5. S
 tenové a stropné vykurovanie/chladenie
Gabotherm® WR 8, WR 12 - mokrý systém
Technické údaje
Systém stenového vykurovania pre hrubú stavbu (mokrý systém)
s polybuténovou rúrkou Gabotherm® hetta PB-R 8 x 1 mm
WR 8 uloženú v upevňovacích lištách
Vlastnosti systému
Systém montovaný pomocou upevňovacej lišty pod omietku na
masívne steny.
 kladanie rúrok do meandrov priamo na mieste - umožňuje indiviU
duálne varianty montáže.
 ontáž odlučovača vzduchu a odkaľovača do prívodného
M
potrubia.
Stavebné predpoklady
Pri inštalácii registra stenového vykurovania je nutné dodržať nasledujúce poradie jednotlivých prác:
Z abudovanie okien a dverí.
 lektroinštalácie (vytvorenie drážok, uloženie prázdnych potrubí
E
atď.) musia byť dokončené.
Dbať na osadenie, prímurovky atď.
 tena/strop musia spĺňať podmienky rovnosti podkladu podľa
S
STN EN 13914-2. Podklad musí byť vyzretý a suchý, je potrebné
odstrániť nečistoty a výstupky.

WR 8

WR 12

8 x 1,0 mm

12 x 1,3 mm

158 W/m2

140 W/m2

6 cm (8 cm v oblasti oblúka rúrky
pomocou držiaka oblúkov rúrky)

10 cm (12 cm v oblasti oblúka rúrky
vrátane upevnenia, dodržte
minimálny polomer ohybu 6 cm)

17 m/m2

10 m/m2

400–500 mm

400 mm

35 m (2 m plochy)

80 m (6 m2 plochy)

cez zberné potrubie (16 x 2,0 mm)
pomocou press T-kusu
(pre priemer 8 mm)

priamo

8 m2

8 m2

Rúrka Gabotherm hetta
®

Výkon pri strednej teplote vykurovacej vody 45 °C
Rozostup rúrok v tvare meandrov (zvisle alebo vodorovne)

Spotreba rúrok
Vzdialenosť ukotvenia upevňovacích líšt
Max. dĺžka rúrky v jednom vykurovacom segmente/okruhu
Pripojenie k rozdeľovaču
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Max. vykurovacia plocha steny na 1 výstup rozdeľovača

Orientačné výkonové hodnoty vykurovania pre teplotu
priestoru 20 °C
Max. odporúč.
Odpoved.
teplota vody/spád teploty povrchu

Orientačné výkonové hodnoty chladenia pre teplotu
priestoru 26 °C
Min. odporúč.
Odpoved.
teplota vody/spád teploty povrchu

Odpoved. max.
výkony na 1 m2

Podlaha

45/35 °C

cca 29 °C

100 W

Stena

45/40 °C

cca 35 °C

130 W

Strop

40/36 °C

cca 30 °C

70 W

Odpoved. max.
výkony na 1 m2

Podlaha

16/20 °C

cca 21 °C

35 W

Stena

16/20 °C

cca 21 °C

40 W

Strop

16/20 °C

cca 21 °C

50 W

Odlišné výkony pri rovnakej teplote povrchu sú dané rozdielnymi
súčiniteli prestupu tepla/chladu medzi plochou a vzduchom.
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Všeobecné zásady pri návrhu sálavých plôch
4	
Pozor: v prípade veľkých presklených plôch alebo možnosti
veľkých tepelných ziskov cez presklené plochy je nutné vykonať
stavebné opatrenia, ktoré budú minimalizovať slnečné zisky, napr.
vonkajšie žalúzie, presah strechy.

1.	Teplovýmenné plochy, ktoré sa využívajú na vykurovanie a chladenie, majú byť vždy čo najväčšie, teplotný rozdiel medzi strednou teplotou vody a teplotou v priestore má byť vždy čo najnižší.
2.	Mechanické (ventilátorové) vetracie zariadenie sa nemá navrhovať na účely vykurovania či chladenia, ale len z hygienických
dôvodov (čiže nevyhnutnej výmeny znečisteného vzduchu).

5.	Pri návrhu plôch (napr. sálavých stropov) je nutné vedieť, aké
plochy budú k dispozícii (umiestnenie zapustených svetiel a ostatných konštrukcií).

3. Nutnosť inštalácie prvkov modernej stavebnej fyziky:

6.	Pri vykurovaní neodporúčame prekračovať teplotu prívodu 45 °C
(pri stenách), prípadne teplotu 40 °C (pri stropoch). Vyššie teploty
môžu byť u sálavých systémov vnímané ako nepríjemné. Prekročenie týchto teplôt je možné akceptovať iba krátkodobo,
pri obzvlášť nízkych vonkajších teplotách.

zlepšená tepelná izolácia stien a fasády, zlepšené hodnoty koeficienta priestupnosti tepla Uw okenných plôch;
z výšenie tesnosti obalu budovy za účelom nižšej potreby tepla
na infiltráciu;
z isk tepla z modernej techniky, osvetlenia a prítomných osôb je
často už zahrnutý vo výpočte potreby tepla, takže výkon chladenia priestoru v lete má približne rovnakú hodnotu ako výkon
vykurovania v zime.

Prívod 16,66 °C
Stredná teplota vody 17,73 °C

Spiatočka 18,79 °C

Chladiaci výkon cca 50 W/m2

Operatívna teplota priestoru 26 °C

Teplota podlahy 26 °C

Systém plošného vykurovania/chladenia s aktívnou plochou spĺňa
tieto požiadavky po celý rok. Je možné ním dosiahnuť komfortnú
tepelnú pohodu v priestore.
Chladiaci výkon sa považuje podľa EN 14240.
Vykurovací výkon sa považuje podľa 14037.
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Praktické odporúčania

Pozor: Ak je teplota v prívodnom potrubí vyššia ako 50 °C, nesmú
sa použiť žiadne omietky s obsahom sadry. Pri tomto teplotnom
rozsahu treba použiť vápennocementové omietky alebo špeciálne
omietky odolné voči vyššej teplote.

Stropné vykurovanie/chladenie WR 8 a 12 sa líši priemerom rúrky.
Výhodou systému WR 8 je nízka hrúbka omietky iba 20 mm, ale
systém používa zberné potrubie, ktoré je nutné niekam umiestniť
(napr. do podlahy pri stenovom vykurovaní). Problém nastáva pri
stropnom systéme. Zberné potrubie sa môže zasekať pod strop alebo
umiestniť do SDK schránky. Naopak systém WR 12 nepoužíva žiadne
zberné potrubie. Nie sú potrebné žiadne lisovacie tvarovky, tým aj
cena systému je nižšia. Nevýhodou systému WR 12 je vyššia hrúbka
omietky a to 26 mm. Práve z dôvodu absencie zberného potrubia
odporúčame z praktických dôvodov na strop použiť systém WR 12.

Vápennocementové omietky
Tieto omietky sú veľmi vhodné ako podklad pre nalepovanie obkladov napr. v kúpeľniach. Omietka sa spravidla nanáša v dvoch
vrstvách a je vhodná pri prevádzkových teplotách do 70 °C, je však
nutné vziať do úvahy nebezpečenstvo trhlín spôsobených zmršťovaním. Zahrievanie sa robí po úplnom vysušení omietky, nie však skôr
ako približne po 21 dňoch (riaďte sa údajmi výrobcov omietok!)
Hlinené omietky

Omietanie

Hlinené omietky sú vďaka svojej difúznej priepustnosti, vysokej
kapilárnej vodivosti a teplom vyvolávanej zmene dĺžky veľmi vhodné
pre stenové vykurovanie. Navyše predstavuje hlinená omietka vďaka
svojim mnohým ekologickým prednostiam ideálny stavebný materiál
pre zdravé bývanie v duchu stavebnej biológie. Táto omietka sa
spravidla nanáša v jednej vrstve a je vhodná na prevádzkové teploty
do 50 °C. Ako výstuže možno použiť aj jutové tkaniny. Pokiaľ sa
jedná o zahrievanie, je nutné riadiť sa údajmi výrobcu omietky.

Predpoklady pre omietanie
Systém stenového vykurovania sa musí pred nanesením omietky
prepláchnuť a podrobiť tlakovej skúške (pozri Protokol o tlakovej
skúške).
Rúrky stenového vykurovania netreba pri omietaní zahrievať.

Počas
omietania má byť systém stenového vykurovania natlakovaný na prevádzkový tlak (min. 1,5 bar).

Odporúčanie: Firma Wolf odporúča na stenové vykurovanie
sadrovú omietku Baumit MPI 20 alebo vápenno-cementovú omietku
Baumit MPI 25. Podrobné informácie sú k dispozícii.

Vhodnosť rôznych typov omietok
Stavebné predpoklady
Podklad pod omietku musí byť rovný, suchý, tvarovo stabilný,
nosný a zbavený napr. nečistôt znižujúcich jeho priľnavosť.
Opatrenia na zlepšenie adhézneho podkladu musí posúdiť firma
zodpovedná za omietku.
Omietanie sa musí vykonávať pri teplote v miestnosti > +5 °C.
K omietanie systémov stenového vykurovania sú vhodné
vápennosadrové omietky
vápennocementové omietky
hlinené omietky.
Bez ohľadu na ďalej uvedené údaje alebo smernice je potrebné sa
v každom prípade riadiť predpismi výrobcov omietok!
Kvôli zlým vlastnostiam ohľadom tepelnej vodivosti nie sú vhodné
tepelnoizolačné omietky. V prípade silikátových omietok, kombinovaných omietok, omietok z polymérovej malty, sanačných omietok
a zvukovoizolačných omietok je potrebné sa informovať o ich vhodnosti u výrobcu a pri omietaní je potrebné riadiť sa predpismi výrobcov. U týchto druhov omietok je nutné počítať so zníženým výkonom
pri odovzdávaní tepla.

Pracovný postup pri omietání
1)	Rúrky stenového vykurovania vrátane nástenných upevňovacích
líšt prekryjeme omietkou tak, aby bol úplne zakrytý celý rúrkový
register (cca 18 mm).
2)	Upevníme sklotextilnú výstuž (veľkosť oka 8-10 mm) na celú
plochu v oblasti stenového vykurovania, aby u otvorov v omietke
a u nevykurovaných plôch presahovala cca o 20 cm.

Omietky s obsahom sadry / omietky z bieleho vápna

3)	Nanesieme kryciu vrstvu tak (omietka „čerstvé do čerstvého“),
aby prekrytie rúrok bolo cca 10 mm (celková hrúbka omietky je
cca 26 mm).

Vďaka malej náchylnosti na zmršťovanie, dobrým vlastnostiam pokiaľ
ide o reguláciu vlhkosti a tiež vďaka svojim priestorovo-klimatickým
vlastnostiam sú pre stenové vykurovanie mimoriadne vhodné. Táto
omietka sa spravidla nanáša v jednej vrstve a je vhodná na prevádzkové teploty do 50 °C. Zahrievanie sa robí po úplnom vysušení
omietky, nie však skôr ako po približne 7-14 dňoch (riaďte sa údajmi
výrobcov omietky!)

Ďalej je potrebné riadiť sa príslušnými normami a pokynmi na spracovanie omietok od výrobcov, všeobecnými technickými požiadavkami
pre výstavbu, popr. smernicami pre výrobu vykurovaných stenových
konštrukcií v bytovej výstavbe a výstavbe nebytových a priemyselných
stavieb.
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Skladba omietky pre WR 12, WR 8
Omietanie systémov stenového vykurovania v zásade nespôsobuje
žiadne problémy a od bežnej omietky sa líši len hrúbkou a pridaním
výstuže. Tieto výstuže zabraňujú vzniku trhlín a omietkár ich používa
aj na iných miestach, napr. pri roletových boxov alebo na okenných
hranách.

stena/strop

Rez skladbou omietky WR 12
1 = upevňovacia lišta WKS 12
2 =	polybuténová rúrka 12 x 1,3 mm (s kyslíkovou bariérou podľa
DIN 4726)
3 = sklotextilná výstuž
4 = omietka

Rez skladbou omietky WR 8

stena/strop

1 = upevňovacia lišta WKS 8
2 =	polybuténová rúrka 8 x 1,0 mm (s kyslíkovou bariérou
podľa DIN 4726)
3 = sklotextilná výstuž
4 = omietka
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Omietkové systémy Baumit pre stenové/stropné
vykurovanie a chladenie Gabotherm® WR 8 a 12
chom alebo tradičnou pravidelnou štukovou štruktúrou. Najväčšou
výhodou sadrových omietok v spojení s vykurovacím systémom je
ich objemová stálosť a veľmi dobré tepelno-vodivé vlastnosti, ktoré
zaisťujú maximálnu účinnosť vykurovacieho systému.

