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PRIPRAVENÉ PROJEKTY DOMOV
VYPRACOVANÉ PODĽA SYSTÉMU TERMALICA

UŽ MÔŽEŠ KÚPIŤ V NAŠICH PREDAJNÝCH SLUŽBÁCH

ČAS NA TEPLÝ DOMOV
PRÍĎ NA
NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU www.termalica.pl/projekty
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Systém Termalica =
energeticky šetrné stavebníctvo
Prečo je vhodné stavať v systéme Termalica?
Termalica je najzdravší stavebný materiál
• Sa vyrába s prírodných surovín: piesok,
vápno a voda
• Najnižší ukazovateľ rádioaktivity
• Vysoká paropriepustnosť – „dýchane” stien
• Braní vývoju plesne a hubov
Vysoká tepelná izolačná schopnosť
• Nižšie náklady na kúrenie domu
• Teple jednovrstové steny
• Šetrnosť na hrúbke tepelnej izolácie

Nízke náklady na 1 m2 steny
• Len 6,67 tvaroviek na 1m2
• Krátky čas stavby a menšie náklady na pracovnú silu
• Jednovrstvová stena bez nákladov na zateplenie
• Male použite lepiacej malty a spojenia pero-dražka
• Rovné a hladké steny – šetrnosť na vnútornej
omietke
• Nie je nutné omietať pod dlaždice na stenu
• Ľahké rezanie tvaroviek a vytvorenie brázd na
inštaláciu
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Stavebníctvo v systéme Termalica
Stavba domu v určenom stavebnom systéme prináša so sebou veľa ziskov. Po prvé uľahčuje montáž jednotlivých prvkov, po druhé – obmedzuje náklady a zrýchľuje realizáciu
investícii.
Stavanie v systéme Termalica umožňuje získanie rovnorodej konštrukcie stavby. Jednotlivé prvky systému
sa presne k sebe hodia a zaisťujú vysoké parametre v
oblasti termoizolácie.
Stavebný systém Termalica sa skladá s pórobetónových tvaroviek, hotových okenných prekladov a dverných nadpraží, stropných elementov a doplňujúcich

materiálov. Komplexný systém tvoria takisto debniace
a murárske tvarovky ako aj betónové tvarovky určené
na stavbu základov stien a stien pivníc.
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1. Stena z tvaroviek Termalica
3

2. Nadokenný preklad Termalica
3. Element zateplenia venca
4. Tvarovka U
5. Husto rebrový strop Termalica
6. Tenkovrstvová malta
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7. Základná stena z dutých debniacich tvaroviek
1
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Nákres 1 Elementy systému Termalica
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Tvarovky Termalica máju tie iste jednotlivé, naplánované a zoptimalizované rozmery: výška 249
mm, dĺžka 599 mm ako aj šírka od 5 do 48 cm.
Spotreba tvaroviek na 1 m2 steny vynáša len 6,67
kusov. Dodatočne murovanie uľahčujú ergonomické
montážne držiaky ako aj spojenie pero-drážka, ktoré
skracujú čas stavania steny.
Tvarovky Termalica sa vyrába v najvyššej triede
rozmerovej presnosti TLMB o maximálnych odkloneniach ± 1,5 mm na dĺžke a šírke. Vďaka presným
rozmerom, tvarovky sa spája v vodorovných škárach
pomocou tenkovrstvovej lepiacej malty Termalica o
hrúbke 1÷3 mm. Spojenie zvislé vzhľadom na profilovane spojenie pero-drážka nevyžaduje lepiacej malty.
Použite tenkovrstvovej malty zaisťuje rovnorodý povrch steny a neznižuje tepelnej izolačnej schopnosti.
Z tvaroviek Termalica môžeme stavať múry v technológii jednovrstvovej bez nutnosti dodatočného zateplenia ako aj veľavrstvovej.
Steny jednovrstvové vykonávame s tvaroviek najľahších druhov Termalica 300, 350, a 400 o hrúbke
48, 40 a 36,5 cm.
Jednovrstvový múr sa charakterizuje krátkym obdobím vytvorenia a garantuje vysoké parametre tepelnej
izolácie. Najteplejšia jednovrstvová stena v systéme
Termalica z tvarovky o hrúbke 48 cm, zaisťuje dokonalý koeficient tepelnej vodivosti U=0,173 W/m2K.
Dvojvrstvové steny sa skladajú s časti nosnej konštrukcie tvorenej obyčajne s tvaroviek druh Termalica 500, 600 a 700 o hrúbke 20 a 24 cm ako aj
vrstvy tepelnej izolácie z dosiek z minerálnej vlny alebo polystyrénu o hrúbke 12÷15 cm.

Trojvrstvové steny máju dodatočne vrstvu tienenia
o hrúbke 9÷12 cm vytvorenú z pórobetónových tvaroviek alebo keramickej tehly. V prípade fasády z kameninovej tehly je nutné urobiť ventilačnú medzeru o
hrúbke 3÷4 cm medzi izoláciou a vrstvou tienenia.
Steny z tvaroviek Termalica tvoria rovné a hladké
priečky, ktoré vo vnútri sa upravuje omietkou a hladkou povrchovou vrstvou o hrúbke približne 5-10 mm,
vonku sa používa omietku tradičnú minerálnu alebo
tenkovrstvovú dekoračnú. Hladký povrch stien z murovaných tvaroviek umožňuje priame lepenie na tenké
škáry keramických dlaždíc v kúpeľni a kuchyne bez
nutnosti skoršieho nakladania omietky a vyrovnania
múry. Ľahké vykonávanie medzier a otvorov v stenách z pórobetónu pri použití základných nástrojov
ako rydlo, určite zmenšuje náklady na pracovnú silu
a zrýchľuje ukladanie elektrického vedenia, tepelného,
vodovodného a kanalizačného potrubia.
Steny z pórobetónu charakterizuje vysoká paropriepustnosť, ktorá má prospešný vplyv na mikroklímu
vo vnútri miestnosti ako aj najnižšiu rádioaktivitu zo
všetkých múrových materiálov. Okrem toho pórobetón
ukazuje antiseptické vlastnosti, čiže zabraňuje vývoju
plesne ako aj hubou na povrchu muriva.
Priečky postavene z tvaroviek Termalica sú úplne
nehorľavé a zaisťujú vysokú ohňovzdornosť.

Základy a steny pivnice
Betónové a oceľobetónové pätky sú najznámejším
spôsobom zakladania rodinných domov, zároveň nepodpivničených ako aj s pivnicami. Základové pätky
v stavbe nepodpivničenej by malý byť postavene na
hĺbke nižšie úrovne premrznutia pôdy, čiže od -0,8 do
-1,4 m.
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Na pätkách pred vytvorením základných stien treba
uložiť horizontálnu izoláciu pred vlhkosťou. Izoláciu vykonávame z dvoch vrstiev lepenky lepenou asfaltovo-kaučukovou emulziou riediteľnou vodou alebo vrstvou
základovej lepenky zváranej.
Základové steny a steny pivníc môžeme vykonať ako
betónové monolitické pri použití vyľahčených debniacich dutých tvaroviek alebo múrových z betónových
tvaroviek a základných dutých tvaroviek.

V prípade keď výška uloženej vrstvy dutých tvaroviek je nižšie naprojektovanej úrovne horného základu,
na najvyššej vrstve vykonávame dodatočné debnenie
z dosiek. Steny z dutých debniacich tvaroviek betónujeme po uložení 3-4 vrstiev betónom triedy C16/C20.
Počas betónovania zmes treba vibrovať cieľom vhodného vyplnenia tvaroviek.
Betonovaná základná tvarovka BF-25/38 sa používa na stavbu jednotlivých stien o hrúbke 25 a 38
cm alebo vrstvových stien v uložení 25 cm+ zateplenie +12 cm pod na príklad obvodové múry sendvičové steny trojvrstvové. Tvarovky sa muruje na cementovej malte značka M5-M8, na plnú škáru zvislú a
horizontálnu o hrúbke 10-15 mm.
Duté debniace tvarovky ukladáme „na sucho“ bez
použitia malty, zachovávame zodpovedne presunutie
zvislých spojení v jednotlivých vrstvách. V prípade
eventuálnych nerovnosti základovej pätky, duté debniace tvarovky je možne urovnať, murujúc prvú vrstvu na
cementovej malte. Steny z dutých debniacich tvaroviek
v závislosti od výšky a predvídaných zaťažení môžeme
vystužiť v horizontálnej polohe škár dvoma prútmi o
ø10 mm, ako aj v zvislej polohe pomocou utvorených
otvorov, do ktorých ukladáme výstuž z troch prútov o
ø10 mm spojených zo sebou strmeňom. Na hornej,
poslednej vrstve dutých tvaroviek sa odporúča uložiť
pozdĺž prúty o ø12 mm, ktoré po zabetónovaní utvoria
oceľobetónový veniec.
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Betónová základná dutá tvarovka PF-24 je určená
na stavbu základných stien a pivníc o hrúbke 24 cm,
postavených vyššie úrovne podzemných vôd. Betónová tvarovka má plné dno umožňujúce nanášanie hydraulickej malty a vrecka na vyplnenie zvislých škár.
Duté tvarovky treba murovať na škáru zvislú a horizontálnu používajúc cementovú maltu.
Duté tvarovky murujeme plným dnom hore, ukladajúc na ňom rovnomerne maltu o hrúbke 10-15 mm,
naproti tomu škáry zvisle vykonávame tradične alebo
vypĺňame vzniknuté vrecká maltou. Múrové elementy
v ďalších vrstvách musia byť presunuté vzhľadom k
sebe najmenej o 10 cm.
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Izolácia základných stien a stien pivníc
Základne steny a steny pivníc vyžadujú zaistenie
izoláciou proti vlhkosti zvislou a horizontálnou. Izoláciu zvislú sa vykonáva z oboch strán steny pomocou nanášania dvoch vrstiev pripravených roztokov
alebo emulzie asfaltovo-kaučukovej, v prípade nevhodných hydrologických podmienok treba použiť
ťažšie bituminózne vrstvy o hrúbke vyššie 4 mm.

