
STAVEBNÝ SYSTÉM

DMi 25/18 
Rw=61 dB

Ochrana pred nežiadúcim hlukom je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných súčastí spokojného a zdravého života. Poréz-
ny povrch tvaroviek Durisol v súčinnosti s priebežným betónovým jadrom vytvárajú dokonalú zvukovú bariéru. Akustické 
tvarovky Durisol s prísadou piesku s označením DMi sú určené predovšetkým na obvodové a vnútorné nosné medzibytové 
a deliace steny a nenosné priečky rodinných a bytových domov, polyfunkčných a administratívnych objektov. Piesok zvyšuje 
celkovú objemovú hmotnosť tvaroviek a zvyšuje tým nepriezvučnosť stien Durisol. Samozrejmosťou akustických stien Durisol 
je ich vysoká požiarna odolnosť a spoľahlivá statika.

BEZKONKURENČNÉ MEDZIBYTOVÉ STENY DURISOL
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Tvarovka s betónovým jadrom 180 mm je obľúbenou voľbou na obvodové a vnú-
torné nosné, deliace a medzibytové steny s vysokými nárokmi na statiku, zvuko-
vú izoláciu a požiarnu odolnosť v jednom. Priebežné železobetónové jadro, ktoré 
tvoria navzájom prepojené zvislé a  vodorovné rebrá poskytuje stenám z  týchto 
tvaroviek spoľahlivú statiku, materiál Durisol tepelnú izoláciu a zvukovú pohltivosť. 
Vzhľadom na výbornú vzduchovú nepriezvučnosť a statické vlastnosti je vhodná aj 
na steny výťahových šácht.

FAVORIT PRE VAŠE MEDZIBYTOVÉ STENY
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA, STATIKA A POŽIARNA 
ODOLNOSŤ V JEDNOM 

Potrebujete odhlucnit?

^

'

Riešením sú akustické
tvarovky Durisol
pre bytovú výstavbu



Požiadavky a kritériá stanovuje norma STN 73 0532. Určujúce veličiny na hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov 
a stavebných konštrukcií definujú nasledovné veličiny

A. pre budovy a ich situovanie v urbanisticko-architektonickej zástavbe • 1. ekvivalentná (časovo priemerovaná) hladina 
A hluku vo vzdialenosti 2,0 m od priečelia posudzovanej budovy LAeq,2m (dB) (merania);

B. pre stavebné konštrukcie • stupeň vzduchovej nepriezvučnosti – laboratórny R (dB) prednostne v 1/3 oktávových kmitoč-
tových pásmach od 100 Hz do 3150 Hz • stupeň stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti R` (dB) prednostne v 1/3 oktávových 
kmitočtových pásmach od 100 Hz do 3150 Hz • vážená nepriezvučnosť Rw (dB) jednočíselná hodnota, ktorá sa odčíta pri kmi-
točte 500 Hz z posunutej smernej krivky podľa platných noriem STN EN ISO • vážená stavebná nepriezvučnosť R`w (dB) jednočí-
selná hodnota, ktorá sa odčíta pri kmitočte 500 Hz z posunutej smernej krivky • vážený štandardizovaný rozdiel hladín (stupeň 
štandardizovanej zvukovej izolácie) pre členitý pôdorys interiéru alebo obvodový plášť s balkónmi a lodžiami DnTw (dB);

NORMOVÉ POŽIADAVKY NA ZVUKOVÚ IZOLÁCIU DELIACICH KONŠTRUKCIÍ

Normové požiadavky na akustické steny
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  Hlučný priestor (miestnosť zdroja zvuku) Požiadavky na zvukovú izoláciu
Stropy Steny Dvere

R‘w, DnT,w L‘n,w, L‘nT,w R‘w, DnT,w Rw

(dB) (dB) (dB)

Chranený (prijímací) priestor

A. Bytové domy, rodinné domy - najmenej jedna obytná miestnosť bytu

C. Terasové alebo radové rodinné domy a dvojdomy - obytné miestnosti bytu

B. Bytové domy - obytné miestnosti bytu

D. Hotely a zariadenia pre prechodné ubytovanie - izbový priestor ubytovacej jednotky

POŽADOVANÉ HODNOTY ZVUKOVEJ IZOLÁCIE MEDZI MIESTNOSŤAMI 
V BUDOVÁCH PODĽA STN 730532 (ČASŤ TABUĽKY 1)

