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Zmeny vo výrobe - lepené produkty 

A) Nenosné preklady dĺžky 1000, 1200, 1500 mm, určené do nenosného muriva so zabetónovanou 

oceľovou výstužou v ich spodnej časti (viď. obrázok 1 ) sú nahradené nenosnými prekladmi lepenými vo 

zvislých škárach syntetickým lepidlom. Na spodnej a hornej strane prekladu je rovnakým lepidlom 

nalepená výstužná sklotextilná sieťka š. 9 cm (viď. obrázok 2 + detailný výkres nižšie) 

+ nižšia hmotnosť 

Nenosné preklady dĺžky 1200 mm sú predlžené na 1250 mm! 
+ upravený podľa modulu = menšie množstvo dorezov na stavbe 

+ menej odpadu pri výrobe 

               obrázok 1  (pôvodný)                                                                              obrázok 2 (nový) 

   

 

A – sklotextilná sieťka  

B – priečkovky  P2-500 lepené vo zvislých škárach syntetickým lepidlom 

 

Upozornenie : 

Uloženie pre všetky lepené nenosné preklady, mimo hr. 75 mm, sa upravuje na 150 mm, z čoho 

vyplýva aj zmena maximálnych svetlostí otvorov! (viď. tabuľka) 

Preklad je potrebné dočasne podoprieť pri murovaní nadmurovky vyššej ako 1 m (4 rady), v mieste 

prekladu a ponechať ho do vytvrdnutia murovacej malty nadmurovky. V mieste nadmurovky je 

potrebné dôkladné nanesenie tenkovrstvej malty na vodorovné a zvislé škáry! 



Nenosné lepené preklady 

Rozmer Uloženie Maximálna svetlosť otvoru Expedičná hmotnosť 

d × v × š (mm) mm mm kg / ks 

1000 × 250 × 75 100 800 13,0 

1000 × 250 × 100 150 700 17,1 

1000 × 250 × 125 150 700 21,1 

1000 × 250 × 150 150 700 25,2 

1250 × 250 × 100 150 950 21,1 

1250 × 250 × 125 150 950 26,2 

1250 × 250 × 150 150 950 31,3 

1500 × 250 × 100 150 1200 25,2 

1500 × 250 × 125 150 1200 31,3 

1500 × 250 × 150 150 1200 37,4 
 

Princíp ukladania: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)            U-profily slúžia na jednoduché a rýchle zhotovenie debnenia monolitických nosných prekladov a 

stužujúcich vencov na stavbe – tzv. stratené debnenie. U-profily vyrábané z hmoty P2-500 frézovaním 

(viď. obrázok 1 ), sa nahrádzajú U-profilmi lepenými z hmoty P4-600 (viď. obrázok 2 ), a to šírky 250 mm, 

300mm a 375 mm 
 

+ lepšia tvarová stálosť vďaka zmene hmoty 
 

+ menej odpadu pri výrobe 

               obrázok 2  (pôvodný)                                                                                        obrázok 2 (nový)  

 

        

 

 

 

V ponuke zostávajú frézované U-profily so šírkou 200 mm z dôvodu dopredaja skladových zásob. 


