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LEGENDA POVRCHŮ

ŘEŠENÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
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HLAVNÍ VCHOD DO OBJEKTŮ

VEDLEJŠÍ VCHOD

LEGENDA ZNAČEK

VHODY DO OSTATNÍCH OBJEKTŮ

NAVRŽENÉ PARKOVIŠTĚ - 22 parkovacích stání3

BOD SÍTĚ S - JTSK

VYTYČOVACÍ OSA

MĚŘENÉ VZDÁLENOSTI OD VYTYČOVACÍ OSY

NAVRŽENÉ OBJEKTY

BOURANÉ OBJEKTY

62��� KAVÁRNA

62��� GALERIE

ŘEŠENÝ OBJEKT - KNIHKUPCTVÍ





















































RND

Co je Murfor® RND?
Murfor® RND je v!ztu" do zdiva od p#ední 
spole$nosti Bekaert, které vám umo"ní 
stav%t zdi s d&v%rou. Murfor® RND je 
prefabrikovaná v!ztu" do lo"n!ch spár slo-
"ená ze dvou rovnob%"n!ch drát& spojen!ch 
nava#en!m pr&b%"n!m vyztu"ovacím drá-
tem. Murfor® RND spl'uje nejp#ísn%j(í 
dne(ní oborové normy a v!znamn% zvy(uje 
pevnost zdiva a stabilitu stavby.

Pro! pou"ívat Murfor® 
RND?
Murfor® RND kombinuje skv%l! v!kon s efek-
tivitou a nabízí pro va(e stavby následující 
v!hody:
  
  • nové architektonické mo"nosti
  • strukturální pevnost
  • omezení vzniku trhlin

P#i minimální tlou()ce lze v!ztu" Murfor® 
RND snadno vkládat do tenk!ch lo"n!ch 
spár. Díky tvaru a správn% zvolené délce 
prvk& Murfor® RND je práce na staveni(ti 
jednoduchá.

Spole!nost Bekaert vám 
poradí nejvhodn#j$í typ 
v%ztu"e Murfor® pro dan% 
ú!el.
Na doporu$en! typ, mno"ství a umíst%ní 

se zeptejte na t%chto adresách:

www.bekaert.com/building

infobuilding@bekaert.com
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SKLADOVÁNÍBALENÍ

25 prvk na svazek (75 m)
40 svazk& na paletu (3050 m)

Murfor® DESIGN

Podívejte se na design Murfor®: www.bekaert.com/building

3050 mm

Pr&#ez ( mm )*í#ka ( mm ) Pr&#ez ( mm )
3 - 3,75
3 - 3,75
3 - 3,75
3 - 3,75
3 - 3,75

3,75
3,75
3,75

3 - 4 - 5
3 - 4 - 5
3 - 4 - 5
3 - 4 - 5
3 - 4 - 5

5
5
5

30
50
80
100
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200
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FeZnAISI 302FeZnEpoxid

RND/E (EPOXID)
• Pro zdivo vystavené 

vlhkosti nebo 
agresivnímu prost#edí

RND/S (AISI 302)
• Pro zdivo vystavené 

vlhkosti nebo 
 agresivnímu prost#edí

RND/Z (Zn)
•  Pro zdivo v suchém 

prost#edí

CERTIFIKACE

•  ZNA'KA CE: Murfor® je ozna$en zna$kou CE podle normy EN 845-3: v!ztu" lo"n!ch spár zdiva.
Podrobn%j(í informace najdete v Prohlá(ení o shod%, které je k dispozici na vy"ádání.

•  DAL(Í CERTIFIKACE: Bekaert je trhu blízko. Spole$nost Bekaert se sna"í vyhov%t v(em pot#ebn!m národním 
normám pro v!robky (i v p#ípadech, kdy jejich ustanovení jdou nad rámec certifikace CE nebo ISO 9001).

 Vyztu" Murfor® ma tento dal(í certifikát: Zulassung DIBt.

ISO KOMOCE ATG

Belgium
ATG 1973

LETÁK K V)ROBKU Murfor® RND
PRO ZDIVO S MALTOV+MI SPÁRAMI

V(echny názvy spole$ností Bekaert a ochranné známky 
vlastní spole$nost NV Bekaert SA Zwevegem - Belgie. 
Zm%ny vyhrazeny.
V(echny údaje popisují pouze obecnou formu v!robk&. 
Podrobné údaje najdete ve specifikacích zaslan!ch na 
po"ádání. © 2008 Bekaert

POVRCHTVAR

UCHOVÁVEJTE 
V SUCHU

NESPRÁVN*SPRÁVN*

UMÍST,NÍ V+ZTU-E Murfor® RND V MALTOV+CH SPÁRÁCHUMUMÍÍÍÍÍSÍSÍS ,,,,,T,T, ÍÍÍÍÍNÍNÍ VV++++++Z+ZTUTU------E-E MMu ffrfor®®®®rr RRNDND VV MMALAL OTOTO +++++V+V+CCHCH SSS ÁÁÁÁÁPÁPÁ ÁÁÁÁÁRÁRÁCCHCH®®®®

. 20mm

.10 mm /12 mm

. 20mm

Distributor:

sPECiÁLNÍ PrVKY Pro stAVEbNiCtVÍ
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0

Výrobce: Europarkett
Katalogové  číslo: 8590842135005
Hmotnost: 28.1  kg
Dostupnost: 5  dnů
Skladem: 0.00  balení

Dřevěné  podlahy  Třívrstvé  Světlé  Dřevěná  podlaha  Dub  bílý  Europarkett  parketa

Dřevěná  podlaha  Dub  bílý  Europarkett  parketa
Dřevěná  podlaha  Europarkett  Dub  bílý  v  parketovém  provedení,  kartáčovaným  povrchem  ošetřeným  bílým  olejem  v  pěti  vrstvách.  Zámkový  spoj  podlahy
dovoluje  pokládku  plovoucím  způsobem  bez  nežádoucích  mezer  zaručuje,  že  podlaha  bude  vypadat  dloho  tak  dobře,  jako  v  den  pokládky.

        

To  se  mi  líbí 0
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Naše  cena  s  DPH: 853  Kč

Popis  zboží  Diskuze  Dotaz  na  prodavače

Popis  zboží
Lamely  podlahového  dílce  jsou  lepené  na  střední  stabilizační  vrstvu  v  třech  řadách  vedle  sebe.  Třídění  lamel  závisí  od  toho,  zda  parkety  mají  vytvářet
pokojnejší  harmonickou  atmosféru  nebo  budou  poutat  pozornost  svojí  různorodostí,  barevnou  kombinací  a  kresbou  dřeva.  Střední  nosná  vrstva  z
měkého  dřeva  zabezpečuje  stabilitu  a  tvarovou  stálost  podlahy,  spodní  protitahová  dýha  napomáhá  tvarové  stálosti.
Patentovaný  zámkový  spoj  Uniclic  představuje  revoluční  technologi  pokládky  dřevěných  podlah  bez  použití  lepidla.  Výsledkem  je  mechanicky  ideálně
těsný  spoj  bez  nežádoucích  mezer,  který  zaručí,  že  podlaha  bude  vypadat  dloho  tak  dobře,  jako  v  den  pokládky.  V  neposlední  řadě  zlechčuje  a  urychluje
samotnou  pokládku  dřevěné  podlahy.
Olej  Timberman
Rostlinný  olej  dánské  firmy  Timberman  je  vyrobený  z  výtažku  kokosu  a  sóji.  Je  ekologicky  a  hygienicky  nezávadný,  vhodný  i  pro  alergiky.  Zvýrazňuje
přírodní  strukturu  dřeva  a  zintenzivňuje  barevné  odstíny.  Na  běžnou  údržbu  se  nedoporučuje  voda,  ale  speciální  čisticí  olej  v  kombinaci  s  vodou.
Poškození  menšího  rozsahu  olejované  podlahy  se  dá  odstranit  jemným  přebroušením  a  lokálním  nanesením  vrstvy  oleje.
Europarket  je  slovenská  firma  zabívající  se  spracováním  dřeva.  Zaměstnanci  mají  30  letou  tradici  a  skušenoati  s  výrobou  dřevěných  polotovarů  a
podlah.  V  současnosti  exportuje  přibližně  90%  produkce  firmy  do  západoevropských  zemí  jako  (Švýcarsko,  SRN,  Rakousko...).  Podlahy  společnosti
Europarkett  nejlépe  vystihuje  slogan:  Německá  kvalita  za  slovenskou  cenu.  Pri  výrobě  dřevěných  podlah  bere  Europarkett  ohled  nejen  na  kvalitní
díelenské  spracovaní,  ale  i  na  přidané  hodnoty  samotného  produktu.  Antialergická  povrchová  úprava  podlah  je  přidanou  hodnotou  pro  všechny
astmatiky  a  alergiky.

Parametry
Parametr Popis
Typ Třívrstvá
Provedení Plovoucí
Vzor Parketa
Fáze Ne
Dekor Dub
Odstín Světlá
Povrchová  úprava Olej
Rozměry 15  x  192  x  2200  mm
Balení  m2 3,379
Zaruka  let 15
Tloušťka 15
Nášlapná  vrstva 4

Podlahové  topení Ano
Tepelný  odpor  m2  K/W 1,4
Spoj Zámkový

Třídění Living
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Třídění Living
Úprava Kartáčovaný

Související  zboží

Korková  role  podložka  pod  podlahy  2  mm

Naše  cena  s  DPH:  57  Kč
Dostupnost:  Skladem

Mýdlo  na  dřevo  pro  olejované  a  voskované  podlahy  Dr  Schutz

Naše  cena  s  DPH:  204  Kč
Dostupnost:  Skladem

Podlahová  lišta  pro  vedení  kabelů  LM60  Arbiton  23  Jasan

Naše  cena  s  DPH:  105  Kč
Dostupnost:  Skladem

Podložka  pro  podlahové  topení  Izo-Floor  Thermo  1,6  mm
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Naše  cena  s  DPH:  22  Kč
Dostupnost:  7  dnů

Podlahová  lišta  pro  vedení  kabelů  LM60  Arbiton  44  Dub  zlatý

Naše  cena  s  DPH:  105  Kč
Dostupnost:  Skladem

Podložka  pod  podlahy  Izo-Floor  XPS  Plus  3  mm

Naše  cena  s  DPH:  27  Kč
Dostupnost:  7  dnů

Mýdlo  na  dřevo  Bona  Soap  1l

Naše  cena  s  DPH:  544  Kč
Dostupnost:  Skladem



1. 3. 2012       Uvedené informace jsou platné v dob! vydání technického listu. V"robce si vyhrazuje právo tyto údaje aktualizovat.

