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4.  Podlahové vykurovanie/chladenie

Príprava podlahy

Stavebné predpoklady
Pred začatím prác by mali byť nainštalované okná a dvere a začis-
tené steny, aby bolo umožnené bezprievanové schnutie vykurova-
cieho poteru. Aby systémové dosky dobre dosadli na podklad, musí 
byť podkladový betón pred ich uložením zbavený všetkých zvyškov 
malty a úplne pozametaný.

Podkladový betón
Prevedenie podkladového betónu musí zodpovedať smerniciam 
DIN 4122 a DIN 18202. Pod podlahovým vykurovaním sa nesmú 
vyskytovať deliace škáry, výškové posuny, trhliny a podobne. Hrubá 
podlaha musí byť pozametaná a nesmú sa na nej vyskytovať nerov-
nosti, ako napr. prilepené zvyšky malty, trhliny atď.
Ak sú pred uložením systémových dosiek nainštalované na podkla-
dovom betóne rúrky, môže byť položená vyrovnávacia vrstva, napr.
z polystyrénu, aby tak bola pre uloženie systémových dosiek
k dispozícii rovná plocha. Rúrky môžu byť tiež uložené v špárach 
vyrezaných v systémovej doske pomocou profilového noža, čo  
z hľadiska nákladov predstavuje priaznivú alternatívu k vyrovnávacej 
vrstve. Na vyrovnanie nerovností podkladového betónu nesmú byť  
v žiadnom prípade použité násypy (napr. piesok), vytvorili by sa 
dutiny, ktoré vedú k poškodeniu podlahy.

Vyznačenie výšok
Pred začatím ukladania je potrebné skontrolovať, či je dodržaná 
potrebná konštrukčná výška. Na to by mali byť dispozícii v každom 
podlaží vzťažné výškové body určené priamo na stavbe.

Izolácia proti vlhkosti
Už v projekte je potrebné počítať s izoláciou proti vlhkosti, ktorá je 
nevyhnutná pri pivniciach a nepodpivničených priestoroch. Slúži  
na izoláciu proti vlhkosti vzlínajúcej zospodu a zo strán. Izolácia 
stavebného objektu sa potom vykonáva podľa normy DIN 18195.  
Pri výbere materiálu je potrebné dbať na to, aby boli použité materiá-
ly, ktoré sa dobre znášajú s polystyrénom a neobsahujú rozpúšťadlá. 
Nesmú byť použité lepenky obsahujúce decht a zalievacie alebo 
stierkové hmoty obsahujúce rozpúšťadlá. Najvhodnejšie sú izolačné 
pásy s vrstvou bitúmenu alebo plasty. Styčné plochy je nutné náleži-
te prekryť a zvariť.

Vykurovací poter/vyrovnávacia vrstva

Podlahové vykurovanie 1.2.3. a TAC je vhodné pre cementové  
a tekuté potery.

Dilatačný pás

Zabezpečuje voľnú rozťažnosť mazaniny a zabraňuje prenosu  
krokového hluku do priľahlých priestorov. Dilatačný pás musí dosa-
hovať od nosného podkladu až k úrovni nášľapnej vrstvy a umožňo-
vať pohyb poteru min. 5 mm. Tieto požiadavky spĺňajú v súlade  
s normou DIN 18560 dilatačné pásy. Uloženie sa vykonáva bez škár 
na všetkých zvislých stavebných prvkoch, ako sú steny, rámy dverí 
alebo stĺpy.

Cementový poter

Na systém 1.2.3 je možno naniesť bežný cementový poter podľa 
normy DIN 18353. Aby sa predišlo škodám, ktoré by vznikli vplyvom 
prevzdušňovacích prísad s obsahom vápnika alebo zmäkčovadiel, 
ktoré sa pridávajú do poterovej zmesi alebo zmesovej vody, pred-
pisujeme záväzné použitie plastifikátora gabolith do poteru. Hrúbka 
poteru závisí od typu konštrukcie konkrétnej stavby. U poterov, ktoré 
sú vystavené väčšiemu zaťaženiu, ako napr. skladovacie priestory, 
dielne atď., je nutné v súlade so statickými údajmi hrúbky poteru 
zväčšiť. Podľa účelu je vždy nutné použiť špeciálnu konštrukciu. Pre 
obytné priestory, popr. pre priestory, kde nie je uvažované zvýšené 
zaťaženie, sa používa cementový poter pevnostnej triedy C16/20.

Odporúčané zloženie cementového poteru:
Cementový poter vyrobený podľa STN EN 13813 s podlahovým 
vykurovaním STN EN 1264-4.

Základný materiál:
Cement: CEM I 32,5 R (42,5 R) – STN EN 197-1
Kamenivo: 0 – 8 mm A/B (STN EN 206-1)
Voda: na zmiešavanie
Prísady: gabolith

Dávkovanie:
10 lopát kameniva, cca 40 l
50 kg cement CEM I 32,5 R (42,5 R)
10 l voda na zmiešanie
0,5 l gabolith
20-26 lopát kameniva (cca 110 l)
6-8 l voda na zmiešanie

Zloženie poteru:
Pomer cement : kamenivo 1 : 5,5
(50 kg cementu : 275 kg kameniva = cca 33-40 lopát)
Pomer cement : plastifikátor Gabolith 100 : 1, 500 g (0,5 l) gabolithu
17-20 l vody na zmiešanie
Obsah cementu na 1 m3 cementového poteru: 300 kg CEM I 32,5 R 
(42,5 R)
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Receptúra na cca 1 m3 cementového poteru:
Cement I 32,5 R (42,5 R) 300 kg /m3 50 kg
Kamenivo 0-8 mm 1650 kg/m3 275 kg
Voda na zmiešanie 120 l/m3 20 l
Gabolith 3 l/m3 0,5 l

Množstvo vody je potrebné upraviť podľa vlhkosti použitého kameniva. 

Upozornenie: Čerstvo nanesený poter je potrebné prvých 10 dní 
chrániť pred prudkými zmenami teploty a pred rýchlym vysychaním 
povrchu betónu. Teplota vzduchu pri zrení betónu sa musí pohybo-
vať v rozmedzí 5 – 25 °C. Ak sa do poteru podlahového vykurovania 
pridá plastifikátor, môže sa začať s pomalým zahrievaním po cca  
21 dňoch (nábehová teplota cca 20 - 25°C). 

Prísada do poteru - plastifikátor
Táto prísada podstatne zlepšuje tekutosť poteru. Tým sa zabezpečí 
optimálny kontakt medzi rúrkou a poterom. Ďalšou prednosťou prísa-
dy je zníženie obsahu vzduchu v potere, čím sa zlepší jeho tepelná 
vodivosť.
Dávkovanie plastifikátora gabolith: 1 % z váhy cementu, t. j. 0,5 kg 
plastifikátora na jedno vrece cementu, popr. cca 3 kg plastifikátora 
na 1 m3 cementového poteru.

Tekutý anhydritový poter
Anhydritové potery s anhydritovými spojivami podľa normy DIN 4208 
nemajú negatívny vplyv na komponenty podlahového vykurovania. 
Je potrebné zohľadniť zníženú tepelnú vodivosť. Pri používaní 
anhydritových poterov je potrebné chrániť izoláciu pred preniknu-
tím poteru pomocou vhodných prostriedkov. Hrúbka anhydritových 
poterov môže byť vo všeobecnosti o 10 mm nižšia ako pri použití 
cementového poteru. Pri tekutých poteroch nie sú potrebné žiadne 
prísady (plastifikátory).

Škáry
Dilatačné škáry oddeľujú konštrukčné diely po celom priereze, tzn. 
od betónovej podkladovej vrstvy, príp. od izolácie proti vlhkosti až  
po povrch nášľapnej vrstvy. Vo vyhrievaných podlahových konštruk-
ciách sa od určitých rozmerov vyžadujú dilatačné škáry. Najväčšia 
plocha jedného celku max. 40 m2, bočná dĺžka menšia ako 8 m,  
pomer strán max. 1 : 2,5. Tieto škáry sa musia zhotoviť nad existu-
júcimi deliacimi škárami budovy na rovnakom mieste a v rovnakej 
šírke ako ohraničené pole, ako okrajové škáry pri všetkých sused-
ných konštrukčných dieloch a pevných konštrukciách.

Izolácia proti krokovému hluku
Na výrobu systémových dosiek sa používajú len izolačné dosky, 
ktoré spĺňajú zvýšenú ochranu proti krokovému hluku podľa normy 
DIN 18164.

Tepelná izolácia
Tepelné izolácie sú v súlade s predpismi o ochrane pred únikmi tepla 
WSVO 95 a DIN EN 1264 (DIN 4725). 

Podlahové krytiny

Vrchná podlahová vrstva má rozhodujúci vplyv na špecifický tepelný 
výkon podlahového vykurovania. Vzhľadom na veľmi nízky tepelný 
odpor a s tým súvisiaci dobrý prestup tepla sú pre podlahové vyku-
rovanie najvhodnejšie dlažby ako kameň, kabrince alebo keramické 
dlaždice. Najmä s alternatívnymi zdrojmi energie (kondenzačné kot-
ly, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory) by sa mali používať keramic-
ké dlažby, pretože dovoľujú veľmi nízke teploty prívodnej vody, a tým 
vysoký stupeň účinnosti zdroja tepla. Pri projektovaní podlahového 
vykurovania sa pri dlažbe dosadzuje na výpočet tepelného odporu 
hodnota 0,1 m2 K/W. Tým sa zohľadňuje prípadná neskoršia výmena 
dlažby (DIN 4725 T3).

