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             Platnost od 1.2.2010 

Technický list výrobku 
dle požadavk] ČSN EN 13 707 a ČSN EN 13 969 

Bitagit 40 mineral 
V 60 S 40 

                                  
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou 
ze sklenEné rohože a s povrchovou úpravou minerálním 
jemnozrnným posypem.        
 
Charakteristika a oblast použití :
Bitagit 40 mineral je určený jako pás ve vícevrstvých 
hydroizolací stUech.  
- samostatnE v hydroizolačních povlacích, které nejsou 
  namáhány tahovými silami                    
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu 
- dále se používá jako izolace spodní stavby proti zemní 
  vlhkosti a gravitační vodE            
  
Zpracování : 
Pás se aplikuje za pomoci plamene na vhodný podklad. 
Podélné a pUíčné spoje doporučujeme provádEt  
alespoO 10 cm. Pás doporučujeme aplikovat pUi teplotE  
vzduchu min. 10 °C. 
 
Značení :
Role: identifikační potisk ze spodní strany pásu  
v intervalech 4 – 5 m 
Paleta: identifikační štítek 
Obal: identifikační údaje 
 
Doprava a skladování :
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvE   
ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). 
Chránit pUed pUímým slunečním záUením. 
 
Skladba pásu :
- vrchní vrstva - jemnozrnný posyp 
- asfaltová hmota - oxidovaný asfalt s plnidly 
- nosná vložka - sklenEná rohož 
- asfaltová hmota - oxidovaný asfalt s plnidly 
- spodní úprava - PE folie     
 
 
 
Balení : standardnF:

- role 10 m x 1 m x 4,0 mm 
- pevný papírový obal nebo speciální pásky 

dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm                             
v počtu 15 ks zajištEné PE folií             

        CERTIFIKÁT VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY    č. 1301-CPD-0423 ze dne 12.01.2009
                                         č. 1301-CPD-0424 ze dne 12.01.2009
Záruka: 3 roky Vydal: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.,Studená 3, 82634 Bratislava, Slovenská republika

               * PAVUS  posudek č. 508 092 z roku 2008 
                                                                          

                                                                                                     Svoboda nad Úpou dne  29.1.2010                    Jan Adam      Miroslav Konečný 
                   výrobní Ueditel               obchodní Ueditel      
 
 
 

Vlastnosti Jednotka Zkušební metoda Hodnoty

Zjevné vady - ČSN EN 1850-1 bez zjevných vad 
Délka min. m ČSN EN 1848-1 10 
ŠíUka min. m ČSN EN 1848-1 1 
PUímost - ČSN EN 1848-1 vyhovuje 
Plošná hmotnost pásu  kg/m2 ČSN EN 1849-1 5,2 ± 5% 
Tlouš[ka pásu   mm ČSN EN 1849-1 4,0 ± 0,2 
VodotEsnost (pUi 0,2MPa 
24 hod) - ČSN EN 1928:2000 vyhovuje 

Reakce na oheO * - ČSN EN 13501-1 E 
Chování pUi vnEjším požáru * - ENV 1187 BROOF (t1)  
Tahové vlastnosti  
nejvEtší tahová síla    
                            podél                       
                            napUíč               
protažení             podél                              
                            napUíč 

 
N/50 mm 

 
% 

ČSN EN 12311-1 
 

600 ± 200 
400 ± 100 

4 ± 2 
4 ± 2 

Odolnost proti nárazu min.  
 metoda A mm ČSN EN 12691 900

Odolnost proti statickému 
zatížení min. kg ČSN EN 12730 5 

Ohebnost za nízkých teplot °C ČSN EN 1109 0 
Odolnost proti stékání pUi 
zvýšené teplotE °C ČSN EN 1110 70 

Odolnost proti protrhávání   
(dUík hUebíku)                                  
                             podél  

napUíč              

 
N 
 

ČSN EN 12310 -1                     80 ± 30 
80 ± 30

UmElé stárnutí pUi 
dlouhodobém 
vystavení zvýšené teplotE 

12 týdn] ČSN EN 1296 vyhovuje 

Vliv chemikálií na vodotEsnost 
(informativní) - ČSN EN 13707 a 

13969 vyhovuje 



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle směrnice Rady č.89/106/EHS, ve znění

směrnice Rady č.93/68/EHS

Výrobce: KRPA DEHTOCHEMA, a.s. se sídlem ve Svobodě nad Úpou,
Nádražní 450, okres Trutnov, PSČ 542 24,

prohlašuje a potvrzuje na svou odpovědnost, že výrobek:

Bitagit 40 mineral

V 60 S 40 
dle požadavků ČSN EN 13 707 a ČSN EN 13 969

je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože a povrchovou úpravou
minerálním jemnozrnným posypem.