Nej#ir#í nabídka tepeln"ch, zvukov"ch a protipo$árních izolací

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Po!ernická 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Tlou!"ka (mm) Rozm#ry (mm) Balení Deklarovan$ tepeln$ odpor
RD(m2 .K.W-1)ks m2 m3

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

Po dohod! lze dodat v"robky i v jin"ch tlou#$kách (do max. 200 mm).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

HRANY   
Desky jsou standardn! opat%eny polodrá$kou. 

* Samozhá#ivost EPS Isover je zaji#t!na pomocí retardéru ho%ení hexabromcyklododekan - HBCD. Pou$ití tohoto retardéru ho%ení nevy$aduje 
stanovení pravidel bezpe&ného pou$ití, podrobné technické informace jsou uvedeny na www.isover.cz.
** Objemová hmotnost je pouze orienta&ní a je ur&ena p%edev#ím pro pot%eby statiky a v"po&tu po$árního zatí$ení.   
*** Pro po$ární bezpe&nost staveb je rozhodující zat%íd!ní cel"ch konstrukcí a systém', EPS se nepou$ívá bez neho%lav"ch krycích vrstev.
Konkrétní aplikace musí spl(ovat obecné po$adavky technick"ch podklad' Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., platn"ch technick"ch norem 
a konkrétního projektu.

POU%ITÍ
Izola&ní desky Isover EPS Perimetr jsou ur&eny pro tepelné izolace spodní 
stavby budov, zejména suterénních st!n, základov"ch desek apod. Zde 
oceníme jejich pevnost v tlaku a odolnost proti p'sobení vlhkosti. Hlavní 
funkce: Tepelná izolace spodní stavby, ochrana hydroizolace (nahrazují 

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izola&ní desky Isover EPS Perimetr jsou baleny do PE folie v balících max. 
v"#ky 500 mm. Desky musí b"t dopravovány a skladovány za podmínek 
vylu&ujících jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodob! na p%ímém 
slunci.    

ochrannou p%izdívku). Desky se aplikují shodn! jako desky XPS. Pokládají 
se v jedné vrstv! nat!sno na vazbu. K lepení na hydroizolace se pou$ívají 
nej&ast!ji PUR lepící p!ny, nebo bezrozpou#tedlová lepidla na bázi 
asfaltu. Vodorovné aplikace se provád!jí jako voln! polo$ené.

P&EDNOSTI
■ velmi nízká nasákavost   
■ mrazuvzdornost   
■ vynikající tepeln! izola&ní vlastnosti   
■ v"borné mechanické vlastnosti    
■ minimální hmotnost   
■ jednoduchá zpracovatelnost   
■ dlouhá $ivotnost   
■ ekologická a zdravotní nezávadnost   
■ biologická neutrálnost    
■ ekonomická v"hodnost  

Isover EPS Perimetr
izola&ní desky pro sokl a spodní stavbu 

CHARAKTERISTIKA V'ROBKU
Izola&ní desky Isover EPS Perimetr jsou speciálním typem EPS desek 
nap!(ovan"ch do forem pro náro&né tepelné izolace konstrukcí v 
p%ímém styku s vlhkstí. Tato technologie a pou$ívání speciálních 
surovin zaji#)ují deskám n!které mimo$ádné vlastnosti. Desky se 
vyzna&ují zejména minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku 
a mrazuvzdorností. Vyráb!jí se v pevnostní t%íd! EPS 200 (zakázkov! 
EPS 250) a je mo$no je pou$ívat i pro vysoce zatí$ené konstrukce. Jsou 
opat%eny povrchov"m rastrem po 50mm pro rychlej#í a p%esn!j#í d!lení. 
Desky Isover EPS Perimetr není nutno stejn! jako desky z extrudovaného 
polystyrenu XPS chránit hydroizolací. Moderní technologie zaji#)uje 
stálou kvalitu a minimální energetickou náro&nost v"roby, co$ deskám 
zaji#)uje v"born" pom!r cena/v"kon. Ve#keré desky EPS Isover se 
vyráb!jí v samozhá#ivém provedení se zv"#enou po$ární bezpe&ností.* 
 

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

Parametr Jednotka Hodnota Norma
Deklarovan" sou%initel tepelné vodivosti !D W.m-1.K-1 0,034 &SN EN 12 667
Charakteristick" sou%initel tepelné vodivosti !k10 W.m-1.K-1 0,033 -
Objemová hmotnost kg.m-3 28-32** &SN EN 1602
Dlouhodobá nasákavost p'i úplném pono'ení WL(T) % 3 &SN EN 12 087
Pevnost (nap!tí) v tlaku p'i 10% lin. def. CS(10) kPa 200 &SN EN 826
Pevnost (nap!tí) v tlaku p'i 2% lin. def. kPa 60 &SN EN 1606
Maximální hloubka pou(ití pod terénem m 4,5 -
T'ída reakce na ohe) - E*** &SN EN 13 501-1
Teplotní odolnost dlouhodob! °C 80 -
Faktor difuzního odporu (µ) MU - 40-100 &SN EN 12 086

ROZM(RY, IZOLA)NÍ VLASTNOSTI

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ Protokol o zkou#ce typu v"robku &. 1020-CPD-050019202



1. 4. 2009       Uvedené informace jsou platné v dob! vydání technického listu. V"robce si vyhrazuje právo tyto údaje m!nit.

Tepelné, zvukové a protipo!ární izolace z minerálních vláken

Saint-Gobain Orsil s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 "astolovice
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

ROZM!RY, IZOLA"NÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Q ES certifikát shody 1390 - CPD - 0058c/09/P

P#EDNOSTI
Q velmi dobré tepeln! izola#ní schopnosti 
Q vysoká protipo$ární odolnost
Q v"borné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
Q nízk" difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
Q ekologická a hygienická nezávadnost
Q vodoodpudivost - izola#ní materiály ORSIL jsou hydrofobizované 
Q dlouhá $ivotnost
Q odolnost proti d%evokazn"m &k'dc'm, hlodavc'm a hmyzu
Q snadná opracovatelnost - v"robky lze %ezat, vrtat, atd.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izola#ní desky Orsil FASSIL jsou baleny do PE fólie do maximální v"&ky 
balíku 0,5 m. Desky musí b"t dopravovány v kryt"ch dopravních prost%ed-
cích za podmínek vylu#ujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. 
Skladují se v kryt"ch prostorách nale$ato do v"&e vrstvy maximáln! 2 m. 

CHARAKTERISTIKA V$ROBKU
Izola#ní desky vyrobené z minerální plsti Orsil. V"roba je zalo$ena na 
metod! rozvlák(ování taveniny sm!si hornin a dal&ích p%ím!sí a p%ísad. 
Vytvo%ená minerální vlákna se v rámci v"robní linky zpracují do finál-
ního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky 
je nutné v konstrukci chránit vhodn"m zp'sobem proti pov!trnostním 
vliv'm (vn!j&í oplá&t!ní, ev. difuzní fólie).

Kód specifikace: MW - EN 13162 - T4 - DS(T+) - MU1

Orsil FASSIL
Minerální izolace z kamenn!ch vláken

Ozna%ení Tlou&'ka (mm) Rozm(ry (mm) Balení (m2) Deklarovan) tepeln) odpor 
RD (m2.K.W-1)

Orsil FASSIL 5 50 1200 x 600 7,20 1,40
Orsil FASSIL 6 60 1200 x 600 5,76 1,70
Orsil FASSIL 8 80 1200 x 600 4,32 2,30
Orsil FASSIL 10 100 1200 x 600 3,60 2,85
Orsil FASSIL 12 120 1200 x 600 2,88 3,45
Orsil FASSIL 14 140 1200 x 600 2,16 4,00
Orsil FASSIL 16   160* 1200 x 600 2,16 4,60

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI
Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (udry) - - "SN EN ISO 10456
Deklarovaná hodnota sou#initele tepelné vodivosti !D W.m-1.K-1 0,035 "SN EN 12667
M$rná tepelná kapacita cd J.kg-1.K-1 880 "SN 73 0540-3
MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Charakteristická hodnota zatí%ení kN.m-3 0,50 "SN EN 1991-1-1
"SN EN 1990

PROTIPO&ÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na ohe' - A1 "SN EN 13501-1
Rozm$rová stabilita p(i (70 +- 2)°C DS (T+) % ) 1 "SN EN 1604
Maximální teplota pou%ití °C 200 -
Bod tání tt °C * 1000 DIN 4102 díl 17
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

Sou#initel zvukové pohltivosti " 
pro kolm! dopad vln (-) 
dle "SN ISO 10534 - 1

Frekvence Hz 125 250 500 1000 2000 4000

Tlou+,ka

60 mm 0,17 0,33 0,82 0,96 0,95 0,98
80 mm 0,31 0,55 0,86 0,86 0,94 0,95

100 mm 0,42 0,62 0,83 0,86 0,94 0,96
120 mm 0,49 0,73 0,84 0,89 0,98 0,98

St(ední #initel zvukové pohltivosti
v pásmu 250 - 4000 Hz "st(

Tlou+,ka

60 mm 0,83

"SN ISO 10534-180 mm 0,85
100 mm 0,86
120 mm 0,90

OSTATNÍ  VLASTNOSTI
M$rn! odpor proti proud$ní vzduchu r kPa.s.m-2 14,5 "SN EN 29053
Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (µ) MU - 1,4 "SN EN 12086

