














































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

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 870 kg/m3

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

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

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 115 mm

– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 11 l/m2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 158 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
obyčejnou (λU=0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,34 0,34 1,65
bez omítek 0,5 0,35 0,33 1,70
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,38 1,55
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

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

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

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,54 hod/m2

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

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

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
Cihly POROTHERM 14 P+D jsou urče-
né pro omítané jednovrstvé vnitřní nos-
né a nenosné zdivo tloušťky 140 mm.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 497x140x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 870 kg/m3

– hmotnost cca 14,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

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

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 140 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

57,2 ks/m3

– spotřeba malty 13 l/m2

94 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

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

fk (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 5,54 4,50 3,66

P10 4,74 3,85 3,13
KE 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 182 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
obyčejnou (λU=0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,28 0,51 1,30
bez omítek 0,5 0,28 0,50 1,35
s omít. obyč.* 0,5 0,31 0,55 1,25
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí nosná a nenosná stěna
s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120 DP1

EI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

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

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,60 hod/m2

4,28 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 14 P+D se tyto cihly
dělí podle potřeby v místech svislých
otvorů.

Dodávka
Cihly POROTHERM 14 P+D jsou do-
dávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1185 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM 14 P+D
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

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

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 247x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-870 kg/m3

– hmotnost max. 15,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

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

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty 28 l/m2

94 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

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

fk (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P15 6,56 5,33 4,33

P10 4,94 4,01 3,26
KE 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 52 (-2; -4) dB při plošné hmotnosti
zdiva včetně omítek tl. 15 mm 318 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
obyčejnou (λU=0,83 W/m.K)
bez omítek 0 0,25 1,21 0,70
bez omítek 0,5 0,26 1,18 0,70
s omít. obyč.* 0,5 0,27 1,23 0,65
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

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

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

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,91 hod/m2

3,05 hod/m3

Doplňkové cihly
Pro ukončení stěny v 2/3 výškovém
modulu 167 mm se používají cihly PO-
RO-THERM 30/24 N
- rozměry 300x240x155 mm
- informace na technickém listu

v kapitole 6 - Doplňkový program

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

POROTHERM 30 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna 1/2
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Doplňkové cihly

POROTHERM 30 1/2 P+D
(poloviční)

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

– hmotnost max. 8,0 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

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

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

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

v kapitole 5 Doplňkový program

POROTHERM 30 R P+D
(rohová)

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

– hmotnost max. 11,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

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

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

POROTHERM 30 P+D

Vnější a vnitřní nosná stěna 2/2
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KATALOGOVÝ LIST SKLADBY DATUM VYDÁNÍ   2012|01

JEDNOPLÁŠŤOVÁ LEPENÁ NEBO MECHANICKY KOTVENÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BEZ PROVOZU, S HLAVNÍ 
VODOTĚSNICÍ VRSTVOU ZE SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ, SPÁDOVÁ VRSTVA VYTVOŘENA TEPELNOU IZOLACÍ

DEKROOF 03
OBVYKLÉ POUŽITÍ 

RODINNÉ DOMY

PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ 

PŘEDNOSTI SKLADBY

Řeší: AKUSTIKU | POŽÁRNÍ ODOLNOST | NEŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM – BROOF(t1) | TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI

SPECIFIKACE SKLADBY

1

2

3 4 5

6

POZ. VRSTVA TLOUŠŤKA (mm) POPIS

1 ELASTEK 40 (50) SPECIAL 
DEKOR

4,4 (5,2) pás z SBS modifi kovaného asfaltu 
s břidličným posypem

2 spádové klíny 
POLYDEK EPS 100 G200S40

min. Ø 160
min. 100

tepelněizolační klíny ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu kašírované 
pásem z oxidovaného asfaltu 

3 PUK (INSTA-STICK) - polyuretanové lepidlo (variantně systém 
mechanického kotvení)

4 GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL

4,0 pás z SBS modifi kovaného asfaltu, 
parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, 
provizorní vodotěsnicí vrstva

5 DEKPRIMER - penetrační emulze

6 monolitická silikátová vrstva - nosná železobetonová konstrukce 
(popř. jiný souvislý monolitický silikátový 
podklad)

VYBRANÉ TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ

Součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 0,24 (W/m2.K)

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 3. vlhkostní třídy dle ČSN EN ISO 13788

Maximální nadmořská výška do 400 m.n.m.

