www.leier.eu

Filigránový strop LEIER
Montážny návod

FILIG R ÁN OV Ý STRO P
POPIS
Stropné panely LEIER sú spodným debniacim prvkom
železobetónových stropov, v ktorých je už zabudovaná nosná
a rozdeľovacia výstuž stropu. Spolupôsobenie stropného
panela s dobetónovanou hornou vrstvou stropu zabezpečuje
priestorová výstuž, čiastočne zaliata do stropného panela a tiež
zdrsnený povrch hornej plochy dosiek. Priestorová výstuž
zabezpečuje aj potrebnú tuhosť panelov počas montážnych
a betonárskych prác.

Individuálny statický návrh každého stropu umožňuje
optimalizovať množstvo výstuže podľa zaťaženia, čím sa dá
dosiahnuť finančne úsporný strop.

Vlastnosti filigránového stropu sú zhodné s monolitickým
stropom, realizácia je ale omnoho rýchlejšia a jednoduchšia. Nie
je potrebné zhotovovať debnenie ako pri monolitickom strope.
Spodný povrch panelov je hladký, povrchová úprava je veľmi
jednoduchá a rýchla (stierkovanie).

Výhody filigránového stropu
Vynikajúca kvalita, odolnosť proti požiaru.
Pravidelná kontrola kvality výrobkov a moderná
výrobná technológia zabezpečujú vysokú kvalitu
výrobkov. Zmenou krytia výstuže je možné
dosiahnuť požadovanú hodnotu požiarnej
odolnosti stropnej konštrukcie.

Tvarová rozmanitosť. Výrobné možnosti dovoľujú
vyrobiť panely rôznych tvarov, je v nich možné
vynechať otvory. Do panelov je možné osadiť rôzne
doplnky a rozvody inštalácií.
Povrchová úprava. Kvalitný povrch panelov
umožňuje nanášať priamo stierku alebo maľovať.

POPIS

Rýchla realizácia stropu. Nie je potrebné
zhotovovať debnenie na celej ploche stropu
(osádzajú sa iba líniové podpery). Malá hrúbka
panelov zabezpečuje ich nízku hmotnosť.
Panely je možné osádzať na svoje miesto priamo
z nákladných vozidiel a preto nie je potrebné na
stavbe miesto na preskladnenie.

Široké možnosti použitia. Filigránovými stropmi
je možné vytvoriť stropné konštrukcie pre rôzne
pôdorysné riešenia. Je možné navrhovať aj
obojsmerne vystužený strop.

www.leier.eu
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STROPNÉ PANELY

PODKLADY PRE NAVRHOVANIE
Jednou z výhod filigránových stropných panelov je možnosť
ich použitia aj pri geometricky komplikovaných stavebných
riešeniach.

Priestorové oceľové nosníky
Nosná výstuž stropného panela
Dobetonávka z betónu triedy C20/25

Výrobnú a sprievodnú dokumentáciu vypracuje výrobca
stropných panelov na základe podkladov dodaných
objednávateľom stavby. Počas prípravy podkladov sa
určia rozmery a tvar jednotlivých panelov, poloha otvorov,
zabudovaná nosná a rozdeľovacia výstuž, celková výška
stropu, pričom sa zohľadnia výrobné a technologické možnosti
filigránových panelov.

Betónový panel z betónu triedy C25/30

Príklady: Výrobná dokumentácia

Stropné panely sa vyrábajú v hrúbke 50 až 70 mm, z betónu triedy min.
C 25/30. Krytie výstuže je možné upraviť podľa požiadavky. V paneloch je
zabudovaná spodná nosná a rozdeľovacia výstuž stropnej konštrukcie.
Šírka panela je max. 2400 mm, dĺžka max. 8000 mm (na zákazku je možné
vyrobiť panely do dĺžky 12000 mm). Plošná hmotnosť panela hrúbky 50
mm je cca. 130 kg/m2.
Výrobné rozmery jednotlivých panelov sú ľubovoľné, sú obmedzené len
maximálnymi rozmermi foriem.

