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JEDnopLášŤová MEchAnicKY KoTvEná SKLADBA pLochÉ STřEchY BEZ pRovoZu, 
S hLAvní voDoTěSnicí vRSTvou Z FÓLiE Z MěKčEnÉho pvc, SpáDová vRSTvA vYTvořEnA 
poDKLADní MonoLiTicKou SiLiKáTovou KonSTRuKcí

DEKROOF 02
oBvYKLÉ použiTí 

RoDinnÉ DoMY | BYTovÉ DoMY | ADMiniSTRATivní BuDovY

PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ 

přEDnoSTi SKLADBY

řeší: AKUSTIKU | POŽÁRNÍ ODOLNOST | NEŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM PROSTORU – BROOF(t3) 
TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI

SpEciFiKAcE SKLADBY

1
2

3

4 5

6

poZ. vRSTvA TLoušŤKA (mm) popiS

1 DEKPLAN 76 1,2; 1,5; 1,8 hydroizolační fólie z pvc-p určená 
k mechanickému kotvení

2 FILTEK V - separační sklovláknitý vlies

3 EPS 100 S min. 160 tepelněizolační desky ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu ve více vrstvách

4 GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL

4,0 pás z SBS modii kovaného asfaltu, 
parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, 
provizorní vodotěsnicí vrstva s vyšší 
účinností

5 DEKPRIMER - penetrační emulze

6 monolitická silikátová vrstva 
ve spádu

- nosná železobetonová konstrukce 
(popř. jiný souvislý monolitický silikátový 
podklad) ve spádu

TEpELněTEchnicKÉ pARAMETRY SKLADBY

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Minimální tloušťka tepelné izolace Vhodnost použití (podrobnosti viz POZNÁMKY 1)

Doporučená hodnota 0,16 (W/m2.K) 240 mm při návrhu budovy dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí 
vyhlášky 78/2013 Sb. 

Doporučená hodnota pro pasivní domy 0,15 - 0,10 (W/m2.K) 260 - 420 mm při návrhu pasivních domů

požadovaná hodnota 0,24 (W/m2.K) 160 mm při návrhu konstrukce dle čSn 73 0540-2

oKRAJovÉ poDMínKY pRo použiTí SKLADBY Z hLEDiSKA TEpELnÉ TEchniKY

návrhová vnitřní teplota v zimním období 20 °c 

návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle čSn En iSo 13788

Maximální nadmořská výška do 1200 m.n.m.

požáRní vLASTnoSTi SKLADBY

požární odolnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. 
tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm lze uvažovat požární odolnost REi 60 Dp1).

odolnost při vnějším působení požáru BRooF(t3)

AKuSTicKÉ vLASTnoSTi SKLADBY

vzduchová neprůzvučnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. skladba s železobetonovou nosnou vrstvou při 
objemové hmotnosti 2400 /m3 tl. 140 mm má neprůzvučnost minimálně Rw = 49 dB).

řEšEní TEpELnÉ STABiLiTY

Monolitickou silikátovou vrstvu lze efektivně využít pro řešení tepelné stability místnosti pod střechou v letním období.

RoZšířEnÉ použiTí SKLADBY

použití skladby pro jiné objekty ovlivňují tepelnětechnické, požární, akustické respektive další požadavky. podklady pro rozšířené použití skladby naleznete na druhé straně. 
Rozšířené použití vždy doporučujeme konzultovat s technikem Atelieru DEK.
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DEKROOF 02 | pODKlaDy pRO apliKaci sKlaDby mimO ObvyKlé pOužití

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKtRaDE.cZ

technická podpora

bENEŠOv 733 168 156
bEROuN 733 168 156
blaNsKO 733 168 010
bRNO 733 168 010
ČEsKÁ lípa 737 281 248
ČEsKé buDĚJOvicE 737 281 250
DĚČíN 739 488 149
FRÝDEK-místEK 739 488 142
HODONíN 739 488 139
HRaDEc KRÁlOvé 731 421 952
cHOmutOv 739 388 056
JiČíN 733 168 476
JiHlava 737 281 283

JiNDŘicHŮv HRaDEc 739 388 183
KaRlOvy vaRy 739 388 056
KaRviNÁ 739 588 400
KlaDNO 603 884 970
KOlíN 603 884 970
libEREc 737 281 248
lOvOsicE 739 488 149
mOst 739 388 056
NOvÝ JiČíN 739 488 142
OlOmOuc 739 488 085
Opava 739 488 155
OstRava 739 588 400
paRDubicE 731 421 902

pElHŘimOv 737 281 283
plZEŇ 733 168 161
pRaHa malEŠicE 739 488 174
pRaHa vEstEc 731 544 923 
pRaHa ZliČíN 737 281 295
pRacHaticE 737 281 250
pROstĚJOv 739 488 085
pŘEROv 739 488 085
pŘíbRam 733 168 161
sOKOlOv 602 510 848
staRé mĚstO u uH  733 168 011
stRaKONicE 739 388 183
svitavy 731 421 952

ŠumpERK 737 281 218
tÁbOR 739 388 183
tRutNOv 731 421 902
tŘEbíČ 737 281 283
tŘiNEc 739 588 400
Ústí NaD labEm 739 488 149
valaŠsKé mEZiŘíČí 739 488 142
ZlíN 733 168 011
ZNOJmO 733 168 010

technická podpora 

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

RoZšířEnÉ použiTí SKLADBY DLE TYpu vniTřního pRoSTřEDí (Z hLEDiSKA TEpELnÉ TEchniKY)

oZnAčEní 
vniTřního 
pRoSTřEDí

popiS vniTřního pRoSTřEDí návRhová 
pRůMěRná 
MěSíční RELATivní 
vLhKoST 
vniTřního 
vZDuchu

návRhová 
vniTřní 
TEpLoTA 
v ZiMníM 
oBDoBí Θi 
[°c]

návRhová 
RELATivní 
vLhKoST 
vniTřního 
vZDuchu 
Φi [%]

MAXiMáLní 
nADMořSKá 
výšKA 
[m.n.m.]

požADovAný/
DopoRučEný 
SoučiniTEL 
pRoSTupu 
TEpLA un/urec 
[W/m2.K]

poTřEBnÉ 
TL. TEpELnÉ 
iZoLAcE 
požADAvEK/
DopoRučEní 
[mm]

inT 1 Běžné prostředí obytných a občanských budov - 
menší vlhkostní zatížení; rodinné domy

3. vlhkostní třída 18-20 50-55 1200 0,24/0,16 160/240

inT 2 Běžné prostředí obytných a občanských budov - 
větší vlhkostní zatížení; bytové domy, administrativní 
budovy, nákupní centra, školní budovy, kulturní sály

4. vlhkostní třída 20-22 50-55 1200 0,24/0,16 160/240

inT 3 prohřívárny, odpočívárny v saunách, průmyslové 
a výrobní objekty s vysokým vlhkostním zatížením

5. vlhkostní třída 22 60 1200 0,24/0,16 160/240

inT 4 Teplejší prostředí občanských budov - ordinace 
a ošetřovny, divadelní šatny

4. vlhkostní třída 24 50 1200 0,19/0,13 200/320

inT 5 Teplejší provozy obytných a občanských budov - 
koupelny, ošetřovny, velkokapacitní kuchyně 

5. vlhkostní třída 24 55-80 1200 0,19/0,13 200/320

inT 6 vytápěné vedlejší místnosti obytných a občanských 
budov - předsíně, chodby, Wc, tělocvičny

3. vlhkostní třída 15 50-70 1200 0,35/0,23 100/180

inT 7 vytápěná vedlejší schodiště, sklady vytápěné na 10 °c 2. vlhkostní třída 10 50 1200 0,65/0,45 50/80

inT 8 Bazénová hala pro dospělé 65 % 28 85 200 0,15/0,11 260/380

inT 9 Bazénová hala pro děti 65 % 30 80 nelze použít 0,15/0,10 nelze použít

inT 10 Sprchy v bazénech 65 % 24 90 700 0,10 410

inT 11 šatny v bazénech 5. vlhkostní třída 22 80 1200 0,22/0,16 170/240

inT 12 operační sály 5. vlhkostní třída 25 65 1200 0,18/0,12 220/340

inT 13 Temperované místnosti, garáže a jiné prostory 
chráněné proti mrazu, sklady temperované na 5 °c

