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A. ÚČEL OBJEKTU 

Navrhovaný objekt je pětipodlažní (1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží). 1NP 
tvoří součást občanské vybavenosti- slouží jako zdravotní středisko a lékárna (zařízení 
primární zdravotnické a lékárenské péče). Vyšší nadzemní podlaží plní funkci obytnou- 
navrženy jsou byty různých velikostních kategorií. Podzemní podlaží slouží jako garáže a 
sklípky pro uživatele bytů, technické zázemí pro celý objekt. Parkování je dále řešeno na 
venkovní ploše před bytovým domem. 

 
 

B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ, VEGETAČNÍCH 
ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Typologie dispozice bytných podlaží vychází z principu chodbového typu. Menší byty 
uvnitř dispozice jsou orientovány jednostranně- pouze na západ nebo východ, ostatní byty 
mají přístup k nejméně dvěma světovým stranám. Bytový dům chodbového typu má ve své 
dispozici navrženo pouze jedno komunikační jádro (schodiště, výtah), které zajišťuje 
vertikální propojení úrovní 1S - 4NP. 

Obytný dům je osazen podélnou osou po svahu (sever- jih) a umožňuje tak optimální 
proslunění z východu a západu, na jižní fasádě jsou navrženy terasy jednotlivých bytů. 
Na severní stranu jsou navrženy pouze kuchyňské kouty navazující ve volné dispozici 
na obývací prostory. Jednotlivé byty všech velikostních kategorií mají rozměrné balkony a 
terasy, které tvoří hlavní výtvarný akcent a zároveň slouží k rekreaci uživatelů bytu. 
Na jižních terasách budou vytvořeny dřevěné pergoly. 

Při návrhu dispozice bytů bylo uvažováno nad optimální orientací jednotlivých 
místností na světové strany- aby byly prostory dostatečně prosluněny, nebyly nadměrně 
ochlazovány nebo přehřívány. Hygienické prostory bytu jsou situovány uvnitř dispozice 
v návaznosti na vstupní část a prostory ložnic. 

Stavba je navržena v  souladu s Vyhláškou č.369/2001 Sb., č. 11/2002, řada 5 - 
Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob, s  
Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a také 
v souladu s ČSN 73 6110 (revize, 02/2006).  

Materiály použité pro hmatové úpravy musí odpovídat požadavkům vládního nařízení 
č. 163/2002 Sb. a technickým návodům TN – TZÚS 12.03.04 až 06. 

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou o spádu 5%. 
Vstupní dveře jsou široké 1000 mm, upravené pro zrakově postižené, výškový rozdíl 

vstupu 20 mm. 
Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 

vozíku, tj. průměr 1500 mm. 
Parkovací stání pro TTP o rozměrech 3500 x 5000 mm se spádem 1%. 
 

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, ORIENTACE, DOBA VÝSTAVBY 
 
Předpokládaná cena stavby: 51,6 mil. Kč 
Zastavěná plocha: 786,5 m2 
Obestavěný prostor: 7 893,6 m3 
  
Obytné a užitné plochy:  
Podzemní garáže 1S užitná plocha 754,91 m2 
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Zdravotnická zařízení 1NP užitná plocha 485,37 m2 
Byty 2NP obytná plocha 261,77 m2 
 užitná plocha 130,46 m2 
3NP obytná plocha 234,78 m2 
 užitná plocha 110,53 m2 
4NP obytná plocha 183,74 m2 
 užitná plocha 91,23 m2 
 
Předpokládaný termín výstavby:  leden 2014- červen 2015 
 
 
 
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1. VÝKOPY 
Před vlastním započetím výkopových prací budou v potřebném rozsahu odstraněny 

náletové dřeviny a zbytky stavebních materiálů, které byly na tomto pozemku ponechány. 
Některé stromy s určitou sadovnickou hodnotou budou na pozemku zachovány a během 
výstavby chráněny dřevěným bedněním. Dále bude provedena skrývka ornice v tl. cca 
200mm, ta bude ponechána na staveništi a později použita na zpětné zásypy a případné 
terénní úpravy (dle její kvality). 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu je možné do hloubky 3m svahovat ve sklonu 
2:1. Hrubé terénní úpravy budou provedeny na kótu -3,700. V některých částech bude nutno 
použít pažení. Pro zpětný zásyp bude použita výkopová zemina skladovaná na staveništi a 
bude se hutnit po vrstvách. 

 
2. ZÁKLADY 

V úrovni 1S je objekt řešen jako ŽB monolitická konstrukce s vnitřními sloupy, další 
podlaží jako ŽB skelet s výplňovými vyzdívkami.  

Vzhledem k příznivým základovým podmínkám bude objekt založen na základové 
desce. 

Konstrukce suterénu bude vytvářena s následujícím postupem- podkladní beton, 
hydroizolace, železobetonová deska, stěny suterénu, strop nad 1S. 

V dalších podlažích budou betonovány pouze sloupy a stropy, které budou vyzdívány 
keramickými tvarovkami. Jednotlivé podlaží s výškou uskakují a vytváří tak terasovitý objekt. 
Prostorové ztužení objektu zajišťují ŽB monolitické stěny a jádro, kde je veden výtah a 
schodiště. 

 
3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet, s výplňovým keramickým 
zdivem.  

Vnitřní stěny v suterénu jsou navrženy z broušených bloků POROTHERM 30 P+D 
na maltu M10, příčky z tvarovek POROTHERM 11,5. V nadzemních podlažích jsou nosné 
stěny a mezibytové příčky z bloků POROTHERM 30 AKU, příčky v bytech 11,5P+D. 
Přizdívky pro vedení instalací v koupelnách jsou z tvarovek YTONG P2-500, výška 1250mm. 
Instalační šachty v bytech budou vyzděny z příčkovek POROTHERM 11,5, instalační 
rozvody na chodbách budou opláštěny sádrokartonovou předsazenou stěnou KNAUF W 626 
(dvouvrstvé opláštění z desek KNAUF tl.12,5mm). 

4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropy domu jsou řešeny jako ŽB monolitická stropní deska tl.150mm, Deska je 

podporována průvlaky tl.400mm. 
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5. VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCE 
Komunikace mezi jednotlivými podlažími zajišťuje tříramenné schodiště a osobní 

výtah. Schodiště je řešeno jako ŽB monolitická deska. Výtahy jsou navrženy jako osobní 
splňující podmínky vyhlášky 369/2001 Sb. Kabina je vnitřních rozměrů 1100/1400mm. Výtah 
je navržen jako trakční. 

6. SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodový plášť 
Výplňové zdivo obvodového pláště tl.300mm bude z bloků POROTHERM 300 P+D 

na maltu M5 (Rd=500KPa) 
7. ZASTŘEŠENÍ, BALKONY, TERASY 

Střecha. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop nad posledním podlažím, ohraničena 
monolitickou žb atikou výšky 1000mm. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou 
s klasickým pořadím vrstev. Střecha je zateplena stabilizovaným samozhášivým 
polystyrenem min.tl.150mm. Jako hlavní hydroizolace bude použit asfaltový pás VEDAG 
VEDASPRINT mechanicky kotvený. Spádovou vrstvu tvoří polystyrenové klíny s konstantním 
spádem 2% (tl.150-270mm) s kašírovaným asfaltovým pásem, podél atiky bude různá výška 
nadezdívky. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními svody. Budou použity vyhřívané vpusti 
HL s vyhříváním s lapačem střešních splavenon a límcem pro napojení na hydroizolaci. 

Balkony jsou ŽB monolitické konstrukce vykonzolované přes tepelně izolační nosník 
(isokorb). Vyspádované budou nabetonávkou k okapní hraně ve spádu 1,5%. 

Terasa. Bude vyspádována pomocí polystyrenových klínů ve spádu min. 1,5% 
do okapnice nebo do podokapního žlabu. 

Většina balkonů a teras je napojena na vnější dešťové svody, které jsou dále 
napojeny na dešťovou kanalizaci. Jižní terasy jsou odvodněny podokapním žlabem, který je 
přes lapač splavenin napojen na dešťový svod. Dešťový svod je opláštěn keramickými 
příčkovkami, zároveň tvoří bariéru mezi terasami jednotlivých bytů. 

Instalační jádra a výtahová šachta jsou zastřešeny krytinou z TiZn na plném bednění 
z OSB desek. 

8. TEPELNÁ IZOLACE 
Celý objekt bude opláštěn kontaktním zateplovacím systémem se 120mm tepelné 

izolace z minerálních vláken. Celý systém vč. vnějších omítek bude dodáván jako ucelený 
certifikovaný systém. Minerální vlna je navržena z důvodu požární bezpečnosti- je možno 
také použít fasádní polystyren, v tomto případě je nutné provedení požárních pásů- 
vypracovat kladečský plán a nechat schválit projektantem). Ve styku s terénem 500mm 
nad upraveným terénem bude zateplení provedeno pomocí desek z extrudovaného 
polystyrenu. Obaleny budou i atiky. Špalety oken nejsou zatepleny, neboť okenní rám je 
osazen na vnější líc zdiva a plášť jej přestupuje. Předstupující konstrukce (balkony) jsou 
izolovány pomocí nosníku ISOKORB. 

Zatepleny jsou i terasy nad obytnými prostory. 
9. AKUSTICKÉ IZOLACE 

Ve všech podlahách bude provedena tzv.těžká plovoucí podlaha. 
10. PODLAHY 

Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí. Na ŽB stropní desku budou položeny 
rozvody teplé vody (obalené izolačním pouzdrem) k jednotlivým radiátorům. Toto bude 
přikryto kročejovou izolací z PE (tloušťky 3mm- mirelon) vyvedený do výšky stěny 150mm 
(po dokončení bude zaříznuto a přikryto podlahovou lištou). Izolace bude ještě přikryta PE 
fólií (ochranná vrstva před betonáží). Vyrovnávací a izolační vrstvu tvoří lehčený beton- 
pěnobeton. Roznášecí vrstva bude provedena z anhydritu. Ten tvoří hladký rovný povrch, je 
však nutné neustále kontrolovat jeho vlhkost a nechat jej cca dva měsíce vyschnout (podle 
počasí až do dosažení vlhkosti 0,5%) 

Nášlapnou vrstvu tvoří podlahová krytina dle účelu místnosti. Jsou požity keramické 
dlažby, laminátové plovoucí podlahy a koberce. 
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K příslušné podlahové krytině patří i úprava soklu lištou (kobercová lišta, keramický 
sokl se silikonovanou spárou, plovoucí podlaha- dřevěná lišta). 

V garážích a dalších místnostech v 1S (kromě strojovny VZT a kotelny) je použita 
jako nášlapná vrstva úprava ŽB desky pomocí vsypu, který bude strojně zahlazen 
do čerstvého betonu. Parametry hotové podlahy musí odolávat zatížení hromadných garáží 
a průniku ropných produktů do ŽB desky. 

Vnější povrchy (zádveří, závětří, balkony a terasy) budou opatřeny mrazuvzdornou 
keramickou dlažbou položenou do plastových terčů (příp.do kačírku) nebo nalepenou. 
Schodišťové stupně jsou obloženy keramickým obkladem s hranou opatřenou proti skluzu. 
Na podlaze garáží budou vyznačena parkovací stání a jejich čísla. 

11. ÚPRAVY POVRCHŮ 
Vnější omítky 
Na vnější omítky je navržena tenkovrstvá probarvená silikátová omítka s hladkou 

strukturou. Omítka celého objektu v kombinaci barev oranžové (S 0530-R) a šedé (). 
Vnitřní omítky 
Na zděných konstrukcích jednovrstvá sádrová omítka MP 75, s kovovými rohovými 

lištami, malba otěruvzdorná typu Primalex-plus. V suterénu budou stěny zaspárovány. 
Obklady a dlažby 
Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních bytů, v koupelnách do výše 

zárubní dveří (cca 2,05 m), na WC do výše 1,20m. V místě van bude provedena 
pod obkladem izolační stěrka s návazností na izolaci podlahy. V koupelnách, na WC, 
v úklidové místnosti a ve výměníkové stanici bude na podlaze provedena stěrková izolace 
Schomburg. 

Obklad v kuchyni nebude prováděn, kuchyňská linka včetně obkladů bude dodávkou 
budoucích majitelů bytových jednotek. 

Podlahy 
Skladby podlah, střech a balkonů – viz. samostatná příloha Výpis skladeb 

12. VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější otvory 
Okna a balkónové dveře z plastových pětikomorových profilů v barvě bílé. Veškeré 

zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Okna do obytných místností musí mít 
součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Stupeň hlukové izolace Rw = 36 dB (ZTI 3) – dle 
Hlukové studie. 