Návrh stropných panelov sa vypracuje na základe požiadaviek
odberateľa, v zmysle EN 13747 a ostatných platných technických
noriem. Výrobnú dokumentáciu musí odberateľ schváliť, čím sa
povolí aj výroba prvkov.

Možnosti pri výrobe filigránových stropných panelov:
▪ Rôzne hrúbky betónovej platne (obvykle 50 – 70 mm, na
špeciálnu zákazku aj viac)
▪ Rôzne triedy betónu
▪ Vytvorenie ozubu pre osadenie prefabrikovaného
schodiskového ramena
▪ Vytvorenie balkónovej dosky
▪ Vynechanie otvorov pre elektroinštaláciu
▪ Zabudovanie elektroinštalačných krabíc
▪ Vynechanie otvorov v paneloch

Parametre priestorového oceľového nosníka
Hraničná hodnota napätia,
s ktorou je možné počítať

h=410 N/mm2

Trieda ocele nosnej a rozdeľovacej
výstuže
zabudovanej v panely
BSt 500
(h=410 N/mm2)

Najčastejšie sa stropy navrhujú s nadbetonávkou 130 – 150 mm, ale
v prípade individuálnych požiadaviek je možné navrhnúť stropy s väčšou
výškou. Trieda betónu použitého na nadbetonávku je min. C 20/25.

STROPNÉ PANELY

PODKLADY PRE NAVRHOVANIE

Celková hrúbka stropnej konštrukcie sa určuje podľa statického návrhu.
Pri stropoch hrubších ako 300 mm je potrebné zosilniť priestorové
oceľové nosníky.
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Otvory v strope

Postup pri dodávke filigránových stropov:
1. Odberateľ zašle výrobcovi sprievodnú dokumentáciu stavby
v dostatočnom rozsahu pre návrh filigránovej stropnej
konštrukcie (pôdorysy, rezy, statické hodnoty zaťaženia
stropov, miesta otvorov v strope, atď.) a vypracovanie cenovej
ponuky.
2. Výrobca vypracuje predbežnú cenovú ponuku.
3. Po schválení cenovej ponuky sa uzavrie Zmluva o dodávke.
Výrobca vypracuje výrobnú dokumentáciu. Zhotoví sa tzv.
kladačský plán stropu, v ktorom sú číselne označené jednotlivé stropné panely, je vyznačený ich tvar, rozmery, poloha,
uloženie na nosných konštrukciách, spôsob prepojenia
jednotlivých panelov, hmotnosti jednotlivých panelov ako aj
množstvo nosnej výstuže zabudovanej v paneloch v cm2 na 1
bm stropu. Taktiež sa vypracuje tzv. Projekt hornej výstuže,
v ktorom je zakreslená výstuž osadená na stropné panely
a ktorá bude následne zaliata nadbetonávkou. V projekte sú
uvedené dĺžky, priemer, množstvo, poloha, presahy výstuží,
v prípade zváraných sietí ich typ, rozmery, polohu, previazanie
a pod.
4. Objednávateľ schváli výrobnú dokumentáciu vyplnením
a podpísaním schvaľovacieho protokolu. Pred zahájením vý-

roby sa doporučuje premerať pôdorysné rozmery už postavených konštrukcií, na ktoré budú panely osadené.
5. Výrobca dodá panely na stavbu na základe dohodnutého
harmonogramu dodávok.

V stropných paneloch je možné vytvárať otvory pre rôzne
prestupy cez strop (komín, inštalácie, rozvody atď.). Okolo
vynechaného otvoru je v panely zosilnená výstuž. Doplňujúcu
výstuž je potrebné uložiť aj v časti panela, ktorá je zaliata
nadbetonávkou. V paneloch je možné aj dodatočne vytvárať
otvory.