Podlahové nášľapné vrstvy
Podmienky pre správne použitie nášľapných vrstiev pre podlahové 
vykurovanie:
  výrobca udáva, že táto krytina je vhodná pre podlahové vykurova-
nie (zodpovedajúce označenie)

  dodržanie pokynov výrobcu podlahovej krytiny a výrobcu lepidla 
pre spracovanie

  max. tepelný odpor RλB <   0,15 m2 K/W
  overiť správne vykonanie prípravných prác
  úspešná skúška zrelosti a zvyškovej vlhkosti poteru

Pred položením nášľapnej vrstvy je bezpodmienčene potrebné 
vykonať kompletnú vykurovaciu skúšku. Pred začatím pokladania je 
potrebné odstaviť vykurovanie, alebo nastaviť vykurovanie tak, aby 
bola povrchová teplota poteru v rozsahu 15 – 18 °C. Ako základové 
materiály, škárovacie a lepiace hmoty môžu byť použité len také, 
ktoré sú výrobcom označené ako „vhodné na podlahové vykurova-
nie“ a sú odolné voči starnutiu pôsobením zvýšenej teploty. Tieto 
materiály musia byť vhodné pre trvalé zaťaženie teplotou do 50 °C.

Odstránenie prečnievajúcich okrajových dilatačných 
pásov
Prečnievajúce časti okrajových dilatačných pásov sa odstraňujú vždy 
až po ukončení pokladania dlažby a škárovaní. Vtedy sa nemôže 
lepiaca a škárovacia hmota dostať do medzier medzi vykurovacími 
okruhmi, a tak medzi nimi vytvoriť pevné spojenie. Vzniknuté škáry 
musia byť po odrezaní prečnievajúcich častí okrajových oddeľova-
cích pásov vyplnené trvalo pružným materiálom.

Tlaková skúška
Tlaková skúška sa musí vykonať pred začatím pokladania poteru pri 
1,3-násobku maximálneho dovoleného pretlaku. V priebehu poklada-
nia poteru zostáva systém pod tlakom, aby sa dali rýchlo a bezpečne 
odhaliť prípadné netesnosti.

Uvedenie do prevádzky
Rozkúrenie hotového podlahového vykurovania sa môže vykonať 
najskôr 21 dní po ukončení pokladania nášľapnej vrstvy.
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Spôsoby pokládky

Špirála
Ideálna pre systémové dosky a pás.

Jednoduchý meander
Vhodný pre BTA alebo priemyslové aplikácie.

4.  Podlahové vykurovanie/chladenie

Poznámky k vyhrievaniu poteru

  všetky vykurované plochy musia byť pred položením obkladu 
vyhriate

  pred začiatkom pokládky sa musia jednotlivé okruhy hydraulicky 
vyregulovať

  s vyhrievaním sa môže začať najskôr 21 dní po dokončení poklád-
ky cementových poterov a pri anhydritových poteroch najskôr po  
7 dňoch (t.j. s bezvodným síranom vápenatým) podľa údajov 
výrobcu

  po prvý raz sa začne vyhrievať pri teplote nábehovej vody  
cca 25 °C

  ďalej sa teplota prívodu zvyšuje každý deň vždy cca o 5 °C. 
Teplota prívodu sa može zvyšovať i rýchlejšie, ale max. hodnota 
teploty prívodu podľa výpočtu sa môže dosiahnuť najskôr 3 dni od 
začiatku vyhrievania poteru

  max. teplota prívodu podľa výpočtu sa udržiava min. 4 dni bez 
nočného útlmu

  v tomto období je potrebné zabezpečiť výmenu vzduchu  
v miestnostiach bez prievanu 

Aj napriek dodržaniu hore uvedených krokov nie je záruka, že sa 
zrením dosiahol potrebný obsah vlhkosti poteru. Preto je potrebné 
zrenie predĺžiť ďalším vykurovaním, ktoré sa môže prispôsobiť pre-
vádzke vykurovacieho systému podľa vonkajšej teploty.
Pri týchto postupoch je potrebné dodržiavať aj technické požiadavky  
a podmienky na položenie obkladov. 



18 19

4a.  Podlahové vykurovanie/chladenie 
Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém

Popis systému a oblasti použitia

Systém podlahového vykurovania 1.2.3 sa skladá z:

  polybuténovej vykurovacej rúrky Gabotherm® 15 x 1,5 mm, 18 x 2 
mm a 17 x 2 5-vrstvovej

  systémovej dosky z tvarovaného polystyrénu
   rozdeľovača 
- s integrovanými násuvnými spojkami (len pre rúrku 15 x 1,5 mm) 
- so zvieracími spojmi (pre všetky dimenzie rúrok)

Prednosti systému 1.2.3.

Montáž systému 1.2.3 je v porovnaní so všetkými známymi systé-
mami omnoho ľahšia a rýchlejšia. Rúrka Gabotherm® 15 × 1,5 mm 
má vzhľadom k nepatrnej hrúbke steny podstatne väčšiu ohybnosť/ 
pružnosť a súčasne má rovnaký prietok ako bežne používaná rúrka
16 × 2 mm. V spojení so systémovou doskou z tvarovaného polysty-
rénu je montáž veľmi jednoduchá.

Všeobecné informácie

Gabotherm® 1.2.3 je systém podlahového vykurovania s priamym 
uložením rúrok do poteru. Pritom môže byť použitý ako cementový 
poter s prísadami, alebo anhydritový (tekutý) poter.
Montáž systému 1.2.3 je v porovnaní s inými systémami ľahšia
a rýchlejšia. Polybuténová rúrka Gabotherm® hetta 15 × 1,5 mm 
má vzhľadom k nepatrnej hrúbke steny podstatne väčšiu ohybnosť/ 
pružnosť a súčasne má rovnaký prietok ako bežne používaná rúrka
16 × 2 mm. Polybuténová rúrka Gabotherm® hetta je v súlade
s normou DIN 4726/27 opatrená kyslíkovou bariérou a bol na ňu 
vystavený certifikát MPA, DIN a ITC Zlín.
K rúrkam Gabotherm® hetta bola špeciálne vyvinutá systémová 
doska s integrovanou tepelnou izoláciou, izoláciou proti kročajovému 
hluku a vlhkosti z polystyrénu s výstupkami pre uchytenie rúrok. Túto 
systémovú dosku s tvrdou vrchnou vrstvou a jadrom z krokovej izo-
lácie, ktorá má značku kvality RAL, možno veľmi ľahko bez prierezov 
spracovávať krájacím nožom. Rúrky môžu byť do tejto dosky ukla-
dané s rozostupom 50 mm, 75 mm a ich násobkami. Vďaka tomu je 
montáž systému 1.2.3 veľmi jednoduchá.

Oblasti použitia pri rozdielnom pracovnom zaťažení

V závislosti na pracovnom zaťažení rozlišujeme vždy 2 oblasti 
použitia:

  pracovné zaťaženie do 5,0 kN / m2 (500 kg/m2) u obytných  
a administratívnych budov - systémová doska 30-2

  pracovné zaťaženie do 75 kN/m2 (7 500 kg/m2) pri priemyselnych 
stavbách (napr. autosalóny) - systémová doska 10

Pri vyššie uvedených systémových doskách možno podľa potreby 
použiť nasledovné prídavné izolácie:

  doska 30-2 + prídavná izolácia PUR izolácia, príp. EPS 100
  doska 10 + prídavná izolácia PUR izolácia, EPS alebo XPS
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4a.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém

Polybuténová rúrka

Ochranná rúrka 
Oporné puzdro
Press-spojka, Press-adaptér, Adaptér

Priestorové termostaty

Gabotherm® hetta PB-R 15x1,5 mm
Gabotherm® hetta PB-R 18x2,0 mm 
Gabotherm® hetta PB-R  
17x2,0 mm 5vrstvová

Systémová doska

Systémová doska 30-2, RA 75
Systémová doska 30-2 Combitop, RA 50
Systémová doska 10, RA 50, 75
Systémová doska Solotop, RA 50, 75

Rozdeľovač

Ďalšie príslušenstvo

Skrinka na montáž pod  
omietku alebo na omietku

Súprava pre pripojenie meračov tepla 
Uzatvárací kohút 
Zmiešavacia súprava

Pripájacia elektrická lišta 
Elektrotermický pohon

Dilatačné pásy
Nožnice na plastové rúrky
Plastifikátor gabolith

Prvky systému 1.2.3

Rozdeľovacia stanica s integrovanými
zasúvacími spojkami alebo zvieracími 
spojmi, materiál mosadz alebo nerez
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Technické údaje

Systémová doska  
30-2 RA 75 pre obytné 

priestory

Systémová doska  
10 RA 75 pre zvýšené 

zaťaženie

Systémová doska  
Solotop RA 75 pre  
obytné priestory

Rozostupy uloženia rúrok 75 mm

Určené pre rúrky d 15–18 mm

Rozmery Š x D v mm 825 x 1425

Celková úžitková plocha Š x D (mm) 750 x 1350

Úžitková plocha v m2 1,0125

Ukladacia vrstva cementový/anhydritový poter

Druh systému mokrý systém

Max. pracovné zaťaženie 500 kg/m2 7 500 kg/m2 500 kg/m2

Tepelný odpor 0,75 m2K/W 0,29 m2K/W –

Menovitá výška izolácie v mm 30–2 10 –

Celková výška (vr. výstupkov) 52 mm 32 mm 22 mm

Materiál EPS 150–10 mm
PST-TK 5000–20 mm

EPS 150 Polystyrol fólia 1 mm

Korekcia krokového hluku 28 dB – –

Stavebné trieda podľa DIN 4102 B2 B2 –

Požiarna odolnosť podľa EN 13501-1 E E –

Systémové dosky s rozostupom RA 75

Systémová doska  
Combitop 30-2 RA 50 
pre obytné priestory

Systémová doska  
Combitop ND 11 RA 50 
pre zvýšené zaťaženie

Systémová doska  
Solotop RA 50 pre  
obytné priestory

Rozostupy uloženia rúrok 50 mm

Určené pre rúrky d 14–17 mm

Rozmery Š x D v mm 850 x 1450

Celková užitná plocha Š x D (mm) 800 x 1400

Úžitková plocha v m2 1,12

Ukladacia vrstva cementový/anhydritový poter

Druh systému mokrý systém

Max. pracovné zaťaženie 500 kg/m2 7 500 kg/m2 500 kg/m2

Tepelný odpor 0,75 m2K/W 0,29 m2K/W –

Menovitá výška izolácie v mm 30–2 11 –

Celková výška (vr. výstupkov) 52 mm 33 mm 22 mm

Materiál EPS 150–10 mm
PST-TK 5000–20 mm

EPS 150 Polystyrol fólia 1 mm

Korekcia krokového hluku 28 dB – –

Stavebné trieda podľa DIN 4102 B2 B2 –

Požiarna odolnosť podľa EN 13501-1 E E –

Systémové dosky s rozostupom RA 50
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4a.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém

Skladby podláh podľa WSVO a DIN 4725

I.  Štandardné konštrukcie podláh pre obytné  
budovy so systémovou doskou 30-2

1. Podlahy medzi bytovými priestormi (Rλ,ins ≥ 0,75 m2 K/W)

1a)  Podlahy medzi bytovými priestormi bez ďalších rozvodov  
na podkladovom betóne

Tepelná izolácia podľa normy WSVO 95 a DIN 4725 T3

63 mm  vykurovací poter vrátane rúrky PB–R  
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová doska 30-2

91 mm bez nášľapnej vrstvy

1b)  Podlahy medzi bytovými priestormi s ďalšími rozvodmi  
na podkladovom betóne

Rozvody na podkladovom betóne (max. priemer cca 20 mm)  
vložené do drážok v systémovej doske. 

Pozor: Rešpektujte požiadavky na ochranu proti krokovému hluku 
alebo zvoľte variant 2b!

63 mm  vykurovací poter vrátane rúrky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová doska 30-2

91 mm bez nášľapnej vrstvy

Rλ,ins=2 m2K/W Rλ,ins=0,75 m2K/W

Rλ,ins=1,5 m2K/W Rλ,ins=1,25 m2K/W

10 °C0 °C

-15 °C

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou proti
vonkajšiemu vzduchu

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou nad obytnými priestormi

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou
nad terénom

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou nad
nevykurovanými priestormi
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1c)  Rozvody na podkladovom betóne, vyrovnávacia vrstva  
napr. z materiálu EPS 100 (20 mm)

63 mm  vykurovací poter vrátane rúrky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

10 mm systémová doska 10

20 mm prídavná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) napr. EPS 100

93 mm bez nášľapnej vrstvy

2)  Stropná konštrukcia nad čiastočne vykurovanými alebo
nevykurovanými priestormi (Rλ,ins ≥ 1,25 m2 K/W)

2a) bez rúrok na betónovém podklade
Prídavná izolácia sa vzťahuje na izolačný materiál skupiny tepelnej 
vodivosti 040. Je potrebné mať na zreteli, že deformácia celej  
tepelnej izolácie musí byť <5 mm.

63 mm  vykurovací poter vrátane rúrky PB–R  
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová doska 30-2

20 mm prídavná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

111 mm bez nášľapnej vrstvy

2b) s rúrkami na betónovém podklade

63 mm  vykurovací poter vrátane rúrky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová doska 30-2

20 mm prídavná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti   
λ = 0,04 W.m–1.K–1) napr. EPS 100

111 mm bez nášľapnej vrstvy

3) Stropná konštrukcia nad terénom/vonkajším priestorom 
(Rλ,ins = 1,5 m2 K/W nad terénom/ Rλ,ins = 2 m2 K/W  
nad vonkajším priestorom)

Prídavná izolácia sa vzťahuje na izolačný materiál skupiny tepelnej 
vodivosti 025, (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,025 W.m-1.K-1). 
Je potrebné mať na zreteli, že deformácia celej tepelnej izolácie 
musí byť <5 mm.

63 mm  vykurovací poter vrátane rúrky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová doska 30-2

min. 50 mm* PUR, príp. EPS 100 (nie je súčasťou dodávky)

2 mm izolácia stavebného objektu nad terénom
(nie je súčasťou dodávky)

141 mm bez nášľapnej vrstvy a bez izolácie staveb. objektu

143 mm bez nášľapnej vrstvy, izolácia stavebného objektu

*  optimálna hrúbka prídavnej izolácie nad terénom/vonkajším  
prostredím je cca 50 mm EPS 100
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II.  Štandardné skladby podláh pre priemyselnú 
výstavbu so systémovou doskou 10

    (pre zaťažiteľnosť do 7500 kg/m–2)

1) Izolácia na podkladovom betóne (k ≤ 0,35 W/m2 k)

Vykurovaná nosná doska musí byť staticky dimenzovaná v súlade  
so zaťažením

min. 63 mm s ohľadom 
na zaťaženie podlahy

 vykurovací poter vrátane rúrky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

10 mm systémová doska 10

min. 65 mm PUR, príp. XPS

2 mm izolácia stavebného objektu nad terénom 
(nie je súčasťou dodávky)

min. 140 mm s ohľadom 
na zaťaženie podlahy

bez nášľapnej vrstvy
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Skladba podlahy s ohľadom na rozdielne 
pracovné zaťaženie

so zreteľom na rôzne nášľapné vrstvy pri rovnakej montážnej výške

RλB = 0,05 m2 K/W
Dlaždice: 8 mm
Lepidlo na dlaždice: 2 mm
Cementový poter: 63 mm

RλB = 0,1 m2 K/W
Textilná
Nášľapná vrstva: 10 mm
Cementový poter: 63 mm

RλB = 0,1 m2 K/W
Plastová
Nášľapná vrstva: 10 mm
Cementový poter: 63 mm

RλB = 0,15 m2 K/W
Parkety (DIN 18356)
VOB diel C: 8 mm
Lepidlo DIN 281: 2 mm
Cementový poter: 63 mm

1 - rúrka PB-DD 15 × 1,5 alebo 18 × 2
2 -  systémová doska s integrovanou tepelnou izoláciou a izoláciou 

proti krokovému hluku podľa normy DIN 4180 a DIN 4109, WSVO
3 -  dilatačný pás, GTF-RDS, podľa normy DIN 18560 (po úroveň 

podlahy)
4 - pružná dilatačná škára (nie je súčasťou dodávky)

Orientačné hodnoty hrúbky vykurovacieho poteru pri rozdielnych  
zaťaženiach s plastifikátorom gabolith

Cementový poter trieda pevnosti C16/20,  
s plastifikátorom gabolith 

Max. pracov-
né zaťaženie

Systém Konštrukcia 
podľa DIN 
18560

Typ konštrukcie podľa DIN 1955/BI.3 Menovitá hrúbka 
vykurovacieho 
poteru 

Minimálne 
prekrytie 
rúrky

Množstvo 
plastifikátora 
gabolith**

1,5 kN/m2 podlahové  
vykurovanie 1.2.3

A 1 obytný dom d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

2,0 kN/m2 podlahové  
vykurovanie 1.2.3

A 1 Kancelárske priestory d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

3,5 kN/m2 podlahové  
vykurovanie 1.2.3

A 1 Terapeutické miestnosti
(ordinácia), učebne

d* + 55 mm 55 mm cca  
0,17 kg/m2

5,0 kN/m2 podlahové  
vykurovanie 1.2.3

A 1 Cirkevné stavby, telocvične, výstavné 
a predajné priestory, tanečné sály, 
knižnice, administratívne budovy, 
obchodné domy

d* + 65 mm 65 mm cca  
0,20 kg/m2

Hrúbka poteru závisí od spôsobu využitia, od triedy pevnosti poteru 
ako aj od stlačiteľnosti izolačných vrstiev.
d* = vonkajší priemer rúrky (príp. ochrannej rúrky) 15–18 mm 
** Je potrebné dodržiavať návod na spracovanie prísady gabolith.

Pozn.: V prípade použitia anhydridového poteru sa môže menovitá 
výška poteru znížiť cca o 10 mm podľa údajov dodávateľa poteru.
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Podklady pre dimenzovanie

Povrchová teplota podlahy
Zo zdravotných a fyziologických dôvodov by mali byť bezpodmieneč-
ne dodržané nasledujúce priemernej povrchovej teploty podlahy:

Pobytové zóny 29 °C • Kúpeľne 33 °C • Okrajové zóny 35 °C

Využiteľný rozdiel teplôt Δ ϑH
Využiteľný rozdiel teplôt slúži na stanovenie hustoty tepelného toku  
a môže byť približne stanovený nasledujúcim spôsobom:

Δ ϑH = (ϑV+ϑR) /2 – ϑi
ϑV = teplota prívodu
ϑR = teplota spiatočky
ϑi = vnútorná priestorová teplota podľa DIN 4701 (15, 18, 20, 22 
alebo 24 °C)

Tepelné odpory podlahovej krytiny RλB

Tepelný tok je závislý aj od tepelného odporu nášľapnej vrstvy. Pri 
výpočtoch a projektovaní môžu byť použité nasledujúce hodnoty 
tepelných odporov:

Poter (bez nášľapnej vrstvy) Rλ,B = 0,000 m2K/W
Keramická/kamenná dlažba 5 mm Rλ,B = 0,010 m2K/W
Krytina z PVC  Rλ,B = 0,020 m2K/W
Parkety 8 mm  Rλ,B = 0,045 m2K/W
Parkety 10 mm  Rλ,B = 0,050 m2K/W
Koberec tenký  Rλ,B = 0,075 m2K/W
Koberec stredne hrubý Rλ,B = 0,100 m2K/W
Koberec hrubý  Rλ,B = 0,150 m2K/W

POZOR! V prípade laminátových podláh je lepšie brať do úvahy 
tepelný odpor min. Rλ,B = 0,100 m2K/W.
Na projektovanie podlahového vykurovania odporúčame používať 
výpočtové programy Techcon alebo Termoplan, ktoré sa dajú stiah-
nuť na stránke www.gabotherm.sk

Paušálne hodnoty rozostupov uloženia pre približný  
výpočet
V tabuľke sú uvedené štandardné hodnoty rozostupov uloženia pre 
približný výpočet, tabuľka však nenahrádza detailné dimenzovanie!

