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 Diplomová práce 

D. P ílohy 

Seznam p íloh 

P edpjatý panel Elematic PPS 200-7x+0 

Porotherm 24 Profi 

Porotherm 11,5 Profi 

Porotherm 11,5 AKU 

Porotherm Profi 

Porotherm p eklad 7 

Porotherm p eklad 11,5 a 14,5 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

GLASTEK AL 40 MINERAL 

ELASTEK 40 COMBI 

Baumit Open Reflect 

Isover EPS Perimetr 





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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Použití
Cihly broušené POROTHERM 24 Profi

jsou určené pro omítané jednovrstvé
vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky
240 mm. Lze je též použít pro vnitřní
nosnou část vrstveného zdiva v kombi-
naci s tepelným izolantem a případně
s dalšími cihelnými materiály tvořícími
vnější ochrannou část vrstveného
zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá
speciální malta pro tenké spáry.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 25 % oproti

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

spotřeba malty, minimální množství
vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

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

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

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

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

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

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

44,4 ks/m3

– spotřeba malty 1,7 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

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

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

P15 5,20 1000
P10 3,91

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 tl. 15 mm 246 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

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

POROTHERM Profi

bez omítek 0 0,28 0,86 0,90
bez omítek 0,5 0,29 0,84 0,90
s omítkami* 0,5 0,30 0,90 0,85
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

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

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

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

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,58 hod/m2

2,40 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 24 Profi jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1230 kg

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

THERM Profi.

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

THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 24 Profi

Vnější a vnitřní nosná stěna

BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

ČSN EN 771-1

POROTHERM 24 Profi
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Použití
Cihly broušené POROTHERM 11,5

Profi jsou určené pro omítané nenosné
zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm.
Lze je též použít jako přizdívku tepelné
izolace v místě železobetonových ztu-
žujících věnců nebo pro vnější ochran-
nou část vrstveného zdiva. Ke zdění
těchto cihel se používá speciální malta
pro tenké spáry.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimální

spotřeba malty, minimální množství
vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 497x115x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 810 a 850 kg/m3

– hmotnost max. 12,1 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
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 115 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty
pro tenké spáry 0,8 l/m2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 43 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 141 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

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

POROTHERM Profi

bez omítek 0 0,26 0,45 1,40
bez omítek 0,5 0,26 0,44 1,45
s omítkami* 0,5 0,29 0,50 1,30
* 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 0,47 hod/m2

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety max. 1195 kg

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

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

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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Nenosná příčka
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Použití
Cihly POROTHERM 11,5 AKU se pou-
žívají pro omítané zdivo vnitřních příček
tloušťky 115 mm s vyššími nároky na
zvukovou izolaci, případně pro vnější
omítanou část obvodového vrstveného
zdiva v kombinaci s tepelným izolan-
tem a vnitřní nosnou částí.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná ochrana proti hluku
– 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 1050 kg/m3

– hmotnost cca 14,4 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 115 mm

– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 9 l/m2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 47 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti
zdiva včetně omítek tl. 15 mm 175 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 0,32 0,36 1,60
bez omítek 0,5 0,33 0,35 1,65
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,38 1,55
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna
- požární odolnost

s oboustrannou omítkou EI 180 DP1
- požární odolnost bez omítek/

s jednostrannou omítkou EI 120 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 AKU se tyto cihly
dělí na poloviny nebo čtvrtiny, případně
lze použít cihel 2 DF, resp. CDm nebo
1 NF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 AKU jsou do-
dávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 ks/pal
– hmotnost palety cca 1415 kg

POROTHERM 11,5 AKU

Akusticky dělicí nosná stěna

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 11,5 AKU

ČSN EN 771-1
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Použití
Zdicí malta POROTHERM Profi je
určena pro zdění broušených cihel na
tenkou spáru. Malta má univerzální
použití – je možné ji nanášet maltova-
cím vozíkem na celou plochu ložné
spáry nebo nanášecím válcem pouze
na obvodová a vnitřní žebra cihel.
Pro každý způsob použití se aplikuje
jiné množství záměsové vody. Malta se
používá pro všechny tloušťky zdiva.