1 Všetky ostatné miestnosti toho istého bytu 47 63 42 27

8 Všetky miestnosti v susednom dome 57 48 57 -

9 Všetky miestnosti druhých ubytovacích jednotiek   52 58 47 426)

11 Všetky miestnosti druhých ubytovacích jednotiek 57 53 57 -

12 Reštaurácie a iné zariadenia s prevádzkou do 22,00 hod. (LA,max ≤ 85 dB) 62 48 62 -

1) Požadovaná hodnota sa vzťahuje iba na starú, najmä panelovú výstavbu, pokiaľ neumožňuje dodatočné zvukovoizolačné  opatrenia.
4) Okrem splnenia požadovaných hodnôt na vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, aby nedochádzalo k prekročeniu hygienických limitov hluku vo vnútorných chránených priestoroch.
5) Miestnosti s prevádzkovým hlukom s dominantným obsahom nízkych kmitočtov alebo s tónovými zložkami (napr. hlučné strojovne, diskotéky a pod.) sa zásadne neumiestňujú do blízkosti obytných jednotiek. 

2 Všetky miestnosti druhých bytov, vrátane príslušenstva 53 55 53 -

4 Prejazdy, podjazdy, garáže, priechody, podchody 57 48 57 -

6 Prevádzky s hlukom LA,max ≤ 80 dB s prevádzkou maximálne do 22:00 h 57 53 57 -

7 Prevádzky s hlukom 85 dB < LA,max ≤ 95 dB s prevádzkou aj po 22:00 h    72 5)     38 5) - -

 s prevádzkou aj po 22:00 h 62 48 62 -

5 Miestnosti s technickým zariadením domu

3 Spoločné priestory domu (schodiská, chodby, terasy, 52 55 52 322)

 kočikárne, sušiarne, pivnice a pod.)    373)

10 Spoločne užívané priestory   52  58  45 32
 (chodby, schodiská)      277)

   521)  581)  521) -

(výmenníkové stanice, kotolne, 
strojovne výťahu, strojovne
vzduchotechniky, práčovne a pod.)

  LA,max ≤ 80 dB   574)  484)  574) - 

       80 dB < LA,max ≤ 85 dB   625)  485)  625) - 
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• bytové domy, rodinné domy a  radové rodinné domy 
• polyfunkčné a administratívne budovy
• priemyselné a poľnohospodárske objekty
• nemocnice
• kostoly
• výťahové šachty, medzibytové a deliace steny
• nenosné akustické priečky

• prírodný, ekologický materiál 
• výborná vzduchová nepriezvučnosť a zvuková pohltivosť
• vysoká požiarna odolnosť
• spoľahlivá statika
• difúzia vodných pár, paropriepustnosť
• zdravé bývanie
• dlhá životnosť

Akustické tvarovky Durisol

Výhody:

Durisol akustické tvarovky

Oblasti použitia:

Typ výrobku Rozmery Spotreba Hmotnosť Balenie  Hrúbka Spotreba Vážená vzduchová  
   tvaroviek   betónového jadra výplňového betónu nepriezvučnosť Rw*

   (š×d×v) mm ks/m2 ks/m3 kg/ks  ks/paleta mm m3/m2 dB

DMi 38/18  380×500×250 8 21,1 25  30 180 0,147 63 
DMi 31,5/18  315×500×250 8 25,4 19  30 180 0,147 62
DMi 30/20  300×500×250 8 26,7 17  30 200 0,154 61
DMi 25/18 250x500x250 8 32,0 14  40 180 0,147 61
DMi 20/13  200x500x250 8 40,0 13  50 130 0,102 56
DMi 17/12  170x500x250 8 47,1 9  60 120 0,101 56
DMi 15/9  150x500x250 8 53,3 6  70 90 0,076 52

3

Ceny: individuálna cenová ponuka. * z oboch strán omietnutá stena
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Montážny postup - založenie rohu MONTÁŽNY POSTUP

DMi 20/13

DMi 25/18

DMi 15/9

4
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U/2

Založenie rohu

DMi 17/12

DMi 20/13

DMi 25/18
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2. rad
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vyrezať
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Príklad: montážny postup steny z DMi 20/13

4. krok

5. krok

Parapet a ostenia okenného otvoru - tvarovky U, resp. U/2
6. rad - parapet a ostenia okenného otvoru