Ve schodišťové chodbě je navržen jeden světlík otvíravý dle požadavku PO – 
tj. budou součástí systému požárního větrání únikové cesty – viz. Požární zpráva. Dále je 
navržen jeden výlez na střechu.  

Vnitřní otvory  
Vchodové dveře do bytů 900/1970 mm jsou dřevěné, s folií se vzorem dřeva –dub, 

s bezpečnostním zámkem a kompaktním kováním, s požadovanou protipožární odolností. 
Zárubeň je ocelová lakovaná, práh dřevěný dubový. 

Ostatní dveře oddělující požární úseky (1S) jsou navrženy dle požadavků PO. Budou 
plechové, lakované v ocelové zárubni. Všechny dveře na požární únikové cestě jsou 
bez prahů. 

Vnitřní dveře v bytech jsou dřevěné hladké s folií se vzorem dřeva -  dub 
s obložkovou zárubní –folie dub, bez prahů. Do pokojů jsou uvažovány dveře ze 2/3 
prosklené. Zámky obyčejné, kování kompaktní, do koupelen a WC – WC sada.  

Na střechu bude umožněn přístup z domovní chodby posledního podlaží výlezem 
na střechu se žebříkem. 

13. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o běžné zámečnické výrobky (zábradlí, schodišťová madla, rohože, atd.), 

vyráběné na míru z válcovaných ocelových profilů. Zábradlí balkónech je navrženo 
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z ocelových uzavřených profilů, zábradelní výplň je TAHOKOV. Povrchová úprava ocelové 
konstrukce a TAHOKOVU – žárové pozinkování a vrchní nátěr. 

14. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Výrobky souvisí se střešním pláštěm, s odvodem vody se střechy, parapetní plechy 

atd. Všechny tyto výrobky jsou uvažovány z okapního systému z ocelového titanzinkového 
plechu. Venkovní parapety budou z tažené hliníkové slitiny tl.1,5mm GUTMAN. 

15. PROFESE 
Na jednotlivé profese jsou zpracovány samostatné projekty této dokumentace – 

rozvody vody, kanalizace, ÚT a rozvodů VZT. Prostupy instalací požárně dělícími 
konstrukcemi budou s předepsanou požární odolností. Budou utěsněny z hlediska požární 
ochrany – viz. Požární zpráva i z hlediska šíření zvuku. Instalace není možné vést podélně 
v nosných stěnách. V případě vedení instalací podél nosných stěn, budou vedeny 
v přizdívce. 
 
 
 

C. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 

Podrobné posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí bylo provedeno 
dle platné ČSN 730540/2010. 
Stavba splňuje tepelně - technické požadavky zohledňující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu 
konstrukcemi. 
 
 U [W/m2K] UN[W/m2K] 
Obvodové stěny 0,28 0,38 
Střešní konstrukce 0,20 0,24 
Strop nad nevytápěným prostorem 0,39 0,6 
Podlaha přilehlá k zemině 0,41 0,6 
Okna 1,20 1,7 
 
Tepelně - technické parametry objektu jsou v souladu s požadavky současných platných 
norem, vyhlášek a předpisů. 
 

D. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Základové poměry jsou popsány ve zprávě od p. RNDr. Zdeňka Janoušková: 
PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM – 
POLYFUNKČNÍ DŮM, PRAHA- LETŇANY. Základové poměry zařazujeme do 
II. geotechnické kategorie. Hladina podzemní vody plošné zakládání objektu ovlivní. 
Při návrhu a zemních prací je potřeba dbát na základové poměry, které jsou podrobně 
popsány ve zprávě. 

Vlastní založení objektu je navrženo na betonové desce. Založení je provedeno 
v jedné výškové úrovni. Deska je navržena z  betonu C20/25 XC3, XA2 (dle ČSN EN 12 390-
8). 

Výkopy jsou navrženy jako vysvahované, dle G.P. je možno svahovat sklonem 2:1, 
lokálně a dočasně až kolmo. 

Pod základovou desku bude proveden podkladní beton. 
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E. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Jedná se o bytový dům s funkcí bydlení a s funkcí občanské vybavenosti, který svým 
provozem nebude mít podstatný negativní vliv na životní prostředí. Vytápění je navrženo 
napojením na stávající horkovod bez vzniku emisí. Parkování je navrženo na zpevněných 
plochách vedle budovy. 

Technické řešení je v souladu s příslušnými ČSN i nařízeními. Stavba nevyžaduje 
žádná pásma hygienické ochrany (nebudou produkovány žádné odpady). V průběhu 
realizace dojde ke zvýšení prachových emisí a zvýšení znečištění oxidy dusíku vlivem 
provozu stavebních strojů. Rovněž dojde ke zvýšení hlučnosti. Tyto faktory je nutné 
minimalizovat dodržováním základních hygienických normativů. Celkově je možné ovlivnění 
životního prostředí v souvislosti s výstavbou bytového domu a sítí hodnotit jako málo 
významné. 

Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány na skládce a v recyklačním 
zařízení dodavatele stavby. 

Odstupová vzdálenost podle Vyhlášky hlavního města Prahy vyhovující. Výstavbou 
bytového domu nedojde k ovlivnění denního osvětlení budov s prostory pracovišť, s prostory 
zařízení pro výchovu a vzdělávání. V okolí, které by mohlo být výstavbou polyfunkčního 
domu z hlediska denního osvětlení ovlivněno, se žádné objekty (s prostory pracovišť a 
prostory škol, předškolních zařízení nebo zdravotnictví) nevyskytují. 

Bytový dům bude napojen na soustavu CZT samostatnou horkovodní přípojkou. 
Napojení na stávající horkovodní rozvod dle TPP. Vytápění jednotlivých bytů bude zajištěno 
z vlastní výměníkové stanice voda-voda, ve které bude zajištěn i ohřev TUV. 

Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů 
od zdrojů hluku TZB souvisejících s provozem nového bytového domu a vyhodnocení hluku 
ze stavební činnosti bude řešeno akustickou studií. 

 
 
 

F. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Výstavba bytového domu se nachází jižně od zimního stadionu a akvacentra, 
k objektu bude provedena nová příjezdová komunikace, která bude napojena na ulici 
Tupolevova. K tomuto účelu bude upraveno dopravní řešení na ulici Tupolevova.  

