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Specifikace podlahSpecifikace podlahSpecifikace podlahSpecifikace podlah    

Nášlapná vrstvaNášlapná vrstvaNášlapná vrstvaNášlapná vrstva::::    

A1, A2 – Betonová + ochranný nátěr  

B1 – B8 – Keramická dlažba 

C1 – C5 – Forbo marmoleum 

D1,D2 – Teraco 

    

Typ nášlapné vrstvyTyp nášlapné vrstvyTyp nášlapné vrstvyTyp nášlapné vrstvy::::    

A1, A2 – EPOXIDOVÝ NÁTĚR LAS 2636/0110-BE 

 

 
B1 – Rako Taurus Porfyr 

 
 

B2, B3,B6 – La Futura Majorka Verde barva 30 

 
 

B4 – Rako Taurus Granit 

 



B5 – La Futura Majorka Giallo

B7 - Pavimentos Natural exterior ref.A020103 20x20x1,5

B8 - Gres Hyperion H3 krem

C1, C4  - Marmoleum click van gogh 753173

C2, C5  –  Marmoleum click lime 753878

C3 - Marmoleum click pineapple 753877

 
D1, D2 – teraco 

La Futura Majorka Giallo 

 

Pavimentos Natural exterior ref.A020103 20x20x1,5

2  

Gres Hyperion H3 krem 

 
Marmoleum click van gogh 753173 

 
Marmoleum click lime 753878 

 
Marmoleum click pineapple 753877 

 

 

Pavimentos Natural exterior ref.A020103 20x20x1,5 



SkladbySkladbySkladbySkladby    podlahpodlahpodlahpodlah    
    
1.S (od podkladního betonu)1.S (od podkladního betonu)1.S (od podkladního betonu)1.S (od podkladního betonu)    
 
A1 - ASFALTOVÝ NÁTĚR 
 - BITAGIT 40 35 MINERAL tl. 5 mm 

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN EXPS S tl. 150 mm 
 - PE FOLIE 
 - DRÁTKOBETON tl. 120 mm 
 - EPOXIDOVÝ NÁTĚR LAS 2636/0110-BE 
 
A2  - ASFALTOVÝ NÁTĚR 
 - BITAGIT 40 35 MINERAL tl. 5 mm 

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS tl. 150 mm 
 - PE FOLIE 
 - SPÁDOVÝ DRÁTKOBETON tl. 50 - 175 mm 
 - EPOXIDOVÝ NÁTĚR LAS 2636/0110-BE 
    
1.NP1.NP1.NP1.NP    (od stropní konstrukce)(od stropní konstrukce)(od stropní konstrukce)(od stropní konstrukce)    
    
DlažbyDlažbyDlažbyDlažby    
    
BBBB    - ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA ETHAFOAM tl. 5 mm 
 - POLYSTYREN EPS STABIL 150 S tl. 80 mm 
 - SEPARACE - PE FOLIE 
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 50 mm 
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR MAPEI PRIMER S 
 - VYROVNÁVACÍ STĚRKA PLANOLIT tl. 3 mm 

- HYDROIZOLACE - DVOUSLOŽKOVÁ STĚRKA MAPEI 
MAPELASTIC tl. 3 mm 

 - KERAMICKÁ DLAŽBA  tl. 9 mm 
 
Forbo marmoleumForbo marmoleumForbo marmoleumForbo marmoleum    
 
C  - POLYSTYREN EPS STABIL 150 S tl. 80 mm 
 - SEPARACE - PE FOLIE 
 - STEPROCK HD 30 mm 
 - 2xOSB SUPERFINISH tl. 2x18 mm 
 - MARMOLEUM tl. 4 mm 
 
    
    
    
    
    
    



2.NP 2.NP 2.NP 2.NP –    4.4.4.4.NP (od stropní konstrukce)NP (od stropní konstrukce)NP (od stropní konstrukce)NP (od stropní konstrukce)    
    
DlažbyDlažbyDlažbyDlažby    
 
B - ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA ETHAFOAM tl. 5 mm 
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm 
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR MAPEI PRIMER S 
 - VYROVNÁVACÍ STĚRKA PLANOLIT tl. 3 mm 

- HYDROIZOLACE - DVOUSLOŽKOVÁ STĚRKA MAPEI 
MAPELASTIC tl. 3 mm 

 - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 9 mm 
 
Forbo marmoleum 
 
C - STEPROCK HD 40 mm 
 - 2xOSB SUPERFINISH tl. 2x18 mm 
 - MARMOLEUM tl. 4 mm 
 
Venkovní dlažbyVenkovní dlažbyVenkovní dlažbyVenkovní dlažby    
    
Terasa Terasa Terasa Terasa 1.NP1.NP1.NP1.NP    (od terénu)(od terénu)(od terénu)(od terénu)    
 
B - BETNOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 0,5% 

- HYDROIZOLACE - 2xSIKABOND T8 tl. 2x5 mm 
- KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 15 mm 

    
BalkonyBalkonyBalkonyBalkony    (od ŽB desky)(od ŽB desky)(od ŽB desky)(od ŽB desky)    
    
BBBB    - SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA 2% tl. 50 - 80 mm 

- HYDROIZOLACE - 2xSIKABOND T8 tl. 2x5 mm 
- KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 15 mm 

 
Lodžie (od ŽB desky) 
 
B - SPÁDOVÁ BETPNOVÁ MAZANINA  
 - HYDROIZOLACE + LEPIDLO - 2xSIKABOND T8 tl. 2x5 

- KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 15 mm 
    
Terasa 4.NP (od ŽB desky)Terasa 4.NP (od ŽB desky)Terasa 4.NP (od ŽB desky)Terasa 4.NP (od ŽB desky)    
    
BBBB    - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN tl. 120 mm 
 - SEPARACE - PE FOLIE 
 - SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA 
 - HYDROIZOLACE - 2xSIKABOND T8 tl. 2x5 mm 
 - KERAMICKÁ DLAŽBA B8 tl. 15 mm    
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Příloha č. 1 
Tepelně technický posudek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Beton hutný 1   0.1200    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  2  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  3  Extrudovaný po   0.1500    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  4  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
  5  Asfaltový nátě   0.0030    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 
  6  Beton hutný 2   0.1000    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  7  Štěrk   0.1000    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    85.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    2        28     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    3        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    4        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    5        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    6        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    7        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    8        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
    9        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   10        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   11        30     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
   12        31     5.0   99.0   863.1     5.0  100.0   871.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.77 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.20 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  



 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        565.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.5 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         5.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    2     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    3     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    4     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    5     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    6     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    7     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    8     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
    9     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   10     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   11     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
   12     8.1  ------     4.9  ------     5.0   1.000    99.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7     e 
         

