PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. A § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Dovozce:
Sídlo:
IČO:

Sukiennik International, s.r.o.
Lískovec 118, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
268 42 955

prohlašuje a potvrzuje svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

POLYSTYRÉNOVÉ STROPNÍ BEDNÍCÍ DESKY – typ JS, JS1 aJ S2
Výrobce: Firma PPHU Jacek Sukiennik, ul. Kaczeńcowa 27, 91 214 Lódź, Polsko

určený pro:
1. ztracené bednění a tepelná a zvuková izolace pro montáž železobetonových
monolitických žebrovaných stropů
Splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Konkretizované stavebně
technickým osvědčením č. STO-98-0024 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.
Dovozce přijal opatření konkretizované vlastními dokumentovanými postupy, kterými
zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními
požadavky.
Posouzení bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
s použitím následujících dokladů:
1. stavebně technické osvědčení č. 98-0024 ze dne 3.8. 1998.
2. certifikát aprobace ITB (Institute for Building Techniques, Warszawa), číslo
certifikátu AT-15-2644/2002.
Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o
vyhodnocení dohledu nebo kontroly.

Ve Frýdku-Místku, dne 01.01. 2010.

Ivan Vašek, MB.
jednatel společnosti

Sukiennik International, s.r.o., 738 01 Frýdek-Místek, Lískovec 118,
tel.: 910 801 019, fax.: 226 015 902
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28161, zapsáno dne 9. 10. 2004

Ústav stavební techniky, článek technických schválení Evropské unie ve stavebnictví UEATC
Článek – Výzkum Evropských Organizací a technických schválení - EOTA
Serie: Technická schválení

Technické schválení ITB
AT-15-2644/2002
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra a administrace ze dne 5 srpna 1998 ve věci
schválení a technických kriterií a jednotkového používání stavebních výrobků (Sb. č. 107,
pol. 679), v důsledku schvalovacího řízení provedeného v ústavu stavební techniky ve
Varšavě na návrh firmy

P.P.H.U. majitel Jacek Sukiennik
92-214 Lodz, ul. Kaczencowa 27
Potvrzujeme schopnost k použití ve stavebnictví výrobků s názvem:

Polystyrénové bednící desky
Typu JS
pod monolitické stropy s hustými žebry
v rozsahu a na zásadách stanovených v Příloze, které je součástí tohoto Technického
schválení ITB.
Ředitel Ústavu stavební
techniky

Termín platnosti:
31 srpen 2007
Příloha:
Všeobecná a technická rozhodnutí
Varšava, srpen 2002

Technické schválení ITB AT-15-2644/2002 je novelizací Technického schválení ITB AT-152644/97.
Dokument Technického schválení ITB AT-15-2644/2002 obsahuje 27 stran. Text tohoto
dokumentu je možno kopírovat pouze v celku. Publikování nebo rozšiřování v jakékoliv jiné
formě části textu Technického schválení, vyžaduje písemnou dohodu s Ústavem stavební
techniky.
Dokument má celkem 27 stran
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Všeobecná a technická rozhodnutí
Předmět schválení
Předmětem schválení technického schválení ITB jsou polystyrénové bednící desky typu JS,
vyráběné P.P.U.H. Jacek Sukiennik, 92-214 Lodz, ul. Kaczencowa 27.
Bednící desky typu JS jsou polystyrénovými částmi, vyztuženými dvěma vložkami
z profilované oceli ve tvaru písmene O.
Rozlišujeme následující druhy polystyrénových bednících desek:
- JS 620/155, šířky 620 mm, výšky 155 mm a délky do 12000 mm, obr. 1,
- JS 620/210, šířky 620 mm, výšky 210 mm a délky do 12000 mm, obr. 2,
- JS 400/210, šířky 400 mm, výšky 210 mm a délky do 12000 mm, obr. 3,
- JS 405/60 (přesah), šířky 405 mm, výšky 60 mm a délky do 600 mm, obr. 4,
- JS 190/60 (přesah), šířky 190 mm, výšky 190 mm a délky do 600 mm, obr. 5,
Bednící desky typu JS jsou vytvarované způsobem umožňujícím vytvoření stropních žeber.
Bednící desky JS 620/155 a JS 620/210 mají po celé délce čtyři oválné kanály s rozměry 60
x 85 mm nebo 60 x 115 mm a bednící desky JS 400/210 mají dva oválné kanály s rozměry 62
x 111 mm.
Desky typu JS, s výjimkou přesahů (JS 405/60 a JS 190/60), mají po dvě vyztužovací
vložky z ocelového plechu válcovaného za studena a plechu k tažení síly 0,8 mm:
- v deskách JS 620/155 – dle obr. 6.
- v deskách JS 620/210 a JS 400/210 – dle obrázku 7.