POU*ITÍ
Desky Orsil FASSIL jsou vhodné pro izolace vn!j&ích st!n p%edv!&en"ch 
fasádních systém', vkládají se pod obklad do ro&tu nebo mechanicky 
kotvené, do vícevrstvého zdiva. Desky je mo$né ke st!n! mechanicky 
kotvit dr$áky pro m!kké MW izolace. Izola#ní desky se k podkladu nelepí. 
Pro zpevn!ní povrchu je mo$né vyráb!t tyto desky také s polepem 
skelnou netkanou textílií #erné i bílé barvy (minimální mno$ství nutno 
konzultovat s v"robcem). V p%ípad! pou$ití materiálu s polepem 
ozna#en"m Fassil NT je nutno vlastní polep chránit p%ed nadm!rn"m 
p'sobením v!tru p%i montá$i v!trané fasády. V p%ípad! pou$ití materiálu 
Fassil NT na izolování podhled' je také nutné p%edem uva$ovat s 
pou$itím kovov"ch hmo$dinek z d'vodu po$ární bezpe#nosti a jejich 

umíst!ní nesmí b"t na kraji desky. Vlastní polep není uzp'soben pro 
provád!ní dodate#n"ch úprav (natírání, lepení, atd). Materiál je vhodn" 
do protipo$árních systémov"ch konstrukcí s po$adavkem na objemovou 
hmotnost 50 ) kg.m-3. 
Zvlá&t( energeticky úsporn) typ izolace, !D = 0,035 W.m-1.K-1.
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Zm!ny technick"ch údaj# vyhrazeny. Odkaz na zp#sob zabudování (zd!ní) se rozumí jako
doporu$ení v"robce; toto vychází ze sou$asného stavu na%ich poznatk# ov!&en"ch v praxi.
Vydáním tohoto informa$ního listu ztrácejí v%echny p&edchozí svou platnost.

Pou!ití
Minerální p!írodn" bílá vápenocemen-
tová jednovrstvá omítka s jemn#m po-
vrchem pro ru$ní a strojní zpracování.
Pou%ití v exteriéru i interiéru.
Vn"j&í /vnit!ní omítky: jako uzavírací
hydrofobizovaná vrstva na tepeln"
izola$ní omítku POROTHERM TO.
Vnit!ní omítky: aplikace p!ímo na zdivo
POROTHERM.

V"hody
– vysoká pevnost omítky v tlaku

i v tahu za ohybu
– jednovrstvá omítka
– snadné a rychlé omítání
– hladk# bíl# povrch
– hydrofobizovaná ochranná vrstva
– hygienicky nezávadné

Slo!ení
vápenn# hydrát, bíl# cement, omítkov#
písek, p!ísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 0,6 mm
– t!ída objemové hmotnosti:

suché sm"si 1,35 kg/dm3

hot. sm"si po zatvrdnutí 1,45 kg/dm3

– pevnost v tlaku (28 dní) ! 2,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
! 1,0 N/mm2

– pot!eba vody cca 7 l vody/25 kg
suché sm"si

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spot!eba cca 13,9 kg/m2/cm

tlou&'ky
– minimální tlou&'ka omítky:

jako uzavírací vrstva v exteriéru
nebo interiéru 5 mm
vnit!ní jednovrstvá 10 mm

Tepeln#-technické
údaje
Návrhová hodnota sou$initele
tepelné vodivosti "U = 0,80 W/mK
Faktor difuzního odporu µ = 5/20

((SN EN 1745)

Dodávka
Univerzální omítka (GP) POROTHERM
UNIVERSAL je dodávána v pytlích o
hmotnosti 25 kg, zafóliovaná na vrat-
n#ch paletách rozm"r) 1200 x 800 mm.

– po$et pytl) 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování
V suchu na d!ev"ném ro&tu, skladova-
telnost nejmén" 6 m"síc).

Bezpe$nost práce
V $erstvém stavu reaguje alkalicky.
Chra*te o$i, p!i zasa%ení vypláchn"te
proudem vody. V p!ípad" pot!eby
vyhledejte léka!e. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu  je v#robek ne&kodn#.
Bezpe$nostní list je umíst"n na
www.wienerberger.cz. 

Zpracování
1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platn#m nor-
mám, musí b#t pevn#, bez uvol*ujících
se $ástic, zbaven# prachu, nát"ru
a soln#ch v#kv"t). Musí b#t dostate$-
n" drsn#, such# a rovnom"rn" nasá-
kav#. Povrch nesmí b#t vodoodpudiv#.
Uvedené doporu$ení platí pro podkla-
dy odpovídající norm" a p!edpokládá
p!edev&ím vypln"né spáry do líce zdiva.

2. P!íprava omítky
Do samospádové mícha$ky nejprve
nalijte cca 7 litr) vody, potom nasypte
cel# obsah pytle a mícha$ku uve+te do
chodu. Doba míchání 3 a% 5 minut, lze
té% pou%ít kontinuální mícha$ku; nep!i-
dávejte %ádné jiné materiály (nap!. pro-
st!edek na ochranu proti mrazu)!

3. Naná"ení:
Vnit!ní omítky na cihly POROTHERM -
omítku nahazujte zednickou l%ící nebo
natahujte v po%adované tlou&'ce p!ímo
na zdivo nerezov#m hladítkem, potom
srovnejte hliníkovou latí do roviny a po
zavadnutí, které nastane po 2 a% 4 ho-
dinách, vyhla+te. Po cca 10 dnech na
ka%d#ch 10 mm tlou&'ky prove+te
kone$nou povrchovou úpravu - u&lech-
tilou omítkou nebo vnit!ní disperzní
barvou (nap!. Baumit vnit!ní barvou).
Nejmen&í tlou&'ka omítky PORO-
THERM UNIVERSAL je 10 mm. 
Do tlou&'ky 10 mm omítku naná&ejte
v jedné vrstv", p!i v"t&í tlou&'ce naná-
&ejte ve dvou vrstvách „$erstvé do
$erstvého“.
Vn"j&í/vnit!ní omítky na dostate$n"

vyzrálou POROTHERM TO (tepeln"
izola$ní omítku) - tlou&'ku 5 mm nata-
hujte ve dvou vrstvách „$erstvé do
$erstvého“ nebo nahazujte zednickou
l%ící. Po zavadnutí omítky (obvykle
2 a% 4 hodiny) podle po%adované
struktury povrchu vyhla+te houbov#m
nebo polystyrénov#m hladítkem.
Po cca 7 dnech m)%ete provést kone$-
nou povrchovou úpravu barvou
(nap!. Baumit fasádní barvou) nebo
tenkovrstvou probarvenou omítkou
(nap!. Baumit silikátovou omítkou).
Nejmen&í tlou&'ka omítky PORO-
THERM UNIVERSAL je 5 mm.

4. Upozorn#ní a v"eobecné pokyny
Elektrické a instala$ní drá%ky, spáry ve
zdivu apod. je pot!ebné p!ed omí-
táním zaplnit vhodn#m materiálem
(vápenocementovou maltou). P!i zd"ní
z r)zn#ch materiál), p!i dozdívkách
z jin#ch zdicích materiál) nebo u vel-
koplo&n#ch stropních konstrukcí je t!e-
ba v omítce zhotovit pro!íznutím spáru
a% na podklad. P!ed následn#m obklá-
dáním povrch nevyhlazovat. Teplota
vzduchu a podkladu nesmí b"hem
zpracování a tuhnutí klesnout pod
+5 °C, p!i teplot" nad 30 °C $i velkém
proud"ní vzduchu je nutné p!ijmout
opat!ení proti rychlému vysychání
$erstv" provedené omítky (ochrana
proti p!ímému oslun"ní, pravidelné
vlh$ení omítky a pod.). P!i pou%ití
vyh!ívacího za!ízení, p!edev&ím plyno-
v#ch oh!íva$), je t!eba dbát na dosta-
te$né p!í$né v"trání.

!SN EN 998-1

POROTHERM UNIVERSAL
Univerzální omítka pro vnit!ní i vn"j&í st"ny
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         Deska FOAMGLAS® FLOOR BOARD S3 je tvořena vzájemně slepenými 
deskami FOAMGLAS®. Obě strany izolace jsou kašírovány skelným vláknem 
s polyetylénovým povrchem. 

  Způsob dodání (obsah balení) 
  délka x šířka [mm] 1200 x 600  
  tloušťka [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110 
  počet desek v balení 6 5 4 4 3 3 3 2 
  plocha v balení [m2] 4.32 3.60 2.88 2.88 2.16 216 216 1.44 
   délka x šířka [mm] 1200 x 600  
  tloušťka [mm] 120 130 140 150 160 170 180  
  počet desek v balení 2 2 2 2 2 14* 14*  
  plocha v balení [m2] 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 10.08 10.08  

  * Není v balících, baleno po 14 ks na paletě. 