Charakteristika a použití :
Bitagit 40 mineral je určený jako pás ve vícevrstvých hydroizolací střech.
- samostatně v hydroizolačních povlacích, které nejsou namáhány tahovými silami
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu
- dále se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a gravitační vodě

Skladba pásu :
- horní vrstva jemnozrnný posyp
- asfaltová hmota oxidovaný asfalt s plnidly
- nosná vložka skleněná rohož
- asfaltová hmota oxidovaný asfalt s plnidly
- spodní úprava PE fólie

Balení :
- pevný papírový obal, nebo speciální pásky
- dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm zajištěné PE folií

Doprava a skladování :
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo
k podlaze).
Chránit před přímým slunečním zářením.

Zpracování : základní – natavení plamenem
pás doporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu min. 10°C

Záruka : 3 roky



Technické parametry :

Vlastnosti Jednotka Zkušební metoda Hodnoty

Zjevné vady - ČSN EN 1850-1 bez zjevných vad

Délka min. m ČSN EN 1848-1 10

Šířka min. m ČSN EN 1848-1 1

Přímost - ČSN EN 1848-1 vyhovuje

Plošná hmotnost pásu kg/m2 ČSN EN 1849-1 4,8 ± 5%

Tloušťka pásu mm ČSN EN 1849-1 4,0 ± 0,2

Vodotěsnost (při 0,2MPa/24 hod) - ČSN EN 1928:2000 vyhovuje

Reakce na oheň - ČSN EN 13501-1 F

Tahové vlastnosti
největší tahová síla - podél

- napříč
protažení - podél

- napříč

N/50 mm 

%

ČSN EN 12311-1
600 ±200
400 ±100

4 ±2
4 ±2

Odolnost proti nárazu min.
při teplotě 23 ±2°C

mm ČSN EN 12691 30

Odolnost proti statickému
zatížení min.

kg ČSN EN 12730 5

Ohebnost za nízkých teplot °C ČSN EN 1109 0

Odolnost proti stékání při
zvýšené teplotě

°C ČSN EN 1110 70

Umělé stárnutí při dlouhodobém
vystavení zvýšené teplotě

12 týdnů ČSN EN 1296 vyhovuje

Vliv chemikálií na vodotěsnost
(informativní)

- ČSN EN 13707 a 13969 vyhovuje

CERTIFIKÁT VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1301-CPD-0214 ze dne 11.08.2006
č. 1301-CPD-0215 ze dne 11.08.2006

Vydal: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.,Studená 3, 82634 Bratislava, Slovenská republika

Svoboda nad Úpou, dne 1. 7. 2008 Jan Adam Miroslav Konečný
výrobní ředitel obchodní ředitel
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1. NÁZEV VÝROBKU :  ASFALTOVÝ ŠINDEL DELTA MAX 

2. Technická specifikace:
2.1.  �SN 65 7212 - Asfalty oxidované stavebn� izola�ní 
2.2  �SN EN 12591 - Asfalty a asfaltová pojiva - specifikace pro silni�ní asfalty 
2.3. �SN EN 544 - Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou 

3. Ú�el použití:   

Šindele se používají na zhotovení st�ešního plášt� pro sklony st�ech a vn�jší obklady st�n od 15° do 90°. 

4. Zp�sob  použití:
   

Šindele se p�ipev�ují k podkladu pomocí korozivzdorných h�ebík�  o pr�m�ru min. 3 mm, min. délky 25 mm a 
s pr�m�rem hlavi�ky min. 8 mm. P�i sklonu do 60° se používají 4 ks h�ebík� na šindel.  P�i sklonu nad 60 ° je spot�eba 
6 ks / šindel. H�ebíky se umís�ují cca 20 mm nad vý�ez v šindelu. 

Podkladem je zpravidla d�ev�né bedn�ní z prken tl. min. 24 mm, p�ípadn� speciální d�evot�ískové desky nebo 
p�ekližky. 

Jako podkladní vrstva se používají  asfaltované pásy Sindelit SR, Sindelit SBS, Sindelit E GV 10 a V 13. P�i 
sklonu 15°-20° je vhodné použít Samolepicí pás Extra a nebo podkladní modifikovaný pás tl. min. 3 mm. 