Izolácia zvislá by mala byť na celej výške základnej steny alebo steny pivnice a spájať sa s hornou
vrstvou horizontálnej izolácie.

Horizontálna izolácia základov, ktorá chráni steny
nadzemne pred kapilárnym pohlcovaním vlhkosti, môže
byť urobená z dvoch vrstiev lepeniek lepených asfaltovo-kaučukovou emulziou vodou riediteľnou, špeciálnej
polyetylénovej fólie na základ alebo vrstvy lepenky horúco zváranej.
Izolácia horizontálna by mala byť širšia do vnútra od
steny o približne 15 cm a spájať sa nepretržitým spôsobom s izoláciou proti vlhkosti podlahy. Po skončení izolácie proti vlhkosti stien, z vonku treba prilepiť tepelnú
izoláciu z platni extrudovaného polystyrénu XPS o hrúbke 5-10 cm.

Prvá vrstva múru
Na začiatku murovania stien najdôležitejšie je urobiť
prvú vrstvu. Presné uloženie prvej vrstvy tvaroviek Termalica má dôležitý vplyv na murovanie ďalších vrstiev
steny.
Pomocou nivelačného pristroja alebo hadicovej vodováhy nachádzame najvyššie nárožie základu. Rozdiel vo výške jednotlivých nároží nemôže byť väčšia
ako 30 mm, a v prípade väčších rozdielov základ treba
vyrovnať cementovým podvalom. Aby odstrániť nerovnosti základu, tvarovky prvej vrstvy ukladáme na
cementovej malte pripravenej z cementu a piesku v
pomere 1:3, ako aj konzistencie pripravenej takým
spôsobom aby tvarovky nesadali pod vlastnou tiažou.
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Murovanie obvodových stien začíname od nárožia,
ukladáme jednotlivé tvarovky v nárožiach stavby. Najlepšie uložiť tvarovky takým spôsobom aby pera boli uložene smerom vonku, vďaka tomu po brúseniu získame
hladký povrch nárožia. Zvisle a horizontálne uloženie
tvaroviek kontrolujeme pomocou vodováhy a korigujeme pomocou kladiva s gumovou ploskou. Po vyrovnaní
kladivom mamy istotu, že malta bude priliehať k tvarovke na celom povrchu.
Potom medzi vhodne uloženými tvarovkami nárožia
rozkladáme murársku šnúru, ktorá označí rovný povrch
steny a vyplníme prvú vrstvu tvarovkami. Tvarovky Termalica obohatene o systém pero-drážka murujeme bez

vyplnenia zvislých škár lepiacou maltou, naproti tomu
tvarovky s hladkým čelovým povrchom murujeme na
plné zvislé škáry.
V prípade keď stena stavby nie je naprojektovaná
podľa modulu dĺžky tvarovky Termalica, vrstvu treba
doplniť odrezanou na vhodnú dĺžku tvarovkou.
.
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Poslednú tvarovku musíme dorezať pomocou ručnej
vídiovej píly a potom povrch rezania vyrovnávame hoblíkovým rýpadlom alebo hladidlom. Pri vmurovaní pripravenej tvarovky treba pamätať o vyplnení maltou zvislej škáry v mieste spojenia dorezanej tvarovky a celej
tvarovky. Vyplnené zvislé škáry vykonávame tak isto v
nárožiach stien, v ktorých čelový povrch s drážkou prilieha do bočného povrchu tvarovky ako aj vo všetkých
spojeniach, kde nemá spojenia tvaroviek pero-drážka.
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Murovanie ďalších vrstiev tvaroviek
Murovanie ďalších vrstiev tvaroviek Termalica začíname po tuhnutí cementovej malty tzn. po približne
2-3 hodinách od uloženia prvej vrstvy. Vďaka vysokej
rozmerovej presnosti TLMB (±1mm) tvaroviek Termalica, ďalšie vrstvy môžeme murovať na tenkovrstvovej
lepiacej malte. Systém spájania tvaroviek pero-drážka
bez vyplnenia maltou zvislých škár o veľa zrýchľuje
murárske práce a zmenšuje spotrebu malty. Montážne
držiaky, ktoré uľahčujú prenášanie a ukladanie tvaroviek na múru, takisto necháme nevyplnené.

konštrukčné obvodové a vnútorné boli stavane rovnomerné vrstvami, bez tzv. „vyťahovania“ nároží. Počas
murovania treba obrátiť pozornosť aby tvarovky so spo-

Pred začatím murovania treba vyrovnať horný povrch
každej skôr vymurovanej vrstvy tvaroviek. Eventuálne
nerovnosti brúsime hrubozrnným hladidlom alebo
hoblíkovým rýpadlom. Vzniknutý brúsením prach treba
odstrániť z tvaroviek pomocou štetca alebo kefy, aby
neoslabil priľnavosť lepiacej malty. Potom pripravujeme
lepiacu maltu Termalica podľa inštrukcií umiestnenej
na obale. Murárske práce pri používaní lepiacej malty
Termalica je možne vykonávať v teplote vyššie +5oC.
V zimnom období a pri nízkych teplotách, treba použiť
maltu s proti mrazovým prídavkom Antigelo.
Tenkovrstvovú lepiacu maltu Termalica nakladáme
pomocou špeciálnej murárskej lyžice s zubmi hodiacej
sa k šírke tvarovky. Vhodne vyprofilovane zuby lyžice
zaisťujú naloženie rovnomernej hrúbky malty na celom povrchu steny. Jednorazovo maltu rozvádzame na
dĺžke 3-4 tvaroviek, aby zabrániť rýchlemu vyschnutí.
Hrúbka škáry horizontálnej po uložení a pritlačení tvaroviek by mala vynášať 1-2 mm.
Potom rozťahujeme šnúru medzi nárožiami a dopĺňame ďalšou vrstvou tvaroviek. Odporúča sa aby steny

jením pero-drážka boli ukladane z hora, bez dodatočného korigovania a prisunutia v horizontálnej polohe,
čo nám urči rovné priliehanie tvaroviek a tenké, zvislé
škáry o hrúbke 1-2 mm. Tvarovky treba spájať v ďalších

9

STAVEBNÝ systém TERMALICA

vrstvách pomocou presunutia škár zvislých vzhľadom
k sebe najmenej o 10 cm. Tvarovky ukladané na okrajoch stien alebo pri okenných alebo dverných otvoroch,
a malý by mať najmenej 12 cm dĺžky.

Spájanie obvodových a vnútorných nosných stien
Nosné steny obvodové a vnútorné sa odporúča stavať súčasne.
Obvodové steny jednovrstvové z tvaroviek Termalica
o hrúbke 48, 40 a 36,5 cm sa spája s nosnými ste-
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nami vnútornými pomocou väzákovej väzby na neplnú
hrúbku muriva. V prvej vrstve tvarovku vnútornej steny dodávame do obvodovej steny a spájame lepiacou
maltou blízko pri sebe. Potom v každej druhej vrstve
muriva tvarovku steny vnútornej vkladáme do hĺbky
15 cm vo vhodne vyrezanej tvarovke obvodovej steny.
Všetky hladké povrchy, ktorými sa dotýkajú tvarovky
treba vyplniť lepiacou maltou.
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škára vyplněná maltou

2. vrstva

1. vrstva

škára vyplněná maltou

škára vyplněná maltou

Nákres 2. Spojenie obvodovej jednovrstvovej steny s vnútornou stenou

vyplněná maltou

1. vrstva

2. vrstva

škára vyplněná maltou

škára vyplněná maltou

Nákres 3. Spojenie obvodovej dvojvrstvovej steny s vnútornou stenou

Takéto spojenie stien obmedzuje vzniknutie
tepelného mostíka, spôsobené väčšou tepelnou
vodivosťou tvaroviek vnútorných stien.
V prípade obvodových dvojvrstvových stien z tvaroviek Termalica o hrúbke 24 alebo 30 cm, izolovaných
polystyrénom alebo minerálnou vlnou, spojenie s no-

snou vnútornou stenou vykonávame pomocou tradičnej
murárskej väzby na celej hrúbke muriva. Tvarovky ukladáme premenlivo, v každú druhu vrstvu vkladáme tvarovku vnútornej steny do obvodovej steny.
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Priečky
Priečky stávame z tvaroviek Termalica o hrúbke 10
alebo 12 cm, obyčajne po postavení nosných obvodových a vnútorných stien. Spojenie priečok s konštrukčnými stenami vykonávame pomocou spojky LP30
s nehrdzavej ocele v počte minimum 4 kusy na úrovni
podlažia. Miesto priečok treba určiť už na etape stavania nosných stien, na základe projektovej dokumentácie. Počas murovania konštrukčných stien, pozdĺž

prechodu priečok, v každú druhu alebo tretiu škáru
vkladáme rovinnú spojku LP30, takým spôsobom aby
polová spojky vchádzala do vnútra priečky. Potom počas stavania priečky pridávame tvarovky a spájame
stenovou sponou LP 30 pomocou lepiacej malty v horizontálnej škáre.
V prípade zmeny polohy priečky vzhľadom k skôr naplánovanej alebo keď v hlavných stenách neboli zaplavene kovové spony, spojenie oboch stien vykonávame
pomocou stenovej spony LP30 v podobe písmena „L“,
ktorú pripevňujeme k tvarovkám pomocou klincov alebo klinov na upevnenie.
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Pred postavením priečky treba v mieste ich postavenia položiť izoláciu z lepenky alebo fólie o šírke pása
väčšej o 30 cm od hrúbky steny. Prvú vrstvu tvaroviek
ukladáme na obyčajnej cementovej malte, vyrovnávame ju do úrovne škáry nosnej steny.
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spona LP30

1. vrstva

2. vrstva

škára vyplnená maltou

spojka LP30

spára vyplněná maltou

spára vyplněná maltou

Nákres 4: Spojenie priečky s nosnou stenou

Tvarovky priečky stávame pri nosnej stene, a nakladáme lepiacu maltu na zvislú časť oboch stien.
Po ustabilizovaniu tvaroviek prvej vrstvy, brúsení a
odstránení prachu, začíname murovanie tvaroviek ďalšej vrstvy na tenkovrstvovej malte Termalica. Treba
pamätať o spájaní dielcov vo vrstvách z presunutím
najmenej o 10 cm.
Medzi povalou a priečkou treba nechať medzeru o
hrúbke 1-2 cm, ktorú vyplníme montážnou polyuretánovou penou.

