" -?! (" @/.0 " !1$" -?!(3A" ,!"

dokon" ()" 0,!6/$!4" 0 est!:6,1&()*;" <,7$" #:&()" ' " ,1/51(!($" 12!3" *)+-()*5" 6/5*$-5>6?*5" 0,!*)(6$*5" $" 0:,-," '5"

!,0,:4"4' * ">,"( '!./ "0:,!/,425-"+",%/ ! *"($"- >%(,/,B5>6."/%#-3"#:&()"$"13+3>%&();"C"/ 0 ()"0,425'- "quick-mix 

RKS"D"/ 05>)"*$/-4"0:,"/ 0 ()">5%/,1?>%"0&+6#;"E$- :5&/"0 50:$1- "+*)>%&()*"+4>%."+*!+5"+">>$"F8G"/5-:3""5+-."1,!3"()#6,"

otá"kovým míchadlem v plastové nádob!;"E$- :5&/"0 50:$1- "!,"0$+-,15-."6,(#5+- (> "7 #"%:4! 6;"

Sm!+"( >% '- ">>$"H"*5(4-"#:&-"$"0,-."' 9-!"' !(,4"!#kladn!"0:,*)>% '- ;"<#/ 25-."' ":,#*)>%$-"12!3"' ("-$6,1."

*(,2+-1)" / 05!/$" $" $0/56,1$-" %," ' (" ($" -$6,1,4" 0/,>%48" 6- :,4" 0:$>,1()>5" +-5%(,4" 0  !" #$-4%(4-)*" / 05!/$" ,7/,25-;"

V p ípad!8"2 "##+-$( "0/,>%$8"6- :,4"( 74! "*,2(."+-5%(,4-",7/,25-8"' "(4-(."/ 05!/,"0  !"#$-4%(4-)*"#"-.-,"0/,>%3",!+-:$(5-"

a zlikvidovat p edepsaným zp#+,7 *;"I"2&!(.*"0 ípad!"( /# "-,-,"/ 05!/,"0,42)-"!,"!$/9)"!&163"/ 05!/$"0:,"/ 0 ()J

I/$+-()",76/&!&()"0:,1&!)* "* -,!,4"K74-- :D ",$-5(BL";"<,0,:4"4' * "#$")($-"12!3"1"M:,1(5"($!0:$2)"+-$1 7()>%"

otvor# osazením první  $!3",76/$!4;"I!-95(,4"+ "' !(&",":,%,1."-1$:,163;"N76/$!",+$#4' * "!,"1,!,:,1(!"($-$2 (."

1:+-13"/ 05!/$;

O,"13:,1(&()"($/ 0 (."0:1()" $!3",76/$!4"0,6:$"4' * ",76/$! *",6,/()>%"0/,>%;"I2!3"#$"ínáme v návaznosti na 

,76/$!"($!0:$2)"+-$1 7()%,",-1,:4;

P$" 1/$+-()" 0/,>%4" ($(&9 '- " / 05>)" *$/-4" ( : #,1,4" #47,1,4" +-!:6,4" ," 1 /56,+-5" #474" QG" R" QG" @S" R" SA" **" 1 "

svislém sm!:4;"N76/$!,1."0&+63"0 ed lepením nenamá" '- ;" T+,4D/5" #$0:&9 (.8" 0:$>%",- ete vlhkým hadrem nebo 

v dostate"ném p  !+-5%4",*3'- "1,!,4"$"( >% '- "13+>%(,4-;"N76/$!"+ "!,"1:+-13"/ 05>)"*$/-3"UCV"#$-/$")"$"13:,1(&;"

<,7$",- 1 ení lepidla je za normálních pov!-:(,+-()>%"0,!*)( 6">>$"Q"%,!;"P4-(,",19 *"!&-"0,#,:"($"+64- "(,+-8"6!3"

+/4(> "( 7,"+4>%?"1)-:"*,%,4"-4-,"!,74"0,!+-$-(!"#6:&-5-;"O i lepení je t  7$"( 4+-&/ "!7&-"($"-,8"$73"+ "($"($( + (."

malt!"( 13-1, il nelepivý !"/*;"W (-,"+-$1"0:#b!2(! ov! 4'- "-#1;"0:+-,1,4"#6,496,4;

V p ípad!"-1,:73"!"/*4",7(,1- "/ 051,+-"-#1;"0:," +&()*"'52"($( + (."1:+-13"($"0/,9 ;"I/%" ()"($( + (."1:+-13"' "

zakázáno, nebo$ tato voda tvo )"( / 051,4"!!/)>)"1:+-14;