 tepl.[C]:    5.0    5.0    5.0    5.0    5.0    5.0    5.0    5.0 
 p [Pa]:    741    743    753    764    867    869    871    872 
 p,sat [Pa]:    872    872    872    872    872    872    872    872 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.465E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,120       1,230  17,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034  100,0 
   4  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,003       0,210  1200,0 
   6  Beton hutný 2  0,100       1,300  20,0 
   7  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP 
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  HI stěrka, Mapei   0.0060    0.7800   840.0   1750.0        25.0   0.0000 
  3  Potěr cementov   0.0500    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100   0.0800    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  6  Ethafoam   0.0500    0.0410  1000.0     35.0      4000.0   0.0000 
  7  Železobeton 1   0.1950    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  8  Desky Velox WS   0.0350    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 
  9  Sádrová omítka   0.0200    0.5700  1000.0   1300.0        10.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   61.9  1538.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   62.3  1548.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.93 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.24 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        643.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.0 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.587    19.6   0.941    58.6 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    19.7   0.941    61.5 
    3    15.6   0.684    12.1   0.485    20.0   0.941    60.6 
    4    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.941    61.0 
    5    16.9   0.421    13.4  ------    20.6   0.941    63.5 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.941    66.1 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.941    67.4 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.8   0.941    67.1 
    9    17.0   0.402    13.5  ------    20.6   0.941    63.8 
   10    16.0   0.578    12.5   0.288    20.3   0.941    61.0 
   11    15.6   0.690    12.1   0.493    20.0   0.941    60.7 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.7   0.941    61.1 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   18.9   18.8   18.7   18.4   18.4   -0.1  -10.5  -11.6  -14.4  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1357   1356   1351   1273   1259    167    142    139    138 
 p,sat [Pa]:   2178   2168   2159   2110   2110    606    248    224    175    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1451    0.1558   7.273E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.029 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.112 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.1451    0.1451   6.06E-0010     0.0016 
  12   0.1451    0.1451   2.50E-0009     0.0083 
   1   0.1451    0.1451   2.64E-0009     0.0153 
   2   0.1451    0.1451   2.46E-0009     0.0213 
   3   0.1451    0.1451   4.49E-0010     0.0225 
   4   0.1451    0.1451  -2.15E-0009     0.0169 
   5   0.1451    0.1451  -4.58E-0009     0.0047 
   6    ---       ---    -6.15E-0009     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0225 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  HI stěrka Mapei  0,006       0,780  25,0 
   3  Potěr cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
   6  Ethafoam  0,050       0,041  4000,0 
   7  Železobeton 1  0,195       1,430  23,0 
   8  Desky Velox WSD  0,035       0,110  13,7 
   9  Sádrová omítka  0,020       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 Z (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0289 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1122 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka   0.0200    0.5700  1000.0   1300.0        10.0   0.0000 
  2  Desky Velox WS   0.0250    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 
  3  Železobeton 1   0.1950    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  Beton hutný 1   0.1800    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  5  Asfaltový nátě   0.0000    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
  6  Foalbit   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0     46600.0   0.0000 
  7  Rigips EPS 150   0.2000    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 
  8  Parabitglas  0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     25158.0   0.0000 
  9  Roofspecial   0.0050    0.2100  1470.0   1200.0     25158.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   61.9  1538.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   62.3  1548.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.32 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.15 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3816.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.0 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.1   0.962    56.8 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    20.2   0.962    59.8 
    3    15.6   0.684    12.1   0.485    20.3   0.962    59.2 
    4    16.0   0.581    12.5   0.294    20.5   0.962    60.1 
    5    16.9   0.421    13.4  ------    20.7   0.962    62.9 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.962    65.7 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.962    67.2 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.962    66.8 
    9    17.0   0.402    13.5  ------    20.7   0.962    63.3 
   10    16.0   0.578    12.5   0.288    20.5   0.962    60.0 
   11    15.6   0.690    12.1   0.493    20.3   0.962    59.3 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.962    59.4 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   19.6   19.4   18.2   17.5   16.7   16.7   16.6  -14.5  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1366   1365   1352   1342   1342    854    836    526    138 
 p,sat [Pa]:   2285   2258   2090   1995   1896   1896   1886    172    170    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.6234    0.6234   1.356E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.010 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.013 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  10   0.6234    0.6234   8.19E-0011     0.0002 
  11   0.6234    0.6234   5.61E-0010     0.0017 
  12   0.6234    0.6234   8.29E-0010     0.0039 
   1   0.6234    0.6234   8.68E-0010     0.0062 
   2   0.6234    0.6234   8.19E-0010     0.0082 
   3   0.6234    0.6234   5.38E-0010     0.0096 
   4   0.6234    0.6234   9.35E-0011     0.0099 
   5   0.6234    0.6234  -4.46E-0010     0.0087 
   6   0.6234    0.6234  -8.80E-0010     0.0064 
   7   0.6234    0.6234  -1.12E-0009     0.0034 
   8   0.6234    0.6234  -1.05E-0009     0.0006 
   9    ---       ---    -4.96E-0010     0.0000 
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0099 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,020       0,570  10,0 
   2  Desky Velox WS  0,025       0,110  13,7 
   3  Železobeton 1  0,195       1,430  23,0 
   4  Beton hutný 1  0,180       1,230  17,0 
   5  Asfaltový nátěr 2x  0,000       0,210  280,0 
   6  Foalbit  0,0034       0,210  46600,0 
   7  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,200       0,035  30,0 
   8  Skloelast Extra  0,004       0,210  25158,0 
   9  Skloelast Extra  0,005       0,210  25158,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Skloelast Extra). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0105 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0134 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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Charakteristika 

Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, 
s vysokou dilatační schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), 
s požárním atestem BROOF(t1) jako součást systémové skladby určený pro náročné 
hydroizolační aplikace.

Použití 

Vrchní vrstva vícevrstvé střešní skladby (nepochůzných, provozních a inverzních
střech) / EN 13707.

Jednovrstvá hydroizolace pro nadzemní základy a vícevrstvá (vrchní) hydroizolace i
pro tlakovou vodu (hrubozrnný posyp zlepšuje statickou i dynamickou odolnost
pásu) / EN 13969 typ T.

Určený je pro pevný podklad (beton, tepelná izolace, dřevěné bednění) se způsobem
montáže jako povlaková izolace. 

Zpracování

Pás se plnoplošně natavuje na předem připravený podklad, který tvoří spodní asfaltový
natavitelný pás, tepelněizolační dílce s nakašírovaným asfaltovým pásem nebo
samolepícím pásem. Podélný přesah pásu je široký 80 mm, příčný přesah se provádí 
v šířce min. 100 mm. Při svařování podélného i příčného přesahu pásu musí vytékat 
asfaltový návalek, který je optickou kontrolou spolehlivě provedeného spoje pásů.

Provedení a označení výrobku

• Pás se vyrábí s ohebností -25°C, má vyšší pevnost, vysokou dilatační schopnost
• Nosná vložka je polyesterová rohož PV
• Krycí vrstva modifikovaného asfaltu >1 mm umožňuje natavování pásu hořákem
• Tloušťka pásu je 5,2 mm
• Pásy jsou běžně dodávány v rolích 1,0 x 5 m

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

Datum vydání 09/2009

Hydroizolační pás tloušťky 5,2 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože

ROOFSPECIAL PV S5 -25 PŘÍRODNÍ

Složení výrobku

1)

2)

3)

4)

5)

1) vrchní úprava

hrubozrnný posyp
+8 cm navarový pruh

2) horní vrstva > 1 mm

modifikovaný asfalt

3) nosná vložka

polyesterová rohož PV

4) spodní krycí vrstva > 1 mm

modifikovaný asfalt

5) spodní úprava

PE fólie

Povrchová úprava

Pás se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti
účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu pásu.

Zajištění kvality a záruka

• Kvalita výrobků je trvale sledována a kontrolována. Jsou prováděny pravidelné
kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských zkušebních norem.

• Výrobcem garantovaná záruka je 10 let na vodotěsnost za předpokladu, že
výrobek byl správně zabudován do konstrukce.

Vlastnost Zkušební metoda Hodnota
Šířka EN 1848-1 1,0 m
Délka EN 1848-1 5 m
Tloušťka EN 1849-1 5,2 mm
Vodotěsnost EN 1928 Úspěšně vykonaná
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Maximální tahová síla EN 12311-1 Podélně 1000 N/50 mm (±20%) 

Příčně 1000 N/50 mm (±20%)
Protažení EN 12311-1 Podélně i příčně 50 % (±20%)
Odolnost proti protrhávání EN 12310-1 Jen v případě potřeby
Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25°C
Pevnost spoje smyková odolnost EN 12317-2 Podélně 1000 N/50 mm (±20%) 

Příčně 1000 N/50 mm (±20%)
Odolnost proti nárazu EN 12691 Hodnoty nejsou stanoveny
Odolnost proti statickému zatížení EN 12730 Hodnota není stanovena
Odolnost proti stékání za vyšších teplot EN 1110 100°C
Rozměrová stálost EN 1107-1 Hodnota není stanovena

Vyrábí 

Mogat-Werke, Adolf Böving GmbH
Gassnerallee 15
D – 55120 Mainz

Příklad opravy jednoplášťové ploché střechy

Příklad skladby jednoplášťové ploché střechy

TECHNICKÝ LIST



b) nalepení na teplem aktivované THERM pruhy nebo na speciální asfaltovou krycí vrstvu

Někteří výrobci dodávají parozábrany s teplem aktivovatelnými THERM pruhy, nebo se speciální  krycí as-

faltovou vrstvou na vrchní straně parozábrany umožňující po aktivování plamenem hořáku spolehlivé

přilepení tepelné izolace z pěnového polystyrenu. 

c) kotvení pomocí mechanických kotevních prvků

K tomuto kotvení se používají kotevní prvky s oválnou přítlačnou podložkou. Přes kotevní prvky umístěné

v ploše desky je nutné natavit přířez velikosti cca 250 mm x 200 mm ze stejného asfaltového pás. Možnost

spolehlivého kotvení do podkladu je nutno ověřit tahovou zkouškou. Počet kotevních prvků je pro každou

konkrétní střechu dán statickým výpočtem na namáhání sáním větru 

d) nalepením do rozehřátého asfaltu 

K nalepení expandovaného polystyrenu na připravený podklad  se  používá také rozehřátý asfalt AOSI

85/25. Množství asfaltu, kterým se takto vytvoří lepící vrstva musí zajistit spolehlivé přilepení polystyren-

ových desek jak v ploše střechy, tak na okrajích střechy a v rozích střechy. 

