Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

ðíñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÍÕÑ ÛÐ×ÒÑÊW
ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ¿ ÍÌÎÑÐÒ×ÝÛ

Ìª?®²·½»

r

Stropní vložky

ßÌÛÍÌÇ îðïð
«´òÞ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ê#®±¾²3 ¦?ª±¼ Î¿¬3†µ±ª·½»
Ý·¸´? -µ? íèè
êçê ðî Î¿¬3†µ±ª·½»
¸¬¬°ññ©©©ò¾»ó¬±²¹ò½¦

Ì»´ñÚ¿¨æ ððìîð ëïè íêé ìèï
Ó±¾æ ððìîð ééé éíï ðîî
Ûó³¿·´æ ±¾½¸±¼à¾»ó¬±²¹ò½¦

Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

ðïñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ÞÛÌÑÒÙr

Þ»¬±²¹r ïð
Ð® ¾ žná

ÐÑÐ×Í æ

Þ»¬±²¹r ïë

Rohová

Pr ¾ žná

Rohová

r

Íµ± »°·²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ¶-±« ª§®?¾ ny z betonu na stacionárním vibrolisu.Složení beton« æ ·-¬# ¼®½»²#
¼±´±³·¬·½µ# ª?°»²»½ º®¿µ½» ðóì ¿ ìóèô ½»³»²¬ô ª±¼¿òÌª?®²·½» ³¿¶3 ° »-²7 ®±¦³ ®§ô ®±ª²7 -¬ ²§ô ±-¬®7 ¸®¿²§ô ¶-±«
°®¿ª±&¸´7 ¿ ³¿¶3 °´²? ¼²¿ò Ì´±«† µ¿ -¬ ²§ ¬ª?®²·½» æ ïè ³³ò Í¬®«µ¬«®¿ °±ª®½¸« æ ¹®¿²«´±³»¬®·½µ?ò
r
Ìª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ïð ¿ ïë ó °® ¾ žná : plné dno po celé ploše, z obou stran vý »¦§ °®± ¦?³µ§
r
Ìª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ïð ¿ ïë ó ®±¸±ª? æ
¦ ¶»¼²7 -¬®¿²§ ° »-²# ±-¬®# ®±¸ô ¦ ¼®«¸7 -¬®¿²§ ª# »¦ °®± ¦?³»µô ¼ ´3½3
³»¦»®¿ °®± ¼ ´»²3 îìëñîìë ³³ô °® ¾ žný armovací otvor pro armování roh
¾«¼±ª ²»¾± ª§¬ª? ení železobetonových sloupk «ª²·¬ ¦¼3

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÜßÌßæ
Î±¦³ ®§æ

r

†3 µ¿ ó Þ»¬±²¹ ïð
r
ó Þ»¬±²¹ ïë
¼7´µ¿
ª#†µ¿
r
Ø³±¬²±-¬æ ó Þ»¬±²¹ ïð ó°® ¾ žná
r
ó Þ»¬±²¹ ïð ó®±¸±ª?
r
ó Þ»¬±²¹ ïë ó°® ¾ žná
r
ó Þ»¬±²¹ ïë ó®±¸±ª?
Ð± »¬ ¾´±µ v bm
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³îæ
r
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³í ó Þ»¬±²¹ ïð
r
ó Þ»¬±²¹ ïë
r
Í3´¿ ¦¼·ª¿ ¾»¦ ±³3¬µ§æ ó Þ»¬±²¹ ïð
r
ó Þ»¬±²¹ ïë

ÚÇÆ×Õ_ÔÒS FÜßÖÛ æ
çé
ïìé
ìçî
ïçð
10,0
ïïôð
15,0
ïëôì
2
ïð
ïðð
êé
çé
ïìé

³³
³³
³³
³³
kg
µ¹
kg
µ¹
ks
µµµ³³
³³

r

Ø³±¬²±-¬ ³î ø°® ³ ®÷ æ ó Þ»¬±²¹ ïð
ïðí µ¹
r
ó Þ»¬±²¹ ïë
ïëï µ¹
r
Ð»ª²±-¬ ª ¬´¿µ« ø³·²ò÷ ó Þ»¬±²¹ ïð
ìôë ÓÐ¿
r
ó Þ»¬±²¹ ïë
ìôë ÓÐ¿
r
T 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬· æ ó Þ»¬±²¹ ïð ó °® ¾ žná 1000 kg/mí
r
ó Þ»¬±²¹ ïð ó ®±¸±ª?
ïïðð µ¹ñ³í
r
- Betong ïë ó °® ¾ žná 1005 kg/mí
r
ó Þ»¬±²¹ ïë ó ®±¸±ª?
ïðíî µ¹ñ³í
r
Vážená nepr ¦ª« ²±-¬ ¦¼·ª¿ øª ò ±³3¬»µ÷æ óÞ»¬±²¹ ïð Î© ãìë ¼Þ
r
óÞ»¬±²¹ ïë Î©ãìç ¼Þ

ÊCØÑÜÇæ
²3¦µ? ½»²¿ ¿ ¸³±¬²±-¬
²»²¿-?µ¿ª±-¬
° »-²7 ®±¦³ ®§
dlouhá životnost
±¼±´²±-¬ °®±¬· °±ª ¬®²±-¬²3³ ª´·ª ³ ¿ ²?-·´²7³« ª²·µ²«¬3
ª#¾±®²? ¦ª«µ±ª? ·¦±´¿½»
snížení celkových náklad ²¿ -¬¿ª¾« ± îðóìðû
ª» -°±¶»²3 - ³±¼»®²3³· ¬»°»´² ó·¦±´¿ ními prvky dosažení velmi p 3¦²·ª7¸± -±« initele tepelné vodivosti, což
umožní snížit náklady na vytáp ní až o 40%

POUŽITÍ:

r

Þ»¬±²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ïð ¿ ïë ¶-±« ª¸±¼²7 °®± -ª·-´7 ¦¼·ª± ± ¬´±«† ½» çé ³³ ¿ ïìé ³³ò Æ¼3½3 °®ªµ§ -» ° ·
¦¼ ²3 «µ´?¼¿¶3 ²¿ -®¿¦ ª»¼´» -»¾» †¬ ®¾·²¿³· ¼±´ ø¬¦²ò ¼²»³ ª¦¸ ®«÷ ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± †¬ ®¾·²§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿
¬»°»´²# ¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª» -³ ru kolmém na ložnou spáru. Spojují se °±´±-«½¸±« ¾»¬±²±ª±« -³ -3ô µ¬»®? -» ª§¬ª± 3
-³3½¸?²3³ ëðð µ¹ °3-µ« -» éë µ¹ ½»³»²¬«ò Ì¿¬± -³ s musí mít vhodnou konzistenci aby bylo také možné ª§°´²·¬ ª¦²·µ´7
¦?³µ§ ³»¦· ¬ª?®²·½»³·ô ° 3°¿¼² ¿®³±ª¿½3 ±¬ª±®§ò ß®³±ª?²3 ±¬ª±® ô -¬»¶² ¬¿µ ¶¿µ± ²?ª®¸ ¼·´¿¬¿ ²3½¸ -°?® « ¼´±«¸#½¸
-±«ª·-´#½¸ ¦¼3 ¾»¦ ±¬ª±® ³«-3 °±-±«¼·¬ ±¼¾±®²# °®±¶»µ¬¿²¬ò

ÞßÔÛÒSæ

Ð¿´»¬§æ
ïðð ¨ ïðð ½³
r
Množství na palet æ Þ»¬±²¹ ïð
ïðð µ«- ø éð µ- °® ¾ žná, 30 ks rohová )
r
Þ»¬±²¹ ïë
éð µ«- òø ëð µ- °® ¾ žná, 20 ks rohová )
r
Ø³±¬²±-¬ °¿´»¬§ æ Þ»¬±²¹ ïð
ïðëë µ¹
r
Þ»¬±²¹ ïë
ïðèí µ¹

ÜÑÐÎßÊßæ
ß«¬±³±¾·´±ª?

r

Ò¿ ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ïð ¿ ïë ª§¼¿´ ÌßÆËÍ ßÑ îðì Þ®²± ½»®¬·º·µ?¬ . COV/S3/2006/060-025046 na jehož základ
¾§´± ª§¼?²± Ð®±¸´?†»²3 ± -¸±¼ °±¼´» yïð ¦?µ±²¿ ò îîñïççé Í¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïêíñîððî Í¾òª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§
ò íïîñîððë Í¾ò

«´ò Þ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ð®±ª±¦±ª²¿ Î¿¬3†µ±ª·½» Š Ì»´ñÚ¿¨æ ððìîð ëïè íêé ìèï
Ó±¾æ ððìîð ééé éíï ðîî
¸¬¬°æññ ©©©ò¾»ó¬±²¹ò½¦
Ûó³¿·´æ ±¾½¸±¼à¾»ó¬±²¹ò½¦

Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

ðïñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ÞÛÌÑÒÙr

Þ»¬±²¹r îð Ø®¿²¿¬# ±¬ª±®
Ð® ¾ žná

Rohová

D ´3½3 ïððñïìëñîìë

Ê ²½±ªµ¿

ÐÑÐ×Í æ

Íµ± »°·²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr ¶-±« ª§®?¾ ny z betonu na stacionárním vibrolisu.Složení beton« æ ·-¬# ¼®½»²#
¼±´±³·¬·½µ# ª?°»²»½ º®¿µ½» ðóì ¿ ìóèô ½»³»²¬ô ª±¼¿òÌª?®²·½» ³¿¶3 ° »-²7 ®±¦³ ®§ô ®±ª²7 -¬ ²§ô ±-¬®7 ¸®¿²§ô ¶-±«
°®¿ª±&¸´7 ¿ ³¿¶3 °´²? ¼²¿ò Ì´±«† µ¿ -¬ ²§ ¬ª?®²·½» æ ïè ³³ò Í¬®«µ¬«®¿ °±ª®½¸« æ ¹®¿²«´±³»¬®·½µ?ò
r
ÞÛÌÑÒÙ îð ó °® ¾ žná
: plné dno po celé ploše, z obou stran vý »¦§ °®± ¦?³µ§
r
ÞÛÌÑÒÙ îð ó ®±¸±ª?
æ ¦ ¶»¼²7 -¬®¿²§ ° »-²# ±-¬®# ®±¸ô ¦ ¼®«¸7 -¬®¿²§ ª# »¦ °®± ¦?³»µô ¼ ´3½3 ³»¦»®¿ °®±
¼ ´»²3 îððñîçð ³³ô °® ¾ žný armovací otvor pro armování roh ¾«¼±ª ²»¾±
ª§¬ª? ení železobetonových sloupk «ª²·¬ ¦¼3
r
ÞÛÌÑÒÙ îð ó ¼ ´3½3 ïððñïìëñîìë æ °´²7 ¼²± °± ½»´7 °´±†»ô ¦ ±¾±« -¬®¿² ª# »¦§ °®± ¦?³µ§ô ¼ ´3½3 ³»¦»®§ °®± ¼ ´»²3
ïððñíçð ³³ô ïððñïìëñîìë ³³ ²»¾± îìëñîìë ³³
r
ÞÛÌÑÒÙ îð ó ª ²½±ªµ¿
æ °´²7 ¼²± °± ½»´7 °´±†»ô ¸±®²3 ?-¬ ±¬»ª »²?ô °® »¦ ¬ª¿®« þËþ ¼± ² hož se vkládá
¿®³±ª?²3 µ¬»®7 -» ¦¿´7ª? ¾»¬±²±ª±« -³ -3 ímž vznikne v ²»½ ²»¾± ° »µ´¿¼ ²¿¼
±¬ª±®»³ò

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÜßÌßæ
Î±¦³ ®§æ

†3 µ¿
¼7´µ¿
ª#†µ¿
Ø³±¬²±-¬æ Ð® ¾ žná
Î±¸±ª?
Ü ´3½3 ïððñïìëñîìë
Ê ²½±ªµ¿
Ð± »¬ ¾´±µ v bm
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³î:
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³í:
Í3´¿ ¦¼·ª¿ ¾»¦ ±³3¬µ§æ

ïçè
ìçî
ïçð
17,0
ïçôð
îðôï
ïèôð
2
10
50
ïçè

³³
³³
³³
kg
µ¹
µ¹
µ¹
ks
ks
ks
³³

ÌÛÐÛÔÒ ÌÛÝØÒ×ÝÕW FÜßÖÛ æ

ÚÇÆ×Õ_ÔÒS FÜßÖÛ æ
ïèè
Ø³±¬²±-¬ ³î ø°® ³ ®÷
Ð»ª²±-¬ ª ¬´¿µ« ø³·²·³?´²3÷
ìôð
T 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬· æ Ð® ¾ žná
845
Î±¸±ª?
çëð
Ü ´3½3 ïððñïìëñîìë
ïððë
Ê ²½±ªµ¿
çðð
Požární odolnost - nosná st ²¿ ø¾»¦ ±³3¬µ§ ¿ ·¦±´¿½»÷ æ
êð
Požární odolnost - požárn ¼ ´3½3 -¬ ²¿ ø- ±³3¬µ±«÷ æ ïèð
Vážená nepr ¦ª« ²±-¬ ¦¼·ª¿ ª ò ±³3¬»µ æ
Î© ã ëë
Ó®¿¦«ª¦¼±®²±-¬
íð

Ì»°»´²# ±¼°±® ¦¼·ª¿ ª ò ¬»°»´² ·¦±´¿ ²3¸± µ±³°´»¨« øïìð ³³÷›òòíôçï ³îòÕòÉóï

µ¹
ÓÐ¿
kg/mí
µ¹ñ³í
µ¹ñ³í
µ¹ñ³í
³·²
³·²
¼Þ
½§µ´

ÊCØÑÜÇæ
²3¦µ? ½»²¿ ¿ ¸³±¬²±-¬
²»²¿-?µ¿ª±-¬
° »-²7 ®±¦³ ®§
dlouhá životnost
±¼±´²±-¬ °®±¬· °±ª ¬®²±-¬²3³ ª´·ª ³ ¿ ²?-·´²7³« ª²·µ²«¬3
¼±¾®? ¦ª«µ±ª? ·¦±´¿½»
snížení celkových náklad ²¿ -¬¿ª¾« ± îðóìðû
ª» -°±¶»²3 - ³±¼»®²3³· ¬»°»´² ó·¦±´¿ ními prvky dosažení velmi p 3¦²·ª7¸± -±« initele tepelné vodivosti, což
umožní snížit náklady na vytáp ní až o 40%

POUŽITÍ:

Þ»¬±²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr îð ¶-±« ª¸±¼²7 °®± -ª·-´7 ±¾ª±¼±ª7 ¦¼·ª± ± ¬´±«† ½» ïçè ³³ ø®±¼·²²7 ¼±³µ§
ª µ±³¾·²¿½· - ·¦±´¿ ²3 ª®-¬ª±«ô ª#®±¾²3 ¸¿´§ô ¸±-°±¼? ské objekty, garáže, oplocení, atd.). Zdící prvky s» ° · ¦¼ ²3
«µ´?¼¿¶3 ²¿ -®¿¦ ª»¼´» -»¾» †¬ ®¾·²¿³· ¼±´ ø¬¦²ò ¼²»³ ª¦¸ ®«÷ ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± †¬ ®¾·²§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿ ¬»°»´²#
¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª» -³ ru kolmém na ložnou spáru. Spojují se °±´±-«½¸±« ¾»¬±²±ª±« -³ -3ô µ¬»®? -» ª§¬ª± 3 -³3½¸?²3³
ëðð µ¹ °3-µ« -» éë µ¹ ½»³»²¬«ò Ì¿¬± -³ s musí mít vhodnou konzistenci aby bylo také možné ª§°´²·¬ ª¦²·µ´7 ¦?³µ§
³»¦· ¬ª?®²·½»³·ô ° 3°¿¼² ¿®³±ª¿½3 ±¬ª±®§ò ß®³±ª?²3 ±¬ª±® ô ª ²½ ô ° »µ´¿¼ -¬»¶² ¬¿µ ¶¿µ± ²?ª®¸ ¼·´¿¬¿ ²3½¸ -°?® «
¼´±«¸#½¸ -±«ª·-´#½¸ ¦¼3 ¾»¦ ±¬ª±® ³«-3 °±-±«¼·¬ ±¼¾±®²# °®±¶»µ¬¿²¬ò

ÞßÔÛÒSæ

Ð¿´»¬§æ
ïðð ¨ ïðð
Množství na palet æ Þ»¬±²¹r îð ¬ª?®²·½»
êð
Þ»¬±²¹r îð ª ²½±ªµ¿
êð
Ø³±¬²±-¬ °¿´»¬§ æ Þ»¬±²¹r îð ¬ª?®²·½»
ïïíð
Þ»¬±²¹r îð ª ²½±ªµ¿ ïïðë

½³
µ«- ø îì µ- °® ¾ žná , 24 ks rohová, 12 ks d ´3½3÷
µ«µ¹
µ¹

ÜÑÐÎßÊßæ
ß«¬±³±¾·´±ª?

r

Ò¿ ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ îð ª§¼¿´ ÌßÆËÍ ßÑ îðì Þ®²± ½»®¬·º·µ?¬ . COV/S3/2006/060-025046 na jehož základ ¾§´±
ª§¼?²± Ð®±¸´?†»²3 ± -¸±¼ °±¼´» yïð ¦?µ±²¿ ò îîñïççé Í¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïêíñîððî Í¾òª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò
íïîñîððë Í¾ò

«´ò Þ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ð®±ª±¦±ª²¿ Î¿¬3†µ±ª·½» Š Ì»´ñÚ¿¨æ
Ó±¾æ
¸¬¬°æññ ©©©ò¾»ó¬±²¹ò½¦
Ûó³¿·´æ

ððìîð ëïè íêé ìèï
ððìîð ééé éíï ðîî
±¾½¸±¼à¾»ó¬±²¹ò½¦

Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½
ðïñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ÞÛÌÑÒÙr

