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4.  Podlahové vytápění/chlazení

Příprava podlahy

Stavební předpoklady
Před započetím prací musejí být instalována okna a dveře a za-
čištěny stěny, aby bylo umožněno bezprůvanové schnutí topného 
potěru. Aby systémové desky dobře dosedly na podklad, musí být 
podkladní beton před jejich uložením zbaven všech zbytků malty a 
čistě zameten.

Podkladní beton
Provedení podkladního betonu musí odpovídat směrnicím DIN 4122 
a DIN 18202. Pod podlahovým vytápěním se nesmějí vyskytovat 
dělicí spáry, výškové posuny, trhliny ap. Hrubá podlaha musí být za-
metena a nesmějí se na ní vyskytovat nerovnosti, jako např. ulpělé 
zbytky malty, trhliny atd.
Jsou-li před uložením systémových desek instalovány na podklad-
ním betonu trubky, může být položena vyrovnávací vrstva, např.  
z polystyrenu, aby tak byla pro uložení systémových desek  
k dispozici rovná plocha. Trubky mohou být také uloženy ve spárách 
vyřezaných v systémové desce pomocí profilového nože, což z hle-
diska nákladů představuje příznivou alternativu k vyrovnávací vrstvě. 
K vyrovnání nerovností podkladního betonu nesmějí být v žádném 
případě použity násypy (např. písek), vytvořily by se dutiny, které 
vedou k poškození podlahy.

Vztažné výškové body
Před započetím ukládání je zapotřebí zkontrolovat, zda je dodržena 
potřebná konstrukční výška. K tomu musí být k dispozici v každém 
podlaží vztažné výškové body určené přímo na stavbě.

Izolace proti vlhkosti
Již v projektu je nutné počítat s izolací proti vlhkosti, která je za-
potřebí u sklepů a nepodsklepených prostor. Slouží k izolaci proti 
vlhkosti vzlínající zespodu a ze stran. Izolace stavebního objektu 
se potom provádí podle normy DIN 18195. Při výběru materiálu je 
třeba dbát na to, aby byly použity materiály, které se dobře snášejí 
s polystyrenem a neobsahují rozpouštědla. Nesmějí být použity 
lepenky obsahující dehet a zalévací nebo stěrkové hmoty obsahující 
rozpouštědla. Nejvhodnější jsou izolační pásy s vrstvou bitumenu 
nebo plasty. Styčné plochy je nutno náležitě překrýt a svařit.

Topný potěr/vyrovnávací vrstva

Podlahové vytápění 1.2.3. a TAC je vhodné pro cementové a tekuté 
potěry

Dilatační pás

Zabezpečuje volnou roztažnost mazaniny a zabraňuje přenosu 
kročejového hluku do přilehlých prostor. Dilatační pás musí dosaho-
vat od nosného podkladu až k úrovni nášlapné vrstvy a umožňovat 
pohyb potěru min. 5 mm. Tyto požadavky splňují v souladu s normou 
DIN 18560 dilatační pásy. Uložení se provádí beze spár na všech 
svislých stavebních prvcích, jako jsou stěny, rámy dveří nebo sloupy.

Cementový potěr

Na systém 1.2.3 je možno nanést běžný cementový potěr podle 
normy DIN 18353. Aby se předešlo škodám, které by vznikly vlivem 
provzdušňovacích přísad s obsahem vápníku nebo změkčovadel, 
které se přidávají do potěrové směsi nebo záměsové vody, přede-
pisujeme závazné použití plastifikátoru gabolith do potěru. Tloušťka 
potěru závisí na typu konstrukce konkrétní stavby. U potěrů, které 
jsou vystaveny většímu zatížení, jako např. skladovací prostory, díl-
ny atd., je nutno v souladu se statickými údaji tloušťky potěru zvětšit. 
Podle účelu je vždy nutno použít speciální konstrukci. Pro obytné 
prostory, popř. pro prostory kde není uvažováno zvýšené zatížení, 
se používá cementový potěr pevnostní třídy C16/20.

Doporučené složení cementového potěru:
Cementový potěr vyroben dle ČSN EN 13813 ve spojení s podlaho-
vým vytápěním ČSN EN 1264-4

Základní materiál:
Cement: CEM I 32,5 R (42,5 R) - ČSN EN 197-1
Kamenivo: 0-8 mm A/B (ČSN EN 206-1)
Voda: záměsová
Přísady: gabolith

Pořadí dávkování:
10 lopat kamenivo, cca 40 l
50 kg cement CEM I 32,5 R (42,5 R)
10 l záměsová voda
0,5 l gabolith
20-26 lopat kamenivo (cca 110 l)
6-8 l záměsová voda

Složení potěru:
Poměr cement : kamenivo 1 : 5,5
(50 kg cementu : 275 kg kamenivo = cca 33-40 lopat)
Poměr cement : plastifikátor Gabolith 100 : 1, 500 g (0,5 l) gabolithu
17-20 l záměsové vody
Obsah cementu na 1 m3 cementového potěru: 300 kg CEM I 32,5 R 
(42,5 R) 
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Receptura na cca 1 m3 cementového potěru:
Cement I 32,5 R (42,5 R) 300 kg /m3 50 kg
Kamenivo 0-8 mm 1650 kg/m3 275 kg
Záměsová voda 120 l/m3 20 l
Gabolith 3 l/m3 0,5 l

Dávku vody je nutno korigovat dle vlhkosti použitého kameniva. 

Upozornění: Čerstvý nanesený potěr je nutno v prvních dnech 
chránit před prudkými změnami teploty a před rychlým vyschnutím 
povrchu betonu. Teplota vzduchu při zrání betonu se musí pohy-
bovat  v rozmezí teplot 5 - 25 °C. Bude-li plastifikátor používán pro            
potěry podlahového vytápění, tak je možno začít s pomalým zahřívá-
ním po cca 21 dnech (náběhové teploty cca 20 - 25 °C).  

Přísada do potěru – plastifikátor
Přidáním této přísady se významně zlepší tekutost potěru a optima-
lizuje se kontakt trubky a potěru. Další výhodou přísady je snížení 
podílu vzduchu v potěru, a tím lepší tepelná vodivost a větší pevnost 
potěru.
Dávkování plastifikátoru gabolith: 1 % z váhy cementu, tj. 0,5 kg 
plastifikátoru na 1 pytel cementu, popř. cca 3 kg plastifikátoru na  
1 m3 cementového potěru.

Tekutý anhydritový potěr
Anhydritové potěry s anhydritovými pojivy podle normy DIN 4208 
nemají na prvky podlahového vytápění nepříznivý vliv. Je třeba mít 
na zřeteli jejich menší tepelnou vodivost. V případě použití anhyd-
ritových potěrů je nutno vhodnými prostředky chránit izolaci před 
pronikáním potěru. Tloušťka anhydritových potěrů může být obecně 
o 10 mm menší oproti cementovým potěrům. U tekutých potěrů 
nejsou zapotřebí žádné přísady (plastifikátory).

Spáry
Dilatační spáry oddělují stavební prvky po celém průřezu, to zname-
ná od podkladního betonu, příp. izolace proti vlhkosti až po povrch 
nášlapné vrstvy. Vytápěné konstrukce podlah vyžadují od určitých 
rozměrů dilatační spáry, které musejí být zapracovány do projektu. 
Jako orientační hodnoty zde platí: pro cementové potěry otopná plo-
cha max. 40 m2, boční délka menší než 8 m, stranový poměr max.  
1 : 2,5. Dále jsou předepsány dilatační spáry: nad stávajícími dělicí-
mi spárami stavebního objektu na stejném místě a se stejnou šířkou, 
jako ohraničení jednotlivých polí, jako okrajové spáry na všech 
přilehlých stavebních prvcích a pevných vestavbách.
U anhydritových potěrů mohou dilatační celky dosahovat plochy až 
300 m2 dle konkrétní situace.

Izolace proti kročejovému hluku
U systémových desek jsou použity pouze izolační desky se značkou 
jakosti v souladu s normou DIN 18164.

Tepelná izolace
Tepelnou izolaci je nutno provést podle WSVO 95 a DIN EN 1264 
(DIN 4725).