2. Určení, rozsah a podmínky použití
2.1. Určení a rozsah použití
Bednící desky typu JS jsou určeny pro zhotovení železobetonových monolitických stropů
s hustými žebry v objektech všeobecného stavebnictví. Jsou ztraceným bedněním a tvoří
vyplnění mezi žebry stropu. Ve fázi montáže desky svou konstrukční částí, přenášející
montážní zatížení a v provozní fázi zůstávají nekonstrukčním vyplněním.
2.2. Základní podmínky zhotovování stropů
Bednící desky osazujeme na pevných vzpěrách jednu vedle druhé na styk, při čemž
hloubka opření nesmí být menší než 50 mm. Boční „křídla“ desek s vyložením 55 mm a sílou
40 mm, které slouží jako clony stropních žeber, je třeba vyřezat na hloubku opření desky na
pevné vzpěře – viz obrázek 8.
Pod bednícími deskami je třeba zhotovit montážní vzpěry s odstupy ne většími než 2,0 m.
Montážní vzpěra musí být zhotovená v celé šířce bednících desek Šířka montážní vzpěry
nesmí být menší než 100 mm.
Na bednící desky osazené výše popsaným způsobem montujeme výztuž stropních žeber a
desek a věnců a ostatních částí stropu. Poté pokládáme betonovou směs, která se mechanicky
zahušťuje. Kvalita betonové směsi musí souhlasit s podmínkami uvedenými v dokumentaci
stropu.
Odbednění části stropu a odstranění montážních vzpěr může nastat teprve po dosažení 70%
projektové odolnosti betonu.
2.3. Podmínky projektování a technické parametry stropu
Statické výpočty stropů typu JS je třeba provést v souladu s normou PN-B-03264:1999 při
zachování následujících podmínek:
- beton používaný pro zhotovení stropů musí být třídy ne nižší než B15 a musí se
shodovat s požadavky normy PN-88/B-06250,
- hlavní vyztužení stropu musí být zhotoveno z oceli třídy A-III nebo A-IIIN,
Příčné profily stropů jsou uvedeny na obr. 9

Stropy jsou označovány dle následující zásady:
JS 620 / 270 / 40
JS – označení typu
620/ - odstup žeber
270/ - výška betonového žebra
40 – síla nadbetonu
Rozteč stropů zhotovených na bednících deskách typu JS nesmí být větší než 12 m. Ostatní
rozměry a váha 1m2 stropu v surovém stavu jsou uvedeny v tabulce 1.
Třídu požární odolnosti stropů typu JS se určuje jako pro monolitické hustě žebrované
stropy s vynecháním vlivu polystyrénových bednících desek.
Parametry akustické izolace uvedené v tomto Technickém schválení ITB, se týkají stropů:
JS 620/155/40, JS 620/175/60, JS 620/210/40, JS 620/230/60, JS 620/270/40 a JS 620/290/60.
Stropy JS 400/210/40, JS 400/230/60, JS 400/290/60 nejsou zahrnuty v klasifikaci.
Jedno-číselné ukazatele akustické izolace před vzduchovými a rázovými zvuky stropů typu
JS s opracováním stropového povrchu sádrokartonovými deskami přilepenými k povrchu
polystyrénových desek nebo upevněnými ke kovové mříži s výškou 50 mm upevněné ke
stropu, s prostorem vyplněným minerální vlnou nebo skelnou vatou s hustotou 17 ÷ 30 kg/m3,
jsou uvedeny v tabulce 2.
Vliv bočního přenášení zvuku v budovách se stropy JS má malý vliv na akustickou izolaci
těchto stropů.
Stropy JS s plovoucími podlahami třídy PP-26 jsou charakteristické ukazateli akustické
izolace uvedenými v tabulce 3. Hodnoty (pro stropy se stropním povrchem zhotoveným jako
v tab.2) uvedené v této tabulce se týkají následujících řešení stěn ve stavbách.
- Mezi-bytová stěna – masivní, splňující požadavky normy PN-B-02151-3:1999.
- Vnější stěna – veškeré druhy stěn, s výjimkou lehkých konstrukcí, splňujících
požadavky normy PN-B-02151-3:1999,
- Příčky – všechny druhy řešení splňující požadavky normy PN-B-02151-3:1999, při
horní hraně docházející k polystyrénovým deskám, obr. 10.