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ

Tloušťky tepelněizolační vrstvy pro splnění hodnot součinitele prostupu 
tepla dle ČSN 730540-2

požadovaná hodnota Ø 160 mm

doporučená hodnota Ø 240 mm

doporučené hodnoty pro pasivní domy Ø 260 – Ø 400 mm

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).

Odolnost při vnějším působení požáru BROOF(t1)

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI SKLADBY

Vzduchová neprůzvučnost Závisí na řešení monolitické silikátové vrstvy (např. skladba s železobetonovou nosnou vrstvou při 
objemové hmotnosti 2400 kg/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 03 | PODKLADY PRO APLIKACI SKLADBY MIMO OBVYKLÉ POUŽITÍ

technická podpora
BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BRNO 731 421 977
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 739 388 183
DĚČÍN 739 488 149
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 737 281 219
CHOMUTOV 739 388 056
JIHLAVA 737 281 283
KARLOVY VARY 739 388 056
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248

MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 737 281 218
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902
PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 737 281 241
PRAHA KUNRATICE 731 544 923
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085

PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 737 281 241
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 737 281 250
SVITAVY 731 421 952
ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 737 281 219
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

ATELIER DEK
technická podpora

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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

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 
SOUČINITEL 
PROSTUPU 
TEPLA DLE 
ČSN 73 0540-2 
UN [W/m2.K] 

MINIMÁLNÍ 
TLOUŠŤKA 
TEPELNÉ 
IZOLACE 
[mm]

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

3. vlhkostní třída 18-20 50-55 400 0,24 160

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 nelze použít 0,24 nelze použít

INT 3 Prohřívárny, odpočívárny v saunách, průmyslové 
a výrobní objekty s vysokým vlhkostním zatížením

5. vlhkostní třída 22 60 nelze použít 0,24 nelze použít

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

4. vlhkostní třída 24 50 nelze použít 0,19 nelze použít

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

5. vlhkostní třída 24 55-80 nelze použít 0,19 nelze použít

INT 6 Vytápěné vedlejší místnosti obytných a občanských 
budov - předsíně, chodby, WC, tělocvičny

3. vlhkostní třída 15 50-70 500 0,35 100

INT 7 Vytápěná vedlejší schodiště, sklady vytápěné na 10 °C 2. vlhkostní třída 10 50 1200 0,64 50

INT 8 Bazénová hala pro dospělé 65 % 28 85 nelze použít 0,15 nelze použít

INT 9 Bazénová hala pro děti 65 % 30 80 nelze použít 0,15 nelze použít

INT 10 Sprchy v bazénech 65 % 24 90 nelze použít 0,10 nelze použít

INT 11 Šatny v bazénech 5. vlhkostní třída 22 80 nelze použít 0,22 nelze použít

INT 12 Operační sály 5. vlhkostní třída 25 65 nelze použít 0,18 nelze použít

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

1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,33 110

INT 14 Ochlazovny v saunách 3. vlhkostní třída 10 90 300 0,14 270

INT 15 Sklady vytápěné na 20 °C 2. vlhkostní třída 20 50 1000 0,24 150

INT 16 Sklady vytápěné na 15 °C 2. vlhkostní třída 15 50 1100 0,35 100

POZNÁMKY K TEPELNĚTECHNICKÉMU POSOUZENÍ SKLADBY

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. Pro teplejší oblasti může 
být tloušťka tepelné izolace mírně nižší, pro chladnější oblasti naopak mírně vyšší. 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 tloušťky 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 K TECHNOLOGII SKLADBY

Doporučený sklon povrchu střechy činí 3 %. Parotěsnicí a provizorní vodotěsnicí vrstva se natavuje na penetrovaný podklad bodově. Tepelnou izolaci lze klást ve více vrstvách 
se vzájemným převázáním spár, minimální výrobní tloušťka spádových klínů je 20 mm. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. 
Skladbu lze stabilizovat lepením polyuretanovými lepidly (PUK nebo Insta-stick), popřípadě systémem mechanického kotvení. V případě stabilizace tepelné izolace lepením je 
při použití více vrstev tuto nutno lepit nejen k podkladu, ale i jednotlivé vrstvy tepelné izolace mezi sebou. V případě stabilizace mechanickým kotvením je pro volbu vhodného 
kotevního systému a ověření únosnosti podkladu nutné provedení výtažných zkoušek v souladu s ETAG 006 – Provádění výtažných zkoušek na stavbě. Návrh spádových klínů 
i návrh stabilizace mechanickým kotvením, včetně zajištění výtažných zkoušek, provádí technici Atelieru DEK.

