Cech suché výstavby ČR,o.s,, Zelený pruh 1294152,147 08 Praha 4, Regi§trován u Mé§tského soudu v Praze L 758,1

Rovinnost konstrukcí suché výstavby

Zpracování konstrukcí pro suchou stavbu - rovinnost a úprava povrchu
Při absenci evropské a ěeské nonny pro konstrukce suchých staveb a konstrukce suchých podlah platí pro
posouzení jejich rovinnosti technologickÝ přednis yýrobce.
Současně lze pro rovinnost konstrukcí suché výstavby uplatnit ČSN Z: 0205 * Geometrická přesnost ve
výstavbě, příloha
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Vzhledem ktomu, že jednotlivé komponenty suchých konstrukcí (desky,profily...), nejsou vyráběny dle
ČSN, ale podle EN s určitými výrobními tolerancemi a zpovahy jednotliq.ich kroků montáže ry!4
rovinnost hotoqých konstrukcí posuzovat podle CSN 73 0205, příloha A, str.l3, tab,ě. A.4, ,,Mezní
odchylky místní rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch".
Měření rovinnosti se provádí způsobem shodným s norínou ČSN Z: 0212-3,,Geometrická přesnost ve
výstavbě", kontrola přesnosti, část 3: Pozemní stavební objekty.
Pro kvalitu povrchu konstrukcí suché qýstavby platí následující :
- technologické předpisy v}robců stanoví, že standardní kvalitou je myšleno povrchové zptacování
Ťpu Q2 - tedy standardní trnelení spár, následné vyhlazeni finální pastou roztaženou na šířicca20

-

Cffi,

povrchové zpracování typu Q3 sloužípouze kvyplněni póru a sjednocení celého povrchu desky
nanesením avy!úazenímminimálnívrstvy finální stěrky s širšímfinálním tmelením spar.
Dále je v technologických předpisech qýrobců uvedeno, že při tmelení typů Q2 a Q3 není možno vyloučit
viditelné stopy po zpracování, mláštépři dopadu světla pod ostry,rn úhlem. K minimalizaci viditelných
optických linioých nerovností po zpracování i při dopadu světla pod ost4ým úhlem je ťeba použit metodu
tmelení Q4, která obnáší celoplošné vystěrkování konstrukcí stěrkou v tl. do 3 mm s následným
vyhlazením. U tohoto způsobu zptacování platí zvýšené nároky na rovinnost, která pak činí5mm/2m.
Podmínkou stupně kvality Q4 je zajištění světelných podmínek v pruběhu realizace srovnatelných při
uživéni daných prostor.
Pro kazetové podhledy upravuje rovinnost ČSN BN 13 964.
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