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Vážení čtenáři,
od začátku letošního roku jsou zveřejňovány
prognózy dalšího vývoje naší ekonomiky. Z dlouhodobého hlediska bude mírně růst strojírenství, ale
pro oblast stavebnictví ani po pěti letech poklesu, se
výrazné zlepšení neočekává. Výkon v roce 2014 se
může dokonce dále mírně snížit. Část stavebních
společností však současný tlak neustojí a jak signalizuje sílící trend posledních dvou let, rok 2014 by mohl
být z pohledu počtu firem opouštějících české stavebnictví dokonce rekordní. Tak vidí budoucnost poslední
analýza českého stavebnictví, kterou pravidelně
publikuje společnost CEEC Ressarch ve spolupráci
s KPMG. Je to tedy analýza, která je pro naši
ekonomiku vážným varováním.
Stavebnictví se vzpamatovává hlemýždím tempem
a hlavními důvody tohoto stavu jsou nedostatek zakázek veřejného sektoru a limitovaná ochota privátních
investorů realizovat nové stavební investice. Navíc
zůstávají nevyřešeny i otázky celkově slabé poptávky
a nadbytku kapacit nabízených na trhu. Nedostatek
práce vytváří i enormní tlak na ceny stavebních prací,
ale i stavebních materiálů a technologií. Boj o veřejné
zakázky je tak velký, že vysoutěžené ceny jsou i o 30
procent nižší než rozpočtoval pro investora projektant.
Stavebnictví je specifické svou setrvačností
a dlouhodobostí kontraktů. Není tak flexibilní jako jiné
obory, a tak i na pozitivní změny reaguje se značným
zpožděním. Velmi mírný růst a částečnou stabilizaci
lze očekávat až v roce 2015. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by mělo do vysychajícího rybníka stavebnictví přitékat výrazně více zdrojů od státu
i privátních investorů, a tak budeme všichni čekat, jak
oživí stavebnictví alespoň první vlaštovka v podobě
pokračování programu Nová zelená úsporám. Slabá
náplast na velkou ránu, ale jiskřička naděje a snad
i světélko na konci tunelu – to je jediné, co nás letos
čeká...
Redakce
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Současné otvorové výplně na českém a evropském trhu - III

ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH POVRCHOVOU
TEPLOTU V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY - ČÁST B
Ing. Roman Jirák, Ph.D., DECOEN v.o.s., roman.jirak@decoen.cz

Obrázek č. 1 – vzorky okenních konstrukcí.
Prvky mající majoritní vliv na vnitřní povrchovou teplotu v kritických místech otvorových výplní [2] a jejich analýza jsou důležitými kroky k prohloubení znalostí o těchto
konstrukcích. Výsledky výpočtů a experimentů mohou napomoci např. volbě vhodných
okenních konstrukcí do různých objektů a lokalit. A mohou být základním kamenem dalšího vývoje otvorových výplní. Kriticky nízká
povrchová teplota v zasklívací spáře a v rohu
zasklení jako důsledek kondenzace vodních
par, vzniku plísní a narušení zdravotní a hygienické nezávadnosti vnitřního prostředí, je
největším důvodem ke stížnostem a reklamacím [1]. Jako faktory mající největší vliv na povrchovou teplotu byly stanoveny distanční
rámečky, materiál okenního rámu a hloubka
uložení zasklívací jednotky. Předcházející

článek [3] se soustředil na distanční rámečky
a jeho závěrem byla srovnání distančních rámečků dle jejich tepelně technických vlastností, resp. dle vlivu na vnitřní povrchovou teplotu
v oblasti zasklívací spáry. Předložený článek se
bude zabývat analýzou zbylých dvou faktorů.
1 Vliv materiálu okenního rámu
na povrchovou teplotu
Tato část si klade za cíl vyhodnotit chování
povrchové teploty v závislosti na třech druzích
konstrukcí. Konkrétně se jedná o dřevěný, plastový a hliníkový okenní rám, které byly zvoleny nejvhodnějšími reprezentanty nejčastějších
materiálů rámů na trhu. Analýza byla provedena
pomocí matematických modelů a zároveň bylo
provedeno experimentální měření v laboratoři
za pomoci dvou klimatických komor.

1.1 Zkušební vzorky – analyzované
konstrukce
Protože analýza obsahovala i experimentální část, bylo nutné nechat vyrobit tři zkušební
vzorky tak, aby všechny faktory, mimo druhu
rámu jako analyzovaného faktoru, zůstaly
konstantní. Do všech vzorků byla zasklena
zasklívací jednotka o součiniteli prostupu
tepla Ug = 1,1 W/m2K s distančním rámečkem
SWISSPACER V tak, aby výsledky nebyly ovlivňovány jinými faktory. Vzhledem ke skutečnosti, že hloubka uložení zasklívací jednotky
je považována za jeden z faktorů mající vliv
na povrchovou teplotu v naší zkoumané oblasti, a protože zvolené konstrukce mají běžně hloubku uložení odlišnou, byly vyrobeny
na zakázku tak, aby hloubka uložení zasklívací
jednotky byla u všech vzorků 15 mm. Zkušeb-

Obrázek č. 2 – grafické výstupy dvourozměrného výpočtu.
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Obrázek č. 3 – osazení okenní konstrukce –
tepelná izolace.

Obrázek č. 4 – osazení okenní konstrukce
- zamezení infiltrace.

Obrázek č. 5 – schéma osazení čidel.

ní vzorky o rozměrech 680 x 720 mm jsou vidět
na obrázku č. 1.

dřevěná okenní konstrukce. U plastové konstrukce byla vypočtena hodnota 10,80 °C.
Nejvyšší hodnotu (11,46 °C) vykázala hliníková
okenní konstrukce. Rozdíly mezi jednotlivými
materiály jsou cca 0,6 °C, což není v praxi zanedbatelná hodnota.

CTS-CLIMATIC TEST CHAMBERS 40/350, které
svými parametry vyhovovaly požadavkům
experimentu. Jednotlivé vzorky byly osazeny
do tunelu CTS tak, aby nedocházelo k výměně vzduchu mezi okenní konstrukcí a tunelem
a aby připojovací spára byla co nejvíce tepelně
izolována. Provedení v případě hliníkové konstrukce je zobrazeno na obrázcích č. 3 a 4.