Výhody
– univerzální použití – lze nanášet jak

na celou plochu ložné spáry, tak
pouze na žebra cihel;

– vysoká vydatnost;
– vysoká pevnost malty;
– zvýšení tepelného odporu zdiva

o 20 %;
– jednoduché a velmi rychlé zdění –

25 % úspora pracovního času;
– velmi nízká spotřeba malty – úspora

více než 80 %;
– zásadní snížení technologické

vlhkosti ve zdivu;
– úspora na technickém vybavení

staveniště;
– dlouhá doba zpracovatelnosti malty;
– vyšší pevnost zdiva než při použití

klasické malty

Složení
vápenný hydrát, cement, omítkový
písek, přísady

Technické údaje:
– třída dle ČSN EN 998-2 T
– pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2

– počáteční pevnost ve smyku (podle
EN 998-2, Příloha C) ≥ 0,30 N/mm2

– reakce na oheň třída A1
– faktor difuzního odporu µ = 5/20

(tabulková hodnota dle EN 1745)
– trvanlivost (zmrazování/

rozmrazování) podle EN 998-2
Příloha B, odstavec c

– objemová hmotnost
po zatvrdnutí cca 1500 kg/m3

– vydatnost: - z 25 kg suché směsi
se získá cca 20 litrů čerstvé
malty pro nanášení válcem

pouze na žebra cihel
- z 25 kg suché směsi

se získá cca 19 litrů čerstvé malty
pro celoplošné nanášení vozíkem

– potřeba vody: - cca 10 - 11 litrů
záměsové vody na 25 kg

suché směsi pro nanášení válcem
pouze na žebra cihel

- cca 7,5 litrů záměsové vody
na 25 kg suché směsi

pro celoplošné nanášení vozíkem
– spotřeba: - cca 7 litrů čerstvé malty

na 1 m3 zdiva při nanášení
válcem pouze na žebra cihel

- cca 12 litrů čerstvé malty
na 1 m3 zdiva při celoplošném

nanášení vozíkem
– doba zpracovatelnosti cca 4 hod.

(při teplotě 18°C až 20°C)
– možnost korekce cca 5 minut

Tepelně-technické

údaje
Tepelná vodivost
λ10,dry ≤ 0,47 W/mK pro P = 50 %
λ10,dry ≤ 0,54 W/mK pro P = 90 %
(tabulkové hodnoty dle EN 1745)

Dodávka
Malta pro tenké spáry POROTHERM
Profi je dodávána v papírových
pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliovaná
na vratných EUR paletách rozměrů
1200 × 800 mm. 
– počet pytlů 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování pytlů
V suchu, na dřevěném roštu, v uzavře-
ném balení skladovatelnost nejméně
9 měsíců od data výroby uvedeného
na obalu.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Zamezte styku s kůží a očima. Používejte
ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc:

Při potřísnění odložte kontaminovaný
oděv a kůži omyjte velkým množstvím
vody a mýdlem, při zasažení očí vymý-
vejte 10-15 minut velkým množstvím
vody, při náhodném požití vyplách-
něte ústa a vypijte asi půl litru vody.
V případě potřeby vyhledejte lékaře.
Ve vyzrálém (vyreagovaném) stavu  je
výrobek neškodný.

Bezpečnostní list je umístěn na
www.wienerberger.cz. 
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Zpracování

1. Mísení

Do čisté vhodné nádoby vlijte vodu
a plynulým mícháním pomocí poma-
luběžného mísidla míchejte tenkovrs-
tvou maltu, až vznikne jednolitá směs
bez žmolků. Po krátkém odležení ještě
jednou zamíchejte. Množství zámě-
sové vody je pro nanášení válcem na
žebra cihel cca 10 -11 litrů na 25 kg
suché směsi, pro celoplošné nanášení
vozíkem je cca 7,5 litru na 25 kg suché
směsi. Vždy zamísit celý obsah pytle.
Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

2. Zdění

Při zpracování je nutné dodržet zásady
správného zdění broušených cihel.
Před nanesením malty doporučujeme
ložnou plochu zazděných cihel otřít
mokrou malířskou štětkou. Tím dojde
k částečnému navlhčení cihel a setření
prachu z broušení cishel. Cihly se ne-
smí do konečné polohy posouvat po
ložné ploše, aby nedošlo k setření
tenké vrstvy malty.

