POLYSTYRENOVÁ BEDNÍCÍSTROPNÍDESKA
pro monolitické železobetonové žebrované stropy
TECHNICKÉPODMÍNKY

- rychlá montáž
- nízká hmotnost panelu i stropu
- tepelně R>3m2K/W a hlukově 39 dB izoluje
- vysoká variabilita použití
- jednoduchá úprava tvaru, bez odpadu

TYPY DESEK
pro monolitické železobetonové žebrované stropy
TECHNICKÉPODMÍNKY
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Systé m bednícich polystyré nových desek JS
pod monolitické ž ebrované stropy se skládá z
bednících desek JS, JS 1 , JS2, které v závislosti od potřeby
mohou bý t zvý šeny nástavci N1 a N2. Ke každé mu typu desky
jsou dodávány zátky, které zabraňují vniknutí betonu př i
betonáži dovnítř desek.
V závislosti od rozponu a zatížení nám tento systé m
dovoluje vytvořit monolitický žebrovaný strop do rozponu 9,6 m
a při vý stavbě plochý ch střech i do vě tších rozponů. Vše je
závislé od dimenzování (vý počtu) armování vzniklý ch žeber a
tloušťce a třídě betonu. Desky JS jsou zároveň bedně ním i
vyplně ním stropu, což zjednodušuje a podstatně zrychluje jeho
provedení. Stropy provedené za pomocí polystyré nový ch desek
JS mají velice dobrou tepelnou izolaci a nízkou hmotnost ale
zároveň velice dobrou tuhost typickou pro monolitické
konstrukce. Jsou zvlášť vhodné nad nevytápě nymi sklepními
nebo pod půdnimi prostory.
Ve fázi betonáže jsou desky prvkem konstrukčním přenášejícím
zatížení montážní (beton) a po vytuhnutí betonu se stávají
prvkem nekonstrukčním a plní funkci tepelné a zvukové izolace.
Vně jší zatížení stropní konstrukce přenáší žebra a betonová
deska stropu.
Různé konstrukční vý šky a různé rozteče žeber dávají velkou
variabilitu použití a architektonický ch řešení pro různé typy
staveb jak občanský ch tak průmyslový ch. Variabilitu použití
zvyšuje možnost jednoduché ho a rychlé ho zkrácení desky
(řezáním) přímo na stavbě a to jak podé lně tak příčně včetně
řezání šikmin. U podelné ho řezání musí bý t zachována
podmínka, že v desce musí zůstat jeden z vyztužovacích
ocelový ch profilů.

Montá ž nípokyny
Desky mohou bý t dodány v max. dé lce 13,3 m nebo
nakrácené dle požadavku objednatele. Desky se ukládají ve
smě ru rozpě tí stropu vedle sebe (obr. 1 ). Hloubka uložení
desky na podpě rnou konstrukci (stě na, průvlak) je minimálně 50
mm. Na té to hloubce a šířce žebra je nutné odstranit část
polystyré nu dle obrázku 2, 2a. Po uložení desky na stě nách je
nutné tyto panely (před vlastní betonáži) příčně podepřít v
rozteči tří panelů (tj. o cca 1,9 m) stojkami. Způsob podepření
panelů a maximální vzdálenosti jsou vyznačeny na obr. 3.
V případech, kdy jsou desky použity mimo Iimitní hodnoty
průhybu, Ize tento průhyb eliminovat nadvý šením prostřední
podpě ry (předepjetím) dle statické ho vý počtu (obr. 3) nebo
vyrovnáním sádrokartonový m podhledem.