7. rad 

Debnenie prekladu tvarovkami Durisol typu U

U/2 U/2 U/2 U/2
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P UU/2

1300 1200

Prírez › 250 mm 

Okenný otvorBočnú stenu
vyrezať

2 x Ø 8 mm s presahom > 750 mm

U UP U/2

1300 1200

Prírez › 250 mm 
Okenný otvorBočnú stenu

vyrezať
2 x Ø 8 mm s presahom > 750 mm

Výstuž prekladu
podľa statiky

U/2

podporná
konštrukcia 

Detail
umiestnenia
EPS vencového
dielca na obvodovej
tvarovke Durisol
DSs 30/12

450 (375; 300)

100

EPS, vencový
dielec

NE montážna
pena

25
0

Jednostranné
debnenie 
vencov

4 5www.leier.sk  |    |  www.leier.sk

MONTÁŽNY POSTUP MONTÁŽNY POSTUP

U/2

Založenie rohu

DMi 17/12

DMi 20/13

DMi 25/18

1. rad

1. rad

1. rad

2. rad

2. rad

2. rad

Bočnú stenu
vyrezať

Bočnú stenu
vyrezať

Bočnú stenu
vyrezať

Bočnú stenu
vyrezať

z U zrezať na stavbe U/2
bočnú stenu vyrezať

zrezať na stavbe

zrezať na stavbe

U/2

U/2

U/2

U/2

U/2

U/2

U

U

U

U

U

U

N

N

N

N N

N

N

N N

N

N

N

N

N

U

U/2 N

z U zrezať na stavbe U/2
bočnú stenu vyrezať

Príklad: montážny postup steny z DMi 20/13

4. krok

5. krok

Parapet a ostenia okenného otvoru - tvarovky U, resp. U/2
6. rad - parapet a ostenia okenného otvoru

7. rad 

Debnenie prekladu tvarovkami Durisol typu U

U/2 U/2 U/2 U/2

4 www.leier.sk  |  

P UU/2

1300 1200

Prírez › 250 mm 

Okenný otvorBočnú stenu
vyrezať

2 x Ø 8 mm s presahom > 750 mm

U UP U/2

1300 1200

Prírez › 250 mm 
Okenný otvorBočnú stenu

vyrezať
2 x Ø 8 mm s presahom > 750 mm

Výstuž prekladu
podľa statiky

U/2

podporná
konštrukcia 

Detail
umiestnenia
EPS vencového
dielca na obvodovej
tvarovke Durisol
DSs 30/12

450 (375; 300)

100

EPS, vencový
dielec

NE montážna
pena

25
0

Jednostranné
debnenie 
vencov

4 5www.leier.sk  |    |  www.leier.sk

MONTÁŽNY POSTUP MONTÁŽNY POSTUP

U/2

Založenie rohu

DMi 17/12

DMi 20/13

DMi 25/18

1. rad

1. rad

1. rad

2. rad

2. rad

2. rad

Bočnú stenu
vyrezať

Bočnú stenu
vyrezať

Bočnú stenu
vyrezať

Bočnú stenu
vyrezať

z U zrezať na stavbe U/2
bočnú stenu vyrezať

zrezať na stavbe

zrezať na stavbe

U/2

U/2

U/2

U/2

U/2

U/2

U

U

U

U

U

U

N

N

N

N N

N

N

N N

N

N

N

N

N

U

U/2 N

z U zrezať na stavbe U/2
bočnú stenu vyrezať

Príklad: montážny postup steny z DMi 20/13

4. krok

5. krok

Parapet a ostenia okenného otvoru - tvarovky U, resp. U/2
6. rad - parapet a ostenia okenného otvoru

7. rad 

Debnenie prekladu tvarovkami Durisol typu U

U/2 U/2 U/2 U/2

4 www.leier.sk  |  

P UU/2

1300 1200

Prírez › 250 mm 

Okenný otvorBočnú stenu
vyrezať

2 x Ø 8 mm s presahom > 750 mm

U UP U/2

1300 1200

Prírez › 250 mm 
Okenný otvorBočnú stenu

vyrezať
2 x Ø 8 mm s presahom > 750 mm

Výstuž prekladu
podľa statiky

U/2

podporná
konštrukcia 

Detail
umiestnenia
EPS vencového
dielca na obvodovej
tvarovke Durisol
DSs 30/12

450 (375; 300)

100

EPS, vencový
dielec

NE montážna
pena

25
0

Jednostranné
debnenie 
vencov



Správne Nesprávne

Správne Nesprávne
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MONTÁŽNY POSTUPMontážny postup - umiestnenie prírezov

Tvarovky

Doporučenie

Pozor!