Þ»¬±²¹r îð Õ«´¿¬# ±¬ª±®
Ð® ¾ žná

Rohová

D ´3½3 ïððñïìëñîìë

Ê ²½±ªµ¿

ÐÑÐ×Í æ

Íµ± »°·²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr ¶-±« ª§®?¾ ny z betonu na stacionárním vibrolisu.Složení beton« æ ·-¬# ¼®½»²#
¼±´±³·¬·½µ# ª?°»²»½ º®¿µ½» ðóì ¿ ìóèô ½»³»²¬ô ª±¼¿òÌª?®²·½» ³¿¶3 ° »-²7 ®±¦³ ®§ô ®±ª²7 -¬ ²§ô ±-¬®7 ¸®¿²§ô ¶-±«
°®¿ª±&¸´7 ¿ ³¿¶3 °´²? ¼²¿ò Ì´±«† µ¿ -¬ ²§ ¬ª?®²·½» æ ïè ³³ò Í¬®«µ¬«®¿ °±ª®½¸« æ ¹®¿²«´±³»¬®·½µ?ò
ÞÛÌÑÒÙr îð ó °® ¾ žná
: plné dno po celé ploše, z obou stran vý »¦§ °®± ¦?³µ§
ÞÛÌÑÒÙr îð ó ®±¸±ª?
æ ¦ ¶»¼²7 -¬®¿²§ ° »-²# ±-¬®# ®±¸ô ¦ ¼®«¸7 -¬®¿²§ ª# »¦ °®± ¦?³»µô ¼ ´3½3 ³»¦»®¿ °®±
¼ ´»²3 îððñîçð ³³ô °® ¾ žný kruhový armovací otvor pro armování roh ¾«¼±ª
²»¾± ª§¬ª? ení železobetonových sloupk «ª²·¬ ¦¼3ô ° 3°¿¼² °®± ª»¼»²3
®±¦ª±¼ ¿ ±¼°¿¼ ª ° 3 µ?½¸
ÞÛÌÑÒÙr îð ó ¼ ´3½3 ïððñïìëñîìëæ °´²7 ¼²± °± ½»´7 °´±†»ô ¦ ±¾±« -¬®¿² ª# »¦§ °®± ¦?³µ§ô ¼ ´3½3 ³»¦»®§ °®± ¼ ´»²3
ïððñíçð ³³ô ïððñïìëñîìë ³³ ²»¾± îìëñîìë ³³
æ °´²7 ¼²± °± ½»´7 °´±†»ô ¸±®²3 ?-¬ ±¬»ª »²?ô °® »¦ ¬ª¿®« þËþ ¼± ² hož se vkládá
ÞÛÌÑÒÙr îð ó ª ²½±ªµ¿
¿®³±ª?²3 µ¬»®7 -» ¦¿´7ª? ¾»¬±²±ª±« -³ -3 ímž vznikne v ²»½ ²»¾± ° »µ´¿¼ ²¿¼
±¬ª±®»³ò

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÜßÌßæ
Î±¦³ ®§æ

†3 µ¿
¼7´µ¿
ª#†µ¿
Ø³±¬²±-¬æ Ð® ¾ žná
Î±¸±ª?
Ü ´3½3 ïððñïìëñîìë
Ê ²½±ªµ¿
Ð± »¬ ¾´±µ v bm
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³î:
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³í:
Í3´¿ ¦¼·ª¿ ¾»¦ ±³3¬µ§æ

ïçè
ìçî
ïçð
19,6
îðôé
îíôî
ïèôð
2
10
50
ïçè

³³
³³
³³
kg
µ¹
µ¹
µ¹
ks
ks
ks
³³

ÌÛÐÛÔÒ ÌÛÝØÒ×ÝÕW FÜßÖÛ æ

ÚÇÆ×Õ_ÔÒS FÜßÖÛ æ
Ø³±¬²±-¬ ³î ø°® ³ ®÷
îðéôê
Ð»ª²±-¬ ª ¬´¿µ« ø³·²·³?´²3÷
ëôð
T 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬· æ Ð® ¾ žná
980
Î±¸±ª?
ïðíë
Ü ´3½3 ïððñïìëñîìë
ïïêð
Ê ²½±ªµ¿
çðð
Požární odolnost - nosná st ²¿ ø¾»¦ ±³3¬µ§ ¿ ·¦±´¿½»÷ æ
êð
Požární odolnost - požárn ¼ ´3½3 -¬ ²¿ ø- ±³3¬µ±«÷ æ ïèð
Vážená nepr ¦ª« ²±-¬ ¦¼·ª¿ ª ò ±³3¬»µ æ
Î© ã ëë
Ó®¿¦«ª¦¼±®²±-¬
íð

Ì»°»´²# ±¼°±® ¦¼·ª¿ ª ò ¬»°»´² ·¦±´¿ ²3¸± µ±³°´»¨« øïìð ³³÷›òòíôçï ³îòÕòÉóï

µ¹
ÓÐ¿
kg/mí
µ¹ñ³í
µ¹ñ³í
µ¹ñ³í
³·²
³·²
¼Þ
½§µ´

ÊCØÑÜÇæ

ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó

²3¦µ? ½»²¿ ¿ ¸³±¬²±-¬
²»²¿-?µ¿ª±-¬
° »-²7 ®±¦³ ®§
dlouhá životnost
±¼±´²±-¬ °®±¬· °±ª ¬®²±-¬²3³ ª´·ª ³ ¿ ²?-·´²7³« ª²·µ²«¬3
¼±¾®? ¦ª«µ±ª? ·¦±´¿½»
snížení celkových náklad ²¿ -¬¿ª¾« ± îðóìðû
ª» -°±¶»²3 - ³±¼»®²3³· ¬»°»´² ó·¦±´¿ ními prvky dosažení velmi p 3¦²·ª7¸± -±« initele tepelné vodivosti, což
umožní snížit náklady na vytáp ní až o 40%

POUŽITÍ:

Þ»¬±²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr îð ¶-±« ª¸±¼²7 °®± -ª·-´7 ±¾ª±¼±ª7 ¦¼·ª± ± ¬´±«† ½» ïçè ³³ ø®±¼·²²7 ¼±³µ§
ª µ±³¾·²¿½· - ·¦±´¿ ²3 ª®-¬ª±«ô ª#®±¾²3 ¸¿´§ô ¸±-°±¼? ské objekty, garáže, oplocení, atd.). Zdící prvky s» ° · ¦¼ ²3
«µ´?¼¿¶3 ²¿ -®¿¦ ª»¼´» -»¾» †¬ ®¾·²¿³· ¼±´ ø¬¦²ò ¼²»³ ª¦¸ ®«÷ ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± †¬ ®¾·²§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿ ¬»°»´²#
¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª» -³ ru kolmém na ložnou spáru. Spojují se °±´±-«½¸±« ¾»¬±²±ª±« -³ -3ô µ¬»®? -» ª§¬ª± 3 -³3½¸?²3³
ëðð µ¹ °3-µ« -» éë µ¹ ½»³»²¬«ò Ì¿¬± -³ s musí mít vhodnou konzistenci aby bylo také možné ª§°´²·¬ ª¦²·µ´7 ¦?³µ§
³»¦· ¬ª?®²·½»³·ô ° 3°¿¼² ¿®³±ª¿½3 ±¬ª±®§ò ß®³±ª?²3 ±¬ª±® ô ª ²½ ô ° »µ´¿¼ -¬»¶² ¬¿µ ¶¿µ± ²?ª®¸ ¼·´¿¬¿ ²3½¸ -°?® «
¼´±«¸#½¸ -±«ª·-´#½¸ ¦¼3 ¾»¦ ±¬ª±® ³«-3 °±-±«¼·¬ ±¼¾±®²# °®±¶»µ¬¿²¬ò

ÞßÔÛÒSæ

Ð¿´»¬§æ
ïðð ¨ ïðð
êð
Množství na palet æ Þ»¬±²¹r îð ¬ª?®²·½»
Þ»¬±²¹r îð ª ²½±ªµ¿
êð
Ø³±¬²±-¬ °¿´»¬§ æ Þ»¬±²¹r îð ¬ª?®²·½»
ïîéë
Þ»¬±²¹r îð ª ²½±ªµ¿ ïïðë

½³
µ«- ø îì µ- °® ¾ žná , 24 ks rohová, 12 ks d ´3½3÷
µ«µ¹
µ¹

ÜÑÐÎßÊßæ
ß«¬±³±¾·´±ª?