Základní šířka místní obslužné komunikace je kategorie MO 12.5/11.5/40 s šířkou 
vozovky 6,0 m, po západní straně je navržen chodník v šíři 1,5 m, po východní straně jsou 
navržena kolmá venkovní parkovací stání v počtu 8 stání, z kterých jsou dvě určena 
pro invalidy. Základní rozměr venkovního stání je 2,5 x 5,0 m, invalidní 3,5 x 5,0 m.  

Za objektem je navržena přístupová komunikace pro hasiče s výhledovým záměrem 
jako cyklotrasa, ze které je napojena přístupová komunikace PVK ke kanalizačním šachtám 
v šířce 3,0 m. 

Úroveň podlahy  ± 0 = 277,300. Konstrukce vozovky je z betonové dlažby. 
Součástí stavebního objektu je i provizorní panelová vozovka pro příjezd vozidel 

stavby. Šířka je proměnná, příčný sklon 3 %. 
 
 

G. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ 

Dle odborného posudku ze dne 14.9.2010 – je pozemek bez  radonového rizika.  
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H. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Územní plán hl. m. Prahy určuje pro dané pozemky funkční využití definované jako 
OB, kód míry využití území G. Stavební záměr „Polyfunkční dům“ je v souladu s tímto 
určením. 
 
Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. 
 
 
V Praze dne 16.11.2013 
 

Vypracoval: Bc. Jan Valouch 
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HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2011|02

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

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

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

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

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

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

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

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

02

01

04

03

– ELASTEK 40 FIRESTOP natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do tr. plechu

– tepelná izolace z desek z minerálních vláken lepená 

k podkladu

– parozábrana z asfaltového pásu

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

– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva

– polypropylenová textilie FILTEK 300

– extrudovaný polystyren

– polypropylenová textilie FILTEK 300

– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu

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

– skládaná střešní krytina

– latě

– kontralatě

– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu

– asfaltový pás typu V13

– dřevěné bednění na krokvích

– ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu

– PIR desky přikotveny nebo nalepeny k podkladu

– parozábrana z asfaltového pásu

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



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

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

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

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

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

EN 12691
10 mm
20 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 5 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě

EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání 
(dřík hřebíku)

EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému stárnutí EN 1296,
EN 1928

vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 1931 30 000

Skladování

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

Záruka 10 let

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

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

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

Informace a technická podpora

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

Schéma složení pásu 

Kvalita hydroizolačních 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL  

MINERAL je trvale sledována 
a certifi kována

systémem ISO 9001.

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

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

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

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

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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.



– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– extrudovaný polystyren
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně  

k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem

HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož plošné hmotnosti 
200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.

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

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

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodově 
nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se 
kotví. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze 
vystavit dlouhodobému působení UV záření.

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

– skládaná střešní krytina
– latě
– kontralatě
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu
– asfaltový pás typu V13
– dřevěné bednění na krokvích

01| plochá střecha s opačným pořadím vrstev
02| šikmá střecha se systémem TOPDEK 

(tepelná izolace nad krokvemi)

0201



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Schéma složení pásu

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída F

největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm

protažení EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 5 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm

odolnost proti nárazu EN 12691 10 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 10 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému stárnutí EN 1296, EN 1928 vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 1931 30 000

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

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
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

Skladování

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

Záruka 10 let

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

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

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

Informace a technická podpora

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

Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
je trvale sledována a certifi kována 
systémem ISO 9001.



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2012|11

SPOLEHLIVÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A RADONU

ALKORPLAN 35034

Fólie ALKORPLAN 35034 je nevyztužená 
fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená 
pro realizace povlakových hydroizolací 
podzemních konstrukcí a částí staveb. 
Vyrábí se v tloušťkách 1,5 mm a 2,0 mm. 
Šíře role je vždy 2,15 m a návin 20 m.

Je osvědčená jako spolehlivá
izolace proti vodě:
• podzemních částí pozemních staveb,
• tunelů,
• kolektorů.

Možnosti využití jsou od menších staveb 
až po náročné stavby velkého rozsahu:
• izolace RD,
• izolace bytových domů,
• náročné izolace spodní stavby rozsáhlých 

objektů (T-MOBILE),
• tunelů (části trasy metra B,

stanice metra C Ládví).
 
Podle náročnosti stavby 
A HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ je 
možné volit:
• Hydroizolaci z jedné vrstvy fólie.
• Dvojitý hydroizolační systém se dvěma 

fóliemi s možností kontroly a aktivace 
DUALDEK.

 (Autorem je ATELIER DEK.)
 
Dvojitý hydroizolační systém DUALDEK:
• Kontrola těsnosti systému v průběhu 

provádění a při předávání staveniště 
subdodavateli následných konstrukcí.

• Kontrola těsnosti systému po zakrytí 
ochrannými vrstvami a před provedením 
obalových konstrukcí spodní stavby.

• Kontrola těsnosti v průběhu trvanlivosti 
objektu s možností přesné lokalizace 
poruchy.

• Možnost utěsnění systému v případě 
hydroizolačního defektu
(tj. aktivace systému).

Poznámka: Dvojitý hydroizolační systém 
DUALDEK vyžaduje vždy speciální projekt
Atelieru DEK.

Fólie ALKORPLAN 35034 má následující 
vlastnosti, které ji před určují pro použití 
ve spodní stavbě:
• spolehlivá izolace proti pronikání radonu 

z podloží,
• velmi dobrá schopnost odolávat deformacím 

a nerovnostem podkladu,
(deformovatelnost a odolnost proti 
působícím silám),

• vysoká odolnost proti proražení
• vyhovuje zkoušce odolnosti proti prorůstání 

kořenů,
• odolnost proti hnilobě a stárnutí
• fólie se vyrábí v šíři 2,15 m, což snižuje 

množství kritických svarů.

03

02

01

Více jak 40 leté zkušenosti výroby a vývoje řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené hydroizolační 
systémy. Dokumentuje to i více než 100 miliónů m2 úspěšných realizací po celém světě. 
Výrobce má roční produkci přibližně 200.000 tun fólií. V nabídce společnosti DEKTRADE jsou 
i další druhy fólie – ALKORPLAN 3000 a ALKORPLAN 2000 – fólie pro bazény – evropská 
špička, fólie DEKPLAN 76 pro izolaci střech určená i do požárně nebezpečného prostoru, fólie 
DEKPLAN 77 pro izolaci střech s fi xací přitížením, fólie DEKPLAN 78 pro izolaci střech s fi xací 
lepením a další fólie pro speciální použití. 