Prírezy umiestňovať na väzbu nad sebou. Na prírezy používať tvarovky › 250 mm.

Na rezanie tvaroviek použiť uhlovú brúsku s diamantovým rezným kotúčom,
alebo okrúžnú pílu pílovým vidiovým kotúčom.

Pri nevyhnutným pracovných prestávkach je potrebné do pracovnej škáry umiestniť
prepojovaciu výstuž (Ø 8 mm, 2 ks/bm, do hĺbky min. 200 mm na každú stranu).
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Správne

Správne

Nesprávne

Nesprávne

Správne

Správne

Nesprávne

Nesprávne

Správne

Správne

Nesprávne
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Debnenie prekladu Durisol

MONTÁŽNY POSTUPMontážny postup - zhotovenie prekladov

6

stropná konštrukcia stropná konštrukcia

Durisol DMi25/18 U/2 DMi25/18 U25
0 

250 

25
0 

- 5
00

 

250 

Zhotovenie prekladu z tvaroviek DMi25/18

Zhotovenie prekladu a ostenia otvoru
z akustických tvaroviek Durisol.

Preklad

Výstuž
podľa statiky

B

H



MONTÁŽNY POSTUP

Viac na www.leier.sk

Zásady pre omietanie štiepkocementových tvaroviek
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Zásady pre omietanie štiepkocementových tvaroviek

APLIKÁCIA OMIETOK NA ŠTIEPKOCEMENTOVÉ TVAROVKY S TEPELNOU IZOLÁCIOU, ALEBO BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE. 
Pri aplikácii vonkajších a vnútorných omietok sa rohy otvorov spravidla diagonálne armujú sklotextilnou armovacou sieťkou.

SPÔSOBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY
Vnútorná omietka 
- jednovrstvová omietka

Sádrová (hladená, škrabaná) Nie je potrebná Nie sú potrebné

Sádro - vápenná
(hladená, škrabaná) Nie je potrebná Nie sú potrebné

Vápenno - sádrová
(hladená, škrabaná) Nie je potrebná Nie sú potrebné

Sádrová ľahčená (hladená) Nie je potrebná Nie sú potrebné

Sádrová tepelno-izolačná
(hladená) Nie je potrebná Nie sú potrebné

Vápenná (škrabaná) Nie je potrebná Nie sú potrebné

Vnútorná omietka 
- viacvrstvová omietka 

Vápenno – cementová Nie je potrebná Nie sú potrebné

Vápenno – cementová ľahčená Nie je potrebná Nie sú potrebné

Vápenno – cementová 
tepelno-izolačná perlitová nie je potrebná Nie sú potrebné

Vápenno – cementová 
tepelno-izolačná EPS nie je potrebná Nie sú potrebné

Vonkajšia omietka
Podkladná vrstva

Vápenno – cementová Prednástrek (11)
Eventuálne vystuženie 
sklotextilnou sieťkou
vloženou do hornej 
tretiny omietky (11)

Vápenno – cementová ľahčená Nie je potrebná Nastierkovaná
sklotextilná sieťka (6)

Vápenno – cementová 
tepelno-izolačná perlitová nie je potrebná nie sú potrebné

Vápenno – cementová 
tepelno-izolačná EPS nie je potrebná nie sú potrebné

Špeciálne omietky               Dodržať pokyny a údaje výrobcu omietky!   

Sádra a sádru obsahujú-
ce štukové omietky (4)
Vápenno-cementové 

omietky
Vápenno-cementové 

šľachtené omietky
Vápenné omietky 

Silikátové omietky (3) 
Syntetické živičné

omietky (3) 
Silikónovo-živičné

omietky (3)

Podľa jadrovej 
omietky môže byť 

potrebný Prednástrek              
(nanášať min. 2 týždne 

pred jadrovou
omietkou)

Podľa jadrovej
omietky môže byť

potrebný Prednástrek              
(nanášať min. 2 týždne 

pred jadrovou
omietkou)

Odporúča sa
nastierkovaná

sklotextilná sieťka!