Strop zhotovený z filigránových stropných panelov LEIER je
nutné realizovať podľa dodanej sprievodnej výkresovej
dokumentácie spracovanej výrobcom.
Sprievodná dokumentácia obsahuje:
▪ Dodací list
▪ Kladačský plán stropných panelov
▪ Výkres hornej výstuže
V popisovej tabuľke sprievodnej dokumentácie sú uvedené
všetky potrebné informácie o stavbe a strope: Názov a časť
stavby, dodávané poschodie, číslo objednávky, hrúbka stropu,
trieda betónu, polohu podoprenia, kontakt na zhotoviteľa
podkladu.

Projekt hornej výstuže

Priečky
V prípade, keď sú na strop z filigránových panelov uložené aj
priečky, je potrebné s ich polohou a hmotnosťou rátať už pri
návrhu stropu. Pri veľkých zaťaženiach (napr. akustické priečky,...)
je možné panely zosilniť osadením doplňujúcej výstuže v mieste
priečky. Najčastejšie sa zosilnenie stropu pod priečkami rieši
osadením výstuže priamo na panely.
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V zjednodušených prípadoch (ľahké priečky) sa zaťaženie od
priečok uvažuje ako rovnomerné plošné zaťaženie na strop.

www.leier.eu

Spodný povrch stropných panelov je hladký, málo pórovitý,
pripravený na stierkovanie. Nie je potrebná finálna úprava
omietaním. V niektorých prípadoch sa na povrchu vyskytujú tzv.
vlásočnicové trhlinky, ktoré sú spôsobené zmrašťovaním betónu.
Je to normálny jav, pokiaľ je veľkosť praskliny do 0,3 mm.

www.leier.eu
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PODKLADY PRE NAVRHOVANIE
Uloženie – Veniec
Stropné panely Leier sa ukladajú na nosné konštrukcie stavby –
steny alebo prievlaky. Za určitých podmienok je možné vyrobiť
panely aj bez uloženia. V tomto prípade sa previazanie stropného
panela s vencom zabezpečí pomocou vypustenej výstuže
z panela, ktorá zasahuje do obvodového venca.

DOPRAVA A SKLADOVANIE
Doprava

výstuž venca min. 20 mm2
prepojovacia
výstuž

Minimálna úložná dĺžka, s uvážením dovolených tolerancií
a vplyvu porušenia povrchu trhlinkami:
50 mm pri uložení na murivo
30 mm pri uložení na oceľ alebo betón

Pred vývozom panelov je potrebné dohodnúť harmonogram
dodávok. Panely sa dopravujú na stavbu na nákladných
vozidlách uložené na drevených hranoloch alebo oceľových
rámoch. Podkládky musia byť osadené pod spojmi priestorových
oceľových nosníkov. Vzdialenosť susedných podkládok môže
byť max. 1,5 m. Náklad je potrebné počas prepravy upevniť.
Poškodené panely sa nesmú zabudovať. Panely je potrebné po
dodaní na stavbu vizuálne skontrolovať.

karisieť

Leier ﬁligránový panel

Trasu dodávky je potrebné skontrolovať z hľadiska dostupnosti
veľkými nákladnými vozidlami (dĺžka súpravy 18 – 23 m). Na
stavbe musí byť zabezpečený prístup pre žeriav a nákladné
vozidlo, musí byť priestor pre bezpečnú manipuláciu s panelmi
(do manipulačného priestoru žeriava nesmú zasahovať drôty
vzdušného vedenia, vegetácia a pod.). Na manipuláciu s panelmi
je potrebný žeriav s dostatočnou nosnosťou.

vrch steny

Platí v prípade, keď sa stropné panely montujú s dočasnými
vnútornými podperami a keď je z dielca vypustená nosná výstuž.
Keď nie sú tieto požiadavky splnené, musí sa zhotoviť dočasné
vnútorné podoprenie.
Zároveň je potrebné, aby bolo zaručené kotvenie spodnej nosnej
výstuže spriahnutej dosky v úložnej dĺžke stropného dielca.
Keď sa filigránové stropné panely osádzajú na filigránové stenové
panely, dĺžka uloženia je závislá od hrúbky platní stenových
panelov (50 – 70 mm). Stropné panely sa osádzajú do maltového
lôžka z murovacej malty triedy M5.