Ò¿ ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr îð ª§¼¿´ ÌßÆËÍ ßÑ îðì Þ®²± ½»®¬·º·µ?¬ . COV/S3/2006/060-025046 na jehož základ ¾§´±
ª§¼?²± Ð®±¸´?†»²3 ± -¸±¼ °±¼´» yïð ¦?µ±²¿ ò îîñïççé Í¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïéèñïççé Í¾òô ª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò
èïñïççé Í¾ò

«´ò Þ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ð®±ª±¦±ª²¿ Î¿¬3†µ±ª·½» Š Ì»´ñÚ¿¨æ
Ó±¾æ
¸¬¬°æññ ©©©ò¾»ó¬±²¹ò½¦
Ûó³¿·´æ

ððìîð ëïè íêé ìèï
ððìîð ééé éíï ðîî
±¾½¸±¼à¾»ó¬±²¹ò½¦

Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

ðïñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ÞÛÌÑÒÙr

Þ»¬±²¹r îð Ñ¾´±«µ±ª?
Ð® ¾ žná

D ´3½3 îððñîçð

Ü ´3½3 îìëñîìë

ÐÑÐ×Í æ

Íµ± »°·²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr ¶-±« ª§®?¾ ny z betonu na stacionárním vibrolisu.Složení beton« æ ·-¬# ¼®½»²#
¼±´±³·¬·½µ# ª?°»²»½ º®¿µ½» ðóì ¿ ìóèô ½»³»²¬ô ª±¼¿òÌª?®²·½» ³¿¶3 ° »-²7 ®±¦³ ®§ô ®±ª²7 -¬ ²§ô ±-¬®7 ¸®¿²§ ¿ ³¿¶3 °´²?
¼²¿ò Ì´±«† µ¿ -¬ ²§ ¬ª?®²·½» æ ïè ³³ò Í¬®«µ¬«®¿ °±ª®½¸« æ ¹®¿²«´±³»¬®·½µ?ò
ÞÛÌÑÒÙr îð ±¾´±«µ ó °® ¾ žná : z obou stran obloukové zakon »²3øª²·¬ ²3 ¿ ª² ¶†3÷ô °® ¾ žný kruhový
¿®³±ª¿½3 ±¬ª±® °®± ¿®³±ª?²3 µ´±«¾« ±¾´±«µ« ²»¾± ´±³«
ÞÛÌÑÒÙr îð ±¾´±«µ ó ¼ ´3½3 îððñîçð
æ ¦ ±¾±« -¬®¿² ±¾´±«µ±ª7 ¦¿µ±² »²3øª²·¬ ²3 ¿ ª² ¶†3÷ô ¼ ´3½3 ³»¦»®¿ °®±
¼ ´»²3 îððñîçð ³³ô °® ¾ žný kruhový armovací otvor pro armování kloubu
±¾´±«µ« ²»¾± ´±³«
ÞÛÌÑÒÙr îð ±¾´±«µ ó ¼ ´3½3 îìëñîìë
æ ¦ ±¾±« -¬®¿² ±¾´±«µ±ª7 ¦¿µ±² »²3øª²·¬ ²3 ¿ ª² ¶†3÷ô ¼ ´3½3 ³»¦»®¿ °®±
¼ ´»²3 îìëñîìë ³³ô °® ¾ žný kruhový armovací otvor pro armování kloubu
±¾´±«µ« ²»¾± ´±³«

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÜßÌßæ
Î±¦³ ®§æ

†3 µ¿
¼7´µ¿
ª#†µ¿
Ø³±¬²±-¬æ Ð® ¾ žná
Ü ´3½3 îððñîçð
Ü ´3½3 îìëñîìë
Ð± »¬ ¾´±µ ª ¾³
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³îæ
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³íæ
Í3´¿ ¦¼·ª¿ ¾»¦ ±³3¬µ§æ

ïçè
ìçî
ïçð
18,4
ïçôì
ïçôì
îôî
ïï
ëë
ïçè

³³
³³
³³
kg
µ¹
µ¹
µµµ³³

ÚÇÆ×Õ_ÔÒS FÜßÖÛ æ
Ø³±¬²±-¬ ³î ø°® ³ ®÷
Ð»ª²±-¬ ª ¬´¿µ« ø³·²·³?´²3÷
T 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬· æ Ð® ¾ žná
Ü ´3½3 îððñîçð
Ü ´3½3 îìëñîìë
Ó®¿¦«ª¦¼±®²±-¬

ïèè
êôð
1012
ïðêé
ïðêé
íð

µ¹
ÓÐ¿
kg/mí
µ¹ñ³í
µ¹ñ³í
½§µ´

ÊCØÑÜÇæ

ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó

²3¦µ? ½»²¿ ¿ ¸³±¬²±-¬
²»²¿-?µ¿ª±-¬
° »-²7 ®±¦³ ®§
dlouhá životnost
±¼±´²±-¬ °®±¬· °±ª ¬®²±-¬²3³ ª´·ª ³ ¿ ²?-·´²7³« ª²·µ²«¬3
¼±¾®? ¦ª«µ±ª? ·¦±´¿½»
snížení celkových náklad ²¿ -¬¿ª¾« ± îðóìðû
ª» -°±¶»²3 - ³±¼»®²3³· ¬»°»´² ó·¦±´¿ ními prvky dosažení velmi p 3¦²·ª7¸± -±« initele tepelné vodivosti, což
umožní snížit náklady na vytáp ní až o 40%

POUŽITÍ:

Þ»¬±²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr îð Ñ¾´±«µ±ª? ¶-±« ª¸±¼²7 °®± ª§¬ª? »²3 ±¾´±«µ ô µ®«¸ ²»¾± ´±³ ª» -ª·-´7³
±¾ª±¼±ª7³ ¦¼·ª« ± ¬´±«† ½» ïçè ³³ ø®±¼·²²7 ¼±³µ§ ª µ±³¾·²¿½· - ·¦±´¿ ²3 ª®-¬ª±«ô ª#®±¾²3 ¸¿´§ô ¸±-°±¼? -µ7 ±¾¶»µ¬§ô
garáže, oplocení, atd.). Zdící prvky se p · ¦¼ ²3 «µ´?¼¿¶3 ²¿ -®¿¦ ª² ¶†3³ ±¾´±«µ±ª#³ ¦¿µ±² »²3³ ¼± ª²·¬ ²3¸±ô
†¬ ®¾·²¿³· ¼±´ ø¬¦²ò ¼²»³ ª¦¸ ®«÷ ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± †¬ ®¾·²§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿ ¬»°»´²# ¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª» -³ ®«
kolmém na ložnou spáru. Armovací otvory musí na seb» ²¿ª¿¦±ª¿¬ô ¿¾§ ª¦²·µ´ µ´±«¾ô ª» µ¬»®7³ -» ²?-´»¼² °®±ª»¼»
¿®³±ª?²3ò Ìª?®²·½» -» -°±¶«¶3 °±´±-«½¸±« ¾»¬±²±ª±« -³ -3ô µ¬»®? -» ª§¬ª± 3 -³3½¸?²3³ ëðð µ¹ °3-µ« -» éë µ¹
cementu.Pro armování se používá beton 3¼µ#ò ß®³±ª?²3 ±¬ª±® ô ³«-3 °±-±«¼·¬ ±¼¾±®²# °®±¶»µ¬¿²¬ò

ÞßÔÛÒSæ

Ð¿´»¬§æ
ïðð ¨ ïðð ½³
Množství na palet æ Þ»¬±²¹r îð Ñ¾´±«µ±ª?
êð µ«- ø íê µ- °® ¾ žná , 12 ks d ´3½3 îððñîçðô ïî µ- ¼ ´3½3 îìëñîìë÷
Ø³±¬²±-¬ °¿´»¬§ æ

Þ»¬±²¹r îð Ñ¾´±«µ±ª? ïïëè µ¹

ÜÑÐÎßÊßæ
ß«¬±³±¾·´±ª?

Ò¿ ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙr îð ª§¼¿´ ÌßÆËÍ ßÑ îðì Þ®²± ½»®¬·º·µ?¬ . COV/S3/2006/060-025046 na jehož základ ¾§´±
ª§¼?²± Ð®±¸´?†»²3 ± -¸±¼ °±¼´» yïð ¦?µ±²¿ ò îîñïççé Í¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïéèñïççé Í¾òô ª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò
èïñïççé Í¾ò

«´ò Þ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ð®±ª±¦±ª²¿ Î¿¬3†µ±ª·½» Š Ì»´ñÚ¿¨æ
Ó±¾æ
¸¬¬°æññ ©©©ò¾»ó¬±²¹ò½¦
Ûó³¿·´æ

ððìîð ëïè íêé ìèï
ððìîð ééé éíï ðîî
±¾½¸±¼à¾»ó¬±²¹ò½¦

Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

ðïñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ÞÛÌÑÒÙr

Þ»¬±²¹r îë
Ð® ¾ žná

ÐÑÐ×Í æ

Rohová-d ´3½3

Ê ²½±ªµ¿

r

Íµ± »°·²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ¶-±« ª§®?¾ ny z betonu na stacionárním vibrolisu.Složení beton« æ ·-¬# ¼®½»²#
¼±´±³·¬·½µ# ª?°»²»½ º®¿µ½» ðóì ¿ ìóèô ½»³»²¬ô ª±¼¿òÌª?®²·½» ³¿¶3 ° »-²7 ®±¦³ ®§ô ®±ª²7 -¬ ²§ô ±-¬®7 ¸®¿²§ô ¶-±«
°®¿ª±&¸´7 ¿ ³¿¶3 °´²? ¼²¿ò Ì´±«† µ¿ -¬ ²§ ¬ª?®²·½» æ ïè ³³ò Í¬®«µ¬«®¿ °±ª®½¸« æ ¹®¿²«´±³»¬®·½µ?ò
r
ÞÛÌÑÒÙ îë ó °® ¾ žná
: plné dno po celé ploše, z obou stran vý »¦§ °®± ¦?³µ§
r
ÞÛÌÑÒÙ îë Š ®±¸±ª?ó¼ ´3½3
æ ¦ ¶»¼²7 -¬®¿²§ ° »-²# ±-¬®# ®±¸ô ¦ ¼®«¸7 -¬®¿²§ ª# »¦ °®± ¦?³»µô ¼ ´3½3 ³»¦»®¿ °®±
¼ ´»²3 îìëñîìë ³³ô °® ¾ žný armovací otvor-185x195mm pro armování roh
¾«¼±ª ²»¾± ª§¬ª? ení železobetonových sloupk «ª²·¬ ¦¼3

