MONTÁŽNY NÁVOD

KERAMICKÉ STROPY
HELUZ MIAKO
Keramické stropy HELUZ MIAKO sú tvorené keramicko-betónovými stropnými nosníkmi a keramickými stropnými
vložkami MIAKO, ktoré sa na stavbe zmonolitnia nadbetonávkou v hrúbke 40 alebo 60 mm nad stropnými vložkami,
čím vznikne stropná konštrukcia výšky 210 až 290 mm.

Stropné nosníky sú vystužené priestorovou výstužou a vyrábajú sa
v dĺžkovom module po 250 mm. Od dĺžky 1,5 m do dĺžky 6,25 m
majú výšku 175 mm a nosníky od dĺžky 6,5 m do 8,25 m majú výšku
230 mm. Stropné vložky MIAKO sa vyrábajú pre osovú vzdialenosť
stropných nosníkov 500 a 625 mm, a to v troch základných výškach
150, 190 a 230 mm. Ďalej sa vyrábajú doplnkové stropné vložky tzv.
nízke s výškou 80 mm.
Orientačne hmotnosť jedného bežného metra nosníka je 20 až
26 kg. Stropné nosníky kratších dĺžok je možné manipulovať ručne,
od dĺžky 4,5 m už nosníky vážia viac než 100 kg a odporúča sa
manipulácia zdvíhacím zariadením (autožeriav, auto s hydraulickou
rukou a pod.). Stropné vložky vážia podľa typu 6 až 15 kg.

PRACOVNÝ POSTUP ZHOTOVENIA STROPU
v stručných bodoch, podrobnejšie informácie vo vykonávacej alebo technickej príručke HELUZ

1. PRÍPRAVA PRED MONTÁŽOU
Zoznámiť sa s dokumentáciou a plánom kladenia stropu MIAKO.
Vykoná sa kontrola svetlosti (vzdialenosti) nosných stien, tolerancia
môže byť max. +20 mm. Ak je svetlosť väčšia, je to nutné včas
konzultovať s projektantom (či je možné nosníky uložiť menej než
125 mm alebo treba objednať dlhšie stropné nosníky).

Vykoná sa kontrola objednaného a dodaného materiálu podľa výkresu
skladby stropu – plánu kladenia (dĺžka a počet stropných nosníkov, typ
a počet stropných vložiek, výška vencoviek).
Pred montážou je nutné si pripraviť montážne líniové podpery a stojky,
pri betonáži v zime alebo v parnom lete preštudovať zásady betonáže.

svetlá vzdialenosť nosn

ých stien

Skontroluje sa podľa výkresu skladby
dodaný materiál – typ, rozmery a počet
stropných nosníkov, vložiek a vencoviek.

Pred vlastnou montážou odporúčame
overiť svetlú vzdialenosť nosných stien
(prievlakov) – tolerancia max. +20 mm.

Asfaltový pás hrúbky min. 3,5 mm sa
kladie iba v mieste uloženia stropu
a budúceho železobetónového venca!
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2. VYROVNANIE MURIVA

3. ŤAŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS

Vykoná sa kontrola rovinnosti podkladovej
konštrukcie na ukladanie nosníkov. Pri
murovaní stien z brúsených tehál je koruna
stien rovná, tenkovrstvovou maltou sa len
podľa potreby dorovnajú preklady. Ak by
však vznikli nerovnosti (t. j. odchýlka väčšia
než 5 mm na 2,0 m late alebo rozdiel medzi
najvyšším a najnižším miestom väčší než
10 mm) alebo v prípade muriva vymurovaného
z tehál nebrúsených, potom sa vykoná
vyrovnanie maltou v hr. min. 10 mm.

Na vyrovnané murivo sa odporúča položiť
ťažký asfaltový pás hr. min. 3,5 mm alebo
deformačne separačný pás HELUZ, a to
v šírke pod budúcim stužujúcim vencom. Tým
sa minimalizuje riziko vzniku vodorovných
trhlín v mieste napojenia stropu na steny
a je to výhodné aj na minimalizáciu prenosu
šírenia zvuku. Preto sa odporúča tieto pásy
položiť takisto na horný povrch stropu pod
budúcimi nosnými stenami a priečkami
vyššieho poschodia.