Podlahové krytiny

Pro specifický topný výkon podlahového vytápění má nášlapná vrst-
va podlahy důležitý význam. Vzhledem k malému tepelnému odporu 
a s tím související tepelné vodivosti jsou pro podlahové vytápění 
přímo předurčeny keramické vrstvy, jako je kámen, kabřinec nebo 
dlažba. Při projektování podlahového vytápění se pro výpočet (po-
kud není znám) používá tepelný odpor 0,1 m2 K/W. Tak je možno mít 
na zřeteli i případné budoucí změny nášlapné vrstvy podlahy.

Podlahové nášlapné vrstvy
Podmínky pro správné použití nášlapných vrstev pro podlahové 
vytápění:
  výrobce udává, že tato krytina je vhodná pro podlahové vytápění 
(odpovídající označení)

  dodržení pokynů výrobce podlahové krytiny a výrobce lepidla pro 
zpracování

  max. tepelný odpor RλB <   0,15 m2 K/W
  přezkoušení správnosti provedených přípravných prací
  kontrola vyzrálosti potěru / zbytkové vlhkosti

Před položením nášlapné vrstvy je zásadně nutno potěr zahřát. Před 
započetím ukládání se odpojí vytápění nebo se nastaví povrchová 
teplota potěru na 15–18 °C. Jako základní nátěrové hmoty, stěrkové 
hmoty a lepidla je možno používat pouze takové materiály, které 
jsou výrobcem označeny jako „vhodné pro podlahové vytápění“. Tyto 
materiály musejí být odolné proti stárnutí a vhodné pro trvalé tepelné 
zatížení 50 °C.

Odstranění přesahu dilatačního pásu
Na tomto místě ještě jednou upozorňujeme na to, že u všech druhů 
montáže je možno odstranit přesah dilatačního pásu až po ukončení 
vyspárování, a to proto, aby se do dilatační spáry nedostala spáro-
vací malta a nevzniklo tak pevné spojení.
Zbylé dilatační spáry podlahové krytiny je možno uzavřít pouze 
trvale pružně.

Tlaková zkouška
Zkouška těsnosti topného systému se provádí před zalitím potěrem, 
a to 1,3 násobným tlakem, než je nejvyšší přípustný provozní tlak; 
přetlak musí být nejméně 1 bar. Aby bylo možno ihned identifikovat 
případné netěsnosti, udržuje se tento tlak během betonářských prací 
stále stejný.

Uvedení do provozu
K prvnímu ohřevu cementového potěru by mělo dojít nejdříve min. 
21 dní po jeho dokončení.
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Způsoby pokládky

Spirála
Ideální pro systémové desky a pás.

Jednoduchý meandr
Vhodný pro BTA nebo průmyslové aplikace.

4.  Podlahové vytápění/chlazení

Poznámky k ohřevu potěrů na podlahovém  
vytápění/chlazení Gabotherm®

  všechny vytápěné plochy musí být před položením obkladu vyhřáty
  před zahřátím musí proběhnout hydraulické vyregulování jednotli-
vých okruhů

  zahřátí se smí provést po dokončení pokládky u cementových po-
těrů nejdříve po 21 dnech, u anhydritových potěrů (t.j. s bezvodým 
síranem vápenatým) podle údajů výrobce, ale nejdříve po 7 dnech

  první zahřátí probíhá zpočátku při teplotě náběžné vody cca 25 °C
  další zvýšení teploty přívodu se provádí každý den vždy o cca  
5 °C. Zvyšování teploty může být i rychlejší, ale max. hodnoty tep-
loty přívodu podle výpočtu se může dosáhnout nejdříve po 3 dnech 
od začátku zahřívání potěru

  max. teplotu přívodu podle výpočtu je třeba udržovat min. 4 dny 
bez nočního útlumu

  v tomto období je třeba zajistit v místnostech bezprůvanovou výmě-
nu vzduchu

Po popsaném zahřátí ještě není zaručeno, že bylo pro vyzrání  
dosaženo potřebného obsahu vlhkosti potěru. Proto je potřebné  
k prodloužení zrání další vytápění, které už může být přizpůsobeno 
provozu topného systému podle venkovní teploty.
Tyto postupy je třeba provádět v souladu s požadavky technických 
podmínek pro pokládky obkladů.
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4a.  Podlahové vytápění/chlazení 
Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém

Popis systému a oblasti použití

Systém podlahového vytápění 1.2.3 se skládá z:

  polybutenové topné trubky Gabotherm® 15 x 1,5 mm, 18 x 2 mm  
a 17 x 2 5-vrstvá

  systémové desky z tvarovaného polystyrenu
   rozdělovací stanice: 
- s integrovanými násuvnými spojkami (jen pro trubku 15 x 1,5 mm) 
- se svěrnými spoji (pro všechny dimenze trubek)

Přednosti systému 1.2.3.

Montáž systému 1.2.3 je ve srovnání se všemi známými systémy 
mnohem snazší a rychlejší. Trubka Gabotherm® 15 × 1,5 mm má 
vzhledem k nepatrné tloušťce stěny podstatně větší ohebnost / pruž-
nost a současně má stejný průtok jako běžně používaná trubka  
16 × 2 mm. Ve spojení se systémovou deskou z tvarovaného poly-
styrenu je montáž velmi jednoduchá. 

Všeobecné informace

Gabotherm® 1.2.3 je systém podlahového vytápění s přímým ulože-
ním trubek do potěru. Přitom může být použit jak cementový potěr  
s přísadami, tak i anhydritový (tekutý) potěr.
Montáž systému 1.2.3 je ve srovnání s jinými systémy snazší  
a rychlejší. Polybutenová trubka Gabotherm® hetta 15 × 1,5 mm má 
vzhledem k nepatrné tloušťce stěny podstatně větší ohebnost/pruž-
nost a současně má stejný průtok jako běžně používaná trubka  
16 × 2 mm. Polybutenová trubka Gabotherm® hetta je v souladu  
s normou DIN 4726/27 opatřena kyslíkovou bariérou a byl na ni 
vystaven certifikát MPA, DIN a ITC Zlín.
K trubkám Gabotherm® hetta byla speciálně vyvinuta systémová 
deska s integrovanou tepelnou izolací, izolací proti kročejovému 
hluku a vlhkosti z polystyrenu s výstupky pro uchycení trubek. Tuto 
systémovou desku s tvrdou svrchní vrstvou a jádrem z kročejové 
izolace, která má značku kvality RAL, lze velmi snadno bez prořezů 
zpracovávat krájecím nožem. Trubky mohou být do této desky uklá-
dány s rozestupem 50 mm, 75 mm a jejich násobky. Díky tomu je 
montáž systému 1.2.3 velmi jednoduchá. 

Oblasti použití při rozdílném pracovním zatížení

V závislosti na pracovním zatížení budou rozdílné vždy 2 oblasti 
použití:

  pracovní zatížení do 5,0 kN/m2 (500 kg/m2) u obytných a administ-
rativních budov systémová deska 30-2

  pracovní zatížení do 75 kN/m2 (7 500 kg/m2) u průmyslových staveb 
(např. autosalony) systémová deska 10

U výše uvedených systémových desek lze podle potřeby použít 
následující přídavné izolace:
  deska 30-2 + přídavná izolace PUR izolace, příp. EPS 100
  deska 10 + přídavná izolace PUR izolace, EPS nebo XPS
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4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém

Polybutenová trubka

Ochranná trubka 
Opěrné pouzdro
Press-spojka, Press-adaptér, Adaptér

Prostorové termostaty

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

Systémová deska

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

Rozdělovací stanice

Další příslušenství

Skříňka pro podomítkovou 
nebo předstěnovou  
instalaci

Sada pro připojení měřiče tepla 
Uzavírací kohout 
Mísící sada

Připojovací elektrická lišta 
Elektrotermický pohon

Dilatační pásy
Nůžky na plastové trubky
Plastifikátor gabolith

Prvky systému 1.2.3

Rozdělovací stanice s integrovanými  
násuvnými spojkami nebo svěrnými 
spoji, materiál mosaz nebo nerez
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Technická data