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÜßÌßæ
Î±¦³ ®§æ

†3 µ¿
¼7´µ¿
ª#†µ¿
Ø³±¬²±-¬æ Ð® ¾ žná
Î±¸±ª?
Ê ²½±ªµ¿
Ð± »¬ ¾´±µ v bm
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³î:
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³í:
Í3´¿ ¦¼·ª¿ ¾»¦ ±³3¬µ§æ

îìé
ìçî
ïçð
21,4
îïôð
îêôì
2
10
40
îìé

³³
³³
³³
kg
µ¹
µ¹
ks
ks
ks
³³

ÚÇÆ×Õ_ÔÒS FÜßÖÛ æ
Ø³±¬²±-¬ ³î ø°® ³ ®÷
îïî
Ð»ª²±-¬ ª ¬´¿µ« ø³·²·³?´²3÷
ìôð
T 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬· æ Ð® ¾ žná
852
Î±¸±ª?
èìð
Ê ²½±ªµ¿
ïðëê
Požární odolnost – nosná st ²¿ ø¾»¦ ±³3¬µ§ ¿ ·¦±´¿½»÷ æ êð
Požární odolnost – požárn ¼ ´3½3 -¬ ²¿ ø- ±³3¬µ±«÷æ
ïèð
Vážená nepr ¦ª« ²±-¬ ¦¼·ª¿ ª ò ±³3¬»µæ
Î© ãëê
Ó®¿¦«ª¦¼±®²±-¬
íð

µ¹
ÓÐ¿
kg/mí
µ¹ñ³í
µ¹ñ³í
³·²
³·²
¼Þ
½§µ´

ÊCØÑÜÇæ
²3¦µ? ½»²¿ ¿ ¸³±¬²±-¬
²»²¿-?µ¿ª±-¬
° »-²7 ®±¦³ ®§
dlouhá životnost
±¼±´²±-¬ °®±¬· °±ª ¬®²±-¬²3³ ª´·ª ³ ¿ ²?-·´²7³« ª²·µ²«¬3
¼±¾®? ¦ª«µ±ª? ·¦±´¿½»
snížení celkových náklad ²¿ -¬¿ª¾« ± îðóìðû
ª» -°±¶»²3 - ³±¼»®²3³· ¬»°»´² ó·¦±´¿ ními prvky dosažení velmi p 3¦²·ª7¸± -±« initele tepelné vodivosti, což
umožní snížit náklady na vytáp ní až o 40%

POUŽITÍ:

r

Þ»¬±²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ îë ¶-±« ª¸±¼²7 °®± -ª·-´7 ±¾ª±¼±ª7 ¦¼·ª± ± ¬´±«† ½» îìé ³³ ø®±¼·²²7 ¼±³µ§
ª µ±³¾·²¿½· - ·¦±´¿ ²3 ª®-¬ª±«ô ª#®±¾²3 ¸¿´§ô ¸±-°±¼? ské objekty, garáže, oplocení, atd.). Zdící prvky s» ° · ¦¼ ²3
«µ´?¼¿¶3 ²¿ -®¿¦ ª»¼´» -»¾» †¬ ®¾·²¿³· ¼±´ ø¬¦²ò ¼²»³ ª¦¸ ®«÷ ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± †¬ ®¾·²§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿ ¬»°»´²#
¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª» -³ ru kolmém na ložnou spáru. Spojují se °±´±-«½¸±« ¾»¬±²±ª±« -³ -3ô µ¬»®? -» ª§¬ª± 3 -³3½¸?²3³
ëðð µ¹ °3-µ« -» éë µ¹ ½»³»²¬«ò Ì¿¬± -³ s musí mít vhodnou konzistenci aby bylo také možné ª§°´²·¬ ª¦²·µ´7 ¦?³µ§
³»¦· ¬ª?®²·½»³·ô ° 3°¿¼² ¿®³±ª¿½3 ±¬ª±®§ò ß®³±ª?²3 ±¬ª±® ô ª ²½ ô ° »µ´¿¼ -¬»¶² ¬¿µ ¶¿µ± ²?ª®¸ ¼·´¿¬¿ ²3½¸ -°?® «
¼´±«¸#½¸ -±«ª·-´#½¸ ¦¼3 ¾»¦ ±¬ª±® ³«-3 °±-±«¼·¬ ±¼¾±®²# °®±¶»µ¬¿²¬ò

ÞßÔÛÒSæ

Ð¿´»¬§æ
ïðð ¨ ïðð
r
Množství na palet æ Þ»¬±²¹ îë
ìè
r
Þ»¬±²¹ îë Ê ²½±ªµ¿
ìè
r
Ø³±¬²±-¬ °¿´»¬§ æ Þ»¬±²¹ îë
ïðëð
r
Þ»¬±²¹ îë Ê ²½±ªµ¿ ïíðð

½³
µ«- ø íê µ- °® ¾ žná , 12 ks rohová-d ´3½3÷
µ«µ¹
µ¹

ÜÑÐÎßÊßæ
ß«¬±³±¾·´±ª?

r

Ò¿ ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ îë ª§¼¿´ ÌßÆËÍ ßÑ îðì Þ®²± ½»®¬·º·µ?¬ . COV/S3/2006/060-025046 na jehož základ ¾§´±
ª§¼?²± Ð®±¸´?†»²3 ± -¸±¼ °±¼´» yïð ¦?µ±²¿ ò îîñïççé Í¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïêíñîððî Í¾òª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò
íïîñîððë Í¾ò

«´ò Þ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ð®±ª±¦±ª²¿ Î¿¬3†µ±ª·½» Š Ì»´ñÚ¿¨æ
Ó±¾æ
¸¬¬°æññ ©©©ò¾»ó¬±²¹ò½¦
Ûó³¿·´æ

ððìîð ëïè íêé ìèï
ððìîð ééé éíï ðîî
±¾½¸±¼à¾»ó¬±²¹ò½¦

Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

ðïñîðïð

ÞÛÌÑÒÑÊW ÌÊ_ÎÒ×ÝÛ ÞÛÌÑÒÙr

Þ»¬±²¹r ìð Þ»¼²3½3
Ð® ¾ žná

ÐÑÐ×Í æ

Rohová-D ´3½3

r

Ìª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ìðóÞ»¼²3½3 ¶-±« ª§®?¾ ny z betonu na stacionárním vibrolisu.Složení beton« æ ·-¬# ¼®½»²#
¼±´±³·¬·½µ# ª?°»²»½ º®¿µ½» ðóì ¿ ìóèô ½»³»²¬ô ª±¼¿òÌª?®²·½» ³¿¶3 ° »-²7 ®±¦³ ®§ô ®±ª²7 -¬ ²§ô ±-¬®7 ¸®¿²§ô ¶-±«
°®¿ª±&¸´7 ¿ ²»³¿¶3 °´²? ¼²¿ò Ì´±«† µ¿ -¬ ²§ ¬ª?®²·½» æ íè ³³ò Í¬®«µ¬«®¿ °±ª®½¸« æ ¹®¿²«´±³»¬®·½µ?ò
r

ÞÛÌÑÒÙ ìð ¾»¼²3½3 ó °® ¾ žná : prvek s jedním svislým armovacím otvorem bez ¼²¿ °®± -ª·-´7 ¿®³±ª?²3ô
ª ¸±®²3 ásti vybrání pro vložení vodorovné výztuže
r
ÞÛÌÑÒÙ ìð ¾»¼²3½3 ó ®±¸±ª? æ °®ª»µ -» ¼ª ³¿ -ª·-´#³· ¿®³±ª¿½3³· ±¬ª±®§ ¾»¦ ¼²¿ °®± -ª·´7 ¿®³±ª?²3ô
ª ¸±®²3 ásti vybrání pro vložení vodorovné výztuže, z jedn7 -¬®¿²§ ° »-²# ±-¬®#
®±¸ô ¼ ´3½3 ³»¦»®¿ °®± ¼ ´»²3 îìëñîìë

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÜßÌßæ

Î±¦³ ®§æ

†3 µ¿
¼7´µ¿
ª#†µ¿
Ø³±¬²±-¬æ Ð® ¾ žná
Î±¸±ª?
Ð± »¬ ¾´±µ ª ¾³
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³îæ
Ð± »¬ ¾´±µ ª ³íæ
Í3´¿ ¦¼·ª¿ ¾»¦ ±³3¬µ§æ

ìðð
ìçî
îðð
28,1
íèôé
î
ïð
îë
ìðð

³³
³³
³³
kg
µ¹
µµµ³³

ÚÇÆ×Õ_ÔÒS FÜßÖÛ æ
Ø³±¬²±-¬ ³î ø°® ³ ®÷
Ð»ª²±-¬ ª ¬´¿µ«
T 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬· æ Ð® ¾ žná
Î±¸±ª?

