SKLÁDANÁ KRYTINA, DHV ZbAP, PIR, PAROZÁBRANA ZbAP,
NOSNÁ KONSTRUKCE SbKERAMICKÝMI VLOŽKAMI, REI 30

BIM: ST.8004D
DEKROOF 19-B

Obvyklé použití: rodinné domy, bytové domy
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SPECIFIKACE SKLADBY
VRSTVA

SCHÉMA KONSTRUKCE
TL. (mm) POPIS

1

krytina

maloformátová (napā. TONDACH), velkoformátová (napā. MAXIDEK)
vhodná pro zvolený sklon stāechy

2

latÔ/bednÔní

druh abdimenze dle typu krytiny abrozteËe kontralatí, nosná konstrukce
krytiny

1

kontralatÔ + šrouby
dobbetonu + podložky

kontralatÔ zbjehliËnatého āeziva obprĔāezu dle požadavkĔ nabvÔtrání
abúnosnost tepelné izolace, mechanicky kotveny dobnosné konstrukce
šrouby EJOT FBS-R 6,3 mm sbpodložkami M6 zbnekorodující oceli
A2 sbvnÔjším prĔmÔrem 22 mm, tl. 2 mm, mezi kontralatÔmi vÔtraná
vzduchová vrstva

4

3

4 TOPDEK COVER PRO

170

Stāecha sbmasivní nosnou žebrovou
konstrukcí sbkeramickými vložkami, tepelnou
izolací zbdesek nabbázi PIR, doplñkovou
hydroizolaËní vrstvou ze samolepicího
asfaltového pásu abse skládanou krytinou.

min. 40

1,8

2
3

5
6
7

samolepicí pás zbSBS modiÞkovaného asfaltu sbjemnozrnným
posypem, doplñková hydroizolaËní vrstva

5

TOPDEK 022 PIR

min. 160 desky nabbázi polyisokyanurátu (PIR), tepelnÔizolaËní vrstva

6

TOPDEK AL BARRIER

2,2

samolepicí pás zbSBS modiÞkovaného asfaltu sbhliníkovou
vložkou abpolypropylenovou stāiží nabhorním povrchu, parotÔsnicí
abvzduchotÔsnicí vrstva, provizorní hydroizolaËní vrstva

7

DEKPRIMER

-

asfaltová, vodou āeditelná emulze, pāípravný nátÔr podkladu

8

POROTHERM strop

250

žebrový strop sbželezobetonovými nosníky zbbetonu min. C20/25
absbkeramickými vložkami MIAKO BN provedený vbpožadovaném spádu
(viz Poznámky kbtechnologii skladby), nosná konstrukce

9

omítka

15

vápenocementová vnitāní omítka

8

9

Sklony pro obvyklé použití:
Minimální sklon stāechy: dle BSK abDHV
Maximální sklon stāechy: 40 °
(podrobnosti viz Poznámky 3)

TEPELNxTECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY
SouËinitel prostupu tepla dle oSN 73b0540–2
-2

-1

Minimální tloušĈka tepelné izolace

Vhodnost použití (podrobnosti viz Poznámky 1)

DoporuËená hodnota

0,16 W.m .K

160 mm

pāi návrhu budovy dle zákona 406/2000 Sb. abprovádÔcí vyhlášky
78/2013 Sb. abtaké pro splnÔní tepelnÔtechnických požadavkĔ
vbobvyklých detailech stāechy

DoporuËená hodnota
pro pasivní domy

0,15–0,10 W.m-2.K-1

160–200 mm

pāi návrhu pasivních domĔ

OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ SKLADBY ZbHLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY
Návrhová vnitāní teplota vbzimním období

20 °C

Návrhová relativní vlhkost vnitāního vzduchu

50 %

obvyklé místnosti rodinných domĔ abbytĔ vËetnÔ koupelny

Návrhová prĔmÔrná mÔsíËní relativní vlhkost vnitāního vzduchu dob4. vlhkostní tāídy dle oSN EN ISO 13788
Maximální nadmoāská výška

dob1 200 m n. m.

teplotní oblast 1, 2, 3 ab4 dle oSN 73b0540-3

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY (PODROBNOSTI VIZ POZNÁMKY 4)
Požární odolnost

REI 30 (podmínÔnÔ REI 120)

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI SKLADBY
Použitelnost dle nejvyšší pāípustné hladiny venkovního hluku (LAeq,2m)

noc 22:00 h až 06:00 h dob60 dB; den 06:00 h až 22:00 h dob70 dB

Použití skladby pro jiné objekty ovlivñují tepelnÔtechnické, požární, akustické, respektive další požadavky. Podklady pro rozšíāené použití skladby naleznete nabstranÔ 188.
Rozšíāené použití vždy doporuËujeme konzultovat sbtechnikem Atelieru DEK.