Svaření přesahů nakašírovaných asfaltových pásů: Po přilepení nebo přikotvení desek POLYROOF k pod-

kladu je nutné zajistit vodotěsnost nakašírovaného asfaltového pásu v ploše střechy  tím, že se celoplošně

svaří přesahy tohoto pásu tl. 3,5 nebo 4 mm.  Nejspolehlivějším  řešením je svaření těchto přesahů bočním

hořákem s dotlačením přítlačným válečkem. Ke svaření těchto přesahů je v zásadě možné použít i malý

ruční hořák, kterým lze opatrně svařit tyto přesahy pásu s tím, že omezení prošlehnutí plamene hořáku na

polystyren ve spáře mezi jednotlivými deskami je možné zabránit přiložením nášlapné latě těsně vedle

spáry desek jejichž přesah se svařuje. V žádném případě nesmí dojít k poškození polystyrenu plamenem

hořáku při svařování těchto přesahů.  Po svaření těchto přesahů tvoří nakašírovaný asfaltový pás první hy-

droizolační vrstvu střechy, na kterou se následně nataví druhá vrstva vodotěsné izolace.

Vrchní hydroizolační pás Definitivní vrchní vrstva dvouvrstvé vodotěsné izolace střechy  seplnoplošně nataví

na  asfaltový pás nakašírovaný na tepelné izolaci z EPS.  Zpravidla se používá modifikovaný asfaltový pás

(SBS) tl. min. 4,2 mma více, s posypem z drcené břidlice,  s nosnou vložkou z polyesterové rohože nebo se

spřaženou nosnou vložkou. 

Záruka

Výrobce kompletizovaných výrobků POLYROOF poskytuje na uvedené výrobky záruku od 2 do 10 let v závis-

losti na použitém typu polystyrenu a dle výběru nakašírovaného asfaltového pásu. Podmínkou takto vysoké

materiálové záruky je však dodržení maximální lhůty pokládky vrchního asfaltového pásu v období květen

až září do 21 dnů a v ostatním období do 60ti dnů od pokládky kompletizovaných výrobků na střeše.

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

TECHNICKÝ LIST

Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechyKompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechyKompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy

Charakteristika 

Kompletizovaný výrobek, který je vytvořen z tepelně izolační

desky z pěnového expandovaného polystyrenu, na kterou je

již ve výrobě nakašírován asfaltový hydroizolační pás. Tento

hydroizolačni pás, který má šířku 1080 mm, je na desku 

z polystyrenu nalepen pomocí  v  pruzích naneseného 

polyuretanového lepidla - tím je zároveň vytvořena mezi 

hydroizolačním pásem a povrchem tepelné izolace expanzní

vrstva.  Na dvou stranách kompletizovaného výrobku 

přesahuje nakašírovaný hydroizolační pás polystyrenovou

desku o min. 80 mm. Při správné aplikaci tohoto výrobku na

stavbě vytvoří  tento nakašírovaný asfaltový pás první 

hydroizolační vrstvu střešního pláště.

Tvar a rozměry kompletizovaných dílců POLYROOF

Deska z pěnového polystyrenu je buď rovinná, nebo spádová.

Rovinná deska může být dodána i s polodrážkou (ozubem),

která minimalizuje vznik tepelných mostů. Na přání je možné

dodat tyto kompletizované výrobky i s příčnými nářezy, které

usnadní jejich pokládku.

Pěnový polystyren

Kompletizovaný výrobek POLYROOF je standardně dodáván 

s  tepelnou izolací  ze stabi l izovaného samozhášivého 

polystyrenu EPS 100 S Stabil, EPS 150 S Stabil (na přání lze

dodat ve variantě EPS 200 S Stabil)

Deska 1x1 m Deska 2x1 m

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

TECHNICKÝ LIST

Datum vydání 09/2009

Kompletizované polystyrenové dílce ze stabilizovaného samozhášivého

pěnového polystyrenu s oxidovaným nebo SBS modifikovaným 

asfaltovým pásem

Spádová deska 1x1 m

Vyrábí 

Rigips, s.r.o.
Počernická 272/96
108 03 Praha 10

Kontaktujte svého prodejce



TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST

Nakašírované hydroizolační pásy

Na tepelně izolační dílce jsou nakašírovány asfaltové hy-

droizolační pásy několika typů dle požadavků zákazníka.

Použití výrobku

Kompletizované tepelně izolační deskové výrobky POLY-

ROOF jsou určeny na vytvoření tepelné izolace jedno-

plášťových nevětraných plochých střech. Po pokládce tvoří

ve střešním plášti kvalitní tepelnou izolaci a zároveň první

hydroizolační vrstvu. Používají se jak na nové střechy, tak při

rekonstrukcích  stávajících plochých střech. 

Kompletizované tepelně izolační jednostranné spádové

Název pásu Typ asfaltu Druh nosné vložky Tloušťka pásu 
V 13 oxidovaný skelná rohož 1,0 mm
V 60 S 35 oxidovaný skelná rohož 3,5 mm 
G 200 S 40 oxidovaný skelná tkanina 4,0 mm 
V 60 S 35 -25 modifikovaný SBS (-25 ˚C) skelná rohož 3,5 mm 
G S 40 -25 modifikovaný SBS (-25 ˚C) skelná tkanina 4,0 mm 
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2% 2%

2% 2%

2% 2%
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Příklad kladečského plánu

desky POLYROOF s nakašírovaným hydroizolačním pásem tvoří ve střešním plášti jednoplášťových plochých

střech spádovou vrstvu, tepelněizolační vrstvu a první hydroizolační vrstvu. Součástí dodávky těchto výrobků

je i jejich kladečský výkres zpracovaný pro konkrétní střechu. 

Pro vytvoření kladečského plánu je nutné předem dodat následující podklady:

• okótovaný výkres střechy s půdorysnými vnitřními rozměry střechy a s okótovanými polohami střešních vtoků 

• výšku atiky

•minimální a maximální tloušťku tepelné izolace

•minimální požadovaný sklon střechy v % 

• požadovaný typ nakašírovaného hydroizolačního pásu

• typ expandovaného polystyrenu (např. EPS 100 S Stabil.)

• dodací termín

Pokládka výrobku

Kompletizované tepelně izolační výrobky POLYROOF se musí vždy připevnit k podkladu. Volná pokládka

tepelné izolace z pěnového polystyrenu ve střešním plášti je nepřípustná, protože by mohla být v budouc-

nosti  příčinou poruch střešního pláště. Je nutno dbát na pečlivou pokládku tepelné izolace tak, aby mezi

deskami nevznikaly spáry, které nejenže tvoří ve střešním plášti tepelné mosty, ale zároveň mají vliv na stár-

nutí vodotěsné izolace. Z tohoto důvodu proto doporučujeme používat kompletizované dílce s polo-

drážkou. Desky se pokládají vždy na vazbu (spádované desky obvykle na střih) a k podkladu se kotví:

• lepením pomocí vhodného lepidla

• nalepením na teplem aktivované THERM pruhy nebo na

speciální asfaltovou krycí vrstvu 

• kotvením  

• nalepením do rozehřátého asfaltu 

a) lepení

K lepení kompletizovaných výrobků na podklad se používá vhodné lepidlo za studena. Obvykle se používá

lepidlo z polyuretanu, nebo asfaltové lepidlo za studena. Podklad musí být čistý (bez prachu) a suchý.