1.2 Výpočtová analýza vlivu materiálu
okenního rámu
Výpočty všech tří druhů okenních konstrukcí byly provedeny za stejných podmínek
jako v případě analýzy distančních rámečků
v programu Flixo. Na obrázku č. 2 jsou grafické
výstupy, které zobrazují hodnotu povrchové
teploty a teplotního faktoru v oblasti zasklívací spáry.
Protože všechny ostatní faktory jsou pro
jednotlivé konstrukce stejné, lze z těchto výsledků vypozorovat, jakým způsobem materiál okenního rámu ovlivňuje povrchovou
teplotu. Nejnižší hodnotu (10,22 °C) vykázala

1.3 Experimentální analýza
vlivu materiálu okenního rámu
Aby byly výsledky co nejvíce věrohodné,
bylo pro potvrzení, resp. vyvrácení výsledků
výpočtů provedeno experimentální měření
na třech výše popsaných vzorcích okenních
konstrukcí.
Popis experimentu
Experiment byl proveden v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pro
měření byly použity dvě klimatické komory

Připojovací spára byla vyplněna montážní
PE pěnou a přelepena neprodyšnou páskou.
Na okenní konstrukce byla umístěna teplotní
čidla do všech rohů a doprostřed jednolitých
vlysů podle následujícího schématu (obrázek
č. 5).
Tunel s osazeným zkušebním vzorkem byl
umístěn mezi dvě klimatické komory. První
komora simulovala okrajové podmínky vnitřního prostředí a druhá podmínky vnějšího
prostředí (byly nastaveny hodnoty stejné jako
v předchozích případech θai = 21 °C, θe = -15°C).
Data z teplotních čidel byla přenášena do měřicího přístroje DEWETRON jednou za 0,5 sekundy. Klimatické komory, tunel a měřicí přístroj jsou zobrazeny na obrázku č. 6. Před každým měřením byl ponechán dostatečný čas
pro vyrovnání teplot v komoře a ve zkušebním vzorku. Samotné měření trvalo po dobu
4 hodin. Přístroj zaznamenal u každého teplotního čidla 28 800 hodnot. Protože klimatické
komory byly schopny udržet nastavenou teplotu s vysokou přesností, vykazovaly výstupy
pouze malý rozptyl. Jako výsledek pro zvolené
okrajové podmínky tohoto statického měření
byla považována nejčastější hodnota ze všech
zaznamenaných hodnot.
Výsledky experimentu
Vyhodnocené výsledky experimentu zobrazuje následující tabulka č. 1. Pro každý vzorek
je u daného čidla zobrazena nejčastější hodnota, průměr z naměřených hodnot a velikost

Obrázek č. 6 – laboratoř.
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Tabulka č. 1 – výsledné hodnoty měření.
jejich rozptylu. Rozptyl se ve většině případů
pohyboval do 0,1 °C, větší rozdíly zaznamenala pouze dřevěná konstrukce. Nejvyšší teplotu
(12,07 °C) v místě teplotního čidla H1 (místo charakteristického průřezu rámu shodné
s předešlými modely dvourozměrných výpočtů) vykázala hliníková okenní konstrukce.
Naopak nejnižší teplota 10,16 °C ve stejném
místě byla naměřena u okenní konstrukce
dřevěné.
Naměřené hodnoty v experimentální části a vypočtené teploty z matematické analýzy
prokázaly pouze malou odchylku. V případě
dřevěné konstrukce byl rozdíl ∆θH1,dřevo = 0,06 °C,
v případě konstrukce plastové ∆θH1,plast = 0,1 °C
a největší rozdíl (∆θH1,hlíník = 0,61 °C) vykázala
hliníková konstrukce. Výsledky experimentu jasně potvrzují výstupy z předcházejících
výpočtů v místě charakteristického průřezu
rámu, tedy v místě umístění teplotního čidla
H1.
Skutečnost, že nejvyšší povrchová teplota byla prokázána u hliníkové konstrukce, se
může na první pohled zdát paradoxní. Lze ji
ale vysvětlit vysokou tepelnou vodivostí hliníku (λ = 160 W/m2K), díky které je zvýšena
hustota tepelného toku v této oblasti oproti
konstrukcím z jiného materiálu (λdřevo = 0,13 W/
m2K, λplast = 0,17 W/m2K), a tak je riziková oblast
více zahřívána.
V případech ostatních čidel nebylo vždy
pořadí konstrukcí ve vlivu na povrchovou
teplotu v oblasti zasklívací spáry stejné. Vzhledem ke skutečnosti, že měření vnitřních povrchových teplot, zvláště u otvorových výplní,
je velmi problematickou záležitostí, a protože
otvorové výplně jsou složitou a členitou konstrukcí, nelze tuto změnu pořadí u některých
čidel reálně objasnit. Přesto by bylo vhodné v místech čidel R1, R2, H1, umístěných
ve spodní části konstrukce (v místě, kde je nejvyšší riziko vzniku kondenzátu), se o vysvětlení pokusit.
Profilace svislých a vodorovných vlysů
u plastové a hliníkové konstrukce lze považo-

vat za geometricky shodné. U dřevěné konstrukce tomu tak není. Zde jsou teploty ovlivněny přítomností hliníkové okapnice umístěné ve spodním vlysu. Okapnice díky své
vysoké vodivosti snižuje povrchovou teplotu
na vnitřním povrchu, proto u dřevěné konstrukce byla v průběhu experimentu naměřena nejnižší povrchová teplota v místě čidla
H1. Protože svislé vlysy tuto část již neobsahují, není v místech čidel R1 a R2 její působení
zdvojnásobeno, a tak o tolik snížena povrchová teplota v rohu, jako tomu je u ostatních
dvou vzorků, které mají svislé vodorovné profily geometricky shodné. Dalo by se tedy také
předpokládat, že v případě absence této části
okapnice a stejné profilace jako u svislých vlysů by nejnižší hodnotu v místě čidla H1 vykazovala plastová okenní konstrukce.
Výsledky analýzy vlivu materiálů vysvětlují,
proč stížnosti na kondenzaci vodních par zabudovaných hliníkových okenních konstrukcí
nejsou na prvním místě, jako je tomu u konstrukcí plastových a dřevěných.
Srovnáním hodnot jednotlivých teplotních
čidel po obvodu zasklívací spáry u všech tří
měření je potvrzen závěr první výzkumné
části této práce, že nejnižší vnitřní povrchová teplota se u okenní konstrukce vyskytuje
ve spodním rohu zasklívací spáry.
I u tohoto experimentu je patrná odlišnost
mezi jednotlivými čidly umístěnými v rozích
zasklívací spáry nebo uprostřed vlysů. Přestože geometrie vlysů by měla být mimo dřevěnou konstrukci stejná, naměřila teplotní čidla
výrazně odlišné teploty, které by výpočet podle
současných normových předpisů nemohl prokázat. Odlišnost je opět přikládána rozdílnému
proudění vzduchu v jednotlivých místech.
2 Vliv hloubky uložení
zasklívací jednotky
Posledním analyzovaným faktorem ovlivňujícím povrchovou teplotu v místě zasklívací
spáry je hloubka uložení zasklívací jednotky
do okenního křídla, popřípadě rámu. V předcházející části byl analyzován distanční ráme-