13

STAVEBNÝ systém TERMALICA

Výstuž podokenných otvorov
V podokennej oblasti sa nachádza napätie nevhodne rozložené, ktoré môže pôsobiť vznik prasklín pod oknami.
Vzniknutí prasklín môžeme zabrániť pomocou vhodného dodatočného zosilnenia konštrukcie múry, používajúc k
tomu výstuž v ložnej škáre pod oknom.

vyztužování podpěrné spáry

žebrovaný prut Ø 8 mm

prefabrikovaná
příhradovina

Nákres 5: Výstuž podokennej oblasti
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Vystužovanie môžeme urobiť z prefabrikovaných rovinných priehradových nosníkov (na príklad Murfor),
ktoré treba umiestniť v tenkovrsvovej malte pod poslednou vrstvou tvaroviek v okne. K vôli tomu označujeme
na múre polohu okenného otvoru, nakladáme lepiacu
maltu Termalica, vkladáme v škáru výstuž priehradoviny a opäť pri murovaní tvaroviek nakladáme maltu.
Iným spôsobom vystuženia vrstvy podokennej je

uloženie dvoch rebrovaných prútov ø 8 mm v medzerách vyplnených cementovou maltou. Medzery o hĺbke približne 3 cm je najľahšie urobiť pomocou rydla,
preťahujúc ho pozdĺž pripevnenej na múre drevenej
laty. Potom medzery vypĺňame cementovou maltou a
zaplávame v ňom prúty výstuže.
Bez ohľadu na použité riešenia, výstuž ložných škár
treba predlžiť poza okraj okenných otvorov, najmenej
o 50 cm z každej strany.
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Vytvorenie prekladu
Elementy prekladu z pórobetónu Termalica sa používa
na prekrytie okenných a dverných otvorov. Spolu s ďalšími elementmi systému – tvarovkami a doskami - tvoria rovnorodú štruktúru steny a redukujú vznik tepelných
mostov.

V systéme Termalica sa vyrába tri druhy prekladových vystužených trámov označených TNN, TNB,
TND. Prekladové trámy sa ukladá jednotlivo alebo v
sústavách hodiacich sa k hrúbke murovanej steny
Trámy treba oprieť o muru a spájať so sebou pozdĺž

Preklad v systéme Termalica je možne urobiť pomocou prefabrikovaných vystužených nosníkov alebo tvarovky U.

dĺžky pomocou lepiacej malty Termalica. V závislosti
od rozpätia otvorov, minimálna dĺžka opretia na stenu
z každej strany vynáša:
• 20 cm pre otvor o šírke ≤ 1,00 m
• 25 cm pre otvor o šírke ≥ 1,00 m
Trámy Termalica TNB o výške 12,4 cm sú dielce

překladový trám
TERMALICA TNN

spára vyplněná maltou

Nákres 6: Preklad z trámov Termalica TNN
Prekladové trámy Termalica TNN o výške 24,9 cm,
sú samostatne pracujúce konštrukčné dielce, určené
na zakrytie otvorov o maximálnej šírke 1,80 m.
Trámy TNN po pripevnení na múru sú hotové nosné
preklady.
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určené na vykonanie spraženého prekladu, v ktorých
nosník spolupracuje konštrukčne s uloženým na ňom
múrom. Maximálna šírka prikrývaného otvoru vynáša
2,5 m. Plnú nosnosť spraženého prekladu získame
po nadmurovaní nosníkov vrstvou tvaroviek a urobení
oceľobetónového venca v horizontálnej polohe stropu.
Dôležite je aby tvarovky nad nosníkmi boli murovane s
vyplnenými zvislými škárami. Keď nadmurovka je vytvorená z profilovaných tvaroviek pero-drážka, odporúča sa brúsenie pera a vyplnenie zvislej škáry tenkovrstvovou maltou. V prípade typického okenného stolárskeho výrobku o výške 1,5 m, nosníky TNB môžeme
nadmurovať špeciálnymi tvarovkami doplňujúcimi Termalica o výške 12,4 cm, ktoré vyrovnávajú preklad k
modulu výšky vrstvy 25 cm. Prekladové trámy TNB
vyžadujú montážnu podperu vo vzdialenosti približne

spára vyplněná maltou

nadezdívka z bločků
TERMALICA

překladový trám
TERMALICA TNB

Nákres 7: spražený preklad z tvaroviek Termalica TNB

0,75 m, ktorú je možne odstrániť po 7 dňoch od zabetónovania povaly.
Trámy Termalica TND o výške 24,9 cm, sú nosné
konštrukčné dielce, určené na vykonanie prekladu v
priečkach o hrúbke 10 cm. Počas montáže, trám treba podoprieť v strede rozpätia a murovať tvarovkami s
vyplnenými zvislými škárami.
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Minimálna dĺžka opretia tvarovky na stenu vynáša 25
cm na stranu. Krajné tvarovky U ukladáme po oboch
stranách otvoru, takým spôsobom aby boli dielcami o
plnej dĺžke 59,9 cm.

Tvarovky U Termalica plnia funkciu strateného debnenia a dovoľujú na krytinu okenných a dverných otvorov o veľkých šírkach, takých ak terasové okna alebo
brána garáže. Zväčšená jednostranne stena tvarovky U
zaisťuje zodpovednú tepelnú izoláciu prekladu a nevyžaduje dodatočné zateplenie.

Vytvorenie prekladu začíname od montáže v okennom otvore stabilnú podperu z dosky, na ktorej potom
murujeme tvarovku U pomocou tenkovrstvovej malty.

Potom v tvarovkách U sa ukladá konštrukčnú
výstuž prekladu, zvlhčuje vnútro tvaroviek vodou a
vyplnia betónom trieda C16/C20 (B20). V prípade
otvorov o veľkom rozpätí a nutnosti vytvorenia nosníka o zväčšených rozmeroch, v tvarovkách U môžeme zväčšiť hrúbku steny a nadmurovať tvarovkami
Termalica o hrúbke 7,5 cm do vyžadovanej výšky. V
takom prípade treba dodatočne použiť termoizolačnu
vložku z vlny alebo styroduru o hrúbke 3÷4 cm, ktorá
bráni pred útekom tepla.

železobetonový nosný dílec
U-tvarovka

Nákres 8: Preklad z tvaroviek U
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Husto rebrový strop termalica
Husto rebrový strop v systéme Termalica naprojektovaný ako trámovo tvarovkový, skladajúci sa s prefabrikovaných stropníc, dutých tvaroviek z autoklávovaného
pórobetónu ako aj monolitického betónu, ktorý vyliaty
na stavbu tvorí platňu nadbetonu o hrúbke 5 cm..
síťka Ø 5–6 mm 20 x 20 cm
v nadezdívce

stropní tvárnice TERMALICA

nadezdívka
tloušťka 5 cm

stropní trám

Nákres 9: Husto rebrový strop Termalica
Montáž dielcov stropu
Montáž stropu začíname od uloženia stropníc na stenách a podperách vo vzdialenosti každé 67 cm.
Opretie stropu na stenách treba urobiť za prostredníctvom oceľobetónových vencov. Odporúča sa použiť
vence znížené, ktorých spodný okraj bude sa nachádzať

4÷6 cm nižšie úrovne podpretia prefabrikovaných
stropníc na stene. Stropnice treba ukladať na podnesených vzhľadom múry o 4÷6 cm montážnych podperách
uložených pozdĺž nosných stien.
V prípade použitia znížených vencov, minimálna
dĺžka opretia prefabrikovaných nosníkov vynáša 10

cm. V stropoch o rozpätí do svetlej výšky 4,5 m stien,
stropnice je možne ukladať priamo na múru pod podmienkou zaistenia minimálnej dĺžky opretia rovnej 15
cm.
Pri ukladaní stropníc je vyžadovane použiť montážne
podpery vo vzdialenosti maximálnej každé 1,80m.
Počet montážnych podper nepriamych závisí od
rozpätia povaly v svetlej konštrukcie stien a vynáša:
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Horný povrch dutých tvaroviek sa odporúča jedenkrát opatriť základným náterom zmenšujúcim vstrebávane základni pri betónovaní.