Nad otvormi v nosných stenách je možné vytvoriť skrytý preklad
zabudovaný v stropnej konštrukcii. V podstate sa vytvorí
monolitický preklad, ktorého spodná hrana je zarovno so
spodnou hranou stropnej konštrukcie. Šírka takéhoto prekladu
je rovnaká ako šírka nosnej steny. Uloženie stropného panela je
v mieste prekladu nulové.

skrytý preklad

doplňujúca
výstuž

ULOŽENIE

Často sa stáva, že panely nie sú uložené na nosné murivo, ale sú
„zavesené“ kolmo na priľahlé panely, ktoré sú osadené na nosné
konštrukcie. Výstuž nosných panelov je na okrajoch zosilnená.
Na zavesený panel sa v niektorých prípadoch ukladá ďalšia
dodatková výstuž.
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Skrytý preklad

Panely sa ukladajú na vodorovný a dostatočne pevný podklad,
ktorý váhou panelov nebude sadať. Stropné dosky sa skladujú
na ležato, najviac v piatich radoch na sebe. Spodné panely
je potrebné podložiť drevenými hranolmi rozmeru min.
160 x 160 mm. Nad sebou ležiace panely je vhodné podložiť
drevenými hranolčekmi a to v miestach vrcholu diagonál
priestorových oceľových nosníkov. Drevené hranoly musia byť
uložené nad sebou vo zvislici. Vzdialenosť hranolov môže byť
max. 1500 mm. Krajné hranoly by mali byť osadené cca v 1/5
dĺžky panela.

www.leier.eu

DOPRAVA A SKLADOVANIE

Skladovanie panelov
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PODOPRENIE A NADVÝŠENIE

MANIPULÁCIA S PANELMI

Podoprenie

Nadvýšenie

Pred umiestnením stropných panelov na svoje miesto je
potrebné zhotoviť podpernú konštrukciu. Bez podpernej
konštrukcie je možné osadiť panely do rozponu 1,8 m. Podperná
konštrukcia musí byť dostatočne pevná a tuhá, pôsobením
zaťaženia sa nesmie pohnúť a sadať. Nasledujúce technologické
úkony (osadenie dodatočnej výstuže, dodebňovanie) je možné
vykonávať až po osadení podpernej konštrukcie. Podoprenie
sa realizuje líniovo, kolmo na priestorové oceľové nosníky
zabudované v paneloch, pomocou vodorovne umiestnených
drevených hranolov alebo nosníkov uložených na stojky.

V strede rozponu stropu je potrebné vytvoriť nadvýšenie:
▪ Pri prostom nosníku je nadvýšenie 1/200 rozponu
▪ Pri spojitom nosníku je nadvýšenie 1/300 rozponu

Podľa rozponu stropu a očakávaného zaťaženia sa navrhuje
počet línii a ich vzájomná vzdialenosť. Vzájomná vzdialenosť
líniových podpier je závislá od celkovej hrúbky stropu a od
vzájomnej vzdialenosti priestorových oceľových nosníkov
zabudovaných v stropných paneloch. Maximálna vzdialenosť
líniových podpier je 1,6 m. Túto vzdialenosť je potrebné dodržať,
je stanovená na základe vlastností použitých priestorových
nosníkov. Počet líniových podpier závisí aj od spôsobu uloženia
panelov na steny. Pokiaľ nie je uloženie dostatočné, je potrebné
vedľa nosnej steny vytvoriť podperné línie, v max. vzdialenosti
300 mm. Pri uložení panelov na nosné steny 50 mm a viac je
počet línií závislý od rozponu stropu:
Do rozponu 3,2 m - jedna línia, od 3,2 až do 4,8 m - dve línie, od
4,8 až do 6,4 m - tri línie

Dôležité! Výškové nastavenie stojok sa môže vykonať iba
v nezaťaženom stave. Po osadení stropných panelov sa výška
stojok nesmie meniť!