ííì
íôî
702
çêé

µ¹
ÓÐ¿
kg/mí
µ¹ñ³í

ÊCØÑÜÇæ
²3¦µ? ½»²¿ ¿ ¸³±¬²±-¬
³·²·³?´²3 ²¿-?µ¿ª±-¬
° »-²7 ®±¦³ ®§
dlouhá životnost
±¼±´²±-¬ °®±¬· °±ª ¬®²±-¬²3³ ª´·ª ³ ¿ ²?-·´²7³« ª²·µ²«¬3
možnost vodorovného i svislého armování
-²¿¼²? ³¿²·°«´¿½»
možnost použití jako pohledové zdivo
±¼-¬®¿ «¶» ²«¬²±-¬ ª§¬ª? »²3 ¬»-¿ -µ7¸± ¾»¼² ²3
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Þ»¬±²±ª7 ¬ª?®²·½» ÞÛÌÑÒÙ ìð Þ»¼²3½3 ¶-±« ª¸±¼²7 °®± -ª·-´7 ±¾ª±¼±ª7 ¦¼·ª± ± ¬´±«† ½» ìðð ³³ô °®± ¦¬®¿½»²7
¾»¼² ²3 ¦?µ´¿¼ ô °±¼»¦¼3ª»µô ¶3³»µô ¾¿¦7² ô -µ´»° ô ±° ®²#½¸ ¦¼3 ¿¬¼ò Æ¼3½3 °®ªµ§ -» ° · ¦¼ ²3 «µ´?¼¿¶3 ²¿ -®¿¦ ª»¼´»
-»¾» °® ¾ žnými otvory na p »ª¿¦¾« ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± ±¬ª±®§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿ ¬»°»´²# ¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª» -³ ®«
kolmém na ložnou spáru. Ukládání prvk se provádí na sucho nebo s použitím maltovin. Dle požadované únosnosti zdí
´¦» ª±´·¬ ±¼ °±²»½¸?²3 °®ªµ ¾»¦ ª§´·¬3 ¾»¬±²»³ô ° es vysypání pískem až po ?-¬» ²7 ²»¾± &°´²7 ª§¾»¬±²±ª?²3ò
Õ±²-¬®«µ½» -» ¦°»ª «¶» ª±¼±®±ª²#³ ¿ -ª·-´#³ ¿®³±ª?²3³ °±¼´» -¬¿¬·½µ7¸± ª#°± ¬«ò Ê´¿-¬²3 ¦¿´7ª?²3 -» °®±ª?¼3 ±°¿¬®²
¿ °´§²«´» ¾»¬±²±ª±« -³ -3 - ª¸±¼²±« µ±²¦·-¬»²½3 °± ª®-¬ª?½¸ô ³¿¨·³?´² ª†¿µ ¼± ª#†µ§ íóë ª®-¬»ª ²¿¶»¼²±«ò
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r
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Þ»¬±²¹ ìð Þ»¼²3½3

îð
éðð

µ«- ø ïð µ- °® ¾ žná , 10 ks rohová-d ´3½3÷
µ¹

ÜÑÐÎßÊßæ
ß«¬±³±¾·´±ª?

«´ò Þ®² ²-µ? ïê
êçë ðï Ø±¼±²3²
Ý¦»½¸ Î»°«¾´·½

Ð®±ª±¦±ª²¿ Î¿¬3†µ±ª·½» Š Ì»´ñÚ¿¨æ
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BETONOVÁ STROPNÍ VLOŽKA(STROPNICE) BETONGr
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Î±¦³ ®§æ
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Í°±¬ eba cca:(dle použitých nosník ÷ò è
Ì´±«† µ¿ ¼±¾»¬±²±ª?²3 æ››››ò ìð
Ý»´µ±ª? ¬´±«† µ¿ -¬®±°«æ›ò››› îðð
Ì 3¼¿ ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±-¬·æòò››òò éðê
F²±-²±-¬››››››››››ò îôð

POUŽITÍ:

³³
³³
³³
µ¹
µ-ñ³î
³³
³³
µ¹ñ³í
µÒ

r

Þ»¬±²±ª7 -¬®±°²·½» ÞÛÌÑÒÙ BSS se používají pro stropy montované na stavb ò Ëµ´?¼¿¶3 -» ²¿-«½¸± ¼± ° »¼»°¶¿¬#½¸
¾»¬±²±ª#½¸ ²±-²3µ ø¬¦ªò °«¬®»´ ÷ ²»¾± ¼± ¾»¬±²±ª#½¸ ²±-²3µ º·´·¹®?²±ª#½¸ô µ¬»®7 -» ±-¿¦«¶3 ²¿ ²±-²7 ¦¼·ª±ò Ð± ±¾ª±¼«
se stropní konstrukce vyztuží armaturou a provede s» ¦³±²±´·¬² ²3 -¬®±°« ¾»¬±²»³ ¼± ½»´µ±ª7 ¬´±«† µ§ îðð ³³ò
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ß«¬±³±¾·´±ª?
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Na stropní vložky Betong ÞÍÍ ª§¼¿´ ÌßÆËÍ ßÑ îðì Þ®²± ½»®¬·º·µ?¬ .204/C5/2006/060-024169 na jehož základ
¾§´± ª§¼?²± Ð®±¸´?†»²3 ± -¸±¼ °±¼´» yïð ¦?µ±²¿ ò îîñ ïççéÍ¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïêíñîððî Í¾òª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§
ò íïîñîððëÍ¾ò

Stropní vložka BETONGr ª µ±³¾·²¿½· -» -¬®±°²3³· ²±-²3µ§ º·´·¹®?²±ª#³·
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êçë ðï Ø±¼±²3²
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°±¼´» «-¬¿²±ª»²3 ¦?µ±²¿ ò îî ñ ïççé Í¾ò
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BETONOVÉ STROPNÍ VLOŽKY-SKO ÛÐ×ÒÑÊW ÍÌÎÑÐÒ×ÝÛ
Í°»½·º·µ¿½» ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ª¿®·¿²¬ æ
Þ»¬±²¹r stropní vložka
Ð±°·- ¿ «® »²3 ª#®±¾µ« æ
Þ»¬±²±ª7 -µ± epinové stropní vložky Betong jsou ur »²§ °®± -¬®±°§ ³±²¬±ª¿²7 ²¿ -¬¿ª¾ ò Ëµ´?¼¿¶3 -» ²¿-«½¸± ¼±
° »¼°¶¿¬#½¸ ²±-²3µ ²»¾± ¼± ¾»¬±²±ª#½¸ ²±-²3µ º·´·¹®?²±ª#½¸ô µ¬»®7 -» ±-¿¦«¶3 ²¿ ²±-²7 ¦¼·ª±ò Ð± ±¾ª±¼« -» -¬®±°²3
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Î±¦³ ®§æ
†3 µ¿ ››› ëíð ³³
¼7´µ¿››òòò îðð ³³
ª#†µ¿ ››òò ïêð ³³
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F¼¿¶» ± ¿«¬±®·¦±ª¿²7 ±-±¾ æ
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¦µ«†»¾²3 °®±¬±µ±´ ò ðêð Š ðîìïêê ¦» ¼²» îíòíòîððê ¿ ½»®¬·º·µ?¬ ò îðìñÝëñîððêñðêðóðîìïêç ¦» ¼²» îìòëòîððêò
Ð±¬ª®¦»²3 ª#®±¾½»æ
Ê#®±¾½» Þ»ó Ì±²¹ -°±´ò - ®ò±ò potvrzuje, že vlastnosti výrobku spl uji základní požadavky podle na 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïêíñîððî
Í¾òª» ¦² ²3 ²¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 312/2005 a požadavky výše uvedených technický ch ²±®»³ ¿ ° »¼°·- ò Æ¿ °±¼³3²»µ ±¾ª§µ´7¸±
¿ ª#®±¾½»³ «® eného použití je bezpe ²#ò Ê#®±¾½» ° ·¶¿´ ±°¿¬ »²3ô µ¬»®#³· ¦¿¾»¦°» «¶» -¸±¼« ª†»½¸ ª#®±¾µ «ª?¼ ²#½¸ ²¿
trh s technickou dokumentací a se základními požadaªµ§ò Æ¿¶·-¬·´ ª†»½¸²¿ ²»¦¾§¬²? ±°¿¬ »²3 µ ¬±³«ô ¿¾§ ª#®±¾²3 °®±½»-ô
ª »¬² ª#-¬«°²3 µ±²¬®±´§ ¿ ¦µ±«†»µ µ±²» ²7¸± ª#®±¾µ«ô ¦¿¾»¦°» ±ª¿´§ ¶»¼²±¬²±-¬ ª#®±¾§ ¿ -¸±¼« ª#®±¾µ - ¬»½¸²·½µ±«
dokumentací a se základními požadavky, které jsou n¿ ² ¸± ¿°´·µ±ª¿²7ò

ª Ø±¼±²3²

îêòêòîððê

Ê´¿-¬·³·´ Ê±¦²·½¿
¶»¼²¿¬»´ -°±´» ²±-¬·
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Î¿¼§ Ûª®±°-µ#½¸ -°±´» »²-¬ª3
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¼±³µ§ ª µ±³¾·²¿½· - ·¦±´¿ ²3 ª®-¬ª±«ô ª#®±¾²3 ¸¿´§ô ¸±-°±¼? ské objekty, garáže, oplocení apod.). Zdící prvky s » ° · ¦¼ ²3
«µ´?¼¿¶3 †¬ ®¾·²¿³· ¼±´ ¬¿µô ¿¾§ ¬§¬± †¬ ®¾·²§ ¾§´§ ±®·»²¬±ª?²§ µ±´³± ²¿ ¬»°»´²# ¬±µ ¿ °®±¾3¸¿´§ ª » -³ ®« µ±´³7³ ²¿
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ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 ¿ ª -±«´¿¼« -» -³ ®²·½3 èçñïðêñÛØÍ Î¿¼§ Ûª®±°-µ#½¸ -°±´» »²-¬ª3ø-³ ®²·½» ± -¬¿ª»¾²3½¸ ª#®±¾½3½¸ Š
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Í»¦²¿³ ¼±µ´¿¼ ± ¦µ±«†µ?½¸ æ
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ðêðóðîíçëð øÞ»¬±²¹rîð ÷
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ðêðóðîíçëî øÞ»¬±²¹rïð ÷