Systémová deska  
30-2 RA 75 pro obytné 

prostory

Systémová deska  
10 RA 75 pro zvýšené 

zatížení

Systémová deska  
Solotop RA 75 pro  
obytné prostory

Rozestupy uložení trubek 75 mm

Určeno pro trubky d 15,0 –18,0 mm

Rozměry Š x D v mm 825 x 1425

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

Užitná plocha v m2 1,0125

Ukládací vrstva cementový/anhydritový potěr

Druh systému mokrý systém

Max. pracovní zatížení 500 kg/m2 7 500 kg/m2 500 kg/m2

Tepelný odpor 0,75 m2K/W 0,29 m2K/W –

Jmenovitá výška izolace v mm 30–2 10 –

Celková výška (vč. výstupků) 52 mm 32 mm 22 mm

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

EPS 150 Polystyrol fólie 1 mm

Korekce kročejového hluku 28 dB – –

Stavební třída dle DIN 4102 B2 B2 –

Požární odolnost dle EN 13501-1 E E –

Systémové desky s roztečí RA 75

Systémová deska  
Combitop 30-2 RA 50 
pro obytné prostory

Systémová deska  
Combitop ND 11 RA 50 

pro zvýšené zatížení

Systémová deska  
Solotop RA 50 pro  
obytné prostory

Rozestupy uložení trubek 50 mm

Určeno pro trubky d 14,0 – 17,0 mm

Rozměry Š x D v mm 850 x 1450

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

Užitná plocha v m2 1,12

Ukládací vrstva cementový/anhydritový potěr

Druh systému mokrý systém

Max. pracovní zatížení 500 kg/m2 7 500 kg/m2 500 kg/m2

Tepelný odpor 0,75 m2K/W 0,29 m2K/W –

Jmenovitá výška izolace v mm 30–2 11 –

Celková výška (vč. výstupků) 52 mm 33 mm 22 mm

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

EPS 150 Polystyrol fólie 1 mm

Korekce kročejového hluku 28 dB – –

Stavební třída dle DIN 4102 B2 B2 –

Požární odolnost dle EN 13501-1 E E –

Systémové desky s roztečí RA 50
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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

Skladby podlah podle ČSN EN 1264-4

I.  Standardní konstrukce podlah pro obytné 
budovy se systémovou deskou 30-2

1. Mezibytová stropní konstrukce (Rλ,ins ≥ 0,75 m2 K/W)

1a)  Mezibytové stropní konstrukce bez trubek na betonovém  
podkladu

Tepelná izolace podle normy WSVO 95 a DIN 4725 T3

63 mm  topný potěr včetně trubky PB–R  
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová deska 30-2

91 mm bez nášlapné vrstvy

1b)  Mezibytové stropní konstrukce s trubkami na betonovém 
podkladu

Trubky na podkladním betonu (max. rozměr trubky cca 20 mm) 
uložené ve vodící drážce systémové desky

Pozor: Respektujte požadavky na ochranu proti kročejovému hluku 
a případně zvolte variantu 2b)

63 mm  topný potěr včetně trubky PB–R 
d 15 x 1,5 – 18 x 2 mm

28 mm systémová deska 30-2

91 mm bez nášlapné vrstvy

4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
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1c)  Trubky na betonovém podkladu, vyrovnávací vrstva např.  
z materiálu EPS 100 (20 mm)

63 mm  topný potěr včetně trubky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

10 mm systémová deska 10

20 mm přídavná izolace (součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

93 mm bez nášlapné vrstvy

2)  Stropní konstrukce nad částečně vytápěnými nebo  
nevytápěnými prostorami (Rλ,ins ≥ 1,25 m2 K/W)

2a) bez trubek na betonovém podkladu
Přídavná izolace se vztahuje na izolační materiál skupiny tepelné 
vodivosti 040. Je zapotřebí mít na zřeteli, že deformace celé tepelné 
izolace musí být < 5 mm.

63 mm  topný potěr včetně trubky PB–R  
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová deska 30-2

20 mm přídavná izolace (součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

111 mm bez nášlapné vrstvy

2b) s trubkami na betonovém podkladu

63 mm  topný potěr včetně trubky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová deska 30-2

20 mm přídavná izolace (součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

111 mm bez nášlapné vrstvy

3)  Stropní konstrukce nad terénem/venkovním prostorem 
(Rλ,ins = 1,5 m2 K/W nad terénem/ Rλ,ins = 2 m2 K/W  
nad venkovním prostorem)

Přídavná izolace se vztahuje na izolační materiál skupiny tepelné 
vodivosti 025, (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,025 W.m–1.K–1). 
Je zapotřebí mít na zřeteli, že deformace celé tepelné izolace musí 
být < 5 mm.

63 mm  topný potěr včetně trubky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

28 mm systémová deska 30-2

min. 50 mm* PUR, příp. EPS 100 (není součástí dodávky)

2 mm izolace stavebního objektu nad terénem
(není součástí dodávky)

141 mm bez nášlapné vrstvy a bez izolace staveb. objektu

143 mm bez nášlapné vrstvy, s izolací staveb. objektu

*  optimální tloušťka přídavné izolace nad terénem/venkovním  
vzduchem je min 50 mm EPS 100
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II.  Standardní konstrukce pro průmyslové  
podlahové vytápění se systémovou deskou 10 
(pro zatížení do 7500 kg/m–2)

1) Izolace na podkladním betonu (k ≤ 0,35 W/m2 k)

Vytápěná nosná deska musí být staticky dimenzována v souladu se 
zatížením.

min. 63 mm s ohledem 
na zatížení podlahy

 topný potěr včetně trubky PB–R 
d 15 × 1,5 – 18 × 2 mm

10 mm systémová deska 10

min. 65 mm PUR, příp. XPS

2 mm izolace stavebního objektu nad terénem
(není součástí dodávky)

min. 140 mm s ohledem 
na zatížení podlahy

bez nášlapné vrstvy

4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
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Skladba podlahy s ohledem na rozdílné  
pracovní zatížení

se zřetelem k různým nášlapným vrstvám při stejné montážní výšce.

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

RλB = 0,1 m2 K/W
Textilní
nášlapná vrstva: 10 mm
Cementový potěr: 63 mm

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

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

1 - trubka PB-DD 15 × 1,5 nebo 18 × 2
2 -  systémová deska s integrovanou tepelnou izolací a izolací proti 

kročejovému hluku podle normy DIN 4180  
a DIN 4109, WSVO

3 -  dilatační pás, GTF-RDS, podle normy DIN 18560 (po úroveň 
podlahy)

4 - pružná dilatační spára (není součástí dodávky)

Orientační hodnoty tloušťky topného potěru při rozdílném pracovním  
zatížení s plastifikátorem gabolith

Cementový potěr třída pevnosti C16/20,  
s plastifikátorem gabolith 

Max. pracov-
ní zatížení

Systém Konstrukce 
podle DIN 
18560

Typ konstrukce podle DIN 1955/BI.3 Jmenovitá 
tloušťka topného 
potěru

Minimální 
překrytí 
trubky

Množství 
plastifikátoru 
gabolith**

1,5 kN/m2 podlahové  
vytápění 1.2.3

A 1 Obytná budova d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

2,0 kN/m2 podlahové  
vytápění 1.2.3

A 1 Kancelářské prostory d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

3,5 kN/m2 podlahové  
vytápění 1.2.3

A 1 Terapeutické místnosti
(ordinace), učebny

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

5,0 kN/m2 podlahové  
vytápění 1.2.3

A 1 Církevní stavby, tělocvičny,  
výstavní a prodejní prostory, taneční 
sály, knihovny, administrativní  
budovy, obchodní domy

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

Jmenovitá tloušťka topných potěrů závisí na třídě pevnosti potěru  
a stlačitelnosti izolačních vrstev.
d* = průměr trubky 15–18 mm 
** Dodržujte pokyny pro práci s plastifikátory gabolith

Pozn.: V případě použití anhydritových potěrů je možné snížit jme-
novitou tloušťku topného potěru o cca 10 mm dle údajů dodavatele 
potěru.
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Podklady pro dimenzování

Povrchová teplota podlahy
Ze zdravotních a fyziologických důvodů by měly být bezpodmínečně 
dodrženy následující průměrné povrchové teploty podlahy:

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

Využitelný rozdíl teplot Δ ϑH
Využitelný rozdíl teplot slouží ke stanovení hustoty tepelného toku a 
může být přibližně stanoven následujícím způsobem:

Δ ϑH = (ϑV+ϑR) /2 – ϑi
ϑV = teplota na přívodu
ϑR = teplota vratné vody vytápění
ϑi = vnitřní prostorová teplota podle DIN 4701 (15, 18, 20, 22 nebo 
24 °C)

Tepelné odpory podlahové krytiny RλB

Hustota tepelného toku je mimo jiné závislá na rozdílných odporech 
různých nášlapných vrstev. Lze uvažovat následující tepelné odpory:

Potěr (bez nášlapné 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 středně silný Rλ,B = 0,100 m2K/W
Koberec silný  Rλ,B = 0,150 m2K/W

POZOR! U plovoucích laminátových podlah je lépe brát v úvahu 
tepelný odpor min. Rλ,B = 0,100 m2K/W.
Pro dimenzování podlahového vytápění doporučujeme používat 
výpočtové programy Techcon nebo Termoplan, které jsou volně ke 
stažení na stránkách www.czech.wolf.eu

Paušální hodnoty rozestupů
V tabulce jsou uvedeny paušální hodnoty rozestupů uložení pro 
přibližný výpočet, tabulka však nenahrazuje detailní  
dimenzování!