Tabulka 1
Pol. Technický parametr stropu Hodnoty technických parametrů stropu JS
1
Rozvor žeber, cm
2
Celková výška stropu, cm
3
Konstrukční výška, cm
4
Minimální šířka žebra, cm
5
Váha stropu v surovém stavu, kg/m2

Tabulka 2

Pol.
Označení stropu
Váha 1m3 stropu kg/m2
Celková síla stropu, mm
Ukazatele akustické izolace, dB
-

stropu bez podlahy

-

stropu s plovoucí podlahou

-

týká se stropů se zhotovením
povrchu sádrokartonovými deskami
o síle 12,5 mm lepenými do polystyrénových
dutých tvárnic nebo připevněnými na
kovové mříži výšky 50 mm, s prostorem
vyplněným minerální vlnou nebo skelnou
vatou s hustotou 17÷30 kg/m3

Tabulka 3

Pol.
Označení stropu
Odhadní hodnoty ukazatelů akustické izolace, dB
Splnění požadavků pro mezibytové stropy dle PN-B-02151-3:1999

Nesplňuje
Splňuje
Splňuje (na hranici požadavků)
Splňuje
Splňuje
Splňuje

. Technické vlastnosti, požadavky
3.1. Materiály
Samozhášivý polystyrén PS-E používaný k zhotovení bednících desek JS, musí mít
objemovou hustotu 22÷25 kg/m3 a musí se shodovat s požadavky normy PN-B-20130:1999
pro variantu PS E FS 20. Vyztužující profily z ocelového plechu z oceli St08X shodné
s normou PN-87/H-84023/01, síla plechu 0,8 mm, tvar vyztužovacích profilů je uveden na ob.
6 a 7. Odchylky rozměrů vyztužovací části nesmí být větší než: výška ± 0,1 mm.
3.2. Tvar a rozměry
Tvar a rozměry bednících desek typu JS se musí shodovat s obr. 1±5.
Odchylky rozměrů bednících desek JS 620/155, JS 820/210 a JS 400/210 nesmí překračovat
následující hodnoty:
- délka ± 10 mm
- šířka ± 3 mm
- výška ± 2 mm.

Odchylky rozměrů bednících desek JS 405/60 a JS 190/60 nesmí překračovat následující
hodnoty:
- délka ± 5 mm
- šířka ± 3 mm
- výška ± 1 mm.
3.3. Přípustné vady a poškození desek
Vady a poškození bednících desek nesmí být větší než uvedené v tabulce 4.
Tabulka 4
Pol.

Druh závady nebo poškození

1
1

2
Odchylka spodního povrchu od plochy,
mm
Odchylka vrchního povrchu od plochy,
mm
Odchylka bočního povrchu krytu žebra od
plochy, mm
Vylomení hran a rohů
Délka,mm
Hloubka,
mm
Počet kusů
Prohloubení na povrchu
Největší
desky
rozměr,
mm
Hloubka,
mm
Počet kusů

2
3
4

5

3.4. Váha
Váha bednících desek typu JS musí být:
- deska JS 620/155 – 3,10 kg/m,
- deska JS 620/210 – 3,80 kg/m,
- deska JS 400/210 – 2,90 kg/m,
- deska JS 405/60 – 0,25 kg/ks,
- deska JS 190/60 – 0,10 kg/ks
Odchylky váhy desek nesmí překročit ±10%

Přípustná velikost nebo počet v jedné
desce
JS 620/155, JS
JS 406/210, JS 190/60
620/210, JS
400/210
3
4
5
5

2

5

5

50
5

30
3

5
50

2
30

5

3

3

1

3.5. Označování
Každá bednící deska typu JS musí být trvale označená na předním povrchu. Značení musí
obsahovat minimálně následující informace:
- druh desky,
- délka (týká se desek JS 620/155, JS 620/210 a JS 400/210),
- číslo Technického schválení ITB.