01| Izolace proti zemní vlhkosti
02| Izolace podzemních podlaží
03| Tunely, metro trasa B, trasa C 

stanice Ládví
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ALKORPLAN 35034

Charakteristika
Fólie ALKORPLAN 35034 je nevyztužená 
fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro 
realizace povlakových hydroizolací podzemních 
konstrukcí a částí staveb. Možnosti využití 
jsou od menších staveb až po náročné stavby 
velkého rozsahu. Podle náročnosti stavby 
a hydrofyzikálního namáhání je možné volit:
• hydroizolace z jedné vrstvy fólie,
• dvojitý hydroizolační systém DUALDEK.

Izolace proti radonu
Je materiálem vhodným pro izolaci stavby proti 
pronikání radonu z podloží.

Spolehlivost
Fólie ALKORPLAN 35034 umožňuje 
vytvořit povlakovou hydroizolaci nezávislou 
na podkladu a na postupu výstavby.

Odolnost proti stárnutí
Fólie ALKORPLAN 35034 použité v podzemí 
nepodléhají hnilobě. Nejsou odolné proti 
UV záření, musejí být vždy zakryty.

Doporučené podmínky aplikace
Fólii ALKORPLAN 35034 doporučujeme 
aplikovat při teplotě +5 °C a vyšší.

Záruka
Výrobce poskytuje pětiletou záruku 
na vodotěsnost.

Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci fi rmy DEKTRADE 
a ATELIERU DEK.

Vlastnost (norma) Hodnota Jednotka

tloušťka 1,5/2,0 mm

šířka 2,15 m

m2 v roli 43/43/43 m2

barva žlutozelená -

mez pevnosti v tahu (EN ISO 527)  16 N/mm2

poměrné prodloužení při přetržení  275 %

rozměrová stálost < 2 %

odolnosti proti statickému protržení (EN ISO 12236) 2 kN

ohebnost za nízkých teplot -20  °C

odolnost proti prorůstání kořínků (EN 14416) vyhovuje -

 schéma 1 | I. fáze rozpracovanosti detailu přechodu 
hydroizolace z vodorovné plochy na svislou v podmínkách 
zemní vlhkosti

 schéma 2 | II. fáze dokončení detailu přechodu 
hydroizolace z vodorovné plochy na svislou v podmínkách 
zemní vlhkosti 

 schéma 3 | přechod hydroizolace z vodorovné plochy 
na svislou, kde se nepředpokládá vzájemný pohyb rovin

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 561 010 060
KARLOVY VARY 353 579 068
KARVINÁ 555 122 001
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249

LIBEREC 485 134 143
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734

PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘEBÍČ 561 011 000
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 219 613
ZNOJMO 515 223 059

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

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
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GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ, OCHRANNÁ, FILTRAČNÍ A ZPEVŇOVACÍ

FILTEK

Netkané geotextilie zpevněné vpichováním

Použití

V pozemním stavitelství při výstavbě střech, 
zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních 
a železničních násypů, zajišťování svahů, 
při výstavbě tunelů a drenážních systémů, 
ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, 
kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, 
při výstavbě ekolo gických staveb a skládek 
TKO.

Hlavní funkce geotextilie

Separační – Zamezuje promíchání rozdílných 
vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými 
je uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých 
materiálů (na obrázku 1 je použita textilie 
FILTEK pro separaci pěnového polystyrenu 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC, na obrázku 2 je použita textilie FILTEK 
pro separaci staré asfaltové hydroizolace 
od hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
PVC).

Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, 
popř. další vrstvy stavební konstrukce 
před nepříznivými vlivy prostředí i provozu 
(na obrázku 3 je použita textilie FILTEK jako 
ochranná vrstva hlavní hydroizolační vrstvy).

Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné 

01| Příklad použití textilie FILTEK při realizaci ploché 
střechy s fóliovou hydroizolací a tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu

02| Příklad použití textilie FILTEK při rekonstrukci ploché 
střechy s asfaltovou hydroizolací

03| Příklad použití textilie FILTEK ve skladbě vegetační 
střechy

04| Příklad použití textilie FILTEK při dodatečném 
odvodnění

sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody (na obrázku 3 je 
použita textilie FILTEK jako fi ltrační vrstva 
zamezující vyplavování jemných částic ze 
substrátu vegetační střechy do drenážní vrstvy, 
na obrázku 4 je použita textilie FILTEK jako 
fi ltrační vrstva mezi zemním tělesem a drenážní 
štěrkovou vrstvou).

Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. 
Přenáší smyková a tahová napětí v zemním 
tělese.

V mnoha případech se v jedné vrstvě textilie 
uplatní více funkcí.

Základní technické parametry jsou uvedeny 
v tabulce.

Materiálové složení: 100 % polypropylen

Základní vlastnosti textilie FILTEK
• Odolává plísním a bakteriím.
• Odolává běžným chemikáliím.
• Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.
• Částečně odolává UV záření.

01

02

03

04
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FILTEK

Informace

Veškeré informace včetně kompletního tech-
nického poradenství Vám poskytnou vyškolení 
pracovníci ATELIERU DEK – Specializovaného 
střediska společnosti DEKTRADE a.s.

Kvalita geotextilie FILTEK
je trvale sledována
a certifi kována systémem 
ISO 9001

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BLANSKO 510 003 011
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
Č. BUDĚJOVICE Litvínovice 387 313 576
Č. BUDĚJOVICE Hrdějovice 387 225 033
DĚČÍN 412 512 105
FRÝDEK-MÍSTEK 555 122 009
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIČÍN 491 011 013

JIHLAVA 561 010 060
JINDŘICHŮV HRADEC 384 320 619
KARLOVY VARY 353 579 068
KARVINÁ 555 122 001
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
LOVOSICE 411 142 001
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 388 328 133
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
SVITAVY DEKSTAVIVA 461 530 900
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 232
TRUTNOV 499 329 468
TŘEBÍČ 561 011 000
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN Příluky 577 219 613
ZLÍN Louky 571 122 010
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora 

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

Parametr Zkušební norma FILTEK 150 FILTEK 170 FILTEK 200 FILTEK 250 FILTEK 300 FILTEK 350 FILTEK 400

plošná hmotnost EN ISO 9864 150 g/m2 170 g/m2 200 g/m2 250 g/m2 300 g/m2 350 g/m2 400 g/m2