4. ULOŽENIE STROPNÝCH NOSNÍKOV
Dĺžka uloženia stropných nosníkov je min. 125 mm. Z hľadiska bezpečnosti pri manipulácii so stropnými nosníkmi sa odporúča už pri
ukladaní stropných nosníkov na murivo mať osadené líniové montážne podpery (pozri bod 5). Ak nie je v pláne kladenia uvedené inak, nosníky
sa začínajú ukladať od miesta, kde je nejaký ďalší konštrukčný prvok (napr. schodisko, komín a pod.). Ak sú na nosnú stenu uložené ako prvé
stropné vložky, začína sa s kladením prvého nosníka vždy od tejto steny: pre osovú vzdialenosť nosníkov 500 mm je to max. 385 mm a pre osovú
vzdialenosť nosníkov 625 mm je to max. 510 mm. Osová vzdialenosť 500 a 625 mm medzi stropnými nosníkmi sa vymedzí osadením krajných
stropných vložiek. Vzniknutá medzera zo spodnej strany medzi keramickou hranou nosníka a vložky je cca 2 až max. 5 mm.
MONTÁŽNE PODOPRENIE STROPNÝCH NOSNÍKOV
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5. MONTÁŽNE PODOPRENIE VRÁTANE VYKONANIA NADVÝŠENIA ⊲
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Stropné nosníky sa po svojom rozmiestnení
musia čo najskôr podoprieť všetkými líniovými
podperami a stĺpikmi. Ako líniové podpery je
možné použiť napr. drevené trámy s rozmermi
min. 120/140 mm alebo prvky systémového
debnenia. Pri podopieraní nosníkov sa rovno
vykoná predpísané montážne nadvýšenie tak,
aby bolo dosiahnuté uprostred dĺžky nosníkov.

2

Ak však nie je v pláne kladenia žiadne
nadvýšenie predpísané, potom sa nadvýšia
všetky stropné nosníky dlhšie než 5250 mm
o hodnotu L/600, kde L je dĺžka nosníka.
Pri vykonávaní nadvýšenia je nutné zabezpečiť,
aby stropné nosníky zostali pevne uložené na
murive (tzn. je nutné zamedziť naddvihovaniu
koncov stropných nosníkov v mieste uloženia).
19
1

Vzdialenosť medzi líniovými podperami
medzi sebou navzájom alebo medzi
podperou a murivom je max. 1800 mm.
Líniové podpery sa podopierajú stĺpikmi
vo vzdialenosti max. 1500 mm. Stĺpiky
môžu byť teleskopické alebo drevené,
ktoré sa musia podklinovať a zavetrovať.

Pri zhotovovaní stropov MIAKO vo viacerých
poschodiach nad sebou musia byť stĺpiky
taktiež umiestnené zvisle nad sebou. Stĺpiky
vyšších poschodí sa osadzujú na tzv. „bačkory“
(drevené hranoly s rozmermi min. 100/120
mm a dĺžky 0,5 m). Pri odstraňovaní podpier
sa postupuje vždy od horného podlažia
k spodnému. Montážne podpery sa
odstránia najskôr po dosiahnutí normovej
pevnosti betónu (cca za 4 týždne).
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6. ULOŽENIE STROPNÝCH VLOŽIEK MIAKO ▼

max. 1800

Montážní liniová podpora
500

Už na vymedzenie osovej vzdialenosti stropných nosníkov boli
1 osadené
stropné vložky v jednom rade na oboch koncoch nosníkov (pozri bod 4).
Po vykonaní montážneho podoprenia a nadvýšenia stropných
Stropní nosníky
(vymezující)
nosníkov
sa postupne môžuKrajní
vyskladať
ďalšie rady stropných
vložiek
uložení min. 125 mm
stropní vložky
Začátek pokládky
MIAKO, ktoré sa osadzujú na nosníky postupne v jednotlivých radoch
kolmo na os nosníkov od jednej steny k druhej – pozri schému.