4. Balení, skladování, přeprava
Bednící desky typu JS musí být dodávány v obalech výrobce. Ke každé dodávce desek
musí být přiložená informace obsahující údaje dle bodu 3.5. a datum výroby, číslo dokladu
umožňujícího obchodování a používání dle bodu 5.1 a stavební značku.
Způsob značení výrobků stavební značkou se musí shodovat s rozhodnutím ministra vnitra
a administrace ze dne 31 července 1998 ve věci systémů hodnocení shody, vzoru deklarace
shody a způsobu značení stavebních výrobků zpřístupněných pro obchodování a veřejného
využívání ve stavebnictví (Sb.č. 113:1998, pol. 728).
Skladování a přeprava desek musí probíhat v souladu s návodem výrobce.

5. Posouzení shody
5.1. Systém posouzení shody
V souladu s článkem 10 zákona 2, bod 1a stavebního zákona (Sb.č. 106:2000, pol. 1126),
jsou výroby, kterých se týká toto schválení zpřístupněny pro obchod a veřejné používaní ve
stavebnictví po provedení posouzení shody s Technickým schválením ITB AT-15-2644/2002
a vydáním způsobem shodným se zvláštními předpisy, certifikátem shody nebo prohlášení o
shodě se schválením.

Základem hodnocení shody jsou:
1) podniková výrobní kontrola
2) zkoušky typu
3) kontrolní zkoušky hotových výrobků
Výrobce je povinen stále provádět kontrolu výroby, která zahrnuje podnikovou kontrolu
výroby a kontrolní zkoušky hotových výrobků v souladu s programem zkoušek určeným
v bodě 5.4.
Výrobní kontrola musí prokázat, že výrobek odpovídá technickému schválení ITB AT-152644/2002. Výsledky výrobní kontroly musí být systematicky registrovány. Zápisy v registru
musí potvrzovat, že výrobky splňují kritéria hodnocení shody. Každá sada výrobků musí být
jednoznačně identifikována v registru zkoušek.
Certifikát shody se schválením je vydáván odpovídající certifikační jednotkou. Prohlášení
shody se schválením vydává výrobce produktu, kterého se týká toto schválení.
5.2. Podniková výrobní kontrola
Podniková kontrola výroby zahrnuje:
1) specifikaci a kontrolu materiálů,
2) kontrolu a zkoušky v procesu vytváření, prováděné výrobcem dle zásad a procedur,
stanovených v dokladech podnikové výrobní kontroly, uzpůsobených technologii
výroby a směřujících k získání výrobků s požadovanými vlastnostmi.
5.3. Zkoušky typu
Zkoušky typu jsou zkouškami potvrzujícími požadované technicky-užitné vlastnosti,
prováděné před uvedením výrobku na trh a k použití.
Zkoušky typu polystyrénových obkládacích desek JS zahrnují:
a) odchylky rozměrů,
b) váhu desek.
Zkoušky, které byly ve schvalovacím procesu základem pro určení technicky-užitných
vlastností výrobků, mohou být využity jako zkoušky typu v hodnocení shody.