Príklad výpočtu – predpoklady:
Priestorová teplota ϑi = 20 °C
Teplota prívodu ϑV = 40 °C
Nášľapná vrstva parkety Rλ,B = 0,05 m2K/W
Vykurovaný priestor 25 m2

Potreba tepla 2000 W
Hustota tepel. toku 80 W/m2

Výsledok:
Rozostup uloženia 75 mm
Max. plocha na vykurovací okruh 9,5 m2

3 vykurovacie okruhy celkom
(napr. 2 x 8 m2, 1 x 9 m2)
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Paušálne hodnoty rozostupov
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Teplota prívodu 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Priestorová teplota 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C

Nášľapná vrstva Dlažba Parkety Koberec Dlažba Dlažba Parkety Koberec Dlažba Dlažba Parkety Koberec Dlažba Dlažba Parkety Koberec Dlažba

RλB v m2 K/W 0,01 0,05 0,1 0,01 0,01 0,05 0,1 0,01 0,01 0,05 0,1 0,01 0,01 0,05 0,1 0,01

30 23 27
Rozostupy pre uloženie 300 300 300 225 300

max. plocha 36,5 29,5 25,8 22,0 40,5

35 24 28
Rozostupy pre uloženie 300 300 225 150 300 300

max. plocha 26,5 24,2 21,5 20,0 40,0 35,0

40 24 28
Rozostupy pre uloženie 300 225 150 150 300 300 300 300

max. plocha 22,8 20,0 19,5 18,2 37,0 33,5 21,5 25,5

45 24 28
Rozostupy pre uloženie 18,8 150 150 150 300 300 225 225 300 300

max. plocha 18,5 17,5 17,3 16,5 32,8 22,5 22,0 27,0 31,5 30,5

45 24 28
Rozostupy pre uloženie 225 150 75 75 300 300 225 225 300 300 300 300

max. plocha 14,8 15,8 8,5 9,6 21,0 20,0 17,5 20,5 30,0 25,0 29,0 28,8

50 25 29
Rozostupy pre uloženie 150 75 75 300 225 150 225 300 300 300 300

max. plocha 14,5 9,5 9,2 18,7 17,5 15,0 16,0 25,0 18,5 24,5 24,0

60 26 30
Rozostupy pre uloženie 150 75 225 225 150 150 300 300 225 300 300 300 300

max. plocha 14,3 9,2 20,0 17,0 14,2 17,5 25,0 15,5 17,0 19,0 25,8 22,0 25,5

65 26 30
Rozostupy pre uloženie 150 225 150 75 150 300 300 150 225 300 225 300

max. plocha 14,3 14,5 14,0 9,5 14,5 18,0 14,5 17,5 19,5 24,5 21,5 24,5

70 26 30
Rozostupy pre uloženie 75 225 150 75 75 300 225 150 225 300 225 300

max. plocha 9,5 14,2 13,5 9,0 9,5 14,5 19,0 16,0 18,5 20,0 18,0 20,0

75 27 31
Rozostupy pre uloženie 75 150 75 75 300 225 150 225 300 300 225 300

max. plocha 9,0 14,5 9,5 9,0 13,5 15,5 13,0 14,5 21,0 18,5 17,0 18,5

80 27 31
Rozostupy pre uloženie 75 150 75 75 225 150 75 225 300 225 150 225

max. plocha 8,5 12,0 9,5 8,8 18,0 16,0 10,5 14,0 18,5 19,5 17,5 16,5

85 28 32
Rozostupy pre uloženie 150 75 75 225 150 75 150 300 225 150 225

max. plocha 11,4 8,5 8,4 15,5 15,0 9,5 14,5 14,5 16,5 14,5 15,8

90 28 32
Rozostupy pre uloženie 150 75 75 150 150 75 150 225 225 150 225

max. plocha 11,2 8,0 8,0 14,5 12,5 8,0 14,0 15,8 15,0 13,8 15,5

95 29 33
Rozostupy pre uloženie 75 150 150 150 225 150 75 150

max. plocha 9,2 14,0 10,0 11,0 15,0 15,5 10,5 16,0

100 29 33
Rozostupy pre uloženie 75 150 75 150 225 150 75 150

max. plocha 7,9 13,5 8,0 10,0 14,5 15,0 9,5 15,0

105 29 33
Rozostupy pre uloženie 75 150 75 75 225 150 150

max. plocha 7,6 11,0 7,5 10,0 10,5 12,5 12,5

110 30 (34)
Rozostupy pre uloženie 75 75 75 150  75 150

max. plocha 7,3 9,5 9,5 12,0 10,0 11,0

115 30 (34)
Rozostupy pre uloženie 75 75 150 75 150

max. plocha 9,0 8,0 9,5 9,0 10,0
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Hustota tepelného toku pre systém 1.2.3

Hustota tepelného toku pri použití polybuténových rúrok  
15 - 18 mm. Prekrytie rúrok 45 mm

podlahová krytina, napr. dlaždice v kúpeľni
Rλ,B = 0,0 m2K/W

Teplota povrchu  
podlahy t (°C)

Využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH [K]
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podlahová krytina, napr. koberec stredný
Rλ,B = 0,10 m2K/W

podlahová krytina, napr. parkety 10 mm
Rλ,B = 0,05 m2K/W

podlahová krytina, napr. koberec hrubý
Rλ,B = 0,15 m2K/W

Príklad odčítania hodnôt
Pri využiteľnom rozdiele teplôt 25 K a pri rozostupe rúrok 225 mm 
dosiahne hustota tepelného toku 105 W/m2.
Teplota povrchu podlahy pri priestorovej teplote 20 °C je priemerne 
29 °C (pobytová zóna).

Využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH = rozdiel medzi strednou teplotou  
vykurovacej vody a teplotou v miestnosti.
Hraničná krivka 9 K sa používa pre obytné miestnosti a kúpeľne.

Pre dimenzovanie podlahového vykurovania odporúčame používať 
výpočtové programy TechCON alebo Termoplan, ktoré sú voľne  
k stiahnutiu na stránkach www.gabotherm.sk

Limitná krivka
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Limitná krivka

Teplota povrchu  
podlahy t (°C)

Využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH [K]
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Montážny návod

Predbežné projekčné výkony:
  výpočet potreby tepla podľa DIN 4701
  projektovanie systému podľa potreby tepla (s rozložením  
vykurovacích okruhov a rozostupmi rúrok)

Predbežné stavebné výkony:
  stavba omietnutá a vyčistená
  hotové hydroizolácie
  kotolňa so zariadením, hlavné rozvody hotové, rozdeľovače  
osadené

1. Položenie okrajových oddeľovacích pásov:
  priamo na podkladový betón, ak nie je použitá prídavná tepelná 
izolácia

 na prídavnú tepelnú izoláciu

2.  Odrezanie presahov vrchnej fólie orezávačom pred položením 
dosiek k stenám miestnosti

3.  Na vytvorenie styku s presahom treba tvrdú vrchnú vrstvu nadvihnúť  
a nožom odrezať izolačnú vrstvu.

4. Odstránenie izolácie na vytvorenie presahu

5. Hotový presah na spojenie dosiek

UPOZORNENIE: Pokládku je nutné začať vždy po ľavej ruke a od 
ľavého horného rohu miestnosti, viď obr. 1. Tj. oba dva presahy sa 
na doske najprv odrežú a odrezanými plochami sa doska dorazí 
do ľavého horného rohu miestnosti, aby pri pokládke ďalších radov 
dosiek dochádzalo k preplátovaniu vrchnej fólie.
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6. Prívodná doska s dilatačným pásom 1 m

9.  Minimálny polomer oblúka rúrok sa dosiahne ohybom okolo 3 výstupkov 
pri ohybe o 180°, príp. okolo 2 výstupkov pri ohybe o 90°. Pozor: Platí 
len u dosiek s rozostupom RA 75 mm. U dosiek RA 50 mm je nutné 
postupovať individuálne. Nikdy nesmie dôjsť pri inštalácii k prelo-
meniu rúrky. Ak k tomu dôjde je nutné rúrku v mieste poškodenia 
vystrihnúť!

7. Ochranná rúrka, napr. pri prechode cez dvere!

8. Ukladanie rúrok Gabotherm®!

10. Diagonálne uloženie rúrok upevnených kotviacimi sponami!

11. Lisovaný spoj v konštrukcii podlahy!

12.  Vloženie fólie okrajových oddeľovacích pásov pod  
okrajovú rúrku (nevyhnutné pri tekutých poteroch)!

13. Označenie polohy spodnej hrany matice na rúrke!
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14. Označenie hĺbky zasunutia 25 mm

17. Kontrola dosadnutia oporného puzdra

15. Odstrihnutie rúrky v mieste hornej značky na rúrke

16. Zasunutie oporného puzdra

18. Zasunutie konca rúrky do zasúvacej spojky

19. Rez hotovým spojom rúrky a zasúvacej spojky

1.2.3 – a montáž je hotová!
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Návod na montáž zasúvacích spojek d15

Skrátenie rúrky z polybuténu
  rúrku strihajte len nožnicami na plastové rúrky

Pozor: Rúrka sa nesmie skracovať pílkou!

Vytvorenie zasúvacieho spoja
   po odstrihnutí rúrky zasuňte do konca rúrky oporné puzdro a úplne 
ho zatlačte do rúrky

  rúrku úplne zasuňte do zasúvacej spojky tak, aby značka hĺbky 
zasunutia bola tesne pri spodnej hrane zasúvacej spojky

  presvedčte sa, čo je koniec rúrky zasunutý až za tesniaci  
O-krúžok a upevňovací krúžok z nehrdzavejúcej ocele

  krátkym povytiahnutím rúrky zaistíte a preveríte dokonalé  
upevnenie rúrky zúbkami v upevňovacom krúžku

Pozor: V žiadnom prípade nedávajte prsty do zasúvacích spojok 
– hrozí nebezpečenstvo úrazu!