Sadrové omietky zaisťujú v spojení so systémom stenového a
stropného vykurovania/chladenia dokonalé zakrytie vykurovacieho
systému. Sú vhodné na všetky štandardné druhy podkladov v podobe keramického črepu, betónu, pórobetónu atď. V rámci výsledných
povrchov si môžeme vybrať medzi trendovým hladeným povr-

Podklad betón, tehla - omietka jednovrstvová sadrová Baumit Ratio
príprava podkladu Betón

Baumit BetonKontakt v neriedenej konzistencii (12 hod. technická prestávka)

príprava podkladu Tehla

penetrácia Baumit Grund (12 hod. techn. prestávka)

montáž líšt pre uchytenie rúrok sa vykonáva až po nanesení penetračných náterov
vykurovací systém

ukotvený do podkladu

prvá vrstva omietky

Varinat 1. – hladený (gletovaný) povrch
Baumit Ratio Glatt – prvú vrstvu omietky naniesť nad úroveň rúrok, vloží sa armovacia sieť
8x8 mm pre omietky. Nasleduje druhá vrstva omietky (obe vrstvy naniesť v rámci jedného dňa)
tak, aby krycia vrstva nad rúrkami bola min. 8 mm, optimálne 10 mm. Max. hrúbka omietky na
strope 26 mm. Spracovanie omietky viď. technické údaje.
Varinat 2. - štukový (filcovaný) povrch
Baumit Ratio 20 – prvú vrstvu omietky naniesť nad úroveň rúrok, vloží sa armovacia sieť
8x8 mm pre omietky.
Nasleduje druhá vrstva omietky (obe vrstvy naniesť v rámci jedného dňa) tak, aby krycia vrstva
nad rúrkami bola min. 8 mm, optimálne 10 mm. Max. hrúbka omietky na strope 26 mm.
Spracovanie omietky viď technický list výrobku.

maľba

interiérová

Dilatačné škáry
po obvode stropu/steny alebo po cca 10 m odporúčame prerezaním v celej hrúbke omietky vytvoriť dilatačnú škáru min. 2 mm a po
vytvrdnutí prekryť pružným pretierateľným tmelom (silikonakryl)

s počiatočným nátopom začať u sadrových min. po 7 dňoch
preskúšanie systému pred omietaním a natlakovanie systému
počas omietania + písomný protokol alebo zápis do SD
pred konečnou povrchovou úpravou maľby ponechať omietku
dostatočne vyzrieť
vlastnosti jednotlivých výrobkov a zásady spracovania sú uvedené
v príslušných technických listoch

Zásady omietania týkajúce sa stenového/stropného
vykurovania a chladenia:
sadrové omietky sú použiteľné pre max. T média 45 °C,
príprava podkladu, kontaktný mostík sa aplikuje pred osadením
vykurovacieho systému
v ykurovací systém je ukotvený do podkladu
použitá sieťovina „armovacia sieť pre omietky“ (oka 8x8 mm)
krycia vrstva omietky je min. 8 mm, optimálne 10 mm. Celková hr.
omietky na stene max. 30 mm, na strope max. 26 mm
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Prídavné systémové komponenty
V prípade pripojenia k existujúcim starým vykurovacím zariadeniam
treba kvôli optimálnej bezpečnosti za istých okolností odporučiť
oddelenie systémov.
Odkalovač (GTH-SA 1“) sa pripája pomocou závitu 1“, rozmery cca
d = 90 mm, výška = 145 mm, prietok cca 2,0 m3/h, hmotnosť 1,3 kg.

Montáž odlučovačov vzduchu a odkalovačov
Montáž mikroodlučovačov vzduchu a odkalovačov sa odporúča
všeobecne pri všetkých vykurovacích zariadeniach (aj pri nových
zariadeniach) ako prevencia proti zaneseniu kalom a nahromadeniu
vzduchových vankúšov v rúrkach stenového vykurovania.
Ak vykurovacie zariadenie zásobuje výlučne vykurovaciu plochu steny, odporúča sa namontovať odkalovač a mikroodlučovač vzduchu
do prívodného potrubia kotla.
Ak sú v zariadení skombinované rozličné systémy vykurovania, treba
oba, mikroodlučovač vzduchu i odkalovač, namontovať do prívodného potrubia výstupu stenového vykurovania.

Je potrebné pamätať na vhodnú možnosť vypúšťania.
Mikroodlučovač vzduchu (GTH-MBA 1“) sa takisto uzavrie pomocou
závitu 1“, rozmery cca d = 90 mm, výška =180 mm, prietok cca
2,0 m3/h, hmotnosť 1,3 kg.

Zmiešavacie súpravy pre stenové vykurovanie nájdete
v Projektovom a montážnom návode pre systémy
podlahového vykurovania.

Použitie tepelnej fólie
3)	Po vychladnutí steny sa priestorový termostat v miestnosti nastaví na maximálnu teplotu.

Pomocou tepelnej fólie sa dá po uvedení stenového vykurovania
zviditeľniť priebeh potrubí, t. j. že sa zviditeľnia potrubia po prekrytí
omietkou príp. stierkou.

4)	Hneď po tom sa tepelná fólia pridrží na mieste, kde sa budú vŕtať
otvory, a skontroluje sa priebeh potrubia. Na miestach s rúrkami
stenového vykurovania sa tepelná fólia sfarbí na červeno-žlto,
prípadne pri vyšších teplotách na zeleno-modrasto. Na týchto
miestach sa nesmie vŕtať!

Pritom je potrebné riadiť sa týmto postupom:
1) Na stene sa vyznačia požadované otvory.
2)	Priestorový termostat v miestnosti sa nastaví na minimum
a počká sa, kým stena vychladne.
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Tlaková skúška WR 8, WR 12
Pokyny na prepláchnutie potrubí

Maximálna teplota sa udržiava 4 dni

Predpoklad na vykonanie tlakovej skúšky:

Priebeh zakurovania je potrebné znižovať o 10 °C za deň
po dosiahnutie prevádzkovej teploty

Najprv zavrite všetky ventily prívodného potrubia
Otvorte prvý ventil prívodného potrubia

Ďalej je potrebné riadiť sa údajmi výrobcov omietok.

 replachujte vykurovací okruh dovtedy, kým zo spätného potrubia
P
začne vytekať voda bez vzduchových bubliniek

Uvedenie do prevádzky

Ventil znova zavrite a postup zopakujte so všetkými ventilmi
prívodného potrubia

 astavenie vypočítaných prietokov vo ventiloch rozdeľovača vratN
ného potrubia (odstrániť ochranné stavebné viečko, otočiť doľava
odvzdušňovacím kľúčom = otvorenie)

Vykonanie tlakovej skúšky

Montáž elektrotermických pohonov

1. krok tlakovej skúšky
Natlakovanie sústavy na tlak 10 bar min. počas 10 min.
Pozor: Časti zariadenia, ktoré nie sú dimenzované na takýto tlak,
ako sú dilatačné nádoby, bezpečnostné ventily a pod., je potrebné
bezpodmienečne zablokovať alebo odmontovať. Vykonanie vizuálnej
a dotykovej kontroly. Odvedenie tlaku na 0 bar.

Nastavenie prevádzkovej teploty
Kontrola vykurovacej funkcie vykurovacích plôch steny
Kontrola a údržba systému
Systémy stenového vykurovania je potrebné udržiavať v čistote a pravidelne sledovať kvalitu vykurovacej vody, aby sa počas
prevádzky nezhoršovala. Ide hlavne o mechanické nečistoty, ktoré
môžu vznikať koróziou kovových, predovšetkým oceľových častí
systému. Môže dochádzať i k chemickej reakcii medzi rôznymi kovmi. Z tohto dôvodu je dôležité v pravidelných intervaloch odkalovať
sústavu na miestach predpokladaného usádzania, predovšetkým
však mikroodkalovače.

2. krok tlakovej skúšky
Natlakovanie sústavy na tlak 2 bar min. počas 10 min.
Vykonanie vizuálnej a dotykovej kontroly.
3. krok tlakovej skúšky
Natlakovanie sústavy na dvojnásobný prevádzkový tlak (min. 5 bar)
na min. 60 min. Vykonanie vizuálnej a dotykovej kontroly.
Je potrebné pamätať na to, že zmena teploty steny s rúrkami o 10 K,
ku ktorej dôjde počas tlakovej skúšky, má za následok zmenu
skúšobného tlaku o 0,5–1 bar.

Interval čistenia je potrebné zvoliť podľa rozsahu sústavy a predpokladanej miery znečistenia. Odporúčaný interval je 1x za pol roka,
najlepšie pred uvedením do prevádzky, pred začiatkom vykurovacej
sezóny a po jej ukončení. Ak sa zistí zvýšená miera znečistenia, je
potrebné úmerne zvýšiť počet kontrol a častejšie odkalovať systém.

O vyššie popísanej tlakovej skúške sa musí spísať protokol o tlakovej skúške (pozri dodatok), ktorý musí podpísať zhotoviteľská firma
a zástupca stavebníka.

Zvýšené množstvo nečistôt v systéme s malou svetlosťou potrubia
(stenové vykurovanie) môže spôsobiť až nefunkčnosť systému.
V prípade, že príde k vyradeniu z prevádzky niektorého zo segmentov stenového vykurovania (sprievodným javom je rapídne zníženie
povrchovej teploty a zväčšujúci sa rozdiel medzi teplotou vykurovacej vody a vody v spiatočke), je potrebné ihneď daný okruh zatvoriť,
odkaliť celý systém a doplniť upravenú vodu na prevádzkový pretlak
sústavy, aby sa funkcie ešte nezhoršili. Ďalej je potrebné uzavrieť
odkalené okruhy, otvoriť zanesený okruh a maximálnym výkonom
čerpadla dosiahnuť zvýšenie prietoku a tým uvoľnenie nečistôt.
Nakoniec je potrebné sústavu znovu odkaliť, doplniť vodu na prevádzkový pretlak a potom sa môžu uviesť do prevádzky i ostatné
vykurovacie okruhy.

Omietanie
Zníženie tlaku v zariadení na 1,5-násobok prevádzkového tlaku
(max. 3 bar) v prípade omietkových systémov. Tento tlak sa musí
v zariadení udržiavať až do skončenia omietania a nesmie sa zahrievať!
Postup zahrievania a uvedenie do prevádzky
Postup zahrievania
 ykonáva sa po prirodzenom vyschnutí omietky (s výnimkou čisto
V
hlinených omietok, lebo tie sa môžu kvôli vysušeniu zahrievať;
presné doby vysychania treba zistiť u výrobcu omietky)
Maximálna prípustná teplota v prívodnom potrubí v prvých 3 dňoch
prvého uvedenia do prevádzky cca 15 °C
 o 3 dňoch sa môže teplota vo vykurovacom okruhu zvýšiť na max.
P
dimenzovanú teplotu vykurovacieho okruhu.
Denne sa zvyšuje teplota po 5 °C až po teplotu max. 50 °C
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Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
Montážny návod
Pred montážou upevňovacích líšt je potrebné na plochu steny/strop
preniesť naplánované vykurovacie plochy. Ukotvenie upevňovacích
líšt sa robí priamo na masívne steny, ako sú tehlové steny, pórobetónové alebo betónové steny/stropy. Montáž stenového vykurovania sa
vykonáva prednostne na vonkajšie steny (aj na okenné parapety)
pri hodnotách U od 0,35 W/m2.K (pri novostavbách), popr. 0,5 W/m2.K
(pri renovácii) a v prípade potreby aj na vnútorné steny (napr. v sedacích kútoch), pričom sa zohľadní vnútorné zariadenie (nábytkové
steny).
Stena/strop musia byť zároveň zbavené nerovností, zvyškov malty
a pod., aby bola umožnená optimálna montáž upevňovacích líšt
a aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu rúrok.
Pri kladení rúrok je potrebné dbať na:

Upevnenie líšt sa vykonáva pomocou

rozostup uloženia rúrok 6 cm

z atĺkacích hmoždiniek
vhodného termoaktívneho lepidla (nanášame smerom od stredu
upevňovacie lišty, pištoľ na termoaktívna lepidlo s výkonom minimálne 200 W) - iba na stenu
bežne predávaného stavebného lepidla
na betónový strop odporúčame použiť nastreľovacie tŕne a stroj
(napr. Hilti)

min. 8 cm v oblasti oblúka rúrky
upevnenie v oblasti oblúka rúrky pomocou držiaka oblúkov rúrky
uloženie rúrky stenového vykurovania bez prekrútenia
uloženie zberných potrubí v zhode s Tichelmannovým princípom
Upozornenie
Pomocou rozdeľovača (GTF-VSV alebo VSS) možno tiež kombinovať podlahové vykurovacie okruhy so stenovými vykurovacími
okruhmi. Príslušné prietoky je možné bez problémov nastaviť na
prietokomere na rozdeľovači.