Příklad výpočtu – předpoklady:
Prostorová teplota ϑi = 20 °C
Teplota na přívodu ϑV = 40 °C
Nášlapná vrstva parkety Rλ,B = 0,05 m2K/W
Vytápěný prostor 25 m2

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

Výsledek:
Rozestup uložení 75 mm
Max. plocha na topný okruh 9,5 m2

3 topné okruhy celkem
(např. 2 x 8 m2, 1 x 9 m2)

4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
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Teplota na přívodu 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Prostorová teplota 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C 20 °C 24 °C

Nášlapná 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
Rozestupy pro uložení 300 300 300 225 300

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

35 24 28
Rozestupy pro uložení 300 300 225 150 300 300

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

40 24 28
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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
Rozestupy pro uložení 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)
Rozestupy pro uložení 75 75 75 150  75 150

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

115 30 (34)
Rozestupy pro uložení 75 75 150 75 150

max. plocha 9,0 8,0 9,5 9,0 10,0

Paušální hodnoty rozestupů
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Hustota tepelného toku pro systém 1.2.3

Hustota tepelného toku při použití polybutenových trubek  
15 - 18 mm. Překrytí trubek 45 mm

podlahová krytina, např. dlaždice v koupelně
Rλ,B = 0,0 m2K/W

Teplota povrchu  
podlahy t (°C)

Využitelný rozdíl teplot ΔϑH [K]
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podlahová krytina, např. koberec střední
Rλ,B = 0,10 m2K/W

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

Teplota povrchu  
podlahy t (°C)

Využitelný rozdíl teplot ΔϑH [K]
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podlahová krytina, např. koberec silný
Rλ,B = 0,15 m2K/W

Příklad odečítání hodnot
Při využitelném rozdílu teplot 25 K a při rozestupu trubek 225 mm 
dosáhne hustota tepelného toku 105 W/m2.  
Teplota povrchu podlahy při prostorové teplotě 20 °C je průměrně 29 
°C (pobytová zóna)

Využitelný rozdíl teplot ΔϑH = rozdíl mezi střední teplotou topné vody 
a teplotou v místnosti.
Mezní křivka 9 K se používá pro obytné místnosti a koupelny.

Pro dimenzování podlahového vytápění doporučujeme používat 
výpočtové programy Techcon nebo Termoplan, které jsou volně ke 
stažení na stránkách www.czech.wolf.eu

4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
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Montážní návod

Předběžné projekční výkony:
  výpočet potřeby tepla podle platných norem
  dimenzování systému včetně zápisu výsledků do prováděcího pro-
jektu (uspořádání topných okruhů s rozestupy uložení)

Předběžné stavební výkony:
  vyčištění a zametení
  kompletní položení izolace proti vlhkosti
  dokončení centrálního topného systému a dokončení instalace 
rozdělovací stanice

1. Ukládání dilatačního pásu
  na hrubou podlahu, jestliže už není zapotřebí přídavná izolace
  při použití přídavné izolace se dilatační pás klade až po jejím 
položení

2.  Odstranění přesahů tvrdé svrchní vrstvy nožem na koberce při 
ukládání ke stěnám místnosti

3.  K vytvoření styků s přesahem je třeba tvrdou svrchní vrstvu zvednout  
a nožem na koberce odříznout izolační vrstvu

4. Odstranění izolační vrstvy pro vytvoření tvarového zámku

5. Hotový tvarový zámek s přesahem

UPOZORNĚNÍ: Pokládku je nutné začít vždy po levé ruce a od levého 
horního rohu místnosti, viz obr. 1. Tj. oba dva přesahy se na desce nejprve 
odříznou a odříznutými plochami  se deska dorazí do levého horního rohu  
místnosti, aby při pokládce další řady desek docházelo k přeplátování 
svrchní fólie.
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6. Deska přívodu s dilatačním pásem 1 m

9.  Minimální poloměr oblouku: okolo 3 výstupků při ohybu o 180°, příp. 
okolo 2 výstupků při ohybu o 90°. Pozor: Platí jen u desek s roztečí RA 
75 mm. U desek RA 50 mm je nutno postupovat individuálně. Nikdy 
nesmí dojít při instalaci k prolomení trubky. Pokud k tomu dojde je 
nutno trubku v místě poškození vystřihnout.

7. Ochranná trubka, např. u průchodu dveřmi

8. Uložení trubky Gabotherm®

10. Diagonální uložení s příchytkami trubek

11. Lisovaný spoj v konstrukci podlahy

12. Přichycení fólie dilatačního pásu (pouze u tekutého potěru)

13. Označení trubky na spodní hraně matice

4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
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14. Označení hloubky zasunutí 25 mm

17. Kontrola usazení opěrného pouzdra

15. Úprava délky trubky na horní značce

16. Zasunutí opěrného pouzdra

18. Konec trubky se zasune do násuvné spojky

19. Řez hotovým násuvným spojem

20.  A montáž systému 1.2.3 je hotová!
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Návod k montáži násuvné spojky d15

Úpravy délky polybutenové trubky
  úprava délky trubky Gabotherm® se provádí nůžkami na plastové 
trubky

Pozor: Trubky se nesmí řezat pilkou!

Vytvoření násuvného spoje
   po dokončení úpravy délky polybutenové trubky se do konce trubky 
nasune opěrné pouzdro a celá trubka se zasune dovnitř

  trubka se po celé délce zasunutí vsune do tvarovky, takže označení 
trubky bude v jedné rovině s vnějším koncem převlečné matice 
tvarovky

  bezpodmínečně musí být zajištěno, aby byla trubka zasunuta do 
násuvné tvarovky přes O-kroužek a kleštinu z nerezové oceli, krát-
ké zpětné trhnutí zajistí zaseknutí trubky do kleštiny

  lehkým zpětným tahem trubky je možno zkontrolovat  
bezpečné provedení násuvného spoje

Pozor: Za žádných okolností nesahejte dovnitř tvarovky.  
Nebezpečí poranění!

Uvolnění násuvného spoje
Jestliže je z jakéhokoli důvodu zapotřebí tvarovku  
demontovat, postupujte následujícím způsobem:
  odšroubujte převlečnou matici
  vyjměte trubku z tvarovky
  pomocí kleští zarovnejte zuby kleštiny a kleštinu  
odstraňte, kleština se nesmí použít znovu

  stáhněte ochranný kroužek a O-kroužek
  odstraňte převlečnou matici
  opětovnou montáž jednotlivých prvků lze provést pouze  
s použitím nové kleštiny, resp. celého násuvného spoje (náhradní 
díl v ceníku)

Pozor: Spoj se v žádném případě nesmí dotahovat!

Opěrný kroužek/kleština/ochranný kroužek/O-kroužek/převlečná  
matice

4a.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
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Montážní doby

Přibližně 150 m2 na den
Pro montážní skupinu (montér a pomocník) platí: kompletní uložení 
systému včetně systémových desek, dilatačních pásů, průměrně 
potřebného počtu spojů a připojení rozdělovací stanice k základní 
skříni, krytů, připojení dílčích okruhů s vodícími oblouky trubek (bez 
připojení regulace podlahového vytápění k stoupací větvi topného 
zařízení).