1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,34 140

inT 14 ochlazovny v saunách 3. vlhkostní třída 10 90 1200 0,14 340

inT 15 Sklady vytápěné na 20 °c 2. vlhkostní třída 20 50 1200 0,24/0,16 160/240

inT 16 Sklady vytápěné na 15 °c 2. vlhkostní třída 15 50 1200 0,35/0,23 120/180

poZnáMKY 1 K TEpELněTEchnicKÉMu poSouZEní SKLADBY

použitím skladby, ve které jsou navržené takové tloušťky tepelných izolací, aby skladba splňovala doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, lze s větší pravděpodobností 
dodržet všechny požadované vlastnosti budovy, které se uvažují v rámci průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb. 
v případě návrhu skladby bez vazby na splnění požadavků pro celý objekt, lze za jistých okolností uvažovat s tloušťkami tepelných izolací jen pro splnění požadovaných hodnot 
součinitele prostupu tepla dle čSn 73 0540-2.Tepelnětechnické parametry použitých tepelněizolačních materiálů byly stanoveny na základě čSn 73 0540-3. u kotvených 
skladeb byla uvažována korekce na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,013 W/m2.K. pro interiéry 8, 10, 11, 13 a 14 se mění požadavek normy čSn 73 0540-2 
na součinitel prostupu tepla v závislosti na návrhové teplotě venkovního vzduchu v zimním období. Tloušťka tepelné izolace byla vyčíslena pro splnění požadavku při návrhové 
teplotě venkovního vzduchu -17°c. Skladby jsou posouzeny v ploše střechy, u konkrétních detailů vždy doporučujeme ověření funkce podrobným 2D(3D) tepelnětechnickým 
posouzením. Rozdělení interiérů, popřípadě jiné typy provozů, je možno konzultovat s technikem Atelieru DEK. uvedená dolní hranice tlouštky tepelné izolace pro splnění 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle čSn 730540-2 je obvykle vhodná pro větší kompaktnější budovy (např. bytové domy a administrativní 
budovy), horní hranice tloušťky tepelné izolace je obvykle vhodná pro menší nebo tvarově členité domy (např. rodinné domy).

poZnáMKY 2 K TEchnoLoGii SKLADBY

Spád lze vytvořit i monolitickou spádovou vrstvou (beton, lehký beton) na vodorovné nosné konstrukci. Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 %. parotěsnicí a provizorní vodotěsnicí 
vrstva se natavuje na penetrovaný podklad bodově, v případě odvodnění a zajištění spolehlivého odtoku vody (například vložením drenážní rohože DEKDREn p900) může plnit i funkci 
pojistné vodotěsnicí vrstvy. Tepelná izolace se klade ve více vrstvách se vzájemným převázáním spár. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání 
větru. Skladba je stabilizována systémem mechanického kotvení. pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení výtažných zkoušek v souladu 
s ETAG 006 – provádění výtažných zkoušek na stavbě. návrh stabilizace mechanickým kotvením, včetně zajištění výtažných zkoušek, provádí technici Atelieru DEK.

poZnáMKY 3 K požáRníMu ZATříDění SKLADBY

požární odolnost je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže. obecně lze např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 60 mm a krytím spodní výztuže 
min. 10 mm uvažovat požární odolnost REi 30 Dp1, popř. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární odolnost REi 
60 Dp1. Maximální sklon střešního pláště pro zatřídění do BRooF(t3) je 10°. Maximální tloušťka tepelné izolace z EpS 100 S z hlediska klasiikace BRooF(t3) je 400 mm. 

poZnáMKY 4 K použiTýM MATERiáLůM SKLADBY

v případě záměny materiálů skladby nelze uplatnit všechny uvedené parametry a vlastnosti skladby.

Bližší informace a technické parametry ke značkovým výrobkům ze sortimentu DEKTRADE použitých ve skladbě naleznete v sekci produkty na webových stránkách  
www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi. pro projektanty a architekty je na webových stránkách 
www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně detailů k uvedené skladbě. 
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tĚŽkÁ PlOVOUCÍ POdlaHa Na teRéNU s lamINÁtOVOU NÁŠlaPNOU VRstVOU Na ROZNÁŠeCÍ 
betONOVé VRstVĚ, s tePelNOU IZOlaCÍ Z PĚNOVéHO POlystyReNU se sNÍŽeNOU NasÁkaVOstÍ, 
s HydROIZOlaČNÍ VRstVOU Z sbs mOdIFIkOVaNéHO asFaltOVéHO PÁsU

DEKFLOOR 05
ObyVklé POUŽItÍ

ObytNé mÍstNOstI ObytNÝCH dOmŮ 
kaNCelÁŘe admINIstRatIVNÍCH bUdOV

skladba POdlaHy ŘeŠÍ

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | MECHANICKÉ VLASTNOSTI | HYDROIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | RADON
sPeCIFIkaCe skladby

POZ. VRstVa tlOUŠťka (mm) POPIs

1.

N
áv

rh
 A

TE
LI

E
R

 D
E

K

EGGER FLOOR LINE® 10

20
9/

24
9

laminátová podlaha s HdF jádrem (podrobnosti viz 
POZNÁmky 1)

2. tlumící podložka 5 pásy z pěněného polyethylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou

3. DEKSEPAR 0,2 separační polyethylenová fólie slepovaná 
ve spojích 

4. roznášecí betonová mazanina 50 roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou 
svařovanou kaRI sítí 150/150/4 v ose desky, 
dilatovaná

5. DEKSEPAR 0,2 separační polyethylenová fólie slepovaná 
ve spojích 

6. DEKPERIMETER SD 80/120 tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu 
se sníženou nasákavostí (tloušťka pro splnění 
požadované/doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 )

7. ochranná betonová mazanina 60 ochranná vrstva z betonu

8. GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 

4 sbs modiikovaný asfaltový pás vyztužený 
skleněnou tkaninou, hydroizolační ochrana spodní 
stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží 

9. DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze 

10. I. monolitická silikátová vrstva podkladní betonová vrstva (popřípadě jiný 
souvislý monolitický silikátový podklad)

tePelNĚteCHNICké PaRametRy skladby

součinitel prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 minimální tloušťka 
tepelné izolace (mm)

kategorie podlahy 
z hlediska poklesu 
dotykové teploty ∆θ10,N

Vhodnost použití (podrobnosti viz POZNÁmky 2)

doporučená hodnota 0,28 (W/m2.k) 120 I. Velmi teplá Při návrhu budovy dle zákona 406/2006 sb. 
a prováděcí vyhlášky 78/2013 sb. 

hodnota pro pasivní domy 0,12 – 0,21 (W/m2.k) 230 – 160 Při návrhu pasivních domů

požadovaná hodnota 0,41 (W/m2.k) 80 Při návrhu konstrukce dle ČsN 73 0540-2

OkRaJOVé POdmÍNky POUŽItÍ skladby Z HledIska tePelNé teCHNIky

Návrhová vnitřní teplota v zimním období 21 °C

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. třídy vlhkostní třídy dle ČsN eN IsO 13 788

meCHaNICké VlastNOstI skladby

maximální plošné zatížení podlahy (při stlačení tepelné izolace do 3 mm) ≤ 3 kN/m2 kategorie C1 – plochy, kde může dojít ke shromažďování lidí (dle ČsN eN 1991-1-1)

maximální bodové zatížení podlahy ≤ 2 kN půdorysná velikost bodu čtverce 25×25 mm nebo kruh o průměru 32 mm

Úhel kluzu nášlapné vrstvy min. 10° (R9) dle dIN eN 51 1130 a ČsN 74 4505

klasiikace nášlapné vrstvy podle úrovně užívání třída 32 dle ČsN eN 13329

HydROIZOlaČNÍ VlastNOstI skladby

Odolnost hydrofyzikálnímu namáhání Odolává působení zemní vlhkosti (namáhání vlhkostí od přilehlého pórovitého prostředí)

OdOlNOst skladby PROtI PRONIkÁNÍ RadONU

Odolnost proti pronikání radonu Vhodná pro objekty na pozemku se středním radonovým indexem

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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DEKFLOOR 05

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

technická podpora

BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 731 421 952
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283

JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 739 488 085
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902

PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA VESTEC 731 544 923 
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952

ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 731 421 902
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

technická podpora 

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

POZNÁmky 1 k NÁŠlaPNé VRstVĚ

Řady laminátových podlah eGGeR FlOOR lINe® odpovídající deklarovaným parametrům 
skladby

 – řada UNIVeRsaljasan aalborg
 – řada Contry dub bílý cottage, dub severský koňak, borovice boreal hnědá
 – řada Compact dub Zermatt moca, borovice beachhouse
 – řada modern kingstowne boxwood, dub arlington
 – řada modern block sonic, beton hrubý, basaltino bílé
 – řada bussines dub bílý cottage

V případě požadavku na vyšší úhel kluzu nášlapné vrstvy je možné zvolit laminátové podlahy z řady eGGeR FlOOR lINe® s hodnotou úhlu kluzu 10 – 19° (R 10).
U podlahy je nutné omezit přenos kročejového hluku horizontálně mezi místnostmi na stejném podlaží (a případně i přenos do vyšších podlaží). Proto mezi přiléhajícími 
konstrukcemi (stěna, sloup apod.) a laminátovou podlahou se ponechává dilatační spára 8 až 15 mm. Šířka této spáry se stanoví s ohledem na velikosti plochy nášlapné 
vrstvy a délkové roztažnosti nášlapné vrstvy. minimálně 24 hodin před pokládkou (respektive první manipulací) je třeba dílce laminátové podlahy uskladnit při teplotě 15 – 22 °C 
v místnosti, kde bude probíhat instalace. teplota povrchu podkladní vrstvy nemá klesnout pod 15 °C. teplota během pokládky a následujících 24 hodin po skončení prací nesmí 
poklesnout pod 15 °C. stejně tak je nutné dodržet relativní vlhkost vzduchu v interiéru, která má činit dlouhodobě 40 – 70 %.