Je potrebné dbať na to, aby upevňovacie lišty dosadli na stenu celou
plochou a tým sa zabezpečilo bezpečné a pevné uchytenie potrubia.
Pri montáži upevňovacích líšt musia byť dodržané vzdialenosti
medzi lištami, ktoré sú uvedené v nasledujúcom výkrese. Upevňovacie lišty možno montovať vodorovne aj zvisle. Vzdialenosť rúrok
od hrubej podlahy by mala činiť 15 až 20 cm, pričom je potrebné
zohľadniť neskoršiu montáž krycích podlahových líšt. Vzdialenosť od
kútov miestnosti, okenných hrán a pod. by mala byť cca 10–15 cm
(presah sklotextilnej výstuže).

Kúrenárska prípojka, montážne časy
 aximálna vykurovacia plocha steny na každý vykurovací okruh
M
je 8 m2 (u zberného potrubia 2 x 15 m).
 ĺžka rúrky vykurovacích segmentov je max. 35 m (= 2 m2),
D
dĺžkový rozdiel medzi výhrevnými segmentmi max. 10 % celkovej
dĺžky rúrky.

Pred montážou upevňovacích líšt odporúčame vykonať penetračný
náter pre nanesenie omietky. Pri penetrácii dbajte na minimálnu
prašnosť prostredia.

 kladanie zberných potrubí v zhode s Tichelmannovým princíU
pom, dĺžka prívodného potrubia a vratného potrubia je max. 30 m
(v inom prípade je nutný samostatný výpočet tlakových strát).
 jednotlivým vykurovacím okruhom môžu patriť rozdielne veľké
K
vykurovacie plochy steny.
 zájomné vyrovnanie je možné vykonávať na rozdeľovači pomoV
cou regulačného ventilu a prietokomeru.
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Montážne časy WR 8
Hodnoty v minútach na pracovnú skupinu (montér a pomocník, zaškolení na systém Gabotherm®).
Stenový systém

Kalkulované pracovné kroky

Priemerný montážny čas
v minútach na montážnu skupinu

Systém WR 8

Nástenné upevňovacie lišty namontujeme na tehlovú stenu pomocou zatĺkacích hmoždiniek, upevníme do nich rúrky Gabotherm® hetta 8 x 1,0 mm,
namontujeme a zalisujeme lisovacie T-kusy, uložíme zberné potrubia.

30 min/m2

Upozornenie: Ak sa na zabezpečenie nástenných upevňovacích líšt použije
termoaktívne lepidlo, ušetrí sa cca 3 min na 1 m2.
Do vyššie uvedeného času nie je zahrnutá montáž rozdeľovača, prívodných potrubí k rozdeľovaču, regulačných prvkov a ďalšieho príslušenstva.

Montážny návod
Najdôležitejšie údaje - podrobnosti týkajúce sa montáže
a kladenia rúrok systému WR 8

Poznámka: Pri inštalácii na strop platia rovnaké princípy, len je
nutné vhodne umiestniť zberné potrubie, napr. do SDK schránky
pri strope.
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Rozdelenie vykurovacieho okruhu na vykurovacie segmenty
(dĺžka vykurovacieho segmentu max. 35 m)

Montáž
Poznámka: Pri inštalácii na strop platia
rovnaké princípy, len je nutné vhodne
umiestniť zberné potrubie, napr. do SDK
schránky pri strope.

Zberné potrubie MV 16 x 2
alebo 15 x 1,5 je nutné tepelne
izolovať podľa platných noriem
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Ukladanie zberných potrubí
Vysvetlenie Tichelmannovho princípu

Zberné potrubia je potrebné ukladať na surovú podlahu (vkladajú sa
do tepelnej izolácie a izolácie proti krokovému hluku), aby sa dalo
stenové vykurovanie gabowall riadne tlakovo vyskúšať ešte pred
nanesením omietok.

Zberné potrubia je potrebné ukladať pod register podľa systému
Tichelmann, čo umožňuje dosiahnuť takmer rovnaký pokles tlaku
vo všetkých pripojených čiastkových vykurovacích okruhoch aj bez
špeciálneho nastavovania, čím sa zabezpečí rovnomerný prietok.

Treba sa vyhnúť ukladaniu zberných potrubí do poteru, lebo
v takom prípade sa väčšinou nedá urobiť tlaková skúška stenového
vykurovania pred nanesením omietky.
Pri inštalácii na strop je nutné vhodne umiestniť zberné potrubie,
napr. do SDK schránky pri strope.

max. 2 m2
35 m rúrky
PB-R 8x1

max. 2 m2
35 m rúrky
PB-R 8x1

max. 2 m2
35 m rúrky
PB-R 8x1

prívodné potrubie A + vratné potrubie A = prívodné potrubie B + vratné potrubie B = prívodné potrubie C + vratné potrubie C

Poznámka: zberné potrubie je potrebné izolovať podľa platných
noriem. V prípade použitia systému pre chladenie izolujte potrubia
vhodnou izoláciou pre chladenie, napr. kaučukovou.

Princíp fungovania sústavy rúrok podľa systému Tichelmann je bližšie vysvetlený na výkrese hore. V prípade pripojenia podľa systému
Tichelmann je súčet dĺžok rúrok v prívodnom a vratnom potrubí
v každom registri rovnako veľký.
Predpoklad
Rovnako dlhé rúrky v zberných potrubiach. Rúrky prívodného
a vratného potrubia v príslušných registroch majú byť približne
rovnako dlhé.
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Predpoklady na omietanie

Ukladanie zberných potrubí na surovú podlahu
Uloženie zberného potrubia podľa systému Tichelmann

Systém stenového vykurovania treba pred nanesením omietky
prepláchnuť a podrobiť tlakovej skúške (pozri protokol o tlakovej
skúške v prílohe)

Montáž tepelnej izolácie podľa EnEV nad zbernými potrubiami
(ak sa podľa EnEV neudáva minimálna hrúbka tesnenia, musia byť
prívodné potrubia vložené aspoň do ochrannej rúrky)

Rúrky stenového vykurovania netreba pri omietaní zahrievať
Počas omietania má byť systém stenového vykurovania natlakovaný na prevádzkový tlak (min. 1,5 bar)

Upevnenie potrubí na surovú podlahu pomocou príslušných
kotviacich spôn
Montáž vodiaceho oblúka rúrky na surovú podlahu

Poznámky k omietke

Zalisovanie T-kusov do zberného potrubia
Spojenie registra s lisovacím T-kusom, popr. zasúvacou spojkou


Vhodné
pre vápenno–cementové alebo hlinené omietky (sadrové
omietky jednoznačne odporúčame)

Tlaková skúška

Použitie vhodnej sklotextilnej výstuže.

Izolovanie T-kusov a pod.

Žiadne zahrievanie pred omietaním ani po ňom.

Nanesenie omietky


Jednovrstvová
omietka u sadrových omietok s prekrytím rúrok
cca 5–10 mm.


Uloženie
izolácie podlahy (vyrezanie potrubí napr. pomocou profilového rezného nástroja, treba dodržať požiadavky na ochranu proti
krokovému hluku)

Cementové a hlinené omietky v dvoch vrstvách s trvanlivosťou
podľa údajov výrobcu a s prekrytím rúrky cca 10 mm.
Celková hrúbka omietky cca 20 mm (14 mm upevňovacia lišta
vrátane polybuténové trubky + 6 mm prekrytie omietkou vrátane
sklotextilnej výstuže).

Nanesenie poteru

Po obvode steny/stropu alebo po cca 10 m odporúčame prerezaním v celej hrúbke omietky vytvoriť dilatačnú špáru min. 2 mm a po
vytvrdnutí prekryť pružným pretierateľným tmelom (silikonakryl)

poter

Poznámka: odporúčané omietky a pracovné postupy viď ďalej Omietkové zmesi Baumit

izolácia

Skladba omietky pre WR 8

hrubá podlaha/strop

Omietanie systémov stenového vykurovania v zásade nespôsobuje
žiadne problémy a od bežnej omietky sa líši len hrúbkou a pridaním
výstuže. Tieto výstuže zabraňujú vzniku trhlín a omietkár ich používa
aj na iných miestach, napr. pri roletových boxov alebo na okenných
hranách.

1 = polybuténová rúrka 15 x 1,5 alebo MV 16 x 2,0 mm
2 = minimálne ochranná rúrka SR 25 mm

Rez skladbou omietky WR 8
1 = upevňovacia lišta WKS 8
2 =	Gabotherm® hetta PB-R 8 x 1 mm
3 = sklotextilná výstuž
4 = omietka

strop

stěna

Montáž vodiaceho oblúka rúrky pri prechode medzi plochou steny
a podlahou pomocou lisovacieho T-kusa.
Rovnakým spôsobom je nutné postupovať medzi plochou stropu
a steny. Zberné potrubie pod stropom je nutné zasekať do steny
alebo uschovať do SDK schránky.
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využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH v (K)

stena, U = 0,35 W/m2.K

v (W/m2)

odovzdávanie tepla
vonkajšou stenou qi

výkon qi v (W/m2)

Graf odovzdávania tepla WR 8 pre stenové vykurovanie/chladenie

stena, U = 0,5 W/m2.K

Príklad čítania hodnôt z grafu odovzdávania tepla
3)	Výsledkom je využiteľný rozdiel teplôt, napr. 21 °K (hodnota pre graf)

1) Výpočet strednej teploty vykurovacej vody
prívod. potrubie + spätné potrubie napr. 45 °C + 37 °C = 41 °C
2
2

4) Vyčítanie výkonu qi z grafu
napr. 132 W/m2 pri 21 °K = odovzdávanie tepla do miestnosti
Pozor: Vyššie uvedené údaje o výkone platia iba pri ďalej uvedených
rozostupoch uloženia rúrok.

2)	Odpočítanie teploty v miestnosti
napr. 41 °C - 20 °C = 21 °C
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Technické parametre stropného vykurovania/chladenia WR 8
Chladenie:
Prietok na 1 m

Vykurovanie:
Prietok na 1 m2

18 kg/hod

2

Teplota priestoru

26 °C

18 kg/hod

Teplota priestoru

20 °C

Teplota prívodu

16 °C

18 °C

Teplota prívodu

36 °C

40 °C

Teplota spiatočky

19 °C

21 °C

Teplota spiatočky

33 °C

37 °C

Stredná teplota stropu

cca 21 °C

cca 22 °C

Stredná teplota stropu

cca 28 °C

cca 30 °C

Chladiaci výkon

50 W/m2

40 W/m2

Vykurovací výkon

60 W/m2

70 W/m2

Varianty zberného potrubia
Zberné potrubie pre vykurovanie/chladenie

16x2 / 15x1,5 mm

20x2 mm

Max. plocha okruhu

8 (4x2) m2

10 (5x2) m2

Max. prietok pri max. ploche okruhu

144 kg/hod

180 kg/hod

Tlaková strata okr. pri dĺžke zberného potrubia 2x15 m

cca 35 kPa

Max. veľkosť plochy na 1 rozdeľovaciu stanicu

cca 30 kPa
85 m

2

Pozor: Maximálny doporučený prietok na rozdeľovaciu stanicu VSV a VSS je 1500 kg/hod
Z dôvodu ľahšej montáže odporúčame ako zberné potrubie použiť viacvrstvovú rúrku Gabotherm® 16x2 (20x2) mm
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hmotnostný prietok m

Graf tlakových strát pre rúrky 8 x 1,0, 15x1,5, 16x2 a 20x 2 mm

tlaková strata R
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Gabotherm® WR 12 - mokrý systém
Montážny návod
Ukotvenie upevňovacích líšt sa robí priamo na masívne steny,
ako sú tehlové steny, pórobetónové kvádre alebo betónové steny.
Stena musí byť na tento účel zbavená nerovností, zvyškov malty
a pod., aby sa umožnila optimálna montáž upevňovacích líšt a aby
sa zabránilo prípadnému poškodeniu rúrok!
Typy upevnenia:
zatĺkacími hmoždinkami
vhodným termoaktívnym lepidlom (nanáša sa od stredu upevňovacej lišty, pištoľ na termoaktívne lepidlo s výkonom min. 200 W)
alebo bežne predávaným stavebným lepidlom.
Je potrebné dbať na to, aby upevňovacie lišty dosadli na stenu celou
plochou kvôli bezpečnému a pevnému uchyteniu potrubia.
Pred montážou upevňovacích líšt je potrebné na plochu steny preniesť naplánované vykurovacie plochy.
Pri montáži upevňovacích líšt sa musia dodržať vzdialenosti medzi
upevňovacími lištami, ktoré sú uvedené na nasledujúcom výkrese.
Upevňovacie lišty sa môžu montovať vodorovne aj zvisle.
Vzdialenosť od rohov miestnosti, okenných hrán a pod. by mala byť
cca 100–150 mm (presah sklotextilnej sieťky).

