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Termalica je jedničkou v oblasti inovace, rozmanitosti a rozsahu nabídky. Je součástí 
nadnárodní korporace Bruk-Bet®, která vznikla v roce 1984 jako malá rodinná firma  

a za dobu své působnosti se stala lídrem na evropském trhu. 
Silné místo na trhu si společnost vybudovala i díky svým dalším značkám Bruk-Bet® 

Fotowoltaika, Georyt® a Intrac®.

Výroba produktů pro budování 
infrastruktury, výstavbu silnic  

a silničních staveb  

PÓROBETON

Výroba fotovoltaických 
panelů a provozovatel největší 
fotovoltanické farmy v Polsku

Výroba agregátů určených pro 
hydrotechnické, silniční a železniční 

stavby a betonářské prefabrikáty

Historie

Historie pórobetonu sahá až do roku 1923. V tomto roce švédský 
architekt a inovátor Dr. Johan Axel Ericsson patentoval výrobní proces 
autoklávovaného pórobetonu a zahájil tím průmyslovou výrobu 
tvárnic z pórobetonu. Stalo se tak v reakci na rostoucí požadavky 
zásobování stavebním dřevem.  Od této chvíle prošla výroba tohoto 
stavebního materiálu intenzivním vývojem a postupem času  
se z pórobetonu stal jeden z nejoblíbenějších stavebních materiálů vůbec.

Výroba

Pórobeton vzniká z běžně dostupných přírodních surovin. Je vyroben  
ze směsi: křemenný písek, vápno, cement, sádra, voda a porézní složka 
čili hliníkový prášek nebo pasta. Drobné částice hliníku při reakci
s hydroxidem vápenatým nakypří hmotu, přičemž v betonové hmotě vzniknou miliony mikropórů. Výroba tvárnic z pórobetonu 
odpovídá ideji vyváženého stavebnictví a podporuje ochranu přírodních zdrojů. Díky poréznímu procesu a nárůstu hmoty stačí 
k výrobě 1 m3 pórobetonu pouhých 0,2-0,3 m3 surovin. Důkladná kontrola surovin a automatizovaný technologický proces  
s počítačově řízeným systémem dávkování umožňují vyrábět materiál ve vysoké kvalitě a se stálými parametry. 
Technologický proces umožňuje naplánovat objemovou hmotnost, tepelné vlastnosti a mechanickou odolnost.
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13 DŮVODŮ PROČ
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λ 0,075
Široký sortiment od založení po střechu

Nízká spotřeba lepící malty

Svislá spára pero-drážka od tloušťky 15 cm

Snadné dělení tvárnic a zhotovování instalačních rýh

Rovné a hladké stěny – úspora na vnitřních omítkách

Cenově nejdostupnější produkty ve své kategorii

Nejmodernější technologie výroby

Nejvyšší třída rozměrové přesnosti TLMB (délka ± 1,5 mm, šířka ± 1 mm)

Úspora času při zdění díky rozměru tvárnic 60 x 25 cm a spotřebě 6,67 ks na m²

Nejnižší součinitel tepelné vodivosti λ 0,075 - pasivní dům bez zateplení

Široká produktová řada objemové hmotnosti od 300 do 600 kg/m³

Vysoká požádní odolnost

Neprůzvučnost
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REFERENCE
Níže naleznete projekty a realizace, ve kterých byly použity stavební prvky Termalica.  

U jednotlivých projektů naleznete vyjádření majitele či stavebníka, kteří popisují  
svou vlastní zkušenost. 

Bungalov v Žižíně

„Pro Termalicu jsem se rozhodl především kvůli systémovým prvkům, rozumné ceně a dopravě.“

Rodinný dům v Dolanech

„Na Termalicu jsem narazil ve stavebninách DSK. Poukazovali na výhodnost nákupní ceny a o této skutečnosti jsem se také 
přesvědčil. Kvalita materiálu odpovídá cenové úrovni.“

Rodinný dům v Kostěnicích

„Důvodem, proč jsme Termalicu ke stavbě rodinného domu zvolili, byla především cena a dostupnost. Termalica má vzhledem k 
tloušťce zdiva dobré izolační vlastnosti a není tedy nutné zateplení EPS. Za jednu z největších výhod považuji to, že se tvárnice 
dají zbrousit i řezat, což se hodí pro výrobu drážek pro elektrické rozvody – oproti cihle je vše relativně bezprašné. Nevýhodou 
byla velká hmotnost tvárnic v tloušťce 48 cm, obzvlášť když přijela mokrá paleta – musí se dát pozor, aby tvárnice nezačala 
plesnivět. Kotvení čehokoliv se neobejde bez chemie nebo kovových hmoždinek na pórobeton. Při zdění mne příjemně překvapila 
rychlost, jakou je možné stavět. Bohužel někdy jsem se setkal s tím, že tvárnice nebyla tak přesná a bylo potřeba ji zbrousit. V 
případě stavby z pórobetonu je Termalica jasnou volbou – především kvůli ceně.”.“