P�i teplotách nižších pod  +10 °C je nutné šindel p�ed manipulací a pokládkou temperovat. P�i pokládce za 
teploty nižší +15 °C doporu�ujeme aktivovat termobody.  Separa�ní mikrotenové pásky na spodním líci šindele se 
neodstra�ují. 

5. Složení Šindele

5.1. Horní povrchová úprava. Úprava je provedena barvenou b�idlicí nebo jiným hrubozrnným minerálním posypem. 
Šindele jsou opat�eny z vrchní strany lepícími body z oxidovaného asfaltu. 

5.2.Krycí asfaltová hmota. Pod a nad nosnou vložkou použity oxidované asfalty podle �SN 657212. Plnivo 
jemnozrnný  minerální materiál chemicky inertní v��i asfaltu.  

5.3. Nosná vložka. Použita vložka ze skelné rohože o gramáži min. 100g/m2. 

5.4. Dolní povrchová úprava. Jemnozrnný b�idli�ný posyp nebo jiný vhodný materiál. V míst� lepících bod� na lícové 
stran� šindele umíst�n  pruh polymerní folie sloužící k separaci jednotlivých  šindel� p�i skladování. 

6. Balení, Zna�ení,Doprava a Skladování

6.1. Balení.  Šindele jsou baleny do polymerní folie, která je termicky sva�ena a dodávají  se na paletách.

6.2. Zna�ení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu nebo na identifika�ním štítku, p�ípadn� jejich kombinací a spl�ují 
požadavky p�íslušných norem. 

Název výrobku dle 
tvaru listu  

Plocha jednoho 
balení (m2) 

Po�et výsek� v 
jednom balení 

Po�et balení 
na palet�

Plocha na 
palet� (m2) 

Váha 
palety (kg) 

DELTA 3 20 36 108 cca 650 
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6.3.Doprava . Doprava jednotlivých balík� šindel� se provádí v horizontální poloze. P�i doprav� v�tšího 
množství balík� na palet� musí být jednotlivá balení zajišt�na smrštitelnou folií.

6.4. Skladování. Šindele v balících se skladují v horizontální poloze na paletách. Maximální po�et na sob� položených 
balík� šindel� je 14. Šindele musí být chrán�ny p�ed p�ímými pov�trnostními vlivy,  hlavn� p�ed slune�ním zá�ením a 
jinými zdroji tepla, které by mohly zp�sobit jejich deformaci. 

6.5. Záruka 
Záruka na funk�nost šindel� je 12 rok�. 

7. ZAT�ÍD	NÍ  A OZNA�ENÍ  VÝROBKU DLE �SN EN 544

Asfaltové šindele pro st�ešní krytinu a vn�jší obklady st�n se sklen�nou výztuží, TYP 4x2 

8. TECHNICKÉ PARAMETRY PÁSU

Charakteristika 
Zkušební metoda / 

klasifikace 
Jednotka Hodnota nebo údaj 

Dle �SN EN 544 

Plošná hmotnost asfaltu EN 544:2006 g/m2 min. 1300 

Výška  EN 544:2006 mm 343+/-3 
Ší�ka EN 544:2006 mm 1000+/-3 

Nejv�tší tahová síla                                  
- p�í�ný sm�r (po výšce) EN 12311-1:2000 

N/50mm min.400 

 - podélný sm�r (po ší�ce) N/50mm min.600 

Nejv�tší protažení                                     
- p�í�ný sm�r EN 12311-1:2000 

% min. 2 

 - podélný sm�r % min. 2 

Odolnost proti protrhávání (d�ík 
h�ebíku)  

�SN EN 12310-
1:2000 

N min. 100 

Nasákavost EN 544:2006 - max.1% 
Odolnost proti UV zá�ení  EN 1297:2004 - vyhoví 60 cykl�m 

Odolnost proti stékání  p�i zvýšené 
teplot�

EN 1110:2000 mm  max. 2mm p�i 90°C 

P�ilnavost posypu EN 12039:2000 g max. 1,2  
Chování p�i vn�jším požáru EN 1187:2002 - B roof (t3) 

Reakce na ohe�
EN 13823:2003     
EN ISO 11925-

2:2004 
- t�ída E 
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1. NÁZEV VÝROBKU :  SINDELIT SBS 

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
2.1.�SN EN 13 707 : 2005 Hydroizola�ní pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci st�ech - 

Definice a  charakteristiky 
2.2.�SN EN 13859-1 : 2005 Hydroizola�ní pásy a fólie – Definice a  charakteristiky pás� a folií podkladních a 

pro pojistné hydroizolace – �ást 1 : Pásy a folie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané 
krytiny 

3. Ú�EL POUŽITÍ:   
Pás se používá jako podkladní a pojistná izolace pod skládané krytiny. 