Množství lepidla (zejména s ohledem na výšku objektu a z toho vyplývající namáhání sáním větru) a tech-

nologický postup určuje předpis výrobce lepidla. U vyšších nebo více exponovaných objektů  je někdy nutné

zajistit větší spolehlivost souvrství střešního pláště z hlediska namáhání sáním větru ještě dokotvením po-

mocí kotevních prvků. Podklad pro nalepení tepelné izolace tvoří obvykle parozábrana z asfaltových pásů

nebo u rekonstrukcí stávající vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Stávající izolace z asfaltových pásů musí

být opravena, očištěna a opatřena asfaltovým nátěrem za studena ALN. U více  narušeného povrchu stávající

vodotěsné izolace je lepší provést nátěr ALP (se spotřebou cca 300 g/m2), který je řidší a obsahuje více

rozpouštědla. Protože tyto nátěry obsahují rozpouštědlo (zpravidla lakový benzín) které narušuje poly-

styren,  je nutné je před pokládkou polystyrenových desek řádně odvětrat (24 hodin). Tvoří-li podklad pro

pokládku této tepelné izolace parozábrana z asfaltového pásu, měl by být její povrch opatřen z výroby

jemným popískováním. Tepelnou izolaci není možné lepit běžnými polyuretanovými lepidly, nebo lepidly

na bázi asfaltu za studena na povrch asfaltových pásů opatřených separační PE fólií nebo mastkem. Při

používání lepidel je nutno se řídit pokyny jejich výrobce.

Příklad skladby jednoplášťové ploché střechy

Příklad opravy jednoplášťové ploché střechy

Vlastnost Jednotka EPS 70 S EPS 100 S EPS 150 S EPS 200 S
Stabil Stabil Stabil Stabil

Pevnost v tlaku kPa 70 100 150 200
při 10% stlačení
Trvalá zatížitelnost kg/m2 1200 2000 3000 3600
Deklarovaný součinitel W.m-1.K-1 0,04 0,04 0,04 0,03
tepelné vodivosti
Reakce na oheň E E E E
(dle ČSN EN 13 501-1)
Teplotní odolnost °C 80 80 80 80
Rozměr desek mm 1000 x 1000, 1000 x 2000
Tloušťka mm 10 - 500

Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy



Výrobce, původ / zdroj výroby, doložitelné kódy
PARABIT Technologies, s.r.o. se sídlem Zbuzany 307, 516 01 Rychnov nad Kněžnou vyrábí 
výrobky ve dvou výrobnách a to:

 Zbuzany 307, CZ-516 01 Rychnov nad Kněžnou, výrobky jsou označeny značkou YY
 Karlovarská 360, CZ-362 33 Hroznětín, výrobky jsou označeny značkou HH

Obchodní název výrobku 
Přesný obchodní název produktu je uveden v technickém listě výrobku, dále je zde 
upřesněno složení, provedení výrobku a jeho označení.

Druh použití
Certifi kace výrobků je provedena podle evropských norem a pro konkrétní výrobek je 
upřesněno použití v technickém listě výrobku a to:

 pro střechy
 EN 13859-1 Podkladní a pojistné pásy pod skládané krytiny

  EN 13970 Asfaltové pásy pro parotěsné zábrany

  EN 13707 Asfaltové pásy do hydroizolace střech

- podkladní vrstva, mezivrstva, vrchní vrstva nebo jednovrstvý systém,
- doložena vhodnost pro střešní zahrady s kontrolou odolnosti proti prorůstání kořínků 
   a pod těžkou povrchovou ochranu
- bez / s klasifi kací požárních vlastností (chování při vnějším požáru, reakce na oheň)
- specifi kace dalších speciálních vlastností – pro mechanické kotvení, …

 pro spodní stavby
  EN 14967 Asfaltové pásy proti vzlínání vlhkosti ve stěnách

  EN 13969 Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a tlakové vodě

- typ A proti vlhkosti,
- typ T proti tlakové vodě,

 proti vzdušné vlhkosti
  EN 13859-2 Podkladní a pojistné pásy pro stěny

 pro speciální použití podle národních norem
  ČSN / STN 73 6242 Asfaltové pásy pro mosty a pojízdné plochy

  ČSN 73 0601 Asfaltové pásy do protiradonových izolací

Certifi kační značka 
Výrobky certifi kované a zkoušené podle evropských norem jsou označovány značkou 
shody CE. Čísla pod značkou CE jsou čísla certifi kátů obou výrobních závodů.

Způsob použití
Technický list specifi kuje doporučený způsob zpracování a montáže, jde o následující 
možnosti 

 natavení hořákem celoplošné nebo bodové
 lepení asfaltovým nebo polyuretanovým lepidlem
 samolepící pás
 mechanicky kotvený pás
 pokládka do teplého asfaltu
 pokládka s přitížením
 přibití pásu lepenkovými hřebíky

Dále ze způsobu montáže a především z řešení spojů pásů vyplývá, zda jde o vodotěsnou 
(povlakovou) nebo skládanou izolaci. Skládání pásů je prováděno podle pokrývačských 
zásad. Spoje pásů jsou natavovány, lepeny, volně kladeny s přesahem běžně min. 80 mm, pro 
spodní stavby proti tlakové vodě většinou min. 100 mm pokud není určeno jinak. Mechanicky 
kotvené pásy mají natavovaný přesah zvětšený na 120 mm.

PARABIT Technologies, s.r.o. vydává tyto všeobecné podmínky aplikace svých výrobků 
asfaltových pásů, které závazně doplňuje jednotlivé rovněž závazné údaje uvedené 
v technickém listu konkrétního výrobku.

Všeobecné podmínky dodávek asfaltových pásů  

1020
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CPD -050015131
CPD -050015258

asfaltové vodotěsné izolace



PARABIT Technologies, s.r.o. 

CZ-516 01 Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 307
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ČSN EN ISO 9001:2001
CERTIFIKÁT 01 100 528 050133
ČSN EN ISO 14001:2005
CERTIFIKÁT 01 104 528 050133

 
e-mail: obchod@parabit.cz
www.parabit.cz

Charakteristika pásů
Je určena základními a vedlejšími technickými parametry pásů ve formě deklarovaných hodnot uvedených v tabulkové
části technického listu. Uvedené hodnoty jsou hodnotami nominálními a podléhají statistickému kolísání. Přísluší
uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.
Popis výrobku konkretizuje

 typ pásu – bez krycí vrstvy (A), s každou krycí vrstvou do 1 mm (R), s každou krycí vrstvou nad 1 mm (S – svařitelný), 
jednostranný (J),

 nosnou vložku – H (stojní hadrová), V (vlies-skelná rohož), G (glas-skelná tkanina), PV (polyesterová vložka), 
AL+V (spřažená hliníková fólie a vlies), PV+V (spřažená polyesterová a skelná vlákna)

 typ krycí hmoty – oxidované, modifikované elastomery (kaučukem typu SBS), modifikované plastomery (ataktický 
polypropylen, APP), speciální přísady proti prorůstání kořínků, protipožární, samolepící,...

  (typ , vybrané typ R) nebo  (vybrané typ R, typ )
 povrchová úprava - jemnozrnný, hrubozrnný přírodní nebo barevný posyp, PE, PP nebo snímatelná fólie

Omezení použití a skladování 
 požadavky na podklad pro montáž natavováním nebo lepením (lepidlem, samolepící schopností, horkým asfaltem) 

jsou, že podkladmusí být rovný, suchý a čistý, nesmí pršet a sněžit, na podkladu nesmí být námraza, podklad pro 
uvedený způsob montáže především betonový je vždy napenetrován penetračním nátěrem

 požadavky na podklad pro montáž mechanickým kotvením, přibitím a volnou pokládkou jsou méně náročné, přesto je 
snahou dodržet podmínky čistoty a minimální vlhkosti podkladu,

 minimální teplota pro zpracovávání asfaltových pásů je určena pro oxidované pásy na +5 °C, pro modifikované pásy 
na -5 °C, výjimkou jsou samolepící pásy s teplotu min. +10 °C a mechanicky kotvené modifikované pásy s teplotou 
až min. -10 °C. Pro zlepšení zpracovatelnosti se provádí předtemperování rolí pokud je uvedená ranní teplota 
u oxidovaných pásů nižší než +10 °C, pro modifikované 0 °C, jde o skladování 24 hod. při +20 °C, po dodání na místo 
montáže role ihned rozbalit

 maximální teplota zpracování rolí a pochůznosti po pásu je určena na +30 °C
 je určeno role asfaltových pásů zásadně skladovat nastojato, teplota skladování je určena do +30 °C, role chránit před 

přímým slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty výrobku nevadí, je doporučeno zpracovat role do 12 
měsíců od data výroby uvedené na obalu

 asfaltové pásy jsou nerozpustné ve vodě, ale nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům, tukům a olejům