5.4. Kontrolní zkoušky hotových výrobků
Kontrolní zkoušky hotových výrobků zahrnují ověřování:
a) tvaru a rozměrů,
b) závad a poškození,
c) váhy,
d) značení.
5.5. Frekvence kontrolních zkoušek
Kontrolní zkoušku musí být prováděny pro každou sérii výrobků. Velikost série výrobků
musí být stanovená v dokumentaci podnikové kontroly výroby.
5.6. Metody zkoušek
5.6.1. Tvar a rozměry.
Tvar polystyrénových bednících desek typu JS je třeba ověřit prohlídkou a srovnáním s obr.
1÷5.
Délku, šířku a výšku desek je třeba měřit s přesností 1 mm. Výsledky měření je třeba srovnat
s požadavky uvedenými v bodě 3.2.
5.6.2. Kontrola závad a poškození desek
a) Kontrolu odchýlení dolního povrchu desek od plochy je třeba provést položením
desky dolním povrchem na plochý povrch a měřením největšího odchýlení dolní
plochy desky s přesností 1 mm. Výsledek měření je třeba srovnat s požadavkem
uvedeným v tabulce 4, pol.1
b) Kontrolu odchýlení horního povrchu desky od plochy je třeba provést jako v bodě
5.6.2.a) položením desky horním povrchem na plochý povrch. Výsledek měření je
třeba srovnat s požadavkem uvedeným v tabulce 4, pol.2
c) Kontrola odchýlení bočního povrchu krytu žebra od plochy je třeba provést položením
k bočnímu povrchu krytu žebra latě v délce ne menší než je délka desky a měřením
s přesností 1 mm největšího odchýlení od bočního povrchu krytu žebra od latě.
Výsledek měření je třeba srovnat s požadavkem uvedeným v tabulce 4, pol.3
d) Kontrola vylomení hran a rohů je třeba provést přiložením latě a měřením délky a
největší hloubky vylomení s přesností 1 mm a také spočítáním vylomení. Výsledek

kontroly je třeba srovnat s požadavkem uvedeným v tabulce 4, pol.4
e) Kontrola prohloubení na povrchu desky je třeba provést přiložením latě a měřením
největšího rozměru a hloubky prohloubení s přesností 1 mm, a také spočítáním
prohloubení. Výsledek kontroly je třeba srovnat s požadavkem uvedeným v tabulce 4,
pol. 5
5.6.3. Kontrola váhy desek. Váhu desek JS 620/155, JS 620/210, JS 400/210 je třeba
kontrolovat zvážením desky s přesností 0,01 kg a měřením délky s přesností 1mm. Poté je
třeba podělit váhu desky její délkou a podíl zaokrouhlit na 0,01 kg/m.
Váhu desky JS 405/60 a JS 190/60 je třeba ověřit zvážením desky s přesností 0,01 kg.
Výsledky kontrol je třeba srovnat s požadavky uvedenými v bodě 3.4.
5.6.4. Kontrola znaků. Kontrolu znaků je třeba provést prohlídkou a přečtením zápisů
uvedených na označení a srovnáním výsledků prohlídek a čtení s požadavky uvedenými
v bodě 3.5.
5.7. Odběr vzorků pro výzkum
Vzorky pro zkoušky je třeba odebírat náhodně, v souladu s normou PN-83/N-03010.
5.8. Hodnocení výsledků zkoušek
Vyrobené polystyrénové bednící desky typu JS můžeme uznat za shodné s požadavky tohoto
Technického schválení ITB, pokud jsou výsledky všech zkoušek pozitivní.

6. Formálně-právní rozhodnutí
6.1. Technické schválení ITB AT-15-2644/2002 nahrazuje Technické schválení ITB AT-152644/97.