• pre rozpätie do 3,60 m – 1 montážna podpera
• pre rozpätie od 3,60 m do 5,4 m – 2 montážne
podpery
• pre rozpätie vyššie 5,4 m – 3 montážne podpery.
Montážne podpery treba podoprieť stĺpikmi vo
vzdialenosti nie väčšej ako 1,50 m
Pri svetlom rozpätí stien vyše 6,0 m, počas ukladania nosníkov, montážne podpery treba rozostaviť
spôsobom zaisťujúcim získanie opačného najväčšieho
prehybu o hodnote 15 mm (vypínať sa hore v pomere
do úrovne nosných stien). Okrajové trámy susediace
so stropným vencom stien smerného porúbia nie je
možné vypinať – zostávajú oné v horizontálnej polohe
venca a stien.
Po uložení všetkých nosníkov a zistení ich pravidelnej polohy a podpery, treba rozložiť medzi nimi duté
tvarovky z pórobetónu. V prípade keď vzdialenosť medzi nosníkom a smernou porubov bude menšia od šírky modulárnej dutej tvarovky, oblasť medzi okrajovým
trámom a čelom steny môžeme vyplniť:
• ukladajúc dorezané duté tvarovky stropné s opretím na stenu minimálne 25 mm
• ukladajúc dodatočnú stropnicu alebo debnenie
od spodnej časti a vyplniť ju betónom
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Rozdeľovacie rebra
V husto rebrových stropoch Termalica, ktorých rozpätie v svetle podper je väčšie od 4,00 m treba urobiť jedno rozdeľovacie rebro, naproti tomu pri rozpätí
vyššie 6,00 m dva rozdeľovacie rebra. Šírka rozdeľovacieho rebra by mala vynášať minimálne 100 mm.
Výstuž rozdeľovacieho rebra sa odporúča urobiť z
oceľobetónových prútov v počte:
• povala o rozpätí do 5,0 m – 2 ø12 mm,
• povala o rozpätí od 5,0 m do 7,2 m – 2 ø14 mm.
Horné a spodné prúty pozdĺžnej výstuže treba spájať
stremenmi o priemere prútu ø5mm vo vzdialenosti 25
cm.
Rebra pod priečkami a stĺpikmi väzby krovu
V prípade priečok naprojektovaných smerom rovnobežným k prefabrikovaným stropniciam, treba zosilniť
rebro stropu pomocou uloženia dvoch stropníc pri
sebe alebo vytvorení monolitického oceľobetónového
nosníka o šírke závislej od váhy steny.
Podobným spôsobom treba urobiť spevnenie pod
stĺpiky väzby krovu.
Výstuž vrstvy nadbetónu
Nad stenami a na celom povrchu stropu, v nadbetóne treba uložiť vystuženú sieťku zakotvenú vo obvodových vencoch, urobenej z prútov s rebrovej ocele
A-III lub A-IIIN o priemere:
• stropy o rozpätí nosníkov do 5,0 m – ø 5 mm
vo vzdialenosti 20x20 cm
• stropy o rozpätí nosníkov od 5,0 do 7,2 m – ø
6 mm vo vzdialenosti 20x20 cm
Sieťku v nadbetonie treba položiť v strede hrúbky
dosky na vhodných dištančných podložach, zaisťujúcich pravidelné obalenie betónom.
Betónovanie stropu
Po uložení nosníkov a dutých tvaroviek ako aj pripevnení výstuže vencov, rebier a hornej sieťky na celom
povrchu povaly, treba očistiť oblasť medzi dutými tvarovkami zo všetkých znečistení. V závislosti od predvídaných zaťažení, do betónovania podvaly sa používa betón
trieda C20/25 (B25) alebo C25/30 (B30). Priamo pred
betónovaním všetky stropne dielce treba poliať vodou.
Betónovanie stropu treba urobiť sa posúvajúc smerom
kolmým k nosníkom, rovnomerne dodávať zmes na povrchu stropu.
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Po zakončení betónovania stropu/povaly treba ju
zabezpečiť v období približne 5 dni, predovšetkým v
čase zvýšenej alebo zníženej teploty vzduchu pomocou:
• zvlhčovania vodou povrchu betónu vo zvýšených teplotách,
• tienenia povrchu betónu, na príklad rohožkou,
pri znížených teplotách.
Montážne podpery možná odstrániť po 28 dňoch
od zakončenia betónovania.
Počas betónovania treba zobrať vzorku betónu a
kontrolovať jeho kvalitu podľa PN-EN 206-1 „Betón
– časť 1: Požiadavky, vlastnosti, výroba a zhoda”.
Porovnanie počtu materiálov na 1 m2 stropu/povaly:
• počet stropoch nosníkov: 1,5 [mb
• počet dutých tvaroviek z pórobetónu Termalica:
6 kusov
• betón na vyplnenie trieda B25 alebo B30:
0,075 [m3]
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Zateplenie venca stropu
Pri stavbe jednovrstvových obvodových stien z tvaroviek Termalica treba pamätať o vhodnej tepelnej
izolácie všetkých oceľobetónových dielcov, ak jadro
steny a stropné vence.
Zateplenie stropného venca vykonávame z tvaroviek Termalica o hrúbke 7,5 alebo 10 cm a pripravených platni z minerálnej vlny o hrúbke 5cm. Tvarovky
murujeme z vonkajšej strany konštrukčnej steny a z
vnútra treba pripojiť dosky minerálnej vlny na tenkovrstvovej malte.
Vymurované dielce zateplenia tvoria súčasne tratené debnenie pre veniec, ktorý betónujeme spolu s
konštrukciou stropu.
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Nadmurovka

Nadmurovka je elementom konštrukčným stavby,
na ktorým sa opiera drevená väzba kovu. Nadmurovka o výške 0,5÷1,5 m obyčajne je zosilnená zvislými
oceľobetónovými svorníkmi a zakončená zvislým vencom, ku ktorému je zakotvená pomúrnica.

1. Tvarovka U
2. Element zateplenia venca
3. Strop Termalica
4. Veniec na nadmurovke
5. Veniec stropu
6. Pomúrnica

Nákres 10: Nadmurovka
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V obvodovej jednovrstvovej stene, zvislé jadra a oceľobetónový veniec najľahšie urobiť pomocou tvaroviek
U Termalica. Tvarovky U murujeme v stene vo zvislej
polohe a zároveň výstuž svorníkov vychádzajúcich z
dolného venca. Tvarovky U ukladáme hrubšou stranou smerom vonku a spájame s ostatnými tvarovkami
tenkovrstvovou maltou.

Poslednú hornú vrstvu nadmurovky takisto murujeme s tvaroviek U, vyrezávame vhodné otvory na mieste
spojenia výstuže venca a svorníkov. Potom montujeme
oceľové „kolíky” na zakotvenie pomúrnice a vyplňujeme
betónom stĺpiky ako aj veniec.
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Vyplnenie úbytkov
Úbytky v múre ako aj priehlbiny po montážnych držiakoch môžeme vyplniť tenkovrstvovoú maltou Termalica
spojenou s prachom vzniknutým počas rezania tvaroviek alebo tepelnoizolačnou maltou. Zvislé škáry vyše 3 mm
hrúbky, treba vyplniť montážnou polyuretánovou penou a obojstranne lepiť maltou.

Vykonanie inštalácie
V stenách z tvaroviek Termalica urobenie inštalácie
stavby je ľahká a malo namáhavá práca. Medzery
zvislé a horizontálne najlepšie urobiť rydlom, preťahujúc
ho pozdĺž určených línii alebo pripevnených k stene
drevených lat. Otvory na podomietkové zvary a konektor
vŕtame pomocou špeciálneho plochého vrtáka. Do
vŕtanie otvorov v tvarovkách Termalica treba použiť
vŕtačka bez úderu

Steny na vyplnenie termalica
Steny na vyplnenie v konštrukčnej kostre sú
zaťažene hlavne horizontálnou silou a vlastnou
tiažou. Spojenie stien na vyplnenie s nosnou konštrukciou musí preberať zaťaženie vetrom ako aj
silou vyplývajúcou z deformácie priliehajúcich ko-

1. Stena na vyplnenie z tvaroviek Termalica
2. oceľobetónová kostra
3. murová spojka LK2

Nákres 11 Stena na vyplnenie Termalica
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nštrukčných elementov.
Steny na vyplnenie z tvaroviek Termalica treba
spájať s oceľobetónovou alebo oceľovou kostrou pozdĺž zvislých a horizontálnych okrajov. V závislosti od
vyžadovania, spojenia môžu byť pevné alebo pružné.
Spojenie pevné môžeme používať pre malé povrchy
vyplnenia, keď nie sú predvídané veľké zmeny tvaru
steny alebo priliehavej nosnej konštrukcie. Spojenie
pevné získavame prostredníctvom vyplnenia kontaktov cementovou maltou a pripevnenia kotvených
spôn.
Spojenie pružné treba použiť v obiektach o malej
pevnosti na zaťaženie horizontálne také ak hale oceľové a rámové oceľobetónové sústavy bez pevných
stien.
Spojenie pružné sa vykonáva pomocou vyplnenia
miesta spojenia látkou odolnou deformácie, ako minerálna vlna, polystyrén alebo pena polyuretánová a
použite spojok umožňujúcich kompenzáciu premiestňovanie. V prípade stien požiarneho rozdelenia, u
ktorých sa vyžaduje nepriepustné ohňovzdorne spojenia, vyplnenie styku treba urobiť z minerálnej vlny
o teplote zapaľovania vyše 1000°C a hustote vyše
30 kg/m3.
Omietku na pružných spojeniach treba prerezať a
vyplniť akrylovou hmotou.
Spojenie spodného okraja steny na vyplnenie oby-