Kúrenárska prípojka, montážne časy
 aximálna vykurovacia plocha steny na jeden vykurovací okruh
m
6 m2 (v prípade pripájacieho potrubia 2 x 10 m)
maximálna dĺžka rúrky 80 m (vrátanie pripájacieho potrubia)
jednotlivé vykurovacie okruhy môžu vyhrievať rozlične veľké
vykurovacie plochy steny

Pri ukladaní rúrok je potrebné dbať na:
rozostup uloženia rúrok 100 mm v priamej vetve

vyrovnanie na rozdeľovači sa dá nastaviť na prietokomeri

min. 120 mm v oblúku rúrky

 ripojenie rúrky stenového vykurovania 12 x 1,3 mm priamo
p
k rozdeľovaču

presah rúrky v ohybe rúrky cca 250 mm
upevnenie v oblúku rúrky pomocou hmoždinkových hákov (betón/
pórobetón) alebo okrúhleho držiaka rúrky pripevneného klincom
(tehlová stena)

Upozornenie
Podlahové vykurovacie okruhy sa môžu kombinovať so stenovými
vykurovacími okruhmi na rozdeľovači GTF-VSV. Príslušné prietoky
sa dajú bez problémov nastaviť na prietokomeri v prívodnom potrubí.

uloženie rúrky stenového vykurovania bez prekrútenia

Montážne časy WR 12
Hodnoty v minútach na pracovnú skupinu (montér a pomocník, zaškolení na systém Gabotherm®).
Stenový systém

Kalkulované pracovné kroky

Systém WR 12

Nástenné upevňovacie lišty namontujeme na tehlovú stenu
pomocou zatĺkacích hmoždiniek alebo termoaktívneho lepidla,
rúrky stenového vykurovania 12 x 1,3 mm upevníme do svoriek.
Pripojíme rúrky stenového vykurovania na rozdeľovač
pomocou adaptéra.

Zberné potrubie

Priemerný montážny čas
v minútach na montážnu skupinu
12–12 min/m2

3–5 min/vykurovací okruh

Do vyššie uvedeného času nie je zahrnutá montáž rozdeľovača, prívodných potrubí k rozdeľovaču, regulačných prvkov a ďalšieho príslušenstva.
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Montáž a kladenie rúrok systému WR 12

Poznámka: Pri inštalácii na strop platia rovnaké princípy, len je
nutné vhodne umiestniť zberné potrubie, napr. do SDK schránky
pri strope.

70

Montáž na stenu
(pri montáži na strop platia rovnaké podmienky)

Gabotherm hetta
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Prierez štruktúrou omietky stenového vykurovania/chladenia WR 12
1 nástenná upevňovacia lišta GTH-WKS 12
2 	polybuténová rúrka Gabotherm® hetta
12 x 1,3 mm
3 sklotextilná sieťka
4 omietka

stena

strop

vonkajšou stenou qi

využiteľný rozdiel teplôt ΔϑH v (K)

stena, U = 0,35 W/m2.K

vo (W/m2)

odovzdávanie tepla

výkon qi v (W/m2)

Graf odovzdávania tepla WR 12

stena, U = 0,5 W/m2.K

Príklad počítania hodnôt z grafu odovzdávania tepla

3)	Výsledkom je využiteľný rozdiel teplôt, napr. 21 °K (hodnota pre graf)

1) Výpočet strednej teploty vykurovacej vody
prívodné potrubie + spätné potrubie napr. 45 °C + 37 °C = 41 °C
2
2

4) Vyčítanie výkonu qi z grafu
napr. 120 W/m2 pri 21 °K = odovzdávanie tepla do miestnosti

2)	Odpočítanie teploty v miestnosti
napr. 41 °C - 20 °C = 21 °C
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Technické parametre stropného vykurovania/chladenia WR 12
Parametre výkonu systémov uvedených nižšie platia s prihliadnutím
na kritériá komfortu uvedené v DIN EN ISO 7730 a výslednej radiačnej
asymetrie.
Vykurovanie pri prietoku 15 kg/hod.

Chladenie pri prietoku 15 kg/hod.
Prietok na 1 m

Prietok na 1 m2

15 kg/hod

2

Teplota priestoru

15 kg/hod

Teplota priestoru

26 °C

20 °C

Teplota prívodu

16 °C

18 °C

Teplota prívodu

36 °C

40 °C

Teplota spiatočky

19 °C

21 °C

Teplota spiatočky

33 °C

37 °C

cca 21,5 °C

cca 22,5 °C

Stredná teplota stropu

cca 28 °C

cca 30 °C

45 W/m2

35 W/m2

Vykurovací výkon

60 W/m2

70 W/m2

Stredná teplota stropu
Chladiaci výkon
Max. dĺžka okruhu/plocha

80 m/8 m2

Max. dĺžka okruhu/plocha

80 m/ 8m2

Max. prietok pri dĺžke okruhu 80 m

120 kg/hod

Max. prietok pri dĺžke okruhu 80 m

120 kg/hod

Tlaková strata pri dĺžke okruhu 80 m

cca 35 kPa

Tlaková strata pri dĺžke okruhu 80 m

cca 35 kPa

Vykurovanie pri prietoku 12 kg/hod.

Chladenie pri prietoku 12 kg/hod.
Prietok na 1 m2

Prietok na 1 m2

12 kg/hod

Teplota priestoru

26 °C

Teplota prívodu

16 °C

18 °C

Teplota spiatočky

20 °C

22 °C

Stredná teplota stropu

cca 22 °C

cca 22,5 °C

Chladiaci výkon

40 W/m2

35 W/m2

Max. dĺžka okruhu/plocha

80 m/ 8m2

Max. prietok pri dĺžke okruhu 80 m

95 kg/hod

Tlaková strata pri dĺžke okruhu 80 m

cca 24 kPa

chladiaci výkon (W/m2)
pri prietoku 15 kg/hod.

Teplota prívodu

36 °C

40 °C

Teplota spiatočky

32 °C

36 °C

Stredná teplota stropu

cca 26 °C

cca 27 °C

Vykurovací výkon

50 W/m2

60 W/m2

Max. dĺžka okruhu/plocha

80 m/ 8m2

Max. prietok pri dĺžke okruhu 80 m

90 kg/hod

Tlaková strata pri dĺžke okruhu 80 m

cca 24 kPa

vykurovací výkon (W/m2)
pri prietoku 15 kg/hod.

5

6
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8

9

10

20 °C

lineárny teplotný spád = stredná teplota vykurovacej vody - teplota v miestnosti
[(36 °C + 33 °C) / 2] - 20 °C = 14,5 K

lineárny teplotný spád = teplota v miestnosti - stredná teplota vykurovacej vody
26 °C - [(19 °C + 16 °C) / 2] = 8,5 K
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12 kg/hod

Teplota priestoru
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lineárny teplotný spád (K)
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lineárny teplotný spád (K)
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5b. S
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Graf tlakových strát pre polybuténové rúrky 12 x 1,3 mm
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Návrh riešenia stropu

1300

900

OKRUH Č. 6
1 SEGMENT
Ss = 5,7 m²
Ls = 77 m

450

150

OKRUH Č. 5
1 SEGMENT
Ss = 5,7 m²
Ls = 78 m

1300

150

1300

OKRUH Č. 7
1 SEGMENT
Ss = 5,7 m²
Ls = 67 m

1300

350

375
370
370
370
4400

370
OKRUH Č. 3
1 SEGMENT
Ss = 4,8 m²
Ls = 67 m

400

250

150

850

OKRUH Č. 4
1 SEGMENT
Ss = 5,8 m²
Ls = 74 m

860

250 190 370

370

370

370

370
250 200 370

370

370

370

4400

370

ROZTEČ POTRUBÍ
100 mm

ROZTEČ POTRUBÍ
100 mm

370

375
370

370

370

250

150

OKRUH Č. 8
1 SEGMENT
Ss = 5,5 m²
Ls = 75 m

250

150

OKRUH Č. 9
1 SEGMENT
Ss = 5,7 m²
Ls = 80 m

3500

340
340
340

340

2600

340

ROZTEČ POTRUBÍ
100 mm

400 150 250
400
150

200

1700

1700

150

OKRUH Č. 11
1 SEGMENT
Ss = 5,2 m²
Ls = 68 m

OKRUH Č. 10
1 SEGMENT
Ss = 5,75 m²
Ls = 72 m

OKRUH Č. 1
1 SEGMENT
Ss = 6,3 m²
Ls = 75 m

uchytenie
UCHYCENÍ
viď detail

VIZ DETAIL
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OKRUH Č. 2
1 SEGMENT
Ss = 6,0 m²
Ls = 76 m
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400
400
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1700
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400
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100100
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2100

5b. S
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Postup inštalácie

1. Penetrácia

5. Omietanie

2. Kotvenie líšt

6. Inštalácia sklotextilnej výstuže

3. Montáž potrubia

7. Dokončenie omietky

4. Montáž rozdeľovacej stanice

8. Konečný vzhľad
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5c. Stenové a stropné vykurovanie/chladenie
Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
Technické údaje
Sálavý systém Gabotherm® KPI 10 je vhodný pri každom nízkoteplotnom zdroji tepla a dá sa navrhnúť na využitie solárnej energie, pri
tepelných čerpadlách, prípadne kondenzačných kotloch.
Vlastnosti systému
modulové klíma dosky s integrovanými polybuténovými rúrkami
PB 10 x 1,3 mm na stenovú montáž v suchom interiéri
hrúbka dosky 15 mm
rozostup rúrok 77,5 mm (= 13 m/m2)
r úrka s kyslíkovou bariérou PB 10 x 1,3 mm, max. prevádzková
teplota viď str. 13
s ériové zapojenie viacerých klíma dosiek je možné (pri doskách
v rade)
všetky klíma dosky sa môžu navzájom kombinovať
 osky sa tmelia vo výrobe a osadzujú sa hladkou stranou smerom
d
do miestnosti
Výkonové údaje KPI 10
Tepelný výkon je približne 140 W/m2 pri strednej teplote vykurovacej
vody 45 °C, prietoku 19 kg/h.m2 a pri maximálnej teplote vykur. vody
50 °C!
Stavebná príprava
Pred inštaláciou sálavých panelov treba dodržať nasledujúci postup:

Vlastnosti klíma dosiek KPI 10
Klíma doska ako polotovar od firmy FERMACELL sa vyrába zo sadry
a papierových vláken, ktoré sa získavajú pri recyklácii papiera. Obe
prírodné suroviny sa zmiešajú a po pridaní vody, bez ďalších spojív,
sa pri vysokom tlaku lisujú na pevné dosky. Neobsahujú nijaké zdravie ohrozujúce látky.
Doska je na rube vyfrézovaná, do drážok má vložené polybuténové
rúrky 10 x 1,3 mm s rozostupom 7,75 cm a prelepené papierom.
Strana obrátená do priestoru je hladká. Modulové klíma dosky
KPI 10 majú šírku 310 a 625 mm, dĺžku 1000, 150, 2000 mm, hrúbku
1,5 cm a mernú hmotnosť vrátane objemu vody a pripájacieho
potrubia 19 kg/m2.

1. osaďte okná a dvere
2.	dokončite elektroinštaláciu (vyhotovenie drážok, uloženie ochranných inštalačných rúrok atď.)
Tlaková skúška vodou a postup pri prepláchnutí potrubia
Pred natlakovaním okruhov na prevádzkový tlak najprv ukončite
proces preplachovania. Každý vykurovací okruh sa preplachuje asi
3 – 5 minút. Potom systém podrobte skúške tesnosti a o tlakovej
skúške tesnosti spíšte protokol. Skúšobný tlak musí byť dvojnásobný
ako prevádzkový tlak, max. 6 barov.
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5c. Stenové a stropné vykurovanie/chladenie Gabotherm® KPI 10 - suchý systém

Všeobecné zásady pri návrhu sálavých plôch
4	
Pozor: v prípade veľkých presklených plôch alebo možnosti
veľkých tepelných ziskov cez presklené plochy je nutné vykonať
stavebné opatrenia, ktoré budú minimalizovať slnečné zisky, napr.
vonkajšie žalúzie, presah strechy.

1.	Teplovýmenné plochy, ktoré sa využívajú na vykurovanie a chladenie, majú byť vždy čo najväčšie, teplotný rozdiel medzi strednou teplotou vody a teplotou v priestore má byť vždy čo najnižší.
2.	Mechanické (ventilátorové) vetracie zariadenie sa nemá navrhovať na účely vykurovania či chladenia, ale len z hygienických
dôvodov (čiže nevyhnutnej výmeny znečisteného vzduchu).

5.	Pri návrhu plôch (napr. sálavých stropov) je nutné vedieť, aké
plochy budú k dispozícii (umiestnenie zapustených svetiel a ostatných konštrukcií).