MONTÁŽNÍ NADVÝŠENÍ

POSTUP UKLÁDÁNÍ STROPNÍCH VLOŽEK MIAKO

Pevné uložení
nosníků
na zdivu

POSTUP KLADENIA STROPNÝCH VLOŽIEK
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▲ Prestupy širšie než 450 mm (napr. pre komín, výlez na pôjd, schodiskovú
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podestu a pod.) umiestnené medzi nosníkmi sa riešia tzv. stropnou
výmenou. Z nízkych stropných vložiek vznikne skrytý prievlak, ktorý sa
vystuží a „vynesie“ 1 alebo 2 skrátené nosníky. Uprostred nosníkov dlhších
než 6,25 m sa odporúča z konštrukčných dôvodov vytvoriť z nízkych
stropných vložiek stužujúce železobetónové rebro s výstužou 2+2 Ø 10.
V miestach skrytých prievlakov sa navrhujú nízke stropné vložky alebo
niekoľko stropných nosníkov uložených vedľa seba. Na rozloženie
miestneho montážneho zaťaženia (napr. od stavebného fúrika) je nutné
položiť na stropnú konštrukciu pojazdové dosky hr. min. 24 mm.

7. MUROVANIE VENCOVIEK A VLOŽENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE
Po obvode stropnej konštrukcie sa z vonkajšej strany vymurujú vencovky hr. 80 mm rovnakej výšky, akú bude mať hotový strop. Pri murovaní na
brúsené tehly je ideálne použiť murovaciu penu HELUZ alebo maltu SIDI s ohľadom na rýchlosť zretia mált. Vencovky sa osadzujú tesne k sebe na
zraz (na pero a drážku). V prípade obvodových stien sa k vnútornej strane vencoviek priloží tepelná izolácia v hrúbke podľa projektu (najčastejšie
polystyrén EPS 70 F alebo EPS GreyWall). Ďalej sa odporúča každú tretiu vencovku zafixovať pomocou ohnutého viazacieho drôtu pripevneného
k výstuži stropného nosníka (ako poistka proti vyvaleniu vencoviek pri betonáži stropu).
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8. UKLADANIE VÝSTUŽE

Ak projektant nestanovil inak, uložia sa do celej plochy stropu KARI siete Ø 4/150 – Ø 4/150. V prípade dlhších stropných nosníkov (cca od dĺžky
5,0 m) sa výstuž zosilní – pozri statické tabuľky, a to z dôvodu čiastočného vsadenia stropu do muriva, ktoré vznikne priťažením steny vyššieho
poschodia (tzn. s výnimkou posledného stropu). V mieste uloženia nosníkov sa doplnia nadpodporové príložky tvaru L alebo sa zosilní sieť až na
profil Ø 5/100 – Ø 5/100 v pruhu cca 1,0 m pozdĺž obvodovej steny alebo 2,0 m nad vnútornými nosnými stenami. Stykovanie sietí Ø 4 je vzájomne
presahom 210 mm (alebo 50 Ø), a to v oboch smeroch (alternatívne je možné použiť stykovanie sietí príložkami). Siete sa stykujú ideálne tak, aby
sa v jednom bode prekrývali 3 ks sietí (nie 4 ks) a súčasne by sa siete nikdy nemali stykovať nad vnútornými nosnými stenami. Siete sa ukladajú na
dopredu pripravené podložky, tzv. dištančníky, ktoré zaistia min. krytie výstuže betónom, a to 15 mm zhora – pre nadbetonávku hr. 40 mm je výška
dištančníkov 15 mm (siete Ø 4), pre nadbetonávku hr. 60 mm je výška dištančníkov 30 mm (pre siete Ø 4 a 5 mm) alebo 25 mm (pre siete Ø 6 mm),
min. krytie sietí v mieste stykovania je 10 mm zhora. Výstuž do stužujúcich vencov a rebier, stropných výmen alebo skrytých prievlakov,
napojenia schodiska a pod. musí byť uložená podľa projektovej dokumentácie. V mieste kríženia a napájania vencov je nutné vložiť rohové
príložky so zatiahnutím k vonkajšiemu lícu – pozri obrázok na ďalšej strane.