čajne sa vykonáva prostredníctvom opretia na strope
alebo nosníku na vrstve cementovej malty. Cieľom
obmedzenia vplyvu deformácie konštrukcie na stenu,
odporúča sa aby stenu murovať na šmykovej vrstve,
urobenej z dvoch vrstiev lepenky alebo základnej fólii.
Spojenie zvislé steny na vyplnenie so stĺpom alebo
oceľobetónovou stenou vykonávame pomocou kovových spojok, (napríklad LK2, LP30 alebo LD3 firmy
HABE).
Spony treba umiestniť v každej druhej alebo tretej
škáre horizontálnej múry, jednu časť spojky pripevňujeme klincom k tvarovke, a druhu časť sa pripevňuje
samoreznou skrutkou k betónu alebo kolíkom pripevňovaným do stĺpa.
Iným riešením je urobiť spojenia pomocou systémových pripojníc (na príklad HTA28/15 firmy HALFEN)
betónovaných vo stĺpoch alebo stene a pripevnenie
múrových kotiev ML1 alebo ML. Počas murovania
steny ploché svorníky sa umiestňuje v pripojniciach a
vtláča v murársku maltu v škáry horizontálnej steny,
a tým spôsobom získavame zakotvene steny na vyplnenie ku konštrukcie nosnej stavby.
Môžeme takisto použiť spojenie pomocou oceľobetónových prútov o priemere ø8 mm, ukladaných
v škárach muriva a pripevňovaných lepiacou maltou
v otvory navŕtané v oceľobetónových stĺpoch alebo

malta 10 mm
sloupek
kotva

sloupek
kotva

ocelová spojka LK2, LP30

malta 10 mm

Nákres 12: Pevné spojenie zvislé
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stěna z bločků TERMALICA

stěna z bločků TERMALICA

malta
žebrovaný prut
Ø6, 8mm;l=300mm
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sloupek

montážní pěna
nebo minerální vlna 10 mm

sloupek

stěna z bločků TERMALICA

stěna z bločků TERMALICA

kotva

kotva

malta

ocelová spojka LD3

žebrovaný prut
Ø6, 8mm;l=300mm

montážní pěna
nebo minerální vlna 10 mm
sloupek

kolejnice HTA 28/15

stěna z bločků TERMALICA

kotva

ocelová spojka ML1
montážní pěna
nebo minerální vlna 10 mm

Nákres 13: Pružné spojenie zvislé
stenách.
Spojenie horizontálneho okraja steny na vyplnenie so spodnou častou oceľobetónového nosníka je možne
vykonávať ako pevné, prostredníctvom nechaných škár o hrúbke 20-25 mm a ich vyplnením husto umelou
cementovou maltou vloženou v škáry. V prípade stien o dĺžke vyše 6,0 m, a takisto predvídaných zaťažení
vetrom, odporúča sa opretie steny v časti stredovej na oceľových uholníkoch pripevnených z jednej alebo z obu
strán. Veľké povrchy stien na vyplnenie o výške vyše 4,0 m alebo dĺžke vyše 6,0 m sa odporúča dodatočne
zosilniť horizontálnymi nosníkmi alebo zvislým oceľobetónovým jadrom vo vzdialenosti vyplývajúcej zo štatizateplovací prvek věnce

železobetonový
trám

malta 20–25 mm
stěna z bločků
TERMALICA

železobetonový
trám
malta 20–25 mm
stěna z bločků
TERMALICA

Nákres 14: Horizontálne spojenie s oceľobetónovým nosníkom
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stického výpočtu.
Spojenie horizontálne okraja steny na vyplnenie so spodnou častou stropu sa odporúča urobiť ako pružné
pomocou škáry o hrúbke 15-20 mm vyplnenej penou polyuretánovou alebo minerálnou vlnou ako aj použiť
dilatačné spojky LDS, LD3 alebo LD1. Iným riešením je urobiť jednostrannú alebo dvojstranu podperu steny
strop
strop

strop
strop

kotva
svorník

ocelová
L50x50x3
oceľová spojka
spojka L50x50x3

montážnapěna
pena nebo
alebo
montážní
minerálna vlna
vlna 20
minerální
15 mm
mm

stěna z bločků TERMALICA
stena z tvaroviek Termalica

montážna pěna
pena alebo
montážní
nebo
minerální
15 mm
mm
minerálna vlna
vlna 20

ocelová
spojka
oceľová spojka
LD3 alebo
LD3
nebo LDS
LDS
stěna z bločků TERMALICA
stena z tvaroviek Termalica

Nákres 15: Spojenie horizontálne so stropom alebo nosníkom
oceľovými pozinkovanými uholníkmi L50x50x3 mm.
Priečky o hrúbke do 12 cm môžeme spájať zo stropom pomocou vyplnenia škár montážnou penou. Steny na vyplnenie vzájomne koľme najčastejšie sa spája
so sebou murárskou väzbou alebo sponami LP30 pripevnenými v každú druhu alebo tretiu škáru muriva.
Steny na vyplnenie z tvaroviek Termalica, v prípade
tvaroviek pero-drážka, môžu byť murovane lepiacou
tenkovrstvovou maltou s nevyplnenými škárami zvislými alebo s plnými škárami zvislými. Počas murovania steny múrové dielce treba spájať v ďalších vrstvách
pomocou presunutia škár zvislých o minimálne 10
cm. Na okraji okenného otvoru element múrový by
mal mať dĺžku minimálne 12 cm.

strop

strop

montážní
nebo
montážna pěna
pena alebo
minerální
20 mm
mm
minerálna vlna
vlna 20
stěna
TERMALICA
stenazz bločků
tvaroviek
Termalica

Stropné a strešná dosky termalica
Veľkoplošné dosky stropné a strešné Termalica vyrábané
zo vystuženého pórobetónu, určene sú na použite v
stavebníctve obytnom rodinnom a mnohorodinnom, a
takisto v objektoch premyslených a verejných. Dosky
Termalica vyrábané sú o hrúbke 24 cm, šírke 60 cm a
maximálnej dĺžke 600 cm.
Použite prefabrikovaných na výmer stropných dosiek
Termalica ako aj eliminácia debnenia a montážnych podper, o veľa skracuje čas vykonania stropu v pomere k
iných technológiám a stropným systémom.
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Pri použití stavebného výťahu a špeciálnych montážnych zaves, stropné dosky ukladáme na konštrukčných múroch na vrstve lepiacej malty Termalica.
Minimálna dĺžka opretia dosky na stenu vynáša 9 cm,
napriek tomu na oceľovom nosníku 7,5 cm. Cieľom
získania monolitizovanej konštrukcie stropu v špeciálne profilovaných spojeniach dlhých dosiek, treba uložiť
výstuž z prútov o priemere fi 8mm (v každom spojení 1
prút) a zakotviť v oceľobetónovom venci stien. Priestor
spojenia treba vyplniť betónovou zmesou drobného
kameniva trieda C16/20 (B20). V miestach prechodu
komínov stropom alebo inými technologickými otvormi, musíme urobiť oceľové výmeny, na ktorých budú
sa opierať zavesené stropne dosky. V prípade priečok
umiestnených rovnobežne k stropným platniam Termalica alebo opretia stĺpov konštrukcie strešnej, pod
stenou, medzi rozrezanými platňami treba urobiť oceľobetónový nosník.

Strop vytvorený z dosky Termalica nevyžaduje technologických medzier a môže byť zaťažený
priamo po skončenej montáže, čo umožňuje ďalšie
murárske práce pri ďalšom podlaží.
Výstuž platni strechy Termalica môžeme ukladať
na murive, oceľobetónovej alebo oceľovej konštrukcie, tvoriac konštrukciu strechy rovnej alebo šikmej.
Použite platni strechy vo stavebníctve obytnom umožňuje vyhýbane sa tradičných drevených
strešných väzníkov. Platne sa opiera na štítových
múroch a dovrchných poruboch stavby. Minimálna
dĺžka podpery platni na murive vynáša 9 cm. Platne strechy ukladáme na vrstvu lepiacej malty.
V prípade montáže platni strechy vyčnievajúcich
mimo štítovú múru, platne sa opiera na oceľobetónovom venci urobenom s použitím tvaroviek „U”.

1. štítová múra z tvaroviek Termalica
2. strešná plania Termalika
3. vyplnenie betónom
4. výstuž zakotvená – prút ø 10 mm
5. veniec v tvare U
6. výstuž medzi platniam – prút ø 8 mm

Nákres 17 Strecha z dosiek TERMALICA
1. stena z tvaroviek Termalica
2. stropná doska Termalica
3. vyplnenie betónom
4. výstuž medzi platňami – prút ø 8 mm
5. element zateplenia venca
6. veniec stropu

Nákres 16 Strop z dosiek TERMALICA

Platne treba pripevniť pozdĺžnymi prútmi k svorníkom
zabetónovanými vo venci. V platniach treba urobiť
montážny vrúbok, ktorý sa vyplňuje betónom spolu s
pozdĺžnymi zámkami platni.
V prípade bezokvapového opretia platni strechy na
štítovú múru, platne ukladáme na stene a potom kotvime pozdĺžnymi prútmi v oceľobetónovom vonkajším
venci zatepleným vlnou a platňami z pórobetónu. Pozdĺžne spojky platni vypĺňame počas betónovania venca.

29

STAVEBNÝ systém TERMALICA

1. Štítová múra z tvaroviek Termalica
2. Strešná platňa Termalica
3. Vyplnenie betónom
5. Výstuž medzi platniam – prút ø 8 mm
6. Element zateplenia venca
7. Veniec steny

Nákres 18 Strecha bez odkvapu z dosiek TERMALICA

Okrajové platne strechy v pozdĺžnej sústave sa
opiera na špeciálne tvorenom oceľobetónovom venci
vykonanom na nadmurovke. Veniec na nadmurovke
musí byť vpustený v štítovú múru a dovrchný porúb
na dĺžku minimálnu 1,5 m, ako aj zateplený z vonku
vlnou a doskami z pórobetónu.
Na platniach sa ukladá typický strešný povlak: izolácia, pripevňuje sa drevené kontralaty o priereze na
príklad 5x15 cm medzi, ktorými sa ukladá tepelnú
izoláciu, potom fóliu proti vetru, kontralaty a laty, krytie plechov alebo škridlou.