šířka role - 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

pevnost v tahu v:
– podélné směru 
– příčném směru

EN ISO 10319 3,4 kN/m 
(-0,4 kN/m) 
9,5 kN/m 
(-1,0 kN/m)

4,5 kN/m 
(-0,8 kN/m)  
10,5 kN/m 
(-1,5 kN/m)

12,0 kN/m 
(-1,0 kN/m) 
7,5 kN/m 
(-1,0 kN/m)

7,0 kN/m 
(-1,5 kN/m) 
18,0 kN/m 
(-2,5 kN/m)

20 kN/m 
(-2 kN/m) 
11,5 kN/m
(-1,0 kN/m)

10,5 kN/m 
(-1,5 kN/m) 
24 kN/m 
(-4 kN/m)

27 kN/m 
(-2 kN/m) 
16 kN/m 
(-1 kN/m)

tažnost v: 
– podélném směru 
– příčném směru

EN ISO 10319
110 % (±35 %) 
80 % (±20 %)

110 % (±35 %)   
80 % (±20 %)

 70 % (±20 %) 
115 % (±25 %)

115 % (±25 %) 
70 % (±20 %)

 70 % (±20 %) 
115 % (±25 %)

115 % (±25%) 
70 % (±20%)

70 % (±20%) 
110% (±25%)

odolnost proti 
dynamickému protržení

EN ISO 13433 19 mm (+6 mm) 19 mm (+5 mm) 14 mm (+2 mm) 16 mm (+4 mm) 10 mm (+3 mm) 9 mm (+2 mm) 7 mm (+2 mm)

odolnost proti 
statickému protržení 

EN ISO 12236 850 N 
(-150 N)

1000 N
(-150 N)

1400 N
(-200 N)

1700 N 
(-250 N)

2300 N 
(-300 N)

2400 N 
(-200 N)

3000 N 
(-300 N)

velikost otvorů EN ISO 12956 110 µm (±25 µm) 110 µm (±25 µm) 115 µm (±25 µm) 96 µm (±20 µm) 95 µm (±20 µm) 95 µm (±19 µm) 80 µm (±16 µm)

propustnost vody 
kolmo k rovině 

EN ISO 11058 7,8 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

7,8 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

6,5 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

7 · 10-2 m/s 
(-1 · 10-2 m/s)

5,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

7 · 10-2 m/s 
(-1 · 10-2 m/s)

4,5 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

Propustnost vody 
v rovině při 200 kPa, 
Gradient=1

EN ISO 12958 - - - - - - podélně 
2,5 · 10-3 l/m · s
(-0,3 · 10-3 l/m · s)

základní vlastnosti 
geotextilie

- – zakrýt v den položení 
– pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemin s pH v rozmezí 4 až 9 a teplotami zeminy menší než 25 °C

materiálové složení - 100 % polypropylén

Parametr Zkušební norma FILTEK 500 FILTEK 600 FILTEK 700 FILTEK 800 FILTEK 1000 FILTEK 1200

plošná hmotnost EN ISO 9864 500 g/m2 600 g/m2 700 g/m2 800 g/m2 1000 g/m2 1200 g/m2

šířka role - 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

pevnost v tahu v:
– podélné směru 
– příčném směru

EN ISO 10319
33 kN/m (-2 kN/m) 
19 kN/m (-2 kN/m)

43 kN/m (-3 kN/m) 
24 kN/m (-2 kN/m)

53 kN/m (-3 kN/m) 
28 kN/m (-3 kN/m)

56 kN/m (-3 kN/m) 
30 kN/m (-2 kN/m)

66 kN/m (-5 kN/m) 
50 kN/m (-5 kN/m)

88 kN/m (-5,2 kN/m) 
55 kN/m (-7,2 kN/m)

tažnost v: 
– podélném směru 
– příčném směru

EN ISO 10319
70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
110 % (±25%)

70 % (±20%) 
105 % (±25%)

70 % (±20%) 
105 % (±25%)

odolnost proti 
dynamickému protržení

EN ISO 13433 6 mm (+2 mm) 6 mm (+2 mm) 3 mm (+2 mm) 3 mm (+2 mm) 0 mm (+1 mm) 0 mm (+1 mm)

odolnost proti 
statickému protržení 

EN ISO 12236 3800 N 
(-300 N)

4700 N 
(-200 N)

6800 N 
(-400 N)

7000 N 
(-500 N)

10000 N 
(-1800 N)

12180 N 
(-1555 N)

velikost otvorů EN ISO 12956 89 µm (±18 µm) 76 µm (±15 µm) 80 µm (±16 µm) 70 µm (±14 µm) 63 µm (±6,3 µm) 63 µm (±6,3 µm)

propustnost vody 
kolmo k rovině 

EN ISO 11058 4,2 · 10-2 m/s 
(-0,9 · 10-2 m/s)

3,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

2,9 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

2,3 · 10-2 m/s 
(-0,7 · 10-2 m/s)

1,95 · 10-2 m/s  
(-0,2 · 10-2 m/s)

1,95 · 10-2 m/s  
(-0,2 · 10-2 m/s)

Propustnost vody 
v rovině při 200 kPa, 
Gradient=1

EN ISO 12958 podélně 
4,7 · 10-3 l/m · s
(-0,5 · 10-3 l/m · s)

podélně 
2,8 · 10-3 l/m · s
(-0,3 · 10-3 l/m · s)

podélně 
5,2 · 10-3 l/m · s
(-0,5 · 10-3 l/m · s)

podélně 
4,8 · 10-3 l/m · s
(-0,5 · 10-3 l/m · s)

podélně 
7,71 · 10-3 l/m · s
(-1,0 · 10-3 l/m · s)

podélně 
9,91 · 10-3 l/m · s
(-0,99 · 10-3 l/m · s)

základní vlastnosti 
geotextilie

- – zakrýt v den položení 
– pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemin s pH v rozmezí 4 až 9 a teplotami zeminy menší než 25 °C

materiálové složení - 100 % polypropylén

Certifi kát ISO 9001

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem 
certifi kátu ISO 9001. Certifi kaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém 
technické podpory.