2.1. Nanášení válcem na žebra cihel

Čerstvá malta se nadávkuje do zásob-
níku nanášecího válce a rovnoměrným
pohybem válce po ložné ploše již osa-
zených cihel se malta rovnoměrně apli-
kuje. Maltou musí být pokryta horní
plocha všech žebírek cihel. Do takto
připravené tenké vrstvy malty se osadí
nová vrstva cihel.

2.2 Celoplošné nanášení
maltovacím vozíkem

Čerstvá malta se nadávkuje do zásob-
níku maltovacího vozíku určeného pro
celoplošné nanášení a rovnoměrným
pohybem vozíku se malta aplikuje po
ložné ploše již osazených cihel. Je
třeba zvolit takovou rychlost vozíku,
aby z něj malta vystupovala plynule
a aby pokrývala celou ložnou spáru
(vyjma otvorů pro manipulaci).

Upozornění a vše-

obecné pokyny
Teplota vzduchu, malty a zdicích prvků
nesmí během zpracování a tuhnutí
klesnout pod +5 °C. Při přímém sluneč-
ním záření, dešti nebo silném větru
se doporučuje zdivo chránit vhodným
způsobem. Nepřimíchávat žádné jiné
materiály.

ČSN EN 998-2

POROTHERM Profi

Malta pro tenké spáry 2/2

NOVINKA

celoplošné nanášení vozíkem

celoplošné nanášení vozíkem



400, 440

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

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

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

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

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

PO ROTHERM

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

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

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

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

BSt 500 A
Roz mě ry šxvxd 70x238x1000

až 3500 mm
Hmot nost na jednotku plochy

137 až 151 kg/m2

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

Technické označení

PTH překlad 7 - 100 až 350

Minimální dél ka ulo že ní

pro všechny druhy cihel PO ROTHERM

– do dél ky 1 750 mm 125 mm
– dél ky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2500 mm a del ší 250 mm

Po žár ní odol nost

Reakce na oheň: A1 – ne hoř la vé
Po žár ní odol nost

- neomítnutých překladů: R 60 DP1
- omítnutých překladů: R 90 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Sta tic ké úda je

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

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

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

Způ sob za bu do vá ní

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

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

�

�

ČSN EN 845-2

�

�

1000

Uložení
mm

Světlost
mm

Qu
kN

Mu
kNm

1250
125

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

750
1000
1250
1500
1600
1850
2000
2250
2500
2750

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

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

3500 3000 14,2 7,83

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

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

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

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

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

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

200

250

Délka
mm

Délka
mm

Zatížení
qd

Zatížení - kombinace překladů
qd qd qd� � � �

Popisy na překladu:

DOLNÍ S
TRANA - 

Β
Η
И
З

HORNÍ STRANA - Η
АВ
ЕР
Х

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM překlad 7

Překlady 1/2
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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

Překlady 2/2



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

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

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

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

pletním systému POROTHERM

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

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

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

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

197 až 211 kg/m2

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

Hmot nost cca 17/20 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti λequ

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

Technické označení

překladů (délka v mm)

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

Požární odolnost

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

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Statické působení

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

Způ sob za bu do vá ní

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

Příčný řez

Polohy překladu pro manipulaci

Překlad složený z více prvků

Geometrie spřaženého překladu

L

l

l la a

115

7
1

145

b

h

htlaková zóna

ČSN EN 845-2

14,511,5

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.

Keramické překlady POROTHERM 11,5 a 14,5

Překlady 1/2
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

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

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

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

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

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 

Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a SPODNÍ STAVBA – Skladby 
a detaily.

Individuální návrh hydroizolační vrstvy 
lze konzultovat s technikem Atelieru DEK 
na pobočkách DEKTRADE a.s.

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

Asfaltový pás GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL vyhovuje 
požadavkům předepsaným 
Svazem výrobců asfaltových 
pásů v ČR na označení 
registrovanou značkou 
GARANCE KVALITY.



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

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. 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.