Přibližně 2 min. na topný okruh
Úspora času při použití rozdělovací stanice s násuv. spoji.
Veškeré výše uvedené úkony platí pouze za předpokladu, že montér 
i pomocník dobře znají systém produktů a používají při práci montáž-
ní pomůcky, jako např. odvíječ trubek.

Spotřeba materiálu na 1 m2

Komponent
Rozteč trubek RA (mm) 

50 75 100 150 200 225 250 300

Trubka 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 deska 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

Dilatační pás 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Odvíječ trubek
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Všeobecné informace

Gabotherm® TAC je systém podlahového vytápění charakteristic-
ký kotvením trubek pomocí spon na systémový pás, případně na 
systémovou fólii s rastrem. Při následném uložení do potěru může 
být použit jak cementový potěr s přísadami, tak i anhydritový (tekutý) 
potěr.

Montáž systému TAC vyžaduje oproti sytému 1.2.3 více času a je 
méně pohodlná, ve výsledku ale nabízí uživateli stejný komfort. 
Systémový pás TAC je tepelná a současně i protihluková izolace. 
Je vyroben z elastizovaného polystyrenu EPS T. Materiál je trvale 
kontrolovaný a odpovídá příslušným normám DIN. Díky nakašírova-
né fólii je izolace chráněná proti vlhkosti. Fólie současně slouží jako 
kotvící prvek pro spony trubek. Potištěný rastr pomáhá při kladení 
trubek v požadovaných rozestupech.

V jednom pracovním úkonu je uložena tepelná a protihluková 
izolace, bariéra proti vlhkosti a kotvící prvek pro spony trubek. Fólie 
má pro napojení jednotlivých systémových pásů postranní přesah. 
Pomocí lepící pásky se slepí jednotlivé pásy a tím se stane plocha 
zcela těsná proti pronikání vlhkosti.

4b.  Podlahové vytápění/chlazení  
Gabotherm® TAC – mokrý systém
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Prvky systému TAC

Polybutenová trubka

Systémový pás a kotvicí spony

Rozdělovací stanice

Rozdělovací stanice VSV  
s integrovanými svěrnými spoji,  
materiál mosaz nebo nerez

Další příslušenství

Systémový pás TAC, kotvicí spona TAC
Systémová fólie s rastrem, kotvicí spona TAC na fólii s rastrem

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

Skříňka pro podomítkovou nebo  
předstěnovou instalaci

Sada pro připojení měřiče tepla 
Uzavírací kohout 
Mísící sada

Ochranná trubka 
Opěrné pouzdro
Press-spojka, Press-adaptér, Adaptér

Prostorové termostaty
Připojovací elektrická lišta 
Elektrotermický pohon

Dilatační pásy
Nůžky na plastové trubky
Plastifikátor gabolith
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vlastnost hodnota
určeno pro trubky 15 – 20 mm
celkový rozměr Š x D 10 000 x 1 100 mm
užitná plocha Š x D 10 000 x 1 000 mm
užitná plocha 10 m2

jmenovitá výška izolace 28 mm
tepelný odpor 0,75 m2 K/W
útlum kročejového hluku 29 dB
šířka systémového pásu 1 m
tloušťka systémového pásu 30-2 mm
délka systémového pásu 10 m
zatížitelnost 500 kg/m2

rozestupy uložení trubek 50 mm
stavební třída dle DIN 4102 B2
dynamická tuhost 20 MN/m3

Kotvicí spona
   materiál nárazuvzdorný polyamid (mrazuvzdorný)
  vhodný pro všechny typy plastových trubek Gabotherm®  
o průměrech 15 až 20 mm

  vynikající držení v systémovém pásu díky patentovanému mecha-
nismu vzepření

  vysoká pevnost
  optimální instalace spojením systémový pás - kotvící spona - trubka
  speciální montážní POZOR: V případě použití jen fólie, která není 
na tepelné izolaci nalepena jako u TAC pásu, je nutno použít 
speciální kotvící spony a vhodný montážní přístroj, viz ceník. troj 
umožňuje precizní a bezchybné ukládání trubek

1)  zasunutí kotvící spony  
montážním přístrojem

2) vzepření kotvící spony

Montážní přístroj
Montážní přístroj byl speciálně vyvinut pro kotvicí spony. Ukládání 
trubek se provádí jen jedním pracovním úkonem. Topná trubka se 
ukládá spirálovým způsobem a současně se pomocí montážního 
přístroje upevňuje kotvícími sponami v pravidelných rozestupech  
na systémové pásy.
Montážní přístroj má pro kotvící spony zásobník, kde může být 
uloženo až 90 ks. Topná trubka tak může být rychle a komfortně 
položena.

POZOR: V případě použití samostatné  
systémové fólie s rastrem je nutné použít  
speciální kotvící spony a vhodný montážní  
přístroj, viz ceník.

Technická data

Systémový pás TAC s tepelnou izolací

Systémový TAC pás Systémový TAC pás

vlastnost hodnota

určeno pro trubky 15 – 20 mm
celkový rozměr Š x D 110 cm x 50 m
rozestupy uložení trubek 50 mm

Systémová fólie s rastrem

4b.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® TAC – mokrý systém
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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

Skladby podlah podle ČSN EN 1264-4

Standardní konstrukce podlah pro obytné  
budovy se systémovým pásem TAC 30-2

1. Mezibytová stropní konstrukce (Rλ,ins ≥ 0,75 m2 K/W)

1a)  Mezibytové stropní konstrukce bez trubek na betonovém  
podkladu

Tepelná izolace podle normy WSVO 95 a DIN 4725 T3

61 mm  topný potěr včetně trubky  
d 15 × 1,5 mm nebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

91 mm bez nášlapné vrstvy

1b)  Mezibytové stropní konstrukce s trubkami na betonovém 
podkladu

Trubky na podkladním betonu (max. rozměr trubky cca 20 mm) 
uložené ve vodící drážce systémové desky
Pozor: Respektujte požadavky na ochranu proti kročejovému hluku 
a případně zvolte variantu 2b)

61 mm  topný potěr včetně trubky  
d 15 × 1,5 mm nebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

91 mm bez nášlapné vrstvy
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2)  Stropní konstrukce nad částečně vytápěnými nebo  
nevytápěnými prostorami (Rλ,ins ≥ 1,25 m2 K/W)

2a) bez trubek na betonovém podkladu
Přídavná izolace se vztahuje na izolační materiál skupiny tepelné 
vodivosti 040. 
Je zapotřebí mít na zřeteli, že deformace celé tepelné izolace musí 
být < 5 mm.

61 mm  topný potěr včetně trubky d 15 × 1,5 mm nebo  
d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

20 mm přídavná izolace (součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

109 mm bez nášlapné vrstvy

2b) s trubkami na betonovém podkladu

61 mm  topný potěr včetně trubky d 15 × 1,5 mm  
nebo d 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

20 mm přídavná izolace (součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

109 mm bez nášlapné vrstvy

3)  Stropní konstrukce nad terénem/venkovním prostorem 
(Rλ,ins = 1,5 m2 K/W nad terénem/ Rλ,ins = 2 m2 K/W nad 
venkovním prostorem)

Přídavná izolace se vztahuje na izolační materiál skupiny tepelné 
vodivosti 025, (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,025 W.m–1.K–1). 
Je zapotřebí mít na zřeteli, že deformace celé tepelné izolace musí 
být < 5 mm.

61 mm  topný potěr včetně trubky d 15 × 1,5 mm  
nebo 16 × 2 mm

28 mm systémový pás TAC 30-2

min. 50 mm* přídavná izolace (součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,04 W.m–1.K–1) např. EPS 100

2 mm izolace stavebního objektu nad terénem
(není součástí dodávky)

139 mm bez nášlapné vrstvy a bez izolace staveb. objektu

141 mm bez nášlapné vrstvy, s izolací staveb. objektu

*  optimální tloušťka přídavné izolace nad terénem/venkovním vzduchem je  
min 50 mm EPS 100

14
1 61

Poznámka: Při použití větších dimenzí potrubí 17 x 2, 18 x 2, 20 x 2 
je nutno sílu betonové desky adekvátně zvětšit (d + 45 mm).