POZNÁmky 2 k tePelNĚteCHNICkémU POsOUZeNÍ skladby

Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden podle ČsN 73 0540-4, tj. bez uvažování vlivu zeminy. Použitím skladby, ve které jsou navrženy takové tloušťky tepelných izolací, 
aby skladba splňovala doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, lze s větší pravděpodobností dodržet všechny požadované vlastnosti budovy, které se uvažují v rámci 
Průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 78/2013 sb. V případě návrhu skladby bez vazby na splnění požadavků pro celý objekt 
lze za jistých okolností uvažovat s tloušťkami tepelných izolací jen pro splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2. tepelnětechnické parametry 
použitých materiálů byly stanoveny na základě ČsN 73 0540-3. skladba je posouzena v ploše podlahy, u konkrétních detailů vždy doporučujeme ověření funkce podrobným 2d 
(3d) tepelnětechnickým posouzením. Použití pro jiné typy provozů je možné konzultovat s technikem atelieru dek. Uvedená dolní hranice tloušťky tepelné izolace pro splnění 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle ČsN 73 0540-2 je obvykle vhodná pro větší kompaktnější budovy (např. bytové domy a administrativní 
budovy), horní hranice tloušťky tepelné izolace je obvykle vhodná pro menší nebo tvarově složitější domy (např. rodinné domy). Pokles dotykové teploty podlahy byl stanoven podle 
ČsN 73 0540-4 na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní povrchové teploty podlahy. Pro podlahy na zemině se teplota přilehlého prostředí uvažovala stejná jako průměrná roční 
teplota vnějšího vzduchu, která je v běžně užívaných místech v ČR + 5 °C.

POZNÁmky 3 k mONOlItICkÝm sIlIkÁtOVÝm VRstVÁm

Podkladní vrstvou (I.) může být i základová deska z prostého betonu, železobetonu apod. Parametry podkladní betonové vrstvy (tloušťku, třídu betonu, vyztužení atd.) 
a parametry podkladu této vrstvy (druh materiálu, zhutnění atd.) je nutné navrhnout na základě statického výpočtu.
mezní odchylka povrchu ochranné betonové mazaniny s ohledem na navazující pokládku tepelněizolační vrstvy je max. 5 mm/2 m. Ochrannou betonovou mazaninu je nutné 
dilatovat v místě konstrukčních spár. V roznášecí betonové mazanině je nutné dodržovat pravidla pro řešení dilatačních respektive smršťovacích spár. V ploše se umísťují spáry 
tak, aby nevznikaly dilatační celky větší jak 6×6 m, dále v místech dilatací konstrukcí, změny tloušťky roznášecí betonové mazaniny, ve dveřních otvorech. Roznášecí betonovou 
mazaninu při změně tvaru a směru místnosti (např. místnosti s dispozicí ve tvaru l a U) je nutné dělit na menší pravidelné dilatační celky. délka dilatačního celku podlahy nemá 
být větší jak trojnásobek kratšího rozměru tohoto celku. spáry musí mít stejnou šířku na celou tloušťku roznášecí betonové mazaniny. V místě styku roznášecí betonové mazaniny 
s přiléhajícícími konstrukcemi (stěna, sloup apod.) je nutné provést průběžnou dilatační spáru. dilatační spáru je možné provést páskem např. z vypěněného polyethylenu tl. 
10 mm připevněného k přiléhajícím konstrukcím. 
Před aplikací dalších vrstev má roznášecí betonová mazanina splňovat následující parametry:

mezní odchylka místní rovinnosti povrchu vrstvy do 2 mm/2 m dle ČsN 74 4505

Hmotnostní vlhkost vrstvy ≤ 2,0 % požadavek výrobce laminátové podlahy

doporučená maximální šířka trhlin ve vrstvě 0,1 mm -

Ze sortimentu společnosti Weber je pro pozice 4 a 7 vhodný výrobek weber.bat.beton.

POZNÁmky 4 k HydROIZOlaČNÍ a PROtIRadONOVé VRstVĚ

Zemní vlhkosti jsou v podmínkách ČR obvykle vystaveny pouze objekty s vodorovnou hydroizolační vrstvou umístěnou nad upraveným terénem. Ostatní objekty jsou obvykle 
alespoň krátkodobě vystaveny hydrofyzikálnímu namáhání vyššímu a v těchto případech je nutné před použitím skladby toto hydrofyzikální namáhání snížit na deklarovanou 
úroveň vhodnými opatřeními (drenáž apod.). Ve skladbě uvedená souvislá hydroizolační vrstva s dokonale plynotěsně provedenými spoji a prostupy je schopna bez dalších 
opatření na pozemku se středním radonovým indexem plnit funkci ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží. V případě použití skladby pod úrovní terénu, v místnostech se 
světlou výškou menší jak 2,5 m nebo při předpokládané výměně vzduchu v místnosti nižší jak 0,3 h-1 se doporučuje ověření izolace proti pronikání radonu podrobným výpočtem. 

POZNÁmky 5 k POUŽItelNOstI katalOGOVéHO lIstU

Uvažované parametry konstrukce vycházejí z předpokladu dodržení zásad technologie provádění. V případě záměny jednotlivých materiálů vzniká riziko ztráty některých 
z deklarovaných parametrů či vlastností skladby. Použití skladby pro jiné místnosti ovlivňují tepelnětechnické, mechanické, akustické respektive další požadavky. Rozšířené použití 
vždy doporučujeme konzultovat s technikem atelieru dek. 

aktuální verze katalogového listu je na www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi ke značkovým 
výrobkům ze sortimentu dektRade použitých ve skladbě. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně 
detailů k uvedené skladbě. 
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tĚŽkÁ PlOVOUCÍ POdlaHa Na teRéNU s VINylOVOU NÁŠlaPNOU VRstVOU Na ROZNÁŠeCÍ 
betONOVé VRstVĚ, s tePelNOU IZOlaCÍ Z PĚNOVéHO POlystyReNU se sNÍŽeNOU NasÁkaVOstÍ, 
s HydROIZOlaČNÍ VRstVOU Z sbs mOdIFIkOVaNéHO asFaltOVéHO PÁsU

DEKFLOOR 07
ObVyklé POUŽItÍ 

PŘedsÍNĚ a CHOdby ObytNÝCH dOmŮ a ObČaNskÝCH staVeb

skladba POdlaHy ŘeŠÍ

 TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | MECHANICKÉ VLASTNOSTI | HYDROIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | RADON
sPeCIFIkaCe skladby

POZ. VRstVa tlOUŠťka (mm) POPIs

1.

N
áv

rh
 A

TE
LI

E
R

 D
E

K

Fatra THERMOFIX 2,5

19
7/

23
7

heterogenní podlahová krytina na bázi 
polyvinylchloridu s vloženým skleněným rounem 
a ochrannou vrstvou polyuretanového laku

2. WEBER.FLOOR 4815 - disperzní lepidlo pro lepení PVC dílců bez obsahu 
rozpouštědel; spotřeba cca 280 g/m2

3. roznášecí betonová mazanina 50 roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou 
svařovanou kaRI sítí 150/150/4 v ose desky, 
dilatovaná

4. DEKSEPAR 0,2 separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 

5. DEKPERIMETR SD 80/120 tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu 
se sníženou nasákavostí (tloušťka pro splnění 
požadované/doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 )

6. ochranná betonová mazanina 60 ochranná vrstva z betonu

7. GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 

4 sbs modiikovaný asfaltový pás vyztužený 
skleněnou tkaninou, hydroizolační ochrana spodní 
stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží 

8. DEKPRIMER - penetrační asfaltová emulze 

9. I. monolitická silikátová vrstva podkladní betonová vrstva (popřípadě jiný 
souvislý monolitický silikátový podklad)

tePelNĚteCHNICké PaRametRy skladby

součinitel prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 minimální tloušťka 
tepelné izolace (mm)

kategorie podlahy 
z hlediska poklesu 
dotykové teploty ∆θ10,N

Vhodnost použití (podrobnosti viz POZNÁmky 2)

doporučená hodnota 0,28 (W/m2.k) 120 III. méně teplá Při návrhu budovy dle zákona 406/2006 sb. 
a prováděcí vyhlášky 78/2013 sb. 

hodnota pro pasivní domy 0,12 – 0,21 (W/m2.k) 230 – 160 III. méně teplá Při návrhu pasivních domů

požadovaná hodnota 0,41 (W/m2.k) 80 IV. studená Při návrhu konstrukce dle ČsN 73 0540-2