Vápenno - cementová 
Vápenno - cementová 

šľachtená  
Silikátová (3)

Syntetická živičná (3)
Silikónová živičná (3) 

Úprava podkladu Dodatočné opatrenia

Úprava podkladu Dodatočné opatrenia Vrchná omietka

Úprava podkladu Dodatočné opatrenia Vrchná omietka

(3) Pokiaľ je podkladom pre silikátové-, silikónové-, živičné a syntetické živičné vrchné omietky tepelno-izolačná omietka alebo jadrová vápenno-cementová 
omietka (so zrnom väčším ako 2,5 mm), je potrebné podklad vyrovnať vyrovnávacou vrstvou a napenetrovať. (4) Pri použití sádrových omietok, resp. omietok 
na báze sádry je doba vyzretia podkladnej vrstvy pred nanesením vrchnej omietky min. 4 týždne. (6) Pri ručnom nanášaní omietok je potrebný prednástrek. 
(11) Pre tvarovky s vloženou tepelnou izoláciou je namiesto cementového prednástreku vhodné naniesť armovaciu vrstvu so sklotextilnou mriežkou.

Pozn. Pred realizáciou povrchových úprav odporúčame ich použitie konzultovať s ich konkrétnym výrobcom omietkových zmesí.  
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Stavby z Durisolu
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Napojenie vnútornej deliacej steny

Na obvodové steny:

KZS

stena
Durisol

stena
Durisol

stena
Durisol

stena
Durisol

stena
Durisol

stena
Durisol

stena
iný materiál

stena
iný materiál

KZS
vonkajšia stena - Durisol
vnútorná stena - Durisol

Durisol a iný materiálDurisol a Durisol 

vonkajšia stena - iný materiál
vnútorná stena - Durisol

Tvarovky Durisol založiť na vonkajšej hrane obvodovej steny, 
aby nevznikali zvukové mosty.

Tvarovky Durisol založiť na vonkajšej hrane obvodovej steny, 
aby nevznikali zvukové mosty.

Pozor!

Pozor!

Na vnútorné steny:

Všeobecné zásady pre betonáž stien Durisol

Betónové jadro / Betonáž

Transportbetón

Pokyny pre betonáž

Trieda betónu: Pevnostná trieda betónu je predpísaná statikom a uvedená 
v projektovej dokumentácii stavby. Pokiaľ nie je stanovené inak a v projek-
tovej dokumentácii nie sú uvedené žiadne mimoriadne opatrenia súvisiace 
s pevnosťou betónu,  minimálna pevnostná trieda betónu je C 20/25, odpo-
rúčaná C25/30.

Veľkosť zrna kameniva: 16 - 22 mm, odporúčaná 16 mm

Stupeň konzistencie betónovej zmesi: S3-S4

Pri betonáži stien Durisol je potrebné dbať na to, aby sa výplňový betón 
rovnomerne dostal do všetkých dutín tvaroviek v každom rade bez toho, 
aby došlo k oddeleniu cementového mlieka od pevných častí betónovej 
zmesi. Doprava betónovej zmesi z domiešavača sa vykonáva pomocou 
čerpadla alebo koša. Pri betonáži pomocou čerpadla sa odporúča použiť 
spomaľovací kus, resp. regulovať rýchlosť liatia betónovej zmesi. Ukladanie 
betónovej zmesi prebieha rovnomerne, spravidla sa zalievajú 4 rady tvaro-
viek maximálne do polovice výšky hornej tvarovky, tak aby výška betónu 
nepresiahla 1,0 m. 

Pracovná škára pri betonáži sa nesmie rovnať ložnej škáre tvaroviek. 

Betonáž viac ako 4 radov tvaroviek (6 radov) je možná, ak sa tvarovky lepia 
do nízkoexpanznej montážnej peny.

Zhutnenie betónovej zmesi sa realizuje ponorným vibrátorom s vibrač-
nou hruškou max. 40 mm. 

Pri doprave, ukladaní, zhutnení a ošetrovaní betónovej zmesi je potrebné 
dodržiavať ustanovenia platných noriem a predpisov.  

LeierFIX pena 
na murovanie

Lepiaca pena Leier-
FIX je jednozložková 
modifikovaná polyu-
retánová pena tuhnú-
ca vplyvom vlhkosti. 
Používa sa na lepenie 
jednotlivých radov 
tvaroviek Durisol.

Balenie: 750 ml
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Všeobecné zásady pre betonáž stien Durisol

Betónové jadro / Betonáž

Transportbetón

Pokyny pre betonáž

Trieda betónu: Pevnostná trieda betónu je predpísaná statikom a uvedená
v projektovej dokumentácii stavby. Pokiaľ nie je stanovené inak a v projek-
tovej dokumentácii nie sú uvedené žiadne mimoriadne opatrenia súvisiace 
s pevnosťou betónu,  minimálna pevnostná trieda betónu je C 20/25, odpo-
rúčaná C25/30.