POZNÁMKY 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, popř. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární 
odolnost REI 60. Maximální sklon střešního pláště je 20°. Maximální tloušťka tepelné izolace z EPS 100 S z hlediska klasifi kace BROOF(t1) je 200 mm. 

POZNÁMKY K POUŽITÝM MATERIÁLŮM SKLADBY

V případě záměny materiálů skladby nelze uplatnit všechny uvedené parametry a vlastnosti skladby. Pro dosažení zvýšené záruční doby (12 let) vrchního hydroizolačního pásu, lze 
asfaltový pás ELASTEK 40 (50) SPECIAL DEKOR zaměnit v uvedené skladbě za asfaltový pás z SBS modifi kovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou ELASTEK 40 COMBI.

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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JEDNOPLÁŠŤOVÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BEZ PROVOZU, S HLAVNÍ VODOTĚSNICÍ VRSTVOU Z FÓLIE 
Z MĚKČENÉHO PVC, S NÁSYPEM KAMENIVA, SPÁDOVÁ VRSTVA VYTVOŘENA TEPELNOU IZOLACÍ

DEKROOF 08
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 
TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI | ZVÝŠENOU OCHRANU VODOTĚSNICÍ VRSTVY VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

SPECIFIKACE SKLADBY

1

2 3 4

5

6

7
8

9

POZ. VRSTVA TLOUŠŤKA (mm) POPIS

1 prané říční kamenivo frakce 
16 – 32

min. 50 stabilizační a ochranná vrstva

2 FILTEK 500 - ochranná textilie ze 100 % PP

3 DEKPLAN 77 1,5 hydroizolační fólie z PVC-P určená pod 
zatěžovací vrstvy

4 FILTEK 300 - separační textilie ze 100 % PP

5 EPS 100 S 80 tepelněizolační desky ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu

6 spádové klíny EPS 100 S min. Ø 80
min. 20

tepelněizolační klíny ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu

7 GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL

4,0 pás z SBS modifi kovaného asfaltu, 
parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, 
provizorní vodotěsnicí vrstva

8 DEKPRIMER - penetrační emulze

9 monolitická silikátová vrstva - nosná železobetonová konstrukce 
(popř. jiný souvislý monolitický silikátový 
podklad)

VYBRANÉ TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ

Součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 0,24 (W/m2.K)

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.

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ

Tloušťky tepelněizolační vrstvy pro splnění hodnot součinitele prostupu 
tepla dle ČSN 730540-2

požadovaná hodnota Ø 160 mm

doporučená hodnota Ø 240 mm

doporučené hodnoty pro pasivní domy Ø 260 – Ø 400 mm

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 nešíří požár střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru

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 08 | PODKLADY PRO APLIKACI SKLADBY MIMO OBVYKLÉ POUŽITÍ

technická podpora
BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BRNO 731 421 977
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 739 388 183
DĚČÍN 739 488 149
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 737 281 219
CHOMUTOV 739 388 056
JIHLAVA 737 281 283
KARLOVY VARY 739 388 056
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248

MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 737 281 218
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 588 400
PARDUBICE 731 421 902
PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 737 281 241
PRAHA KUNRATICE 731 544 923
PRAHA MALEŠICE 739 488 174
PRAHA ZLIČÍN 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085

PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 737 281 241
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 737 281 250
SVITAVY 731 421 952
ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TRUTNOV 737 281 219
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 733 168 010

ATELIER DEK
technická podpora

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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

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 
SOUČINITEL 
PROSTUPU 
TEPLA DLE 
ČSN 73 0540-2 
UN [W/m2.K] 

MINIMÁLNÍ 
TLOUŠŤKA 
TEPELNÉ 
IZOLACE 
[mm]

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

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

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 0,24 160

INT 3 Prohřívárny, odpočívárny v saunách, průmyslové 
a výrobní objekty s vysokým vlhkostním zatížením

5. vlhkostní třída 22 60 1200 0,24 150

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

4. vlhkostní třída 24 50 1200 0,19 190

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

5. vlhkostní třída 24 55-80 1200 0,19 190

INT 6 Vytápěné vedlejší místnosti obytných a občanských 
budov - předsíně, chodby, WC, tělocvičny