3. Nutnosť inštalácie prvkov modernej stavebnej fyziky:

6.	Pri vykurovaní neodporúčame prekračovať teplotu prívodu 45 °C
(pri stenách), prípadne teplotu 40 °C (pri stropoch). Vyššie teploty
môžu byť u sálavých systémov vnímané ako nepríjemné. Prekročenie týchto teplôt je možné akceptovať iba krátkodobo,
pri obzvlášť nízkych vonkajších teplotách.

zlepšená tepelná izolácia stien a fasády, zlepšené hodnoty koeficienta priestupnosti tepla Uw okenných plôch;
z výšenie tesnosti obalu budovy za účelom nižšej potreby tepla
na infiltráciu;
z isk tepla z modernej techniky, osvetlenia a prítomných osôb je
často už zahrnutý vo výpočte potreby tepla, takže výkon chladenia priestoru v lete má približne rovnakú hodnotu ako výkon
vykurovania v zime.

Prívod 16,66 °C
Stredná teplota vody 17,73 °C

Spiatočka 18,79 °C

Chladiaci výkon cca 50 W/m2

Operatívna teplota priestoru 26 °C

Teplota podlahy 26 °C

Systém plošného vykurovania/chladenia s aktívnou plochou spĺňa
tieto požiadavky po celý rok. Je možné ním dosiahnuť komfortnú
tepelnú pohodu v priestore.
Chladiaci výkon sa považuje podľa EN 14240.
Vykurovací výkon sa považuje podľa 14037.
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Podklady na dimenzovanie

Príklad odpočítania hodnoty grafu odovzdávania tepla

Odovzdávanie tepla
vonkajš. stenou qi
Vykur. výkon v miestnosti qi v (W/m2)
v (W/m2)

1) Vypočítajte strednú teplotu vykurovacej vody
tepl. prívodu + tepl. spiatočky napr. 45 °C + 41 °C = 43 °C
2
2
2) Odpočítajte teplotu v miestnosti
napr. 43 °C - 20 °C = 23 °C
Prietok na 1 m2 aktívnej plochy 19 kg/m2.
3)	Výsledkom je využiteľný teplotný rozdiel, napr. 23 °K
(hodnota pre graf)
4) Výkon qi odčítajte z grafu
	napr. 130 W/m2 při 23 °K = odovzdávanie tepla
do miestnosti

Využiteľný teplotný rozdiel ΔϑH v (K)
Stena, U = 0,35 W/m2.K
Stena, U = 0,5 W/m2.K

Chladenie
Prietok na 1 m2

19 kg/hod

Teplota priestoru

26 °C

Teplota prívodu

16 °C

18 °C

Teplota spiatočky

19 °C

21 °C

Stredná teplota stropu

21,5 °C

22,5 °C

Chladiaci výkon

45 W/m2

35 W/m2

chladiaci výkon (W/m2)

Odporúčané výpočtové podmienky
Parametre výkonu systémov uvedených nižšie platia s prihliadnutím
na kritériá komfortu uvedené v DIN EN ISO 7730 a výslednej radiačnej asymetrii.
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

lineárny teplotný spád = teplota v miestnosti - stredná teplota vykurovacej vody
26 °C - [(19 °C + 16 °C) / 2] = 8,5 K

Prietok na 1 m2

19 kg/hod

Teplota priestoru

20 °C

Teplota prívodu

36 °C

40 °C

Teplota spiatočky

33 °C

37 °C

Stredná teplota stropu

28 °C

Vykurovací výkon

60 W/m

30 °C
2

70 W/m2
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lineárny teplotný spád (K)

vykurovací výkon (W/m2)

Vykurovanie

5

lineárny teplotný spád = stredná teplota vykurovacej vody - teplota v miestnosti
[(36 °C + 33 °C) / 2] - 20 °C = 14,5 K
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lineárny teplotný spád (K)

79

13

14

15

5c. Stenové a stropné vykurovanie/chladenie Gabotherm® KPI 10 - suchý systém

Montáž

Montážny postup:
nosná konštrukcia (zaisťuje dodávateľ systémov suchej výstavby
podľa inštalačného plánu)
upevnenie klíma dosiek KPI 10 (dodávateľ systémov suchej
výstavby podľa technického návodu)
hydraulické zapojenie (zaisťuje kúrenárska firma)
prepláchnutie a napúšťanie systému (kúrenárska firma)
tlaková skúška tesnosti (kúrenárska firma)
upevnenie prázdnych dosiek (dodávateľ systémov suchej výstavby)
uvedenie do prevádzky celého zariadenia a prevádzkové skúška
tesnosti (kúrenárska firma).

Chladiace a vykurovacie stropy (bezškárové) využívajú princíp
sálania. Povrch stropu má byť prevedený bez škár.
Montáž nosnej konštrukcie a upevnenia klíma dosiek odporúčame
zabezpečiť dodávateľom systémov suchej výstavby.
Kovová nosná konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov sa
upevňuje na tuhé závesy Nonius, nosná konštrukcia pozostáva
z nosných CD-profilov, ktoré sa zavesia pomocou závesov Nonius
na nosný strop. Osová vzdialenosť nosných profilov je 70 cm (závesy Nonius každých 70 cm). Montážne CD-profily sa upevňujú krížovú
spojkou v osovej vzdialenosti 312,5 mm na nosné profily. Nosná
konštrukcia musí byť dimenzovaná na požadovanú nosnosť.
Nosná konštrukcia musí byť skontrolovaná na zadanú hmotnosť
skôr, než začne montáž klíma dosiek KPI 10.
Klíma dosky KPI 10 sa upevňujú na montážne laty pomocou skrutiek
FERMACELL 3,9 x 30 mm v rastri 20 cm, pričom je potrebné sa
vyhnúť krížovým spojom dosiek. Pri lepení škárovacím lepidlom
FERMACELL je nutné, aby hrany klíma dosiek KPI 10 a prázdnych
dosiek na seba nadväzovali. Pretože aktívnu plochu nemožno nikdy
úplne prispôsobiť ploche miestnosti, používajú sa tzv. prázdne dosky
(väčšinou u okrajov a tam, kde sa klíma dosky hydraulicky pripájajú,
sa tieto dosky na mieste upravia podľa potrebného tvaru okružnou či
priamočiarou pílou). Na obvode stropu musí byť vykonaná dilatačná
škára, v ploche stropu sa dilatačná špára vykonáva po max. 10-tich
metroch.

Hydraulické pripojenie
Na jeden vykurovací okruh z rozdeľovacej stanice môžu byť pripojené maximálne 4(5) vykurovacie segmenty. Dĺžka vykurovacieho
segmentu s vykurovacou rúrkou 10 x 1,3 mm nesmie prekročiť 33 m.
Dôležité: klíma dosky je potrebné spojiť vzájomne tak, aby
rozdiely medzi dĺžkami vykurovacích segmentov v rámci jedného vykurovacieho okruhu boli menšie než 10 %. Na pripojenie
vykurovacieho segmentu na zberné potrubie sa používajú lisované
tvarovky.

Dilatačné špáry po obvode stropu môžu byť vyplnené trvale pružným
tmelom. Škárovacie lepidlo FERMACELL sa po 24 hodinách odstráni
škrabkou alebo špachtľou a celá plocha sa zbaví prachu. Pred
tmelením stropu sa preverí, či inštalované klíma dosky KPI 10 popr.
prázdne dosky nevykazujú zvýšenú vlhkosť (kontrolu je možné vykonať na stavenisku). Ak áno, musí sa strop vysušiť - v lete vetraním,
v zime je potrebné aktivovať vykurovanie pri maximálnej teplote
privádzanej vody 25 °C, kým nadmerná vlhkosť nezmizne. Potom
sa sálavý strop deaktivuje, ochladí na okolitú teplotu a vykoná sa
dokončenie plochy stropu, tj. tmelenie a vymaľovanie.
Pred montážou klíma dosiek KPI 10 je nutné ponechať ich v danom
priestore min. 24 hodín, aby sa vyrovnala ich vlhkosť.

Kladenie zberného potrubia sa vykonáva podľa Tichelmanna. Pre
nastavenie zodpovedajúceho prietoku vody možno využiť prietokomeru, ktorý je inštalovaný priamo na rozdeľovacej stanici.
Je odporúčané osadenie mikroodlučovača vzduchu a mikroodkalovača.
Prietok vody: max. 190(238) l/h na vykurovací/chladiaci okruh
Max. plocha na jeden okruh: 10(12,5) m2
Max. dĺžka vykur. segmentu: max. 32-33 m (cca 2,5 m2 plochy)

Montáž klíma dosiek KPI 10:
Klíma dosky sa na stavenisko dodávajú na paletách a montujú sa
na mieste podľa návodu na inštaláciu, popr. podľa hydraulického inštalačného plánu. Pritom sa musia zohľadniť všetky stropné výustky,
osvetľovacie telesá, atď.
Klíma dosky sa kotvia skrutkami zospodu, hladkou stranou do miestnosti, na montážne profily skrutky FERMACELL v osovej vzdialenosti
20 cm.

Tlaková strata: max. 35 kPa.
Rozdeľovač okruhov vykurovania/chladenia: celkový max. prietok
cca 1 500 l/hod
Hmotnosť klíma dosiek: 19 kg/m2 vr. vodného obsahu
Aby bolo zaistené presné hydraulické nastavenie požadovaných
prietokov vody na jednotlivých rozdeľovacích staniciach,
odporúčame použitie vyvažovacích ventilov.
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Detailný popis klíma dosiek KPI 10

Spotreba materiálu na 1,25 m2

obj. č. 28100
rozmery: 625 x 2000 mm
hrúbka: 15 mm
hmotnosť: 20,00 kg
plocha: 1,25 m²
dĺžka rúrky: 16,3 m

aktívna plocha: 1 m2
dĺžka rúrky: 12,5 m

Komponent

Množstvo

Jednotka

28100

Doska KPI 10, 62,5 x 100

1

ks

12891

Press-T-kus redukovaný
GT-M-PTR 16/10/16

1,6

ks

12894

Press-spojka redukovaná
GT-M-PKR 16/10

0,33

ks

42322

Vodiaci oblúk GTH-RFB 8/10

2

ks

12226

Ochranná rúrka GT-SR 15

1

m

12773

MV rúrka GT-MV 16 x 2

1,5

m

Obj. č.

Dodávka stavby

Množstvo

Jednotka

25

ks

100

g

1

kg

FERMACELL rýchlorezná

1500 mm

obj. č. 28101
rozmery: 625 x 2000
hrúbka: 15 mm
hmotnosť: 21,00 kg
plocha: 1,25 m2

Obj. č.

skrutka 3,9 x 30 mm
Špárovacie lepidlo 310g
Špárovací tmel

800 mm

obj. č. 28104
rozmery: 625 x 1000 mm
hrúbka: 15 mm
hmotnosť: 10,50 kg
plocha: 0,62 m2
aktívna plocha: 0,6 m2
dĺžka rúrky: 6,90 m

obj. č. 28102
rozmery: 310 x 2000 mm
hrúbka: 15 mm
hmotnosť: 10,00 kg
plocha: 0,62 m²
dĺžka rúrky: 8,3 m

Pozor: výrobná tolerancia dosiek môže byť +
- 1 mm
zadná strana klíma dosky
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5c. Stenové a stropné vykurovanie/chladenie Gabotherm® KPI 10 - suchý systém

Montáž stenového vykurovania/chladenia v suchom interiéri
Vykurovací okruh s 2 doskami 625 x 2000 mm, dĺžka vykurovacieho
segmentu 32-33 m potrubia PB 10 x 1,3 mm. Aktívna vykur. plocha
2 x 1,25 m2 = 2,5 m2 na jeden vykur. okruh.
Pozor: Okraje klíma dosiek aj prázdnych dosiek je potrebné
zlepiť!
CD profily v osovej vzdialenosti 312,5 mm!
312,5

312,5

312,5

Blindplatten

CD-strmeň
s izoláciou
po 80 cm!

Blindplatten

Prázdna doska

Klíma
doska
KPI 10

Zadná strana

Bodenbelag

Pripájacie potrubie sa môže uložiť na stenu, častejšie

a jednoduchšie je vedenie potrubia v podlahe.
Bodenbelag

Klíma doska sa má začať osadzovať
asi 1 cm od podlahy.

hrúbka zostavy asi 6 cm

Strop

Stena

Pri osadzovaní dosiek pri strope alebo podlahe sa musí
vytvoriť dilatačná škára a U-profily 30 x 30 mm je potrebné
pripevniť dilatačnými páskami a upevňovacím strmeňom
s izolačnou vložkou tak, aby sa obmedzil prenos chvenia.