OkRaJOVé POdmÍNky POUŽItÍ skladby Z HledIska tePelNé teCHNIky

Návrhová vnitřní teplota v zimním období 21 °C

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČsN eN IsO 13 788

meCHaNICké VlastNOstI skladby

maximální plošné zatížení podlahy (při stlačení tepelné izolace do 3 mm) ≤ 3 kN/m2 kategorie C1 – plochy, kde může dojít ke shromažďování lidí (dle ČsN eN 1991-1-1)

maximální bodové zatížení podlahy ≤ 2 kN půdorysná velikost bodu čtverce 25×25 mm nebo kruh o průměru 32 mm

Úhel kluzu nášlapné vrstvy 21,6° (R11) dle dIN eN 51 130 a ČsN 74 4505

součinitel smykového tření (za mokra), bezpečný povrch 0,6 dle ČsN 74 4505 a ČsN 72 5191

klasiikace nášlapné vrstvy podle úrovně užívání třída 34 dle ČsN eN 649

HydROIZOlaČNÍ VlastNOstI skladby

Odolnost hydrofyzikálnímu namáhání Odolává působení zemní vlhkosti (namáhání vlhkostí od přilehlého pórovitého prostředí)

OdOlNOst skladby PROtI PRONIkÁNÍ RadONU

Odolnost proti pronikání radonu Vhodná pro objekty na pozemku se středním radonovým indexem

1
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4
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5
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KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

technická podpora

BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 731 421 952
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283

JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 739 488 085
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902

PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA VESTEC 731 544 923 
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952

ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 731 421 902
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

technická podpora 

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

POZNÁmky 1 k NÁŠlaPNé VRstVĚ

minimálně 24 hodin před pokládkou (respektive první manipulací) je třeba vinylové dílce uskladnit při teplotě 18 – 26 °C v místnosti, kde bude probíhat instalace. Povrchová 
teplota podlahy nemá klesnout pod 18 °C. teplota povrchu podkladní vrstvy a vzduchu během pokládky a následujících 24 hodin od skončení prací nesmí klesnout pod 18 °C.
Obecně vinylové dílce vykazují odolnost vůči slabým a ředěným kyselinám, alkáliím, mýdlům. Ropné produkty a silné kyseliny neškodí, pokud je potřísněné místo okamžitě omyto 
vodou. Ostatní rozpouštědla nesmí přijít do kontaktu s vynilovými dílci. Pokud by k tomu došlo, je možné už jen následné škody minimalizovat opět bezprostředním umytím 
podlahy vodou. Pryžové výrobky (většinou tmavá a barevná pryž, pryžová kolečka, chrániče přístrojů, podešve obuvi atd.) při dlouhodobém styku s vinylovými dílci vyvolávají 
neodstranitelnou barevnou změnu v nášlapné vrstvě, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu.

POZNÁmky 2 k tePelNĚteCHNICkémU POsOUZeNÍ skladby

Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden podle ČsN 73 0540-4, tj. bez uvažování vlivu zeminy. Použitím skladby, ve které jsou navrženy takové tloušťky tepelných izolací, 
aby skladba splňovala doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, lze s větší pravděpodobností dodržet všechny požadované vlastnosti budovy, které se uvažují v rámci 
Průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 78/2013 sb. V případě návrhu skladby bez vazby na splnění požadavků pro celý objekt 
lze za jistých okolností uvažovat s tloušťkami tepelných izolací jen pro splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2. tepelnětechnické parametry 
použitých materiálů byly stanoveny na základě ČsN 73 0540-3. skladba je posouzena v ploše podlahy, u konkrétních detailů vždy doporučujeme ověření funkce podrobným 2d 
(3d) tepelnětechnickým posouzením. Použití pro jiné typy provozů je možné konzultovat s technikem atelieru dek. Uvedená dolní hranice tloušťky tepelné izolace pro splnění 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle ČsN 73 0540-2 je obvykle vhodná pro větší kompaktnější budovy (např. bytové domy a administrativní 
budovy), horní hranice tloušťky tepelné izolace je obvykle vhodná pro menší nebo tvarově složitější domy (např. rodinné domy). 
Pokles dotykové teploty podlahy byl stanoven podle ČsN 73 0540-4 na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní povrchové teploty podlahy. Pro podlahy na zemině se teplota 
přilehlého prostředí uvažovala stejná jako průměrná roční teplota vnějšího vzduchu, která je v běžně užívaných místech v ČR + 5 °C.

POZNÁmky 3 k mONOlItICkÝm sIlIkÁtOVÝm VRstVÁm

Podkladní vrstvou (I.) může být i základová deska z prostého betonu, železobetonu apod. Parametry podkladní betonové vrstvy (tloušťku, třídu betonu, vyztužení atd.) 
a parametry podkladu této vrstvy (druh materiálu, zhutnění atd.) je nutné navrhnout na základě statického výpočtu.
mezní odchylka povrchu ochranné betonové mazaniny s ohledem na navazující pokládku tepelněizolační vrstvy je max. 5 mm/2 m. Ochrannou betonovou mazaninu je nutné 
dilatovat v místě konstrukčních spár. V roznášecí betonové mazanině je nutné dodržovat pravidla pro řešení dilatačních respektive smršťovacích spár. V ploše se umísťují spáry 
tak, aby nevznikaly dilatační celky větší jak 6×6 m, dále v místech dilatací konstrukcí, změny tloušťky roznášecí betonové mazaniny, ve dveřních otvorech. Roznášecí betonovou 
mazaninu při změně tvaru a směru místnosti (např. místnosti s dispozicí ve tvaru l a U) je nutné dělit na menší pravidelné dilatační celky. délka dilatačního celku podlahy 
nemá být větší jak trojnásobek kratšího rozměru tohoto celku. spáry musí mít stejnou šířku na celou tloušťku roznášecí betonové mazaniny. betonová mazanina je oddělena 
od veškerých přiléhajícíh konstrukcí (stěna, sloup apod.) vloženým dilatačním páskem např. z vypěněného polyethylenu tl. 10 mm.
Před aplikací dalších vrstev má roznášecí betonová mazanina splňovat následující parametry:

mezní odchylka místní rovinnosti povrchu vrstvy do 2 mm/2 m dle ČsN 74 4505

Hmotnostní vlhkost vrstvy ≤ 3,5 % dle požadavku výrobce vinylových dílců

doporučená maximální šířka trhlin ve vrstvě 0,1 mm -

Ze sortimentu společnosti Weber je pro pozice 3 a 6 vhodný výrobek weber.bat.beton.

POZNÁmky 4 k HydROIZOlaČNÍ a PROtIRadONOVé VRstVĚ

Zemní vlhkosti jsou v podmínkách ČR obvykle vystaveny pouze objekty s vodorovnou hydroizolační vrstvou umístěnou nad upraveným terénem. Ostatní objekty jsou obvykle 
alespoň krátkodobě vystaveny hydrofyzikálnímu namáhání vyššímu a v těchto případech je nutné před použitím skladby toto hydrofyzikální namáhání snížit na deklarovanou 
úroveň vhodnými opatřeními (drenáž apod.). Ve skladbě uvedená souvislá hydroizolační vrstva s dokonale plynotěsně provedenými spoji a prostupy je schopna bez dalších 
opatření na pozemku se středním radonovým indexem plnit funkci ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží. V případě použití skladby pod úrovní terénu, v místnostech se 
světlou výškou menší jak 2,5 m nebo při předpokládané výměně vzduchu v místnosti nižší jak 0,3 h-1 se doporučuje ověření izolace proti pronikání radonu podrobným výpočtem. 

POZNÁmky 5 k POUŽItelNOstI katalOGOVéHO lIstU

Uvažované parametry konstrukce vycházejí z předpokladu dodržení zásad technologie provádění. V případě záměny jednotlivých materiálů vzniká riziko ztráty některých 
z deklarovaných parametrů či vlastností skladby. Použití skladby pro jiné místnosti ovlivňují tepelnětechnické, mechanické, akustické respektive další požadavky. Rozšířené použití 
vždy doporučujeme konzultovat s technikem atelieru dek. 

aktuální verze katalogového listu je na www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi ke značkovým 
výrobkům ze sortimentu dektRade použitých ve skladbě. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně 
detailů k uvedené skladbě. 
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tĚŽkÁ PlOVOUCÍ POdlaHa s keRamICkOU NÁŠlaPNOU VRstVOU Na ROZNÁŠeCÍ betONOVé VRstVĚ, 
s tePelNOU IZOlaCÍ Z elastIFIkOVaNéHO PĚNOVéHO POlystyReNU s kROČeJOVÝm ÚtlUmem

DEKFLOOR 33
ObyVklé POUŽItÍ 

PŘedsÍNĚ a CHOdby ObytNÝCH dOmŮ
PŘedsÍNĚ a CHOdby ObČaNskÝCH staVeb

skladba POdlaHy ŘeŠÍ

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | AKUSTIKU I MECHANICKÉ VLASTNOSTI I POŽÁRNÍ ODOLNOST

sPeCIFIkaCe skladby

POZ. VRstVa tlOUŠťka (mm) POPIs

1.
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dlažba RAKO 10

96
/1

16

keramická dlažba (podrobnosti viz POZNÁmky 1)