 

1. Základní vlastnosti materiálu FOAMGLAS® 
 Popis 
 
 
 
 
Reakce na oheň (EN 13501-1) 
Provozní teplotní limity 
Faktor difúzního odporu (EN ISO 10456) 
Hydroskopičnost  
Kapilarita 

: 
 
 
 
 
: 
: 
: 
: 
: 

FOAMGLAS® je vyroben z vybraného recyklovaného skla (> 66%) a dalších 
běžně se vyskytujících přírodních surovin (písek, vápenec). 
Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou 
vrstvu (CFC, HCFC apod.) ani protipožární aditiva nebo pojiva. 
Neobsahuje žádné organické ani těkavé látky. 
Materiál vyhovuje hodnocení Euroclass A1, nehořlavé, bez toxických spalin 
od -260°C do +430°C 
µ = ∞ 
nulová 
nulová 

Výjimečné vlastnosti izolace FOAMGLAS®           

  Vodotěsná  Biologicky 
odolná 

 Vysoce pevná 
v tlaku 

 Kyselinovzdorná/ 
chemicky odolná 

 Snadno 
opracovatelná 

           

  Nehořlavá  Neprodyšná pro 
vodní páru 

 Tvarově stálá  Ekologická   
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2. Vlastnosti materiálu dle EN 13167 1) 
 Objemová hmotnost (± 10%) (EN 1602) 
Tloušťka (EN 823) ± 2 mm 
Délka (EN 822) ± 2 mm 
Šířka (EN 822) ± 2 mm 
Součinitel tepelné vodivosti (EN ISO 10456) 
Reakce na oheň (EN 13501-1) 
Bodové zatížení (EN 12430) 
Pevnost v tlaku (EN 826 příloha A) 
Pevnost v ohybu (EN 12089) 
Pevnost v tahu (EN 1607) 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

130 kg/m3 
od 40 do 180 mm 
1200 mm 
600 mm 
λD ≤ 0.045 W/(m·K) 
Euroclass F (Jádrový materiál Euroclass A1) 
PL   ≤  1.0 mm 
CS   ≥  900 kPa 
BS   ≥  500 kPa 
TR   ≥  100 kPa 

 1) Označení CE zajišťuje shodu se základními povinnými požadavky Směrnice stavebních výrobků tak, jak je uvedeno v EN 13167. 
V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ověřeny oprávněnou, notifikovanou a akreditovanou třetí stranou. 

 

3. Dodatečné vlastnosti materiálu 
 Bod tavení (DIN 4102-17) 
Součinitel teplotní roztažnosti (EN 13471) 
Měrné teplo (EN ISO 10456) 
Teplotní vodivost při 0°C 

: 
: 
: 
: 

>1000 C° 
9 x 10-6 K-1 
1 kJ/(kg·K) 
4,1 x 10-7 m2/sec  

 
 



Podhledy inspirované p!írodou
Dokonal! systém kazetov!ch podhled" 
v nov!ch barvách

JE!T" V#ERA 
JSEM NETU!ILA,

JAK KRÁSN$ STROP 
TU M%&U MÍT



Podhledy inspirované p!írodou
Dokonal! systém kazetov!ch podhled" v nov!ch barvách
Trend p!írodních motiv" v sou#asné architektu!e neustále posiluje. A tak není divu, $e se vliv okolní p!írody odrazil 
i v nové !ad% barevn&ch sádrokartonov&ch a minerálních kazet za!azen&ch do sortimentu Rigips pro rok 2012.

Jednoduchá a rychlá montá$ kazetov&ch podhled", neustále p!ístupn& prostor nad podhledem, v&borné akustické 
vlastnosti kazet a jejich je't% atraktivn%j'í vzhled, to jsou hlavní d"vody, díky kter&m se nové kazety Casoprano 
a OWAcoustic® premium  stále #ast%ji objevují v interiérech s nad#asov&m a funk#ním designem.

Casoprano Casoroc a Casobianca
Sádrokartonové kazety Casoprano jsou ekonomickou alternativou demontovateln!ch kazetov!ch 
podhled". Vyrobeny jsou z p#írodního materiálu vysoké kvality a dlouhé $ivotnosti a pou$ívají se 
k vytvo#ení elegantního a vzdu%ného podhledu s viditelnou podkonstrukcí. 

Kazety Casoprano se od sebe li%í povrchem, kter! je hladk! nebo strukturovan!, modely Casoroc 
a Casobianca jsou navíc nabízeny ve t#ech barevn!ch provedeních. Jednotlivé vzory kazet Casoprano 
mohou b!t pro umocn&ní estetického dojmu v podhledu vzájemn& kombinovány.

Díky své hmotnosti se kazety v p#ípad& pr"vanu 'i v&t%ího tlaku v místnosti nezvedají z nosné 
konstrukce a  podhled si tak v ka$dé situaci zachová svou estetickou tvá#.

Základní technické údaje kazet Casoprano
Vzor Barevná 

úprava 
povrchu 

Typ 
hrany

Rozm"ry 
[mm]

Hmotnost
[kg/m2]

T!ída 
reakce 

na ohe#

Pohltivost 
zvuku* Dw

Koeficient 
potla$ení 

hluku 
NRC**

Zvuková 
izolace*

Dncw [dB]

Odolnost 
proti 

vlhkosti 
RH %

Po%ární 
odolnost 

konstrukce*** 

Casoroc 1)
(EDÁ
)LUTÁ

SV*TLE)LUTÁ

A 600 x 600
6,6 A2-s1,d0 0,15 0,15 47,00 90 2) 90 min

A 600 x 1 200

Casobianca 1)
(EDÁ
)LUTÁ

SV*TLE)LUTÁ

A 600 x 600
6,5 A2-s1,d0 0,10 0,10 47,00 90 2) 90 min

A 600 x 1 200

* max. hodnota dle v!%ky sv&%ení a p#ípadn& vlo$ené minerální izolace
**  max. hodnota dle v!%ky sv&%ení a p#ípadn& vlo$ené minerální izolace dle ASTM C 423
*** max. hodnoty, kter!ch m"$e dosáhnout konstrukce v'. nosného stropu – detaily viz Katalog po$árn& odoln!ch konstrukcí Rigips
1) je mo$né dodat i jiné barevné provedení dle vzorníku barev NCS od min. mno$ství 2 000 m2

2) tato hodnota platí p#i pou$ití kazet pouze velikosti 600 x 600 mm
(EDÁ – kód barvy  NCS S 1005R80B; )LUTÁ – kód barvy  NCS S 0515G90Y; SV*TLE)LUTÁ – kód barvy  NCS S 0505Y40R

Fotografie produkt! jsou pouze ilustrativního charakteru.



OWAcoustic® premium Bamboo
OWAcoustic® premium Bamboo p#iná%í p#írodní vzhled na strop a p#esv&d'ivou prostorovou akustiku 
prost#ednictvím podhledov!ch kazet v tepl!ch tónech d#eva.

Harmonick! a p#írodní vzhled je umocn&n záv&sn!mi systémy S 19 Teccor nebo S 3 s barevn& 
shodn!mi pohledov!mi li%tami. V!sledek: vysoce elegantní stropní plochy v novém a decentním 
p#írodním designu.

OWAcoustic® premium Bamboo je elegantním dopl+kem podlah v optice d#eva. Je ú'inn! ale 
i samostatn& jako akustick! stropní podhled v komfortních kancelá#ích, foyer, jídelnách, chodbách 
a podobn&. A navíc spl+uje sou'asné nároky na akustiku a po$ární bezpe'nost staveb.

Základní technické údaje kazet OWA
Vzor Barevná 

úprava 
povrchu 

Typ hrany Rozm"ry 
[mm]

Hmotnost
[kg/m2]

T!ída 
reakce 

na ohe#

Pohltivost 
zvuku* Dw

Koeficient 
potla$ení 

hluku 
NRC**

Odolnost 
proti 

vlhkosti 
RH %

Po%ární 
odolnost 

konstrukce*** 

Sternbild 
(Constellation)

Bamboo 
sv&tlehn&d! – hell

3
600 x 600

5,2

A2-s1,d0 0,70 0,65 95 120 min
4c/10c 6,7

3
625 x 625

5,2

4c/10c 6,7

Schlicht (Plain) Bamboo 
sv&tlehn&d! – hell 

3 600 x 600 5,2
A2-s1,d0 0,15 0,15 95 120 min

3 625 x 625 5,2

Schlicht (Plain) Bamboo 
tmav&hn&d! – dunkel 

3 600 x 600 5,2
A2-s1,d0 0,15 0,15 95 120 min

3 625 x 625 5,2

pravidelné d&rování Bamboo 
tmav&hn&d! – dunkel 

3
600 x 600

5,2

A2-s1,d0 0,55 0,60 95 120 min
4c/10c 6,7

3
625 x 625

5,2

4c/10c 6,7

* max. hodnota dle v!%ky sv&%ení a p#ípadn& vlo$ené minerální izolace
**  max. hodnota dle v!%ky sv&%ení a p#ípadn& vlo$ené minerální izolace dle ASTM C 423
*** max. hodnoty, kter!ch m"$e dosáhnout konstrukce v'. nosného stropu – detaily viz po#árn& klasifika'ní osv&d'ení OWA

Fotografie produkt! jsou pouze ilustrativního charakteru.
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Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips

Po'ernická 272/96
108 03 Praha 10 – Male%ice
www.rigips.cz
www.modreticho.cz
www.prestavujemebyt.cz

Centrum technické podpory

telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz
Po-,t: 8-16:30; Pá 8-15

P!edností kazetov&ch podhled' je jejich jednoduchá a rychlá montá%.

Podmínky pro skladování, manipulaci, zpracování, dilataci 'i dodate'né zatí$ení podhledu v'. technick!ch detail" montá$e 
naleznete v technické dokumentaci Rigips a OWA, kterou vám rádi za%leme na vy$ádání.

1. Montá$ obvodov!ch profil"

3. Osazení hlavních T-profil"

5. Osazení p#í'n!ch profil" délky 600 mm

2. Kotvení záv&s" do nosného stropu

4. Osazení p#í'n!ch profil" délky 1 200 mm

6. Vlo$ení kazet
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Pou!ití
Minerální vápenocementová malta ur-
!ená pro snaz"í a p#esné vyrovnání
první vrstvy brou"en$ch cihel na zákla-
dech nebo na stropní desce. Malta je
ur!ena pro ru!ní zpracování.

V"hody
– po dlouhou dobu umo%&uje snaz"í

korekci polohy cihel v první vrstv'
– tlou"(ka lo%né spáry a% 40 mm
– vysoká pevnost

Slo!ení
vápenn$ hydrát, cement, omítkov$
písek, p#ísady

Technické údaje:
– maximální zrnitost 2 mm
– pevnost v tlaku 15 N/mm2

– po!áte!ní pevnost ve smyku
! 0,15 N/mm2

– pot#eba vody: max. 4 l vody/25 kg 
suché sm'si

– doba zpracovatelnosti cca 1-2 hod.
– vydatnost cca 14 l hotové 

malty/25 kg suché sm'si

Tepeln#-technické
údaje
Návrhová hodnota sou!initele
tepelné vodivosti "U = 0,94 W/mK
Faktor difuzního odporu µ = 15/35

()SN EN 1745)

Dodávka
Malta pro zd'ní (G) POROTHERM
Profi AM je dodávána v pytlích o hmot-
nosti 25 kg, zafóliovaná na vratn$ch
paletách rozm'r* 1200 x 800 mm. 
– po!et pytl* 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování pytl$
V suchu na d#ev'ném ro"tu, skladova-
telnost nejmén' 6 m'síc*.