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 – MALEŠICE 272 705 825
PRAHA – VESTEC 227 620 302
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 – Olomoucká  461 540 866
SVITAVY – Olbrachtova 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

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

délka EN 1848-1 7,5 m

šířka EN 1848-1 1,0 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 (± 0,2) mm

plošná hmotnost EN 1849-1 4,5 (± 0,225) kg/m2

zjevné vady EN 1850-1 bez zjevných vad

přímost EN 1848-1 vyhovuje

chování při vnějším požáru (systémová zkouška) EN 13501-5 třída BROOF (t1)

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

vodotěsnost EN 1928 vyhovuje

tahové vlastnosti – největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1 400 (± 400) N/50 mm
příčně 1 600 (± 400) N/50 mm

tahové vlastnosti – tažnost EN 12311-1 podélně 12 (± 5) %
příčně 12 (± 5) %

odolnost proti nárazu (metoda A) EN 12691 1 000 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 5 kg

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 podélně 400 (± 100) N
příčně 300 (± 100) N

pevnost spoje – smyková odolnost ve spoji EN 12317-1 podélně 1 200 (± 200) N/50 mm
příčně 1 400 (± 200) N/50 mm

odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100 °C

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

propustnost vodní páry 
 – faktor difúzního odporu µ
 – ekvivalentní difúzní tloušťka sd

EN 1931
29 000 (± 1000)
116 (± 6) m

trvanlivost – propustnost vodní páry po umělém 
stárnutí 

EN 1296, EN 1931 vyhovuje

trvanlivost – propustnost vodní páry po vlivu 
chemikálií

EN 1847, EN 1931 NPD

trvanlivost – vodotěsnost po umělém stárnutí EN 1296, EN 1928  vyhovuje

trvanlivost – vodotěsnost po vlivu chemikálií EN 1847, EN 1928 NPD

nebezpečné látky REACH (1907/2006) neobsahuje

Harmonizovaná technická specifi kace: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006 a EN 13970:2004/A1:2006
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE 
KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY

GLASTEK AL 40 MINERAL

GLASTEK AL 40 MINERAL je hydroizolační 
pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z AL fólie (8 µm) kašírovanou 
skleněnými vlákny (60 g/m²). Na horním 
povrchu je pás opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
separační PE fólií.

GLASTEK AL 40 MINERAL je určený pro 
použití do povlakových hydroizolací spodní 
stavby plnících zároveň funkci izolace proti 
pronikání radonu do staveb. Ve střechách jej 
lze použít jako parotěsnicí vrstvu. 

GLASTEK AL 40 MINERAL nelze ve vrstvě 
izolace proti radonu použít jako samostatný 
pás. Vždy je nutné jej kombinovat s druhým 
asfaltovým pásem s nekovovou vložkou (např. 
ELASTEK, GLASTEK, DEKBIT V60 S35, nebo 
DEKGLASS G200 S40). Pás s hliníkovou 
vložkou je určený jako vrchní pás.

Pozn.: Toto opatření vychází 
z ČSN 73 0601 (2006) Ochrana staveb 
proti radonu z podloží, která předepisuje, 
že asfaltové pásy s kovovými výztužnými 
vložkami nesmí být použity jako jediný materiál 
protiradonové izolace.

GLASTEK AL 40 MINERAL lze natavovat 
plamenem na podklad opatřený nátěrem 
(např. DEKPRIMER) nebo na jiný 
hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
nebo oxidovaného asfaltu. V přesazích 
se GLASTEK AL 40 MINERAL svařuje 
plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, 
šířka čelního přesahu je min. 10 cm. 

Při provádění izolace z pásu 
GLASTEK AL 40 MINERAL je třeba všechny 
detaily (prostupy, napojení na navazující 
konstrukce) opracovat pásem z SBS 
modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné 
tkaniny (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 

Technologie provádění hydroizolace 
z asfaltových pásů je podrobně popsána 
v příručce ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE 
– Návod k použití. Zásady navrhování 
hydroizolace jsou popsány v příručce 
SPODNÍ STAVBA – Skladba a detaily. 
Minimální teplota pro zpracovávání pásu 
je + 5°C.

Individuální návrh hydroizolační vrstvy 
lze konzultovat s technikem Atelieru DEK 
na pobočkách DEKTRADE a.s.
v

01

03

 – keramická dlažba lepená k podkladu
 – ochranná betonová deska
 – GLASTEK AL 40 MINERAL celoplošně natavený 
k podkladu

 – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bodově natavený 
k podkladu

 – podkladní betonová deska s napenetrovaným povrchem
 – upravený terén

 – ELASTEK 40 COMBI celoplošně natavený k podkladu
 – POLYDEK EPS 100S TOP lepený k podkladu
 – GLASTEK AL 40 MINERAL natavený bodově k podkladu
 – beton ve spádu (min.1°) s napenetrovaným povrchem