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

INT 7 Vytápěná vedlejší schodiště, sklady vytápěné na 10 °C 2. vlhkostní třída 10 50 1200 0,64 50

INT 8 Bazénová hala pro dospělé 65 % 28 85 200 0,15 240

INT 9 Bazénová hala pro děti 65 % 30 80 nelze použít 0,15 nelze použít

INT 10 Sprchy v bazénech 65 % 24 90 700 0,10 360

INT 11 Šatny v bazénech 5. vlhkostní třída 22 80 1200 0,22 160

INT 12 Operační sály 5. vlhkostní třída 25 65 1200 0,18 200

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

1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,33 100

INT 14 Ochlazovny v saunách 3. vlhkostní třída 10 90 1200 0,14 250

INT 15 Sklady vytápěné na 20 °C 2. vlhkostní třída 20 50 1200 0,24 150

INT 16 Sklady vytápěné na 15 °C 2. vlhkostní třída 15 50 1200 0,35 100

POZNÁMKY K TEPELNĚTECHNICKÉMU POSOUZENÍ SKLADBY

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. Pro teplejší oblasti může 
být tloušťka tepelné izolace mírně nižší, pro chladnější oblasti naopak mírně vyšší. 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 tloušťky 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 K TECHNOLOGII SKLADBY

Doporučený sklon povrchu povlakové hydroizolace činí 3 %. Parotěsnicí a provizorní vodotěsnicí vrstva se natavuje na penetrovaný podklad bodově. Tepelná izolace se klade ve více 
vrstvách se vzájemným převázáním spár, minimální výrobní tloušťka spádových klínů je 20 mm. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. 
Dimenze stabilizačních vrstev musí být navržena tak, aby střešní konstrukce odolala účinkům sání větru dle požadavků ČSN EN 1991-1-4. Návrh spádových klínů i návrh stabilizace vůči 
účinkům sání větru provádí technici Atelieru DEK. 

POZNÁMKY 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. Minimální tloušťka kameniva pro použití do požárně nebezpečného prostoru je 50 mm.

POZNÁMKY 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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STŘEŠNÍ VTOKY PRO POCHŮZNÉ I NEPOCHŮZNÉ STŘECHY

Střešní vtoky GULLYDEK jsou určené pro 
odvodnění plochých střech. Střešní vtok 
GULLYDEK se vyrábí ve variantě svislého 
i vodorovného vtoku. Podle typu krycí mřížky se 
dodávají pro nepochůzné a pochůzné střechy. 
Střešní vtok umožňuje dvouúrovňové odvodnění 
pochůzných střech z úrovně hydroizolace 
i z úrovně provozní vrstvy. Těleso vtoku je 

vyrobeno z pěněné polyuretanové hmoty (PUR), 
která má tepelně izolační vlastnosti. Střešní vtok 
GULLYDEK umožňuje napojení povlakové 
hydroizolace přes integrovaný přířez hydroizolace 
nebo přes šroubovanou přírubu.
V tabulce technických parametrů jsou uvedeny 
vnější rozměry pro kontrolu kompatibility 
s odpadním potrubí.

5

LEGENDA:
1 TĚLESO VTOKU
pěněná polyuretanová hmota (PUR)
2 NÁSTAVEC
pěněná polyuretanová hmota (PUR) pro tloušťku 
tepelné izolace 60 mm až 160 mm nebo 160 mm až 
240 mm, používá se u střech s pojistně hydroizolační 
vrstvou, kdy těleso vtoku je napojeno na pojistnou 
hydroizolaci (zajistí odvod před položením tepelné 
izolace a hlavní hydroizolace) a nástavec je napojen 
na hlavní hydroizolaci (dle doporučení ČSN 73 1901).
3 INTEGROVANÝ PŘÍŘEZ HYDROIZOLACE
pro napojení na hydroizolační vrstvu 
(PVC, asfaltový pás, EPDM, ECB)

4 VTOKOVÁ MŘÍŽKA
(PVC - U)
5 TERASOVÝ NÁSTAVEC (hliník)
Možnost výškového nastavení je 33, 45, 60 nebo 
70 mm od úrovně hydroizolace. 
Upozornění: Součástí střešního vtoku pro pochůzné 
střechy není zápachová uzávěrka. Ta musí být řešena 
v odpadním potrubí v souladu s doporučeními 
ČSN 75 6760 a ČSN 73 1901 (příloha H).