2. lepicí tmel 6 jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro 
lepení keramických obkladů a dlažeb (třída C2t)

3. penetrace - disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové 
disperze a modiikujících přísad

4. roznášecí betonová mazanina 50 roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou 
svařovanou kaRI sítí 150/150/4 v ose desky, 
dilatovaná

5. DEKSEPAR 0,2 separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 

6. RIGIFLOOR 4000 30/50 tepelněizolační desky z elastiikovaného pěnového 
polystyrenu s kročejovým útlumem (tloušťka 
pro splnění požadované/doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 )

7. I. železobetonová deska min. 200 nosná stropní konstrukce

tePelNĚteCHNICké PaRametRy skladby

strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot součinitel prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 minimální tloušťka tepelné 
izolace (mm)

kategorie podlahy z hlediska poklesu dotykové 
teploty ∆θ10,N

do 10 °C včetně doporučená hodnota 0,7 (W/m2.k) 50 IV. studená

požadovaná hodnota 1,05 (W/m2.k) 30

OkRaJOVé POdmÍNky POUŽItÍ skladby Z HledIska tePelNé teCHNIky

Návrhová vnitřní teplota v zimním období 21 °C

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČsN eN IsO 13 788

akUstICké PaRametRy skladby

tloušťka tepelné izolace RIGIFlOOR 4000 30 mm 50 mm

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 54 56

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku l´n,w 45 42

meCHaNICké VlastNOstI skladby

maximální plošné zatížení podlahy (při stlačení tepelné izolace do 3 mm) ≤ 3 kN/m2 kategorie C1 – plochy, kde může dojít ke shromažďování lidí (dle ČsN eN 1991-1-1)

maximální bodové zatížení podlahy ≤ 2 kN půdorysná velikost bodu čtverce 25×25 mm nebo kruh o průměru 32 mm

Úhel kluzu nášlapné vrstvy min. 10° (R 9) dle dIN eN 51 130 a ČsN 74 4505

součinitel smykového tření (za mokra), bezpečný povrch min. 0,5 dle ČsN 74 4505 a ČsN 72 5191

Odolnost proti povrchovému opotřebení min. PeI III dle ČsN eN IsO 10 545-7

POŽÁRNÍ VlastNOstI skladby

Požární odolnost ReI 60 dP1
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KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

technická podpora

BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 731 421 952
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283

JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 739 488 085
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902

PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA VESTEC 731 544 923 
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952

ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 731 421 902
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

technická podpora 

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

POZNÁmky 1 k NÁŠlaPNé VRstVĚ

deklarovaným parametrům skladby odpovídají keramické dlažby řady RakO HOme a RakO ObJeCt vyjma dlažby taURUs povrch sl. V případě požadavku na vyšší úhel kluzu 
nášlapné vrstvy je možné zvolit dlažby z řady RakO HOme a RakO ObJeCt s hodnotami úhlu kluzu 10 – 19° (R 10) respektive 19 – 27° (R 11). V místnostech, kde hrozí větší 
znečištění a lze očekávat větší pohyb osob, se doporučuje navrhovat glazované dlažby z řad RakO HOme a RakO ObJeCt s vyšší odolností proti povrchovému opotřebení 
(stupeň PeI IV nebo PeI V). 
U podlahy je kromě přenosu kročejového hluku směrem dolů nutné omezit i přenos kročejového hluku horizontálně mezi místnostmi na stejném podlaží (a případně i přenos 
do vyšších podlaží). Proto mezi přiléhajícími konstrukcemi (stěna, sloup apod.) a lepenou dlažbou je nutné zajistit dilatační spáru tloušťky min. 5 mm. keramický sokl nesmí 
být tedy pevně spojen v patě stěny s nášlapnou vrstvou. tuto spáru je nutné vyplnit například vhodným tmelem nebo je třeba použít speciální dilatační lištu. teplota povrchu 
podkladní vrstvy a vzduchu během pokládky a následujících 24 hodin od skončení prací nesmí klesnout pod 5 °C.

POZNÁmky 2 k tePelNĚteCHNICkémU POsOUZeNÍ skladby

Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden podle ČsN 73 0540-4. skladba podlahy byla posuzována v ploše, funkci konkrétních detailů vždy doporučujeme ověřit 
podrobným 2d (3d) tepelnětechnickým posouzením. Pokles dotykové teploty podlahy byl stanoven podle ČsN 73 0540-4 na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní 
povrchové teploty podlahy.

POZNÁmky 3 k mONOlItICkÝm sIlIkÁtOVÝm VRstVÁm

Parametry nosné stropní konstrukce (I.) (typ, tloušťku, třídu betonu, vyztužení atd.) je nutné navrhnout na základě statického výpočtu. Při návrhu stropní konstrukce je nutné 
zohlednit požárně technické požadavky a akustické parametry. mezní odchylka povrchu nosné konstrukce s ohledem na navazující pokládku kročejové izolace je max. 5 mm/2 m. 
Při provádění roznášecí betonové mazaniny je nutné zajistit, aby nedošlo k zatečení betonové směsi do kročejové izolace. V roznášecí betonové mazanině je nutné dodržovat 
pravidla pro řešení dilatačních respektive smršťovacích spár. V ploše se umísťují spáry tak, aby nevznikaly dilatační celky větší jak 6×6 m, dále v místech dilatací konstrukcí, 
změny tloušťky roznášecí betonové mazaniny, ve dveřních otvorech. Roznášecí betonovou mazaninu při změně tvaru a směru místnosti (např. místnosti s dispozicí ve tvaru l 
a U) je nutné dělit na menší pravidelné dilatační celky. délka dilatačního celku podlahy nemá být větší jak trojnásobek kratšího rozměru tohoto celku. spáry musí mít stejnou 
šířku na celou tloušťku roznášecí betonové mazaniny. V místě styku roznášecí betonové mazaniny s přiléhajícícími konstrukcemi (stěna, sloup apod.) je nutné provést průběžnou 
dilatační spáru. dilatační spáru je možné provést páskem např. z vypěněného polyethylenu tl. 10 mm připevněného k přiléhajícím konstrukcím. 
Před aplikací dalších vrstev má roznášecí betonová mazanina splňovat následující parametry:

mezní odchylka místní rovinnosti povrchu vrstvy do 3 mm/2 m dle ČsN 74 4505 

Hmotnostní vlhkost vrstvy ≤ 2 % dle požadavku výrobce dlažby

doporučená maximální šířka trhlin ve vrstvě 0,1 mm -

Ze sortimentu společnosti Weber je pro pozici 2 vhodný výrobek weber.for lex, pro pozici 3 weber.podklad a a pro pozici 4 weber.bat.beton.
Ze sortimentu společnosti Cemix je pro pozici 2 vhodný výrobek lepidlo Cemix FleX eXtRa a pro pozici 3 Cemix Penetrace® PH.
Při realizaci a návrhu skladby podlahy se nedoporučuje mezi sebou vzájemně kombinovat výrobky Weber a Cemix.

POZNÁmky 4 k akUstICkÝm PaRametRŮm skladby

akustické parametry skladby byly stanoveny na základě výpočtu bez zahrnutí nášlapných vrstev. Ve výpočtu bylo uvažováno s monolitickým železobetonovým stropem 
tl. 200 mm. Pro ostatní typy nosných konstrukcí musí být výpočet proveden zvlášť. Zvýšení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R´w je obecně možno docílit zesílením dimenze 
hmotných vrstev ve skladbě stropu (železobetonové desky, betonové roznášecí vrstvy apod.). skladba splňuje akustické požadavky pro konstrukce oddělující jednotlivé obytné 
prostory v bytových domech. akustické požadavky na oddělující konstrukce mezi těmito prostory jsou deinovány v ČsN 73 0532 (vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 
R´w 53 db, vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku l´n,w 55 db). Ve výsledcích výpočtů je v souladu s ČsN 73 0532 zahrnuta korekce pro šíření hluku 
bočními cestami k1 = 3 db v případě vzduchové neprůzvučnosti a k2 = 2 db v případě akustického tlaku kročejového zvuku. 

POZNÁmky 5 k POŽÁRNÍmU ZatŘÍdĚNÍ skladby

Požární odolnost skladby je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže nosné železobetonové konstrukce. Obecně lze např. u prostě podepřené 
železobetonové desky s min. tl. 60 mm a krytím spodní výztuže min. 10 mm uvažovat požární odolnost ReI 30 dP1, popř. u prostě podepřené železobetonové desky 
s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární odolnost ReI 60 dP1.

