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Specifikace stěrky BETONEPOX 

 

BETONEPOX 
 
Povrch BETONEPOX není svým charakterem hladká plocha a na povrchu vykazuje místy poréznost, 
která se lazurou zatmaví. Plocha s BETONEPOXEM bude tedy místy jak hladká, tak hrubá a výsledný 
efekt může imitovat pohledový beton.  
 
BETONEPOX je ručně aplikovaná stěrka a tudíž množství hladkých a hrubých částí (kaverny) není 
ovlivnitelný. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží pouze pro určení 
odstínu. V případě, že si klient přeje vidět povrch BETONEPOX na větší ploše, musí navštívit firemní 
showroom. 
 
Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca. 1,6 metru a za denního světla. Určité 
nerovnosti, nepřesnosti a poréznost povrchu jsou specifikem. 
 
Pro počet nebo četnost výskytu hladkých a hrubých částí není žádný regulativní předpis výrobce. 
 
Tloušťka 
BETONEPOX má cca. 1,5 mm v tloušťce. 
 
Struktura  
Zhotovitel nemůže ovlivnit četnost kaveren při aplikaci BETONEPOXU vzhledem k předepsané 
technologii prováděné v daném prostoru. 
 
Rovinnost 
BETONEPOX kopíruje stávající podklad. 
 
Opravitelnost 
Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je 
firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že BETONEPOX 
byl poškozena v ploše, může být oprava znatelná a barevně se odlišovat od ostatních ploch. 

 
Lakování 
BETONEPOX se pro lepší čistitelnost doporučuje lakovat. Vhodný lak je CC-PU ochranná vrstva 
v matném provedení.   

 
Podklad 
Vhodný podklad pod Betonepox je flexibilní lepidlo a síťovina. Flexibilní lepidlo musí být kvalitní a 
pevné. Vyhovující značky jsou Knauff, Weber či Mapei. Síťovina nesmí prosvítat. V případě potřebné 
kontroly povrchu prosím kontaktujte firemního technika. 
 
Záruka, garance a reklamace 
Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí 
osobou nebo škodu vzniklou strukturálním pohybem budovy či stěny. 
 
Materiál BETONEPOX sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna,  objeví se 
praskliny i v samotném BETONEPOXU. Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze 
snížit.  
 
BETONEPOX má určitou tloušťku a tudíž zatíží stěnu více než malba. Firma Němec s.r.o. 
v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za 
vzniklé trhliny, které se mohou objevit v důsledku pohybu podkladu. 
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JEDnopLášŤová MEchAnicKY KoTvEná SKLADBA pLochÉ STřEchY BEz pRovozu, 
S hLAvní voDoTěSnicí vRSTvou z fÓLiE z MěKčEnÉho pvc, SpáDová vRSTvA vYTvořEnA 
poDKLADní MonoLiTicKou SiLiKáTovou KonSTRuKcí

DEKROOF 02
oBvYKLÉ použiTí 

RoDinnÉ DoMY | BYTovÉ DoMY | ADMiniSTRATivní BuDovY

PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ 

přEDnoSTi SKLADBY

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

SpEcifiKAcE SKLADBY

1
2

3

4 5

6

poz. vRSTvA TLoušŤKA (mm) popiS

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

2 FILTEK V - separační sklovláknitý vlies

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

4 GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL

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

5 DEKPRIMER - penetrační emulze

6 monolitická silikátová vrstva 
ve spádu

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

TEpELněTEchnicKÉ pARAMETRY SKLADBY

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

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

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

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

oKRAJovÉ poDMínKY pRo použiTí SKLADBY z hLEDiSKA TEpELnÉ TEchniKY

návrhová vnitřní teplota v zimním období 20 °c 

návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %

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

Maximální nadmořská výška do 1200 m.n.m.

požáRní vLASTnoSTi SKLADBY

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

odolnost při vnějším působení požáru BRoof(t3)

AKuSTicKÉ vLASTnoSTi SKLADBY

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

řEšEní TEpELnÉ STABiLiTY

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

RozšířEnÉ použiTí SKLADBY

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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKtRaDE.cZ

technická podpora

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

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

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

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

technická podpora 

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

RozšířEnÉ použiTí SKLADBY DLE TYpu vniTřního pRoSTřEDí (z hLEDiSKA TEpELnÉ TEchniKY)

oznAčEní 
vniTřního 
pRoSTřEDí

popiS vniTřního pRoSTřEDí návRhová 
pRůMěRná 
MěSíční RELATivní 
vLhKoST 
vniTřního 
vzDuchu

návRhová 
vniTřní 
TEpLoTA 
v ziMníM 
oBDoBí θi 
[°c]

návRhová 
RELATivní 
vLhKoST 
vniTřního 
vzDuchu 
Φi [%]

MAxiMáLní 
nADMořSKá 
výšKA 
[m.n.m.]

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

poTřEBnÉ 
TL. TEpELnÉ 
izoLAcE 
požADAvEK/
DopoRučEní 
[mm]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,34 140

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

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

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

poznáMKY 1 K TEpELněTEchnicKÉMu poSouzEní SKLADBY

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

poznáMKY 2 K TEchnoLogii SKLADBY

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

poznáMKY 3 K požáRníMu zATříDění SKLADBY

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

poznáMKY 4 K použiTýM MATERiáLůM SKLADBY

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

Bližší informace a technické parametry ke značkovým výrobkům ze sortimentu DEKTRADE použitých ve skladbě naleznete v sekci produkty na webových stránkách  
www.dektrade.cz. zde naleznete i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi. pro projektanty a architekty je na webových stránkách 
www.dekpartner.cz připravena další technická podpora včetně detailů k uvedené skladbě. 
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