Obrázek č. 7 změny hloubky uložení zasklívací jednotky.
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ček, který, jak se prokázalo, tvoří značný tepelný most. Jeho působení může být ovlivňováno
hloubkou uložení. Pro analýzu tohoto vlivu
byly provedeny výpočty ve dvourozměrném
teplotním poli v programu Flixo pro hloubky
uložení 15 – 25 mm u kombinací všech již analyzovaných distančních rámečků a předešlých
třech okenních konstrukcí. Okrajové podmínky výpočtu byly shodné s předešlými analýzami. Změna hloubky uložení byla zajištěna
zvýšením profilu tak, aby pozice zasklívací jednotky vůči rámu zůstala nezměněna. V jiném
případě by výsledky mohly být zkresleny a nebyl by umožněn rozsah uložení 11 mm, který
je dostatečný pro vypozorování vlivu. Příklady
úpravy konstrukce v případě plastového profilu zobrazuje následující obrázek č. 7.
Výsledky výpočtů plastové konstrukce
s hloubkou uloženi 15 - 25 mm pro všechny
analyzované distanční rámečky jsou vyneseny
v následujícím grafu č. 1.
Graf dává jasnou představu o zkoumaném
faktoru. Je patrné, že se zvětšující se hloubkou
uložení zasklívací jednotky se zvyšuje i vnitřní
povrchová teplota v oblasti zasklívací spáry.
Do jaké míry tomu tak je, závisí na druhu distančního rámečku, respektive na velikosti
tepelného mostu, který rámeček představuje.
Čím vyšší tepelný most je rámečkem tvořen,
tím větší vliv má hloubka uložení na povrchovou teplotu. Například v případě distančního
rámečku Aluminium Spacer Bar Bentable rozdíl mezi teplotami v případě 15mm a 25mm
hloubky uložení činní ∆θsi15-25 = 3,53 °C a u nejlepšího rámečku SWISSPACER V pouze ∆θsi15-25
= 1,45 °C. Stejně tak je možné z grafu vypozorovat, že rozdíly mezi distančními rámečky
se s vlivem zvyšující se hloubky uložení snižují. Rozdíl mezi zmíněnými rámečky v případě hloubky uložení 15 mm je ∆θsi15 = 4,44 °C
(vzhledem k tomu, že se jedná o nejčastější
hloubku uložení vyskytující se na trhu u plastových oken, je tento rozdíl výrazný a potvrzuje význam druhu rámečku) a pro hloubku
25 mm již jen ∆θsi15 = 2,36 °C.
Další graf č. 2 porovnává chování nejnižší vnitřní povrchové teploty v závislosti
na hloubce uložení u všech tří okenních konstrukcí. Průběhy teplot u dřevěného okenního rámu jsou vyneseny pomocí tečkované
křivky, u plastového rámu pomocí plné křivky
a u rámu hliníkového pomocí křivky čárkované. Pro přehlednost jsou zobrazeny jen dva
distanční rámečky.
Na grafu je vidět, že tendence zvyšování
povrchové teploty, jak byla prokázána u plastové okenní konstrukce, je shodná pro všechny typy rámů. Touto analýzou byla prokázána
závislost vnitřní povrchové teploty na hloubce
uložení zasklívací jednotky. Konkrétní průběh povrchových teplot je ovlivněn druhem
distančního rámečku a druhem okenního
rámu. Jinými slovy závisí na míře přídavného
tepelného toku tvořeného napojením zasklívací jednotky a okenního rámu.
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Závěr
Byly analyzovány druhy materiálu okenních
rámů a hloubka uložení zasklívací jednotky jako
faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu
v oblasti zasklívací spáry otvorových výplní. Byly
vyvozeny následující závěry:
· materiál druhu rámu značně ovlivňuje povrchovou teplotu v oblasti zasklívací spáry. Nejvyšší teploty byly vypočteny i naměřeny u hliníkové konstrukce, která díky vysoké tepelné vodivosti hliníku zvyšuje hustotu tepelného toku,
a snadněji tak přivádí teplotu vnitřního prostředí
do místa zasklívací spáry, čímž ji ohřívá,
· se zvyšující se hloubkou uložení zasklívací
jednotky do okenního rámu se výraznou měrou
zvyšuje vnitřní povrchová teplota, a to nezávisle
na druhu distančního rámečku a druhu materiálu okenního rámu. Jejími druhy je ovlivněna
pouze míra zvýšení povrchové teploty.
Na základě vyvozených závěrů lze stanovit
pravidla a konstrukční opatření pro zvýšení
vnitřní povrchové teploty, respektive teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací
spáry otvorových výplní tak, aby bylo eliminováno riziko vzniku kondenzace vodních par a narušení zdravotní a hygienické nezávadnosti jak
samotné konstrukce, tak i přilehlého prostředí.
1. Zasklívat izolační skla s distančními rámečky tvořící co možná nejmenší tepelný most.
2. Používat profilaci rámových konstrukcí,
která dovoluje co nejhlubší uložení zasklívacích
jednotek.

Graf č. 1 – vliv hloubky uložení ZJ u plastové konstrukce na vnitřní povrchové teplotě v oblasti zasklívací spáry.

[1] R. JIRÁK, Současné otvorové výplně na českém
a evropském trhu I, Materiály pro stavbu 2/2013,
str. 36. a 37.
[2] R. JIRÁK, Současné otvorové výplně na českém
a evropském trhu II - Nejkritičtější místa z pohledu kondenzace vodních par na vnitřním povrchu, Materiály pro
stavbu 3/2013, str. 21. - 25.
[3] R. JIRÁK, Současné otvorové výplně na českém
a evropském trhu III – Analýza faktorů ovlivňujících
povrchovou teplotu v oblasti zasklívací spáry – část A,
Materiály pro stavbu 4/2013, str. 16. - 19.
Ing. Roman Jirák, Ph.D. (*1982)
je soudním znalcem v oboru stavebnictví se specializací na otvorové výplně a tepelnou techniku lehkých
obvodových plášťů. Absolvoval doktorské studium
na ČVUT Fakultě stavební v Praze. Dva roky pracoval
jako tepelný technik ve společnosti Skanska v závodě
lehkých obvodových plášťů. Po té strávil čtvrt roku
na pracovní stáži v IFT Rosenheim v Německu, kde
se soustředil na simulaci transportu tepla skrz LOP
a otvorové výplně. V současné době řídí společnost
DECOEN v.o.s. zaměřující se na tepelnou techniku
a na snižování energetické náročnosti budov.

Graf č. 2 – vliv hloubky uložení ZJ u různých materiálů okenních rámů na vnitřní povrchovou
teplotu
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Světlovod SUNIZER druhé generace
příslušenství, které světlovodu SUNIZER nabízí. Montáž světlovodu je přibližně v řádu hodin. Závisí ovšem na typu světlovodu a jeho
parametrech.
Montáž světlovodu by spíše měla provést
odborná firma, která zaručí, že při jeho montáži byly řádně vyřešené všechny detaily tak,
aby nedocházelo ke kondenzaci. Nejdůležitějším faktorem při montáži světlovodu je totiž
dodržet parotěsnost světlovodu.
SUNIZER je charakteristický dále i tvarem
střešní části, kdy svým vzhledem připomíná
střešní výlez a tím velmi snadno zapadá vedle
střešních oken do celého střešního systému
a nikterak nenarušuje vzhled domu.
Nová řada Y13 obsahuje i mnoho dalších
drobných doplňků jako např. různá dekorativní skla či zdobné hliníkové rámečky difuzoru.
Díky tomu vzniká nepřeberné množství variant. SUNIZER tak může doplnit vzhled interiéru k jeho funkční i estetické dokonalosti.