4b.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® TAC – mokrý systém
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1 - trubka PB–R 15 - 18 mm
2 -  systémová deska s integrovanou tepelnou izolací a izolací proti 

kročejovému hluku podle normy DIN 4180 a DIN 4109, WSVO
3 -  dilatační pás, GTF-RDS, podle normy DIN 18560 (po úroveň 

podlahy)
4 - pružná dilatační spára (není součástí dodávky)

Jmenovitá tloušťka topných potěrů závisí na třídě pevnosti potěru  
a stlačitelnosti izolačních vrstev.
d* = průměr trubky 15–20 mm 
** Dodržujte pokyny pro práci s plastifikátory gabolith

Skladba podlahy s ohledem na rozdílné  
pracovní zatížení

se zřetelem k různým nášlapným vrstvám při stejné montážní výšce.

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

RλB = 0,1 m2 K/W
Textilní
nášlapná vrstva: 10 mm
Cementový potěr: 63 mm

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

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

Orientační hodnoty tloušťky topného potěru při rozdílném pracovním  
zatížení s plastifikátorem gabolith

Cementový potěr třída pevnosti C16/20,  
s plastifikátorem gabolith 

Max. pracov-
ní zatížení

Systém Konstrukce 
podle DIN 
18560

Typ konstrukce podle DIN 1955/BI.3 Jmenovitá 
tloušťka topného 
potěru

Minimální 
překrytí 
trubky

Množství 
plastifikátoru 
gabolith**

1,5 kN/m2 podlahové  
vytápění TAC

A 1 Obytná budova d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

2,0 kN/m2 podlahové  
vytápění TAC

A 1 Kancelářské prostory d* + 45 mm 45 mm cca  
0,15 kg/m2

3,5 kN/m2 podlahové  
vytápění TAC

A 1 Terapeutické místnosti
(ordinace), učebny

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

5,0 kN/m2 podlahové  
vytápění TAC

A 1 Církevní stavby, tělocvičny,  
výstavní a prodejní prostory, taneční 
sály, knihovny, administrativní  
budovy, obchodní domy

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

Pozn.: V případě použití anhydritových potěrů je možné snížit jmeno-
vitou tloušťku topného potěru o cca 10 mm dle údajů  
dodavatele potěru.
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Minimální poloměr
oblouku pro trubky
(podle údajů výrobce)

Dilatační pásy pro přechody 
trubek přes dveře

Upevnění trubky
kotvícími sponami

Detaily uložení

Spotřeba materiálu na 1 m2

Komponent
Rozteč trubek RA (mm) 

50 100 150 200 250 300

Trubka 20 m 10 m 6,6 m 5 m 4 m 3,3 m

TAC kotvicí 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

Dilatační pás 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

4b.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® TAC – mokrý systém
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Montážní návod

Připravenost stavby:
  omítnuté stěny, vyčištěné a zametené plochy podlah
  dokončené hydroizolace
  instalovaná rozdělovací stanice podlahového vytápění

1.  Položení dilatačních 
pásů

2.  ukládání trubky do 
spirály (po položení 
systémových pásů

3.  Spojení trubek liso-
vaným spojem

4.  Detail uložení trubek 
na systémovém 
pásu

5.  Detail připojení 
trubek k rozdělovací 
stanici
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Všeobecné informace

Podlahové vytápění KB 12 je systém podlahového vytápění, který 
se používá jako tzv. „suchý systém“. Systém je vhodný pro nízkou 
podlahovou skladbu, která se vyskytuje např. ve starých budovách, 
u rekonstrukcí, nebo v prostorech, kde není povolené zatížení 
betonovým potěrem. Systém umožňuje přímou pokládku dlažby (bez 
vložené fermacellové desky) na desku podlahového vytápění.
Základem systému je vyfrézovaná deska podlahového vytápění KB 
12 ze sádrovláknitého materiálu o síle 18 mm, do které se ukládá 
polybutenové trubky Gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm s kyslíkovou 
bariérou. K zakrytí zbylých nevytápěných ploch se používá sádro-
vláknitá vyrovnávací deska 18 mm. V případě potřeby je možno 
využít sádrovláknitou montážní desku (mimo instalaci) o síle 10 mm 
(jako krycí vrstvu).

Vlastnosti systému

  minimální výška skladby podlahy v bytové výstavbě od 30 mm
  možnost přímého pokládání dlažby na desku podlahového vytápění
  přípustné užitečné zatížení 200 kg/m2 při uvedených skladbách 
podlahy pro obytné a kancelářské místnosti, chodby a podkrovní 
nástavby

Údaje o výkonu

  předávání tepla v rozsahu cca 75 až 85 W/m2 v závislosti na podla-
hové krytině a střední teplotě otopné vody

Pokyny pro projektování

  rozteč uložení trubek 100 mm
  max. délka otopného okruhu 80 m, popř. max. plocha otopného 
okruhu 8 m2

  max. teplota otopné vody 50 °C
  přímé připojení připojovacího potrubí k rozdělovači
   alternativní možnost připojení k omezovači teploty vratné vody

4c.  Podlahové vytápění/chlazení  
Gabotherm® KB 12 – suchý systém



43

Sada pro připojení měřiče tepla 
Uzavírací kohout 
Mísící sada

Prvky systému KB 12

Polybutenová trubka

Ochranná trubka 
Opěrné pouzdro
Press-spojka, Press-adaptér, Adaptér

Gabotherm® hetta PB-R 12x1,3 mm

KB 12 systémová deska

KB 12 systémová deska se 2 koncovými 
oblouky, rozměr 1000 x 620 mm
KB 12 systémová deska pro přímé  
rozvody, rozměr 1000 x 620 mm

Další příslušenství

Skříňka pro podomítkovou 
nebo předstěnovou  
instalaci

KB 12 deska přívodu

KB 12 deska přívodu, rozměr  
620 x 310mm

Rozdělovací stanice

Rozdělovací stanice VSV  
s integrovanými svěrnými spoji,  
materiál mosaz nebo nerez

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty
Připojovací elektrická lišta 
Elektrotermický pohon

Podlahové lepidlo Fermacell
Vruty Fermacell
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Skladba podlahy

dlažba

parkety
laminát

koberec

Zadání: nosný, rovný podklad nosná základová konstrukce

izolační tvrdá pěna

sádrovláknitá deska

dlažba na flexibilním 
lepidle s vyztužením

deska KB 12

polybutenová trubka 
Gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm

Nejmenší skladby podlahy

Podlahové vytápění KB 12 na desce Fermacell 10 mm

s dlažbou jako vrchní podlahou s jinými vrchními podlahami

variabilní Hmotnost

10 mm 12,5 kg/m2

1 mm

18 mm 22 kg/m2

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

40 mm Celkem 47 kg/m2

variabilní

18 mm

1 mm
min. 10 mm

29 mm

1. systémová deska KB 12
2. konstrukční deska Fermacell 10 mm
3. konstrukční deska Fermacell 10 mm
4. podlahové lepidlo Fermacell

Upozornění
Tloušťka 10 mm platí u desky Fermacell (2, 3) jako minimální  
požadavek, lze ji však nahradit i deskami Fermacell s jinými  
tloušťkami dle požadovaného zatížení.

4c.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® KB 12 – suchý systém
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Skladby podlah podle ČSN EN 1264-4 

1. Mezibytová stropní konstrukce (Rλ,ins ≥ 0,75 m2 K/W)

s dlažbou jako vrchní podlahou

na flexibilním lepidle s armovací výztuží

s jinými vrchními podlahami

1. systémová deska KB 12
2. konstrukční deska Fermacell 10 mm
3. konstrukční deska Fermacell 10 mm
4. podlahové lepidlo Fermacell
5.  polystyren EPS 100 nebo dřevovlákno 

Steico Isorel

Upozornění
Tloušťka EPS 100 smí být max. 30 mm, tloušťka  
dřevovlákna Steico Isorel max. 40 mm

variabilní

10 mm
1 mm

18 mm

1 mm
10 mm

30 mm

70 mm

variabilní

18 mm

1 mm
10 mm

30 mm

59 mm

3) Stropní konstrukce nad terénem/venkovním prostorem

(Rλ,ins = 1,5 m2 K/W nad terénem/ Rλ,ins = 2 m2 K/W nad venkovním 
prostorem)

s dlažbou jako vrchní podlahou

na flexibilním lepidle s armovací výztuží

s jinými vrchními podlahami

1. systémová deska KB 12
2. konstrukční deska Fermacell 10 mm
3. konstrukční deska Fermacell 10 mm
4. podlahové lepidlo Fermacell
5. polystyren EPS 200

variabilní

10 mm
1 mm

18 mm

1 mm
10 mm

80 mm

120 mm

variabilní

18 mm

1 mm
10 mm

80 mm

109 mm
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Podklady pro dimenzování

Maximální délka otopného okruhu
Maximální délka otopného okruhu včetně připojovacích potrubí činí 
80 m, což odpovídá, v závislosti na příslušné délce připojovacího 
potrubí, ploše cca 8 m2.