Pozn.: Pro obě varianty lze použít i vodorovný vtok.

Tab. 1 | Technické parametry

Prvek Parametry

Svislý vtok (obr. 4, str. 2) Rozměry Průtok

označení vnější průměr
napojovací trubky d (mm)

výška vtoku h (mm) Q (l/s)

DN 70 75 230 4,7

DN 100 110 245 5,6

DN 125 125 250 7,5

DN 150 (DN 125
s redukcí 125/150)

125 (vnější průměr vtoku)
160 (vnější průměr redukce)

250 (výška vtoku)
370 (výška včetně redukce)

8,1

vtok s integrovaným přířezem hydroizolace (viz schéma), nebo se šroubovanou přírubou

Vodorovný vtok (obr. 3, str. 2) Rozměry Průtok

označení vnější průměr napojovací 
trubky d (mm)

výška vtoku
h (mm)

vzdálenost od střednice 
napojovací trubky 
k přírubě vtoku b (mm)

Q (l/s)

DN 50 50 86 62 3,7

DN 70 75 115 77 4,7

DN 100 110 147 92 5,6

DN 125 (DN 100 s redukcí 
100/125)

110 (vnější průměr vtoku)
125 (vnější průměr redukce)

147 (výška vtoku)
153 (výška včetně redukce) 92 (včetně redukce)

8,1

vtok s integrovaným přířezem hydroizolace (viz schéma), nebo se šroubovanou přírubou

Dimenze vtoku se navrhuje podle ČSN 756760.



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

GULLYDEK

Kvalita střešních vtoků 
GULLYDEK je trvale 
sledována a certifi kována 
systémem ISO 9001.

GULLYDEK s vyhříváním

Vtok s vyhříváním je vhodné použít na 
střechách, kde se nedá očekávat ohřívání vtoku 
konstrukcí, např. u dvouplášťových střech, 
u bočních vtoků nebo v horských oblastech, 
a hrozí zamrznutí vody. Pro regulaci teploty 
je do tělesa vtoku integrováno topné těleso, 
které je ovládáno centrální jednotkou. Na jednu 
centrální jednotku lze zapojit až 7 svislých 
a až 10 vodorovných vtoků. Ovládání vytápění 
může být manuální nebo v případě zapojení 
termostatu automatické. 

příkon
svislý vtok 15 W

vodorovný 
vtok

10 W

napětí 24 V/50 Hz

připojovací 
kabel vtoku

typ 2×0,75 mm2

délka 1,5 m

termostat DTR - E 3102

Ve společnosti DEKTRADE lze objednat jak 
střešní vtok GULLYDEK s vyhříváním, tak 
i systémové centrální jednotky a termostaty.
Pozn.: Připojení musí být provedeno odbornou 
fi rmou v souladu s platnými předpisy.

Tab. 2 | Technické parametry

Prvek Parametry

Nástavec určen pro tloušťku vrstev mezi přírubami tělesa a nástavce

. 60 – 160 mm (viz obr. 2)
160 – 240 mm

Vtoková mřížka Třída zatížení

. H 1,5 (vhodná pro nepochůzné ploché střechy)

Terasový nástavec Třída zatížení

. K 3 (vhodný pro pochůzné ploché střechy, lodžie, balkóny, terasy).
Nastavitelná výška 33, 45, 60 nebo 70 mm.

Integrovaný přířez hydroizolace pro napojení na hydroizolační vrstvu z povlakových hydroizolací rozměr 400×400 mm

. PVC, asfaltový pás, ECB, EPDM

STŘEŠNÍ VTOK S VYHŘÍVÁNÍM

INFORMACE A TECHNICKÁ PODPORA
Technické informace k prvkům vyhřívání 
včetně zapojovacího schématu jsou uvedeny 
v montážním návodu. Další informace včetně 
kompletního technického poradenství 
poskytnou vyškolení pracovníci ATELIERU 
DEK – specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.

Dimenze vtoku se navrhuje podle ČSN 75 6760.

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

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

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

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

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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

01| svislý vtok 03| vodorovný vtok

04| terasový nástavec02| nástavec

05| vtoková mřížka
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