Česká
společnost
ABC-AMERICAN
BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. vznikla
v roce 1994. Od roku 2000 se tato společnost zabývá otázkou prosvětlení prostorů
denním světlem pomocí tubusových světlovodů.
Světlovody přinášejí revoluci v osvětlení, tvoří nové trendy ve svícení bez elektrické energie
a přinášejí inspiraci a kvalitu do života. Rozšiřují
tak možnosti klasických a střešních oken.
Důležitým milníkem v historii brněnské společnosti ABC s.r.o. byl rok 2009, kdy po několikaletém vývoji firma přivedla na trh tubusový
světlovod české výroby.
Díky mnohaletým zkušenostem se světlovody je společnost ABC, s.r.o. schopna navrhnout,
vybavit a stylově zařídit denním osvětlením
jak výrobní haly a mnohé reprezentativní prostory, ale v neposlední řadě i naše domácnosti.
Od doby, kdy byl tubusový světlovod SUNIZER řady Y09 poprvé představen na prestižních stavebních veletrzích, neustále roste jeho
oblíbenost u široké laické i odborné veřejnosti
a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
V roce 2013 byl sortiment světlovodu SUNIZER rozšířen o novou ucelenou řadu moderního stylu pod obchodním označením SUNIZER Y13, který se od vzhledu řady SUNIZER Y09
liší především bezrámovým čistějším vzhledem a lepšími izolačními vlastnostmi.

Výhoda světlovodů SUNIZER je především
ve tvaru stropních zakončení, tzv. stropních
difuzorů. SUNIZER je totiž vyráběn jak s kruhovým, tak i se čtvercovým difuzorem.
Aby byl SUNIZER schopen osvětlit každý
prostor, je vyráběn ve čtyřech variantách průměrů světlovodného potrubí, a to ve dvou
menších (ø 230 mm a ø 330 mm) a ve dvou
větších průměrech (ø 430 mm a ø 530 mm).
Výhodu malých světlovodů lze ocenit nejčastěji v užších a menších prostorech, jako
jsou např. chodby, koupelny, šatny či kuchyňské kouty.
Velké světlovody jsou určené především pro
osvětlení velkých místností, tj. kuchyní, obývacích pokojů, v ložnicích nebo v garážích.
Jak je to ale s volbou světlovodu instalovaného nad schodišťovým prostorem? Schodišťový prostor v rodinných domech je sice
většinou malý, ale spojuje několik podlaží
a jedná se tak o prostor s velkou výškou stropu. Správnou volbou je tedy usazení velkého
světlovodu.
Velkou předností světlovodů SUNIZER je
jeho univerzálnost a snadná instalace do stavby, a to jak do novostavby, tak i například při
rekonstrukcích. Díky tomu je lze snadno zabudovat jak do šikmé, tak ploché střechy.
K usnadnění montáže napomáhají kompletní montážní sady, které lze doplnit o libovolné
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Stropní difuzor světlovodu SUNIZER Y13 by Schwarovski s krystaly představuje
dekorativní prvek s osobitým
designem a nápaditými detaily. Díky usazení ve stropním difuzoru mohou dotvářet
a zkrášlovat interiér domácností či jiných prostorů.
Velikou výhodou světlovodu
SUNIZER řady Y13 je, že každý
stropní difuzor již v základní sadě obsahuje integrované tepelně-izolační dvojsklo
vsazené hlouběji do korpusu
stropního difuzoru. SUNIZER
Y13 tak má dokonalejší tepelně-izolační vlastnosti.
Každou ze dvou výrobních řad
SUNIZER lze doplnit i o tepelněizolační prvek THERMIZER, který
má shodný design pro obě řady
a tvoří dokonalý celek. THERMIZER obsahující integrované
tepelně-izolační trojsklo je prvek, který světlovod SUNIZER
předurčuje pro použití do pasivních domů. Pomocí tohoto
vzduchotěsného a parotěsného
prvku lze splnit požadavky pasivních domů a zajistit tak zanedbatelné tepelné ztráty.
Pro běžné nízkoenergetické
domy však dostačuje standardní řešení s tepelně-izolačním
dvojsklem, které světlovod cenově neprodražuje.

www.sunizer.cz

11





at_3_2014_06/2004 atelIÉr 14.04.14 15:58 stránka 12

Design vchodových dveří
Ty správné vchodové dveře budete určitě pečlivě vybírat. Každý
si ovšem jako hodnotící kritérium
stanoví něco jiného. Muži se obvykle zaměřují na technickou stránku
výrobku, použité materiály, bezpečnost, trvanlivost a záruky. Ženy pak
přednostně vybírají model, který
vzhledově nejlépe odpovídá jejich
představám a přáním.
Pokud řešíte všechna tato hlediska současně, je tento postup jistě
správný. Ne vždy však vybraný produkt splňuje vše, co jsme si předsevzali. Většinou jsme nuceni vybrat
vchodové dveře, které například
odpovídají naší představě o technických parametrech, ale vypadají
jinak, než bylo původní přání.
Naštěstí už i na našem trhu můžeme najít firmy, které vzhledu
dveří přisuzují patřičnou důležitost a v jejich nabídce najdete nejen kvalitní, ale zároveň i krásné
dveře. Inspirovat se můžete např.
na www.perito.eu.

Dveře v tom
správném kabátu.

Hliníkové vchodové dveře PERITO Claire

BARVY
A DEKORY

VLOŽENÁ
DVEŘNÍ VÝPLŇ

DVEŘNÍ VÝPLŇ
JEDNOSTRANNĚ PŘEKRYTÁ

DVEŘNÍ VÝPLŇ
OBOUSTRANNĚ PŘEKRYTÁ

Standardní řešení, při kterém je
výplň vsazena do rámu a zalištována. Při čelním pohledu na zavřené
dveře vidíte kolem dveřní výplně
rám dveří i rám křídla. Jelikož je tento způsob běžný a často používaný,
bude pro vás esteticky přijatelný
do chvíle, než uvidíte dveře s jednostranným nebo oboustranným
překryvem křídla.

Výplň je z exteriérové strany
nalepena na křídlo dveří a zcela
ho překrývá. Z interiérové strany
je opět zalištována. Tato varianta
je vhodná i pro plastové vchodové dveře, je však třeba použít
výplň vyrobenou ze speciálních
sklolaminátů (např. série PERITO
Entry).