4. ZP�SOB  POUŽITÍ:   
Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje (p�esahy) je možné �ešit vzájemným natavením nebo 
slepením. Velikost podélných a p�í�ných spoj� 100 (min.80 ) mm . P�i volném p�eložením je nutné dodržet 
dvojnásobnou velikosti p�esah�. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu p�i zpracování je +0 °C.  

5. SLOŽENÍ PÁSU
5.1. Úprava horního povrchu pásu.  Jemnozrnný minerální posyp 
5.2. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou. Sm�s asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v 

celkové tlouš�ce do 1 mm. 
5.3. Nosná vložka. Nosná vložka z polyesterového rouna vyztužená skelnou tkaninou, impregnovaná. 
5.4. Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou.  Sm�s asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v 

celkové tlouš�ce do 1 mm  
5.5.  Úprava dolního povrchu pásu. Rouno z polymerních vláken. 

6. BALENÍ, ZNA�ENÍ,DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
6.1. Balení.  Pásy se dodávají v rolích o rozm�rech 1m x 20m x 1,4mm. Role jsou zabezpe�eny proti rozbalení 

vhodným zp�sobem, nap�. papírovým obalem nebo pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na 
paletách fixovaných ve vertikální poloze.  

6.2. Zna�ení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifika�ním štítku, p�ípadn�
jejich kombinací a spl�ují požadavky p�íslušných norem. 

6.3.Doprava Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzav�ených dopravních prost�edcích. 
P�epravu v nekrytých dopravních prost�edcích lze provést pouze v tom p�ípad�, že výrobky jsou 
p�epravovány na paletách zabezpe�ených smrš�ovací fólií. 

6.4. Skladování. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chrán�ny p�ed p�ímými 
pov�trnostními vlivy,  hlavn� p�ed slune�ním zá�ením a jinými zdroji tepla, které by mohly zp�sobit jejich 
deformaci. 

6.5.Záruka. Záruka na funk�nost 3 roky.  

Návin (plocha balení) 
(m

2
) 

Barva obalu  Po�et rolí na palet� Plocha na palet� (m
2
) Váha palety (kg) 

20 

Páska horní- název výrobku, 
st�ední použití, dolní 

DEHTOCHEMA 
BITUMAT

20 400 cca 680 

7. CERTIFIKA�NÍ ZNA�KA
�íslo certifikátu : 1023-CPD-0038F
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8. TECHNICKÉ PARAMETRY PÁSU

Charakteristika 
Zkušební metoda / 

klasifikace 
Jednotka Hodnota nebo údaj 

Dle �SN EN 13707, �SN EN 13859-1: 

Zjevné vady �SN EN 1850-1:2000 - bez zjevných vad 

Délka  �SN EN1848-1:2000 m min.20,0 

Ší�ka �SN EN1848-1:2000 m 0,995-1,015 

Plošná hmotnost pásu  �SN EN1849-1:2000 min g/m2 1100 

P�ímost �SN EN1848-1:2000 - 
max.odchylka 

20mm/10m 

Tlouš�ka �SN EN1849-1:2000 mm 1,4+/-0,2 

Vodot�snost (10kPa/24h) 
�SN EN 1928:2001 

"Metoda A" 
- vyhovuje  

Reakce na ohe�
�SN EN 13501-1:2005   
EN ISO 11925-2:2004 

- t�ída E 

Nejv�tší tahová síla                            
- p�í�ný sm�r 

�SN EN 12311-1:2000 
N/50mm 300+/-80 

 - podélný sm�r N/50mm 600+/-150 

Nejv�tší protažení                               
- p�í�ný sm�r 

�SN EN 12311-1:2000 

% 45+/-10 

 - podélný sm�r % 45+/-10 

Ohebnost p�i nízké teplot�
(pružnost) 

�SN EN 1109:2000 °C max. -20 

Dle �SN EN 13707: 

Odolnost proti stékání  p�i zvýšené 
teplot�

�SN EN 1110:2000 °C min. 90 

Dle �SN EN 13859-1: 