F;"Lepení a spárování cihlových pásk#

($"#$- 0/,1$>)"+3+-.*

N7:&# 6"";"QQX

Y$/,2 ()",76/$!4"1"*)+-!"+-$1 7()%,",-1,:4

N7:&# 6"";"QZX

Pokra",1&()",76/$!4"1"0/,9         

        

?@+-6*9(3>(17@A

?@+-6*9(3>(17#A

10 11

B&",%%C("D)>(?@9.#"&4C(E-'*9(F*+4*%C(+*.,5G(HIJK>7L>



Obrázek  . 13:
Provedení v obkladu na rohu objektu

Obrázek  . 14:
Doporu ené provedení tvaru spár

Obrázek  . 15:
Nedoporu ené provedení tvaru spár

Zhotovený obklad musí být chrán n p!ed dešt m a 

pov trnostními vlivy alespo" 72 hodin a nesmí být vystaven 
p ímému slunci nebo mrazu nejmén! 5 dní.

P i provád!ní obklad" doporu# !"#"$%&%'(&)*+$,- ./$0&(12$

spáry v rozmezí 10–12 mm, sty#né spáry 10 mm.
Spárování keramického obkladu provád!jte quick-mix 

Spárovací maltou FM nejd -)"$!"%"1$*($%)*$+3%1/$4&$1*0"4"1-$

obkladu (za ideálních klimatických podmínek). Spáry musí 
být #isté, rovnom!rn! hluboké a zbavené prachu, zbytk" 
lepidla, jiných ne#istot a volných #ástic. P ed spárováním je 
pot eba spáry provlh#it vodou a následn! po#.*+5$ *($ %&!%"$

k jejímu vsáknutí a odpa "1-$6"$748'9$:;1;#801-$+0& ,$ka vrstvy 
1*18,"12$748'&)*<-$=#&+/$# 7-$>3+$1*$ +0& ,$ku obkladového 
487. 9$ ?0*7+1-$ 748'&)*<-$ #*0+ $ 1*18,"!+"$ %&$ 4'&7+&' $ 748'$

v namíchané polosuché konzistenci a tlakem vypl%te celý obsah 
spáry. Spot eba je dle formátu obkladových prvk" a hloubky 
spáry cca 4,5–7,5 kg/m².

P i tomto provedení výpln! spáry nez"7+8)8$(8%18$)&018$
plocha, na které m"("$6"stávat voda a mít tak usnadn!nou 
#&(1&7+$.$4'&1;.81-$%&$4 -4*%13<=$+'=0;15$*$+&$!*.$)$0&(13<=5$

tak i sty#ných spárách.

Správn! p ipravená spárovací malta po uchopení do dlan! z"stává po jejím zmá#knutí ve tvaru kuli#ky a dla% je 
#istá. Spárovací maltu vtlá#ejte do spár pomocí ocelové spárova#ky. Po jejím vtla#ení do celého prostoru spáry uhla&te 
0-<1-$ 7+'*1 $ %&$ 4&(*%&)*12=&$ +)*' $ 4&#&<-$ )=&%12=&$ 748'&)*<-=&$ 4'&7+ edku. Pracovní nástroj kterým budete 

spárovat, nenamá#ejte v pr$b hu práce do vody !!! Finální o#;,+!ní plochy prove&te lehkým ometením smetá#kem 
po zavadnutí spárovací hmoty. Úplné vytvrdnutí spárovací malty nastane po cca 10 dnech. Po tuto dobu je op!t nutné 
chránit zdivo p ed vlivem klimatických podmínek.

Pro stojní spárování aplikátorem je ur#ena spárovací malta FM-X, kterou po rozmíchání se zám!sovou vodou 
1*18,"!+"$%&$748'$74"<;801-#$*40;.8+&'"#9$@4&+ eba FM-X je 4,5-7,5 kg/m2.