02

 – ELASTEK 40 COMBI celoplošně natavený k podkladu
 – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL mechanicky kotvený 
k podkladu

 – tepelná izolace z desek EPS, z minerálních vláken nebo 
z PIR desek kotvená k podkladu 

 – GLASTEK AL 40 MINERAL natavený bodově k podkladu
 – beton ve spádu (min. 1°) s napenetrovaným povrchem

 01, 02 | Příklad užití pásu GLASTEK AL 40 MINERAL 
jako parozábrany ve skladbě ploché střechy

 03 | Příklad užití pásu GLASTEK AL 40 MINERAL 
jako součást hydroizolace spodní stavby 
a izolace proti radonu. Dimenze hydroizolace 
spodní stavby a izolace proti radonu 
předepisuje publikace KUTNAR – Izolace 
spodní stavby – skladby a detaily

Asfaltový pás GLASTEK 
AL 40 MINERAL vyhovuje 
požadavkům předepsaným 
Svazem výrobců asfaltových 
pásů v ČR na označení 
registrovanou značkou 
GARANCE KVALITY.
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GLASTEK AL 40 MINERAL

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti (především tepla) 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 AL 40 MINERAL je certifi kován 
dle EN 13707, EN 13970 a EN 13969 a je 
označován značkou shody CE. 

Společnost DEKTRADE a.s. provádí pravidelné 
kontroly jakosti výrobku dle příslušných 
evropských zkušebních norem. 

Informace a technická podpora

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

Schéma složení pásu 

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.

jemný separační
posyp

asfaltová SBS
modifikovaná hmota

Al vložka kašírovaná
skleněnými vlákny

asfaltová SBS
modifikovaná hmota

separační PE fólie

Kvalita hydroizolačních pásů 
GLASTEK AL 40 MINERAL

je trvale sledována  
a certifi kována systémem 

ISO 9001.

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

délka EN 1848-1 7,5 m

šířka EN 1848-1 1,0 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 (± 0,2) mm

plošná hmotnost EN 1849-1 4,5 (± 0,225) kg/m2

zjevné vady EN 1850-1 bez zjevných vad

přímost EN 1848-1 vyhovuje

chování při vnějším požáru (systémová zkouška) EN 13501-5 třída B
ROOF

 (t1)

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

vodotěsnost EN 1928 vyhovuje

tahové vlastnosti – největší tahová síla EN 12311-1 podélně 400 (± 50) N/50 mm
příčně 200 (± 50) N/50 mm

tahové vlastnosti – tažnost EN 12311-1 podélně 4 (± 2) %
příčně 4 (± 2) %

odolnost proti nárazu (metoda A) EN 12691 900 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 20 kg

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 podélně 150 (± 50) N
příčně 150 (± 50) N

pevnost spoje – smyková odolnost ve spoji EN 12317-1 podélně 400 (± 100) N/50 mm
příčně 300 (± 100) N/50 mm

odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 70 °C

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -15 °C

propustnost vodní páry 
 – faktor difúzního odporu µ
 – ekvivalentní difúzní tloušťka s

d

EN 1931
370 000 (± 20 000)
1 480 (± 74) m

trvanlivost – propustnost vodní páry po umělém 
stárnutí 

EN 1296, EN 1931 vyhovuje

trvanlivost – propustnost vodní páry po vlivu 
chemikálií

EN 1847, EN 1931 NPD

trvanlivost – vodotěsnost po umělém stárnutí EN 1296, EN 1928  vyhovuje

trvanlivost – vodotěsnost po vlivu chemikálií EN 1847, EN 1928 NPD

nebezpečné látky REACH (1907/2006) neobsahuje

Harmonizovaná technická specifi kace: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006 a EN 13970:2004/A1:2006
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU KOMBINOVANOU VLOŽKOU 
Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ MŘÍŽKOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

ELASTEK 40 COMBI

ELASTEK 40 COMBI je vyroben z SBS 
modifi kovaného asfaltu. Kombinovaná vložka 
je vyrobena z polyesterové rohože, skleněné 
mřížky a dalších komponentů celkové plošné 
hmotnosti 175 g/m2. Je tak integrována 
velká pružnost a tažnost polyesterové vložky 
a vynikající rozměrová stabilita skleněné 
tkaniny. Na horním povrchu je pás opatřen 
břidličným ochranným posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 COMBI je určený do hydroizolací 
střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní 
pás. ELASTEK 40 COMBI se celoplošně 
natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo 
oxidovaný asfaltový pás.