Výplň z obou stran překrývá křídlo a lícuje s rámem. Celé
dveře tak působí jako jednolitý
a kompaktní celek. Kromě čistého a moderního designu je předností tohoto typu dveří i možnost
použít až 85 mm široký izolační
sendvič, který dveřím zajistí vynikající tepelně izolační vlastnosti,
odpovídající požadavkům pro pasivní domy.
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Možností povrchových úprav
vchodových dveří je nepřeberné
množství. Vybírat můžete mezi
hladkými nebo strukturovanými laky, imitacemi dekoru dřeva
ve vysokém lesku nebo můžete
tyto technologie kombinovat.
Pokud se rozhodnete pro lak,
nejste barvou a odstínem v podstatě omezeni. Nutno však říci, že
lakovaný povrch je tak, jako každá
jiná lakovaná plocha, náchylnější
na mechanické poškození. U hliníkových dveří se pro dosažení
vzhledu imitace dřeva používá
speciální technologie Decoral,
kdy se barva a fólie pod vysokými teplotami zapékají. Vzniká tak
designově jedinečný vzhled moderních a technicky dokonalých
dveří.
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OD PRVNÍCH SKIC
PO SPOKOJENÉHO
ZÁKAZNÍKA

RYCHLOST DODÁNÍ
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
SNADNÁ INSTALACE

www.isotra.cz

11:05:50

NOVÝ CENÍK A KATALOG
obsahující zcela nové laminované
povrchy u všech prodejců!

Masonite CZ spol. s r.o.tHruškové Dvory 82tCZ – 586 02 Jihlavattel.: +420 567 121 411
GPS: 49°24‘51.465“N,15°36‘27.816“Ete-mail: czechinfo@masonite.com

www.masonitecz.com
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Nová průmyslová vrata SPU 67
společnosti Hörmann budou mít
na veletrhu IBF světovou premiéru

     
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Ve dnech 23. – 26. 4. 2014 se v Brně bude konat již tradiční mezinárodní stavební veletrh IBF. V pavilonu P představí své novinky
například i společnost Hörmann, významný dodavatel garážových
a průmyslových vrat, pohonů, dveří a zárubní. Firma zde seznámí
veřejnost s novými sekčními průmyslovými vraty SPU, jež disponují
lamelou o tloušťce 67 mm. A k vidění bude mnoho dalšího!
Počátkem dubna letošního roku zahájí společnost Hörmann výrobu
nového typu sekčních průmyslových vrat, a to na bázi lamely o tloušťce 67 mm vypěněné polyuretanem. Tento typ sekčních průmyslových
vrat dosahuje tepelného koeficientu 0,62 W/m2K. Pokud zájemce vrata
navíc doplní izolačním rámem ThermoFrame, pak vrata dosahují hodnot
dokonce 0,51 W/m2K.

Průmyslovou sféru obohatí nová sekční vrata SPU 67
Jedinečná novinka, sekční vrata SPU 67, má ambice posunout standard
vratové techniky k vyšším izolačním vlastnostem. Nízkého koeficientu
vrata dosahují především dokonalým přerušením tepelného mostu nejen v rámci lamel, ale i v rámci celého vratového celku. Vrata jsou unikátní
tím, že je možné je osadit integrovanými dveřmi, které jako jediné na světě mají kompletně přerušený tepelný most. Díky tomu vynikají skvělými
izolačními vlastnostmi. Sekční průmyslová vrata SPU 67 lze rovněž dodat v proskleném provedení pod označením ALR 67. V tomto provedení jsou vrata osazena trojitým prosklením Duratec, které je odolné
proti mechanickému poškození.
Návštěvníci se budou moci na veletrhu seznámit i s rolovacími vraty
SB s profilem Decotherm se sendvičovou konstrukcí s polyuretanovou
výplní, s rychloběžnými průmyslovými spirálovými vraty HS 7030 PU či
s pohonem WA 300 R s velmi tichým chodem.

Dveře ThermoPro Plus zajistí rodině bezpečí
V expozici společnosti bude prezentován průřez sortimentem dveří,
například ocelové vchodové tepelně izolační dveře WAT bezpečnostní
třídy 2 s 40 mm tlustým křídlem s výplní z minerální vlny. Dveře WAT vynikají protipožární odolností 30 minut a lze je pořídit v barevných odstínech
RAL nebo v několika typech moderních dřevodekorů. Přehled výrobků
ze segmentu dveří dále doplní kupříkladu oblíbené vchodové dveře
ThermoPro s bočními díly a nadsvětlíky či novinka roku 2013 - dveře
ThermoPro Plus s tloušťkou dveřního křídla 80 mm, jež vynikají mimořádnou bezpečností.

Průmyslová sekční vrata ALR F42

Profesionální prezentace:
Vrata Hörmann jako výkladní výlohy
ō(YURSVNĘYĘUREFHËSURYHONRSORĄQÔ

K vidění bude i populární obousměrný systém BiSecur

SURVNOHQÀSUĔP\VORYÀYUDWDDSRKRQ\

Zájemci se na veletrhu budou moci setkat mimo jiné i s obousměrným
systémem BiSecur s vysokou odolností proti rušení. Systém zajišťuje bezpečný rádiový přenos informace mezi pohonem garážových vrat a ovladačem HS 5 BS. Ovladač byl vyvinut na základě 128 bitového kódu. Technologie umožní majiteli si zpětně ověřit stav garážových vrat (zavřená/
otevřená).

ō3URVNOHQâ'85$7(&PD[LPÀOQÔRGROQÒ
SURWLSRĄNUÀEÀQâ

ō%H]SHËQĘSUĔFKRGGâN\LQWHJURYDQĘP
GYHĀâPEH]Y\VRNÒKRSUDKX

V roce 2014 společnost opět uvede akční sortiment
I v letošním roce si společnost pro své zákazníky přichystala výhodnou nabídku akčních produktů, jež budou na veletrhu vystaveny také.
Jde o ocelové vchodové dveře RenoDoor 2014 s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, jež jsou k dostání za 24 990 Kč bez DPH a montáže,
nebo o novinku - vchodové dveře RenoDoor Plus 2014 za 30 990 Kč
bez DPH a montáže. Akci podléhají i sekční garážová vrata RenoMatic
2014, která lze pořídit za 19 490 Kč bez DPH a montáže. Akční sortiment
doplňují výklopná vrata Berry Pearl či pohony pro brány LineaMatic
a RotaMatic 2.