Vyztuž enístropů a betoná ž
Armováni stropu se zahajuje založením vý ztuže vě nců na
stě nách. vý ztuž vě nce je obvykle vyrobena ze čtyř prutů prům.
8-10 mm spojený ch třmínky z drátu o prům. 5 mm. Horní pruty
vě nce by mě ly bý t 20-30 mm nad polystyré novou deskou. Po
zhotovení vý ztuže vě nce se pokládá vý ztuž jednotlivý ch
žebírek a váže se 5 vý ztuž í vě nce. vý ztuž žebírek stropu musí
bý t navržena statický m vý počtem dle Č SN 73 1201 5 ohledem
na rozpě tí a zatížení dané ho stropu. v našem případě je
součástí dodávky svařovaná ocelová prostorová vý ztuž ve
tvaru A produkována na svař ovací Iince. Tím jsou zaručeny
mechanické vlastnosti vý ztuže. vý ztuž muže mít i jiný tvar a
provedení dle statické ho vý počtu pro danou stavbu.
Zaarmovanou a řádně podepřenou stropní konstrukci
zabetonujeme betonem B20 (nebo betonem, který předepisuje
projekt) v tloušťce 50-60 mm. Tloušťka betonu je opě t
závislá od projektu tedy statické ho vý počtu a požární odolnosti.
v našem případě je vý počet proveden na tloušťku betonové
desky 50 mm dle Č SN 73 1201 pro užitné zatížení 1,5 kN/m2.
Po vyzrátí betonu (cca 25 dnů) podepření stropu
odstraníme. V případě vě tšího bodové ho zatížení (zatížení od
krovu, interié rové vybavení, schodišťová vý mě na atd.) Ize
prové st skrytý průvlak (zesíIenou desku) vě tším vyarmováním
žebra v rozteči žeber (obr. 4, 4a) a tím se
vyhnout vyššímu stropu i zvý šený m nákladům.

Ocelová proslorová výztuž
Ocel DIN 488, jakost BSt 500 M, BSt 500 G
D1 -10 rnrn -průmě r spodních prutů
D2 -10 rnrn -průmě r vrchního prutu
D3 -5 rnrn -průmě r spojovací diagonály
H -125 rnrn, 185 rnrn, 245 rnrn -vý ška
90-250 rnrn (krok 5 rnrn) L -60 rnrn šířka 60-120 rnrn (krok 5 rnrn)
P -200 rnrn
dé lky L: 1 600-12 000 rnrn (krok 200 rnrn)

Technické parametry
Deska: samozhášivý polysytré n PS-E se dvě ma
vyztužujícími ocelový mi profily z ocele St08x o tl.
0, 7 -0,9 mm
Měrná hmolnosl polyslyré nu:
25 kg/m3
Index zvukové neprozvučnosli dle
Č SN ISO 717-1: 39 dB
Prů měrná hodnola součinilele proslupu
tepla na 1 m2 slropu: k = 0,33 W/m2K
Hořlavosl dle Č SN 73 0862:
C1
Č íslo cerlifiká lu:
C-98-0026/P

Pož á rni odolnost

Povrchová ú prava
Dokončení podhledu stropu je možné prové st
následujícími způsoby:
a) stě rkovou omítkou (obr. 5)
b) obkladem stropu
c) sádrokartonem (obr. 6, 6a)
V polystyrenové desce jsou dvě ocelové vý ztuže, do
který ch je možné pomocí samořezný ch šroubů uchytit
konstrukci obkladu. Umístě ní ocelový ch vý ztuži v desce
je naznačeno dvě ma drážkami na spodní straně desky
po celé dé lce. U sádrokartonový ch desek je doporučeno
zavě šení desek na přímý závě s (KNAUF č. zavě šení
desek na přímý závě s (KNAUF č. 9143410), který
vložíme na spodní pruty nosníku žebra před betonáži.

Index šiřeni plamene
dle Č SN 73 0863 s
povrchovou úpravou Terranova-Tevatherm:
is = O mm/min.
Požární odolnost stropní konstrukce je nutné posuzovat
z hlediska požární odolnosti železobetonové ho žebra a
železobetonové spojité desky. V případě požární
odolnosti bednící desky JS je z horní strany uzavřena
betonovou deskou a ze spodní strany omítkou nebo
obkladem. Při tomto použití desek jsou požadavky
kladeny na vrchní vrstvu podhledu (omítka, obklad),
které musí splňovat ustanovení Č SN 73 0802 resp. Č SN
73 0804 tý kající se povrchové úpravy konstrukcí objektů
(šíření plamene) a požárně technický ch vlastností
použitý ch hmot(odkapávání hmot). Tyto požadavky
splňují např. omítky a obklady z anorganický ch
materiálů.
Obchodní zástupce:

- ZLATÝ DŮ M DAPARTS - spol. s r.o.
- Luční963, 530 03 Pardubce
- 040 6613630
- 0608 518575

Tento stropnísysté m je chrá něn Ú řadem prů myslové ho vlastnictvíČ R