ELASTEK 40 COMBI je vhodný k prodloužení 
životnosti asfaltových hydroizolací, a to 
zejména na méně stabilních podkladech, jako 
je např. stávající hydroizolace z asfaltových 
pásů na deskách tepelné izolace. Na původní 
hydroizolaci je nutné použít pro renovaci dva 
pásy – např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

bodově natavený a ELASTEK 40 COMBI 
natavený celoplošně.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
ELASTEK 40 COMBI je shodná s technologií 
ostatních asfaltových pásů řady ELASTEK. 

Provádění hydroizolace z asfaltových pásů 
řady ELASTEK je podrobně popsáno v příručce 
ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod 
k použití.

Individuální návrh hydroizolační vrstvy 
lze konzultovat s technikem Atelieru DEK 
na pobočkách DEKTRADE a.s.

– ELASTEK 40 COMBI natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu

– původní hydroizolační souvrství z asfaltových pásů dostatečně 

soudržné s podkladem

– betonová mazanina

– tepelná izolace z pěnového polystyrenu

– parozábrana z asfaltového pásu

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

– ELASTEK 40 COMBI natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do trapézového 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

01

02

01| Klasická skladba jednoplášťové střechy 
na trapézovém plechu

02| Oprava jednoplášťové ploché střechy

Asfaltový pás 
ELASTEK 40 COMBI vyhovuje 
požadavkům předepsaným 
Svazem výrobců asfaltových 
pásů v ČR na označení 
registrovanou značkou 
GARANCE KVALITY.
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ELASTEK 40 COMBI

Schéma složení pásu

Technické parametry pásu 

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

délka EN 1848-1 7,5 m

šířka EN 1848-1 1,0 m

tloušťka EN 1849-1 4,5 (± 0,1) mm

zjevné vady EN 1850-1 bez zjevných vad

přímost EN 1848-1 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 13707 20000

rozměrová stálost EN 1107-1 0,3 %

přilnavost posypu EN 12039 30 (-30, +0) %

chování při vnějším požáru (systémová zkouška) EN 13501-5 třída NPD

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

vodotěsnost EN 1928 vyhovuje

tahové vlastnosti – největší tahová síla EN 12311-1 podélně 950 (± 95) N/50 mm
příčně 850 (± 85) N/50 mm

tahové vlastnosti – tažnost EN 12311-1 podélně 38 (± 5) %
příčně 40 (± 5) %

odolnost proti nárazu (metoda A) EN 12691 1000 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 20 kg

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 podélně 300 (± 50) N
příčně 200 (± 50) N

odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100 °C

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

trvanlivost – odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě po umělém stárnutí

EN 1296, EN 1110 95 (-0, +5) °C

trvanlivost – ohebnost za nízkých teplot 
po umělém stárnutí

EN 1296, EN 1109 -15 (-10, +0) °C

nebezpečné látky REACH (1907/2006) neobsahuje

Harmonizovaná technická specifi kace: EN 13707:2004+A2:2009

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 – MALEŠICE 272 705 825
PRAHA – VESTEC 227 620 302
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 – Olomoucká  461 540 866
SVITAVY – Olbrachtova 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

Povrchová úprava
ELASTEK 40 COMBI se vyrábí s ochranným 
břidličným posypem, který chrání asfaltovou 
hmotu proti účinkům UV záření a snižuje 
povrchovou teplotu.

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

Záruka 12 let
Výrobce poskytuje dvanáctiletou záruku 
na vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).

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

ELASTEK 40 COMBI je certifi kován dle 
ČSN EN 13707 a je označován značkou 
shody CE.  

Společnost DEKTRADE a.s. 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.





1. 3. 2012       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje aktualizovat.