P ;$4& (;+-$748'&)*<-$=#&+/$RSS$4'&$<"0&40&,12$748'&)81-$487." s glazovaným (hladkým) povrchem se postupuje 
následujícím zp"sobem:

Spárování lze provád!t nejd íve jeden týden po dokon#ení lepení obklad", po d"kladném proschnutí podkladu. 
Spárovací hmota je ur#"1*$4'&$,- ku spáry 4–15 mm. P ed aplikací musí být spáry rovnom!rn! hluboké a dokonale 
o#;,+!ny. Tato spárovací malta je ur#ena pouze na porézn! uzav ené obklady, proto v p ípad! pochybností o typu obkladu 
doporu# !"#"$4'&)27+$#*0& $6. ,">1-$40&<= 9$@48'&)*<-$40&<=/$4 ed nánosem spárovací malty navlh#ete pomocí 
rozst ikova#e tak, aby ve spárách nez"7+*0/$0& ("$)&%/9$@48'&)*<-$=#&+ $1*18,"!+"$A #&)& $7+!rkou v diagonálním 
sm!ru rovnom!rn! na plochu. Po lehkém zavadnutí materiálu RSS o#ist!te plochu pomocí vlhké houby. Houbu p i 
#;,+!ní plochy d"kladn! vymyjte, aby nedocházelo ke zp!+12# $6*18,"1-$,0"# $1*$#;,+!nou plochu. Kone#né o#;,+!ní 
prove&te suchým absorbujícím hadrem.

Spot eba je dle formátu obkladových prvk" a hloubky spáry cca 3,9–7,7 kg/m². 
P ed spárováním doporu# !"#"$4'&)"%"1-$6. ,">1-$40&<=/5$4'&$&)! ení zp"sobu provád!ní a kone#ného vzhledu.
Pokud po celkovém dokon#ení a vytvrzení spár z"stanou na plochách obklad" zbytky povlak" vápenného, nebo 

cementového p")&% 5$)/(8%"!+"$7;$ +"<=1;<.& $.&16 0+*<;$7$+"<=1;<.3#$&%%!lením výrobce. P i mechanickém nebo 
chemickém #;,+!ní vlastními prost edky m"("$%&!-+$.$4&,.&6"1-$4&)'<= 9

P i tomto provedení výpln! spáry z"stává 
)&018$40&<=*5$1*$.+"'2$7"$> %"$6*%'(&)*+$)&%*$

(a prach), která tak má usnadn!1& $#&(1&7+$

k pronikání do p ípadných trhlin, a to jak 
)$0&(13<=5$+*.$;$7+/#ných (svislých) spárách.

Obrázek  . 16:

Pohled budovy - doporu ené dilatace

Dilatace:

 !"#$%#&$'(#%&$)*(+,'"-.%/0%! ovliv"*12'&3)4"%5'*0,&$!%,'6!7/$/ %,+8'&34)'/'121!+8'&3)4"%5'$2+8%!+(5'3)#"262%,9'
:'(/;65'(#%&$)*(+!'6#+84.,'"7!"20'.0!%<'$237#$'/'"78(#&$!'('3#&*%*='/'$#'1/('"'8#)!.#%$47%,0='$/('!'"2)$!(47%,0'&0!ru. 

:.6472%#&$'02.!'126%#$7!"-0!'6!7/$/ %,0!'&34)/0!'/'121!+8'$7#*>#(/'"<+84.,'.'(#%&$)*( %,8#'%4")8*'?3)#12($*'&$/"@<A='
657(<'/'"->(<'#@12($*'/'#&$/$%,+8'3#;/6/"($'.'8726!&(/'#02.2%,'&$/"@<='%/3%.  len!%,'3#;4)%,+8'B&2($ objektu atd. 

C/",+'12'3#$%eba zohlednit dilata %,'+8/)/($2)!&$!(<')$.%-+8'0/$2)!47$='./@*6#"/%-+8'"2'&$/"@!9'D0,&$!%,'6!7/$/ %,+8'
&34)'12'%*$%5'%2>!$'&'3%26&$!820='%217532'"'6#@!'.3)/+#"4%,'3)#12($*'"'%4"/.%#&$!'%/'%2>2%,'&$/$!(<'#@12($*='/@<'3#.6!ji 

%26#>7#'('3)#@750$0'&'$2+8%!+(-0'%2>2%,0'%2@#'&'"-&726%-0'2&$2$!+(-0'6#10209
P esné umíst!ní dilata"ních spár ur"uje statik, pop . projektant.

Základní umíst!ní dilata"ních spár:

E9'C/'">2+8%<'&34)<='(62'12'3)#"262%/'6!7/$/+2'1!;'"'%#&%50'!'%2%#&%50'.6!"*'?(#%&$)*(+!A'#@"#6#"58#'374>$! objektu.