POZNÁmky 6 k POUŽItelNOstI katalOGOVéHO lIstU

Uvažované parametry konstrukce vycházejí z předpokladu dodržení zásad technologie provádění. V případě záměny jednotlivých materiálů vzniká riziko ztráty některých 
z deklarovaných parametrů či vlastností skladby. Použití skladby pro jiné místnosti ovlivňují tepelnětechnické, mechanické, akustické respektive další požadavky. Rozšířené použití 
vždy doporučujeme konzultovat s technikem atelieru dek.

aktuální verze katalogového listu je na www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi ke značkovým 
výrobkům ze sortimentu dektRade použitých ve skladbě. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně 
detailů k uvedené skladbě.



skladby a systémy dek datUm VydÁNÍ   2014|01

tĚŽkÁ PlOVOUCÍ POdlaHa s keRamICkOU NÁŠlaPNOU VRstVOU Na ROZNÁŠeCÍ betONOVé VRstVĚ, 
s tePelNOU IZOlaCÍ Z elastIFIkOVaNéHO PĚNOVéHO POlystyReNU s kROČeJOVÝm ÚtlUmem, 
s POdlaHOVÝm VytÁPĚNÍm

DEKFLOOR 36
ObyVklé POUŽItÍ 

kOUPelNy, PRÁdelNy a UmÝVÁRNy ObytNÝCH dOmŮ 
a ObČaNskÝCH staVeb

skladba POdlaHy ŘeŠÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | AKUSTIKU I MECHANICKÉ VLASTNOSTI I POŽÁRNÍ ODOLNOST

sPeCIFIkaCe skladby

POZ. VRstVa tlOUŠťka (mm) POPIs
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dlažba RAKO 10

14
8/

16
8

keramická dlažba (podrobnosti viz POZNÁmky 1)

2. lepicí tmel 6 jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro 
lepení keramických obkladů a dlažeb (třída C2t)

3. ochranná hydroizolační hmota 2 jednosložková silikátově disperzní hydroizolační 
hmota

4. penetrace - disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové 
disperze a modiikujících přísad

5. roznášecí betonová mazanina 50 roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou 
svařovanou kaRI sítí 150/150/4 v ose desky, 
dilatovaná

6. DEKPERIMETER PV 50 systémová deska pro uložení trubek podlahového 
vytápění

7. RIGIFLOOR 4000 30/50 tepelněizolační desky z elastiikovaného pěnového 
polystyrenu s kročejovým útlumem (tloušťka 
pro splnění požadované/doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 )

8. I. železobetonová deska min. 200 nosná stropní konstrukce

tePelNĚteCHNICké PaRametRy skladby

strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot součinitel prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 minimální tloušťka tepelné 
izolace (mm)

kategorie podlahy z hlediska poklesu dotykové 
teploty ∆θ10,N

do 10 °C včetně doporučená hodnota 0,51 (W/m2.k) 50 II. teplá

požadovaná hodnota 0,77 (W/m2.k) 30 III. méně teplá

OkRaJOVé POdmÍNky POUŽItÍ skladby Z HledIska tePelNé teCHNIky

Návrhová vnitřní teplota v zimním období 25 °C

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 65 %

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČsN eN IsO 13 788

akUstICké PaRametRy skladby

tloušťka tepelné izolace RIGIFlOOR 4000 30 mm 50 mm

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 54 56

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku l´n,w 45 42

meCHaNICké VlastNOstI skladby

maximální plošné zatížení podlahy (při stlačení tepelné izolace do 3 mm) ≤ 3 kN/m2 kategorie C1 – plochy, kde může dojít ke shromažďování lidí (dle ČsN eN 1991-1-1)

maximální bodové zatížení podlahy ≤ 2 kN půdorysná velikost bodu čtverce 25×25 mm nebo kruh o průměru 32 mm

Úhel kluzu nášlapné vrstvy min. 10° (R 9) dle dIN eN 51 130 a ČsN 74 4505

součinitel smykového tření (za mokra), bezpečný povrch min. 0,5 dle ČsN 74 4505 a ČsN 72 5191

Odolnost proti povrchovému opotřebení min. PeI III dle ČsN eN IsO 10 545-7

POŽÁRNÍ VlastNOstI skladby

Požární odolnost ReI 60 dP1
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KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

technická podpora

BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 731 421 952
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283

JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 739 488 085
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902

PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA VESTEC 731 544 923 
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952

ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 731 421 902
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

technická podpora 

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

POZNÁmky 1 k NÁŠlaPNé VRstVĚ

deklarovaným parametrům skladby odpovídají keramické dlažby řady RakO HOme a RakO ObJeCt vyjma dlažby taURUs povrch sl. V případě požadavku na vyšší úhel kluzu 
nášlapné vrstvy je možné zvolit dlažby z řady RakO HOme a RakO ObJeCt s hodnotami úhlu kluzu 10 – 19° (R 10) respektive 19 – 27° (R 11). V místnostech, kde hrozí větší 
znečištění a lze očekávat větší pohyb osob, se doporučuje navrhovat glazované dlažby z řad RakO HOme a RakO ObJeCt s vyšší odolností proti povrchovému opotřebení 
(stupeň PeI IV nebo PeI V). 
k pokládce keramické dlažby je možné přistoupit až po spuštění a vyregulování podlahového vytápění. U podlahy je kromě přenosu kročejového hluku směrem dolů nutné 
omezit i přenos kročejového hluku horizontálně mezi místnostmi na stejném podlaží (a případně i přenos do vyšších podlaží). Proto mezi přiléhajícími konstrukcemi (stěna, 
sloup apod.) a lepenou dlažbou je nutné zajistit dilatační spáru tloušťky min. 5 mm. keramický sokl nesmí být tedy pevně spojen v patě stěny s nášlapnou vrstvou. tuto spáru 
je nutné vyplnit například vhodným tmelem nebo je třeba použít speciální dilatační lištu. teplota povrchu podkladní vrstvy a vzduchu během pokládky a následujících 24 hodin 
od skončení prací nesmí klesnout pod 5 °C.

POZNÁmky 2 k tePelNĚteCHNICkémU POsOUZeNÍ skladby

Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden podle ČsN 73 0540-4. V případě podlahového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy 
od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem k nosné konstrukci (včetně). skladba podlahy byla posuzována v ploše, funkci konkrétních detailů vždy doporučujeme 
ověřit podrobným 2d (3d) tepelnětechnickým posouzením. Pokles dotykové teploty podlahy byl stanoven podle ČsN 73 0540-4 na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní 
povrchové teploty podlahy.

POZNÁmky 3 k mONOlItICkÝm sIlIkÁtOVÝm VRstVÁm

Parametry nosné stropní konstrukce (I.) (typ, tloušťku, třídu betonu, vyztužení atd.) je nutné navrhnout na základě statického výpočtu. Při návrhu stropní konstrukce je nutné 
zohlednit požárně technické požadavky a akustické parametry. mezní odchylka povrchu nosné konstrukce s ohledem na navazující pokládku kročejové izolace je max. 5 mm / 
2 m. Při provádění roznášecí betonové mazaniny je nutné zajistit, aby nedošlo k zatečení betonové směsi do kročejové izolace. V roznášecí betonové mazanině je nutné dodržovat 
pravidla pro řešení dilatačních respektive smršťovacích spár. V ploše se umísťují spáry tak, aby nevznikaly dilatační celky větší jak 6 x 6 m, dále v místech dilatací konstrukcí, změny 
tloušťky roznášecí betonové mazaniny, ve dveřních otvorech. Roznášecí betonovou mazaninu při změně tvaru a směru místnosti (např. místnosti s dispozicí ve tvaru l a U) je nutné 
dělit na menší pravidelné dilatační celky. délka dilatačního celku podlahy nemá být větší jak trojnásobek kratšího rozměru tohoto celku. spáry musí mít stejnou šířku na celou 
tloušťku roznášecí betonové mazaniny. V místě styku roznášecí betonové mazaniny a styku systémové desky podlahového vytápění s přiléhajícími konstrukcemi (stěna, sloup, 
prostupy apod.) je nutné provést průběžnou dilatační spáru a to přes obě vrstvy. dilatační spáru je možné provést páskem např. z vypěněného polyethylenu tl. 10 mm připevněného 
k přiléhajícím konstrukcím. minimální tloušťka betonové mazaniny nad vedením podlahového vytápění musí činit 50 mm. Pro zlepšení zpracovatelnosti betonové mazaniny během 
realizace roznášecí vrstvy, doporučujeme přidat do ní superplastiikační přísadu např. mapeluid N200. Ochranná hydroizolační hmota je vytažena z plochy na přiléhající konstrukce 
do výšky min. 200 mm. Veškeré kouty, prostupy, rohy jsou vyztuženy systémovou páskou (např. na bázi syntetického kaučuku) vloženou do čerstvé hydroizolační hmoty. Ochranná 
hydrizolační hmota musí být provedena dle technologických předpisů výrobců včetně řešení detailů, prostupů a dilatací. 
Před aplikací dalších vrstev mají roznášecí betonová mazanina spolu s ohrannou hydroizolační hmotou splňovat následující parametry:

mezní odchylka místní rovinnosti povrchu vrstvy do 3 mm/2 m dle ČsN 74 4505 

Hmotnostní vlhkost vrstvy ≤ 2 % dle požadavku výrobce dlažby

doporučená maximální šířka trhlin ve vrstvě 0,1 mm -

Ze sortimentu společnosti Weber je pro pozici 2 vhodný výrobek weber.for lex, pro pozici 3 terizol, pro pozici 4 weber.podklad a a pro pozici 5 weber.bat.beton.
Ze sortimentu společnosti Cemix je pro pozici 2 vhodný výrobek lepidlo Cemix FleX eXtRa, pro pozici 3 Cemix hydroizolační stěrka 1k a pro pozici 4 Cemix Penetrace® PH.
Při realizaci a návrhu skladby podlahy se nedoporučuje mezi sebou vzájemně kombinovat výrobky Weber a Cemix.