Okolo veľkých otvorov v paneloch a vypustených panelov
(konzoly) je potrebné zhotoviť dodatočné podoprenie.

Spôsob manipulácie so stropnými panelmi ako aj pomôcky
na manipuláciu sú závislé od tvaru a rozmerov panela, od ich
použitia a spôsobu zabudovania.

Pred osadením panelov je potrebné skontrolovať podpernú
konštrukciu. Zaťažiť sa smie iba podpera, ktorá je nepoškodená,
dostatočne tuhá a zabezpečená proti posunutiu.

Zdvíhanie panelov pomocou štyroch závesných lán s hákmi
je možné iba do šírky 1,65 m a dĺžky 3,8 m. Háky je dovolené
zapínať len v mieste stykov diagonál a horného prúta
priestorových nosníkov, asi v 1/5 dĺžky panela. Manipulácia
s panelmi len za horný prút priestorového nosníka je
zakázaná. Uhol medzi závesnými lanami a panelom musí byť
min. 60°. Na to je potrebné použiť laná dostatočnej dĺžky. Pri
paneloch dlhších ako 5000 mm je potrebné použiť vahadlo.
V okolí otvorov v panely sa zdvíhacie háky nesmú pripínať.

Hodnoty nadvýšenia

50

Leier
stropný panel
podpera
max. 300 mm
380

Nadvýšenie v strede [cm]
Spojitý nosník

Prostý nosník

100

0,3

0,5

200

0,7

1,0

300

1,0

1,5

400

1,3

2,0

500

1,7

2,5

600

2,0

3,0

700

2,3

3,5

800

2,6

4,0

min. 50 mm

Panely je potrebné zdvíhať pomaly, bez prudkých pohybov
a trhnutí. Zdvíhacie závesy musia byť napnuté, je potrebné
dosiahnuť rovnomerné rozloženie zaťaženia. Panely sa pomaly
uložia na podpornú konštrukciu.
Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené nevhodnou
dopravou, skladovaním a manipuláciou s panelmi, použitím
nevhodných materiálov, ako aj za škody spôsobené dodatočnými
úpravami panelov, vytváraním otvorov v paneloch ako aj za
nedodržanie postupu montáže.

min. 50 mm

nadvýšenie
drevený trám
stojka

max. 1600 mm

max. 1600 mm
(udáva výrobná dokumentácia)

rektifikačná
skrutka

MANIPULÁCIA

PODOPRENIE A NADVÝŠENIE

Ložná plocha stien, na ktoré sa panely ukladajú, musí byť rovná.
Ak je to potrebné, vybetónuje sa vyrovnávací pás. Stropné
panely je potrebné ukladať do maltového lôžka hrúbky 10 mm,
z murovacej malty triedy min. M5.

Vodorovné podperné hranoly je potrebné zavetriť pomocou
dosák, ktoré sú priklincované kolmo na hranoly a vzájomne ich
spájajú.

Rozpon [cm]
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Kvôli rýchlosti ukladania jednotlivých panelov je dôležité ich
uloženie na dopravnom prostriedku. Najideálnejší prípad je, ak sú
panely na vozidle uložené tak, aby ich pokládka na stavbe bola
kontinuálna. Jednotlivé stropné panely je nutné umiestňovať
presne na miesto, ktoré je uvedené v kladačskom pláne.