Dilatační spáry
Stěnové otopné okruhy mají být dle možnosti dimenzovány tak, aby 
nebylo zapotřebí z důvodu nízké skladby podlahy protínat dilatační 
spáry. Vytváření dilatačních spár je popsáno v samostatném návodu 
pro pokládání.

Teplota na povrchu podlahy
Ze zdravotních a fyziologických důvodů by měly být dodrženy dále 
uvedené maximální teploty povrchu podlahy podle  
DIN EN 1264:
  společenské prostory 29 °C
   koupelny 33 °C
   okrajové zóny 35 °C

Teplota otopné vody
Maximální teplota otopné vody je 50 °C. Jako výchozí je možno 
uvažovat teplotní spád cca 5 K.

Tepelný odpor podlahové krytiny RλB 
Hustota tepelného toku je závislá kromě jiného na rozdílných 
odporech, jež vedení tepla kladou podlahové krytiny. Odhadem lze 
předpokládat následující hodnoty tepelného odporu:
  dlažba/dlažební kryt RλB = 0,000 m2K/W
  parkety, laminát RλB = 0,050 m2K/W
  koberec, průměr RλB = 0,100 m2K/W
   koberec, tlustý RλB = 0,150 m2K/W

Užitečné zatížení KB 12
Přípustné užitečné zatížení dosahuje u výše uvedených skladeb 
podlahy: 2,0 kN/m2 pro obytné místnosti, kanceláře, chodby a rozši-
řování podkroví.

Zjištění topného výkonu KB12

Využitelný rozdíl teplot DJH

Využitelný rozdíl teplot slouží k stanovení hustoty tepelného toku a 
lze jej odhadnout následujícím způsobem:
Δ ϑH = (ϑV+ϑR) /2 – ϑi

ϑV = teplota na přívodu
ϑR = teplota vratné vody vytápění
ϑi =  teplota v místnosti podle DIN 4701 (obytné místnosti 20 °C nebo 

koupelna 24 °C)

Tabulka pro stanovení teploty otopné vody

potřebný vytápěcí 
výkon

Střední teplota vody v °C při různých podlahách a teplota v místnosti
přímé obložení 

dlažbou
dlažba na 10 mm 
desce Fermacell

parkety/laminát 
na 10 mm desce 

Fermacell

koberec střední, 
na 10 mm desce 

Fermacell

koberec silný, 
na 10 mm desce 

Fermacell
teplota v místnosti 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: Barevně je odlišena teplota povrchu vyšší než 29 °C popř. 33 °C (pro koupelny).

4c.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® KB 12 – suchý systém
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Grafy hustoty tepelného toku
Z následujícího grafu lze po zjištění využitelného rozdílu teplot zjistit 
specifický vytápěcí výkon ve W/m2 u různých podlahových krytin.

Příklad čtení grafu
1.  vypočítat potřebný vytápěcí výkon na m2 

q = např. 80 W/m2

Hustota tepelného toku pro podlahové vytápění KB 12,  
rozteč trubek 100 mm 
u variabilních podlahových krytin na konstrukční desce Fermacell 10 mm

hu
st

ot
a 

te
pe

ln
éh

o 
to

ku
 q

 (W
/m

2)

využitelný rozdíl teplot ΔϑH

R
lB

= 0,0 R
lB

= 0,05 R
lB

= 0,1 R
lB

= 0,15
dlažba parkety/ koberec koberec
 laminát střední tlustý

Hustota tepelného toku pro podlahové vytápění KB 12,  
rozteč trubek 100 mm 
u přímo položené dlažby (minimální skladba podlahy) m

hu
st

ot
a 

te
pe

ln
éh

o 
to

ku
 q

 (W
/m

2)

využitelný rozdíl teplot ΔϑH

R
lB

= 0,0
přímo položená dlažba

s jinými vrchními podlahami

s dlažbou jako vrchní podlahou

mezní křivka JFmax- J1 = 9 K

mezní křivka JFmax- J1 = 9 K

2.  zjistit z grafu hodnotu využitelného rozdílu teplot u konkrétní pod-
lahové krytiny, např. u přímo položené dlažby = 17,5 K

3.  teplota v místnosti + využitelný rozdíl teplot = střední teplota 
otopného media, např. 20 °C + 17,5 °C = 37,5 °C (střední teplota 
otopné vody)
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Tabulka pro zjištění množství čelních a základních desek  
pro podlahové vytápění KB 12 
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Postup výpočtu

3)  Stanovení směru pokládání potrubí 
(pokud možno kolmo k stěně, po které do místnosti vstupuje 
přívodní potrubí otopné vody, tzn. směr pokládání shora dolů)

4)  Vypočítejte plochu, kterou je možno pokrýt 
šířka x hloubka – plocha, kterou není možné pokrýt > 4,2 m x 3,6 m 
– 0,00 m2 = 15,12 m2

5)  Vypočítejte délku celkového připojovacího potrubí 
> 2 x 5 m = 10 m

6)  Vypočítejte délku potrubí v místnosti 
plocha, kterou je možno pokrýt v m2 x 10 m/m2 = délka trubky 
v místnosti > 15,12 m2 x 10 m/m2 = 151,2 m

7) Stanovte délku otopného okruhu/počet otopných okruhů

 a. Maximální délka potrubí = 80 m

 b.  80 m – připojovací potrubí x 2 = dovolená délka otopného 
okruhu > 80 m – 10 m = 70 m

 c.  Délka trubky v místnosti/délka otopného okruhu = počet otop-
ných okruhů > 151,2/70 m = 2,16

 d.  Počet otopných okruhů zaokrouhlete na následující celé číslo > 
2,16 dává 3 otopné okruhy

 e.  V případě potřeby zkontrolujte tlakovou ztrátu na jeden otopný 
okruh.

8)  Stanovení objemu čelních a základních desek
  Je dáno: počet otopných okruhů = 3 

 šířka místnosti ŠM = 4,20 m
  z tabulky:   počet čelních desek = 14 kusů
  Je dáno: hloubka místnosti HM = 3,60 m
  z tabulky: hloubka čelní desky HČ = 0,62
  Vypočítá se:  zbytková hloubka místnosti ZHM  

= HM – HČ = 3,60 – 0,62 = 2,98 m
  z tabulky: počet základních desek = 21 kusů

Postup výpočtu

1)  Zjištění potřebného specifického vytápěcího výkonu KB 12 
Potřeba tepla/plocha podlahy, která je k dispozici = specifická 
potřeba tepla 
> 1150 W/15,12 m2 = 76 W/m2 (nejméně výhodná místnost)

2)  Stanovení teploty otopného media v závislosti na specifické 
potřebě tepla pro nejméně výhodnou místnost

 a.  Specifická potřeba tepla (W/m2) se stanovuje na základě grafu 
výkonu a využitelného rozdílu teplot podlahové krytiny v °C.

 b. Maximální teplota otopné vody je 50 °C.

 c. Doporučený teplotní spád je 5 K.

V případě 80 W/m2 a dlažby vychází u minimální skladby podlahy 
(přímé obložení dlažbou) konstrukce KB 12 následující výsledek:

   Využitelný rozdíl teplot = 18 °C (zjištěno podle grafu)

    Výpočet teploty otopné a vratné vody ze střední teploty otopného 
media = využitelný rozdíl teplot + teplota v místnosti  
= 18 °C + 20 °C = 38 °C

   Teplota otopné vody = cca 40 °C, teplota vratné vody cca 35 °C

Zadání, podle něhož je maximální teplota otopné vody 50 °C, 
bylo splněno.

připojovací potrubí
2 x 5 m

otopný okruh 2 otopný okruh 3otopný okruh 1
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Montážní návod

Zakrytí potrubí sádrovláknitými deskami
Sádrovláknité desky Fermacell lze umístit na desky systému  
Gabotherm® KB 12 jako další podklad pod podlahovou krytinu. 
Tato konstrukce podlahy je velmi stabilní a lze ji použít pro všechny 
podlahové krytiny.