V prípade objektov o konštrukcie stĺpovo západkovej z prefabrikovaných dielcov oceľových alebo oceľobetónových, platne ukladáme na strešných nosníkoch
a montuje ku konštrukcie pomocou špeciálnych spojok alebo sústavy svorníkových prútov.
Z vnútornej strany platne je možne omietať, vymurovať sadrokartónom alebo nechať neukončene (len
maľovať farbami), s viditeľným rozdelením na dielce
a vyplnenie škár pozdĺžnych latkou trvanlivo plastickou

1. Obvodový múr z tvaroviek Termalica
2. Strešná platňa Termalica
3. Dovrchný porub z tvaroviek Termalica
4. Veniec v tvare U
5. Veniec na nadmurovke
6. Element zateplenia venca

Nákres 19 Opretie dosiek TERMALICA na obvodovom mure
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Platne na stenu termalica
Veľkoplošné platne na stenu Termalica sa vyrába z
vystuženého pórobetónu a sú určene na stavbu krytých obvodových stien ako aj priečok vnútorných v
premyslených, obchodných a komerčných priestoroch.
Vystužené elementy steny Termalica sú montované
ku konštrukcie nosnej stavby urobenej z prefabrikovaných a oceľobetónových stĺpov alebo oceľových západok. V závislosti od naprojektovaného konštrukčného
riešenia platne môžu byť pripevnené z vonkajšej strany, vnútornej alebo medzi stĺpmi.

1. Platňa na stenu Termalica
2. svorník
3. pripojnica zakotvená
4. minerálna vlna
5. stĺp – nosná konštrukcia

Nákres 20. Spojenie stennej dosky s oceľobetónovým a oceľovým stĺpom

Platne na stenu sa pripevňuje ku konštrukcie nosnej
kostry pomocou špeciálnych spojok a svorníkov ako aj
montážnych pripojníc. Systemove pripojnice (na príklad
firmy HALFEN) sú kotvene k oceľobetónovej konštrukcie počas prefabrikácie a betónovania stĺpov, naproti
tomu k oceľovej konštrukcie sú zvárané časťami v predvídaných miestach pripevnenia platni na stenu.

Oceľové spojky pripevňovane sú k platniam špeciálnymi svorníkmi. Spojenie zvislé medzi platňami je
vyplnene minerálnou vlnou, šnúrou PE ako aj utesnené trvanlivo plastickou hmotou. Spojenie horizontálne
medzi platňami z vonku takisto vyplníme elastickou
výplňou škár.
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Náradie a príslušenstvo v systéme termalica
Murárske lyžice
Náradie na nakladanie tenkovrstvovej malty.

Vrták
Na vykonanie otvorov a prerážanie v tvarovkách

Hladidlo na vyrovnanie
Náradie na brúsenie múrov z tvaroviek druh 300,
350 a 400.

Miešadlo
Pre vhodné vymiešanie malty Termalica

Uběrák
Nářadí pro broušení stěn z bločků druhů 500, 600,
700500, 600, 700

Pásová elektrická píla
Náradie určené na presné a rýchle rezanie tvaroviek

Hrubovací nastroj
Náradie na korigovanie nastavovania tvaroviek

Pila vidiova s zubmi
Ručná píla na rezanie tvaroviek

Spona LP30 na priečky

Uholník príložný
Uľahčuje presné prirezanie tvaroviek

Stenová stropná spona LDS na priečky

Rydlo
Náradie na ručne urobenie medzier v múre

Výstuž pre škáry
Výstuž v podokennej oblasti muriva

32

®

STAVEBNÝ systém TERMALICA
biely pórobeton

KONŠTRUKČNÉ DETAILE
V SYSTÉME TERMALICA
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ZVISLÁ MODULÁRNA KOORDINÁCIA PROJEKTU
DOMU ZO STENOVÝCH ELEMENTOV TERMALICA®

debniace tvárnice
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č. výkresu
1-01

výška podlažia
v surovom stave

mierka
1:10

č. výkresu
1-02

mierka
1:10

PODZEMNÉ PODLAŽIE – BETÓNOVÁ PODLAHOVÁ
DOSKA, STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC

biely pórobeton

pórobetón

drenážny štrk

drenážna rúra

filtrujúca textília

klin z vodotesnej malty

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 5 cm
2x asfaltový pás
betónová podlahová doska –
15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrková vrstva – 25 cm

extrudovaný polystyrén
– 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena z
betónových debniacich tvárnic
PU-30 – 30 cm
minerálna omietka – 1,5 cm
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STAVEBNÝ SYSTÉM TERMALICA

STAVEBNÝ
STAVEBNÝSYSTÉM
systém TERMALICA
TERMALICA

klin z vodotesnej malty

PODZEMNÉ PODLAŽIE – ŽELEZOBETÓNOVÁ
PODLAHOVÁ DOSKA, STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC

filtrujúca textília
drenážna rúra
drenážny štrk

mierka
1:10
č. výkresu
1-03

extrudovaný polystyrén
– 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena z
betónových debniacich tvárnic
PU-30 – 30 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 5 cm
2x asfaltový pás
železobetónová podlahová
doska – 15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrková vrstva – 20 cm

klin z vodotesnej malty
filtrujúca textília
drenážna rúra

PODZEMNÉ PODLAŽIE – ŽELEZOBETÓNOVÁ
ZÁKLADOVÁ DOSKA, STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC

drenážny štrk

mierka
1:10
č. výkresu
1-04

extrudovaný polystyrén
– 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena z
betónových debniacich tvárnic
PU-30 – 30 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 5 cm
2x asfaltový pás
železobetónová základová
doska – 25 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrková vrstva – 15 cm
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č. výkresu
1-05

mierka
1:10

PRÍZEMIE DOMU, JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM;
OSADENIE NA ŽELEZOBETÓNOVEJ ZÁKLADOVEJ DOSKE

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

úprava sokla a zvislá hydroizolácia
z vodotesnej malty

vodorovná hydroizolácia z vodotesnej malty

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
železobetónová základová
doska – 25 cm
extrudovaný polystyrén – 15
cm
chudý betón – 5 cm
štrková vrstva – 15 cm

omietka na armovacej
mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice
Termalica® – 36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

č. výkresu
1-06

mierka
1:10

vodotesná malta

polyetylénová nopová fólia
zvislá hydroizolácia z vodotesnej malty
betónová stena z debniacich tvárnic
PU-36 – 36 cm
hydroizolačná vrstva z vodotesnej
malty

vodorovná hydroizolácia vo výške aspoň
30 cm nad úrovňou terénu

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
betónová podlahová doska – 15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrkové lôžko – 15 cm

PRÍZEMIE DOMU
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM
PODLAHA NA ZEMI A OMIETNUTÝ SOKEL

úprava sokla z vodotesnej malty

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica®
– 36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm
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SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

b i e l y pórobetón
pórobeton

STAVEBNÝsystém
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
TERMALICA

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 40 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

kompenzačná vrstva z cementovej
malty

úprava sokla z vodotesnej malty

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
betónová podlahová doska – 15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrkové lôžko – 15 cm

vodorovná hydroizolácia vo výške aspoň
30 cm nad úrovňou terénu

polyetylénová nopová fólia
zvislá hydroizolácia z vodotesnej malty
betónová stena z betónových
debniacich tvárnic PU-36 – 36 cm
hydroizolačná vrstva z vodotesnej
malty

PRÍZEMIE DOMU
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 40 CM
PODLAHA NA ZEMI A OMIETNUTÝ SOKEL

keramické dlaždice na elastickej
lepiacej malte

vodotesná malta

mierka
1:10
č. výkresu
1-07

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

elastická škárovacia hmota

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

keramické dlaždice na elastickej
lepiacej malte

PRÍZEMIE DOMU
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM
PODLAHA NA ZEMI A OMIETNUTÝ SOKEL

vodorovná hydroizolácia vo výške aspoň
30 cm nad úrovňou terénu

vodotesná malta

mierka
1:10
č. výkresu
1-08

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
betónová podlahová doska – 15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrkové lôžko – 15 cm

extrudovaný polystyrén – 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena z betónových
debniacich tvárnic PU-30 – 30 cm
hydroizolácia

38

39

č. výkresu
1-09

mierka
1:10

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
betónová podlahová doska – 15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrkové lôžko – 15 cm

extrudovaný polystyrén – 5 cm
hydroizolácia
betónová stena z betónových
debniacich tvárnic PU-30 – 30 cm
hydroizolácia

PRÍZEMIE DOMU
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 40 CM
PODLAHA NA ZEMI A ZATEPLENÝ SOKEL

klin z vodotesnej malty

vodorovná hydroizolácia,
dvojvrstvová z asfaltových pásov,
vo výške aspoň 30 cm nad
úrovňou terénu

keramické dlaždice na elastickej
lepiacej malte

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 40 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

č. výkresu
1-10

mierka
1:10

PRÍZEMIE DOMU
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM
PIVNIČNÁ STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC

vodorovná hydroizolácia,
dvojvrstvová z asfaltových pásov,
vo výške aspoň 30 cm nad
úrovňou terénu

keramické dlaždice na elastickej
lepiacej malte

elastická škárovacia hmota

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

extrudovaný polystyrén – 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena
z betónových debniacich tvárnic
PU-30 – 30 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica®
– 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm
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systém
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STAVEBNÝsystém
SYSTÉMTERMALICA
TERMALICA
STAVEBNÝ

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 40 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 8 cm
železobetónová stropná doska
– 15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

extrudovaný polystyrén – 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena
z betónových debniacich tvárnic
PU-30 – 30 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

na miestach osadenia kotví
obkladov sa musí vykonať
utesňujúca hydroizolácia

vodorovná hydroizolácia z 2
vrstiev asfaltových pásov pod
stropným vencom*
*iba v prípade, keď sa spodok
venca nachádza vo výške aspoň
30 cm nad úrovňou terénu