Bezpečnostní opatření pro montáž a použití 
 výrobek při určeném použití výrobcem nemá škodlivý na zdraví a na životní prostředí
 výrobek v souladu s evropskými předpisy o nebezpečných látkách neobsahuje tyto nebezpečné látky
 papírový obal nebo obalovou fólii uložte na místo určené k ukládání tříděného odpadu
 zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti výrobku je třeba předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu 

– dle zákona č.185/2001 Sb. jde o kód odpadu 170604, kategorii odpadu „O“
 podmínky pro montáž asfaltových pásů při natavování nebo i jiném způsobu pokládky jsou stanoveny s použitím 

ochranných pomůcek a obuvi (S 36/37 Používat vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice), při práci nejíst a nepít, 
výrobek zpracovávat v dobře větraných prostorách nebo používat dostatečnou ochranu dýchacích cest (S 23 
Nevdechovat páry, dýmy, plyny).

 po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem, při potřísnění pokožky horkým 
asfaltem okamžitě zasažené místo ochladit studenou vodou, asfalt neodstraňovat (kromě zasažených očí), aby nedošlo 
k poškození puchýře

 pásy jsou za normálních teplot nehořlavé, bod vzplanutí asfaltu je nad 250°C, asfaltový pás lze plynovým hořákem 
zapálit, oddálením plamene zpravidla oheň sám uhasne, rozteklý asfalt sám ztuhne, rozlití lze omezit pískem, hlínou, 
zásadně nehasit vodou, k hašení používat pěnu, prášek

Zajištění kvality a záruka
 při výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001

 při výrobě je uplatňován certifikovaný systém environmentálního managementu v oboru podle ISO 14001

 kvalita výrobků je trvale zajišťována podle příslušných evropských norem podnikovou laboratoří
 certifikace a roční dohledy nezávislé kontroly je zajišťována autorizovanou osobou TZÚS Předměřice nad Labem
 záruka na technické vlastnosti výrobku je 2 roky od data prodeje pásu, podmínkou je, že odběratel předloží doklad 

o koupi, dodrží použití a způsob montáže
 prodloužená záruka je 10 let pro pásy Paraelast G, PV, AL+V s ohebností -25 °C, Paraplast a dále Parafix, 

Paraantifire. Prodloužená záruka je 8 let pro pásy Paraelast G, PV s ohebností -15 °C. Prodloužená záruka je 5 let pro 
pás Paraelast Kombi a Paraelast V. Prodloužená záruka na vrchní pásy pro střechy se týká parametru vodotěsnost, 
zjevné vady, stékavost a rozměrová stálost. Prodloužená záruka pro podkladní pásy pro střechy a spodní stavby se týká 
parametru vodotěsnost. Prodloužená záruka pro parozábrany se týká parametru propustnost vodních par.

tlouštkou pásu S plošnou hmotností A



www.velox.cz
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V poslední době se i v našem přístupu ke stavění začíná odrážet návrat člověka k přírodě. Chceme
totiž žít v přirozeném prostředí a klademe si mnohem náročnější požadavky na způsob našeho bydlení. 

Na hlavní zásady ekologie je proto pamatováno již při výrobě základního stavebního prvku stavebního systému
VELOX– štěpkocementových desek. Technologie výroby využívá přírodních materiálů (dřeva a cementu), je

energeticky nenáročná, nevznikají  při ní žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní
prostředí. Pro odpad ze stavby nabízí firma VELOX- WERK s.r.o. jeho navrácení do výrobny, kde je znovu zpra-

cován. Stavební systém VELOX vyniká vysokou zvukovou a tepelnou izolací bez vzniku tepelných mostů,
díky níž šetří topnou energii v hotové stavbě. Obě tyto vlastnosti vycházejí vstříc ekologickým požadavkům 

na úsporu energetických zdrojů. Užité přírodní materiály a celý čistý ekologický systém jsou zárukou zdravého
a spokojeného bydlení.

Pohoda je zdrojem dobré nálady
Masivní a stabilní stavba ze stavebního systému VELOX přináší dokonalé spojení tepelně izolač-

ních vlastností a tepelně akumulačních parametrů. Zásluhou vysokého tepelného odporu vnější části stěny
a tepelné akumulace betonového jádra zůstává v místnostech po celé léto  příjemný chládek a v zimě naopak

potřebné teplo. Schopnost pohlcování rušivého venkovního hluku a vysoká protipožární ochrana společně
s výše uvedenými vlastnostmi vytváří pohodlné komfortní bydlení, jehož výhody ocení i příští generace.

Graf vyjadřuje vztah mezi střední teplotou vnitřního povrchu stěny
a střední pokojovou teplotou místnosti, při které nastává pocit tepelné
pohody. Ze vztahu vyplývá, že při nízké teplotě vnitřního povrchu stěn je
velmi energeticky náročné zajistit pocit pohody.
Povrchové teploty na vnitřních stranách stěn stavebního systému VELOX
představují hodnoty 20°C až 21°C (dle poměrné plochy oken), tzn. že
k zajištění tepelné pohody v objektu je třeba udržovat vnitřní pokojovou
teplotu v úrovni 20 °C. 
Obecně platí, že pocit tepelné pohody nastává když: 
– teplota v místnosti ukazuje 18 – 24°C, 
– rozdíl teplot mezi vnitřní stranou obvodové stěny a teplotou místnosti

je nižší než 3 °C.

Stavební systém VELOX tyto požadavky splňuje při minimální spotřebě tepelné energie!

12 stranek CZ 2007  18.12.2008  12:00  Stránka 2



Kdo šetří, má za tři
Investice do stavebního systému VELOX se vrátí mnohonásobně nejen při vlastní stavbě vzhledem k nízkým
přepravním nákladům, minimální potřebě skladovacích ploch i pracovníků, úspoře omítkových hmot záslu-
hou přesností stavění, ale také v hotové stavbě, kde dochází k výrazné úspoře nákladů na vytápění. Stěny 
ze stavebního systému VELOX dosahují vysokého tepelného odporu i při tloušťce do 30 cm, což zvyšuje užit-
kovou plochu stavby, a to jsou obytné prostory navíc.

I čas jsou peníze
Stavění ze systému VELOX je rychlé a jednoduché, použití mechanizmů minimální, což rovněž vede k úspoře
nákladů. Stavbu je navíc možné realizovat i při teplotách do –5 °C. Rychlost je jednou z nejdůležitějších výhod
tohoto systému (1 m2 obvodové stěny a 1 m2 stropu trvá asi 0,6 – 0,9 hod., příčka 0,4 hod./1 m2).

100 m2 zastavěné plochy – 1 rodinný dům, přízemí a podkroví
– 21 tun desek VELOX
– 1 nákladní souprava

běžné zdicí materiály – 84 tun
– 4 nákladní soupravy

Kompletní montáž nosných
stěn a stropů prvního patra
včetně armování a betonáže.

Hotová hrubá stavba staveb-
ním systémem VELOX a po-
krytí střechy.

Pokračují další stavební prá-
ce na dokončení objektu,
obdobné jako u všech sta-
vebních systémů.

Na hotovou základovou des-
ku postavíme a zabetonuje-
me první řadu nosných
obvodových a vnitřních stěn.

Na 1 m2 stěny stačí pouze 2 desky VELOX.