Poznámky 1 kbtepelnÔtechnickému posouzení skladby
TepelnÔtechnické parametry použitých tepelnÔizolaËních materiálĔ byly stanoveny
nabzákladÔ oSN 73b0540-3. TloušĈka tepelné izolace byla vyËíslena pro splnÔní
požadavku pāi návrhové teplotÔ venkovního vzduchu –17 °C. Skladba je posouzena
vbploše stāechy sbuvažovanou korekcí nabsystematické tepelné mosty vlivem kotev
0,013 W.m-2.K-1. UbdetailĔ vždy doporuËujeme ovÔāit jejich funkci podrobným
2D (3D) tepelnÔtechnickým posouzením. Uvedená dolní hranice tloušĈky tepelné
izolace pro splnÔní doporuËených hodnot souËinitele prostupu tepla pro pasivní
domy dle oSN 730540-2 je obvykle vhodná pro vÔtší kompaktnÔjší budovy (napā.
bytové domy abadministrativní budovy), horní hranice tloušĈky tepelné izolace je
obvykle vhodná pro menší nebo tvarovÔ Ëlenité domy (napā. rodinné domy).
Poznámky 2 kbpoužití abtechnologii skladby
Samolepicí asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER se jako parotÔsnicí abprovizorní
hydroizolaËní vrstva aplikuje pāímo nabbetonový povrch nosné konstrukce
opatāený nátÔrem DEKPRIMER. Tepelnou izolaci lze klást vebvíce vrstvách se
vzájemným pāevázáním spár. Skladba je stabilizována kotvením kontralatí šrouby
dobbetonu EJOT FBS-R 6,3 mm sbpodložkami pāes tepelnou izolaci abparotÔsnicí
vrstvu dobbetonových žeber nosné konstrukce. Kotvení skladby se provádí podle
statického návrhu nabzákladÔ výtažných zkoušek provedených pobdokonËení
abvyzrání betonových žeber. Nosníky jsou vbkonstrukci kladeny rovnobÔžnÔ
sbokapem. Kolmo nabnosníky se provádí výztužná žebra vbosové vzdálenosti max.
1b000 mm. Výztužná žebra se vytvoāí vložením tvarovky MIAKO tloušĈky 80 mm
mezi tvarovky MIAKO BN. Nosná konstrukce musí být navržena abzrealizována
vbsouladu se statickým návrhem absbpokyny výrobce.

Poznámky 3 kebsklonu stāechy
Sklon stāechy závisí nabBSK (bezpeËném sklonu krytiny) vbkombinaci se
stanovením DHV (doplñkové hydroizolaËní vrstvy, dāíve PHI). Pás TOPDEK
COVER PRO je vhodný pro DHV tāídy tÔsnosti 2 (sbpodtÔsnÔním kontralatí páskou
DEKTAPE TP 50 nebo tmelem DEKTEN KONTRA), je-li pás veden pāes kontralatÔ
ibDHV tāídy tÔsnosti 1. Mezní sklon použití DHV zbpásu TOPDEK COVER PRO Ëiní
5 °. Nosnou konstrukci stāechy ze systému POROTHERM lze navrhovat abprovádÔt
dobsklonu 40 °. ZpĔsob statického zajištÔní šikmé konstrukce vbzávislosti nabsklonu
konzultujte sbtechniky spoleËnosti Wienerberger.
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Poznámky 4 kbpožárnímu zatāídÔní skladby
UbobjektĔ sbpožárním požadavkem nabkonstrukci stāechy lze pāi použití stropní
konstrukce POROTHERM uvažovat požární odolnost REI 30. Stanovení požární
odolnosti bylo provedeno podle oSN EN 1992-1-2. Ubstāech se sklonem 15 °
abménÔ lze uvažovat sbpožární odolností konstrukce bez omítky REI 120. Požární
odolnost konstrukce vebsklonu 15 ° abmenším byla stanovena nabzákladÔ požární
zkoušky.
Poznámky 5 kbpoužitým materiálĔm skladby
VbpāípadÔ zámÔny materiálĔ skladby nelze uplatnit uvedené parametry skladby.
Bližší informace abtechnické parametry kebznaËkovým výrobkĔm ze sortimentu
Stavebnin DEK použitým vebskladbÔ naleznete vbsekci produkty nabwebových
stránkách www.dek.cz. Zde naleznete ibpublikace, montážní návody abtechnické
listy sbpodrobnými technickými informacemi. Pro projektanty abarchitekty je
nabwebových stránkách www.dekpartner.cz pāipravena další technická podpora
kbuvedené skladbÔ.
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