Vlastnosti
  splňuje požadavky C2 TE dle DIN EN 12004
  splňuje požadavky S2 (přetvárnost 
≥ 5 mm) dle DIN EN 12002

  vysoce flexibilní
  stálé
  lze použít bez předchozí 
penetrace podkladu

  s nejvyšším modulem přetvárnosti
  vyztužené vláknem
  odbourává napětí
  extrémní hodnoty v přídržnosti, 
pevnosti v tlaku a ve střihu

  poddajné a dobře zpracovatelné
  vhodné i na podlahové vytápění
  obohacené umělou pryskyřicí
  s dlouhou dobou kladení a korekce
  zaručené a všestranné použití
  nízký obsah chromu dle EU-RL 2003/53/EG
  mrazuvzdorné
  vodovzdorné

Oblasti použití
Lepidlo SCHÖNOX SEK je vhodné 
pro tenkovrstvé lepení:
  keramických dlažeb, desek, 
obkladů a mozaiky

  slinuté dlažby
  konstrukčních a izolačních desek
  zvonivek (klinkrů)
  desek z přírodního a umělého kamene 
necitlivých na vlhkost a zbarvení

  ve vnitřním i vnějším 
prostředí a pod vodou

SCHÖNOX SEK lze použít i pro lepení na:
  podkladech, u nichž není vyloučeno pnutí
  při sanacích a renovacích
  v parních lázních
  vytápěných potěrech
  balkonech, terasách a fasádách
  alternativních izolacích (SCHÖNOX HA 
a SCHÖNOX 1K-DS, resp. SCHÖNOX 2K-DS)

  v bazénech

Podklady
Pro SCHÖNOX SEK jsou vhodné 
následující podklady:
  sádrokartonové a sádrovláknité desky
  beton (podlahy min. 28 dní, 
stěny min. 3 měsíce)

  „mladé“ cementové potěry 
(nevytápěné) od okamžiku, kdy 
jsou pochozí do cca 5 dní stáří

  porobeton
  cementový potěr
  litý asfalt celoplošně popískovaný 
ve vnitřním prostředí

  suché potěry
  izolační a konstrukční desky
  cementová omítka (P III)
  vápenocementová omítka (P II)
  alternativní hydroizolace ve 
vnitřním i vnějším prostředí

  původní desky z přírodního a umělého 
kamene ve vnitřním prostředí

  původní keramické obklady 
a dlažba ve vnitřním prostředí

SCHÖNOX SEK je hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní speciální práškové lepidlo, které je určeno pro tenkovrstvé lepení obkladů 

a dlažeb. Pro balení 25 kg SCHÖNOX SEK stačí pouze 5,5 l vody, aby byla směs připravena pro lepení. Lepidlo vyniká svými velmi 

dobrými vlastnostmi při zpracování, nejvyšší flexibilitou a vysokou počáteční přilnavostí. SCHÖNOX SEK má schopnost překlenovat 

a odbourávat napětí a může být použito na mnoha podkladech bez penetrace jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Na stěny 

i podlahy, ale také na „mladé“ nevyzrálé cementové potěry.

| SCHÖNOX
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Technické údaje
  doba zpracování:

cca 60 min. při +18°C

  vytvoření povlaku:

po cca 30 min.

  pochůznost:

po cca 24 hod.

  možnost zaspárování:

po cca 24 hod. ve vnitřním prostředí,

nejdříve po cca 48 hod. 

ve vnějším prostředí.

  teplotní odolnost:

od -20°C do +80°C

  teplota při zpracování:

ne pod +5°C, ne nad +30°C

  spotřeba materiálu při ozubení stěrky:

6 mm cca 2,1 kg/m2

8 mm cca 2,8 kg/m2

10 mm cca 3,3 kg/m2

Uvedené doby zasychání 

a dalšího zpracování ovlivňují 

okolní podmínky, jako je teplota, 

vlhkost vzduchu, sluneční záření, 

povětrnostní podmínky atd.

|  www.schonox.cz  |
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  sádrové tvárnice (< 4 % zbytkové vlhkosti)
  zdivo
  rychletuhnoucí betonová 
mazanina SCHÖNOX SEZ a SEB

  sádrová omítka
  potěry na bázi sulfátu vápenatého
  magnezitové potěry

Požadavky na podklad
  Vyschlý podklad musí vykazovat 
dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu.

  Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, 
olejových a mastných skvrn.

  Dělicí a slinuté vrstvy je třeba 
očistit vhodnou metodou, např. 
broušením, frézováním, tryskáním 
a následným vysátím.

  Pokládka na „mladé“ cementové 
potěry (nevytápěné) v min. 
kvalitě CT-F4 dle DIN 18157.

  Kladení na cementové potěry následuje 
po 28 dnech. Cementové podklady 
musí vykazovat zbytkovou vlhkost 
≤ 4,0 CM %, vytápěné cementové 
potěry pak ≤ 2,0 %. Měření vlhkosti se 
provádí „karbidovou“ metodou CM.

  Potěry na bázi sulfátu vápenatého 
(anhydrity) musí vykazovat zbytkovou 
vlhkost ≤ 0,5 CM %, vytápěné anhydritové 
potěry pak ≤ 0,3 %. Měření vlhkosti musí 
být prováděno „karbidovou“ metodou CM.

Při aplikaci na výše uvedené podklady 
ve vlhkém prostředí nebo mokrých 
provozech je třeba provést dodatečnou 
izolaci v přímém spojení s keramickou 
dlažbou. K tomu je vhodná nátěrová 
izolace SCHÖNOX HA, SCHÖNOX 1K-DS, 
SCHÖNOX 2K-DS nebo SCHÖNOX AB (viz 
Technické listy 8.14, 8.23, 8.30 nebo 8.09)
  Původní keramické plochy musí být 
důkladně očištěny, popř. zbroušeny.

Penetrace podkladu
Sádrové podklady, např.:
  sádrová omítka
  zbroušené a vysáté anhydritové potěry

použití penetračního nátěru SCHÖNOX 
KH ředěného vodou 1:1 jako ochrany 
proti vlhkosti (nutná doba zasychání 
24 hod), resp. SCHÖNOX KH-FIX 
(nutná doba zasychání 1 hod).
Magnezitové potěry:
použití penetračního nátěru 
SCHÖNOX EG s popískováním
Nesavé hladké a hutné 
podklady jako např.:
  asfaltový celoplošně popískovaný potěr 
nebo původní keramické podklady 
mohou být v zásadě bez penetrace

  nedostatečně popískovaný asfaltový 
potěr penetrovat hmotou SCHÖNOX 
SHP (doporučujeme provést zkoušku)

Doporučení pro zpracování
  SCHÖNOX SEK se míchá v čisté nádobě 
a ve studené a čisté vodě. Je vhodné 
použít míchací přístroj s ot. 600/min.,
který směs namíchá homogenně. 
Je třeba namíchat pouze takové 

Technický list 1.48
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množství materiálu, které lze 
zpracovat během cca 60 min.

