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NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU
KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ZAV ŠOVÁNÍ P EDM T
B ŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY
REVIZE POŽÁRNÍCH KONSTRUKCÍ DLE VYHL. MV . 246/2001 Sb.

SOUHRN P Í IN VYTVÁ ENÍ PRASKLIN V SÁDROKARTONOVÝCH
KONSTRUKCÍCH
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Návod na užívání sádrokartonových konstrukcí

1. Povrchové úpravy
P ed vlastní malbou je nezbytn nutné provád t penetraci. Doporu uje se provád t
ji dvakrát, poprvé ed ný originální penetra ní nát r v pom ru 1 : 1 a podruhé již
penetra ní nát r ne ed ný. Tím se dostate n sníží savost tmelu ve spárách a zamezí se
vlasovým trhlinám v nát ru, vzniklým rychlou ztrátou vody s následným smršt ním.
Stejnou p í inu má prokreslování míst po tmelení u finální povrchov upravené
konstrukce, zvlášt u strop p i ostrém sv tle.

Pro finální provedení povrch je možno používat:
1.1. Nát ry - omyvatelné disperzní nát ry z um lých hmot, olejové barvy, olejové
laky, matové laky, akrylátové barvy, polymerové barvy, polyuretanové barvy,
epoxidové barvy. Vždy je nutno akceptovat doporu ení výrobce barvy i laku.
1.2. Omítky - um lé omítky, vále kové, strukturální apod. Vždy je nutno akceptovat
doporu ení výrobce omítky.
1.3. Tapety - papírové, textilní i z um lých hmot. Vždy je nutno akceptovat
doporu ení výrobce tapet.
1.4. Keramické obklady - všechny typy mohou být lepeny p íslušnými lepidly.

Sádrokartonové desky, které jsou delší dobu vystaveny slune nímu zá ení, mohou v
t chto exponovaných místech žloutnout. Odstran ní tohoto negativního efektu je možné
tím, že se tato exponovaná místa min. dvakrát nat ou základovým nát rem.
Je zakázáno používat v š e c h n y p r v k y obsahující vápno, vodní sklo, silikáty.
Po tmelení se nesmí v místnosti pracovat s horkým asfaltem.
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2.Zav šování p edm t
Je pom rn jednoduché. Sice vyžaduje kotvící prvky doporu ené výrobci, ale o to je
práce s nimi jednodušší a zvládne je s p ehledem i amatér.
Obrazy lze snadno pov sit na há ky, které se do st ny upev ují pomocí h ebík nebo
šroub do sádrokartonu. Jednoduchý há ek (obr.1) unese 5 kg, dvojhá ek (obr.2) unese
10 kg a troj há ek (obr.3) unese 15 kg.
Há ky na obrazy

K zav šování t žších p edm t do sádrokartonových a sádrovláknitých desek se
používají speciální hmoždinky do sádrokartonu a sádrovlákna, které jsou kovové nebo
plastové. Plastové hmoždinky mají menší únosnost, a jednoduše se zasunou do
p edvrtaného otvoru. Kovové hmoždinky mají oproti plastovým únosnost vyšší, ale
k jejich montáži je t eba použít speciální klešt .
P íklady hmoždinek
Tlouš ka
oplášt ní

Plast. hmoždinky do dutých st n
o pr m ru 8 – 10 mm

Ocelové hmoždinky do dutých
st n - šrouby M5 nebo M6

mm
12,5 a 15
20
2 x 12,5 a více

kg
25
35
40

kg
30
40
50

Plastová rozpínací hmoždinka
kovová

Dutinová kovová hmoždinka

Kotva

Pozor! P i výb ru hmoždinek a kotev je nutno dbát na dodržení maximálních
hmotností zav šovaných p edm t , které udává výrobce kotevní techniky.
K uchycení za izovacích p edm t , jako jsou umyvadla, vodovodní baterie, záv sný
klozet, záv sné kuchy ské sk í ky atd., se používají speciální nosi e za izovacích
p edm t , které se zabudují do nosné konstrukce st ny b hem stavby.
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3.B žná údržba a opravy
Pro zajišt ní stálosti sádrokartonových konstrukcí je t eba zabezpe ovat dokonalou
cirkulaci vzduchu, vytáp ní a v trání místnosti ( TEPELNÁ POHODA MÍSTNOSTI ).
Dále by nem lo docházet k velkým rozdíl m teplot v místnosti. Nedodržováním t chto
zásad m že dojít k prasklinám, vlhnutí i tvo ení plísní v konstrukci.
Zejména u p dních vestaveb a úprav podkrovních prostor je nutné zajistit
dostate ný oh ev prostoru a vhodným umíst ním otopných t les docílit kvalitní cirkulaci
vzduchu, zvlášt v místech, kde dochází z konstruk ních d vod k oslabení tepelné
izolace ( st ešní okna, boky viký , …). V místech, kde nelze dokonale zajistit pohodu
místnosti, se nedoporu uje umis ovat provozy, kde dochází ke vzniku vlhkosti a par
( koupelny, kuchyn , prádelny, sušení prádla apod.)
Opravy otvor
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Výskyt prasklin
Vzhledem k principu SDK konstrukcí m že docházet k tvorb trhlin a prasklin,
zejména vlivem dotvarování, vyzrávání a vysychání okolních konstrukcí a celých staveb.
Tyto praskliny nemusí mít vliv na funk nost SDK konstrukcí, jde v tšinou o estetické
závady.
Opravy prasklin
Veškeré opravy se doporu uje provád t po vylou ení objemových, teplotních
vlhkostních zm n v objektu.