IBF 2014 Brno
23.04. – 26.04. 2014

P 018

Expozici společnosti Hörmann můžete navštívit ve dnech
23. 4. – 26. 4. 2014 na brněnském výstavišti v pavilonu P.
Více informací na www.hormann.cz.
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Premium partner
českého národního týmu

at_3_2014_06/2004 atelIÉr 14.04.14 15:58 stránka 16

Společnost LIKOV oslavila 20. narozeniny
Přední český výrobce stavebních
profilů oslavil začátkem dubna 20 let
svého trvání. Firma Likov s.r.o. dnes
exportuje do všech zemí Evropy
a je lídrem na českém trhu. Jednatel firmy p. Pavel Burant poděkoval
na slavnostním galavečeru nejen
hostům, ale také dodavatelům a odběratelům. Zmínil se rovněž o tom,
že firmu budoval společně s loajálními a schopnými zaměstnanci, kteří se podíleli na společném
úspěchu. O budoucnosti firmy
hovořil pak další z jednatelů firmy
p. Radek Toman. V dalších letech
chce firma ještě rozšířit sortiment
výrobků a navýšit výrobní kapacity, aby mohla získat vyšší podíl
na tuzemském trhu a pokračovat
v expanzi na trhy evropské.
Firma Likov s.r.o. vyrábí především
profily pro zateplování fasád a profily pro sádrokartonové konstrukce.
V sortimentu ale také najdete i veškeré potřebné příslušenství jako jsou
sklovláknité tkaniny, fasádní hmoždinky nebo střešní doplňky.
K posledním novinkám patří oceněné výrobky s názvem WDL Protect
a WDL Cleaner. Jedná se o ochranu
fasádní omítky a odstraňovač mechů, řas a plísní z fasádních omítek.
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Slavnostním večerem, kterého se
v Hotelu International v Brně zúčastnila také naše redakce časopisu Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, provázela redaktorka ČT
Daniela Písařovicová a o zábavu se
postarali Miroslav Žbirka, Daniel Nekonečný a další umělci.
Více informací o firmě Likov
s.r.o. naleznete nejen v prezentaci
na další straně tohoto časopisu, ale
také na www. likov.com. Naše redakce v současné době dokončuje
finalizaci videoprezentace, kterou
vám nabídneme v rámci vydání
příštího čísla.

Na fotografii majitelé firmy – zleva:
Petr Burant; Radek Toman, jednatel;
Miroslav Toman; Pavel Burant, jednatel; Daniel Toman.
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Konvektory a nízkoteplotní zdroje vytápění
Dnešní moderní výstavba klade důraz na energetickou úspornost systému vytápění budov. Rostoucí
ceny energií, zavedení energetických štítků domů a budov i směrnice EU 2020, jsou jasným důkazem,
že spotřeba energií bude do budoucna vnímána jako velmi důležitý pojem, ať již při provozování domu,
objektu nebo při prodeji developerských projektů.
Otázku, jak úsporně vytápět, si jistě klade
každý investor. Moderní stavební materiály
dokáží snížit tepelné ztráty na minimum,
a tak se v tomto případě mnoho investorů
přikloní k investici do tepelného čerpadla
nebo jiného nízkoteplotního zdroje, například kondenzačního kotle. Dále bývá tento
systém doplněn např. o kombinaci solární-

ho ohřevu TUV. Tyto kombinace většinou
najdeme u rodinných domů nebo menších
budov.
Uvedené zdroje tepla jsou tzv. nízkoteplotní. To znamená, že voda pro vytápění je
ohřívána na nízké teploty, zpravidla v rozmezí 35 až 55 °C (standardně podle normy
se počítá s teplotou vody 70 °C). Pokud se

investor rozhodne pro teplovodní vytápění
s nízkoteplotním zdrojem, řeší otázku koncového zařízení neboli otopného tělesa.
Nejrozšířenější způsob vytápění je pomocí
velkoplošných systémů tj. podlahové, stěnové či stropní vytápění, někdy s doplněním o radiátory. Jde o osvědčené kombinace
s rozumnou pořizovací cenou.

Velmi rozšířená forma vytápění
za rozumnou cenu – radiátory

Nástěnné konvektory KORAWALL
Zároveň se ale ukazují i nedostatky velkoplošných systémů. Jedná se zejména o dlouhou setrvačnost a reakci na změnu teploty způsobenou
vnějšími vlivy, např. náhlou změnou venkovní
teploty, dosažení a udržení tepelného komfortu
v přechodném období na podzim a na jaře, omezené možnosti použití krycích materiálů podlah,

Podlahové konvektory KORAFLEX

Konvektory - otopné lavice KORALINE
upevňování zařízení či vybavení na zeď v případě stěnového vytápění.
Alternativou nebo doplňkem k velkoplošným
systémům jsou teplovodní konvektory. Konvektor je otopné těleso, které je tvořeno výměníkem
tepla. Obvykle se skládá z měděné trubky a hliníkových lamel. Výměník je pak umístěn v„designovém
obalu“ podle typu instalace
(podlahový, nástěnný nebo
tzv. fasádní, jako otopná lavice, případně jako tepelný
výměník pro individuální
instalace). Konvektory se
vyznačují minimálním vodním objemem – voda je
obsažena pouze v trubkách
výměníku, nikoli v plášti jako
u klasických radiátorů.
Pro nízkoteplotní systémy
jsou nejvhodnější konvektory s ventilátorem. Ventilátor zvýší několikanásobně
účinnost a to platí i pro nízké

18

teploty topného systému. Pro toho, kdo má obavu
z hlučnosti, si lze dnes vybrat opravdu téměř neslyšné ventilátory. Firma KORADO používá speciální tiché, patentově chráněné ventilátory, které
využívají systém diskových magnetických motorků, jež běžně nedosahují úrovně ani 30 dBA
a spotřebovávají jen okolo 5 W.
Kromě vysoké účinnosti při vytápění je samostatnou kapitolou u konvektorů využitelnost
velkoplošných systémů k ochlazování místností.
Tato vlastnost může být u konvektorů benefitem
zadarmo. Například v systému s tepelným čerpadlem, které umožňuje reverzní chod, tzn. že přes
léto chladí, v zimě topí, je možné tohoto účelu
dosáhnout pouze s jedním koncovým zařízením
– konvektorem. Není třeba instalovat dodatečný
systém klimatizace. A to za srovnatelných investičních nákladů s velkoplošným systémem. Konvektory lze rovněž kombinovat s velkoplošným
systémem vytápění, které je například v přízemí, ale konvektory jsou umístěny v dalším patře
(podkroví, které se více ohřívá) a mohou přes
léto místnosti dochlazovat.
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Nástěnné konvektory KORAWALL
Z výše uvedeného vyplývá, že konvektory
s ventilátorem jsou velmi vhodným doplňkem moderních nízkoteplotních systémů
pro svou efektivitu, univerzálnost, úspornost a dlouhou životnost. Znamenají prostor
pro designová řešení, provedení pro interiér, exteriér, suchá, vlhká až mokrá prostředí
a jsou dostupné také v bazénovém provedení (označení InPool).