Bezpe%nost práce
V !erstvém stavu reaguje alkalicky.
Zamezte styku s k*%í a o!ima.
Pou%ívejte ochrann$ od'v a ochranné
rukavice.

První pomoc:
P#i pot#ísn'ní odlo%te kontaminovan$
od'v a k*%i omyjte velk$m mno%stvím
vody a m$dlem, p#i zasa%ení o!í
vym$vejte 10-15 minut velk$m mno%st-
vím vody, p#i náhodném po%ití vyplách-
n'te ústa a vypijte asi p*l litru vody.
V p#ípad' pot#eby vyhledejte léka#e. Ve
vyzrálém (vyreagovaném) stavu  je
v$robek ne"kodn$.
Bezpe!nostní list je umíst'n na
www.wienerberger.cz. 

Zpracování
1. P!íprava malty
Suchá sm's se smísí v samospádové
mícha!ce (resp. kontinuální mícha!ce)
s 4 l zám'sové vody na 25 kg suché
sm'si. Doba míchání 2-3 minuty. V%dy
zamíchat cel$ obsah pytle. P#i míchání
v kontinuální mícha!ce se voda p#idává
automaticky, pomocí dávkova!e.

2. Zd"ní
Zd'ní probíhá ve smyslu platn$ch
norem a závazn$ch p#edpis* pro práci
s brou"en$mi cihlami POROTHERM
Profi, p#i dodr%ování #emesln$ch a zpra-
covatelsk$ch zásad. Zamíchanou sm's
zpracovat v závislosti na klimatick$ch
podmínkách do cca 1-2 hodin po p#i-
dání zám'sové vody.

3. Upozorn"ní a v#eobecné pokyny
Teplota vzduchu a zdicích prvk* nesmí
b'hem zpracování a tuhnutí klesnout
pod +5 °C. P#i p#ímém slune!ním zá#e-
ní, de"ti nebo silném v'tru se
doporu!uje zdivo chránit vhodn$m zp*-
sobem. Nep#imíchávat %ádné jiné ma-
teriály.

!SN EN 998-2

Zm!ny technick"ch údaj# vyhrazeny. Odkaz na zp#sob zabudování (zd!ní) se rozumí jako
doporu$ení v"robce; toto vychází ze sou$asného stavu na%ich poznatk# ov!&en"ch v praxi.
Vydáním tohoto informa$ního listu ztrácejí v%echny p&edchozí svou platnost.

POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel)
Malta pro zalo%ení první vrstvy brou"en$ch cihel
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S-Glass Fleece 120

S-Glass Fleece 120 
Separaþní vrstva 

Popis výrobku S-Glass Fleece 120 je zhotovena ze skelných vláken. 

Použití Používá se jako separaþní vrstva mezi hydroizolaþními fóliemi a XPS/EPS 
polystyrénem, nebo jako protipožární vrstva. 

PĜednosti � nestárne 
� vysoká životnost 
� snadná aplikace 
� recyklovatelná 

Schválení / Zkušební 
zprávy 

 

Údaje o výrobku  

Vzhled / Barva strukturovaný 
bílá 

Balení v jednotlivých rolích zabalených v transparentní PE fólii 
délka: 120,0 m 
šíĜka: 2,0 m 
hmotnost: 24,0 kg 
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Údaje o výrobku  

Podmínky skladování/ 
Skladovatelnost 

Role musí být skladovány bez omezení životnosti v pĤvodním balení, ve vodorovné 
pozici v suchu a chladnu. ChraĖte pĜed sluneþním záĜením. 

Technické parametry  

Chemická báze skelná vlákna 

RozmČr délka: 120,0 m 
šíĜka: 2,0 m (±2 %) 
tloušĢka: 0,7 mm (±10 %) EN 9073-2 

Plošná hmotnost 120 g/m2 (±10 %)  EN 29073 

Reakce na oheĖ tĜída A2  EN 13501-1 

Pevnost v tahu 
podélnČ 
pĜíþnČ 

  EN 29073-3 
� ҏ500 N/50 mm 

� ҏҏ300 N/50 mm 

Systémové 
informace  

Skladba systému 
Materiály, které jsou doporuþeny jako systémové: 

Sarnacol 2170 / T 660 
fólie Sarnafil / Sikaplan 

Pokyny pro aplikaci  

Odolnost Není vhodná pro trvalé vystavení UV záĜení. 

Aplikaþní metody / náĜadí ZpĤsob aplikace: 
v souladu se zvláštními Sika metodami pro aplikaci fólií. 

Rohož pokládejte jako volnČ loženou , pokud je ji potĜeba pĜilepit, tak pomocí lepidla 
Sarnacol 2170 nebo T 660 dle typu fólie. Rohož je nutné pokládat s min. pĜesahem 
50 mm. 

DĤležité upozornČní  Výrobek smí být aplikován pouze schválenými aplikátory. 

Teplotní omezení pro aplikaci: 
teplota podkladu: -30 °C min. / +60 °C max. 
teplota prostĜedí: -20 °C min. / +60 °C max. 

Aplikace dalších produktĤ jako jsou napĜ. kontaktní lepidla, þistiþe apod. jsou 
omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v pĜíslušném 
technickém listĤ výrobku. 

PĜi teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatĜení bezpeþnostního 
charakteru nebo národních pĜedpisĤ. 

Platnost hodnot 
Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testĤ. Tyto hodnoty se mohou pĜi aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpeþnosti práce jsou spolu s 
bezpeþnostními informacemi (napĜ. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpeþnostním listu. 

Aktuální technické a bezpeþnostní listy, Prohlášení o shodČ, Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpeþnostní 
Ochranná opatĜení 
-PĜi zpracování je nutné dodržovat bezpeþnostní pokyny platné pĜedpisy 
pĜíslušných úĜadĤ o ochranČ zdraví pĜi práci. 
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pĜedpisy -PĜi aplikaci noste ochranný odČv, brýle a rukavice. 
-PodrobnČjší údaje týkající se hygieny a bezpeþnosti práce, ochrany   životního 
prostĜedí  jsou uvedeny v Bezpeþnostním listu. 
OdstraĖování odpadu     
-Odpad dle zákona þ. 185/2001 Sb. o odpadech 
-Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo pĜedejte odborné firmČ k likvidaci 
-Fólie je možné recyklovat. 

Právní dodatek 
Uvedené informace, zvláštČ rady pro zpracování a použití našich výrobkĤ, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktĤ a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi pĜi standardních podmínkách a Ĝádném skladování 
a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám pĜi zpracování a dalším vnČjším 
vlivĤm, k þetnosti výrobkĤ, rĤznému charakteru a úpravČ podkladĤ, nemusí být 
postup na základČ uvedených informací, ani jiných psaných þi ústních doporuþení, 
vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporuþení firmy Sika CZ, 
s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že pĜedal písemnČ vþas a úplné 
informace, které jsou nezbytné k Ĝádnému a úspČch zaruþujícímu posouzení firmou 
Sika. Aplikátor musí pĜezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný úþel 
aplikace. PĜedevším musí být zohlednČna majetková práva tĜetí strany. Všechny námi 
pĜijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím 
podmínkám“. UjistČte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovČjšího vydání 
technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem 
technickém oddČlení nebo na www.sika.cz. 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 
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Sarnafil® G 410-12

Sarnafil® G 410-12 

Hydroizolaþní stĜešní fólie  

Popis výrobku Sarnafil® G 410-12 je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá, hydroizolaþní 
fólie, na bázi špiþkového polyvinylchloridu (PVC) vyztužená skelnou netkanou 
rohoží. 

Použití Hydroizolaþní fólie pro: 

� VolnČ ložené pĜitížené stĜechy 
� Obrácené stĜechy 
� PĜitížené stĜechy v místech vystavení UV záĜení – parapety, pĜepady, svČtlíky, 

vhodné také pro lepení kontaktním lepidlem 

PĜednosti � Vynikající odolnost proti povČtrnostním vlivĤm – UV odolná 
� Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání 
� Vysoká rozmČrová stabilita 
� Vynikající flexibilita za nízkých teplot 
� Vysoká propustnost vodních par 
� Vysoké pevnosti a tažnost, vynikající svaĜitelnost 
� Bez rizika delaminace nebo protékání 
� Lakovaný povrch 
� Recyklovatelná 

Schválení / Zkušební 
zprávy 

Odpovídá požadavkĤm ýSN EN 13956:2005 Hydroizolaþní pásy a fólie – 
plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci stĜech“ 

Údaje o výrobku  

Vzhled / Barva matný povrch 
svrchní barva: svČtle šedá (blízko RAL 7047) 
spodní barva: tmavČ šedá 
role je balena v modré PE fólii 

Balení StĜešní fólie jsou baleny samostatnČ na paletČ do modré PE fólie 
poþet balení na paletČ: až 27 rolí 
délka role:  20 m 
šíĜka role 2 m 
hmotnost role 60 kg 

Údaje o výrobku  

Podmínky skladování/ 
Skladovatelnost 

Role musí být skladovány bez omezení životnosti v pĤvodním balení, ve vodorovné 
pozici v suchu a chladnu. ChraĖte pĜed pĜímým sluncem, deštČm, snČhem, ledem. 
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Technické parametry  

Schválení EN 13956 

Chemická báze polyvinylchlorid (PVC) 

Zjevné vady vyhovuje  (EN 1850-2)

Délka 20 (-0 / + 5%) m  (EN 1848-2)

ŠíĜka 2,00 (-0,5 / + 1%) m  (EN 1848-2)

PĜímost < 30 mm  (EN 1848-2)