Í»¦²¿³ ¬»½¸²·½µ#½¸ ° »¼°·- a harmonizovaných technických norem použitých p · °±-«¦±ª?²3 -¸±¼§æ
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Ê#®±¾½» Þ »ó Ì±²¹ -°±´ò - ®ò±ò potvrzuje, že vlastnosti výše uvedených výrobk -°´ ují základní požadavky podle n a 3¦»²3
ª´?¼§ ò ïçðñîððî Í¾ò ª °´¿¬²7³ ¦² ²3ô µ±²µ®»¬·¦±ª¿²7 ²±®³±« SN EN 771-3 a požadavky výše uvedený ch technických
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ª†»½¸²¿ ²»¦¾§¬²? ±°¿¬ »²3 µ ¬±³«ô ¿¾§ ª#®±¾²3 °®±½»-ô ª »¬² ª#-¬«°²3 µ±²¬®±´§ ¿ ¦µ±«†»µ µ±²» ²#½¸ ª#®±¾µ ô
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¿°´·µ±ª¿²7ò
Ê Ø±¼±²3²
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P edm t m ení
Teplotní m ení bylo uskute n no v rámci výzkumných aktivit Ústavu technologie, mechanizace a
ízení staveb Fakulty stavební Vysokého u ení technického v Brn .
Kontinuáln bylo sledováno kolísání teplot vzduchu vnit ního prost edí a teplot vnit ních povrch
obvodových konstrukcí v závislosti na pr b hu venkovních teplot v objektu rodinného domu
s obvodovými, vnit ními nosnými a d lícími konstrukcemi vyzd nými ze sko epinových tvárnic
Betong.
Pro tepelné izolace obvodových st n je použit systém vnit ního zateplení. Jeho základem je
sendvi ový panel tvo ený sádrokartonovou deskou s vrstvou tepelné izolace ze stabilizovaného
p nového polystyrenu. Tlouš ka tepelného izolantu inila 150 mm u aplikovaných sendvi ových
panel Rigitherm 150 na vnit ních površích nosných obvodových st n.
Výrobcem tvárnic použitých na výstavbu p edm tného domu je spole nost Be-Tong spol. s r.o.,
Brn nská 16, 695 01 Hodonín, výrobní závod Ratiškovice (I O 25516434). Tyto výrobky jsou
chrán ny Ú adem pr myslového vlastnictví ochrannou známkou ís. 282820.
Je nutno upozornit, že na trhu v R se objevují napodobeniny t chto tvárnic, které se svými
vlastnostmi v tšinou odlišují od uvedeného stavebního materiálu. P ípadné v tší rozm rové
tolerance, nasákavost a difúzní odpor musí nutn vést k odlišnému tepeln vlhkostnímu chování
konstrukcí, než jak bylo zjišt no p edkládaným šet ením.
Místem šet ení byl interiér rodinného domu v Pržn u Frýdlantu nad Ostravicí:
Vlastníkem domu Pržno 265 je pan Ji í Stava . Za ú elem výb ru vhodných míst teplotního m ení
v interiéru domu a umíst ní teplotních idel napojených na m ící úst ednu byla vlastníkem a
sou asn stavebníkem domu p edložena projektová dokumentace pro stavební povolení.
Cílem m ení bylo stanovit, zda ve vybrané severn orientované místnosti objektu s významným
podílem obvodových st n nedochází k tepelnému diskonfortu p ítomných osob, poci ovanému jako
obt žování pr vanem, vyšším rozdílem teploty vzduchu ve vertikále mezi úrovní hlavy a kotníku,
odlišnou teplotou podlahy, asymetrickou radiací a neustáleným stavem tepelného prost edí.
P esnost provedeného m ení odpovídá požadavk m technických norem ( SN EN ISO 7726
„Ergonomie tepelného prost edí – P ístroje pro m ení fyzikálních veli in“). Pro digitální m ení a
záznam teplot byla požita m ící úst edna a idla odolná proti vod T-STORE TS 12/60 Ústavu
technických za ízení budov Ing. Ond eje Šikuly, Ph.D. (Zaru ená odchylka je maximáln ±0,5°C
p i citlivosti m ících kanál 0,1°C.) Výsledky byly kontrolovány jednorázovým m ením
p ístrojem GREISINGER GMH 3350 pro teploty a relativní vlhkost vzduchu.
Nep etržité m ení bylo provedeno v zimním období na p elomu roku 2006 a 2007 v period :
od 12. do 20. prosince 2006.
Stavební objekt a lokalita
Sledovaný objekt rodinného domu je ešen jako p ízemní s podkrovím, st echa je sedlová
s polovalbami. P dorys p ízemí a orientace domu ke sv tovým stranám je z ejmá z obr. 1 (legendu
a popis místností uvádí tab. 1).
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Obr. 1 - P dorys 1NP rodinného domu v Pržn
V sou asné dob je d m obýván pouze v p ízemí. Plánované obytné prostory v podkroví nejsou
zatím ve st ešním plášti zatepleny a také venkovní omítky fasádního zdiva nebyly doposud
provedeny.
D m není podsklepen, tlouš ka polystyrénové izolace ve vrstvách podlahy p ízemí je 100 mm.
Stropní konstrukce nad p ízemím ze sp ažené železobetonové desky vynášené ocelovými nosníky
(o výšce ocelového profilu 140 mm) je opat ena sádrokartonovým podhledem zav šeným 168 mm
pod stropními nosníky. Prostor nad pohledem je vypln n foukanou izolací. Na stropní konstrukci
v ásti studené st echy je uložena tepeln izola ní rohož z minerální vlny.
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Tab. 1 – Legenda – místnosti 1NP (obr. 1)
Pro obvodové konstrukce byly použity sko epinové tvárnice Betong (500x200x200 mm) a panely
tepeln izola ního komplexu Rigitherm 150. (Spáry mezi panely byly p elepeny páskou a p ekryty
st rkou). Panely tepeln izola ního komplexu po nalepení na vnit ní stranu obvodového zdiva spolu
s navázáním na tepelnou izolaci podlahy a stropu tvo í ú innou tepeln izola ní obálku interiéru.
Systém vznikl ve Francii a je používán pod ozna ením Doublage. V souladu s tímto systémem jsou
všechny nosné i nenosné vnit ní zdi odd leny od obvodových zdí a tím je zabrán no tepelným
vazbám. Okna a venkovní dve e byly montovány zevnit nosné obvodové zdi. Rámy jsou v tší než
otvory a byly p iloženy na vnit ní líc zdiva a uchyceny k obvodovému zdivu úhelníky a
hmoždinkami. P i montáži byla na rám aplikována tenká vrstva tmelu. Na rám navazuje vnit ní
izola ní komplex.
Povolení k užívání domu bylo vydáno v r. 2003. Nadmo ská výška obce Pržno je 350 m n.m. D m
je situován na okraji obce sm rem na Lubno a Malenovice na úpatí masívu Lysé hory
Moravskoslezských Beskyd.
D m je situován jako nechrán ná osam lá budova v krajin se zvýšeným zatížením v trem.
Schéma rozmíst ní m rných idel v interiéru a exteriéru
Pro m ení byla zvolena severn orientovaná místnost ( ís. 109) vytáp ná lánkovým t lesem
otopné soustavy s p erušovaným režimem. V noci v dob od 22 do 6 hod. bylo vytáp ní
p erušováno. P erušování vytáp ní odpovídá i výsledk m m ení povrchové teploty otopného t lesa
místnosti idlem tpr. Obr. 2 uvádí schéma umíst ní dalších idel v místnosti a na povrchu obvodové
konstrukce z interiéru a exteriéru (v tab. 2 jsou podrobn jší informace k jejich rozmíst ní).
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Obr. 2 – Rozmíst ní idel
Teplota otopného t lesa tpr nízkoteplotní soustavy se v dob vytáp ní v tšinou pohybovala kolem
hodnoty 35°C ( idlo SN4).
Teplota vzduchu v interiéru byla m ena ve vertikále ve výškách kotníku ti01, b icha ti12 a hlavy ti17
stojící osoby. V p iloženém záznamu m ící úst edny odpovídá idlu SN1 m ení ti01 ve výšce 0,1
m nad podlahou, SN2 m ení ti12 ve výšce 1,1 m až 1,2 m nad podlahou (tj. úrovni b icha stojící
nebo hlavy sedící osoby), SN3 m ení ti17 ve výšce 1,7 m.
Povrchové teploty obvodové konstrukce ze strany interiéru byly m eny ve dvou místech ve výšce
p ibližn 1,1 m nad podlahou. idlo SN6 m ilo teplotu tip1 a SN7 teplotu tip2. V porovnání
s teplotou vzduchu ve stejné výšce v interiéru nebyly povrchové teploty obvodové konstrukce nižší
než o 0,5 °C až maximáln 1,5°C.
Povrchová teplota stropního podhledu tis byla m ena idlem SN5.
Venkovní teplota vzduchu te pro ú ely p edkládaného šet ení byla sledována ve výšce 1,5 m nad
terénem idlem SN10 (zav šeným ve vzdálenosti 0,3 m od fasády). V pr b hu m ení od 12. do
20. prosince 2006 teplota venkovního vzduchu n kolikrát poklesla na hodnotu -2,5°C a dne 15. 12.
2006 na -2,6°C.
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Teplota povrchu fasády byla sledována v místech proti idl m m ícím povrchovou teplotu ze
strany interiéru. idlu SN6 a teplot tip1 odpovídalo z vn jší strany m ení idla SN9 tep1 a idlu
SN7 s m ením tip2 odpovídalo ze strany exteriéru idlo SN8 m ící teplotu tep2 (viz následující
p ehled).