Uvoľnenie zasúvacieho spoja
Ak je potrebné z nejakého dôvodu spoj demontovať, postupujte 
nasledovne:
• odskrutkujte prevlečnú maticu
• vyberte rúrku
•  pomocou klieští zarovnajte zvyšok poistného krúžku a poistný 

krúžok odstráňte. Poistný krúžok sa nesmie znovu použiť
• stiahnite ochranný krúžok a O-krúžok
• odstráňte prevlečnú maticu
•  znovu pokračujte ako pri vytvorení nového zasúvacieho spoja  

a použite nový poistný krúžok

upevňovací krúžok/poistný krúžok/ochranný krúžok/O-krúžok/ 
prevlečná matica
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Montážne časy

Približne 150 m2 za deň
Pre montážnu skupinu (montér a pomocník) platí: kompletné 
uloženie systému vrátane systémových dosiek, dilatačných pásov, 
priemerného počtu spojov a pripojenia rozdeľovača do skrinky, pripo-
jenie čiastočných okruhov s vodiacim oblúkmi (bez pripojenia regulá-
cie podlahového vykurovania k vetve vykurovacieho zariadenia). 

Približne 2 min. na vykurovací okruh
Úspora času pri použití rozdeľovača s násuvnými spojmi.
Všetky uvedené úkony platia len za predpokladu, že montér  
i pomocník dobre poznajú systém podlahového vykurovania 1.2.3 
a používajú pri práci montážne pomôcky ako napr. odvíjač rúrok. 

Spotreba materiálu na 1 m2

Komponent
Rozostup rúrok RA (mm) 

50 75 100 150 200 225 250 300

Rúrka 20,0 m 13,3 m 10,0 m 6,6 m 5,0 m 4,4 m 4,0 m 3,3 m

Systémová doska 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

Dilatačný pás 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Odvíjač rúrok
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4b.  Podlahové vykurovanie/chladenie 
Gabotherm® TAC – mokrý systém

Všeobecná informácia

Gabotherm® TAC je systém podlahového vykurovania/chladenia 
charakteristický kotvením rúrok pomocou spôn na systémový pás, 
prípadne na systémovú fóliu s rastrom. Pri následnom uložení do 
poteru môže byť použitý cementový poter s prísadami, alebo anhyd-
ritový (tekutý) poter.

Montáž systému TAC vyžaduje oproti systému 1.2.3 viac času a 
je menej pohodlná, vo výsledku ale ponúka užívateľovi rovnaký 
komfort. Systémový pás TAC je tepelná a súčasne aj protihluková 
izolácia. Je vyrobený z elastizovaného polystyrénu EPS T. Materiál 
je trvalo kontrolovaný a zodpovedá príslušným normám DIN. Vďaka 
nakašírovanej fólii je izolácia chránená proti vlhkosti. Fólia súčasne 
slúži ako kotviaci prvok pre spony rúrok. Potlačený raster pomáha pri 
kladení rúrok v požadovaných rozostupoch.

V jednom pracovnom úkone je uložená tepelná a protihluková 
izolácia, bariéra proti vlhkosti a kotviaci prvok pre spony rúrok. Fólia 
má pre napojenie jednotlivých systémových pásov postranný presah. 
Pomocou lepiacej pásky sa zlepia jednotlivé pásy a tým sa stane 
plocha úplne tesná proti prenikaniu vlhkosti.
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Prvky systému TAC

Polybuténová rúrka

Systémový pás a kotviace spony

Rozdeľovač

Rozdeľovač VSV s integrovanými  
zvieracími spojmi, materiál  
mosadz alebo nerez

Ďalšie príslušenstvo

Systémový pás TAC, kotviaca spona TAC
Systémová fólia s rastrom, kotviaca spona TAC na fólii s rastrom

Gabotherm® hetta PB-R 15x1,5 mm
Gabotherm® hetta PB-R 18x2,0 mm 
Gabotherm® hetta PB-R  
17x2,0 mm 5vrstvová

Skrinka na montáž pod  
omietku alebo na omietku

Súprava na pripojenie merača tepla 
uzatvárací kohút 
zmiešavacia súprava

Ochranná rúrka 
Oporné puzdro
Press-spojka, Press-adaptér, Adaptér

Priestorové termostaty
Pripájacia elektrická lišta 
Elektrotermický pohon

Dilatačné pásy
Nožnice na plastové rúrky
Plastifikátor gabolith
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4b.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® TAC – mokrý systém

vlastnosť hodnota
určené pre rúrky 15 – 20 mm
celkový rozmer Š x D 10 000 x 1 100 mm
úžitková plocha Š x D 10 000 x 1 000 mm
úžitková plocha 10 m2

menovitá výška izolácie 28 mm
tepelný odpor 0,75 m2 K/W
útlm krokového hluku 29 dB
šírka systémového pásu 1 m
hrúbka systémového pásu 30-2 mm
dĺžka systémového pásu 10 m
zaťažiteľnosť 500 kg/m2

rozostupy uloženia rúrok 50 mm
stavebné trieda podľa DIN 4102 B2
dynamická tuhosť 20 MN/m3

Kotviaca spona
   materiál nárazuvzdorný polyamid (mrazuvzdorný)
  vhodný pre všetky typy plastových rúrok Gabotherm® s priemerom 
15 až 20 mm

  vynikajúce držanie v systémovom páse vďaka patentovanému 
mechanizmu vzopretia

  vysoká pevnosť
  optimálna inštalácia systémový pás - kotviaca spona - rúrka
  POZOR: V prípade použitia len fólie, ktorá nie je na tepelnej izolácii 
nalepená ako u TAC páse, je nutné použiť špeciálne kotviace spo-
ny a vhodný montážny prístroj, viď cenník.

1)  zasunutie kotviacej spony 
montážnym prístrojom

2) vzopretie kotviacej spony

Montážny prístroj
Montážny prístroj bol špeciálne vyvinutý pre kotviace spony. Ukla-
danie rúrok sa vykonáva len jedným pracovným úkonom. Vykuro-
vacia rúrka sa ukladá špirálovým spôsobom a súčasne sa pomocou 
montážneho prístroja upevňuje kotviacimi sponami v pravidelných 
rozostupoch na systémové pásy.
Montážny prístroj má pre kotviace spony zásobník, kde môže byť 
uložených až 90 ks. Vykurovacia rúrka tak môže byť rýchlo  
a komfortne položená.

POZOR: V prípade použitia samostatnej  
systémovej fólie s rastrom je treba použiť  
špeciálne kotviace spony a vhodný  
montážny prístroj, viď cenník.

Technické údaje

Systémový pás TAC s tepelnou izoláciou

Systémový TAC pás Systémový TAC pás

vlastnosť hodnota

určené pre rúrky 15 – 20 mm
celkový rozmer Š x D 110 cm x 50 m
rozostupy uloženia rúrok 50 mm

Systémová fólia s rastrom
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Rλ,ins=2 m2K/W Rλ,ins=0,75 m2K/W

Rλ,ins=1,5 m2K/W Rλ,ins=1,25 m2K/W

10 °C0 °C

-15 °C

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou proti
vonkajšiemu vzduchu

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou nad obytnými priestormi

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou
nad terénom

Stropná konštrukcia
s tepelnou izoláciou nad
nevykurovanými priestormi

Skladby podláh podľa WSVO a DIN 4725

Štandardné konštrukcie podláh pre obytné  
budovy so systémovým pásom TAC 30-2

1. Podlahy medzi bytovými priestormi (Rλ,ins ≥ 0,75 m2 K/W)

1a)  Podlahy medzi bytovými priestormi bez ďalších rozvodov  
na podkladovom betóne

Tepelná izolácia podľa normy WSVO 95 a DIN 4725 T3

61 mm  vykurovací poter vrátane rúrky  
d 15 × 1,5 mm alebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

91 mm bez nášľapnej vrstvy

1b)  Podlahy medzi bytovými priestormi s ďalšími rozvodmi  
na podkladovom betóne

Rozvody na podkladovom betóne (max. priemer cca 20 mm) vložené 
do drážok v systémovej doske. 
Pozor: Rešpektujte požiadavky na ochranu proti krokovému hluku 
alebo zvoľte variant 2b!

61 mm  vykurovací poter vrátane rúrky  
d 15 × 1,5 mm alebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

91 mm bez nášľapnej vrstvy
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4b.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® TAC – mokrý systém

2)  Stropná konštrukcia nad čiastočne vykurovanými alebo  
nevykurovanými priestormi (Rλ,ins ≥ 1,25 m2 K/W)

2a) bez rúrok na betónovém podklade
Prídavná izolácia sa vzťahuje na izolačný materiál skupiny tepelnej 
vodivosti 040. Je potrebné mať na zreteli, že deformácia celej tepe-
lnej izolácie musí byť <5 mm.

61 mm  vykurovací poter vrátane rúrky d 15 × 1,5 mm 
alebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

20 mm prídavná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti   
λ = 0,04 W.m–1.K–1) napr. EPS 100

109 mm bez nášľapnej vrstvy

2b) s rúrkami na betónovém podklade

61 mm  vykurovací poter vrátane rúrky d 15 × 1,5 mm 
alebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

20 mm prídavná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti   
λ = 0,04 W.m–1.K–1) napr. EPS 100

109 mm bez nášľapnej vrstvy

3)  Stropná konštrukcia nad terénom/vonkajším priestorom 
(Rλ,ins = 1,5 m2 K/W nad terénom/ Rλ,ins = 2 m2 K/W nad 
vonkajším priestorom)

Prídavná izolácia sa vzťahuje na izolačný materiál skupiny tepelnej 
vodivosti 025, (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,025 W.m-1.K-1). 
Je potrebné mať na zreteli, že deformácia celé tepelné izolácie musí 
byť <5 mm.