POZNÁmky 4 k akUstICkÝm PaRametRŮm skladby

akustické parametry skladby byly stanoveny na základě výpočtu bez zahrnutí nášlapných vrstev. Ve výpočtu bylo uvažováno s monolitickým železobetonovým stropem 
tl. 200 mm. Pro ostatní typy nosných konstrukcí musí být výpočet proveden zvlášť. Zvýšení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R´w je obecně možno docílit zesílením dimenze 
hmotných vrstev ve skladbě stropu (železobetonové desky, betonové roznášecí vrstvy apod.). skladba splňuje akustické požadavky pro konstrukce oddělující jednotlivé obytné 
prostory v bytových domech. akustické požadavky na oddělující konstrukce mezi těmito prostory jsou deinovány v ČsN 73 0532 (vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 
R´w 53 db, vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku l´n,w 55 db). Ve výsledcích výpočtů je v souladu s ČsN 73 0532 zahrnuta korekce pro šíření hluku 
bočními cestami k1 = 3 db v případě vzduchové neprůzvučnosti a k2 = 2 db v případě akustického tlaku kročejového zvuku.

POZNÁmky 5 k POdlaHOVémU VytÁPĚNÍ

systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění dekPeRImeteR PV musí být v ploše rozložena bez mezer a po obvodě těsně doléhat k dilatačnímu pásku. Rozvody 
podlahového vytápění se postupně vkládají mezi nopy. Potrubí je následně k deskám připevněno plastovými přichytkami ve tvaru U. Vhodným typem rozvodů podlahového 
vytápění je například potrubí s vrstvenou stěnou na bázi polyethylenu a hliníku o vnějším průměru potrubí ≤ 18 mm. Všechny vytápěné plochy, kde je provedeno podlahové 
topení, musí být před pokládkou nášlapné vrstvy vyhřáty na teplotu 15 - 18 °C a musí proběhnout hydraulické vyregulování jednotlivých topných okruhů. k prvnímu zahřátí 
dochází při teplotě náběhové vody v podlahovém topení 25 °C a každý následující den je zvýšena teplota vody o 5 °C, přičemž maximální teplota vody při zahřívání podlahy by 
neměla přesáhnout 45 °C. teprve po pozvolném vychladnutí podlahy, které je nutné pro zabránění odtržení trubky od betonu a zhoršení výkonu podlahového vytápění, je možné 
přistoupit k pokládce nášlapné vrstvy. Z hygienických a zdravotních důvodů nesmí teplota povrchu nášlapné vrstvy překročit 28 °C.

POZNÁmky 6 k POŽÁRNÍmU ZatŘÍdĚNÍ skladby

Požární odolnost skladby je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže nosné železobetonové konstrukce. Obecně lze např. u prostě podepřené 
železobetonové desky s min. tl. 60 mm a krytím spodní výztuže min. 10 mm uvažovat požární odolnost ReI 30 dP1, popř. u prostě podepřené železobetonové desky 
s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární odolnost ReI 60 dP1.

POZNÁmky 7 k POUŽItelNOstI katalOGOVéHO lIstU

Uvažované parametry konstrukce vycházejí z předpokladu dodržení zásad technologie provádění. V případě záměny jednotlivých materiálů vzniká riziko ztráty některých 
z deklarovaných parametrů či vlastností skladby. Použití skladby pro jiné místnosti ovlivňují tepelnětechnické, mechanické, akustické respektive další požadavky. Rozšířené použití 
vždy doporučujeme konzultovat s technikem atelieru dek. 

aktuální verze katalogového listu je na www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi ke značkovým 
výrobkům ze sortimentu dektRade použitých ve skladbě. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně 
detailů k uvedené skladbě.
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tĚŽkÁ PlOVOUCÍ POdlaHa s lamINÁtOVOU NÁŠlaPNOU VRstVOU Na ROZNÁŠeCÍ betONOVé VRstVĚ, 
s tePelNOU IZOlaCÍ Z elastIFIkOVaNéHO PĚNOVéHO POlystyReNU s kROČeJOVÝm ÚtlUmem

DEKFLOOR 37
ObyVklé POUŽItÍ 

ObytNé mÍstNOstI ObytNÝCH dOmŮ 
kaNCelÁŘe admINIstRatIVNÍCH bUdOV

skladba POdlaHy ŘeŠÍ

TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI | AKUSTIKU I MECHANICKÉ VLASTNOSTI I POŽÁRNÍ ODOLNOST

sPeCIFIkaCe skladby

POZ. VRstVa tlOUŠťka (mm) POPIs

1.
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EGGER FLOOR LINE® 10

95
/1

15

laminátová podlaha s HdF jádrem (podrobnosti 
viz POZNÁmky 1)

2. tlumící podložka 5 pásy z pěněného polyethylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou

3. DEKSEPAR 0,2 separační polyethylenová fólie slepovaná 
ve spojích 

4. roznášecí betonová mazanina 50 roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou 
svařovanou kaRI sítí 150/150/4 v ose desky, 
dilatovaná

5. DEKSEPAR 0,2 separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 

6. RIGIFLOOR 4000 30/50 tepelněizolační desky z elastiikovaného pěnového 
polystyrenu s kročejovým útlumem (tloušťka 
pro splnění požadované/doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 )

7. I. železobetonová deska min. 200 nosná stropní konstrukce

tePelNĚteCHNICké PaRametRy skladby

strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot součinitel prostupu tepla dle ČsN 73 0540-2 minimální tloušťka tepelné 
izolace (mm)

kategorie podlahy z hlediska poklesu dotykové 
teploty ∆θ10,N

do 10 °C včetně doporučená hodnota 0,7 (W/m2.k) 50 I. Velmi teplá

požadovaná hodnota 1,05 (W/m2.k) 30

OkRaJOVé POdmÍNky POUŽItÍ skladby Z HledIska tePelNé teCHNIky

Návrhová vnitřní teplota v zimním období 21 °C

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČsN eN IsO 13 788

akUstICké PaRametRy skladby

tloušťka tepelné izolace RIGIFlOOR 4000 30 mm 50 mm

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 54 56

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku l´n,w 45 42

meCHaNICké VlastNOstI skladby

maximální plošné zatížení podlahy (při stlačení tepelné izolace do 3 mm) ≤ 3 kN/m2 kategorie C1 – plochy, kde může dojít ke shromažďování lidí (dle ČsN eN 1991-1-1)

maximální bodové zatížení podlahy ≤ 2 kN půdorysná velikost bodu čtverce 25×25 mm nebo kruh o průměru 32 mm

Úhel kluzu nášlapné vrstvy min. 10° (R9) dle dIN eN 51 1130 a ČsN 74 4505

klasiikace nášlapné vrstvy podle úrovně užívání třída 32 dle ČsN eN 13329

POŽÁRNÍ VlastNOstI skladby

Požární odolnost ReI 60 dP1

1

2
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7
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KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

technická podpora

BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 731 421 952
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283

JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 739 488 085
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902

PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA VESTEC 731 544 923 
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952

ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 731 421 902
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

technická podpora 

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

POZNÁmky 1 k NÁŠlaPNé VRstVĚ

Řady laminátových podlah eGGeR FlOOR lINe® odpovídající deklarovaným parametrům 
skladby

 – řada UNIVeRsaljasan aalborg
 – řada Contry dub bílý cottage, dub severský koňak, borovice boreal hnědá
 – řada Compact dub Zermatt moca, borovice beachhouse
 – řada modern kingstowne boxwood, dub arlington
 – řada modern block sonic, beton hrubý, basaltino bílé
 – řada bussines dub bílý cottage

V případě požadavku na vyšší úhel kluzu nášlapné vrstvy je možné zvolit laminátové podlahy z řady eGGeR FlOOR lINe® s hodnotou úhlu kluzu 10 – 19° (R 10).
U podlahy je kromě přenosu kročejového hluku směrem dolů nutné omezit i přenos kročejového hluku horizontálně mezi místnostmi na stejném podlaží (a případně i přenos 
do vyšších podlaží). Proto mezi přiléhajícími konstrukcemi (stěna, sloup apod.) a laminátovou podlahou se ponechává dilatační spára 8 až 15 mm. Šířka této spáry se 
stanoví s ohledem na velikosti plochy nášlapné vrstvy a délkové roztažnosti nášlapné vrstvy. minimálně 24 hodin před pokládkou (respektive první manipulací) je třeba dílce 
laminátové podlahy uskladnit při teplotě 15 – 22 °C v místnosti, kde bude probíhat instalace. teplota povrchu podkladní vrstvy nemá klesnout pod 15 °C. teplota během pokládky 
a následujících 24 hodin po skončení prací nesmí poklesnout pod 15 °C. stejně tak je nutné dodržet relativní vlhkost vzduchu v interiéru, která má činit dlouhodobě 40 – 70 %.