V sortimentu společnosti KORADO lze aktuálně volit z 5 produktových řad a mnoha
dostupných kombinací. Podlahové konvektory
KORAFLEX, volně stojící konvektory a otopné lavice KORALINE, nástěnné konvektory
KORAWALL, fasádní konvektory KORASPACE nebo
prostor pro individuální řešení tepelnými výměníky KORABASE. V případě podlahových konvektorů
je dle typu možné volit z několika krycích mřížek
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– v dřevěném provedení buk,
dub, mahagon, přes hliníkové
mřížky v provedení stříbrná,
bronz nebo světlý bronz, až
po luxusní nerezovou mřížku
Cross. Hliníkové mřížky jsou řešeny jako rolovací nebo lineární.
Česká společnost KORADO,
a.s., zařadila do svého programu
kompletní sortiment konvektorů značky LICON nedávnou
akvizicí společnosti LICON HEAT
s.r.o. a zahájila prodej konvektorů v dubnu letošního roku.
Začlenění konvektorových těles
do sortimentu skupiny přímo
souvisí s dlouhodobou strategií investovat do inovativních
technologií, jakož i do nových
produktů a produktových řad,
které uspokojí rostoucí poptávku ze strany zákazníků.
KORADO vyrábí a na český
i světový trh dodává celý sortiment otopných konvektorů
a radiátorů. Deskové radiátory RADIK®, trubkové koupelnové radiátory KORALUX® nebo
designová otopná tělesa KORATHERM® jsou
na trhu již známa, od května 2014 je uváděna
další z novinek KORADO a sice energeticky
úsporný radiátor s řízeným zatékáním RADIK
X-CONTROL. Kvalitu otopných těles KORADO
si již ověřilo přes 25 milionů zákazníků po celém světě.
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Ohlédnutí za veletrhem Aquatherm 2014
Vydavatelství odborného periodika Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení
staveb a čtvrtletníku Výstavba měst a obcí
se prezentovalo s aktuálními výtisky svých
časopisů i na výstavě Aquatherm. Naši redaktoři navštívili desítky klientů, kteří nám
trvale projevují svoji přízeň. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat našim zákazníkům
a poblahopřát k úspěšnému veletrhu.
Víte, kdo získal ocenění za nejlepší exponáty?
Do soutěže o nejlepší exponát bylo přihlášeno 24 exponátů od 22 vystavovatelů.
Po vyhodnocení jednotlivých výrobků se
komise rozhodla udělit tři zlaté medaile, tři
čestná uznání a jedno zvláštní uznání.
Zlaté medaile
ACOND a.s., Tepelné čerpadlo ACOND
TČ 35 EVI za zajímavé komplexní řešení
pro zateplené domy s využitím zdroje
obnovitelné energie s vysokou mírou
aplikovatelnosti.
Viadrus a.s., Nástěnný kondenzační kotel
NAOS za vysokou užitnou hodnotu kotle
projevující se přímou úsporou nákladů na
topení bez nutnosti přihlížet k návratnosti,
neboť jeho cena je blízká ceně kotlů konvenčních a zároveň za vyjímečný design.
REMAK, a.s., Bazénová jednotka Remak
2. generace za kvalitní zpracování – povrchovou úpravu a důsledné řešení detailů
s ohledem na charakter provozu.

Čestné uznání
ATREA s.r.o., Univerzální řada větracích
jednotek DUPLEX Multi za novou generaci
kompaktních jednotek Duplex Multi, VZT
jednotku flexibilní, vysoký teplotní faktor,
nízkou spotřebu pomocné energie.
Grundfos s.r.o., Mokroběžné čerpadlo
GRUNDFOS Magna3 32-120F 220 za diverzifikaci funkcí, úsporu elektrické energie,
vysoce kvalitní uživatelské rozhraní.
UNITES Systems a.s., Systém pro fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS
za patentované řešení účinného využívání sluneční energie.
Zvláštní uznání
Topinfo s.r.o., portál TZB-info, Porovnání
nákladů na vytápění za široce využitelný
nástroj pro porovnání nákladů na vytápění, který je zdarma veřejně dostupný.

ČESKÝ VÝROBCE TOPNÉ A REGULAČNÍ TECHNIKY
NAŠE FIRMA VYRÁBÍ:

• směšovače MIX
a DUOMIX
• regulátory pro vytápění
• regulátory pro solární
ohřev
• regulátory pro kotle
na dřevoplyn
• servopohony řady
MK-C a MK-D
• vícezónové regulátory
• rozvaděče RET

www.komextherm.cz • info@komextherm.cz
tel. 235 313 284 • mobil 724 025 428 • fax 235 313 286

KONDENZAČNÍ KOTEL,
KTERÝ NEPŘEHLÉDNETE

Tradiční český výrobce VIADRUS uvedl na trh kondenzační kotel se
zcela originálním designem. Moderní vzhled zajišťuje kompaktní
konstrukce s vrchním pláštěm na bázi polymeru, který je navíc dostupný v pěti barevných provedeních.
Barevné varianty (bílá, červená, rubínová, stříbrná nebo černá) umožňují sladit kotel s interiérem. Díky tomu nemusí být instalován pouze
ve sklepě nebo suterénu, ale je možné jej umístit například do chodby,
koupelny nebo pokoje.
Kromě vnějšího pláště je kotel výjimečný i svými užitnými parametry.
Vyznačuje se vysokou účinností, nízkou spotřebou plynu a také nízkou hlučností. Výměník kotle je
vyrobený z kvalitní nerezové oceli
a kotle jsou dodávány ve 3 variantách použití: pouze pro vytápění
bez možnosti ohřevu teplé vody,
s průtokovým ohřevem teplé vody, nebo s přípravou na připojení externího nepřímotopného zásobníku. Každá varianta nabízí široký rozsah regulovatelnosti výkonu od 5 do 24 kW. Kotel NAOS K4 je vhodný
k napojení jak do systémů s radiátory, tak i s podlahovým topením.
VIADRUS nabízí originální design i kvalitní vnitřní provedení kotle
NAOS K4 za velmi příznivou cenu, která se pohybuje již od 24 190 Kč
bez DPH. NAOS K4 je také zaregistrován v katalogu SVT a lze na něj
tedy využít dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.
Výjimečnost kotle NAOS K4 dokládá i řada získaných ocenění. Například cenu GRAND PRIX za originální design na mezinárodním stavebním veletrhu FOR THERM 2013 v Praze nebo Zlatou medaili na pražském Aquathermu. Na výstavě INFOTHERMA 2014 byl kotel hodnocen
účastníky jako nejzajímavější novinka ze všech vystavovaných exponátů. Na Slovensku získal kotel Zlatou plaketu na výstavě CONECO/
RACIOENERGIA za skloubení ceny, výkonu a atraktivního designu.
Další informace o českém výrobci kotlů společnosti VIADRUS a.s. a jejich produktové portfolio s podrobným popisem nabízených kotlů
najdete na internetové adrese www.viadrus.cz.
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Izolování konstrukcí pomocí krystalické izolace Xypex