2 desky VELOX nahradí        keramických bloků nebo        plynosilikátových tvárnic16

Harmonogram výstavby rodinného domu s užitným podkrovím

1. den 1. týden 3. – 4. týden 5. týden

www.velox.cz
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OD HISTORIE
K SOUČASNOSTI

VELOX-WERK GmbH je rakouská rodinná firma s desítkami let bohatých zkušeností ve stavebnictví, která
začala s výrobou izolačních desek VELOX v roce 1956. Dnes už využívá bezchybně propracovanou tech-
nologii výroby stavebního systému VELOX, který je vhodný pro všechny druhy staveb. 
V současné době žije v Rakousku na 50 tisíc rodin v domech a bytech postavených stavebním systémem
VELOX a ročně jich přibývá více než 2 tisíce. S použitím technologie VELOX však postavíte nejen rodin-
né domy a bytovou zástavbu, ale také jakékoliv občanské objekty počínaje obchodními stavbami, 
administrativními budovami přes školy, sportovní centra, hotely, průmyslové a zemědělské stavby 
až po protihlukové bariéry.
Stavební systém VELOX se postupem času úspěšně rozšířil i mimo území Rakouska, takže závody na
výrobu desek VELOX najdete v Japonsku, Bulharsku, Iránu a Indonésii. Také v České republice založila
rakouská VELOX-WERK GmbH v roce 1995 svou dceřinnou společnost pod názvem VELOX-WERK s.r.o.
Hranice. Kromě ní působí v ČR prodejní a stavební organizace, které poskytují kompletní služby a vyhoví
tak veškerým požadavkům zákazníka.
Během krátké doby působení firmy VELOX-WERK s.r.o. v České republice byla postavena řada zajíma-
vých objektů ze stavebního systému VELOX. Některé z nich Vám představujeme na těchto stránkách.

1

2

43

1. Protihluková stěna Velké Meziříčí, dodavatel systému VELOX firma VELOX-WERK s. r.o.
2. Česká spořitelna Mikulov, dodavatel systému VELOX firma VELOX MIKULOV, s. r. o.
3. Plotový protihlukový systém Hracholusky u Plzně, dodavatel systému firma VELOX-WERK s. r. o.
4. Obchodní a sportovní centrum Přerov, dodavatel systému VELOX firma VELOX--WERK s. r. o.
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REFERENČNÍ 
STAVBY

www.velox.cz

05. Rodinný dům ATHENA, Dům roku 2003, dodavatel systému VELOX firma HOFFMANN, spol. s r.o.
06. Rodinný dům FORTUNA, TOP DŮM 2003, Dům roku 2005 (2. místo), dodavatel systému VELOX 

firma HOFFMANN, spol. s r.o.
07. Rodinný dům MORAVA 3, dodavatel systému VELOX firma VELOX MIKULOV, s. r.o.
08. Rodinný dům Praha, dodavatel systému VELOX firma HOFFMANN, spol. s r.o.
09. Rodinný dům Sokolov, dodavatel systému VELOX firma VELOX MIKULOV, s. r.o.
10. Rodinný dům „AFRODITE“, Dům roku 1996, dodavatel systému VELOX firma HOFFMANN, spol. s r.o.
11. Obytný dům Hradec Králové, dodavatel systému VELOX firma HOFFMANN, spol. s r.o.

7 8

9

5 6

10 11

DŮM ROKU 2003 DŮM ROKU 2005 2. místo

DŮM ROKU 1996

TOP DŮM 2003
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OD DESKY KE STAVEBNÍMU SYSTÉMU VELOX

Dřevo je jedním ze základních stavebních materiálů od nepaměti a díky svým nezaměnitelným vlastnostem má vyu-
žití dodnes. Zpracovaná kulatina jehličnatého dřeva, tzv. dřevité štěpky jsou výchozí surovinou pro moderní eko-
logickou výrobu štěpkocementových desek VELOX a z jejich celkového objemu tvoří 89 %. Dalšími komponenty
jsou cement, zajišťující pevnost a soudržnost desek a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti,
plísním a hlodavcům. Desky VELOX přebírají vlastnosti dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné – lze je
řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikají-
cí spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku. Desky VELOX jsou
hygienicky nezávadné (bezpečnostní list), jejich protipožární odolnost je zařazena do třídy reakce na oheň B-s1,
d0 (látky nesnadno hořlavé). Tepelně izolační vlastnosti desky VELOX se ve spojení s tepelně izolačním materiá-
lem (polystyrenem) navíc mnohonásobně zvyšují – vícevrstvé desky VELOX WS-EPS. Pro konstrukce vnějších
a vnitřních stěn stavebního systému VELOX je navržen soubor technologických doporučení pro aplikaci vhodných
omítkových systémů – BAUMIT, BAUMIT BAYOSAN, SALITH, CEMIX, HASIT, UNIMALT, CAPAROL.

VELOX WS/WSD VELOX WS-EPS Prefabrikované stropní prvky

Tloušťka

(mm)

25
35
50

19
25
33

25
35
50

21
29
40

27
27
28
28
29
29

85
95

115
135
155
185

1,8
1,3
1,0

2,9
2,2
1,8

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Označení
výrobku

Popis výrobku
a účel jeho použití

Hmotnost

(kg/m2)

Minimální
pevnost v tahu

za ohybu 
(N/mm2)

bednící dvouvrstvé izolační desky
složené ze štěpkocementové des-
ky VELOX WS tl. 35 mm a vrstvy
stabilizovaného polystyrenu vhod-
né pro venkovní bednění obvodo-
vých stěn s vysokými nároky na
tepelnou izolaci

štěpkocementové bednící izolač-
ní desky jednovrstvé se zvýšenou
objemovou hmotností a tuhostí
vhodné pro bednění vnitřních
i vnějších stěn s vysokými nároky 
na zvukovou izolaci

štěpkocementové bednicí
izolační desky jednovrstvé
vhodné pro bednění
vnitřních i vnějších stěn

PARAMETRY ŠTĚPKOCEMENTOVÝCH DESEK VELOX O ROZMĚRU 2000 ✕ 500 mm
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stropní spona 
zajištěná hřebíky

oboustranná spona

jednostranná spona

deska s tepelnou izolací
VELOX WS-EPS

hřebíky

deska VELOX WSD

věncová armatura

okrajové pruhy

nosné betonové jádro

stropní nosník

stropní prvek

armatura překladu

PŘÍZEMÍ

příčný řez 
stropními prvky

okenní otvor

SUTERÉN
okenní otvor

deska s tepelnou izolací
VELOX WS-EPS

PODKROVÍ

GRAFICKY ZNÁZORNĚNÝ PRŮBĚH TEPLOTY VE VNĚJŠÍ STĚNĚ – SROVNÁNÍ:

Desky VELOX představují základní
prvek univerzálního stavebního
systému VELOX, který řeší stavbu
komplexně od základů po stře-
chu. Podstatou stavebního systé-
mu VELOX je trvale zabudované
bednění z jedno a vícevrstvých
desek VELOX pro nosné betonové
jádro stěn a stropů.

Desky VELOX jsou nejen „základním sta-
vebním kamenem“ stavebního systému
VELOX, ale jejich kvalita a vlastnosti rozši-
řují možnosti i samostatného použití pro
stavbu vnitřních příček, nadstavby domů,
lehké stavby a vestavby všeho druhu,
odhlučnění místností i budov, protihluko-
vé stěny podél silnic a železnic.

● klasicky provedeného zdiva tl. 300 mm:
Nízká vnitřní povrchová teplota stěny tsi = 12 °C, 
a tím způsobuje pocit chladu.

Rosný bod (oblast kondenzace) je uvnitř zdiva – zvyšuje se
vlhkost a tím i tepelná vodivost.

Teplota rosného bodu (tw = + 11,5 °C) je v oblasti polystyre-
nu, kde již nezvyšuje vlhkost betonového jádra a s ní spojenou
tepelnou vodivost, tzn. že tepelný odpor je téměř shodný.

● sendvičové stěny stavebního systému VELOX, 
srovnatelné tloušťky 300 mm:
Vlivem tepelné izolace na vnější straně stěny, je i teplota
vnitřního povrchu stěny tsi = +19,4°C

VELOX OD ZÁKLADŮ PO STŘECHU
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První vrstva desek se uloží pomocí jednostran-
ných spon na základovou desku. Po sestavení
základní řady desek se na horní hranu nasadí
oboustranné spony. Mezi desky se vloží stěnové
výztuhy, které probíhají přes celou výšku podlaží
a zaručují svislost stěn při provádění stavby. Po
vyrovnání stěnových výztuh se provede betonáž
celé základní řady bednění, do výše cca 400 mm.

Montáž obvodových i vnitřních nosných stěn se
provádí současně.