61 mm  vykurovací poter vrátane rúrky d 15 × 1,5 mm 
alebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

min. 50 mm* prídavná izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti   
λ = 0,04 W.m–1.K–1) napr. EPS 100

2 mm izolácia stavebného objektu nad terénom
(nie je súčasťou dodávky)

139 mm bez nášľapnej vrstvy a bez izolácie staveb. objektu

141 mm bez nášľapnej vrstvy, izolácia stavebného objektu

*  optimálna hrúbka prídavnej izolácie nad terénom/vonkajším  
prostredím je cca 50 mm EPS 100

14
1 61

Poznámka: Pri použití väčších dimenzií potrubí 17 x 2, 18 x 2,  
20 x 2 je nutné hrúbku betónovej dosky adekvátne zväčšiť (d + 45 mm).
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1 - rúrka PB–R 15 - 18 mm
2 -   systémový pás s integrovanou tepelnou izoláciou a izoláciou proti 

krokovému hluku podľa normy DIN 4180 a DIN 4109, WSVO
3 -   dilatačný pás, GTF-RDS, podľa normy DIN 18560 (po úroveň 

podlahy)
4 - pružná dilatačná škára (nie je súčasťou dodávky)

Hrúbka poteru závisí od spôsobu využitia, od triedy pevnosti poteru 
ako aj od stlačiteľnosti izolačných vrstiev.
d* = priemer rúrky 15–20 mm 
** Je potrebné dodržiavať návod na spracovanie prísady gabolith

Skladba podlahy s ohľadom na rozdielne 
pracovné zaťaženie

so zreteľom na rôzne nášľapné vrstvy pri rovnakej montážnej výške

RλB = 0,05 m2 K/W
Dlaždice: 8 mm
Lepidlo na dlaždice: 2 mm
Cementový poter: 63 mm

RλB = 0,1 m2 K/W
Textilná
Nášľapná vrstva: 10 mm
Cementový poter: 63 mm

RλB = 0,1 m2 K/W
Plastová
Nášľapná vrstva: 10 mm
Cementový poter: 63 mm

RλB = 0,15 m2 K/W
Parkety (DIN 18356)
VOB diel C: 8 mm
Lepidlo DIN 281: 2 mm
Cementový poter: 63 mm

Orientačné hodnoty hrúbky vykurovacieho poteru pri rozdielnych  
zaťaženiach s plastifikátorom gabolith

Cementový poter trieda pevnosti C16/20,  
s plastifikátorom gabolith 

Max. pracov-
né zaťaženie

Systém Konštrukcia 
podľa DIN 
18560

Typ konštrukcie podľa DIN 1955/BI.3 Menovitá hrúbka 
vykurovacieho 
poteru

Minimálne 
prekrytie 
rúrky

Množstvo 
plastifikátora 
gabolith**

1,5 kN/m2 podlahové  
vykurovanie TAC

A 1 Obytný dom d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

2,0 kN/m2 podlahové  
vykurovanie TAC

A 1 Kancelárske priestory d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

3,5 kN/m2 podlahové  
vykurovanie TAC

A 1 Terapeutické miestnosti
(ordinácia), učebne

d* + 55 mm 55 mm cca  
0,17 kg/m2

5,0 kN/m2 podlahové  
vykurovanie TAC

A 1 Cirkevné stavby, telocvične, výstavné 
a predajné priestory, tanečné sály, 
knižnice, administratívne budovy, 
obchodné domy

d* + 65 mm 65 mm cca  
0,20 kg/m2

Pozn.: V prípade použitia anhydridového poteru sa môže menovitá 
výška poteru znížiť cca o 10 mm podľa údajov dodávateľa poteru.
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minimálny polomer
oblúka rúrky (podľa 
údajov výrobcu)

oddeľovacie pásy na prechod 
rúrok cez dvere

upevnenie rúrky
kotviacou sponou

Detaily uloženia

Spotreba materiálu na 1 m2

Komponent
Rozostup rúrok RA (mm) 

50 100 150 200 250 300

Rúrka 20 m 10 m 6,6 m 5 m 4 m 3,3 m

TAC kotviaca spona 50 ks 25 ks 20 ks 14 ks 12 ks 9 ks

TAC systémový pás 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

Dilatačný pás 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
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Návod na montáž

Príprava stavby:
• omietnuté steny, vyčistené a vyzametané plochy podláh
• ukončené hydroizolácie
• inštalovaná rozdeľovacia stanica podlahového vykurovania

1.  Pokladanie  
dilatačných pásov

2.  Po položení systémo-
vých pásov špirálové 
ukladanie rúrky

3.  Spájanie rúrok  
lisovaným spojom

4.  Uloženie rúrky na 
systémovom páse

5.  Pripojenie rúrok  
k rozdeľovacej 
stanici
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4c.  Podlahové vykurovanie/chladenie 
Gabotherm® KB 12 – suchý systém

Všeobecné informácie

Podlahové vykurovanie KB 12 je systém podlahového vykurovania, 
ktorý sa používa ako tzv. „suchý systém“. Systém je vhodný pre 
nízku podlahovú skladbu, ktorá sa vyskytuje napr. v starých budo-
vách, pri rekonštrukciách, alebo v priestoroch, kde nie je povolené 
zaťaženie betónovým poterom. Systém umožňuje priame kladenie 
dlažby (bez vloženej fermacellovej dosky) na dosku podlahového 
vykurovania.
Základom systému je vyfrézovaná doska podlahového vykurovania 
KB 12 zo sádrovláknitého materiálu s hrúbkou 18 mm, do ktorej  
sa ukladá polybuténová rúrka Gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm  
s kyslíkovou bariérou. Na zakrytie zvyšných nevykurovaných plôch 
sa používa sadrovláknitá vyrovnávacia doska 18 mm. V prípade 
potreby je možné využiť sadrovláknitú montážnu dosku (mimo  
inštaláciu) s hrúbkou 10 mm (ako kryciu vrstvu).

Vlastnosti systému

  minimálna výška skladby podlahy v bytovej výstavbe od 30 mm
  možnosť priameho pokladania dlažby na dosku podlahového 
vykurovania

  prípustné užitočné zaťaženie 200 kg/m2 pri uvedených skladbách 
podlahy pre obytné a kancelárske miestnosti, chodby a podkrovné 
nadstavby

Údaje o výkone

  odovzdávanie tepla v rozsahu cca 75 až 85 W/m2 v závislosti na 
podlahovej krytine a strednej teplote vykurovacej vody

Pokyny pre projektovanie

  rozostup uloženia rúrok 100 mm
  max. dĺžka vykurovacieho okruhu 80 m, popr. max. plocha  
vykurovacieho okruhu 8 m2

  max. teplota vykurovacej vody 50 °C
  priame pripojenie pripojovacieho potrubia k rozdeľovaču
  alternatívna možnosť pripojenia k obmedzovaču teploty vrátnej 
vody
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Súprava na pripojenie merača tepla 
Uzatvárací kohút 
Zmiešavacia súprava

Prvky systému KB 12

Polybuténová rúrka

Ochranná rúrka 
Oporné puzdro
Press-spojka, Press-adaptér, Adaptér

Gabotherm® hetta PB-R 12x1,3 mm

KB 12 systémová doska

KB 12 systémová doska s 2 koncovými 
oblúkmi, rozmer 1000 x 620 mm
KB 12 systémová doska pre priame  
rozvody, rozmer 1000 x 620 mm

Ďalšie príslušenstvo

Skrinka na montáž pod  
omietku alebo na omietku

KB 12 doska prívodu

KB 12 doska prívodu, rozmer  
620 x 310 mm

Rozdeľovač

Rozdeľovač VSV s integrovanými  
zvieracími spojmi, materiál  
mosadz alebo nerez

Priestorové termostaty

Pripájacia elektrická lišta 
Elektrotermický pohon

Podlahové lepidlo Fermacell
Skrutky Fermacell
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variabilná Hmotnosť

10 mm 12,5 kg/m2

1 mm

18 mm 22 kg/m2

1 mm
min. 10 mm 12,5 kg/m2

40 mm Celkom 47 kg/m2

4c.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® KB 12 – suchý systém

Skladba podlahy

dlaždice

parkety
laminát

koberec

Zadanie: nosný, rovný podklad nosná základová konštrukcia

izolačná tvrdá pena

sadrovláknitá doska

dlažba na flexibilnom 
lepidle s vystužením

doska KB 12

polybuténová rúrka
Gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm

Najmenšia skladby podlahy

Podlahové vykurovanie KB 12 na doske Fermacell 10 mm

s dlažbou ako vrchnou podlahou s inými vrchnými podlahami

variabilná

18 mm

1 mm
min. 10 mm

29 mm

1. systémová doska KB 12
2. konštrukčná doska Fermacell 10 mm
3. konštrukčná doska Fermacell 10 mm
4. podlahové lepidlo Fermacell

Upozornenie
Hrúbka 10 mm platí u dosky Fermacell (2, 3) ako minimálna
požiadavka, možno ju však nahradiť aj doskami Fermacell s inými
hrúbkami podľa požadovaného zaťaženia.
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1. Podlahy medzi bytovými priestormi

(Rλ,ins ≥ 0,75 m2 K/W)

s dlažbou ako vrchnou podlahou  
na flexibilnom lepidle s armovacou 
výstužou

s inými vrchnými podlahami

1. systémová doska KB 12
2. konštrukčná doska Fermacell 10 mm
3. konštrukčná doska Fermacell 10 mm
4. podlahové lepidlo Fermacell
5.  polystyrén EPS 100 alebo drevovlákno 

Steico Isorel

Upozornenie
Hrúbka EPS 100 smie byť maximálne 30 mm, hrúbka  
drevovlákna Steico Isorel maximálne 40 mm

variabilná

10 mm
1 mm

18 mm

1 mm
10 mm

30 mm

70 mm

variabilná

18 mm

1 mm
10 mm

30 mm

59 mm

3) Stropná konštrukcia nad terénom/vonkajším priestorom

(Rλ,ins = 1,5 m2 K/W nad terénom/ Rλ,ins = 2 m2 K/W nad vonkajším 
priestorom)

s dlažbou ako vrchnou podlahou na flexi-
bilnom lepidle s armovacou výstužou

s inými vrchnými podlahami

1. systémová doska KB 12
2. konštrukčná doska Fermacell 10 mm
3. konštrukčná doska Fermacell 10 mm
4. podlahové lepidlo Fermacell
5. polystyrén EPS 200

variabilná

10 mm
1 mm

18 mm

1 mm
10 mm

80 mm

120 mm

variabilná

18 mm

1 mm
10 mm

80 mm

109 mm

Skladby podláh podľa WSVO a DIN 4725
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Podklady pre dimenzovanie

Maximálna dĺžka vykurovacieho okruhu
Maximálna dĺžka vykurovacieho okruhu vrátane pripojovacích potru-
bí je 80 m, čo zodpovedá, v závislosti na príslušnej dĺžke pripojova-
cieho potrubia, ploche cca 8 m2.