M ístnost 109 - umíst ní idel
XM
t i01
t i12
t i17

ení teplot vzduchu ve svislici
- úrove kotníku (0,1m)
- úrove b icha (1,1m)
- úrove hlavy (1,7m)

M ení povrchových teplot konstrukcí
t pr - povrchová teplota otopného t l sa
t is - teplota stropu - interiér
t ip1 - teplota povrchu obvodové st ny - interiér
t ep1 - teplota povrchu obvodové st ny - exteriér
t ip2 - teplota povrchu obvodové st ny - interiér
t ep2 - teplota povrchu obvodové st ny - exteriér

ZP1
P1

BETONG 200 + ZATEPL. PANEL 150
D LÍCÍ P Í KY BETONG 100-150

Tab. 2 – Legenda k rozmíst ní idel
M ení bylo provedeno idly odstín nými proti sálání okolních ploch a vlivu oslun ní.
Tepelný pocit uživatel domu
Podle sedmibodové stupnice tepelného pocitu ( SN EN ISO 7730) hodnotí uživatelé domu vnit ní
prost edí jako „neutrální“, p ípadn lze pro jejich hodnocení užít stupn +1 „mírné teplo“. Podle
vyjád ení, uživatelé cítí p íjemnou „suchou teplost“ domu. Pocit tepelné nepohody, který by mohl
být zp soben chladn jšími povrchy obvodových st n ve srovnání s teplotou vzduchu vnit ního
prost edí p i rozdílech v tších než 3°C, nebyl zaznamenán (viz také následující grafický a tabelární
výstup m ení).
V dom po celou dobu provozu nebyl zaznamenán výskyt míst s kondenzací vodních par a
následnou hnilobou a r stem plísní na površích.
Vnit ní prost edí hodnotí obyvatelé domu jako tepeln p íjemné také v letním období.
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Fotografická dokumentace instalace m ení
Dokumentace zachycuje instalaci idel a m ící úst edny v místnosti ís. 109 rodinného domu. Na
obr. 3 je znázorn no zav šování idel ve vertikále, obr. 4 uvádí p ípravu m ení teploty otopného
t lesa, a na obr. 5 je m ení povrchové teploty z venkovní strany.

Obr. 3 – P íprava m rné svislice (SN1 - ti01, SN2 – ti12, SN3 – ti17)
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Obr. 4 – Pohled na p ípravu m ení teploty otopného t lesa (SN4 - tpr) a povrchové teploty st ny
(SN7 – tip2)
Grafické zpracování výsledk m ení
Pr b h teplot vnit ních povrch obvodové st ny za významného poklesu venkovní teploty (teploty
venkovních povrch ) ze dne 14. a 15. 12. 2006 uvádí následující obr. 6.
Celkový pr b h teplotního šet ení je uveden na obr. 7. Výstup v tabelární form , ze kterého
grafické znázorn ní vychází je p iložen k textu zprávy (P íloha 1). Digitální m ení teplot se
opakovalo po 16,67 min, zvolený interval m ení tedy byl 1 000 s. (V tabelárním výstupu v p íloze
je použit formát data m ení: mm.dd.rrrr.)
Dopl ující m ení kalibrovaným p ístrojem GREISINGER GMH 3350 s idly pro m ení teploty,
relativní vlhkosti vzduchu a povrchové teploty bylo provedeno p i odstrojování digitáln m ící
aparatury T-STORE TS 12/60 dne 7. ledna 2007.
Ve 12 hod. byly stanoveny následující hodnoty:
Teplota venkovního vzduchu: 9,2°C.
Relativní vlhkost venkovního vzduchu: 71%.
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Obr. 5 – Pohled na p ípravu m ení povrchové teploty na fasád (SN9 – tep1)
Teplota vzduchu v místnosti: tv = 20°C.
Relativní vlhkost vzduchu v místnosti: 44%.
Z nam ených hodnot vypo tená pr m rná teplota ploch ohrani ujících místnost: tip,m = 18°C.
Nam ené hodnoty uvnit místnosti spl ují podmínku:
tv + tip,m = 38°C
Vnit ní prost edí v místnosti v dob užívání (denní doba) tedy spl uje podmínku tepelné pohody.
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Obr. 6 – Teploty vnit ního a vn jšího povrchu obvodové st ny dne 14. a 15. prosince 2006

Obr. 7 – Pr b h všech m ení v období od 12. do 20. prosince 2006

Hodnocení teplotního rozdílu ve vertikále
Výpo et teplotního rozdílu mezi výškou 0,1 m a 1,7 m nad podlahou ve sledované místnosti je
uveden v p íloze 2 (viz poslední sloupec tabulky). Z nam ených údaj vyplývá, že i v tomto sm ru
byly spln ny požadavky tepelné pohody.
Záv re né hodnocení
Podmínky tepelné pohody vnit ního prost edí sledovaného obytného prostoru rodinného domu byly
spln ny a jsou doloženy tabelárními údaji z m ení a jejich grafickým vyhodnocením.

27. února 2007
Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Razítko Ústavu TST Fakulty stavební Vysokého u ení technického v Brn
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
vydané podle §13 zákon a č. 22/1997 Sb.v platném znění, o technických požad avcí ch na výrobky, §5 nařízení vlád y
č.190/2002 Sb.v platném znění, kterým se stanoví technick é požadavky n a stavební výrobky o značovan é CE, a v souladu se
směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství(směrnice o stavebních výrobcí ch – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS
Rady Evropských společenství
Výrobce:
Be – Tong® spol.s r.o.
Brněnská 16, 695 01 Hodonín
IČO : 255 16 434
Identifikační údaje výrobku :
BETONOVÁ TVÁRNICE ZDÍCÍ BETONG®
Specifikace jednotlivých variant :
Betong® 40 Bednící
Betong® 25
Betong® 25 Věncovka
Betong® 20
Betong® 20 Věncovka
Betong® 20 Oblouková
Betong® 15
Betong® 10
Popis, určení a použití výrobku :
Betonové skořepinové tvárnice BETONG® jsou určeny pro svislé zdivo o tloušťce 250, 200, 150 nebo 100 mm (rodinné
domky v kombinaci s izolační vrstvou, výrobní haly, hospodářské objekty, garáže, oplocení apod.). Zdící prvky s e při zd ění
ukládají štěrbinami dolů tak, aby tyto štěrbiny byly orientovány kolmo na tepelný tok a probíhaly v e směru kolmém n a
ložnou spáru. Ložná spára je tvořena polosuchou betonovou směsí. Touto směsí se vyplňují i vzniklé zámky mezi tvárnicemi.
Údaje o použitém způsobu posouzení shody :
Posouzení shody bylo provedeno podle §5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, §12 zákona č.22/1997 Sb.
v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství(směrnice o stavebních výrobcích –
CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.
Seznam dokladů o zkouškách :
Certifik át:
Protokol o výsledku certifikace:
Protokoly o počáteční zkoušce typu :

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

060-031925
060-031924
060-024175
060-023913
060-029921
060-023950
060-030259
060-025606
060-030260
060-023951
060-023952

(Betong® 40 Bednící)
(Betong®25 )
(Betong®25 Věncovka)
(Betong®20 )
(Betong®20 Kruhový otvor)
(Betong®20 Věncovka )
(Betong®20 Oblouková)
(Betong®15 )
(Betong®10 )

Seznam technických předpisů a harmonizovaných technických norem použitých při posuzování shody: ČSN EN 771-3
Údaje o autorizované osobě/notifikované osobě:
Technický a zkuš ební ústav stavební Praha, autori zovan á osoba 204, noti fikovaná osoba 1020,
Hněvkovského 77, 617 00 Brno Česká republika . IČO 00015679

pobočk a 0600 Brno,

Potvrzení výrobce:
Výrobce B e- Tong® spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výše uvedených vý robků splňují základní požadavky podle n ařízení
vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, konkretizované normou ČSN EN 771-3 a požadavky výše uvedený ch technický ch
norem a předpisů. Za podmínek obvyklého a výrobcem určeného pou žití jsou výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření,
kterými zab ezpečuje shodu vš ech vý robků uvád ěných n a trh s technickou dokumentací a se zákl adními požadavky. Zajistil
všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečných výrobků,
zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s technickou dokumentací a se základními požadavky, které jsou na ně
aplikované.
V Hodoníně

8.4.2010

Vlastimil Voznica
jednatel společnosti