F9'G#(*6'12'*+272%4'8)/%/'37#+8<'?@2.'$2+8%#7#H!+(-+8'#$"#)$A'"!$>,'%2;'EIJEF'0'12'6#3#)* 2%#'3)#"262%,'&34)<=
($2)4'0*&,'@-$'3)#"262%/'3)#%,.%*$,0'/;'('!.#7/%$*9

K9'C/'0,&$/='(62'3#6(7/6%,'(#%&$)*(+2'"<;/6*12'0#;%#&$'"#7%58#'3#&*%*9
4. Dle doporu 2%,'"-)#@+2'+!87#"-+8'34&($'&'#872620'%/'#@120#"5'.0!%<'&3#12%5'&'%/&4(/"#&$,

/'$2327%#*')#.$/;%#&$,'(#%()5$%,8#'0/$2)!47*9

#ást budovy I:'L#.7#;2%,'02%>,+8'#(2%'%/'37#>2M'%2%,'$%eba dilata %,'&34)<')2/7!.#"/$9

#ást budovy II: L#.7#;2%,'"27(-+8'#(2%'%/'37#>2'&'+!87#"-0'34&(20M'&$)*($*)/'6!7/$/ %,+8'&34)'&2'6#3#)* uje.

C/')#.,+8'@*6#"<'?NA'0$;2'@-$'3)#"262%/'"/)!/%$/'A nebo B podle obrázk$'%,;29

7. OGLPNQ:RCS'TUVPWX&
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Obrázek  . 16 a:

Provedení dilatace A

Obrázek  . 16 b:

Provedení dilatace B

2

3

4
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6

1

10
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7
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4

5

6

1

8

7

1.  Zdivo

2.  Lepicí malta quick-mix RKS

3.  Tepelný izolant

 !"" #$%&'(")(*&+",-./01).2"345"%"'67&-89:-

 armovací tkaninou

;!"" 4:&'</<"=):8>.90(

6.  Cihlové pásky

7.  Výpl! dilata ní spáry ve zdivu

 tepelným izolantem

8.  T"snicí odd"lovací provazec

9.  Ut"sn"9<"%?@$+"&$'(*A"?$-896)"&)A*A)

10.  Výpl! dilata ní spáry v tepelném izolantu

11.  Dilata ní pro  l

1. Zdivo

2. Lepicí malta quick-mix RKS

3. Tepelný izolant

 !"#$%&'(")(*&+",-./01).2"345"%"'67&-89:-

armovací tkaninou

;!"4:&'</<"=):8>.90(

6. Cihlové pásky

7. Výpl! dilata ní spáry v tepelném izolantu

8. Dilata ní pro  l

Obrázek  . 17:

!ez v míst" stavebního otvoru

Obrázek  . 18:

!ez v provedení soklu, varianta 1

1.  Zdivo

2.  Lepicí malta quick-mix RKS

3.  Tepelný izolant

 !"" #$%&'(")(*&+",-./01).2"345"%"'67&-89:-

 armovací tkaninou

5.  Cihlové pásky

6.  Výpl# stavebního otvoru (okno)

7.  Parapet

5

4

3

2

1

6

7

2

4

5

3

6

8

7

9

1

1.  Zdivo

2.  Lepicí malta quick-mix RKS

3.  Tepelný izolant

 !"" #$%&'(")(*&+",-./01).2"345"%"'67&-89:-

 armovací tkaninou

;!"" 4:&'</<"=):8>.90(

6.  Cihlové pásky

?!"" @$-89A"'6B*# spáry

8.  Zakládací pro  l

9.  Soklová izola ní deska opat$ená hydroizola ní

 vrstvou a povrchovou úpravou
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Obrázek  . 19:

!ez v provedení soklu, varianta 2

Obrázek  . 20:

!ez v provedení soklu, varianta 3

1.  Zdivo

2.  Lepicí malta quick-mix RKS

3.  Tepelný izolant

4.  Vrstva malty quick-mix RKS

 ! "#$%&'()& *+,)"*-. %/*(0()&

12  3)%".-. 4,)'50(/*

6.  Cihlové pásky nalepené maltou

 quick-mix RKS

62  7+"*89 :+&'(; "#:8" spáry

 <,)'(= :)&'0%. 508*%* ního pro  lu)