Dilatačné škáry
Stenové vykurovacie okruhy majú byť podľa možnosti dimenzované 
tak, aby nebolo potrebné z dôvodu nízkej skladby podlahy pretínať 
dilatačné škáry. Vytváranie dilatačných škár je popísané v samostat-
nom návode pre pokladanie.

Teplota na povrchu podlahy
Zo zdravotných a fyziologických dôvodov by mali byť dodržané ďalej 
uvedenej maximálnej teploty povrchu podlahy podľa 
DIN EN 1264:
  spoločenské priestory 29 °C
 kúpeľne 33 °C
   okrajové zóny 35 °C

Teplota vykurovacej vody
Maximálna teplota vykurovacej vody je 50 °C. Ako štandard je mož-
né považovať teplotný spád cca 5 K.

Tepelný odpor podlahové krytiny RλB 
Hustota tepelného toku je závislá okrem iného na rozdielnych odpo-
roch, ktoré vedeniu tepla kladú podlahové krytiny. Odhadom možno 
predpokladať nasledovné hodnoty tepelného odporu:
  dlažba/dlažobný kryt RλB = 0,000 m2K/W
  parkety, laminát RλB = 0,050 m2K/W
  koberec, priemer RλB = 0,100 m2K/W
   koberec, hrubý RλB = 0,150 m2K/W

Užitočné zaťaženie KB 12
Prípustné užitočné zaťaženie dosahuje u vyššie uvedených skladieb 
podlahy: 2,0 kN/m2 pre obytné miestnosti, kancelárie, chodby  
a rozširovanie podkrovia.

Zistenie vykurovacieho výkonu KB12

Využiteľný rozdiel teplôt DJH

Využiteľný rozdiel teplôt slúži k stanovenie hustoty tepelného toku  
a môže sa odhadnúť nasledujúcim spôsobom:
Δ ϑH = (ϑV+ϑR) /2 – ϑi

ϑV = teplota prívodu
ϑR = teplota spiatočky
ϑi =  teplota v miestnosti podľa DIN 4701 (obytné miestnosti 20 °C 

alebo kúpeľňa 24 °C)

Tabuľka pre stanovenie teploty vykurovacej vody

potrebný vykurovací 
výkon

Stredná teplota vody v °C pri rôznych podlahách a teplotách v miestnosti
priame obloženie 

dlažbou
dlažba na 10 mm 
doske Fermacell

parkety/laminát 
na 10 mm doske 

Fermacell

koberec stredný, 
na 10 mm doske 

Fermacell

koberec hrubý, 
na 10 mm doske 

Fermacell
teplota v miestnosti 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C
20 W/m2 24,0 28,0 24,0 28,0 25,5 29,5 26,5 30,5 27,5 32,0
25 W/m2 25,5 29,5 25,5 29,5 26,5 30,5 27,5 31,5 28,5 32,5
30 W/m2 26,5 30,5 26,5 30,5 27,5 31,5 29,0 33,0 31,0 35,0
35 W/m2 27,5 31,5 27,5 31,5 29,0 33,0 31,5 35,5 33,0 37,0
40 W/m2 28,5 32,5 28,5 32,5 31,0 35,0 32,5 36,5 34,5 38,5
45 W/m2 29,5 33,5 29,5 33,5 32,0 36,0 34,0 37,0 36,5 40,5
50 W/m2 31,0 35,0 31,0 35,0 33,5 37,5 36,0 40,0 38,5 42,5
55 W/m2 32,0 36,0 32,0 36,0 34,5 38,5 37,0 41,0 40,0 44,0
60 W/m2 32,5 36,5 32,5 36,5 36,5 40,5 38,5 42,5 42,0
65 W/m2 34,0 38,0 34,0 38,0 37,5 41,5 41,0 45,0 43,5
70 W/m2 35,0 39,0 35,0 39,0 38,5 42,5 42,0
75 W/m2 36,5 40,5 36,5 40,5 40,0 44,0 43,5
80 W/m2 37,5 41,5 37,5 41,5 41,5 45,0
85 W/m2 38,0 42,0 38,0 42,0 42,5
90 W/m2 39,0 43,0 39,0 43,0 43,5
95 W/m2 40,0 44,0 40,0 44,0 45,0
100 W/m2 41,5 41,5
105 W/m2 42,5 42,5
110 W/m2 43,5 43,5
115 W/m2 44,5 44,5
120 W/m2

Pozor: Farebne je odlíšená teplota povrchu vyššia ako 29 °C príp. 33 °C (pre kúpeľne).
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Grafy hustoty tepelného toku
Z nasledujúceho grafu možno po zistení využiteľného rozdielu teplôt  
zistiť špecifický vykurovací výkon vo W/m2 u rôznych podlahových krytín.

Príklad čítania grafu
1.  vypočítať potrebný vykurovací výkon na m2 

q = napr. 80 W/m2

Hustota tepelného toku pre podlahové vykurovanie KB 12,
rozostup rúrok 100 mm

u variabilných podlahových krytín na konštrukčné doske Fermacell 10 mm
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2 )

využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH

R
lB

= 0,0 R
lB

= 0,05 R
lB

= 0,1 R
lB

= 0,15
dlažba parkety/ koberec koberec
 laminát stredný hrubý

Hustota tepelného toku pre podlahové vykurovanie KB 12,
rozostup rúrok 100 mm

u priamo položenej dlažby (minimálna skladba podlahy)
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využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH

R
lB

= 0,0
priamo položená dlažba

s inými vrchnými podlahami

s dlažbou ako vrchnou podlahou

medzná krivka JFmax- J1 = 9 K

medzná krivka JFmax- J1 = 9 K

2.  zistiť z grafu hodnotu využiteľného rozdielu teplôt u konkrétnej 
podlahovej krytiny, napr. u priamo položenej dlažby = 17,5 K

3.  teplota v miestnosti + využiteľný rozdiel teplôt = stredná teplota 
vykurovacieho média, napr. 20 °C + 17,5 ° C = 37,5 °C (stredná 
teplota vykurovacej vody)
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4c.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® KB 12 – suchý systém

Tabuľka pre zistenie množstva čelných a základných dosiek
pre podlahové vykurovanie/chladenie KB 12 
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Postup výpočtu

3)  Stanovenie smeru kladenia potrubia 
(pokiaľ možno kolmo k stene, po ktorej do miestnosti vstupuje 
prívodné potrubie vykur. vody, tzn. smer pokladania zhora nadol)

4)  Vypočítajte plochu, ktorú je možné pokryť 
šírka x hĺbka – plocha, ktorú nie je možné pokryť > 4,2 m x 3,6 m – 
0,00 m2 = 15,12 m2

5)  Vypočítajte dĺžku celkového pripojovacieho potrubia 
> 2 x 5 m = 10 m

6)  Vypočítajte dĺžku potrubia v miestnosti 
plocha, ktorú je možné pokryť v m2 x 10 m/m2 = dĺžka rúrky  
v miestnosti > 15,12 m2 x 10 m/m2 = 151,2 m

7) Stanovte dĺžku vykurovacieho okruhu/počet vykur. okruhov

 a. Maximálna dĺžka potrubia = 80 m

 b.  80 m – pripojovacie potrubie x 2 = dovolená dĺžka vykur.  
okruhu > 80 m – 10 m = 70 m

 c.  Dĺžka rúrky v miestnosti/dĺžka vykurovacieho okruhu = počet 
vykur. okruhov > 151,2/70 m = 2,16

 d.  Počet vykurovacích okruhov zaokrúhlite na nasledujúce celé 
číslo > 2,16 dáva 3 vykurovacie okruhy

 e.  V prípade potreby skontrolujte tlakovú stratu na jeden vykuro-
vací okruh

8)  Stanovenie objemu čelných a základných dosiek podľa tabuľky 
na str. 12

  Je dané: počet vykur. okruhov = 3 
 šírka miestnosti ŠM = 4,20 m

  z tabuľky:   počet čelných dosiek = 14 kusů
  Je dané: hĺbka miestnosti HM = 3,60 m
  z tabuľky: hĺbka čelnej dosky HČ = 0,62
  Vypočíta sa:  zbytková hĺbka miestnosti ZHM  

= HM – HČ = 3,60 – 0,62 = 2,98 m
  z tabuľky: počet základných dosiek = 21 kusov

Postup výpočtu

1)  Zistenie potrebného špecifického vykurovacieho výkonu KB 12 
Potreba tepla/plocha podlahy, ktorá je k dispozícii = špecifická 
potreba tepla 
> 1150 W/15,12 m2 = 76 W/m2 (najmenej výhodná miestnosť)

2)  Stanovenie teploty vykurovacieho média v závislosti na špecific-
kej potrebe tepla pre najmenej výhodnú miestnosť

 a.  Špecifická potreba tepla (W/m2) sa stanovuje na základe grafu 
výkonu a využiteľného rozdielu teplôt podlahovej krytiny v °C.

 b. Maximálna teplota vykurovacej vody je 50 °C.

 c. Odporúčaný teplotný spád je 5 K.