Ukládáním dalších vrstev na základní řadu desek 
se smontuje stěna až po strop. Ostění oken a dveří 
je tvořeno okrajovými pruhy.

stěnová výztuha

deska s tepelnou izolací
VELOX WS-EPS

nosné betonové jádro

jednostranná spona

základová deska

oboustranná spona

deska VELOX WSD

stěnová výztuha

okrajový pruh

nosná obvodová stěna

vnitřní nosná stěna

stropní spony

okrajový pruh

podepření ostění 
před betonážíarmatura překladu

HLAVNÍ ZÁSADY
A POSTUP VÝSTAVBY
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170 + 50

220 + 50

260 + 50

315 + 50

350 + 50

400 + 50

500 + 50

575 + 50

220

270

310

365

400

450

550

625

57

62

67

75

79

91

106

122

85

97

107

120

128

140

164

184

6,99

7,36

7,65

8,04

8,32

8,69

9,48

10,09

5,90  

6,90  

7,70  

8,60*

9,60*

10,20*

11,20*

12,00*

Stavební systém VELOX řeší stropní konstrukci
metodou ztraceného bednění pro žebírkový strop.
Prefabrikované stropní prvky jsou tak lehké, že je
mohou pohodlně pokládat dva muži. Stropní prvky
se osadí na vnitřní plášť stěny a na jednoduché
podepření v místě napojení stropní desky –
jednotný podhled. Do mezery mezi prvky se vloží
prostorové příhradové nosníky nebo vázaná výztuž
a následným zmonolitněním betonovou směsí
vznikne žebírkový strop. V místě styků stěn a stropů
se po celém obvodu konstrukce uloží ztužující
věncová armatura.

Tímto je celé podlaží připraveno k betonáži. 
Betonáž se provádí pomocí čerpadla na beton
nebo jeřábem. Alternativně je možné betonovat 
po jednotlivých řadách desek. Výše popsaným
postupem pokračuje stavba až po střechu.

PŘEHLED STROPNÍCH PRVKŮ VELOX (standardní půdorysný rozměr 2000 ✕ 500 mm)

Výška prvku 
+ 

vrstva betonu

(mm)

Celková 
tloušťka 
stropu 

(mm)

Hmotnost
stropního

prvku

(kg)

Spotřeba 
betonu 

(l/m2)

Standardní
výpočtové

zatížení stropu

(kN/m2)

Max. světlé rozpětí
při standardním

výpočtovém
zatížení

(m)

*Hodnoty jsou orientační, nutno individuálně navrhnout tvar a výztuž žebra.
Beton B 20, ocel skupiny R 10 505
Poznámka: Na přání zákazníka je možno zhotovit jakýkoliv atypický rozměr stropního prvku.

ztužující věncová
armatura

armatura překladu
vnitřní plášť 
stěny

jednoduché 
podepření

stropní nosník

stropní prvek

HLAVNÍ ZÁSADY
A POSTUP VÝSTAVBY

www.velox.cz
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270

300

320

340

370

400

420

220

75

100

35

35

35

35

35

35

35

35

75

2 ✕ 50

50

80

100

120

150

180

200

150

150

150

150

150

150

150

150

35

35

35

35

35

35

35

35 0,76

0,79

0,90

1,080

0,952

0,862

52

51

  51*

51

49

49

49

  57*

39

39

2,88

3,40

3,93

0,33

2,09 0,44

0,28

0,24

0,20

5,51 0,18

4,72

6,03 0,16

elektroinstalace

instalační šachta

prostupy bedněním
(větrací, odpadní
potrubí)

Prostupy bedněním, instalační šachty a drážky 
se montují průběžně. U vybudovaných výklenků 
pro topná tělesa zůstává tepelný odpor zachován. 
Pro elektroinstalace je možné drážky v deskách
VELOX velmi jednoduše vyfrézovat, neboť desky
VELOX jsou snadno opracovatelné.

Snadná opracovatelnost desek VELOX umožňuje
navrhnout libovolné tvary konstrukcí bez modulových,
pravoúhlých a jiných omezení.

Snadné vytvoření různých
půdorysných tvarů stěn.

Celková
tloušťka 

stěn
bez omítky

(mm)

Skladba obvodových stěn v mm

Deska VELOX WS-EPS
Beton
B20

Deska 
VELOX WSDeska

VELOX WS
Pěnový

polystyren

Tepelný 
odpor 

R

Součinitel
prostupu

tepla
U

W/m2Km2K/W

Index
vzduchové

neprůzvučnosti
Rw

dB

Skladba vnitřních nosných stěn v mm

Skladba nenosných příček

* Měřené hodnoty
Poznámka: Tloušťka betonového jádra závisí na počtu podlaží.

instalační drážka

HLAVNÍ ZÁSADY
A POSTUP VÝSTAVBY
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ÚSPOROU ENERGIE 
ŠETŘÍME PENÍZE 
I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

www.velox.cz

Jste stavební odborník?

❏ ARCHITEKT ❏ PROJEKTANT ❏ STAVEBNÍ FIRMA ❏ INVESTOR

Zašlete mi prosím, 
bližší informace o stavebním systému VELOX:
❏ VŠEOBECNÝ TECHNICKÝ PROSPEKT

❏ KOMPLETNÍ TECHNICKOU DOKUMENTACI

❏ CD KATALOG (POŠTOVNÉ A BALNÉ 50 Kč)

❏ VIDEOKAZETA „NOVINKY V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ A JAK STAVĚT 
SE SYSTÉMEM VELOX“ (POŠTOVNÉ A BALNÉ 50 Kč)

❏ CENÍK

❏ MÁM ZÁJEM O SJEDNÁNÍ TERMÍNU SCHŮZKY 
S VAŠÍM PORADCEM A PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍCH 

TECHNICKÝCH PODKLADŮ

❏ CHTĚL BYCH SI PROHLÉDNOUT OBJEKTY POSTAVENÉ
STAVEBNÍM SYSTÉMEM VELOX

K zajištění vhodného mikroklimatu bydlení je zapotřebí
tepelné energie. Při stavbě domu musíme mít na zřeteli,
že náklady na vytápění jsou důležitým faktorem, který
ovlivňuje celkové náklady na bydlení po celou dobu 
užívání. 

Stavební systém VELOX dosahuje vysokého tepelné-
ho odporu (tzn. že stěny zabraňují průchodu chladu
z okolí do stěny) a snižuje tak podstatně náklady na tep-
lo. Navíc betonové jádro stěny akumuluje (udržuje)
teplo místnosti a vrací jej zpět.

Izolační desky VELOX jednovrstvé, dvouvrstvé a více-
vrstvé jsou certifikovány dle normy EN 13168:2002 
a splňují tak všechny stanovené předpisy a požadavky
Evropské unie.

ES CERTIFIKÁT SHODY 
č. 1020-CPD-070022944 

Použitím nevhodného stavebního materiálu může obvo-
dovými stěnami unikat až 37 % tepla. To znamená, že uži-
vatel domu musí zaplatit vyšší náklady na vytápění. 

Existuje rovněž určitá spojitost mezi spotřebou energie
a ochranou životního prostředí. Produkce dodatečné
energie způsobuje další emise CO2 a jiných škodlivých
substancí do ovzduší, a tím vzrůst znečištění životního
prostředí.

Čím vyšší je tepelný odpor R (m2K/W), tím lepší je tepel-
ná izolace stěny, která zabraňuje úniku tepla z místnosti
a průchodu chladu z okolí. Každý investor má možnost
ovlivnit ve fázi projektu stavby tyto parametry a tím
i budoucí náklady na vytápění, které ponese po dobu
několika desítek let! 

IZOLAČNÍ VLASTNOSTI OBVODOVÝCH STĚN
TEPELNÉ ZTRÁTY STAVBY 
Z KLASICKÝCH MATERIÁLŮ

cca. 16 % střechy

cca. 42 % výplně
otvorů

cca. 37 % obvodové
stěny

cca. 5 % základové
zdivo

Budete stavět rodinný dům?

❏ MÁM VLASTNÍ PROJEKT ❏ RODINNÝ DŮM

❏ REKONSTRUKCE FORMOU

❏ PŘÍSTAVBY

❏ VÝMĚNY STROPŮ

❏ JINÉ . . . . . . . . . . . . .