Odolnost proti pronikání vody �SN EN 1928:2001     - 
W1 

Vliv um�l. stárnutí na odolnost 
pronikání vody 

�SN EN 1296:2001, 
�SN EN 1297:2004, 
�SN EN 1928:2001 

- 

W1 

Vliv um�l. stárnutí na pevnost v tahu  
- p�í�ný sm�r 

�SN EN 1296:2001, 
�SN EN 1297:2004, 
�SN EN 12311-1:2001 

N/50mm 300+/-80 

 - podélný sm�r N/50mm 600+/-150 

Vliv um�l. stárnutí na protažení          
- p�í�ný sm�r 

�SN EN 1296:2001, 
�SN EN 1297:2004, 
�SN EN 12311-1:2001 

% 45+/-10 

 - podélný sm�r % 45+/-10 

Propustnost vodních par �SN EN 1931: 2001 m 20,0+/-5 

Odolnost proti protrhávání (d�ík 
h�ebíku)  - p�í�ný sm�r  �SN EN 12310-1:2000 

N 200+/-50 

 - podélný sm�r N 150+/-50 

Rozm�rová stálost �SN EN 1107-1:2000 % max.-0,5 

 Poznámka – výrobek neobsahuje nebezpe�né látky. 
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Ostatní varianty uspo�ádání výtahu možno projednat telefonicky. 
Technické zm�ny vyhrazeny ! 

- 4 - 

���������	
��    …   TRAK�NÍ VÝTAH BEZ STROJOVNY 

NOSNOST 
typ 

[ kg ] osoby 

KABINA 
ŠK × HK 

ŠACHTA 
ŠŠ × HŠ 

DVE�E VE ZDIVU RYCHLOST
[ m/s ] 

P�ÍKON 
[ kW ] 

I. 320 4 900 × 1000 1500 × 1400 700 × 2000 1000 × 2260 1,0 3,7  

II. 400 5 1000 × 1100 1600 × 1500 800 × 2000 1100 × 2260 1,0 4,2  

III. 450 6 1000 × 1250 1600 × 1650 800 × 2000 1100 × 2260 1,0 4,5 •
1

IV. 630 8 1100 × 1400 1700 × 1800 900 × 2000 1200 × 2260 1,0 5,5 •

V. 1000 13 1100 × 2100 1800 × 2500 900 × 2000 1200 × 2260 1,0 9,5 •

VI. 1250 16 1200 × 2300 2000 × 2700 1100 × 2000 1400 × 2260 1,0 12,5 •

VII. 1600 21 1400 × 2400 2300 × 2800 1200 × 2000 1500 × 2260 1,0 14,7 •

1)  p�i zm�nách dokon�ených staveb ... délkové rozm�ry jsou v [ mm ]  

PR�CHOZÍ VÝTAH - hloubka šachty " HŠ " se zv�tší o 140 mm 

��

��

��

��

�
�
��

�
�
�	

�

	�
	

��
�

�
�	

��
��

��
��

�
�
	�

�
�
�
�
�

�
��

�	
	�

��
�	

	�
 !

"	
�
��
#�

���
	�

��
�	
�$

��
	�

�
%

��
�
��

	�
&
�
�
�
�

�
'(

�	
	�

�	
��

�

�
��

�
	)

*
+
	,

��
-
.�

)*
+
�
��

��
/

�
��

�	
�

��
� 
!"

	�
��
#	
�
��

�
��

�	
��

��
%

�
�	

��
��

�

SVISLÝ  �EZ  ŠACHTOU
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P�DORYS  ŠACHTY
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1) provedení šachty výtahu musí odpovídat národním stavebním p�edpis�m a požadavk�m �SN EN 81-1 

2) objekt v n�mž je umíst�na šachta výtahu nutno projektovat s ohledem na �SN 27 4210 (akustický tlak a hluk výtah�); 

hodnoty hluku výtahu v šacht�: a) pr�jezd výtahu šachtou ... 85 dB; b) otevírání a zavírání výtahových dve�í ... 70 dB; 

c) výtahový pohon ... 85 dB; d) el. rozvád�� výtahu ... 70 dB 

3) rozm�ry šachty se rozumí vnit�ní (sv�tlé) po dokon�ení vnit�ních úprav st�n (pevná neprašná omítka, apod.), tolerance 

odchylky svislosti st�n zd�né šachty po celé její výšce je max. 10 mm pro �elní st�nu(y) a 20 mm pro zbývající st�ny 

4) st�ny, podlahu a strop šachty provést z neho�lavých materiál�; musí mít takovou mech. pevnost, aby p�i p�sobení 

kolmé síly 300 N na plochu 5 cm
2
 odolaly tomuto zatížení bez trvalé deformace nebo s pružnou deformací do 15 mm a 

musí být schopny unést zatížení od technologie výtahu uvedené na dispozi�ním výkrese 