V prípade 80 W/m2 a dlažby vychádza podľa grafu na str. 10 z mini-
málnej skladby podlahy (priame obloženie dlažbou) konštrukcie  
KB 12 nasledujúci výsledok:

   Využiteľný rozdiel teplôt = 18 °C (zistené podľa grafu)

    Výpočet teploty vykurovacej a vrátnej vody zo strednej teploty vy-
kurovacieho média = využiteľný rozdiel teplôt + teplota v miestnosti 
= 18 °C + 20 °C = 38 °C

   Teplota vykur. vody = cca 40 °C, teplota vratnej vody cca 35 °C

Zadanie, podľa ktorého je maximálna teplota vykurovacej vody 
50 °C, bolo splnené.

pripájacie potrubie
2 x 5 m

vykur. okruh 2 vykur. okruh 3vykur. okruh 1
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4c.  Podlahové vykurovanie/chladenie Gabotherm® KB 12 – suchý systém

Montážny návod

Zakrytie potrubia sadrovláknitými doskami
Sadrovláknité dosky Fermacell možno umiestniť na dosky systéme 
Gabotherm® KB 12 ako ďalší podklad pod podlahovú krytinu. Táto 
konštrukcia podlahy je veľmi stabilná a možno ju použiť pre všetky 
podlahové krytiny.

Tlaková skúška
Pred zakrytím potrubia skontrolujte tesnosť potrubných rozvodov. 
Vyplňte protokol o vykonanej tlakovej skúške a priložte ho k staveb-
nej dokumentácii.

Podlaha je pripravená nasledovne:
   Systémové dosky Gabotherm® KB 12 sú odborne položené.
   Okraje a medzery sú utesnené.
   Panely systému Gabotherm® KB 12 sú očistené, bez prachu  
a nečistôt.

   Potrubie je položené a pripojené na rozdeľovač vykurovacieho 
okruhu.

   Tlaková skúška bola úspešne dokončená.

Naneste podlahové lepidlo Fermacell na dosky systému Gabotherm® 
KB 12 vo vzdialenostiach 10 cm priečne alebo pozdĺžne k drážkam
vedeného potrubia. Prvú lepiacu vrstvu naneste približne 3 cm od 
okrajov dosiek. Položte dosky zo sadrovláknitých dosiek otočených  
o 90° na základnej dosky Gabotherm® KB 12.

Hrany sadrovláknitých dosiek nesmú končiť na drážke potrubia.

Naneste lepidlo (možno
i pozdĺžne s rúrkami)

Pozdĺž zrazov sadrovláknitých dosiek Gabotherm® KB 12 naneste 
lepidlo vo vzdialenosti max. 1 cm. Sadrovláknité dosky pokladajte 
proti sebe s presadením škár ≥ 20 cm.

Pritom dbajte na to, aby doska bola posunutá k podkladovým 
doskám systému Gabotherm® KB 12 o ≥ 20 cm. U horných  
dosiek stačí odsadenie 15 cm.

Naneste lepidlo pozdĺž miest 
zrazov dosiek

Sadrovláknité dosky položte
na plochu

Pripojenie sadrovláknitých dosiek možno vykonať dvoma rôznymi 
spôsobmi:
(1)  Sadrovláknité dosky zoskrutkujte vrutmi d 3,9x30 mm pre sadro-

vláknité dosky vo vzdialenosti ≤ 30 cm.
(2)  Sadrovláknité dosky upevnite kĺzavými sponami vo vzdialenosti 

≤ 20 cm.

Sadrovláknité dosky upevnite 
samoreznými skrutkami

Sadrovláknité dosky upevnite 
kĺzavými sponami

Položte sadrovláknité dosky.

Pozor: všetky vrstvy fermacellových dosiek je nutné vzájomne zlepiť 
podlahovým lepidlom a vzájomne preskrutkovať. Teda je nutné zlepiť 
a preskrutkovať podkladovú fermacellové dosku KB 12, ďalej dosku 
KB 12 s vykurovacími rúrkami zakryť, prilepiť a preskrutkovať krycou 
fermacellovou doskou. Pokiaľ bude použitá dlažba ako nášľapná 
vrstva, je možné ju prilepiť cez sklotextilnú výstuž priamo na dosku 
KB 12 s vykurovacími rúrkami.
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Škáry
Vykurované podlahové konštrukcie kvôli tepelnej dilatácii vyžadujú 
dilatačné alebo oddeľovacie škáry, ktoré je potrebné navrhovať 
podľa DIN 18560-2. Pri všetkých plochách uzavretých okrajmi, ako aj 
v častiach obsahujúcich nejaký stavebný prvok (napr. stĺpy, schody 
atď.) Tepelná dilatácia je absorbovaná okrajovým izolačným pásom.
Oddeľovacie škáry (nazývané aj dilatačné špáry) oddeľujú kom-
ponenty v celom priereze, to znamená od hrubého stropu až po 
podlahovú krytinu a musia byť prevzaté do krytiny a zabezpečené 
proti výškovému vyrovnaniu.
Dilatačné škáry sú vyžadované od dĺžky miestnosti 15 m alebo od 
pomeru strán> 2: 1. Rovnako u väčších výčnelkov (dverné otvory, 
výčnelky stien, zúženie) sú dilatačné škáry nutné. Tie oddeľujú 
plochy systému až do podkladovej izolačnej vrstvy a sú tvorené 
vhodným spojovacím škárovacím profilom. Dilatačné škáry môžu byť 
krížené iba pripojovacími rúrkami. Musia byť chránené chráničkami
s dĺžkou 300 mm. Maximálna plocha bez nutnosti dilatačných škár
je 150 m².

Dilatačné škáry pri stavebných prvkoch
Dilatačné škáry pri stavebných prvkov musia byť prevzaté na rov-
nakom mieste v celej konštrukcii. Taktiež zmena materiálu spodnej 
konštrukcie alebo podlahových krytín vyžaduje dilatačnú škáru. 
Konečné umiestnenie oddeľovacích/dilatačných škár určí projektant 
po konzultácii so všetkými zúčastnenými stranami.

Dilatačné škáry v dverových priechodoch
Prevedenie dilatačných škár musí byť vykonané s podkladovou do-
skou upevnenou na jednej strane, ako je znázornené nižšie. Ak je to 
možné, možno spojovacie potrubie viesť v ochrannej rúrke murivom.

Dverový priechod pri izolácii a sadrovláknitej podkladovej 
doske

Rez podlahovou konštrukciou na izolačnej a sadrovláknitej doske

Legenda
1 silikónová škára
2 obklad
3 systémová doska Gabotherm® KB 12
4 sadrovláknitá doska 
5 podkladová doska (napr. drevená doska, širšia 100 mm)
6 skrutky pre sádrovlákonité dosky d 3,9x30 mm
7   ochrana dilatačnej škáry - možno použiť 6 mm penovej izolácie,  

pre izoláciu nutné rozšíriť drážku.
8 systémová rúrka 12 x 1,3 mm
9 izolácia EPS 100 max. 30 mm

1 2 7 8

9 6 5 4 3
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Legenda
1  systémová doska Gabotherm® KB 12 (v prípade potreby skráťte 

podľa potrubia)
2 potrubie v ochrane škáry
3 okrajové izolačné pásy
4 sadrovláknité vyrovnávacie dosky

Dverový priechod s vedením potrubia 
(pohľad zhora)

Podlahové krytiny 

Všeobecne
Podlahové krytiny, ktoré sú pokladané spoločne s podlahovým 
vykurovaním, musia byť zároveň na schválené a mali by mať tepelný 
odpor max. 0,15 m² K/W. Pokládka musí byť vykonaná za tým úče-
lom schváleným lepidlom.
Lepidlo musí byť navrhnuté podľa DIN EN 14259 tak, aby sa zabez-
pečilo pevné a trvalé spojenie. Nesmie nepriaznivo ovplyvňovať pod-
lahovú krytinu alebo podklad a po spracovaní nesmie spôsobovať 
nepríjemný zápach. Je potrebné dodržiavať pokyny pre spracovanie 
jednotlivých skupín výrobkov.
Teplota podkladu by mala byť medzi 18 °C a 22 °C, relatívna vlhkosť 
medzi 40 a 65 %.
Okrajové a dilatačné škáry môžu byť uzatvorené len elastickými 
výplňami, alebo zakryté profilom príslušným pre danú škáru.

Spotreba materiálu na 1 m2

Komponent Množstvo Jednotka

KB 12 systémová doska s 2 oblúkmi 0,6 ks

KB 12 systémová doska 0,8 ks

KB 12 doska prívodu 0,8 ks

Rúrka HR-PB hetta DD 12 10 m

Dilatačný pás 1 m

Dodávka stavby Množstvo Jednotka

Podlahové lepidlo 0,14 kg

Skrutky 20 ks

Podkladná sadrovláknitá doska min. 10 mm 1 m2

Poznámka: táto špecifikácia je na 2 vrstvy, tj. na podkladovú 
sadrovláknitú dosku a vykurovaciu dosku s drážkami. Pokiaľ bude 
vykurovacia vrstva zaklopená ešte ďalšiou sadrovláknitou doskou, je 
nutné prvky (pozri dodávka stavby) špecifikovať ešte raz.
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Postup inštalácie

1.   Nanesenie podlahového lepidla FERMACELL na podkladovú 
fermacellovú dosku 10 mm

2.  Nalepenie a priskrutkovanie systémových dosiek Gabotherm®  
KB 12 18 mm

3. Pokládka rúrky Gabotherm® hetta PB-R 12x1,3 mm

4. Položenie dlažby na flexibilné lepidlo a sklotextilnú výstuž