8.  Soklová izola ní deska opat#ená

 hydroizola ní vrstvou a povrchovou

 úpravou

9.  Terén

1.  Zdivo

2.  Lepicí malta quick-mix RKS

3.  Tepelný izolant

>2  ?+!%"* ,*8%@ A&0-/B,0C D3E ! "#$%&'()&

 armovací tkaninou s povrchovou

 úpravou pastovitou omítkou

12  3)%".-. 4,)'50(/*

6.  Zakládací pro  l

62  7+"*89 :+&'(; "#:8" spáry

8.  Soklová izola ní deska opat#ená

 povrchovou úpravou z cihlových pásk$

9.  Terén

10.  Hydroizola ní vrstva
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STŘEŠNÍ KRYTINY DATUM VYDÁNÍ   2007|08

PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÁ BŘIDLICE

DEKSLATE

Společnost DEKTRADE nabízí pod obchodní 
značkou DEKSLATE krytinu pro šikmé střechy 
a svislé stěny z přírodní břidlice.

Krytina se vyrábí zpracováním metamorfované 
horniny – slabě bituminózního jílovitého 
sedimentu, který byl po zpevnění (diagenezi) 
slabě až velmi slabě metamorfován.

V důsledku metamorfózy vznikly výrazné 
plochy foliace (břidličnatosti), podle kterých 
je hornina snadno dělitelná na tenké desky. 
Vzhled horniny je variabilní v závislosti na 
lokalitě, z které pochází a také na poloze 
v těženém ložisku. Barva břidlice je obvykle 
šedá až šedo-černá, lesk horniny je zpravidla 
jemně perleťový až hedvábný.

Dobrá štípatelnost umožňuje výrobu kamenů 
v tloušťce v rozmezí 4 - 8 mm. Kameny jsou 
velmi snadno opracovatelné osekáním, jsou 

tedy velmi vhodné pro pokrývání členitých 
střech, kde je třeba upravovat i větší množství 
kamenů.

Břidlice DEKSLATE je kontrolována podle 
Materiálového standardu DEKSLATE, který 
vychází z požadavků a zkušebních metod 
defi novaných v ČSN EN 12326.

Společnost DEKTRADE dodává široký 
sortiment tvarů kamenů pro různé druhy 
krytí. Podrobné informace o způsobech krytí, 
tvarech kamenů a řada dalších informací 
o pokrývačské břidlici jsou uvedeny v publikaci 
KUTNAR – ŠIKMÉ STŘECHY – KRYTINY 
(aktuální verze na www.dektrade.cz).

Jednoduché krytí Dvojité krytí

Vodorovné Stoupající Vodorovné Stoupající

překrývající se 
kameny v řadě

přikládané 
kameny v řadě

Tabulka 1

Netradiční divoké krytí

Jednoduché krytí ve vodorovných řadách

Jednoduché krytí ve vodorovných řadách
(Pražský hrad)



STŘEŠNÍ KRYTINY

DEKSLATE

Tabulka 2 | Materiálový standard břidlice DEKSLATE

Parametr Jedn. Požadavky a klasifi kace Zkušební postup DEKSLATE

Předpis Hodnota

tloušťka mm ČSN EN 12326-1 
odst. 5.2

Dle rozměrů 
kamene

ČSN EN 12326-2 
odst. 8.2

min 4

délka/šířka mm ČSN EN 12326-1 
odst. 5.12

± 5 ČSN EN 12326-2 
odst. 5

± 5

přímost hran – ČSN EN 12326-1 
odst. 5.12

do 500 mm < 5 mm
nad 500 mm < 1 %

ČSN EN 12326-2 
odst. 6

do 500 mm
< 5 mm
nad 500 mm 
< 1 %

pevnost v tahu za 
ohybu

MPa ČSN EN 12326-1 
odst. 5.3

– ČSN EN 12326-2 
odst. 10

30

nasákavost % ČSN EN 12326-1 
odst. 5.5

klasifi kace
A1 (£0,6), A2 (<0,6)