Vodorovné podperné hranoly je potrebné zarovnať s rovinou
nosných stien, so zohľadnením nadvýšenia stropu. Presné
výškové nastavenie je možné vykonať pomocou nastavovacej
matice na jednotlivých stojkách.

min. 50 mm

stena

Zdvíhanie panelov sa vykonáva pomocou autožeriava alebo
pomocou stavebného vežového žeriava. Na stavbe musí
byť zabezpečený prístup pre autožeriav a musí byť priestor
pre bezpečnú manipuláciu s panelmi (do manipulačného
priestoru žeriava nesmú zasahovať drôty vzdušného vedenia,
vegetácia a pod.) Na manipuláciu s panelmi je potrebný žeriav
s dostatočnou nosnosťou.

max. 1600 mm

stojka

www.leier.eu
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MONTÁŽ

MONTÁŽ

Náradie a pomôcky pre montáž

Skryté preklady

Pre montáž filigránových stropných panelov sú potrebné
nasledujúce pomôcky:

Preklady zabudované v strope sa realizujú spolu so stropom.
Priestor pre preklad je potrebné zospodu zadebniť a následne
vystužiť. Spodná strana takto vytvoreného prekladu je zarovno
so spodnou hranou stropu. Debnenie je potrebné uložiť na
samostatnú podpernú konštrukciu. Stropné panely sú votknuté
do prekladu. Výstuž prekladu sa uloží podľa výkresu výstuže.

Kladivo, dostatočne dlhý štvorpramenný záves s hákmi potrebnej
únosnosti vybavenými poistkou, v prípade potreby vahadlo,
podperná konštrukcia, meracie pásmo, pajser.

Otvory v paneloch
Vopred určené otvory v strope je možné vynechať už pri výrobe
stropných filigránových panelov. Pred realizáciou dobetonávky
je potrebné zhotoviť dostatočne pevné debnenie otvoru,
ktorého horná hrana musí byť aspoň v takej výške ako je horná
plocha stropnej dosky. Debnenie musí byť pevne uchytené, aby
sa zabránilo jeho posunutiu. Okolo otvorov je potrebné osadiť
dodatočnú výstuž, podľa výkresu výstuže. Debnenie je možné
odstrániť až po vytvrdnutí betónu.

Styky panelov
Po osadení panelov vzniká medzi susednými panelmi medzera
0-5 mm. V prípade medzery 5 -10 mm je potrebné ju vyplniť
tesniacim materiálom. Pokiaľ je medzera väčšia ako 10 mm, je
potrebné ju zo spodku zadebniť a vyplniť betónovou zmesou.

Do stropných panelov je možné urobiť otvory aj dodatočne.
Môžu byť s priemerom najviac 200 mm. Takto vytvorené otvory
môžu byť vo vzdialenosti min. 700 mm. Otvory je možné vytvoriť
iba na to určenými nástrojmi (napr. vrták do betónu).

Spolupôsobenie susedných panelov zabezpečuje nadbetonávka
a prepojovacia výstuž do nej zaliata, ktorá je osadená kolmo na
medzeru susedných panelov. Ako prepojovaciu výstuž je možné
použiť zváranú oceľovú sieťovinu šírky 550 mm (napr. prúty
priemeru 8 mm, rozmery oka 150/150 mm).

5

Pokiaľ sa počas výroby panelov do nich neosadili
elektroinštalačné krabice, je možné dodatočne vyvŕtať otvory
pre osadenie inštalácii. Vŕtať sa musí zo spodku panela. V prípade
vŕtania zhora sa môžu zo spodnej stany panelov odlomiť aj veľké
kusy betónu a v mieste vrtu sa povrch značne poškodí.

prepojovacia výstuž
(0,05 % nosnej výstuže)

Obojsmerne vystužený strop
Priečna výstuž obojsmerne vystuženého stropu vytvoreného
z filigránových stropných panelov sa uloží na hornú hranu
panelov. V takomto prípade nie je potrebné použiť na pozdĺžne
styky panelov prepojovaciu sieťovinu.

Armovanie a dobetonávka
Po osadení prepojovacej výstuže na styky panelov sa
osádza horná a doplnková výstuž stropnej konštrukcie. Pred
umiestnením výstuže je potrebné očistiť povrch panelov. Polohu
hornej výstuže zabezpečuje priestorový oceľový nosník osadený
v panely. Je ale potrebné dodržať predpísané krytie hornej
výstuže.