Tlaková zkouška
Před zakrytím potrubí zkontrolujte těsnost potrubních rozvodů. Vy-
plňte protokol o provedené tlakové zkoušce a přiložte jej ke stavební 
dokumentaci.

Podlaha je připravena následovně:
   Systémové desky Gabotherm® KB 12 jsou odborně položené.
   Okraje a mezery jsou utěsněny.
   Panely systému Gabotherm® KB 12 jsou očistěné, bez prachu  
a nečistot.

   Potrubí je položeno a připojeno k rozdělovači otopného okruhu.
   Tlaková zkouška byla úspěšně dokončena.

Naneste podlahové lepidlo Fermacell na desky systému Gabotherm® 
KB 12 ve vzdálenostech 10 cm příčně nebo podélně k drážkám  
vedeného potrubí. První lepicí vrstvu naneste přibližně 3 cm od 
okrajů desek. Položte desky ze sádrovláknitých desek otočených o 
90° na základní desky Gabotherm® KB 12.

Hrany sádrovláknitých desek nesmějí končit na drážce potrubí.

Naneste lepidlo (možno  
i podélně s trubkami)

Podél srazů sádrovláknitých desek Gabotherm® KB 12 naneste lepi-
dlo ve vzdálenosti max. 1 cm. Sádrovláknité desky pokládejte proti 
sobě s přesazením spár ≥ 20 cm.

Přitom dbejte na to, aby deska byla posunuta k podkladovým 
deskám systému Gabotherm® KB 12 o ≥ 20 cm. U horních desek 
stačí odsazení 15 cm.

Naneste lepidlo podél míst srazů 
desek

Sádrovláknité desky položte  
na plochu

Připojení sádrovláknitých desek lze provést dvěma různými způsoby:

(1)  Sádrovláknité desky sešroubujte vruty d 3,9x30 mm pro sádro-
vláknité desky ve vzdálenosti ≤ 30 cm.

(2)  Sádrovláknité desky upevněte rozpěrnými sponami ve vzdále-
nosti ≤ 20 cm.

Sádrovláknité desky upevněte 
samořeznými šrouby 

Sádrovláknité desky upevněte 
rozpěrnými sponami

Položte sádrovláknité desky.

Pozor: všechny vrstvy fermacellových desek je nutno vzájemně  
slepit podlahovým lepidlem a vzájemně provrutovat. Tedy je nutno 
slepit a přivrutovat podkladní fermacellovou desku KB 12, dále 
desku KB 12 s topnými trubkami zakrýt, přilepit a přivrutovat krycí 
fermacellovou deskou. Pokud bude použita dlažba jako nášlapná 
vrstva, je možno ji přilepit přes sklotextilní výztuž přímo na desku  
KB 12 s topnými trubkami.

4c.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® KB 12 – suchý systém
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Spáry
Vytápěné podlahové konstrukce kvůli tepelné dilataci vyžadují 
dilatační nebo oddělovací spáry, které je třeba navrhovat podle DIN 
18560-2. U všech ploch uzavřených okraji, jakož i v částech obsa-
hujících nějaký stavební prvek (např. sloupy, schody atd.) je tepelná 
dilatace absorbována okrajovým izolačním pásem.
Oddělovací spáry (nazývané také dilatační spáry) oddělují kompo-
nenty v celém průřezu, to znamená od hrubého stropu až k podlaho-
vou krytinu a musí být převzaty do krytiny a zajištěny proti výškové-
mu vyrovnání.
Dilatační spáry jsou vyžadovány od délky místnosti 15 m nebo od 
poměru stran > 2: 1. Rovněž u větších výčnělků (dveřní otvory, 
výčnělky stěn, zúžení) jsou dilatační spáry nutné. Ty oddělují plochy 
systému až do podkladové izolační vrstvy a jsou tvořeny vhodným 
spojovacím spárovacím profilem. Dilatační spáry mohou být kříženy 
pouze připojovacími trubkami. Musí být chráněny chráničkami  
o délce 300 mm. Maximální plocha bez nutnosti dilatačních spár  
je 150 m².

Dilatační spáry u stavebních prvků 
Dilatační spáry u stavebních prvků musí být převzaty na stejném 
místě v celé konstrukci. Rovněž změna materiálu spodní konstrukce 
nebo podlahových krytin vyžaduje dilatační spáru. Konečné umístění 
oddělovacích/dilatačních spár určí projektant před provedením po 
konzultaci se všemi zúčastněnými stranami.

Dilatační spáry ve dveřních průchodech
Provedení dilatačních spár musí být provedeno s podkladovou des-
kou upevněnou na jedné straně, jak je znázorněno níže. Pokud je to 
možné, lze spojovací potrubí vést v ochranné trubce zdivem.

Dveřní průchod u izolace a sádrovláknitá podkladová deska

Řez podlahovou konstrukcí na izolační a sádrovláknité desce

Legenda
1 silikonová spára
2 obklad
3 systémová deska Gabotherm® KB 12
4 sádrovláknitá deska 
5 podkladová deska (např. dřevěná deska, širší 100 mm)
6 vruty pro sádrovlákonité desky d 3,9x30 mm
7  ochrana dilatační spáry – možno použít 6 mm pěnové izolace,  

pro izolaci nutno rozšířit drážku.
8 systémová trubka 12 x 1,3 mm
9 izolace EPS 100 max. 30 mm

1 2 7 8

9 6 5 4 3
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Legenda
1  systémová deska Gabotherm® KB 12 (v případě potřeby zkraťte 

podle potrubí)
2 potrubí v ochraně spáry
3 okrajové Izolační pásy
4 sádrovláknité vyrovnávací desky

Dveřní průchod s vedením potrubí  
(pohled shora)

Podlahové krytiny 

Všeobecně
Podlahové krytiny, které jsou pokládány společně s podlahovým 
vytápěním, musí být za tímto účelem schváleny a měly by mít tepel-
ný odpor max. 0,15 m² K/W. Pokládka musí být provedena za tím 
účelem schváleným lepidlem.
Lepidla musí být navržena podle DIN EN 14259 tak, aby bylo zajiště-
no pevné a trvalé spojení. Nesmí nepříznivě ovlivňovat podlahovou 
krytinu nebo podklad a po zpracování nesmí způsobovat nepříjemný 
zápach. Je třeba dodržovat pokyny pro zpracování jednotlivých 
skupin výrobků.
Teplota podkladu by měla být mezi 18 °C a 22 °C, relativní vlhkost 
mezi 40 a 65 %.
Okrajové a dilatační spáry mohou být uzavřeny pouze elastickými 
výplněmi nebo zakryty profilem příslušným pro danou spáru.

Spotřeba materiálu na 1 m2

Komponent Množství Jednotka

KB 12 systémová deska se 2 oblouky 0,6 ks

KB 12 systémová deska 0,8 ks

KB 12 deska přívodu 0,8 ks

Trubka HR-PB hetta DD 12 10 m

Dilatační pás 1 m

Dodávka stavby Množství Jednotka

Podlahové lepidlo 0,14 kg

Vruty 20 ks

Podkladní sádrovláknitá deska min. 10 mm 1 m2

Poznámka: tato specifikace je na 2 vrstvy, tj. na podkladní sádrovlák-
nitou desku a topnou desku s drážkami. Pokud bude topná vrstva 
zaklopena ještě další sádrovláknitou deskou, je nutno prvky (viz 
dodávka stavby) specifikovat ještě jednou.

4 2 3

1

4c.  Podlahové vytápění/chlazení Gabotherm® KB 12 – suchý systém
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Postup instalace

1.  Nanesení podlahového lepidla fermacell na podkladní  
fermacellovou desku 10 mm

2.  Nalepení a přivrutování systémových desek Gabotherm®  
KB 12 18 mm

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

4. Položení dlažby na flexibilní lepidlo a sklotextilní výztuž