ČSN EN 12326-2 
odst. 11

A1 ;  £ 0,55

obsah uhličitanů % ČSN EN 12326-1 
odst. 5.8

dle deklarace 
výrobce

ČSN EN 12326-2 
odst. 14

4,5

odolnost proti 
teplotním 
změnám 

– ČSN EN 12326-1 
odst. 5.7

klasifi kace T1, 
T2, T3

ČSN EN 12326-2 
odst. 5.7

T2

mrazuvzdornost MPa ČSN EN 12326-1 
odst. 5.6

pro nasákavost A1 
se nepožaduje
pro nasákavost A2 
bez výrazné změny

ČSN EN 12326-2 
odst. 12

pro 
nasákavost A1 
se nepožaduje

neuhličitanový 
uhlík

% ČSN EN 12326-1
odst. 5.10

£ 2 ČSN EN 12326-2 
odst. 8.2

0,4

odolnost proti 
oxidu siřičitému

% ČSN EN 12326-1 
odst. 5.9

klasifi kace S1, 
S2, S3

ČSN EN 12326-2 
odst. 15.1

S1 použitelné 
bez omezení

index hmotnostní 
aktivity I (obsah 
přírodních 
radionuklidů

– Vyhl.307/2002Sb. 
Příl. 10, tab 1 

1 Vyhl. 307/2002 
Sb. Předpis 
SUJB

0,9

Charakteristika a kvalita
Lokality pro těžbu a zpracování pokrývačské 
břidlice DEKSLATE jsou vyhledávány tak, aby 
materiál z těchto lokalit splňoval Materiálový 
standard DEKSLATE, viz tabulka 2. Hodnoty 
parametrů tohoto standardu jsou stanoveny 
tak, aby břidlice měla velkou trvanlivost 
v klimatických podmínkách České Republiky.

Sortiment
Společnost DEKTRADE dodává formátované 
kameny pro nejčastěji používané druhy krytí, 
(viz tabulka 3). Zároveň dodává kameny 
(formáty) určené k dalšímu opracování 
a zakázkově vyrábí kameny i pro jiné druhy 
krytí.

Doprava a skladování
Střešní desky z břidlice se skladují v dřevěných 
koších nebo na dřevěných paletách tak, aby 
v průběhu skladování nemohlo dojít k jejich 
poškození nebo znehodnocení. Náklad v koši 
případně na paletě musí být zajištěn proti 
posunu (páskami, smrštitelnou fólií atp.). Na 
dopravních prostředcích se desky přepravují 
v dřevěných koších případně na paletách, koše 
ani palety nesmí být pokládány na sebe.

Systém jakosti
Systém kontroly jakosti břidlice DEKSLATE 
zajišťuje dodání kvalitního materiálu, který 
vyhovuje parametrům Materiálového standardu 
DEKSLATE.

Technická podpora a obchodní informace
Kompletní obchodní a technické informace 
poskytují pobočky společnosti DEKTRADE a.s. 
Technickou podporu pro použití pokrývačské 
břidlice poskytují pracovníci ATELIER DEK – 
– střediska společnosti DEKTRADE. 
ATELIER DEK se na zpracování a šíření 
informací o břidlici podílí následujícím 
způsobem:
•  vydal publikaci KUTNAR – ŠIKMÉ STŘECHY 

– KRYTINY obsahující základní technické 
informace umožňující správnou volbu 
břidlicové krytiny.

•  spolupracoval na vytvoření Pravidel pro 
pokrývání břidlicí vydaných Cechem 
klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

• organizuje Pokrývačskou školu zaměřenou 
na pokládku břidlice. Kurzy této školy 
jsou zařazeny do systému celoživotního 
vzdělávání pořádaném Cechem KPT 
(autorizovaným společenstvem Hospodářské 
komory ČR).

Tvar Rozměr [cm] Popis Krytí

čtverec se zaobleným rohem 30×30
25×25

s vyraženými otvory 
a osekanými hranami

jednoduché ve stoupajících 
řadách

čtverec 30×30 s vyraženými otvory 
a osekanými hranami

jednoduché ve stoupajících 
řadách

obdélník 60×30; 50×30; 50×25
40×25; 40×20
30×20

osekané hrany dvojité ve vodorovných 
řadách

jednoduché ve stoupajících 
řadách

čtverec 25×25; 30×30; 40×40 osekané hrany dvojité ve vodorovných 
řadách

jednoduché ve stoupajících 
řadách

čtverec 33×33; 40×40 surové kameny pro opracování detailů (bez osekaných hran)

obdélník 40×14

Tabulka 3 | Standardní tvary kamenů pokrývačské břidlice DEKSLATE 

odbyt, technická podpora
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
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
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.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
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.







PLOVOUCÍ PODLAHY TECHNICKÝ LIST

STEPROCK ND
POLOTUHÁ TEPELNĚ  IZOLAČNÍ AKUSTICKÁ DESKA

• 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 izolace 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) – viz doporučení výrobce nebo
montážní návod.