Po celej ploche stropu je nutné položiť KARI siete,
ktoré sa stykujú navzájom presahom.

Siete sa ukladajú na stropné vložky a podložky
(dištančníky), ktoré zaistia min. krytie 15 mm.

Siete po obvode musia byť zatiahnuté za vnútorné
líce muriva, krytie výstuže vo venci min. 20 mm.

TYPOVÉ DETAILY UKLADANIA VÝSTUŽE – PÔDORYS

PRIEČNY REZ – v mieste uloženia stropnej vložky

HRÚBKA MURIVA
STROPNÁ VLOŽKA MIAKO

ŠÍRKA VENCA

KARI SIEŤ NAPR. Ø4/150 – Ø/150 PO CELEJ
PLOCHE NADBETONÁVKY

80 MIN. 100

STROPNÝ NOSNÍK

MIN. 125
385 (510)

OVN 500 (625)

ŠÍRKA VENCA

HRÚBKA MURIVA

OVN 500 (625)

PRIEČNY REZ – v mieste uloženia stropného nosníka
KARI SIEŤ NAPR. Ø4/150 – Ø/150
+ PODĽA POTREBY NADPODPOROVÉ PRÍLOŽKY
(CCA OD DĹŽKY NOSNÍKA 5,0 m – POZRI STATICKÉ
TABUĽKY)
ALT. V PRUHU 1,0 M NAD ZDVIHOM HRUBŠIU KARI SIEŤ

80 MIN. 100

ROHOVÉ PRÍLOŽKY
OBVYKLE Ø8 ALEBO
Ø10 (AŽ Ø12) mm
á 2 + 2 = 4 ks / KAŽDÝ
ROH (ZATIAHNUŤ
K VONKAJŠIEMU LÍCU)

HLAVNÁ VÝSTUŽ VO VENCI
OBVYKLE 2 + 2 = 4 Ø10
(ALTER. Ø8 ALEBO Ø12 mm)
STRMIENKY Ø6 á 250 – 400 mm

MIN. 125

1/6 L (DĹŽKY NOSNÍKA)

TVAR NADPODPOROVEJ PRÍLOŽKY

PÔDORYSNÁ SCHÉMA – STYKOVANIE KARI SIETÍ (Ø 4,0 mm)

HRÚBKA MURIVA

1/6 DĹŽKY NOSNÍKA + ŠÍRKA VENCA

DETAIL – POHĽAD NA STYKOVANIE SIETÍ ZBOKU
MIN. 210

2,0 m

MIN. 210

2,0 m

1,0 m

MIN. 210 mm

3,0 m
MIN. 210 mm

KARI SIETE UKLADAŤ VZÁJOMNE „DO SEBA“ NIE „NA SEBA“, PODĽA
MOŽNOSTÍ SIETE STYKOVAŤ TAK, ABY SA V JEDNOM MIESTE
V PÔDORYSE PREKRÝVALI LEN 3 KS SIETÍ (NIE 4 ks) TZN. NAPR.
V NEPÁRNYCH RADOCH ZAČÍNAŤ S POLOVIČNOU ŠÍRKOU SIETE

9. BETONÁŽ STROPU
Betonáž stropu je možné začať po uložení všetkých stropných dielcov
a výstuže. V súlade s projektovou dokumentáciou je nutné pred betonážou
osadiť debnenie prestupov (pre komín na každú stranu pridať min. 20 mm na
dilatáciu), kotvenie nadväzujúcich konštrukcií, prípravu na uloženie schodiska
a pod. Pri betonáži stropu sa súčasne betónujú nosné rebrá nad stropnými
nosníkmi, betónová vrstva („nadbetonávka“) nad stropnými vložkami
a stužujúce vence. Používa sa betón mäkkej konzistencie pevnostnej triedy
C20/25-XC1-Dmax. 16 mm-S3. Každá fáza betonáže je veľmi dôležitá a rozhoduje
zásadným spôsobom o únosnosti stropu MIAKO.