❏ ZASÍLÁM VÁM PROJEKT A PROSÍM O ZPRACOVÁNÍ 
NEZÁVAZNÉ CENOVÉ NABÍDKY

❏ NEMÁM VLASTNÍ PROJEKT A PROSÍM O ZASLÁNÍ NABÍDKY 
RODINÝCH DOMŮ

STAVBU UVAŽUJI REALIZOVAT ❏ DODAVATELSKY STAVEBNÍ FIRMOU

❏ HRUBOU STAVBU

❏ NA KLÍČ

❏ SVÉPOMOCÍ

❏ PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVBY .......................

❏ MÁM ZÁJEM O SJEDNÁNÍ TERMÍNU SCHŮZKY S VAŠÍM PORADCEM

❏ CHTĚL BYCH NAVŠTÍVIT RODINNÉ DOMY POSTAVENÉ STAVEBNÍM
SYSTÉMEM VELOX
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VELOX–WERK s.r.o.
Bělotínská 288 ● 753 01 Hranice

tel.: 581 651 430 ● fax: 581 651 530
e–mail: velox@velox.cz

Česká republika
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Hranice, Česká republika
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reprografické zpracování: INKAREA, s.r.o.
tisk: Grafia Nova, Rožnov pod Radhoštěm

CZPMA4/03.07/5.0/W51

www.velox.cz

12 stranek CZ 2007  18.12.2008  12:01  Stránka 12





Technický list 1614 

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení 
představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití 
v konkrétních podmínkách. 

 

Baumit univerzální omítka vyhlazovací 
Baumit UniversalFüllputz

   
   

  V
yd

án
í: 

0
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/2
0

1
0

 

Výrobek Průmyslově vyráběná jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikonu určená k přímému 
zpracování. 

Složení Silikonová emulze, organické pojivo, plniva a pigmenty, voda, přísady. 

Použití Vodoodpudivá tenkovrstvá probarvená omítka pro vytvoření hladkého povrchu Baumit silikonové omítky, 
Baumit silikátové omítky a Baumit Granopor omítky, vhodná i jako tenkovrstvá omítka na hladkém 
povrchu. Použitelná v exteriéru i v interiéru. 

Technické 
údaje 

Zrnitost: 
Objemová hmotnost: 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
Faktor difúzního odporu (µ): 
Rychlost pronikání vody  
v kapalném stavu (w): 
Ekvivalentní. difúzní tloušťka (SD): 
Spotřeba materiálu*: 

0,5 mm 
cca 1,8 kg/dm3 

cca 0,70 W/mK 
60-80 
 
< 0,10 kg/m²t0,5 
0,06 – 0,08 mm při tloušťce 1 mm  
cca 1,4 kg/m2 

 

 *) při použití jako vyplňující materiál stávající omítky K 1,5. 
Způsob 
dodávky 

30 kg kbelík  

Skladování V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 12 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované 
zkušebny. 

Bezpečnostní 
věty 
 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, 
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý 
a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

Vhodné podklady: 

• Baumit silikonové, silikátové a Granopor omítky 
• vyzrálé dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítky 
• vápenné, vápenocementové a cementové omítky 
• beton a jiné minerální podklady 
• omítky obsahující sádru 
• sádrokartonové desky (příprava podkladu: 2 x Baumit uzavírací základ) 

Nevhodné podklady: 

• čerstvé vápenné omítky 
• materiály z plastů a pryskyřic, lakové eventuálně olejové vrstvy a klihové barvy 
• vápenné nátěry. 
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Příprava 
podkladu 

• křídující popř. lehce pískující povrchy zpevnit (např. pomocí Baumit hloubkového 
    základu, technologická přestávka min. 12 hodin) 
• výkvěty a solné povlaky mechanicky odstranit 
• zbytky odformovacího oleje na betonu odstranit pomocí horké páry a odstraňovače olejů 
• znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku 
• podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky 
• méně přídržné a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů   
• poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit lepicí  
   stěrky popřípadě vyztužené Baumit sklotextilní síťovinou). 

Všechny podklady je nutno předem natřít Baumit univerzálním základem a poté dodržet technologickou 
přestávku min. 24 hodin. 

 

Zpracování Skladba omítky: 

• 1 x Baumit univerzální základ (celoplošně a rovnoměrně) 
• 1 x Baumit silikonová, silikátová, Granopor nebo open strukturální omítka, (K1,5 mm) 
• 1-2 x Baumit univerzální omítka vyhlazovací 

Podklad musí být opatřen min. 24 h nátěrem Baumit univerzální základ. Pro tmavé odstíny doporučujeme 
použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený. Bezprostředně před nanášením výrobek 
důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl 
vody na 30 kg omítky. Jako první vrstva se nanese v tloušťce zrna Baumit silikonová, silikátová, Granopor 
nebo open strukturální omítka zrnitosti 1,5 mm v odstínu shodném s vyhlazovací omítkou. Dle 
klimatických podmínek, avšak min. 48 h po provedení první vrstvy, se nanese Baumit univerzální omítka 
vyhlazovací a ihned po natažení se povrch zatře krouživými tahy umělohmotným hladítkem. 

Při požadavku na dosažení vysoce hladkého povrchu se doporučuje nanášet Baumit univerzální omítku 
vyhlazovací ve dvou vrstvách a předem uvažovat i zvýšenou spotřebu. 

Upozornění a 
všeobecné 
pokyny 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém 
slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená 
vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Baumit univerzální 
omítku vyhlazovací je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), 
aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. 
Pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů doporučujeme používat přednostně 
omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 30. 
Tenkovrstvé omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) nižší než 20 se pro povrchové úpravy 
kontaktních tepelně izolačních systémů nesmí používat. 
Užití omítek a barev s hodnotou světelného odrazu (HBW) 20-25 pro povrchové úpravy kontaktních 
tepelně izolačních systémů doporučujeme předem konzultovat. 
Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 
Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí 
dostatečným množstvím vody. 
V případě použití v oblastech nebezpečných na vznik plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat omítku se 
zvýšenou protiplísňovou úpravou. 
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Nabídka barevných odstínů 

Dle platného vzorníku Baumit, stejný barevný tón daného odstínu může být garantován jen v rámci 
jedné výrobní šarže. 
Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný 
(jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se 
doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky. 

Možnost přetření dodatečným nátěrem 

• Baumit silikonová barva 

 

 

 

 



KLASICKÉ PÁSY 
                                                                                                                                                                                            

 

 
 
KRPA DEHTOCHEMA a.s.  
Nádražní 450 
Svoboda nad Úpou 
542 24 
 

 
  

 
telefon: +420 499 847 511 
fax:   +420 499 847 516 
www.krpa-dehtochema.cz 

                                                                                                          
            
             Platnost od 1.2.2010 

Technický list výrobku 
dle požadavků ČSN EN 13 707 a ČSN EN 13 969 

Bitagit 40 mineral 
V 60 S 40 

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

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

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

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

               * PAVUS  posudek č. 508 092 z roku 2008 
                                                                          

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

Vlastnosti Jednotka Zkušební metoda Hodnoty
Zjevné vady - ČSN EN 1850-1 bez zjevných vad 
Délka min. m ČSN EN 1848-1 10 
Šířka min. m ČSN EN 1848-1 1 
Přímost - ČSN EN 1848-1 vyhovuje 
Plošná hmotnost pásu  kg/m2 ČSN EN 1849-1 5,2 ± 5% 
Tloušťka pásu   mm ČSN EN 1849-1 4,0 ± 0,2 
Vodotěsnost (při 0,2MPa 
24 hod) - ČSN EN 1928:2000 vyhovuje 

Reakce na oheň * - ČSN EN 13501-1 E 
Chování při vnějším požáru * - ENV 1187 BROOF (t1)  
Tahové vlastnosti  
největší tahová síla    
                            podél                       
                            napříč               
protažení             podél                              
                            napříč 

 
N/50 mm 

 
% 

ČSN EN 12311-1 
 

600 ± 200 
400 ± 100 

4 ± 2 
4 ± 2 

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

Odolnost proti statickému 
zatížení min. kg ČSN EN 12730 5 

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

Odolnost proti protrhávání   
(dřík hřebíku)                                  
                             podél  

napříč              

 
N 
 

ČSN EN 12310 -1                     80 ± 30 
80 ± 30

Umělé stárnutí při 
dlouhodobém 
vystavení zvýšené teplotě 

12 týdnů ČSN EN 1296 vyhovuje 

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

13969 vyhovuje 
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