Návrh obojsmerne vystuženej stropnej dosky sa odporúča iba
v opodstatnených prípadoch, (veľké rozpony, možnosti podpier)
nakoľko takéto riešenie je na stavbe prácnejšie a vyžaduje väčšie
množstvo dodatočne ukladanej výstuže.

12

Výstuž venca musí navrhnúť statik stavby. Postup vystužovania
začína osadením strmienkov, do ktorých sa uchytí pozdĺžna
výstuž vencov. Na veniec sa osadí horná nosná a rozdeľovacia
výstuž stropu a uchytí sa k priestorovej výstuži.

MONTÁŽ

MONTÁŽ

Veniec

www.leier.eu

www.leier.eu
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MONTÁŽ

MONTÁŽ
Betonáž
Práce pred betonážou
Pred betonážou je potrebné povrch panelov očistiť od hrubých
nečistôt a prachu a navlhčiť. Špáry na stykoch panelov je
potrebné dotesniť. Pri vlhčení treba predchádzať tvorbe mlák
na paneloch. Betonáž je možné začať iba po uložení dodatočnej
výstuže, prípadne po kontrole osadenej výstuže statikom stavby.

Betonáž
Na zhotovenie dobetonávky filigránových stropov je potrebné
použiť betón pevnostnej triedy min. C20/25 (podľa statického
návrhu stropu), s max. frakciou kameniva 16 mm.
Aplikovanie betónovej zmesi na panely by malo byť pumpou
na betón z výšky najviac 200 – 250 mm. Počas betonáže nie je
dovolené vytvárať bodové zaťaženia od betónovej zmesi na
stropné panely. Betón je potrebné rovnomerne a pravidelne
hutniť vibrátorom. Betonáž je potrebné vykonať na celom
stropnom poli naraz, bez vytvárania pracovných škár. V prípade
potreby smie pracovnú špáru navrhnúť statik stavby.

Ošetrovanie čerstvého betónu
Prvé dni po betonáži je potrebné chrániť betón proti
poveternostným vplyvom (zakrytie, polievanie, nanesenie
ochrannej vrstvy). Podpernú konštrukciu je možné odstrániť po
dosiahnutí asi 80 % navrhovanej pevnosti betónu, čo nastáva asi
po 21 dňoch. Strop je možné zaťažovať až po dosiahnutí plnej
únosnosti, aj to iba v miere navrhnutého zaťaženia. Pre kontrolu
pevnosti betónovej zmesi je možné odobrať vzorky, ktoré sa
odskúšajú po 21, prípadne 28 dňoch.

Dôležité
Pri viacpodlažných budovách sa podperná konštrukcia
stropov rozoberá zhora smerom dole.

14

MONTÁŽ

MONTÁŽ

Pred betonážou je potrebné skontrolovať podpernú
konštrukciu, správnosť osadenia dodatočnej výstuže a jej
uchytenie.

www.leier.eu

www.leier.eu
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440

25

10

R1
440

25

R1

25 mm
440 mm
10 mm

tepelnoizolačná omietka
LEIERTHERM 44 Plus
vnútorná omietka

20 mm
60 mm

podlahová krytina
podkladový betón
poistná hydroizolačná PE fólia
tepelná izolácia
filigránový strop- 50mm Leier panel+150 mm dobetonávka
vnútorná omietka

20 mm
60 mm

podlahová krytina
podkladový betón
poistná hydroizolačná PE fólia
tepelná izolácia
filigránový strop- 50mm Leier panel+150 mm dobetonávka
vnútorná omietka