POZNÁmky 2 k tePelNĚteCHNICkémU POsOUZeNÍ skladby

Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden podle ČsN 73 0540-4. skladba podlahy byla posuzována v ploše, funkci konkrétních detailů vždy doporučujeme ověřit 
podrobným 2d (3d) tepelnětechnickým posouzením. Pokles dotykové teploty podlahy byl stanoven podle ČsN 73 0540-4 na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní 
povrchové teploty podlahy.

POZNÁmky 3 k mONOlItICkÝm sIlIkÁtOVÝm VRstVÁm

Parametry nosné stropní konstrukce (I.) (typ, tloušťku, třídu betonu, vyztužení atd.) je nutné navrhnout na základě statického výpočtu. Při návrhu stropní konstrukce je nutné 
zohlednit požárně technické požadavky a akustické parametry. mezní odchylka povrchu nosné konstrukce s ohledem na navazující pokládku kročejové izolace je max. 5 mm/2 m. 
Při provádění roznášecí betonové mazaniny je nutné zajistit, aby nedošlo k zatečení betonové směsi do kročejové izolace. V roznášecí betonové mazanině je nutné dodržovat 
pravidla pro řešení dilatačních respektive smršťovacích spár. V ploše se umísťují spáry tak, aby nevznikaly dilatační celky větší jak 6×6 m, dále v místech dilatací konstrukcí, 
změny tloušťky roznášecí betonové mazaniny, ve dveřních otvorech. Roznášecí betonovou mazaninu při změně tvaru a směru místnosti (např. místnosti s dispozicí ve tvaru l 
a U) je nutné dělit na menší pravidelné dilatační celky. délka dilatačního celku podlahy nemá být větší jak trojnásobek kratšího rozměru tohoto celku. spáry musí mít stejnou 
šířku na celou tloušťku roznášecí betonové mazaniny. V místě styku roznášecí betonové mazaniny s přiléhajícícími konstrukcemi (stěna, sloup apod.) je nutné provést průběžnou 
dilatační spáru. dilatační spáru je možné provést páskem např. z vypěněného polyethylenu tl. 10 mm připevněného k přiléhajícím konstrukcím. 
Před aplikací dalších vrstev má roznášecí betonová mazanina splňovat následující parametry:

mezní odchylka místní rovinnosti povrchu vrstvy do 2 mm/2 m dle ČsN 74 4505

Hmotnostní vlhkost vrstvy ≤ 2,0 % dle požadavku výrobce laminátové podlahy

doporučená maximální šířka trhlin ve vrstvě 0,1 mm -

Ze sortimentu společnosti Weber je pro pozici 4 vhodný výrobek weber.bat.beton.

POZNÁmky 4 k akUstICkÝm PaRametRŮm skladby

akustické parametry skladby byly stanoveny na základě výpočtu bez zahrnutí nášlapných vrstev. Ve výpočtu bylo uvažováno s monolitickým železobetonovým stropem 
tl. 200 mm. Pro ostatní typy nosných konstrukcí musí být výpočet proveden zvlášť. Zvýšení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R´w je obecně možno docílit zesílením dimenze 
hmotných vrstev ve skladbě stropu (železobetonové desky, betonové roznášecí vrstvy apod.). skladba splňuje akustické požadavky pro konstrukce oddělující jednotlivé obytné 
prostory v bytových domech. akustické požadavky na oddělující konstrukce mezi těmito prostory jsou deinovány v ČsN 73 0532 (vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 
R´w 53 db, vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku l´n,w 55 db). Ve výsledcích výpočtů je v souladu s ČsN 73 0532 zahrnuta korekce pro šíření hluku 
bočními cestami k1 = 3 db v případě vzduchové neprůzvučnosti a k2 = 2 db v případě akustického tlaku kročejového zvuku. 

POZNÁmky 5 k POŽÁRNÍmU ZatŘÍdĚNÍ skladby

Požární odolnost skladby je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže nosné železobetonové konstrukce. Obecně lze např. u prostě podepřené 
železobetonové desky s min. tl. 60 mm a krytím spodní výztuže min. 10 mm uvažovat požární odolnost ReI 30 dP1, popř. u prostě podepřené železobetonové desky 
s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární odolnost ReI 60 dP1.

POZNÁmky 6 k POUŽItelNOstI katalOGOVéHO lIstU

Uvažované parametry konstrukce vycházejí z předpokladu dodržení zásad technologie provádění. V případě záměny jednotlivých materiálů vzniká riziko ztráty některých 
z deklarovaných parametrů či vlastností skladby. Použití skladby pro jiné místnosti ovlivňují tepelnětechnické, mechanické, akustické respektive další požadavky. Rozšířené použití 
vždy doporučujeme konzultovat s technikem atelieru dek. 

aktuální verze katalogového listu je na www.dektrade.cz. Zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi ke značkovým 
výrobkům ze sortimentu dektRade použitých ve skladbě. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně 
detailů k uvedené skladbě.





Poznámky:
1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.
2) Porotherm KP XL se skládá ze 4 až 6-ti keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu) a doplňkové tahové výztuže, třmínků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává

jako 1 kus.
3) Délka doplňkové tahové výztuže odpovídá vždy celkové délce překladu KP XL
4) Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tlouštěk od 30 cm (30; 36,5; 40; 42,5; 44; 50 cm). U stěn tl. 30 a 36,5 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tlouštěk

40 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější straně obvodových stěn není součástí dodávky.

Standardní výška překladu KP XL po zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev zdiva (min. výška překladu po zmonolitnění je 44 cm).
Hmotnost Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 38 kg/m (max. 133 kg na jeden keramobetonový díl).

  délka překladu         světlé rozpětí šířka překladu 4) cena překladu doplňková tahová třmínky                       rozpěry
                                       otvoru včetně doplňkové výztuže, třmínků a rozpěr 2) výztuž 3)

             cm                              cm cm Kč/ks  bez DPH Kč/ks  s DPH ks x ∅ ks x ∅ [ mm]/dl. [mm]   ks x ∅ [mm]/dl. [mm]

         375                       325 6 983,- 8 449,90 1x ∅ R10 40 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         400                       350 7 609,- 6 206,50 1x ∅ R12 40 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         425                       375 8 227,- 9 955,00 2x ∅ R10 60 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         450                       400 8 979,- 10 865,00 2x ∅ R12 60 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         475                       425 9 922,- 12 005,20 2x ∅ R14 60 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         500                       450 11 008,- 13 319,30 2x ∅ R16 80 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         525                       475 12 153,- 14 705,10 2x ∅ R18 80 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         550                       500 13 417,- 16 234,30 2x ∅ R20 100 x ∅ 3,7 / 350        12 x ∅ 6 / 160

         575                       525 15 253,- 18 456,20 3x ∅ R18 100 x ∅ 3,7 / 450        12 x ∅ 6 / 260

         600                       550 15 859,- 19 189,20 3x ∅ R18 100 x ∅ 3,7 / 450        12 x ∅ 6 / 260

         625                       575 17 560,- 21 247,40 3x ∅ R20 120 x ∅ 3,7 / 450        16 x ∅ 6 / 260

         650                       600 18 178,- 21 995,80 3x ∅ R20 120 x ∅ 3,7 / 450        16 x ∅ 6 / 260

30

40

Důležité:
Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.).
Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL.

Porotherm KP XL 1) 30, 40/50 cm (š/v)

Porotherm KP XL NOVINKA



400, 440

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

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

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

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

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

PO ROTHERM

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

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

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

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

BSt 500 A
Roz mě ry šxvxd 70x238x1000

až 3500 mm
Hmot nost na jednotku plochy

137 až 151 kg/m2

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

Technické označení

PTH překlad 7 - 100 až 350

Minimální dél ka ulo že ní

pro všechny druhy cihel PO ROTHERM

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

Po žár ní odol nost

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

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

Sta tic ké úda je

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

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

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

Způ sob za bu do vá ní

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

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

�

�

ČSN EN 845-2

�

�

1000

Uložení
mm

Světlost
mm

Qu
kN

Mu
kNm

1250
125

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

750
1000
1250
1500
1600
1850
2000
2250
2500
2750

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

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

3500 3000 14,2 7,83

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

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

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

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

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

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

200

250

Délka
mm

Délka
mm

Zatížení
qd

Zatížení - kombinace překladů
qd qd qd� � � �

Popisy na překladu:

DOLNÍ S
TRANA - 

Β
Η
И
З

HORNÍ STRANA - Η
АВ
ЕР
Х

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

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

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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De tail pře kla du ve stě ně
tloušť ky 175 a 190 mm

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

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

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

175

190

30
50

240

250

�

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

�

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

�
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