Stena

izolácia asi 5 cm
CD-profil 60 x 27 mm
klíma doska KPI 10

Podlaha

tl. zostavy asi 6 cm

Montážny postup:
nosná konštrukcia (zabezpečuje dodávateľ suchých systémov
stavby podľa inštalačného plánu)
upevnenie klíma dosiek KPI 10 (dodávateľ suchých systémov stavby podľa technického návodu)
hydraulické zapojenie (zabezpečuje kúrenárska firma)

 repláchnutie a napúšťanie systému (kúrenárska firma)
p
tlaková skúška tesnosti (kúrenárska firma)
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Montážne smernice pre sálavé stropy Gabotherm® KPI 10
závesy po 70 cm v pozdĺžnom
aj priečnom smere

DÔLEŽITÉ:
Klíma dosky pri montáži
otočte, hladká strana
je strana viditeľná
a montuje sa nadol!

nosný CD profil 60 x 27
v osovej vzdialenosti 70 cm

Skrutky FERMACELL
3,9 x 30
Škárovacie lepidlo FERMACELL
Klíma doska KPI 10

Montážny CD profil 60 x 27
v osovej vzdialenosti 312,5 mm

Stropná konštrukcia:
Nosná konštrukcia na klíma dosky so závesmi Nonius musí spĺňať
zadanú triedu zaťaženia, montáž konštrukcie vyhotovuje dodávateľ
interiérov.
Nosná konštrukcia sa skladá z pozinkovaných CD profilov (nosných
profilov, montážnych profilov, UD-profilov, závesov Nonius). Výška
zavesenia sa individuálne prispôsobí stavebným potrebám, minimálna požadovaná hĺbka zavesenia je však 22 cm, ak nie je v strope
inštalovaný nejaký stavebný prvok s inými požiadavkami. Prijateľná
svetlá výška priestoru s hotovým podhľadom z klíma dosiek je 2,70
až 2,80 m (podľa miestnych noriem).

Inštalácia vykurovacieho/chladiaceho stropu:
Klíma dosky sa pripevňujú na nosnú konštrukciu, jej dodávku zabezpečuje dodávateľ suchých systémov stavby, skrutky pre FERMACELL v osových vzdialenostiach 20 cm.
Zlepovanie hrán klíma dosiek a prázdnych dosiek lepidlom FERMACELL sa vyžaduje na všetkých spojoch, lepidlo sa musí nechať asi
24 hodín tvrdnúť a až potom sa odstráni špachtľou.
Nasleduje tmelenie hrán dosiek (stupeň kvality povrch Q2 alebo
celej plochy stropu Q3, Q4) tmelmi FERMACELL, pričom je možné
spoje dosiek poistiť Sklotextilnou páskou FERMACELL. Sálavý strop
sa nesmie aktivovať pri tmelení a maľovaní (vysúšaní). Nosnú konštrukciu treba vyhotoviť tak, aby uniesla merné zaťaženie 19 kg/m.
Vo všeobecnosti platí aktuálne montážne návody FERMACELL.
Je potrebné zohľadniť tepelnú rozťažnosť pri aktivácii sálavého
stropu a vyhotoviť dilatačné škáry.
Aby sa zamedzilo vzniku dilatačných trhlín, je potrebné od dĺžky
dosiek 10 metrov zabezpečiť vyhotovenie dilatačných škár (napr.:
profily s vloženou vyplnenou dilatačnou škárou alebo profilom
s viditeľnou úzkou dilatačnou škárou, prípadne iným spôsobom.
Uchytenie dosiek pri stene treba urobiť s dilatačnou škárou
(pozri s. 13).

Rozdeľovacia stanica a zberné potrubie:
Rozdeľovacia stanica vykurovania/chladenia by mala byť umiestnená uprostred, na ňu sa napájajú zberné potrubia jednotlivých
vykurovacích okruhov. Ako zberné potrubie odporúčame použiť
tepelne izolované viacvrstvové MV rúrky Gabotherm® 16 x 2 mm.
Rozdeľovaciu stanicu odporúčame namontovať priamo na strop, zároveň musí byť trvalo prístupná pomocou revízneho otvoru. Pokiaľ je
systém použitý pre chladenie, odporúčame izolovať zberné potrubie,
najlepšie pomocou kaučukovej izolácie pre chladenie (cca 9 mm).
Pripojovacie T-kusy 16/10/16, záslepky a redukcia sa lisujú lisovacím
náradím TH.
MV rúrky je nutné pred lisovaním pomocou kalibrátora odhrotovať.
Postup lisovania je uvedený v montážnych návodoch pre rozvody
vykurovania a vody. Ako východisková hodnota platí, že aktívna
plocha činí asi 80 % celkovej pôdorysnej plochy.
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Montážne pokyny pre sálavé stropy Gabotherm® KPI 10
DÔLEŽITÉ:
Klíma dosky pri montáži
otočte, hladká strana je
strana viditeľná
a montuje sa nadol!

prívod

cca 40 cm

spiatočka

prívod

cca 40 cm

spiatočka

	
Dosku priložte v pravom uhle ku konštrukcii a dodržte vzdiale1
nosti od stien 3 – 5 mm.

	
16 Hydraulické pripojenie dosiek robte podľa Tichelmanna,
je potrebné vykonať aj tlakovú skúšku tesnosti!

	
Hrany zbavte prachu a naneste Škárovacie lepidlo FERMA2
CELL.

	
15 Hrany dosiek zbavte prachu a naneste Škárovacie lepidlo
FERMACELL, potom upravte zrezaním tvar prázdnych dosiek
(bez krížových škár), z hrán odstráňte prach a vsaďte a
natlačte ich medzi klíma dosky. Prázdne dosky upevnite
skrutkami FERMACELL v osovej vzdialenosti 20 cm. Škáry
medzi klíma doskami a prázdnymi doskami treba vyplniť
škárovacím lepidlom FERMACELL (jedna hrana vloženej dosky)
a škárovacím tmelom FERMACELL (druhá hrana dosky).

	
Pri montáži klíma dosiek dodržte vzdialenosť od už upevne3
ných dosiek, ďalšiu dosku priložte, až vytlačíte lepidlo, potom
dosku upevnite skrutkami FERMACELL v osovej vzdialenosti
20 cm (rovnaký postup zopakujte aj pri pozíciách 4 až 7).
	
Klíma dosku osaďte a zarovnajte, znova dodržte vzdialenosť
8
od steny 3 – 5 mm (ako pri poz. 1). Vzdialenosť od osadenej
dosky (čela dosky) na hydraulické pripojenie by mala byť 40 cm.

Montážne časy sálavých stien Gabotherm® KPI 10

9
	
Hrany zbavte prachu a naneste Škárovacie lepidlo FERMACELL.

Hodnoty z praxe pre štandardné objekty v minútach pre skupinu
1 montér + 1 pomocník.
Uvedené hodnoty neobsahujú: inštaláciu a zapojenie pripájacieho
potrubia k rozdeľovaču na vykurovanie a chladenie, montáž rozdeľovača, zberné potrubie do rozdeľovača, prvky regulácie a zvláštne
príslušenstvo. Klíma dosky KPI 10 sa montujú na nosnú konštrukciu,
ktorú zabezpečuje dodávateľ suchých systémov stavby.
Montážny čas je 30 min/m2 pre 2 osoby, čo je asi 16 m2 plochy.

	
Pri montáži klíma dosky dodržte vzdialenosť od osadenej
10
dosky zboku. Nato ju k vedľajšej doske priložte, až sa nahor
vytlačí lepidlo. Potom dosku upevnite skrutkami FERMACELL
v osovej vzdialenosti 20 cm (rovnaký postup zopakujte aj pri
pozíciách 11 až 14).
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Princíp spájania klíma dosiek KPI 10
Systém Tichelmann
Stenové sálavé dosky sa montujú na horizontálnu alebo vertikálnu
nosnú konštrukciu z drevených alebo kovových profilov uchytených
v osovej vzdialenosti 312,5 mm. Na zlepenie škár dosiek sa používa
škárovacie lepidlo FERMACELL. Pri inštalácii je bezpodmienečne
nutné zabrániť vzniku krížových spojov.

Hydraulické spojenie dosiek
Rúrka 10 x 1,3 mm, maximálna dĺžka na
vykur. segment 33 m, max. 4 vykurovacie
segmenty v rámci jedného vykurovacieho
okruhu. Odporúčaná dĺžka zberného potrubia
max. 2 x 15 m MV 16 x 2 mm (Tichelmann).

1 okruh vykurovania s 2 vykurovacími segmentami (2x 2 klíma dosky 625 x 2000 mm)

Klíma doska
625 x 2000

Klíma doska
625 x 2000

Klíma doska
625 x 2000

Jednotlivé segmenty musí byť vždy rovnako
dlhé, prípadne ich rozdiel nesmie
presiahnuť 10 %.

Klíma doska
625 x 2000

Spiatočka

Zadná strana

prívod

Pripájací
press-T-kus redukovaný
GTH-PTR 16/10/16

Press-spojka
GTH-M-PK 10/10

Press-spojka redukovaná
GTH-PKR 16/10
alebo T-kus 16/10/16
a záslep. zátka

Pripojenie jednotlivých vykurovacích segmentov na zberné
potrubie MV 16 x 2 mm podľa
Tichelmanna.

Vodiaci oblúk - 2 ks
GTH-RFB 8/10

Hydraulické pripojenie
Prietok vody: max. 190(238) l/h na vykur./chladiaci okruh
Počet vykur. segmentov v 1 vykurovacom okruhu: max. 4 ks
s rovnakou dĺžkou rúrok
Max. dĺžka vykurovacieho segmentu: max. 32-33 m
(cca 2,5 m2 plochy)

Na 1 vykurovací okruh môžu byť z rozdeľovacej stanice pripojené
max. 4 vykurovacie segmenty. Dĺžka vykur. segmentu s vykurovacou
rúrkou 10 x 1,3 mm nesmie presiahnuť 33 m.
Dôležité: Klíma dosky treba navzájom spojiť tak, aby rozdiel
medzi dĺžkami vykurovacích segmentov v rámci jedného vykurovacieho okruhu bol menší ako 10 %. Na pripojenie vykurovacieho segmentu na zberné potrubie sa používajú lisované tvarovky.
Ukladanie zberného potrubia sa robí podľa Tichelmanna.
Na nastavenie potrebného prietoku vody sa dá použiť prietokomer,
ktorý sa inštaluje priamo na rozdeľovaciu stanicu. Odporúčame osadenie mikroodlučovača vzduchu a mikroodkalovača, pozri s. 14.

Tlaková strata: max. 33 kPa.
Rozdeľovač okruhov vykur./chladenia: celkový max. prietok
cca 1 350 l/hod
Hmotnosť klíma dosiek: 19 kg/m2 vrátane vody
Na zabezpečenie presného hydraulického nastavenia požadovaných
prietokov vody na jednotlivých rozdeľovacích staniciach odporúčame
použiť vyvažovacie ventily.
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Press-spojka
GTH-M-PK 10/10

Vodiaci oblúk - 2 ks
GTH-RFB 8/10

1

Poznámka: na spoľahlivejšie a ľahšie
spojenie PB rúrok 10 x 1,3 mm pomocou
press-spojok 10/10 medzi jednotlivými,
vedľa seba inštalovanými klíma doskami
odporúčame použiť vodiace oblúky
GTH-RFB 8/10.

312,5

Príklad riešenia spojovania klíma dosiek

zadná strana dosky!

2
3
4
5

7
1

pripájacie potrubie v tepelnej
izolácii MV d 16 x 2 mm

2

nosné CD profily po 70 cm

3

klíma doska 625 x 1000 RH.80
hydraulické pripojenie podľa
Tichelmanna

4

klíma doska 625 x 2000
hydraulické pripojenie podľa
Tichelmanna – 1. okruh s
max.4 vykurovacími
segmentmi

6

montážne CD profily
po 312,5 mm

7

závesy Nonius po 70 cm

8

U-profil 30 x 30 mm
s dilatačnou páskou

312,5

prázdna doska FERMACELL
pri kladení dosiek nesmie
vzniknúť krížová škára

Rozdeľovač
max. 10

40 cm

Max. prietok:
1 350 l/hod
Hmotnosť:
klíma dosky je 19,00 kg/m2,
vr. vodného obsahu

70 cm

70 cm

70 cm

Zadané: CD profil 60 x 27 mm, nosné latovanie
Jeden vykurovací/chladiaci okruh sa skladá zo 4 vykurovacích
segmentov s dĺžkami max. po 33 m (vykurovacie segmenty
musia byť rovnako dlhé).
Zodpovedá aktívnej ploche 10 m2.
Hydraulické pripojenie je podľa Tichelmanna.
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40 cm

Zadané:
CD profil 60 x 27 mm
montážne latovanie

5

312,5

8

osová vzdialenosť 312,5 mm

6

Výkres systému klíma dosiek KPI 10

1. vykur. okruh

4x [klíma doska 625 x 2000 + 625 x 1000 (800)]
4x [klíma doska 625 x 2000 + 625 x 1000 (800)]

T-kus 16/10/16
a záslepka

2. vykur. okruh

Optimálna vzdialenosť medzi
spájanými klíma doskami
cca 300-550 mm max.

zadná strana dosky!
1. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

2. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

3. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

1. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

2. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

3. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

4. vykur. segment
klíma doska 625 x 2000
+ 625 x 1000 (800)

Klíma dosky 625 x 2000 s 625 x 1000 (800) sú spojené proti sebe
do jedného segmentu pomocou lisovacej spojky GTH-M-PK 10/10
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Praktické odporúčania pre návrh chladiacich
a vykurovacích stropov

8.	Pre ľahšiu montáž zberného potrubia odporúčame minimálnu
vzdialenosť jednotlivých radov klíma dosiek min. cca 300 mm
a max. 550 mm. Viď príklad návrhu.