• 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 Steprock ND jsou baleny 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) 20 25 30 40 50 60
Délka x šířka (mm) 1000 x 600
m2 / balík 9,6 7,2 6,0 4,8 3,6 3,0

TECHNICKÉ PARAMETRY
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

tloušťka 30 mm 20Dynamická
tuhost tloušťka 40 mm

s´
12

MN/m3
ČSN EN 29052-1

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. 1,820 kN.m-3
ČSN P ENV 1991-2-1

Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1

ČSN 73 0540

ES certifikát shody
1390-CPD-0168/09/P

1415-CPD-035-(C-7/2010)
Centrum stavebného inžinierstva (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
Pozn.: Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro užitné zatížení
podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla používá vrstva nosné betonové armované desky o minimální tloušťce 50 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.

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: 27. května 2011 © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.



ŠIKMÉ STŘECHY, VNITŘNÍ KONSTRUKCE, DĚLICÍ PŘÍČKY TECHNICKÝ LIST

Rockmin
VÍCEÚČELOVÁ  LEHKÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA

• POPIS VÝROBKU
Měkký a lehký pás z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný, nařezaný na
desky.

• OBLAST POUŽITÍ
Deska Rockmin je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví,
vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, podhledů a dalších bez mechanického zatížení
izolační výplně a kde nevznikají nároky na akustické vlastnosti.

• 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 Rockmin jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Komprimované
balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 1,2 x 2,2 m a pro vnější skladování se celá paleta chrání
samostatným polyetylénovým přebalem. Přeprava v komprimovaném stavu.

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) 50 80 100 120 160 180 200
Délka x šířka (mm) 1000 x 600
m2/balík 9,0 7,2 6,0 4,8 3,6 3,0 3,0
počet balíků na paletě 20 20 25 25 25 25 25
m2/paleta 180 144 150 120 90 75 75
Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

TECHNICKÉ PARAMETRY
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, 12939

Faktor difuzního odporu µ 1 (-) ČSN 73 0540
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 0,560 kN.m

-3
ČSN P ENV 1991-2-1

Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání tt > 1000 ˚C DIN 4102

1390-CPD-0072/07/P
ES certifikát shody

1390-CPD-0102/08/P
Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 British Standards Institution (BSI), Londýn
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 51 Bohumín 3

tel: +420 596 094 200, fax: +420 596 033 152
technické informace: 800 161 161

fax zdarma: 800 122 122
e-mail: info@rockwool.cz, www.rockwool.cz

Vydáno: 2. ledna 2011 © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.



 

 

Hydroizolační fólie FATRAFOL 803 
Technický list č.:TL 5-1004-06 

Vydání č.: 9 

Účinnost od: 05.07.2013 

 

 
Popis výrobku 

 

FATRAFOL 803 (803/V) je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle ČSN EN 13967. 
FATRAFOL 803 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 803/V vícenásobnou extruzí. Obě výrobní varianty popisuje tento 
technický list dále jako FATRAFOL 803. 
  

Použití 
 

FATRAFOL 803 je určen především k sevřeným izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní, tlakové a prosakující vodě 
a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Fólie je vhodná k izolacím tunelů, 

zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení odpovídá 
odolnosti fólie garantované výrobcem. Aplikovaná fólie plní vedle své izolační funkce i funkci protiradonové bariéry. 

  

Aplikace 

 

FATRAFOL 803 se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce 

platném v době provádění izolace. 
Fólie lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem. Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 °C. 
 

Údaje o výrobku 

 

FATRAFOL 803 splňuje požadavky ČSN EN 13967. 
 

 

Rozměry: Tloušťka [mm] 
(ČSN EN 1849-2) 

Šířka [mm] 
(ČSN EN 1849-2) 

Délka [m] 
(ČSN EN 1849-2) 

Množství [m2
] 

 

 FATRAFOL 803 

 0,60 ± 0,05 1300 ± 20 50 (-0; +2,5) 65 

 1,00 ± 0,10 1300 ± 20 30 (-0; +1,5) 39 

 1,50 ± 0,15 1300 ± 20 20 (-0; +1) 26 

 2,00 ± 0,20 1200 ± 20 15 (-0; +0,7) 18 

 FATRAFOL 803/V 

 1,00 ± 0,10 2000 ± 20 25 (-0; +1,2) 50 

 1,00 ± 0,10 2000 ± 20 30 (-0; +1,5) 60 

 1,50 ± 0,15 2000 ± 20 15 (-0; +0,7) 30 

 1,50 ± 0,15 2000 ± 20 25 (-0; +1) 40 

 1,50 ± 0,15 2000 ± 20 25 (-0; +1,2) 50 

 2,00 ± 0,20 2000 ± 20 15 (-0; +0,7) 30 

 
 

 



 

 

Barva: FATRAFOL 803 se vyrábí v barvě mléčně průsvitné, hnědé RAL 8025 a žluté RAL 1012. Spodní 
strana žluté fólie je černá. 
 