PRÍZEMIE DOMU, JEDNOVRSTVOVÁ STENA 40 CM;
PIVNIČNÁ STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC SO SOKLOM
Z KAMENNÉHO OBKLADU

kamenný obklad osadený na
oceľových kotvách

elastická škárovacia hmota

mierka
1:10
č. výkresu
1-11

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm
krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

OKNO S KOMBINOVANÝM PREKLADOM
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

mierka
1:10
č. výkresu
1-12

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska –
15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

tvárnice nadmurovky
kombinovaného prekladu
rezané na výšku

systémové trámy Termalica® do
kombinovaných prekladov

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou
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mierka
1:10

OKNO S KOMBINOVANÝM PREKLADOM
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 40 CM

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 40 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

krycia doska venca
Termalica® hr. 10 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou

systémové trámy Termalica® do
kombinovaných prekladov

tvárnice nadmurovky
kombinovaného prekladu
rezané na výšku

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica®
– 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

č. výkresu
1-14

mierka
1:10

OKNO Z NADOKENNOU ROLETOU
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

vstavaná okenná roleta

systémové trámy Termalica®

železobetónový stropový
veniec plniaci súčasne
funkciu základného
okenného prekladu

krycia doska venca
Termalica® hr. 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska
– 15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

®

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

b i e l ypórobetón
pórobeton

STAVEBNÝsystém
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
TERMALICA

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

OKNO S PREKLADOM V TVARE "U"
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou

železobetónový preklad
vykonaný zo systémových
prekladových profilov U
Termalica®

krycia doska venca
Termalica® hr. 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

mierka
1:10
č. výkresu
1-15

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica®
– 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

tvárnica rezaná na výšku

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou
doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm
krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 10 cm

železobetónový preklad
vykonaný zo systémových
prekladových profilov U
Termalica®

OKNO S PREKLADOM V TVARE "U"
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 40 CM

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou

mierka
1:10
č. výkresu
1-16

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska
– 15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
40 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

tvárnica rezaná na výšku
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č. výkresu
1-17

mierka
1:10

kari sieť  5 alebo 6 mm
oko 20x20 cm

PRIEČNY PRIEREZ

prefabrikovaný železobetónový preklad

kari sieť  5 alebo 6 mm
oko 20x20 cm
stropná tvárnica Termalica®

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica® – 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

HUSTO REBROVÝ STROP TERMALICA® <4,5 M
SPOJENIE S JEDNOVRSTVOVOU STENOU 36,5 CM

omietka na armovacej mriežke – 1
cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

POZDĹŽNY PRIEREZ

č. výkresu
1-18

mierka
1:10

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

kari sieť  5 alebo 6 mm
oko 20x20 cm

OPRETIE STROPU NA
VNÚTORNEJ STENE

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica® – 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

kari sieť  5 alebo 6 mm
oko 20x20 cm

HUSTO REBROVÝ STROP TERMALICA® >5,1 M
SPOJENIE SO STENOU JEDNOVRSTVOVOU
VONKAJŠOU 36,5 CM A VNÚTORNOU 24 CM

minerálna omietka – 0,8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5
cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

OPRETIE STROPU NA
VONKAJŠEJ STENE

®

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

b i e l ypórobetón
pórobeton

STAVEBNÝ
SYSTÉM
STAVEBNÝ
systémTERMALICA
TERMALICA

omietka na armovacej mriežke –
1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm
ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou
doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm
krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm
železobetónová podstropná výstuž
vykonaná zo systémových
prekladových profilov U Termalica®

minerálna omietka – 0,8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

ohnutie hrany
profilu

OPRETIE STROPU NA
VONKAJŠEJ STENE

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónové stropné panely – 24 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

OPRETIE STROPU NA
VNÚTORNEJ STENE

betónový kanálový poklop
železobetónová podstropná výstuž

STROP ZO ŽELEZOBETÓNOVÝCH STROPNÝCH PANELOCH
SPOJENIE SO STENOU JEDNOVRSTVOVOU VONKAJŠOU 36,5 CM A
VNÚTORNOU 24 CM

tvárnica rezaná na výšku

mierka
1:10
č. výkresu
1-19

POZDĹŽNY PRIEREZ

pokrytie konca hranola
asfaltovým pásom so
zachovaním otvoreného čela
montážna škára
doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm
krycia doska venca Termalica®,
hrúbka 7,5 cm
podložka z asfaltového pásu
železobetónový podstropný veniec
vykonaný zo systémových
prekladových profilov U Termalica®

železobetónový podstropný veniec
vykonaný zo systémových
prekladových profilov U Termalica®

drevené rebro

pripevnený každý 3. alebo 4. hranol
(v závislosti od parametrov konštrukcie
stropu)
preklad z lisovanej sklenej vaty

ohnutie hrany
profilu

NÁHĽAD NA UMIESTENIE
HRANOLU

suchá podlaha zo sadrokartónových
dosiek – 2,5 cm
lisovaná sklená vata – 2 cm
podlahové dosky – 3 cm
drevená stropná konštrukcia (hranoly
a rebrá) / sklená vata – 14 cm
sadrokartónová doska – 1,25 cm

strmeň rebra

stropný hranol

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka
7,5 cm

doska z tvrdej
skalnej vlny

REBROVÝ DREVENÝ STROP
SPOJENIE S JEDNOVRSTVOVOU STENOU 36,5 cm

PRIEČNY
PRIEREZ
PRIEČNY
PRIEREZ

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

mierka
1:10
č. výkresu
1-20
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č. výkresu
1-21

mierka
1:10

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica®
– 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

NADMUROVKA Z VENCOM POD POMÚRNICU
A ŽELEZOBETÓNOVÝMI STĹPIKMI
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

železobetónový stĺp
nadmurovky vykonaný zo
systémových prekladových
profilov U Termalica®

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

náčrt železobetónového stĺpu
nadmurovky

železobetónový veniec nadmurovky
vykonaný zo systémových prekladových
profilov U Termalica®

drevená pomúrnica ukotvená do
stropného venca

prekrytie pomúrnice systémovým
prekladový profil U Termalica

drevená strešná krokva

č. výkresu
1-22

mierka
1:10

drevená strešná krokva

ODKVAP STRECHY V DOME S NEOHRIEVANÝM
PODKORVÍM
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

konštrukcia zatvoreného
odkvapu

latovanie na krokvách

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

asfaltový pás

drevená pomúrnica ukotvená do
stropného venca

prekrytie pomúrnice systémovým
prekladový profil U Termalica

latovanie – 3 cm
sklená vata – 15 cm
paroizolačná fólia
železobetónová stropná
doska – 15 cm
minerálna omietka – 1,5
cm

drevený nosný trám

®

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

b i e l y pórobetón
pórobeton

STAVEBNÝ
SYSTÉM
STAVEBNÝ
systémTERMALICA
TERMALICA

pórobetónové tvárnice Termalica®
– 24 cm
ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou
doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm
krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

NADMUROVKA PLNÉHO PODKROVIA
S OBRÁTENÝMI VRSTVAMI
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

mierka
1:10
č. výkresu
1-23

klampiarske spracovanie
podkrovia pripevnená na
kotvách
hydroizolácia z extrudovaného
polystyrénu, hrúbka 5 cm

štrková vyrovnávajúca vrstva – 8 cm
filtrujúca textília
extrudovaný polystyrén – 15 cm
hydroizolácia z dvoch vrstiev
termoplastických asfaltových pásov
spádová vrstva – min. 5 cm
železobetónová stropná doska – 15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

keramické dlaždice – 1 cm
elastická lepiaca malta – 1 cm
elastický tesniaci náter
betónová podlaha vystužená sieťou – 5 cm
ochranná vrstva z geotextílie
hydroizolácia – 2 x termoplastický asfaltový pás
polystyrén – 5 cm
spádová vrstva z betónu – 3-5 cm
železobetónová balkónová doska
lepiaca malta – 1 cm
polystyrén – 5 cm
omietka na armovacej mriežke – 1 cm

klampiarske úprava prahu
keramická soklová dlaždica
elastická škára vyplnená
polyuretánovým tesnením

dilatácia zo skalnej vlny, hr. 2 cm

krycia doska venca Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny, hrúbka 5 cm

OTEPLENÁ PODPERNÁ BALKÓNOVÁ DOSKA
JEDNOVRSTVOVÁ STENA 36,5 CM

minerálna omietka – 1,5 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

mierka
1:10
č. výkresu
1-24

drevené schody

kompenzačná vrstva
z betónu
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č. výkresu
1-25

mierka
1:10

tvrdá skalná vlna

oceľový uholník
dilatácia z polystyrénu
hrúbka 1 cm

oceľový stĺp s protipožiarnou ochranou

SPOJENIE S OCEĽOVÝM STĹPOM

dilatácia z polystyrénu hrúbka 1 cm

elastická škárovacia hmota s
tesniacim špagátom

omietnutý železobetónový stĺp

SPOJENIE SO ŽELEZOBETÓNOVÝM
STĹPOM

VYPLŇUJÚCE STENY BUDOV SO ŽELEZOBETÓNOVOU
A OCEĽOVOU KONŠTRUKCIOU

sadrokartónové dosky – 1,25 cm
vzduchová medzera / montážny rošt – 3 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 30 cm
sklená vlna s fóliou – 10 cm
ventilačná medzera / montážny rošt – 4 cm
obklad z vláknocementových dosiek – 1 cm

dilatácia z polystyrénu hrúbka 1 cm

uholníková spojka LK2 alebo LD3
v každej druhej alebo tretej vrstve

elastická škárovacia hmota s tesniacim špagátom

minerálna omietka – 0,8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

č. výkresu
1-26

mierka
1:10

škárovacia zmes s cementovej
malty hr. 20-25 mm

železobetónový

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska – 22 cm

VYPLŇUJÚCE STENY BUDOV
SPOJENIE SO ŽELEZOBETÓNOVÝM PREKLADOM

tvárnica rezaná na výšku

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej malty
so systémovou výstužou