1.	Zberné potrubie v dimenzii d 16x2 alebo 20x2 je nutné viesť
Tichelmannovým princípom z dôvodu vyrovnaných tlakových
strát jednotlivých segmentov.

9.	Z dôvodu obmedzeného výkonu chladenia (kondenzácie) sa odporúča využiť maximálne možnú plochu pre inštaláciu stropného
chladenia.

2.	Všetky segmenty s trubkou PB 10x1,3 spojené do jedného okruhu musí mať rovnakú dĺžku potrubia alebo sa líšiť max. do 10 %
dĺžky rúrky.

10.	Pred návrhom je nutné vedieť akú plochu stropu máme
k dispozícii tj. kde budú zapustené svetla, reproduktory a pod.,
Pretože túto plochu je nutné pri inštalácii a návrhu klíma dosiek
vynechať.

3.	Maximálna odporúčaná dĺžka segmentu s trubkou PB 10x1,3
je 33 m = 2x klima dosky KPI 10 625x2000 spojené dohromady.
Viď príklad návrhu.
4.	Pre chladenie odporúčame prívodné potrubie d 16 alebo d 20
ku klímu doskám izolovať do kaučukovej izolácie pre chladenie
s hrúbkou min. 9 mm.

11.	Pri inštalácii je potrebná spolupráca profesií montážnikov pre
suchú výstavbu a kúrenárov. Montážnici pre suchú výstavbu inštalujú nosnú konštrukciu a montujú dosky na konštrukciu. Kúrenári
následne dosky prepájajú a napájajú na zberné potrubie a zberné
potrubie na rozdeľovač. Tlaková skúška musí byť vykonaná pred
uzavretím plochy pre zberné potrubie. Pozri protokol o skúške.

5.	Maximálna odporúčaná veľkosť aktívnej plochy klíma dosiek
pre zberné potrubia je 10 m2, prípadne 12,5 m2, ale nutné počať
s tlakovou stratou cca 35 kPa, podľa dĺžky zberného potrubia
viď. praktická návrhová tabuľka. Alebo plochu dosiek 12,5 m2
napojiť na zberné potrubie d 20x2 mm a tlaková strata môže byť
o cca 10 kPa nižšia.

12.	Klíma dosky KPI 10 nemajú schválenie požiarnej odolnosti pre
celkovú konštrukciu stropu. Ak je požiarna odolnosť požadovaná,
je nevyhnutné to zabezpečiť inými opatreniami.

6.	Ak vychádza nepárny počet dosiek, odporúčame každú dosku
napojiť pomocou T-kusov 16/10/16 samostatne. Viď príklad
projektu.

13.	Pri montáži dosiek, ich lepení aj povrchovej úprave je nutné
riadiť sa pokynmi pre montáž prvkov FERMACELL, viac na
www.FERMACELL.cz, alebo informáciami na str. 22 a ďalej.

7.	Z dôvodu ľahšieho spájania klíma dosiek odporúčame tieto
dosky na strope spájať nie vedľa seba, ale protiľahlé dohromady.
Viď príklad návrhu.

14.	Keďže je chladiaci výkon obmedzený z dôvodu nebezpečenstva
kondenzácie, je nutné využiť maximánu možnú plochu pre chladenie. Súčasne je nevyhnutné vykonať také stavebné opatrenia,
aby sa zabránilo veľkým tepelným ziskom, hlavne cez veľké
zasklené plochy (napr. použitím vonkajších žalúzií).
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Príklady zavesenia klíma dosiek
1. Varianta s nosnou konštrukciou z nosných a montážnych CD profilov, závesov Nonius.
Výška zaveseného stropu medzi spodnou hranou klíma dosiek a hrubým stropom je 22 cm.

1

2

3

4

5

1. Pripájacie izolované potrubie z MV rúrok 16 x 2 mm
2. Hrubý strop
3. Záves Nonius, odolný proti tlaku po 70 cm
4. CD profil 60 x 27 mm - osovo po 312,5 mm

6

7

8

5. CD-profil 62 x 27 mm - osovo po 70 cm
6. Klíma dosky 625 x 2000 x 15 mm
7. Krížová spojka
8. Škárovacie lepidlo FERMACELL

2. Varianta s nosnou konštrukciou z montážnych lát z CD profilov s priamymi závesmi, prípadne U-závesmi.
Výška zaveseného stropu medzi spodnou hranou klíma dosiek a hrubým stropom je 22 cm.

2

1

3

5

4

1. Pripájacie izolované potrubie z MV rúrok 16 x 2 mm
2. Hrubý strop
3. U-záves/priamy záves
4. CD-profil 20 x 27 mm – osová vzdialenosť po 312,5 mm

6

7

5. Klíma dosky 625 x 2000 x 15 mm
6. Škárovacie lepidlo FERMACELL
7. Prilepená dilatačná páska

Uchytenie klíma dosiek pri stene
(dilatačná škára s U-profilom a opláštením)

30 cm

Uchytenie klíma dosiek pri stene je potrebné urobiť s dilatačnou škárou 3–5 mm.
Opláštenie nesmie byť spojené s U-profilom 30 x 30 mm.
Ostatné rovnako, ako je na výkrese s montážnym CD
profilom.
1. U-profil 30 x 30 mm s nalepenou dilatačnou páskou
2. montážny CD profil 60 x 27 mm
3. nosný CD profil 60 x 27 mm

1

2

3

4. klíma doska s dilatačnou škárou pri stene

4

Poznámka: Výška zaveseného stropu medzi spodnou hranou klíma dosiek a hrubého stropu môže byť aj menšia ako 12 cm,
ale je nutné mať na zreteli, že nad dosky sa musia dostať ruky montážnika a lisovacie čeľuste.
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Prídavné systémové komponenty
Montáž mikroodlučovača vzduchu a odkalovača sa odporúča pri
všetkých vykurovacích zariadeniach (vrátane nových zariadení)
ako prevencia proti zaneseniu kalom a nahromadeniu vzduchových
bublín v rúrkach stenového alebo stropného vykurovania/chladenia.

V prípade pripojenia k starým vykurovacím zariadeniam je potrebné
za istých okolností kvôli optimálnej bezpečnosti odporučiť oddelenie systémov. Odkalovač (GTH-SA 1“) sa pripája pomocou závitu
1“, rozmery cca d = 90 mm, výška = 145 mm, prietok cca 2,0 m2/h,

Ak vykurovacie zariadenie zásobuje výlučne vykurovaciu plochu steny, odporúča sa namontovať odkalovač a mikroodlučovač vzduchu
do prívodného potrubia kotla. Ak sú v zariadení skombinované rôzne
systémy vykurovania/chladenia, je možno obidva, mikroodlučovač
vzduchu aj odkalovač, namontovať do prívodného potrubia stenového alebo stropného vykurovania/chladenia.

hmotnosť 3,1 kg.

Stúpacie potrubie napr. na prízemie
a prvé podlažie, napr. rúrka
MV Gabotherm® 32 x 3,0 mm

Je potrebné pamätať na možnosť vypúšťania.
Mikroodlučovač vzduchu (GTH-MBA 1“) sa tiež pripojí pomocou
závitu 1“, rozmery cca d = 90 mm, výška = 180 mm, prietok cca
2,0 m2/h, hmotnosť 1,3 kg.

Odkalovač GTH-SA 1“
m = 2 m3/h
Š x V = 90 x 145 mm

Prívodné potrubie podľa Tichelmanna
na 8 m2 plochy stenového vykurovania
s polybuténovou rúrkou 15 x 1,5 mm

Mikroodlučovač vzduchu
GTH-MBA 1“
m = 2 m3/h
Š x V = 90 x 180 mm

Prívodné
potrubie
Kotol

Kotol

Odtok
Potrubie
spiatočky

Rozdeľovacia stanica
Gabotherm® s 3 výstupmi
Prívodné potrubie podľa Tichelmanna
na 6 m2 plochy stenového vykurovania
s polybuténovou rúrkou 15 x 1,5 mm

Regulácia
Všetky prvky regulácie sú uvedené v projekčných
a montážnych podkladoch pre systémy podlahového
vykurovania a tiež v cenníku.
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Bezpečnostné opatrenia proti vzniku rosného bodu
chladenie na dlhšiu dobu odstaviť z prevádzky, pretože teplota chladiacej vody sa nemení. Preto odporúčame riešiť v prípade vzniku
rosného bodu teplotu chladiacej vody, ktorá sa automaticky zvýši
o 2 °C. Chladenie pracuje s nižším výkonom, ale nie je prerušené.
Takéto riešenie inteligentného chladenia ponúkajú tepelné čerpadlá
Wolf. Snímače rosného bodu Wolf sú prispôsobené pre inštaláciu na
potrubie. O ich umiestnení je potrebné rozhodnúť podľa konkrétnych
podmienok, ale najjednoduchšia je inštalácia na telese rozdeľovača
pre chladenie.

Pri chladení studenou vodou existuje možnosť vzniku rosného bodu.
Prvým opatrením proti vzniku rosného bodu je, aby teplota chladiacej vody neklesla po 16 °C. Napriek tomu sa odporúča systém
chladenia osadiť snímačmi rosného bodu, ktorý v prípade vzniku
rosného bodu uzavrú prúdenie chladiacej vody. Toto uzavretie môže
byť riešené pomocou elektrotermických pohonov na jednotlivých
okruhoch. Snímače rosného bodu môžu byť v každom termostate
alebo len pre vybrané priestory alebo rúrky. Vo väčšine prípadov
tieto inštalácie riešia dodávatelia MaR. Avšak také opatrenia, ktoré
uzavrú prúdenie vody pomocou elektrotermických pohonov, môžu

Praktická jednoduchá návrhová tabuľka
pre určenie tlakových strát v systéme
Spájanie klíma dosiek KPI 10 podľa Tichelmanna

Hmotn. prietok
v okruhu

Aktívna
plocha

Tlaková strata okruhu vr. pripoj.
potrubí MV 16 x 2 mm, 2 x 15 m

okruh vyk./chlad.

5 vykur.
segmentov

celk. dĺžka rúrok PB-R 10x1,3
5 x 32 = 160 m

238 kg/h

12,5 m2

tlaková strata cca 35 kPa

okruh vyk./chlad.

4 vykur.
segmenty

celk. dĺžka rúrok PB-R 10x1,3
4 x 32 = 128 m

190 kg/h

10,0 m2

tlaková strata cca 30 kPa

okruh vyk./chlad.

3 vykur.
segmenty

celk. dĺžka rúrok PB-R 10x1,3
3 x 32 = 96 m

143 kg/h

7,5 m2

tlaková strata cca 25 kPa

okruh vyk./chlad.

2 vykur.
segmenty

celk. dĺžka rúrok PB-R 10x1,3
2 x 32 = 64 m

95 kg/h

5,0 m2

tlaková strata cca 21 kPa

okruh vyk./chlad.