  Lepidlo se rozprostře na podklad 
příslušnou ozubenou stěrkou. Desky musí 
být položeny dříve, než se na povrchu 
naneseného lepidla vytvoří povlak.

  Aby bylo dosaženo dokonalého přilnutí 
rubové strany k podkladu, kladou se 
obklady mírně posuvným pohybem.

  Lepidlo SCHÖNOX SEK lze použít 
i pro vyrovnání nerovností 
do 5 mm. Po zatvrdnutí lze 
pokračovat ve vlastním lepení.

  Tuhnoucí materiál nelze znovu 
rozmíchávat nebo „oživovat“ 
přidáním suché směsi či vody.

  Nářadí lze ihned po použití omýt vodou.
  SCHÖNOX SEK umožňuje lepit 
metodou „Floating“, „Buttering“ 
nebo kombinovanou metodou 
„Floating and Buttering“.

  Při lepení na původní keramické podklady 
ve vnějším prostředí doporučujeme 
penetrovat hmotou SCHÖNOX SG 
nebo SCHÖNOX SHP ve spojení s 
hydroizolační stěrkou SCHÖNOX 2K-DS.

Doplňující doporučení:
  V případě nutnosti rychlého kladení 
doporučujeme použít lepidlo SCHÖNOX 
PFK RAPID (Technický list 1.32, 
opět na základě konzultace) nebo 
lepidlo SCHÖNOX SK RAPID W.

  V případě lepení přírodního kamene 
citlivého na zbarvení, doporučujeme 
použít speciální bílá lepidla TT (např. 
SCHÖNOX SK RAPID W, TT-RAPID W 
nebo SCHÖNOX TT-PLUS RAPID W).

  Z důvodu vyvarování se objemových 
změn v závislosti na nerovnoměrném 
vysychání „mladých“ cementových 
potěrů (miskovitost) musí být na 
plovoucích potěrech provedena pokládka 
co nejdříve, tedy od doby, kdy jsou 
pochozí, nejdéle však do 5 dnů. Popř. 
může být takový potěr zakryt folií nebo 
napenetrován hmotou SCHÖNOX KH 1:3 
s vodou, aby nedocházelo k rychlému 
vysychání cementového potěru.

  Při lepení velkoformátových keramických 
dlaždic je nutné provést na rubové straně 
kontaktní vrstvu z lepidla SCHÖNOX SEK.

Spárování
Pro spárování keramických obkladů 
a dlažeb se savou stykovou 
hranou doporučujeme:
  SCHÖNOX WD-FLEX
(pro šířku spáry 1-6 mm)

  SCHÖNOX UF-PREMIUM
(pro šířku spáry 1-12 mm)

Pro spárování keramických obkladů 
a dlažeb se slabě savou nebo nenasákavou 
stykovou hranou doporučujeme:
  od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF-PREMIUM
  od 2 do 20 mm SCHÖNOX SB-FLEX
  od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU
  od 2 do 20 mm SCHÖNOX PDF

Pro spárování přírodního kamene 
doporučujeme pro šířky spáry:
  od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF-PREMIUM
  od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU

Pro spárování chemicky odolnou 
maltou (pro chemicky odolné 
provozy) doporučujeme:
  od 1 do 10 mm SCHÖNOX CF 
nebo SCHÖNOX CON BODEN

  od 2 do 20 mm SCHÖNOX PDF

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 

doporučení a bezpečnostních listů. Platí 

známá pravidla stavebního umění a techniky. 

Přebíráme plnou záruku za bezvadnou 

kvalitu našich výrobků. Naše doporučení 

pro zpracování se zakládají na zkouškách 

a praktických zkušenostech. Můžeme však 

uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož 

nemáme žádný vliv na stavební podmínky 

a na provádění. Vydáním tohoto Technického 

listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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Pro vyplnění dilatačních 
a konstrukčních spár doporučujeme:
  SCHÖNOX ES (silikonový tmel)
  SCHÖNOX S 20 (MS-polymer)
  SCHÖNOX MES (přírodní kámen)

Je třeba dbát pokynů uvedených 
v Technických listech jednotlivých 
spárovacích hmot.

Poměr míšení
  25,0 kg SCHÖNOX SEK + cca 5,5 l vody

Balení
  25 kg – papírový pytel

Skladování
  SCHÖNOX SEK skladujte v suchu a chladu.
  Trvanlivost – 1 rok (neotevřené balení).
  Načatá balení je nutno ihned uzavřít 
a co nejdříve spotřebovat.

Likvidace odpadu
  Balení je třeba vyprázdnit a uložit 
na příslušnou skládku.

GISCODE
  ZP 1 – cementový výrobek 
s nízkým obsahem chromu

Nebezpečí
  R 36/38 Dráždí oči a kůži

Bezpečnostní pokyny
  S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
  S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
  S 26 Při zasažení očí důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc

  S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice 

Poznámka
  Všechny uvedené hodnoty jsou 
údaje přibližné a závisí na kolísání 
klimatu v daném prostředí.

  U uvedených doplňkových výrobků je 
třeba dbát příslušných Technických 
listů. V případě pochybností je třeba 
si od výrobce nebo distributora 
vyžádat další doplňující informace.

  Lepidlo SCHÖNOX SEK je třeba při 
zpracování a době tuhnutí a tvrdnutí 
chránit před přímým slunečním 
zářením, průvanem a před vysokými 
teplotami. Tyto aspekty mají 
rozhodující vliv na otevřenou dobu. 
Pozor na vytváření povlaku.

  SCHÖNOX SEK obsahuje cement. 
S vlhkostí reaguje alkalicky, je třeba 
chránit pokožku a oči. Při potřísnění 
pokožky pořádně omýt vodou a při 
vniknutí do očí ihned vyhledat lékaře.

  Zvláště při práci ve vnějším prostředí 
je třeba dbát na povětrnostní 
podmínky. V případě deštivého počasí 
vybudovat provizorní zastřešení.

The SCHÖNOX management system

is certifi ed to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Reg. Nr.  3116-02

SCHÖNOX s.r.o. 

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz
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