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

®

STAVEBNÝ
TERMALICA
STAVEBNÝ
systémSYSTÉM
TERMALICA

b i e l ypórobetón
pórobeton

STAVEBNÝ
STAVEBNÝSYSTÉM
systémTERMALICA
TERMALICA

minerálna omietka – 0,8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska – 22 cm

železobetónový

škárovacia zmes s cementovej
malty hr. 20-25 mm

INTERIÉROVÉ VYPLŇUJÚCE STENY
SPOJENIE SO ŽELEZOBETÓNOVÝM PREKLADOM

tvárnica rezaná na výšku

mierka
1:10
č. výkresu
1-26a

minerálna omietka – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou
doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm
krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

tvárnica rezaná na výšku

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalna vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska – 22 cm

spojka LDS, spojka LD3 alebo LD1
aspoň v každej druhej zvislej škáre
vyplnenej maltou (posledná vrstva
tvárnic s vyplnenými zvislými
škárami)

VYPLŇUJÚCE STENY BUDOV
SPOJENIE SO ŽELEZOBETÓNOVÝM STROPOM
variant 1

polyuretánová pena hr. 10-15 mm

mierka
1:10
č. výkresu
1-27
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č. výkresu
1-28

mierka
1:10

VYPLŇUJÚCE STENY BUDOV
SPOJENIE SO ŽELEZOBETÓNOVÝM STROPOM
variant 2

č. výkresu
1-29

mierka
1:10

PRIEČNY PRIEREZ

stropná doska Termalica®

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalna vlna – 5 cm
strop z dosiek Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

výstuž medzi doskami, tyč 8 mm

STROP Z DOSIEK TERMALICA®
SPOJENIE S JEDNOVRSTVOVOU STENOU 36,5 CM

omietka na armovacej mriežke – 1
cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

polyuretánová pena hr. 10-15 mm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

uholník L70×70×4 dĺžka 30 cm každých 100 cm

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalna vlna – 5 cm
železobetónová stropná doska – 22 cm

tvárnica rezaná na výšku

krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm

doska z tvrdej skalnej vlny,
hrúbka 5 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej malty
so systémovou výstužou

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 36,5 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

ložná škára s tepelnoizolačnej
malty so systémovou výstužou

POZDĹŽNY PRIEREZ

®

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

b i e l y pórobetón
pórobeton

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

OPRETIE STROPU NA
VNÚTORNEJ STENE

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
strop z dosiek Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

STROP Z DOSIEK TERMALICA®
SPOJENIE S VNÚTORNOU STENOU 24 CM

minerálna omietka – 0,8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

mierka
1:10
č. výkresu
1-30

vodorovná a zvislá hydroizolácia
z vodotesnej malty

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

PRÍZEMIE DOMU, DVOJVRSTVOVÁ STENA
OSADENIE NA ŽELEZOBETÓNOVEJ ZÁKLADOVEJ
DOSKE

klin z vodotesnej malty

mierka
1:10
č. výkresu
2-01

omietka na armovacej mriežke –
1 cm
polystyrén – 10 cm
lepiaca malta – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2 x asfaltový pás
železobetónová základová doska –
25 cm
extrudovaný polystyrén – 15 cm
chudý betón – 5 cm
štrková vrstva – 15 cm
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č. výkresu
2-02

mierka
1:10

PRÍZEMIE DOMU
DVOJVRSTVOVÁ STENA
PODLAHA NA ZEMI A ZATEPLENÝ SOKEL

klin z vodotesnej malty

keramické dlaždice na
elastickej lepiacej malte

štartový profil

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
polystyrén – 10 cm
lepiaca malta – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

extrudovaný polystyrén – 5 cm
hydroizolácia
betónová stena z debniacich tvárnic
PU-24 – 24 cm
hydroizolácia

vodorovná hydroizolácia vo výške
aspoň 30 cm nad úrovňou terénu

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
betónová podlahová doska – 15 cm
PE fólia hr. 0,2 mm
štrkové lôžko – 15 cm

č. výkresu
2-03

mierka
1:10

PRÍZEMIE DOMU
DVOJVRSTVOVÁ STENA
PIVNIČNÁ STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC

extrudovaný polystyrén omietnutý
soklovou omietkou na armorovacej
mriežke

elastická
škárovacia hmota

štartový profil

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
polystyrén – 10 cm
lepiaca malta – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

extrudovaný polystyrén – 5 cm
hydroizolácia
železobetónová stena z debniacich
tvárnic PU-24 – 24 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

vodorovná hydroizolácia z 2
vrstiev asfaltových pásov pod
stropným vencom*
*iba v prípade, keď sa spodok
venca nachádza vo výške aspoň
30 cm nad úrovňou terénu

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
strop z dosiek Termalica® –
25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

®

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

b i e l y pórobetón
pórobeton

STAVEBNÝsystém
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
TERMALICA

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
polystyrén – 10 cm
lepiaca malta – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

krycia doska venca Termalica®,
hrúbka 5 cm

OKNO S PREKLADOM V TVARE "U"
DVOJVRSTVOVÁ STENA

polyuretánová pena

plechová parapetná doska
podopretá podložkami

železobetónový preklad vykonaný zo
systémových prekladových profilov U
Termalica®

mierka
1:10
č. výkresu
2-04

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
husto rebrový strop Termalica®
– 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

montážne kotvy

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou

mierka
1:10
č. výkresu
2-05

drevená strešná krokva
sklená vata

drevená pomúrnica
ukotvená do stropného
venca
asfaltový pás
krycia doska venca
Termalica®, hrúbka 7,5 cm
latovanie odkvapu

omietka na armovacej mriežke – 1 cm
polystyrén – 10 cm
lepiaca malta – 1 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

ODKVAP STRECHY V DOME S NEOHRIEVANÝM
PODKORVÍM
DVOJVRSTVOVÁ STENA

sklená vata – 15 cm
paroizolačná fólia
železobetónová stropná
doska – 15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm
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č. výkresu
3-01

mierka
1:10

vodotesná malta

PRÍZEMIE DOMU
STENA TROJVRSTVOVÁ
PODLAHA NA ZEMI

polyetylénová nopová fólia
zvislá hydroizolácia z vodotesnej malty
betónová stena z debniacich tvárnic
PU-36 – 36 cm
hydroizolačná vrstva z vodotesnej
malty

č. výkresu
3-02

mierka
1:10

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 8 cm
železobetónová stropná doska –
15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

polyetylénová nopová fólia
zvislá hydroizolácia z vodotesnej malty
betónová stena z debniacich tvárnic
PU-36 – 36 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

PRÍZEMIE DOMU
STENA TROJVRSTVOVÁ
PIVNIČNÁ STENA Z DEBNIACICH TVÁRNIC

úprava sokla z vodotesnej malty

úprava sokla z vodotesnej malty

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

lícová tehla – 12 cm
ventilačná škára – 3 cm
skalná vlna – 8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

hydroizolácia z asfaltového pásu

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
polystyrén – 10 cm
2x asfaltový pás
železobetónová podlahová doska
– 15 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
štrkové lôžko – 15 cm

hydroizolácia z asfaltového pásu

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

lícová tehla – 12 cm
ventilačná škára – 3 cm
skalná vlna – 8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm

®

STAVEBNÝ
TERMALICA
STAVEBNÝ
systémSYSTÉM
TERMALICA

b i e l y pórobetón
pórobeton

STAVEBNÝ
SYSTÉM
TERMALICA
STAVEBNÝ
systém
TERMALICA

latovanie na krokvách
drevená strešná krokva
sklená vata

lícová tehla – 12 cm
ventilačná škára – 3 cm
skalná vlna – 8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® –
24 cm
minerálna omietka – 0,8 cm
hydroizolácia z asfaltového pásu
systémové trámy Termalica® do
kombinovaných prekladov

drevená pomúrnica
ukotvená do stropného
venca
asfaltový pás

tvrdá skalná vlna

mierka
1:10
č. výkresu
3-03

OKNO S KOMBINOVANÝM PREKLADOM
STENA TROJVRSTVOVÁ

nastavovateľné systémové kotvy

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

nastavovateľné systémové kotvy

tesnenie paroizaločnou páskou

preklad z lícovej tehly

ventilačná škára

skalná vlna – 15 cm
paroizolačná fólia
husto rebrový strop Termalica® – 25 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

ODKVAP STRECHY V DOME S NEOHRIEVANÝM
PODKORVÍM
STENA TROJVRSTVOVÁ

lícová tehla – 12 cm
ventilačná škára – 3 cm
skalná vlna – 8 cm
pórobetónové tvárnice Termalica® – 24
cm
minerálna omietka – 0,8 cm

mierka
1:10
č. výkresu
3-04

kompenzačná vrstva
z cementovej malty

podlaha
betónová podlaha – 5 cm
PE fólia, hrúbka 0,2 mm
skalná vlna – 5 cm
železobetónová podlahová doska
– 15 cm
minerálna omietka – 1,5 cm

tesnenie paroizaločnou páskou

výstuž podokennej steny 2
tyčami 8 mm v škárach
vyplnených cementovou maltou
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®

STAVEBNÝ systém TERMALICA
biely pórobeton
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STAVEBNÝ systém TERMALICA

BRUK-BET Sp. z o.o
33-240 ŻABNO, NIECIECZA 199
tel. 014 644 44 44, fax 014 644 44 43

®

bílý pórobeton
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Wyroby dla domu, ogrodu i drogownictwa