Rovinnost < 10 mm  (EN 1848-2)

Úþinná tloušĢka 1,20 ( -5 / +10%) mm (EN 1849-2)

Plošná hmotnost 1,50 ( -5 / +10%) kg/m2  (EN 1849-2)

VodotČsnost vyhovuje  (EN 1928)

Úþinek kapalných 
chemikálií, vþetnČ vody 

na vyžádání  (EN 1847)

Reakce na oheĖ tĜída E  (ISO 11925-2)

Smyková pevnost ve 
spoji 

> 600 N / 50 mm  (EN 12317-2)

Propustnost vodní páry P = 15 000  (EN 1931)

Tahové vlastnosti 
podélnČ 
pĜíþnČ 

>9 N/mm2  (EN 12311-2)

>8,5 N/mm2 

Tažnost 
podélnČ 
pĜíþnČ 

>220 %  (EN 12311-2)

>200 % 

Odolnost proti nárazu 
tvrdý podklad 
mČkký podklad 

>450 mm  (EN 12961)

>800 mm  

RozmČrová stálost 
podélnČ 
pĜíþnČ 

< 0,2 %  (EN 1107-2)

< 0,1 % 

Ohebnost za nízkých 
teplot 

<-25ºC  (EN 495-5)

Odolnost proti 
statickému zatížení 
mČkký podklad 
tuhý podklad 

 

>20 kg  (EN 12730)

>20 kg  

Expozice UV záĜením vyhovuje (>5000 hod) (EN 1297)

Systémové 
informace  

Skladba systému PĜi montáži je doporuþeno široké pĜíslušenství, pĜedem tvarované díly, vpusti, 
pĜepady, chodníþky, dekoraþní profily apod. 
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Materiály, které jsou doporuþeny jako systémové pĜíslušenství: 

Sarnafil® G 410-15 (fólie pro zpracování detailĤ) 
Sarnafil® Metal Sheet (ukonþovací plech) 
Sarnabar (liniové kotvení) 
S-Welding Cord (svaĜovací šĖĤra) 
Sarna Seam Cleaner (þistiþ svaru) 
Sarnacol® 2170 (kontaktní lepidlo) 
Sarna Cleaner (þistiþ) 

Pokyny pro aplikaci  

Podklad Podklad musí být jednotný a rovný, bez ostrých hran, výþnČlkĤ apod. 

StĜešní fólie musí být oddČlena od nesluþitelných podkladĤ separaþní vrstvou, 
pĜedejde se tak nadmČrnému stárnutí. ChraĖte pĜed pĜímým kontaktem s asfaltem, 
térem, tuky, oleji, rozpouštČdly, a dalšími materiály jako je EPS, XPS, PUR, PIR, 
PF. Tyto materiály mohou mít nepĜíznivé vlastnosti na životnost. 

Nosná vrstva musí být sluþitelná s fólií, odolná vĤþi rozpouštČdlĤm (v pĜípadČ 
lepení), þistá, suchá a zbavena tukĤ a olejĤ. Kašírované plechy musí být pĜed 
aplikací lepidla oþištČny þistiþem Sarna Cleaner. 

Aplikaþní metody / náĜadí ZpĤsob aplikace: 
v souladu se zvláštními Sika metodami pro aplikaci fólií. 

Všechny fóliové pĜesahy musí být svaĜeny napĜ. ruþní svaĜovacího pĜístroje nebo 
svaĜovacího automatu, s individuálnČ posuvnou a elektronicky kontrolovanou 
teplotou svaĜování (napĜ. ruþní Leister Triac PID / automat: Leister Twinny S / polo-
automat: Leister Triac Drive). 

Parametry svaĜování jako rychlost a teplota musí být pevnČ stanoveny na základČ 
zkoušek na stavbČ. 

DĤležité upozornČní  Výrobek smí být aplikován pouze schválenými aplikátory. 

VodotČsnost musí být pĜezkoušena po kompletním provedení pokládky fólií a podle 
požadavkĤ zákazníka. 

Teplota použití by mČla být dle geografických podmínek mezi prĤmČrnými 
mČsíþními teplotami od -50 °C až do +50 °C. 

Teplota bČhem aplikace by se mČla pohybovat mezi: 
teplota podkladu: -30 °C až +60 °C 
teplota prostĜedí: -20 °C až +60 °C 

Teplota bČhem aplikace mĤže souþasnČ odpovídat i dalším materiálĤm jako jsou 
lepidla, þistidla apod. Viz pĜíslušné aktuální technické listy. 

Platnost hodnot 
Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních testĤ. Tyto hodnoty se mohou pĜi aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpeþnosti práce jsou spolu s 
bezpeþnostními informacemi (napĜ. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpeþnostním listu. 

Aktuální technické a bezpeþnostní listy, Prohlášení o shodČ, Certifikáty najdete na 
internetové adrese www.sika.cz. 

Bezpeþnostní 
pĜedpisy 

Ochranná opatĜení 
-PĜi zpracování je nutné dodržovat bezpeþnostní pokyny platné pĜedpisy 
pĜíslušných úĜadĤ o ochranČ zdraví pĜi práci. 
-PĜi aplikaci noste ochranný odČv, brýle a rukavice. 
-PodrobnČjší údaje týkající se hygieny a bezpeþnosti práce, ochrany   životního 
prostĜedí  jsou uvedeny v Bezpeþnostním listu. 
OdstraĖování odpadu     
-Odpad dle zákona þ. 185/2001 Sb. o odpadech 
-Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo pĜedejte odborné firmČ 
k likvidaci 
-Fólie je možné recyklovat. 

Právní dodatek 
Uvedené informace, zvláštČ rady pro zpracování a použití našich výrobkĤ, jsou 
založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktĤ a dlouholetých 
zkušenostech s aplikacemi v praxi pĜi standardních podmínkách a Ĝádném 
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skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám pĜi zpracování a dalším 
vnČjším vlivĤm, k þetnosti výrobkĤ, rĤznému charakteru a úpravČ podkladĤ, nemusí 
být postup na základČ uvedených informací, ani jiných psaných þi ústních 
doporuþení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporuþení 
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že pĜedal písemnČ 
vþas a úplné informace, které jsou nezbytné k Ĝádnému a úspČch zaruþujícímu 
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí pĜezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro 
plánovaný úþel aplikace. PĜedevším musí být zohlednČna majetková práva tĜetí 
strany. Všechny námi pĜijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným 
obchodním a dodacím podmínkám“. UjistČte se prosím vždy, že postupujete podle 
nejnovČjšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k 
dispozici na našem technickém oddČlení nebo na www.sika.cz. 
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 Sika CZ, s.r.o. 

Bystrcká 1132/36, 
CZ 624 00 Brno 

 tel:  +420 546 422 464 
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com 
 http://www.sika.cz 

 



Technický list

Imitace betonu

Popis:

Složení:

Oblast použití:

Spotřeba materiálu: velikost zrna: 0,6mm                     cca 1,2kg/m2/mm

Zpracování:

Aplikace na zateplovací systém: Je nutno dodržet následující postup – použité materiály

Lepící stěrka OK 1000 (kvalitativní třída A) 

Izolant - minerální vata nebo EPS 

Hmoždinky s kov. trnem, PTH-KZ 255  

Armovací stěrka OK 1000 (kvalitativní třída A)

Penetrace Quarzgrund LF

vlastní stěrka Imitace betonu

Technické údaje: Spotřeba vody:                                       cca 8,5 – 9 l/pytel 25kg

Vydatnost:                                             cca 10m2/pytel 25kg

Tepelná vodivost:                                 cca 0,87 W/mK

Třída reakce na oheň:                           A2

Imitace betonu je průmyslově vyráběná jemnozrná suchá minerální 
stěrka. Odpovídá skupině malt P II podle DIN 18550, CS II podle EN 998-
1

Stěrkla je tvořena vápnem, šedým cementem, pranými křemičitými písky, 
vápennou moučkou a přidanými látkami zlepšujícími zpracovatelnost a 
přilnavost

Jemná stěrka je vhodná k výrobě hladkých nebo strukturovatelných 
omítkových povrchů na nových omítkách ze skupiny malt P I – P III, 
únosných starých omítkách, rovných betonových plochách, po příslušné 
úpravě také na sádrokartonových a sádrových deskách a na 
zateplovacích systémech. Vzhledově imituje beton.

Podklad musí být rovný, čistý, suchý, zbavený prachu a separačních 
prostředků bednění. Omítkový podklad musí být dokonale únosný.

Jemná stěrka se rozmíchá v množství cca 8,5 – 9litrů čisté vody na pytel 
25 kg, dokud nedosáhne pastovité nežmolkující konzistence (míchadlem 
nebo míchacím strojem), poté se nechá krátce stát a nakonec opět 
promíchá, případně se přidá voda k dosažení pastovité konzistence. 
Rozdělávejte vždy jen tolik hmoty, kolik budete potřebovat na konkrétní 
plochu.

Na připravený podklad se nanese jedna vrstva jemné stěrky, která se 
lehce srovná ocelovým hladítkem. Tím docílíme stejnoměrně hrubého 
podkladu.

Po jejím zaschnutí, zpravidla druhý den, se na takto připravený podklad 
nanese větší vrstva, cca 1cm, cementové stěrky. Tato vrstva se nechá jen 
lehce zavadnout. následně se musí ocelovým hladítkem odstranit 
přebytečná vrstva.

Zbytek materiálu, který zůstane na povrchu se tzv. ukletuje do potřebné 
hladkosti. Množství stěrky  která se kletuje ovlivňuje množství „kaveren“ 
ve finálním povrchu

Pro docílení požadovaného odstínu a kresby betonu se povrch po 
zaschnutí, zpravidla druhý den, lazuruje obarvenou lazurou na beton.