Ochrana spodních částí objektů proti
pronikání či vzlínání vody patří mezi nejobtížnější etapy při výstavbě objektů nových
i při rekonstrukcích objektů starších.
Jedním z moderních způsobů izolace základů je použití vodostavebního betonu. Docílit
naprosté nepropustnosti konstrukce je možné při použití nátěru, vsypu či přísady hmoty
Xypex. Nátěr Xypexu se používá v případě
potřeby dodatečného zatěsnění konstrukcí
starších, kterými protéká voda i několik desítek let.
Naopak přísadu Xypex Admix je výhodné
přidávat do betonové směsi při její výrobě
přímo na betonárce. Admix je totiž dodáván
v rozpustných pytlících, které obsluha vhodí
do záměsové vody nebo do autodomíchávače.
Dávkování určuje výrobce hmoty Xypex
po domluvě s projektantem.
Betonová směs s přísadou se zpracovává
běžným způsobem. Mírně se prodlužuje náběh tuhnutí betonu, Xypex obvykle působí
jako plastifikátor. Pevnost v tlaku betonové
směsi se přidáním Xypexu zpravidla mírně
zvýší.
Použití krystalizační přísady Xypex umožní snížit náklady na stavbu. Přepočteme-li
náklady na metr čtvereční, izolaci lze pořídit
přibližně za polovinu nákladů oproti asfaltovým pásům a za třetinu ceny bentonitových
membrán. Zároveň zabráníme prostupu radonu do podzemních prostor při středním
radonovém zatížení. Rovněž lze ušetřit na snížení objemu výkopů, náklady na stříkaný beton na záporové stěny odpadnou zcela. Tento
typ izolací není třeba chránit proti poškození
při zásypu. Oproti membránovým izolacím se
mohou přísady použít i za méně příznivých
klimatických podmínek, samozřejně při respektování příslušných betonářských norem.
Společnost Nekap poskytuje na vodotěsnost
konstrukcí s přísadou Admix záruku, což v porovnání s klasickými bílými vanami poskytuje

jistotu jak investorovi, tak hlavnímu dodavateli stavby. Veškeré případné opravy např.
smršťovacích trhlin lze řešit i z vnitřní strany
konstrukce. Již před dvanácti lety se firma
Betosan, s.r.o., po domluvě s výrobcem
Xypexu firmou Nekap, s.r.o., rozhodla zařadit
do výrobního programu speciální maltovinové směsi a vsypy s obsahem Xypexu Admix.
Tyto hmoty jsou určeny k zamezení pronikání vody skrz zděné konstrukce, ke spárování vlhkého kamenného zdiva či k vyspravení
poškozených betonových mazanin a potěrů.
Tyto materiály vytvářejí vrstvu, která je nepropustná nejen pro vodu, ale i různé chemické
roztoky, ropné produkty, silážní šťávy apod.
Malty se vyrábějí převážně v jemné zrnitosti,
na svislé povrchy je však nutno použít variantu „TH“ (thixotropní), tedy s potlačenou stékavostí. Malty lze nanášet jak ručně, tak i strojně
vhodným omítacím zařízením. Opravené povrchy je nutné vlhčit a chránit před slunečním
zářením a nadměrným vysycháním po dobu
několika dní po nanesení.
Tyto speciální maltoviny jsou strojně nanášeny např. i na stěny nově budovaných kolektorů jako jejich jediná izolace, neboť jsou
schopny zadržovat i tlakovou vodu a chránit
tak kolektor před průsaky i v několikametrové
hloubce.
Jak již bylo řečeno, součástí výrobního programu jsou i vsypy obsahující Xypex, a to v několika variantách. Vsypy obsahující Xypex se
zapraví do betonu strojními hadičkami. Dají se
probarvit a zároveň zvyšují obrusovzdornost
povrhu betonu. Spolehlivě zabraňují úkapům
vnikat do betonu a znečišťovat např. „ropnými
látkami podloží“.
Pro zastavení zdmi vzlínající vlhkosti se jako
náhrada klasického „podřezávání“ objektu používá stejně efektivní, ale jednodušší metoda
vytvoření chemické clony anglickou hmotou
Freezteq. Jedná se o čirou tekutinu balenou
v podlouhlých pytlíčcích. Ty se nechají před
aplikací zmrznout a poté se ve formě rampouchu vkládají do předvrtaných otvorů ve zdi.
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Hmota se aplikuje pouze z jedné strany zdi
a tudíž není nutné rušit provoz v objektu.
Aplikace tohoto materiálu má oproti podřezávání, ale i oproti klasickým injektážím mnoho výhod. Důležitá je zejména malá náročnost
na mechanizaci, pro aplikaci je potřeba pouze
vrtačka a mrazák, i možnost provádět práce
postupně, po etapách. Díry se do zdi vrtají
vodorovně do spáry, což je výrazně snažší, ale
také pro zeď staticky méně náročné.
Firma Nekap, s.r.o., je hrdá na spolupráci při
zatěsňování staveb s tak významnými stavebními firmami, jako je např. Průmstav, Skanska,
Strabag, PSJ, či investory Finep, Central Group,
Ekospol a podobně. Zaměstnanci firmy však
rádi poskytnou konzultace i drobným stavebníkům, a to, je-li to možné, i na místě stavby.
Konzultace jsou samozřejmě zdarma, jen je
nutné si domluvit telefonicky termín.

V posledních letech se zvyšuje vývoz
Xypexu do zahraničí. V současné době je dokonce plánovaná aplikace na velkých stavbách
v Sarajevu i makedonské Skoplje.

Adresa kanceláře :
Nekap, s. r. o.
Thákurova 7 (budova Fakulty stavební a architektury ČVUT)
160 00 Praha 6
Tel.: 233 323 902, 224 316 107
e-mail: info@nekap.cz
www.xypex.cz
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rejstřík firem

zaměřený na obor ZDarMa
stavebnictví
Internetový server
ZáklaDnÍ
reGIstrace

Hledáte firmu, výrobek nebo stavební
materiál? nemusíte již kupovat inzertní
časopisy nebo se složitě doptávat.
otevřte tento server a prohlédněte si
prezentace firem nebo zadejte výběrové řízení (zdarma) a firmy se vám
ozvou samy.

Záleží pouze na vás, jakým způsobem
zviditelníte vaši firmu ve stavebním
světě. ve srovnání s inzertními časopisy, vaše prezentování na našem
serveru je téměř věčné.

Internet & stavba
e-mail: info@i-stavba.cz
www.i-stavba.cz

stačí několik slov!
budete stavět? Dodáváte?
Zhotovujete?
otevřte www.i-stavba.cz

Ochranná známka Maximální reklamy

Příjem inzerce:
Moravská reklamní, s.r.o.
IBC, Příkop 6, 602 00 Brno
tel./fax: 545 175 844, 545 175 967
e-mail: info@mrs.cz

P O R TA F L E X

P¼EDLENÍ HAL, DOPLNK VRAT A PRÒCHODÒ

www.lamelove-clony.cz

wwww.mrs.cz
w
w.
www.mrs.cz
www.mrs.cz
m
rs
www.mrs.cz
.cz
www.mrs.cz

PRVNÍ kESKÁ SHRNOVACÍ CLONA

e-mail: vyroba@portaflex.cz
tel.: 599 524 101
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AUTOMATICKÉ VRATOVÉ, PARKOVACÍ
A BEZPEéNOSTNÍ SYSTÉMY

Parkovací systémy, závory a sloupky pro pøší zóny,
obchodní centra, parkovací domy, hotely, garáže, nemocnice,
záchytná, møstská, venkovní i podniková parkovištø

Kompletní Ćešení z jedné ruky

WWW.GLOBETRADE.CZ
23
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