FATRAFOL 803/V se vyrábí v barvě hnědé RAL 8025. 
 

Balení, doprava, skladování: FATRAFOL 803 je zabalen v rolích, role jsou uloženy na dřevěných paletách a fixovány obalovou 
fólií. Fólii se doporučuje přepravovat v krytých dopravních prostředcích a skladovat v originálních 
uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Na staveništi je nutno 
chránit fólii před znečištěním. Do doby zpracování se doporučuje chránit fólii před vlivy povětrnosti. 

 
Technické parametry: 
 

Vlastnost Zkušební norma Hodnoty pro jednotlivé tloušťky výrobku 

  0,60 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 

Zjevné vady  ČSN EN 1850-2 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

Přímost  ČSN EN 1848-2 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

Pevnost v tahu  ČSN EN 12311-2 

 metoda A 

≥ 420 N/ 
50 mm 

≥ 700 N/ 
50 mm 

≥ 1050 N/ 
50 mm 

≥ 1400 N/ 
50 mm 

Tažnost   ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 % ≥ 250 % 

Pevnost spoje  ČSN EN 12317-2 ≥ 340 N/ 
50 mm 

≥ 560 N/ 
50 mm 

≥ 840 N/ 
50 mm 

≥ 1120 N/ 
50 mm 

Odolnost proti protrhávání  ČSN EN 12310-1 ≥ 100 N ≥ 200 N ≥ 400 N ≥ 600 N 

Vodotěsnost pro vodu v kapalném 
skupenství, 400 kPa 

 ČSN EN 1928 

 metoda B 

vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

Odolnost proti statickému zatížení  ČSN EN 12730 

 metoda B 

vyhovuje 

20 kg 

vyhovuje 

20 kg 

vyhovuje 

20 kg 

vyhovuje 

20 kg 

Reakce na oheň  ČSN EN 13501-1 třída E třída E třída E třída E 

Odolnost proti nárazu  
 

 ČSN EN 12691 

 metoda A 

vyhovuje  

600 mm 

vyhovuje 900 

mm 

vyhovuje 

1750  mm 

vyhovuje 

1750  mm 

 ČSN EN 12691 

 metoda B 

vyhovuje  

2000 mm 

vyhovuje  

2000 mm 

vyhovuje  

2000 mm 

vyhovuje 

2000 mm 

Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost 60 
kPa 

 ČSN EN 1296 

 ČSN EN 1928 

vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

Vliv chemikálií na vodotěsnost,  
60 kPa (Ca (OH)2; 10% NaCl) 

 ČSN EN 1847 

 ČSN EN 1928 

vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 

Propustnost vodní páry - faktor 

difuzního odporu μ  
 ČSN EN 1931 25000 

± 7000 

25000 

± 7000 

25000 

± 7000 

25000 

± 7000 

Plošná hmotnost - informativní hodnota  ČSN EN 1849-2 0,76 kg.m
-2 

1,31 kg.m
-2 

1,97 kg.m
-2 

2,62 kg.m
-2 

 

 

Bezpečnostní předpis 

 

Odstraňování odpadů 

FATRAFOL 803 odstraňovat v souladu s platnými právními předpisy. Čistý odpad lze recyklovat, odpad nevhodný k recyklaci 
skládkovat. Odpad znečistěný nebezpečnými látkami je třeba zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. 
 

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 
Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny v té době platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.  
 



 

 

Související dokumentace 

 

· Konstrukční a technologický předpis hydroizolačního systému FATRAFOL-H 

· Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0022/06/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín pro hydroizolační fólie 
STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 dle ČSN EN 13967:2005 

· Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0546/08/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín pro hydroizolační fólie 
FATRAFOL 803/V dle ČSN EN 13967:2005 

 

Výrobce 

 

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika 

 

tel.: +420 577 50 3323 (1111)   e-mail: studio@fatrafol.cz 

fax: +420 577 50 2253 (3001)   http://www.fatrafol.cz 

 

 