V případě venkovního použití je vhodné nanést vodoodpudivou vrstvu 
např. Antipluviol S od firmy Mapei

2x Armovací síť R 131

Pevnost v tlaku:                                    >2,5 N/mm2

Koeficient nasákavosti w:                    <0,5 kg/m 2 h 0,5

Přilnavost smyková:                              > 0,08 N/mm2

Koeficient propustnosti vodních par:      < 25



Skladování: Skladovatelnost v suchu až 4 měsíce

Dodávaná forma: V papírových pytlích po 25 kg      č. zb. 0100550      48 pytlů/paleta

Důležité pokyny:

Nemíchejte s jinými výrobky

Bezpečnostní pokyny:

Likvidace:

Kontrola jakosti:

 

 

Nezpracovávejte na přímém slunci a ani při velmi nízkých teplotách 5oC) vzduchu a 
zdiva, nebo při silném větru

Stavební prvky choulostivé na znečištění (přírodní dřevo, sklo, hliník, 
přírodní kámen, obklady či navazující rostlinný porost) zakryjte resp. 
vodotěsně přelepte.

Jemná stěrka obsahuje vápno a cement a s vlhkostí tedy reaguje 
zásaditě. Dráždí oči a kůži.

Případné potřísnění ihned opláchněte dostatečným množstvím vody. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.

K recyklaci předávejte pouze bezezbytku vyprázdněné pytle. Vytvrzené 
zbytky materiálu likvidujte jako stavební suť nebo stavební odpad.

Provádíme průběžnou laboratorní kontrolou všech našich výrobků. 
Výrobky navíc podléhají kontrole podle DIN 18557 (průmyslové malty: 
výroba, kontrola a dodávky)

Výše uvedený výklad je založen na našich nejlepších aktuálních 
vědomostech a slouží jako doporučení. Závaznost jednotlivých 
doporučení pro všeobecnou platnost je vyloučena, neboť nemáme vliv na 
použití a způsob zpracování. Příslušné použití na podkladech různých 
vlastností vyžaduje uzpůsobení v souladu s odbornými a řemeslnými 
hledisky. 

Němec s.r.o.      |       V Štíhlách  2031/12, 140 00  Praha 4       |       www.luxusnipovrchy.cz

tel / fax:   241 445 770      |      gsm:  777 326 953      |      e-mail:   nemec@luxusnipovrchy.cz



  
                                                                         ,                                Styrotrade, a.s. 
                                                                                                         akovi ky 99 
                                                                                                         250 63 p.Mratín  

                                                                                                         Tel  +420 315 655 227 
                                                                                                         Fax +420 315 655 229 
                                                                                                         E-mail:info@styrotrade.cz     

Technický list na p nový polystyren  EPS 100S Stabil  STYROTRADE

  

Sou initel tepelné vodivosti                                    0,037 
max. ld (W/m2.K)  
Odchylka tlou ky T                                                   T1 
Odchylka délky L                                                   L1 
Odchylka í ky W                                                  W1 
Pravoúhlost  S                                                               S1 
Rovinnost  P                                                               P3 
Pevnost v ohybu BS                                               BS 150 
Nap tí v tlaku CS(10)                                            CS(10)100 
Rozm rová stabilita  DS(N)                                   DS(N)2 
Rozm rová stabilita  DS(70,-)                      DS(70,-)1 
Deformace tlakem DLT(1)                                   DLT(1)5 
Faktor difuzního odporu m (-)                         30 - 70 
Reakce na ohe

 

                                                   E 
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 18 - 23 
Barevný kód 1. Zleva                                                 erná 
Barevný kód 2. Zleva                                                 erná 
Barevný kód 3. Zleva                                                 erná     

Výrobek odpovídá po adavk m  SN EN 13 163

   

Pou ití výrobku  EPS 100S Stabil

  

Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy s b ným zatí ením. Dále lze tyto tepeln 
izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi 
), podkladní vrstvy plochých st ech, záv sné podhledy, izolace obvodových st n ( vnit ní 
izolace, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou, izolace pod terénem 
s izolací proti vod ) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s b ným zatí ením.  

V akovi kách dne : 20.10.2008                                                     
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TECHNICKÝ LIST 
 

FOALBIT AL S40  
 
Pás z oxidovaného asfaltu s hliníkovou vložkou  

 
              0958  

 

Datum: 8.09.2011 
 
Asfaltové pásy podle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 
Umělohmotné fólie FPO dle ČSN EN 13956 a ČSN EN 13967 
Umělohmotné fólie dle ČSN EN 13956  
 
Technický popis: 
Krycí hmota Oxidovaný asfalt s minerálním plnivem 
Vložka Kombinovaná hliníková vložka a skelná rohož 
Podélné přesahy - 
Horní povrch Jemnozrnný minerální posyp 
Spodní povrch Separační spalná fólie 

 
 
Použití: 

Použití 
Asfaltový pás je vhodný pro použití ve vícevrstvých hydroizolačních 
systémech plochých střech jako parotěsná zábrana a v systémech 
spodních staveb jako pás proti zemní vlhkosti a protiradonová 
ochrana. 

Způsob pokládky Pás je stabilizován plnoplošným natavením.  
 
 
Rozměrové charakteristiky: 
Informativní tloušťka (mm) 4,0 ± 0,2 
Šířka podélného okraje (mm) - 
Délka a šířka role (m) 7,5 x 1 

 
 
Balení: 
Počet rolí na paletě kamionu 20 
Nominální hmotnost / m2 (kg/m2) 4,9 
Nominální hmotnost / roli (kg) 37 

 
 
Výrobce: 
                         Icopal Vedag CZ s.r.o. 
                         Dopraváků 749/3 
                         Praha 8 
                         184 00 
                         Česká republika  

 Výrobní závod: Záluží 1 
                          Litvínov 
                          436 70 
                          Česká republika 
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Doplňující informace: 
Hodnoty Jsou-li uvedeny 2 hodnoty pro dané vlastnosti, první hodnota je pro 

podélný směr a druhá hodnota je pro příčný směr. 

Tolerance 

Průměrné hodnoty jsou odvozeny od standardních. Uvedené 
průměrné hodnoty jsou v souladu s normami UEAtc. 
Jmenovité hodnoty tolerance jsou v souladu s normami UEAtc. 
Mohou vzniknout malé odchylky, hodnoty jsou založeny na 
průměrných hodnotách získaných z několika výrobních závodů. 

Modifikace 
Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu složení výrobku jako 
důsledek technologických experimentů a vylepšení. Tento technický 
list nahrazuje dřívější vydání, pro získání up-date technického listu 
kontaktujte prosím naše technické oddělení. 

Nebezpečné klasifikace Není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodní regulace 
(ADR, RID, IATA, et RTMDR). 

Skladování Tento produkt je zabalen v rolích a uložen svisle na paletě. 
Skladovat se svislé poloze pod přístřeškem, daleko od zdrojů tepla. 

 
 
Vlastnosti dle ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970: 
Vlastnosti dle ČSN EN 13707, 
ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 Zkušební postup Jednotka Výsledek 
Délka ČSN EN 1848-1 m 7,5 
Šířka ČSN EN 1848-1 mm 1000 
Přímost ČSN EN 1848-1 mm/10m ≤ 20 splněno 
Tloušťka ČSN EN 1849-1 mm 4,0 ± 0,2 
Maximální tahová síla 
(podélná x příčná) ČSN EN 12311-1 N/50mm 450 x 300 ±20% 

Protažení (podélné x příčné) ČSN EN 12311-1 % 3 x 3 ±20% 
Ohebnost za nízkých teplot ČSN EN 1109 °C ≤ 0 
Odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě ČSN EN 1110 °C ≥ 70 

Vodotěsnost  ČSN EN 1928 – vyhovuje 
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 – E 

 
CE Certifikát: 
Certifikace podnikové výrobní kontroly dle ČSN EN 13707: 0958-CPD-DK-048/2 
Certifikace podnikový výrobní kontroly dle ČSN EN 13969: 0958-CPD-DK-049/2 
 
Zpracování odpadu: 
Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci 
odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o odpad č. 170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod             
č. 170301. 
 
Icopal Vedag CZ s.r.o.   
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry    
http://www.icopal.cz, email: czinfo@icopal.cz 
           

 
 
 
 





Zm!ny technick"ch údaj# vyhrazeny. Odkaz na zp#sob zabudování (zd!ní) se rozumí jako
doporu$ení v"robce; toto vychází ze sou$asného stavu na%ich poznatk# ov!&en"ch v praxi.
Vydáním tohoto informa$ního listu ztrácejí v%echny p&edchozí svou platnost.

Pou!ití
Svisle d!rované cihly POROTHERM
30 AKU P+D jsou ur"ené pro omítané
nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky
své vy##í objemové hmotnosti a systé-
mu d!rování v$borné akustické a tepel-
n! akumula"ní vlastnosti. Tyto cihly jsou
velmi vhodné pro mezibytové p%í"ky
tlou#&ky 300 mm, nebo& spl'ují po(a-
davky )SN na zvukovou izolaci a te-
pelné vlastnosti zdiva.