1 vykur.
segment

celk. dĺžka rúrok PB-R 10x1,3
1 x 32 = 32 m

48 kg/h

2,5 m2

tlaková strata cca 18 kPa

Jeden vykurovací segment obsahuje max. 32-33 m rúrky 10 x 1,3 mm o celkovej aktívnej ploche 2,5 m2 (2x doska KPI 10 625 x 2000 mm).
Výpočtové funkčné plochy dosiek pre vykurovanie/chladenie
Klíma doska 625x2000 mm = 1,25 m2
Klíma doska 625x2000(1500)mm = 1,0 m2 – údaj v zátvorke udáva, do akej výšky je umiestnené potrubie PB 10x1,3, tj. dosku v prípade
potreby je možné skrátiť až na 1550-1600 mm
Klíma doska 625x1000(800)mm = 0,6 m2 - údaj v zátvorke udáva, do akej výšky je umiestnené potrubie PB 10x1,3, tj. dosku v prípade
potreby je možné skrátiť až na 850-900 mm
Poznámka: odporúčané riešenie je max. vykurovacia/chlad. plocha 10 m2, tj. max. 4 segmenty na zberné potrubie 16 x 2. Prípadne je možné
pre väčšie plochy použiť ako zberné potrubie dimenziu d 20 x 2. Z praktických dôvodov neodporúčame kombináciu variantov zberného potrubia d 20 x 2 a 16 x 2 na jednej stavbe.
Princíp spájania klíma dosiek KPI 10 podľa Tichelmanna je rovnaký ako pri stenovom systéme.
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Diagram tlakových strát PB potrubia 10 x 1,3

Pa/m

mbar/m

Mm vod. sl./m
(x 0,981)

Tlakové straty

1000

100

10000

500

50

5000

10x1.3
1.0 m/s
0.9 m/s
0.8 m/s

Tlakový spád R

0.7 m/s
100

10

1000

50

5

500

0.6 m/s
0.5 m/s
0.4 m/s
0.3 m/s

0.2 m/s
1

10

100
0.15 m/s

5

0.5

50
0.1 m/s

1

0.1

10
10
15

20

30

0.3

50

0.01

0.005

0.2

40

60

70

80

90

0.4
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.5

Prietok m - médium voda

Diagram tlakových strát pre rúrky MV

Tlaková strata R v (Pa/m)

16 x 2,0

Hmotnostný prietok m v (kg/h) - médium voda
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150

0.03

0.02

0.015

100

20 x 2,0

0.04

2.0
2.5

200

kg/h

0.05

kg/s

3.0

l/min

Technológia lepenia sadrovláknitých dosiek KPI 10
Správne prevedenie
Hrany lepených dosiek musia byť zbavené prachu
Pre lepené škáry sa používajú predovšetkým originálne hrany
dosiek
A k sa vykonávajú prírezy, je nutné dbať na perfektnú rovinu
lepených hrán
Na lepenie sa používa iba škárovacie lepidlo FERMACELL alebo
škárovacie lepidlo FERMACELL greenline
Pri lepení je nutné dbať na to, aby bolo lepidlo nanesené na stred
hrany dosky
Lepenie
Prvá doska sa upevní na spodnú konštrukciu

Vedenie kartuša 310 ml so škárovacím lepidlom po hrane dosky
Špeciálna špička, ktorá je súčasťou balenia lepidla, zaručí presné dávkovanie lepidla
Pre hrúbku 15 mm sa špička upraví. Druhá doska sa následne dotlačí k prvej
J e dôležité, aby lepidlo pri zrazení dosiek kompletne vyplnilo škáru (lepidlo je nad škárou vidieť).
Šírka škáry nesmie byť väčšia ako 1 mm, nemožno ju ale stlačiť „na nulu“.
V závislosti od okolitej teploty a vlhkosti vzduchu trvá proces vytvrdnutia lepidla 18 až 36 hodín.
Odstránenie lepidla
Zo škáry vytlačené lepidlo sa po jeho zaschnutí odstráni
škrabkou na lepidlo FERMACELL, špachtľou alebo širokým dlátom.

Pretmelenie škáry
Na záver sa škáry a miesta upevňovacích prostriedkov pretmelí
systémovým tmelom FERMACELL: škárovacím tmelom, jemným
finálnym tmelom alebo plošnú sadrovou stierkou.
Príslušenstvo FERMACELL
škárovacie lepidlo FERMACELL

škárovacie lepidlo
FERMACELL greenline

škárovací tmel FERMACELL

jemný finálny tmel
FERMACELL

číslo výrobku: 79023

číslo výrobku: 79224

číslo výrobku: 79003

číslo výrobku: 79002
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Povrchové úpravy sadrovláknitých dosiek KPI 10
Varianty povrchových úprav
Pre sadrovláknité dosky FERMACELL sú k dispozícii tieto
varianty povrchových úprav:
nátery
tapety
tenkovrstvové omietky
FERMACELL valčekovaná omietka
stenové obklady a obkladačky
celoplošné stierkovanie
Príprava podkladu

Klimatické podmienky na stavbe

Plocha vrátane škár musia byť úplne suchá, homogénna,
bez mastnôt a bez prachu.

Vlhkosť sadrovláknitých dosiek FERMACELL nesmie presiahnuť
hodnotu 1,3 %. Túto vlhkosť dosiahne sadrovláknitá doska
v priebehu 48 hodín, ak je počas tejto doby vlhkosť vzduchu
menšia ako 70 % a teplota vzduchu vyššia ako 15°C.

Predovšetkým je potrebné dodržať nasledovné:
odstrániť rozstreknutú sadru, maltu atď.
v ytmeliť škrabance, miesta spojov a stopy po nárazoch
škárovacím tmelom, plošnú sadrovou stierkou alebo jemným
finálnym tmelom FERMACELL
dotmelit a prebrúsiť všetky tmelené miesta.
Sadrovláknité dosky FERMACELL sú z výroby impregnované.
Ďalšia impregnácia je nutná len v prípade, že ju predpisuje
výrobca systému zvoleného pre ich povrchovú úpravu.

Nátery
Farby
Pre nátery sadrovláknitých dosiek FERMACELL sa hodia všetky bežne predávané náterové hmoty, ako sú
latexové farby, disperzné farby alebo laky. Najvhodnejšie sú náterové hmoty s nízkym obsahom vody. Minerálne
nátery, ako sú napríklad hlinkové alebo silikátové farby, je možné použiť na dosky FERMACELL len vtedy, keď
to výslovne uvádza výrobca týchto farieb. Pre hodnotné povrchy odporúčame zvoliť štrukturálne náterové hmoty
alebo nátery s plnivom. Farba sa nanáša podľa pokynov výrobcu, a to najmenej v dvoch vrstvách. Pri kvalitných
povrchov sa odporúča náterový systém s kremičitou penetráciou. Pri práci je nutné dodržiavať pokyny výrobcu.

Tapety
Druhy tapiet
Sadrovláknité dosky FERMACELL sú vhodné ako podklad pre všetky typy tapiet.
k lepeniu sa používajú bežné lepidlá pre tapety na báze metylcelulózy.
pre nepriepustné tapety (napr. vinylové) sa používajú lepidlá s nízkym obsahom vody
základný náter nie je nutný, pokiaľ ho priamo nepredpisuje výrobca zvolenej tapety.
Výhody:
Nie je nutné nanášať podkladovú vrstvu pre obmenu tapiet.
Pri strhávaní starej tapety sa povrch homogénnej sadrovláknitej dosky nepoškodí.
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Tenkovrstvové omietky
Tenkovrstvová omietka
Plochy konštrukcií FERMACELL, na ktoré sa bude nanášať tenkovrstvová omietka (hrúbka vrstvy 1 až
4 mm), musia byť v tmelených škárach alebo špárach s TB hranami vystužené sklotextilnou páskou.
Páska sa lepí disperzným PVAC lepidlom, bez následného pretmelenia. Pri lepenej škáre a škáre dosiek
s TB hranami, s výstužnou papierovou páskou FERMACELL, nie je dodatočné vystuženie potrebné.
V oblasti rohov a napojenia stien sa omietka rozdelí narezaním murárskou lyžicou. Môžu byť použité
tenkovrstvové omietky s pojivami minerálnymi a na báze syntetických živíc vhodné pre sadrovláknité/
sadrové dosky, podľa údajov dodávateľa omietky. Odporúča sa použitie penetrácie, ktorá je súčasťou
omietkového systému.

Valčekovanie omietky
Valčekovaná omietka
Valčekovaná omietka FERMACELL je pripravená na spracovanie. Dekoratívna povrchová úprava pre
sadrovláknité dosky FERMACELL môže byť farebne tónovaná bežnými farebnými koncentrátmi
a pigmentami, ktorých hmotnostný podiel nepresiahne 5 %.
Spracovanie
Teplota podkladu ≥ + 5 °C.
Podklad musí byť čistý a suchý
Kvalita podkladu min. Q2.
valčekovaná omietka
FERMACELL

Spotreba materiálu
valčekovaná omietka FERMACELL
cca 0,5 – 0,7 kg/m2 na vrstvu

číslo výrobku: 79168

Obkladové dosky/keramické obkladačky
Podmienky
Na sadrovláknité dosky FERMACELL možno bez problémov lepiť všetky druhy dosiek z umelých hmôt a keramické obklady do hmotnosti 50 kg/m2 metódou tenkého lôžka.
Vhodné sú disperzné, epoxidové alebo cementové, polymérmi modifikované lepidlá podľa údajov ich výrobcu.
Penetráciu je potrebné vykonať, pokiaľ ju výrobcu lepidla pre sadrovláknité/sadrové dosky požaduje. Pred
začatím obkladačských prác musí byť penetrácia dobre vyschnutá (spravidla 24 hodín).
Vodou namáhané plochy, napr. oblasti okolo sprchy a vane, musia byť utesnené (pozri s. 56). Vhodné sú lepidlá
na obklady s nízkym obsahom vody, napr. cementové práškové lepidlá modifikované polymérmi, ako je lepidlo
FERMACELL Flexkleber.
Obkladačky sa pred pokládkou nenamáčajú. Pred škárovaním musí byť lepidlo vyschnuté (doba vysychania
zvyčajne 48 hodín).
Pre škárovanie sa používajú flexibilné škárovacie malty.

flexibilné lepidlo
FERMACELL

Spotreba materiálu
flexibilné lepidlo FERMACELL
cca 2,5 – 3,5 kg/m2

číslo výrobku: 79114
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Plošné stierkovanie
Na vytvorenie vysoko kvalitných povrchov plošným stierkovaním má FERMACELL k dispozícii dva produkty.
Jemný finálny tmel FERMACELL, pripravený na okamžité použitie, alebo plošná sadrová stierka FERMACELL
umožňujú dosiahnutie kvality povrchu Q 4.
Plošná sadrová stierka FERMACELL sa hodí ako pre plošné stierkovanie povrchov stien a stropov vo vnútornom
prostredí, tak pre jemné tmelenie oblastí škár. Obe hmoty nesmú byť používané pri teplote nižšej ako + 5 °C.
Podklad musí byť očistený od prachu, suchý (priemerná vlhkosť vzduchu po dobu viac dní ≤ 70 %), čistý, únosný
a bez akýchkoľvek látok so separačným účinkom.
Sadrovláknité dosky FERMACELL sú už z výroby opatrené penetráciou, preto nie je potrebné používať žiadne
ďalšie penetračné alebo základové nátery. Okrem vyššie uvedených produktov, je možné použiť ďalšie vhodné
tmeliace hmoty, spôsobom, ktorý zodpovedá údajom výrobcu týchto hmôt.
Pokiaľ budú v miestnosti ešte prebiehať mokré stavebné procesy, ako napr. potery a omietky, môže byť tmelenie
začaté až po ich vyschnutí. V prípade, že majú byť realizované podlahy z liateho asfaltu, nesmie byť práca na
tmelení započatá pred ich vychladnutím.
Efektívne nanášanie plošnej stierky FERMACELL umožňuje náradie FERMACELL - široká špachtľa a hladítka.
Tmelenie jemným finálnym tmelom FERMACELL
Jemný finálny tmel FERMACELL je pripravený vo vedre na okamžité použitie, bez zbytočných strát času na
prípravu. Biely, vopred rozmiešaný disperzný tmel obsahuje vodu a veľmi jemné častice dolomitického mramoru.
Mal by byť nanášaný v čo najtenšej vrstve. Hrúbka vrstvy, nanášaná v jednom pracovnom kroku, by nemala presiahnuť 0,5 mm. S 250 mm širokou špachtľou FERMACELL možno nanášaný materiál následne ostro stiahnuť.
Použitím tohto postupu zaistíme, že na ploche nezostanú žiadne miesta s neroztiahnutým tmelom.
Pokiaľ vrátime prebytočný materiál späť do vedra, musíme ho v krátkej dobe znovu spracovať. Vrstvy hrúbky
≥ 0,5 mm je potrebné nanášať vo viacerých krokoch. Predchádzajúca nanesená vrstva musí byť úplne vyschnutá.
Tmelenie plošnou sadrovou stierkou FERMACELL
Plošná sadrová stierka FERMACELL je dodávaná v práškovej forme a je obohatená živicou. Na stavenisku sa
rozmieša podľa návodu uvedeného na obale.
Použité nádoby, náradie a voda musia byť čisté. Plošná sadrová stierka FERMACELL sa najprv intenzívne rozmieša vo vode, nechá sa 2 - 3 minúty odstáť, a potom sa znovu krátko zamieša tak, aby neobsahovala hrudky.
Doba spracovania je cca 45 minút pri teplote 20 °C. Plošná sadrová stierka FERMACELL vytvrdzuje pri hrúbke
vrstvy do 4 mm bez prepadania a trhlín a je vhodná aj pre dekoratívne stierkové techniky.
Čistenie náradia
Širokú špachtľu FERMACELL môžeme ľahko vyčistiť vodou a kefou. Čepeľ z pružnej ocele musíme nechať
dôkladne vyschnúť, inak dôjde k povrchovej korózii.
Brúsenie
Drobné nerovnosti môžeme, v prípade potreby, ľahko odstrániť ručným brúsením alebo brúskou. Pre ručné
brúsenie sú vhodné brúsne mriežky alebo brúsne papiere zrnitosti P100 až P120. Pri brúsení je nutné používať
respirátor a ochranné okuliare. Pred ďalšou prácou sa musia vybrúsené plochy zbaviť prachu a prípadne
napenetrovať.
Upozornenie:
Pri hrúbke vrstvy nanášaného tmelu 1-4 mm v jednom pracovnom kroku v kombinácii s tmelením špár alebo TB
hrán je nutné vystuženie škáry sklotextilnou páskou FERMACELL.

špachtľa
FERMACELL

číslo výrobku: 79030
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