380

10

40 60

4

60
250

20

2

20

R2

10

7

40 mm
200 mm
10 mm

>200

6

380

R2

10

40 mm
200 mm
10 mm

40 60

2

>200

R2

60

tepelnoizolačná omietka
LEIERTHERM 44 Plus
vnútorná omietka

1

7

20

25 mm
440 mm
10 mm

10

R1

1

R1

3

200

3

200

200

4

min. 50

Obvodové murivo LEIERTHERM 38 Plus

3

Polystyrén

4

Výstužná sieťka

5

LEIER filigránový panel

6

Vnútorná omietka

7

Vonkajšia omietka

5

DETAILY

25

16

Náčrt zobrazuje len jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je potrebné v každom prípade dimenzovať. Ich vyhotovenie musí byť
v súlade s príslušnými normami a predpismi (statickými, energetickými, akustickými, atd.)

Uloženie filigránového panela na monolitický preklad

440

10

6
1

Obvodové murivo LEIERTHERM 44 Plus

2

Obvodové murivo LEIERTHERM 38 Plus

3

Polystyrén

4

Výstužná sieťka

5

LEIER filigránový panel

6

Prepojovacia výstuž venca

7

Vnútorná omietka

Náčrt zobrazuje len jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je potrebné v každom prípade dimenzovať. Ich vyhotovenie musí byť
v súlade s príslušnými normami a predpismi (statickými, energetickými, akustickými, atd.)

1:10

www.leier.eu

Uloženie panela na obvodovú stenu

www.leier.eu

1:10

DETAILY

2

10

Obvodové murivo LEIERTHERM 44 Plus

>200

1

250

5
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10

380

10

R1

R1

10 mm
380 mm
10 mm

vnútorná omietka
LEIERTHERM 38 NF
vnútorná omietka

10

100

10

R1

R1
R2

1

20 mm
60 mm
40 mm
200 mm
10 mm

2

podlahová krytina
podkladový betón
Poistná hydroizolačná PE fólia
tepelná izolácia
(150+50) LEIER filigránový strop
vnútorná omietka

R2

R2

10 mm
100 mm
10 mm

vnútorná omietka
LEIERTHERM 10 NF
vnútorná omietka

20 mm
60 mm

podlahová krytina
podkladový betón
Poistná hydroizolačná PE fólia
tepelná izolácia
(150+50) LEIER filigránový strop
vnútorná omietka

40 mm
200 mm
10 mm

min. 50

3

3

4

4

DETAILY

1

18

1

Obvodové murivo LEIERTHERM 38 NF

2

Vnútorná omietka

3

LEIER filigránový panel

4

Nadimenzovaná horná doplnková výstuž

2

priečkovka Leiertherm 10 NF

2

vnútorná omietka

3

LEIER filigránový panel

4

pružné ukončenie priečky pod stropom PUR penou

R1

Náčrt zobrazuje len jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je potrebné v každom prípade dimenzovať. Ich vyhotovenie musí byť
v súlade s príslušnými normami a predpismi (statickými, energetickými, akustickými, atd.)

Uloženie panelov na vnútornej stene

1

Náčrt zobrazuje len jedno z možných riešení realizácie. Navrhované konštrukcie je potrebné v každom prípade dimenzovať. Ich vyhotovenie musí byť
v súlade s príslušnými normami a predpismi (statickými, energetickými, akustickými, atd.)

1:10

www.leier.eu

Styk filigránového stropu a priečkovky

www.leier.eu

1:10

DETAILY

min. 50

20-30

50

50

150

150

40

40 60

60

20

20

R2
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Strieška na kónické
vyústenie EV

Kónické vyústenie TK
Betónová komínová
hlavica KFF

Obmurovka
z lícových tehál

Krákorcová doska KK
Šamotová vložka SB
Izolácia z minerálnej vlny SZL

Šamotový dielec pre napojenie
dymovodu FCC (sopúch)

Krycia doska
z minerálnej vlny EL

Tvárnica komínového
plášťa BKU

Šamotový dielec pre
komínové dvierka TAC
Komínové dvierka TA

Miska na odvod
kondenzátu KE
Vetracia mriežka SZR
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Montážny návod
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