V"hody
– velk$ formát cihel
– velmi vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízk$ odpor proti difuzi vodních par
– v$borná akumulace tepla
– v$borná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozm!ry v modulovém systému

Technické údaje
Cihly:
– rozm!ry d/#/v 247x300x238 mm
– skupina zdicích prvk* 2
– objem. hmot. prvku 980 kg/m3

– hmotnost cca 17,1 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

20/15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozm!rová stabilita NPD
– p%ídr(nost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven !ádn" po!adavek

Zdivo:
– tlou#&ka 300 mm
– spot%eba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spot%eba malty 22 l/m2

72 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk
a sou"initel p%etvárnosti KE zdiva
podle )SN EN 1996-1-1

fk (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P20 8,03 6,52 5,30

P15 6,56 5,33 4,33
P10 4,94 4,01 3,26

KE 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se %ídit vysv!tlivkami uvede-

n$mi v kapitole 1, strana 13 a( 15

Vá(ená laboratorní nepr*zvu"nost
Rw = 56 (-2; -6) dB p%i plo#né hmotnosti
zdiva v"etn! omítek tl. 15 mm 362 kg/m2

* hodnota stanovena m#$ením

Tepeln#-technické údaje
zdivo u !U RU U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
oby"ejnou (!U=0,83 W/m.K)
bez omítek 0 0,35 0,87 0,90
bez omítek 0,5 0,36 0,84 0,90
s omítkami* 0,5 0,37 0,89 0,85
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Po!ární odolnost
Po(árn! d!licí st!na s oboustrannou
omítkou
T%ída reakce na ohe': A1 – neho%lavé
Po(ární odolnost: REI 180 DP1
()SN EN 13501-2, )SN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebn# fyzikální
hodnoty
M!rná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

()SN EN 1745)

Sm#rná pracnost zd#ní
cca 0,91 hod/m2

3,05 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 AKU P+D jsou
dodávány zafóliované na vratn$ch
paletách rozm!r* 1180 x 1000 mm.
– po"et cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1400 kg

POROTHERM 30 AKU P+D

Akusticky d!licí nosná st!na

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 30 AKU P+D
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VAZBA ROH%, KOUT% A OST&NÍ

)SN EN 771-1
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GEOTEXTILIE SEPARA!NÍ, OCHRANNÁ, FILTRA!NÍ A ZPEV"OVACÍ

FILTEK

Netkané geotextilie zpevn#né vpichováním

Pou!ití

V pozemním stavitelství p$i v%stavb# st$ech, 
zakládání staveb a v%stavb# drená&í, v silni'ním 
a &elezni'ním stavitelství p$i v%stavb# silni'ních 
a &elezni'ních násyp(, zaji)*ování svah(, 
p$i v%stavb# tunel( a drená&ních systém(, 
ve vodním stavitelství p$i v%stavb# nádr&í, 
kanál( a rybník(, pro zaji)*ování hrází a b$eh(, 
p$i v%stavb# ekolo gick%ch staveb a skládek 
TKO.

Hlavní funkce geotextilie

Separa!ní – Zamezuje promíchání rozdíln%ch 
vrstev s odli)n%mi funkcemi, mezi kter%mi 
je ulo&ena. Zamezuje styku nesná)enliv%ch 
materiál( (na obrázku 1 je pou&ita textilie 
FILTEK pro separaci p#nového polystyrenu 
od hydroizola'ní fólie na bázi m#k'eného 
PVC, na obrázku 2 je pou&ita textilie FILTEK 
pro separaci staré asfaltové hydroizolace 
od hydroizola'ní fólie na bázi m#k'eného 
PVC).

Ochranná – Chrání hydroizola'ní vrstvu, 
pop$. dal)í vrstvy stavební konstrukce 
p$ed nep$ízniv%mi vlivy prost$edí i provozu 
(na obrázku 3 je pou&ita textilie FILTEK jako 
ochranná vrstva hlavní hydroizola'ní vrstvy).

Filtra!ní – Omezuje vyplavování 'ástic jedné 

01| P$íklad pou&ití textilie FILTEK p$i realizaci ploché 
st$echy s fóliovou hydroizolací a tepelnou izolací 
z p#nového polystyrenu

02| P$íklad pou&ití textilie FILTEK p$i rekonstrukci ploché 
st$echy s asfaltovou hydroizolací

03| P$íklad pou&ití textilie FILTEK ve skladb# vegeta'ní 
st$echy

04| P$íklad pou&ití textilie FILTEK p$i dodate'ném 
odvodn#ní

sypké vrstvy do jiné p$i pr(toku vody, ale 
nezabra+uje pohybu vody (na obrázku 3 je 
pou&ita textilie FILTEK jako fi ltra'ní vrstva 
zamezující vyplavování jemn%ch 'ástic ze 
substrátu vegeta'ní st$echy do drená&ní vrstvy, 
na obrázku 4 je pou&ita textilie FILTEK jako 
fi ltra'ní vrstva mezi zemním t#lesem a drená&ní 
)t#rkovou vrstvou).

Zpev"ovací – Umo&+uje stabilizaci svahu. 
P$ená)í smyková a tahová nap#tí v zemním 
t#lese.

V mnoha p$ípadech se v jedné vrstv# textilie 
uplatní více funkcí.

Základní technické parametry jsou uvedeny 
v tabulce.

Materiálové slo#ení: 100 % polypropylen

Základní vlastnosti textilie FILTEK
• Odolává plísním a bakteriím.
• Odolává b#&n%m chemikáliím.
• Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.
• !áste'n# odolává UV zá$ení.
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HYDROIZOLA!NÍ MATERIÁLY

FILTEK

Informace

Ve)keré informace v'etn# kompletního tech-
nického poradenství Vám poskytnou vy)kolení 
pracovníci ATELIERU DEK – Specializovaného 
st$ediska spole'nosti DEKTRADE a.s.

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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je dr&itelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

odbyt, technická podpora
BENE$OV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
%ESKÁ LÍPA 487 823 917
%ESKÉ BUD&JOVICE 387 313 576
D&%ÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 561 010 060
KARLOVY VARY 353 579 068
KARVINÁ 555 122 001
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249

LIBEREC 485 134 143
MOST 476 700 635
NOV' JI%ÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELH(IMOV 565 382 173
PLZE) 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALE$ICE 272 705 825
PRAHA ZLI%ÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROST&JOV 582 331 076
P(EROV 581 701 734

P(ÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ M&STO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
$UMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
T(EBÍ% 561 011 000
T(INEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALA$SKÉ MEZI(Í%Í 571 610 685
ZLÍN 577 219 613
ZNOJMO 515 223 059

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

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

Parametr Zku)ební norma FILTEK 150 FILTEK 170 FILTEK 200 FILTEK 250 FILTEK 300 FILTEK 350 FILTEK 400

plo)ná hmotnost EN ISO 9864 150 g/m2 170 g/m2 200 g/m2 250 g/m2 300 g/m2 350 g/m2 400 g/m2

)í$ka role - 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

pevnost v tahu v:
– podélné sm#ru 
– p$í'ném sm#ru

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

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

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

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

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

10,5 kN/m 
(-1,5 kN/m) 
26 kN/m 
(-3 kN/m)

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

ta&nost v: 
– podélném sm#ru 
– p$í'ném sm#ru

EN ISO 10319
120 % (±35 %) 
80 % (±20 %)

120 % (±35 %)   
80 % (±20 %)

 75 % (±15 %) 
115 % (±15 %)

120 % (±25 %) 
70 % (±20 %)

 75 % (±15%) 
115 % (±15%)

125 % (±20%) 
80 % (±20%)

70 % (±20%) 
115 % (±15%)

odolnost proti 
dynamickému protr&ení

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

odolnost proti 
statickému protr&ení 

EN ISO 12236 850 N 
(-150 N)

1000 N
(-150 N)

1400 N
(-200 N)

1700 N 
(-250 N)

2300 N 
(-300 N)

2400 N 
(-200 N)

2800 N 
(-300 N)

velikost otvor( EN ISO 12956 144 µm (±28 µm) 113 µm (±22 µm) 115 µm (±25 µm) 96 µm (±20 µm) 95 µm (±20 µm) 95 µm (±19 µm) 80 µm (±16 µm)

propustnost vody 
kolmo k rovin# 

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

7,4 · 10-2 m/s 
(-1,10 · 10-2 m/s)

6,5 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

6,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

5,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

6,4 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

4,5 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

základní vlastnosti 
geotextilie

- – zakr%t v den polo&ení 
– pro pou&ití, které neslou&í k vyztu&ování p$írodních zemin s pH v rozmezí 4 a& 9 a teplotami zeminy men)í ne& 25 °C

materiálové slo&ení - 100 % polypropylén

Parametr Zku)ební norma FILTEK 500 FILTEK 600 FILTEK 700 FILTEK 800 FILTEK 1000 FILTEK 1200

plo)ná hmotnost EN ISO 9864 500 g/m2 600 g/m2 700 g/m2 800 g/m2 1000 g/m2 1200 g/m2

)í$ka role - 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m

pevnost v tahu v:
– podélné sm#ru 
– p$í'ném sm#ru

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

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

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

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

30 kN/m (-4 kN/m) 
70 kN/m (-5 kN/m)

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

ta&nost v: 
– podélném sm#ru 
– p$í'ném sm#ru

EN ISO 10319
70 % (±20%) 
115 % (±15%)

70 % (±20%) 
120 % (±15%)

70 % (±20%) 
120 % (±15%)

70 % (±20%) 
120 % (±20%)

180 % (±30%) 
90 % (±30%)

70 % (±20%) 
105 % (±25%)

odolnost proti 
dynamickému protr&ení

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

odolnost proti 
statickému protr&ení 

EN ISO 12236 3600 N 
(-300 N)

4700 N 
(-200 N)

6300 N 
(-300 N)

6500 N 
(-200 N)

7500 N 
(-1200 N)

12180 N 
(-1555 N)

velikost otvor( EN ISO 12956 89 µm (±18 µm) 76 µm (±18 µm) 80 µm (±16 µm) 70 µm (±14 µm) 81 µm (±16 µm) 63 µm (±6,3 µm)

propustnost vody 
kolmo k rovin# 

EN ISO 11058 6,7 · 10-2 m/s 
(-0,6 · 10-2 m/s)

3,2 · 10-2 m/s 
(-0,5 · 10-2 m/s)

2,9 · 10-2 m/s 
(-0,8 · 10-2 m/s)

1,6 · 10-2 m/s 
(-0,2 · 10-2 m/s)

6,24 · 10-2 m/s  
(-0,3 · 10-2 m/s)

1,95 · 10-2 m/s  
(-0,2 · 10-2 m/s)

základní vlastnosti 
geotextilie

- – zakr%t v den polo&ení 
– pro pou&ití, které neslou&í k vyztu&ování p$írodních zemin s pH v rozmezí 4 a& 9 a teplotami zeminy men)í ne& 25 °C

materiálové slo&ení - 100 % polypropylén

Certifi kát ISO 9001

Spole'nost DEKTRADE a.s. je dr&itelem 
certifi kátu ISO 9001. Certifi kaci podléhá v%roba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém 
technické podpory.