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Tloušťka (mm) Rozměry (mm)
Balení Deklarovaný tepelný odpor

R
D
(m2 .K.W-1)ks m2 m3

Isover EPS Perimetr 30 1250 x 600 16 12,00 0,360 0,90
Isover EPS Perimetr 40 1250 x 600 12 9,00 0,360 1,20
Isover EPS Perimetr 50 1250 x 600 10 7,50 0,375 1,50
Isover EPS Perimetr 60 1250 x 600 8 6,00 0,360 1,80
Isover EPS Perimetr 70 1250 x 600 7 5,25 0,3675 2,10
Isover EPS Perimetr 80 1250 x 600 6 4,50 0,360 2,40
Isover EPS Perimetr 100 1250 x 600 5 3,75 0,375 3,00
Isover EPS Perimetr 120 1250 x 600 4 3,00 0,360 3,60
Isover EPS Perimetr 140 1250 x 600 3 2,25 0,315 4,20
Isover EPS Perimetr 160 1250 x 600 3 2,25 0,360 4,80
Isover EPS Perimetr 180 1250 x 600 2 1,50 0,270 5,40
Isover EPS Perimetr 200 1250 x 600 2 1,50 0,300 6,00

Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách (do max. 200 mm).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HRANY   
Desky jsou standardně opatřeny polodrážkou. 

* Samozhášivost EPS Isover je zajištěna pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan - HBCD. Použití tohoto retardéru hoření nevyžaduje 
stanovení pravidel bezpečného použití, podrobné technické informace jsou uvedeny na www.isover.cz.

** Objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatížení.   

*** Pro požární bezpečnost staveb je rozhodující zatřídění celých konstrukcí a systémů, EPS se nepoužívá bez nehořlavých krycích vrstev.

Konkrétní aplikace musí splňovat obecné požadavky technických podkladů Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., platných technických norem 
a konkrétního projektu.

POUŽITÍ
Izolační desky Isover EPS Perimetr jsou určeny pro tepelné izolace spodní 
stavby budov, zejména suterénních stěn, základových desek apod. Zde 
oceníme jejich pevnost v tlaku a odolnost proti působení vlhkosti. Hlavní 
funkce: Tepelná izolace spodní stavby, ochrana hydroizolace (nahrazují 

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky Isover EPS Perimetr jsou baleny do PE folie v balících max. 
výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vylučujících jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobě na přímém 
slunci.    

ochrannou přizdívku). Desky se aplikují shodně jako desky XPS. Pokládají 
se v jedné vrstvě natěsno na vazbu. K lepení na hydroizolace se používají 
nejčastěji PUR lepící pěny, nebo bezrozpouštedlová lepidla na bázi 
asfaltu. Vodorovné aplikace se provádějí jako volně položené.

PŘEDNOSTI
 velmi nízká nasákavost   
 mrazuvzdornost   
 vynikající tepelně izolační vlastnosti   
 výborné mechanické vlastnosti    
 minimální hmotnost   
 jednoduchá zpracovatelnost   
 dlouhá životnost   
 ekologická a zdravotní nezávadnost   
 biologická neutrálnost    
 ekonomická výhodnost  

Isover EPS Perimetr
izolační desky pro sokl a spodní stavbu 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační desky Isover EPS Perimetr jsou speciálním typem EPS desek 
napěňovaných do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí v 
přímém styku s vlhkstí. Tato technologie a používání speciálních 
surovin zajišťují deskám některé mimožádné vlastnosti. Desky se 
vyznačují zejména minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku 
a mrazuvzdorností. Vyrábějí se v pevnostní třídě EPS 200 (zakázkově 
EPS 250) a je možno je používat i pro vysoce zatížené konstrukce. Jsou 
opatřeny povrchovým rastrem po 50mm pro rychlejší a přesnější dělení. 
Desky Isover EPS Perimetr není nutno stejně jako desky z extrudovaného 
polystyrenu XPS chránit hydroizolací. Moderní technologie zajišťuje 
stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám 
zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se 
vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.* 
 

Kód značení:  EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)

Parametr Jednotka Hodnota Norma

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D

W.m-1.K-1 0,034 ČSN EN 12 667
Charakteristický součinitel tepelné vodivosti λ

k10
W.m-1.K-1 0,033 -

Objemová hmotnost kg.m-3 28-32** ČSN EN 1602
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) % 3 ČSN EN 12 087
Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) kPa 200 ČSN EN 826
Pevnost (napětí) v tlaku při 2% lin. def. kPa 60 ČSN EN 1606
Maximální hloubka použití pod terénem m 4,5 -
Třída reakce na oheň - E*** ČSN EN 13 501-1
Teplotní odolnost dlouhodobě °C 80 -
Faktor difuzního odporu (µ) MU - 40-100 ČSN EN 12 086
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