Veľkosť zrna kameniva: 16 - 22 mm, odporúčaná 16 mm

Stupeň konzistencie betónovej zmesi: S3-S4

Pri betonáži stien Durisol je potrebné dbať na to, aby sa výplňový betón
rovnomerne dostal do všetkých dutín tvaroviek v každom rade bez toho, 
aby došlo k oddeleniu cementového mlieka od pevných častí betónovej 
zmesi. Doprava betónovej zmesi z domiešavača sa vykonáva pomocou 
čerpadla alebo koša. Pri betonáži pomocou čerpadla sa odporúča použiť 
spomaľovací kus, resp. regulovať rýchlosť liatia betónovej zmesi. Ukladanie 
betónovej zmesi prebieha rovnomerne, spravidla sa zalievajú 4 rady tvaro-
viek maximálne do polovice výšky hornej tvarovky, tak aby výška betónu 
nepresiahla 1,0 m. 

Pracovná škára pri betonáži sa nesmie rovnať ložnej škáre tvaroviek. 

Betonáž viac ako 4 radov tvaroviek je možná, ak sa tvarovky kladú
do nízkoexpanznej montážnej peny.

Zhutnenie betónovej zmesi sa realizuje ponorným vibrátorom s vibrač-
nou hruškou max. 40 mm. 

Pri doprave, ukladaní, zhutnení a ošetrovaní betónovej zmesi je potrebné 
dodržiavať ustanovenia platných noriem a predpisov.

LeierFIX pena 
na murovanie

Lepiaca pena Leier-
FIX je jednozložková 
modi�kovaná polyu-
retánová pena tuhnú-
ca vplyvom vlhkosti. 
Používa sa na lepenie 
jednotlivých radov 
tvaroviek Durisol.

Balenie: 750 ml

Viac na www.leier.skViac na www.leier.sk

TEHELŇA PETROVANY: 
Močarmany 593, 082 53 Petrovany

VÝROBŇA DURISOL: 
Leier Baustoffe SK s.r.o.

Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

PETROVANY

BRATISLAVA

KONTAKTY
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Všeobecné zásady pre betonáž stien Durisol

Betónové jadro / Betonáž

Transportbetón

Pokyny pre betonáž

Trieda betónu: Pevnostná trieda betónu je predpísaná statikom a uvedená
v projektovej dokumentácii stavby. Pokiaľ nie je stanovené inak a v projek-
tovej dokumentácii nie sú uvedené žiadne mimoriadne opatrenia súvisiace 
s pevnosťou betónu,  minimálna pevnostná trieda betónu je C 20/25, odpo-
rúčaná C25/30.

Veľkosť zrna kameniva: 16 - 22 mm, odporúčaná 16 mm

Stupeň konzistencie betónovej zmesi: S3-S4

Pri betonáži stien Durisol je potrebné dbať na to, aby sa výplňový betón
rovnomerne dostal do všetkých dutín tvaroviek v každom rade bez toho, 
aby došlo k oddeleniu cementového mlieka od pevných častí betónovej 
zmesi. Doprava betónovej zmesi z domiešavača sa vykonáva pomocou 
čerpadla alebo koša. Pri betonáži pomocou čerpadla sa odporúča použiť 
spomaľovací kus, resp. regulovať rýchlosť liatia betónovej zmesi. Ukladanie 
betónovej zmesi prebieha rovnomerne, spravidla sa zalievajú 4 rady tvaro-
viek maximálne do polovice výšky hornej tvarovky, tak aby výška betónu 
nepresiahla 1,0 m. 

Pracovná škára pri betonáži sa nesmie rovnať ložnej škáre tvaroviek. 

Betonáž viac ako 4 radov tvaroviek je možná, ak sa tvarovky kladú
do nízkoexpanznej montážnej peny.

Zhutnenie betónovej zmesi sa realizuje ponorným vibrátorom s vibrač-
nou hruškou max. 40 mm. 

Pri doprave, ukladaní, zhutnení a ošetrovaní betónovej zmesi je potrebné 
dodržiavať ustanovenia platných noriem a predpisov.

LeierFIX pena 
na murovanie

Lepiaca pena Leier-
FIX je jednozložková 
modi�kovaná polyu-
retánová pena tuhnú-
ca vplyvom vlhkosti. 
Používa sa na lepenie 
jednotlivých radov 
tvaroviek Durisol.

Balenie: 750 ml

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.:  +421 2 446 46 582
E-mail: leier@leier.sk