6.2. Technické schválení ITB AT-15-2644/2002 je dokladem potvrzujícím schopnost
polystyrénových bednících desek typu JS pro použití ve stavebnictví v rozsahu vyplývajícím
z rozhodnutí schválení.
V souladu s čl. 10, odst.2 bod 1b zákona Stavební zákon (Sb. č. 106 z roku 2000, pol.
1126) výrobky, kterých se týká toto Technické schválení ITB jsou zpřístupněny k obratu a
všeobecnému použití ve stavebnictví po provedení hodnocení shody s technickým schválením
ITB AT-15-2644/2002 a vydání, v termínu shodném se zvláštními předpisy, certifikátem
shody nebo prohlášením o shodě se schválením.
6.3. Technické schválení nemá vliv na práva navrhovatele vyplývajících z předpisů o ochraně
průmyslového vlastnictví a zejména oznámení předsedy rady ministrů ze dne 17 března 1993
ve věci oznámení jednotného textu ústavy ze dne 19 října 1972 o vynálezech (Sb. č. 26, pol.
117). Zajištění těchto povinností patří mezi povinnosti využívající toto technické schválení.
6.4. ITB nepřebírá odpovědnost vydáním Technického schválení za případné narušení
výlučných a nabytých práv.
6.5. Technické schválení neuvolňuje výrobce polystyrénových bednících desek
z odpovědnosti za správnou kvalitu výrobků a projektantů objektů a zhotovitelů stavebních
prací z odpovědnosti za správné použití předmětných desek.
6.6. V případě zjištění nedodržení ustanovení obsažených v Technickém schválení nebo
v důsledku jiných prokázaných technických příčin, má právo Ústav stavební techniky
pozastavit nebo zrušit vydané schválení.
6.7. V obsahu vydaných prospektů a inzerce a jiných dokladů spojených se zavedením do
obratu a používání ve stavebnictví polystyrénových bednících desek typu JS, je nutné umístit
informace o Technickém schválení ITB AT-15-2644/2002 udělené těmto výrobkům.

7. Doba platnosti
Technické schválení ITB AT-15-2644/2002 je platné od 31 srpna 2007
Platnost Technického schválení ITB může být prodloužená na další období, pokud o to
požádá odpovídajícím návrhem navrhovatel nebo formální zástupce Ústav stavební technicky
3 měsíce před uplynutím termínu platnosti tohoto dokladu.
Konec

Ostatní informace
Normy a vázané doklady
PN-B-02151-3:1999 Stavební akustika. Ochrana proti hluku v budovách. Akustická izolace
příček v budovách a akustická izolace stavebních prvků. Požadavky.
PN-B-03264:1999 Betonové, železobetonové a stlačené konstrukce. Statistické výpočty a
projektování.
PN-88/B-06250
Běžný beton
PN-87/H-84023/01 Ocel stanoveného použití. Všeobecné požadavky. Druhy
PN-83/N-03010
Statistická kontrola kvality. Náhodný výběr jednotek produktu do
vzorku.
Rozhodnutí ministra územního plánování a stavebnictví ze dne 14 prosince 1994 ve věci
technických podmínek, kterým musí odpovídat stavby a jejich umístění
(Sb. č. 15/99, pol. 140).

Rozhodnutí ministerstva vnitra a administrace ze dne 31 září 1998 ve věci systémů hodnocení
Shody, vzoru prohlášení o shodě a způsobu značkování stavebních výrobků schválených
k obratu a všeobecnému použití ve stavebnictví (Sb. č. 113/98, pol. 728)
Výzkum a hodnocení
1) Zkoušky ohybu obkladů z polystyrénových desek pod monolitické hustě žebrované
stropy.
Lodzská průmyslová škola, oddělení stavebnictví, architektury a inženýrství prostředí,
katedra betonového stavebnictví, Lodz 1997
2) NA-0720/A/01 (LA/785/02). Výsledky zkoušek a výchozí data (v rozsahu akustických
otázek) pro Technické schválení na stropy JS. Ústav stavební techniky, Závod
akustiky, Varšava 2002
3) NP- 754/01/GW. Postoj ve věci požární odolnosti polystyrénových bednících desek
typu JS. Ústav stavební techniky, Závod Požárních zkoušek, Varšava, červen 2001
4) Hygienický atest Nr B-1860/95. Státní hygienický ústav, Závod komunální hygieny,
Varšava 1997
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Obr. 2. Polystyrénová bednící deska JS 620/210
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Obr. 6.Vyztužovací profil z ocelového plechu v deskách JS 620/155
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Obr. 8. Opření bednící desky typu JS na pevné vzpěře

Obr. 9. Příčné průřezy stropů JS

a) spojení se stropem a stěnou ze sádrokartonu lepeného na stropní desky
b) spojení se stropem a stěnou ze sádrokartonu montovaného přes ALU
lišty a zatepleného ještě minerální vlnou.

Obr.10. Spojení dělící stěny se stropem JS