Betón sa ukladá rovnomerne
v pruhoch v smere nosníkov
a nesmie sa pri betonáži
hromadiť na jednom mieste.
Betón sa riadne zhutní (napr.
ponorným vibrátorom)
a betónový povrch sa uhladí sťahovacou alebo vibračnou latou.

Pred betonážou:
Je nutné vykonať kontrolu čistoty betónovaného priestoru a overiť, či sa medzi stropnými dielcami a murivom nevyskytujú medzery, kade by mohol
pri betonáži vytekať betón. Prípadné medzery sa poddebnia. Stropné vložky sa pred samotnou betonážou pokropia vodou kvôli lepšej priľnavosti
betónu a keramiky.
Vlastná betonáž:
Pri betonáži sa musí zohľadniť teplota okolia (optimálna teplota pre betónovanie je v rozmedzí + 15 až 25 °C) a klimatické vplyvy. Pri betonáži
v zime je nutné dodržať zásady betonáže v zimnom období a v parnom lete zase zásady betonáže pri vysokých teplotách. Betón sa ukladá
rovnomerne v pruhoch v smere stropných nosníkov. Betonáž pruhu nie je možné prerušiť, pracovnú škáru je možné zhotoviť v polovici medzi dvoma
nosníkmi (uprostred stropných vložiek MIAKO). Betón sa nesmie hromadiť na jednom mieste, nesmie sa z čerpadla púšťať z veľkej výšky alebo
v tesnej blízkosti vencoviek. Pri betonáži je nutné sledovať rovnakú výšku nadbetonávky nad vložkami (40 alebo 60 mm), a to aj v mieste nadvýšenia
nosníkov. Počas ukladania betónu je nutné vykonávať hutnenie pomocou ponorných vibrátorov a vibračných líšt, pri obvodových stužujúcich vencoch
v blízkosti tepelného izolantu a vencoviek je nutná opatrnosť a hutnenie vykonávať šetrne (vpichmi, ubíjaním). Nízke stropné vložky je možné zaťažiť len
betónovou zmesou, s ohľadom na bezpečnosť práce je zakázané na ne stúpať, aby nedošlo k ich prasknutiu a následnému vyvaleniu čerstvého betónu.

!

Správne ošetrovanie čerstvého betónu je dôležitou prevenciou pred vznikom zmršťovacích trhlín.

Po betonáži:
Veľmi dôležité je správnym ošetrovaním udržiavať čerstvý betón v dostatočne vlhkom stave, najmä počas prvých 7 dní. Najčastejšími chybami je
kropenie povrchu betónu vodou so značne rozdielnou teplotou oproti teplote povrchu betónu (tepelný šok), priame kropenie (polievanie) povrchu
ešte čerstvého nezatuhnutého betónu vodou alebo, naopak, neskorý začiatok ošetrovania betónu. Treba sa riadiť odporúčanými pokynmi dodávateľa
betónu alebo všeobecnými zásadami pre správne ošetrovanie čerstvého betónu – napr. https://www.ebeton.cz/pojmy/osetrovani-betonu.
Palety s tehlami alebo iným stavebným materiálom je možné na strop uložiť najskôr po 7 dňoch od betonáže. Palety sa ukladajú čo najbližšie
k nosným stenám, maximálne v jednej vrstve. Montážne podpery je možné odstrániť najskôr po dosiahnutí normovej pevnosti betónu
(cca za 4 týždne) – pozri bod 5.
Ďalšie dokumenty spoločne s montážnymi návodmi nájdete na stránkach heluz.sk v sekcii na stiahnutie.