i

Zejména u p dních vestaveb a úprav podkrovních prostor je vhodné vy kat 1 až 2
roky a poté provést opravy prasklin i s ohledem na plánovanou obnovu maleb v
prostorách.
Drobné praskliny
obvodové ásti (rohy):

odstran ní stávajících akrylových tmel
aplikace nového akrylového tmelu

vlasové trhliny v ploše: p etmelení vhodným tmelem se p ekryjí p i další malb
St edn velké praskliny
rohy :

odstran ní akrylového i sádrového tmelu
aplikace papírové separa ní pásky
nové vytmelení sádrovým tmelem
od íznutí papírové separa ní pásky
vytmelení rohu akrylovým tmelem

plochy :

pro íznutí praskliny do tvaru V
zabroušení trhajícího se papíru sádrokartonových desek
vytmelení vhodným tmelem ( možno použít výztužnou pásku)
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Praskliny velkého rozsahu
P edevším zjistit d vod vzniku prasklin, p í iny mohou být z d vodu statických
zm n (pak je t eba nejd íve odstranit tuto p í inu), p i neodborném zásahu do již
hotových sádrokartonových konstrukcí, p ípadn
nesprávn
provedených
sádrokartonových konstrukcí). Lépe konzultovat problém s odborn zp sobilou
(certifikovanou) osobou .
Odstran ní plísní
Plísn odstraníme pomocí odstra ova e plísní ( nap . Knauf Schimmel-Vernichter,
Savo, apod. ). Je nutné se držet pokyn výrobce.

4.Revize požárních konstrukcí dle Vyhlášky MV .246/2001 Sb.
V souladu s ustanoveními Vyhlášky MV .246/2001 Sb. (dále jen vyhlášky), zejména
§ 7, odst 1 a odst. 7, se kontrola provozuschopnosti požárn bezpe nostních za ízení
( v tomto p ípad pasivních) provádí p ed uvedením požárn bezpe nostního za ízení do
provozu a dále periodicky nejmén jednou za rok.
Kontrolu provozuschopnosti požárn odolných systém smí provád t pouze odborn
zp sobilá (certifikovaná) firma i osoba odborn zp sobilá dle § 10, odst. 3 Vyhlášky.
P i kontrole se provád jí zejména následující innosti:
-

-
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kontrola, zda všechny sou ásti konstrukce odpovídají stavu schválenému
p i uvedení p edm tné konstrukce do užívání
kontrola, zda p ípadné zm ny, úpravy i opravy konstrukce provedené od
uvedení do užívání i od poslední kontroly, byly provedeny v souladu
s technickou dokumentací daného systému a zda takové zm ny nevedly ke
snížení požární odolnosti konstrukce
kontrola, zda p ípadné zm ny, úpravy i opravy konstrukce provedla
odborn zp sobilá (certifikovaná) firma
vizuální kontrola celistvosti povrchu konstrukce
vizuální kontrola, zda konstrukce není mechanicky poškozena
i
deformována, vizuální kontrola t snosti napojení konstrukce na okolní
stavební ásti
vizuální kontrola t snosti a úplnosti požárních souprav nad svítidly,
reproduktory apod. v podhledech
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-

kontrola a posouzení, zda konstrukce je zatížena dodate ným zatížením a
zda toto zatížení nep ekra uje limity dané technickou dokumentací
daného systému

Opravy požárn odolných systém je oprávn na provád t dle Vyhlášky pouze
odborn zp sobilá (certifikovaná) firma. P i opravách konstrukcí musí být použity
materiály a technologie, jejichž použití nesníží požární odolnost konstrukce.

5.Souhrn p í in vytvá ení prasklin v sádrokartonových konstrukcích
1. Z technologické nekázn
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

špatné provázání desek
použití nevhodných i prošlých tmel
nepoužití p edepsaných pásek(bandáží)
špatné pro íznutí u ezaných hran(nedost.množství tmelu)
špatné i žádné dilatace SDK
špatné dodržení rozte í záv s i rastru
použití tzv. plošného styku

2. Z vn jších vliv

2.1. objemové i geometrické zm ny na stavb – vlhkost, tepelné zm ny
2.2. statické zm ny v objektu – praskliny ve zdivu...
2.3. dodate né provád ní bouracích prací na okolních konstrukcích, vibra ní práce
na terénních úpravách apod.
2.4. nadm rné dodate né vy ezávání otvor do SDK
2.5. špatn provedená penetrace
2.6. dodate né provád ní omítek k sádrokartonovým konstrukcím
2.7. p est ižením profil (nap . p i MTŽ instalací)
2.8. nadm rný pr hyb nosných konstrukcí provozem

Schváleno p edstavenstvem Cechu suché výstavby R 2006
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