5) pod šachtou výtahu nemají být p�ístupné prostory, v opa�ném p�ípad� musí být podlaha šachty stavebn� dimenzována 

na p�sobící síly od technologie výtahu a na plošné zatížení 5000 N/m
2
 a pod nárazníkem protiváhy musí být umíst�n 

pevný podstavec až na pevnou (rostlou) zem 

6) prohlube� šachty izolovat proti pronikání spodní vody a opat�it  protiprašným nát�rem 

7) stavebn� p�ipravit podpraží nástupiš� pro usazení šachetních dve�í (vybetonovat nebo osadit ocel. profil dle dispozice) 

8) vyzna�it vágris v každém nástupišti do prostoru šachetních dve�í výtahu 

9) dodat a osadit ocel. nosníky v hlav� šachty pro usazení výtah. pohonu (rozm�ry a umíst�ní dle dispozice) 

10) dodat a osadit montážní záv�sné oko do stropu šachty (nosnost a umíst�ní dle dispozice) 

11) dodat a osadit pevný ocelový žeb�ík pro p�ístup do prohlubn� šachty, pop�. zhotovit též stavební niku pro žeb�ík s 

rozm�ry dle dispozice 

12) zhotovit pr�chody pro elektrické vedení mezi šachtou a �ídícím el. rozvád��em výtahu (dle dispozice) 

13) zhotovit pod stropem šachty v�trací otvor s krycí m�ížkou (vel. otvoru min. 1% p�dorysné plochy šachty), šachta výtahu 

nesmí být využita pro v�trání prostor� nesouvisejících s výtahem 

14) teplotu v šacht� zajistit v rozmezí +5°C ÷ +40°C (nesmí být použito  parního nebo p�etlakového teplovodního topení) 

15) v šacht� nesmí být umíst�na žádná jiná za�ízení ani vedení (el., voda, plyn, atd.) nepat�ící k výtahu 

16) v šacht� zajistit osv�tlení trvale namontovanými el. t�lesy o intenzit� 50 lx, v prostoru pod stropem šachty zajistit 

intenzitu osv�tlení 200 lx do vzdálenosti min. 2000 mm od stropu (umíst�ní prvního a posledního sv�tla dodržet dle 

dispozice), okruh samostatn� jišt�n 

17) na nástupištích výtahu v blízkosti šachetních dve�í zajistit osv�tlení o intenzit� min. 50 lx, v prostoru p�ed �ídícím el. 

rozvád��em výtahu v nejvyšší stanici zajistit osv�tlení o intenzit� min. 200 lx 

18) p�ivést do prostoru �ídícího el. rozvád��e výtahu v nejvyšší stanici hlavní napájecí p�ívod el. proudu (jišt�ný jisti�em 

typu 3f/C pop�. 3f/D), samostatnou tel. linku a el. p�ívod pro schodiš�ový p�epína� osv�tlení šachty  

19) v úrovni nejnižší stanice výtahu instalovat schodiš�ový p�epína� osv�tlení šachty 

20) v prohlubni instalovat el. zásuvku 230 V nezávislou na napájení výtah. stroje, okruh samostatn� jišt�n 

21) pro el. ventilátor k odv�trání šachty (pokud je použit) p�ivést do hlavy šachty kabel zakon�ený svorkovací krabicí, 

p�ívod pro ventilátor jistit proudovým chráni�em (nap�. typ OFI-6C-1-030AC) 

22) pro el. radiátor k temperování šachty (pokud je použit) p�ivést do prohlubn� kabel zakon�ený svorkovací krabicí, p�ívod 

pro radiátor jistit proudovým chráni�em (nap�. typ OFI-16B-1-030AC) 

23) na všechny elektropráce dodat revizní zprávu elektro 

24) pro montáž technologie výtahu postavit do šachty lešení (umíst�ní lešení dle dispozice) 

25) pro instalaci vodítek klece (délka 5 m) p�ipravit pro prostup do šachty výtahu montážní otvor (nutno p�edem konzultovat 

s projektantem nebo šéfmontérem výtahu) 

26) stavební otvory ve zdivu pro výtahové dve�e zajistit proti pádu osob a p�edm�t� do šachty 

27) po montáži rámu šachetních dve�í a el. rozvád��e výtahu provést jejich zazd�ní a za�išt�ní (usazení  provádí VOTO) 

28) dodat a osadit hasící p�ístroj dle požadavku požárního specialisty 
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