Další reference najdete na www.dskstavebniny.cz/termalica-reference4
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ZDĚNÍ SE SYSTÉMEM 
 TERMALICA 

Zdění ze systému Termalica umožňuje získat homogenní konstrukci budovy. Jednotlivé dílce  
systému jsou do sebe dokonale zalícovány a zajišťují výborné tepelně izolační vlastnosti. 

Stavební systém Termalica se skládá z pórobetonových tvárnic, okenních a dveřních překladů, 
U-profilů k vytváření ztužujících konstrukcí, stropních a střešních panelů a doplňkových materiálů 
(tepelněizolační zakládací malta a zdicí malta).

PŘEKLADY

OBVODOVÉ ZDIVO

U - PROFILY

STROPNÍ PANELY

PŘÍČKOVÉ TVÁRNICE
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JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OBVODOVÉ ZDIVO

Tvárnice Termalica mají přesné, normované a optimalizované rozměry: výška 249 mm, délka 599 mm a šířka  
50–480 mm. Spotřeba tvárnic na 1 m2  stěny činí pouze 6,67 kusů. Jednoduchost zdění navíc usnadňují ergonomické 
montážní úchyty a spoje na pero-drážku, které znatelně zlehčují a zrychlují dobu montáže.

Tvárnice Termalica se vyrábějí v nejvyšší třídě rozměrové přesnosti TLMB o maximálních odchylkách ± 1 mm  
na výšku a ±1,5 mm na délku a šířku. Díky přesným rozměrům se tvárnice spojují ve vodorovných spárách 
tenkovrstvou lepicí maltou Termalica o tloušťce 1-3 mm. Svislé spoje vzhledem k profilování pero- drážka není třeba 
spojovat lepící maltou. Použití tenkovrstvé malty nám zajišťuje homogenní povrch stěny a nesnižuje kvalitu tepelně 
technických vlastností či neprůzvučnosti stěn.

Stěny z tvárnic Termalica tvoří rovné a hladké dělicí stěny, které se v interiéru upravují omítkami v tloušťce  
5–10 mm a vně se nanášejí klasické minerální omítkoviny doplněné pastózní povrchovou vrstvou. Hladký povrch 
stěn z tvárnic zděných na tenké spáry umožňuje přímé lepení keramických obkladů v koupelnách a kuchyních bez 
předchozího omítání a vyrovnávání stěn. Provádění drážek a otvorů v pórobetonových stěnách pomocí jednoduchého 
nářadí  jednoznačně snižuje pracovní náklady a zjednodušuje vedení elektrických kabelů, topných, vodovodních 
a kanalizačních rozvodů.

Pórobetonové stěny se vyznačují vysokou paropropustností příznivě ovlivňující mikroklima interiérů, kromě toho 
pórobeton vykazuje antiseptické vlastnosti neboli zabraňuje rozvoji plísně a hub na povrchu stěny. Dělicí stěny 
postavené z tvárnic Termalica jsou zcela nehořlavé a zajišťují vysokou požární odolnost.

Jednovrstvé stěny jsou konstrukce vyhovující aktuálně 
platným požadavkům týkajících se tepelně izolačních vlastností 
obvodových stěn bez nutnosti dodatečného zateplení. 

Zhotovují se z tvárnic Termalica s označením  TERMALICA 
T2/300, TERMALICA T2,5/350 a TERMALICA T2,5/400 o tloušťce 
480, 400 a 365 mm. První označení stanovuje pevnost v tlaku 
 v MPa a druhou hodnotou je váha tvárnic na m3.

Jednovrstvá stěna se vyznačuje krátkou dobou zhotovení  
a zaručuje vysoké parametry tepelné izolace. V tomto ohledu 
dominuje superizolační tvárnice s označením TERMALICA T2/300 
v tl. 480 mm, která zajistí vynikající součinitel prostupu tepla  
U = 0,16 W/m²K.

JEDNOVRSTVÁ STĚNA

DVOUVRSTVÁ STĚNA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TVÁRNIC

Dvouvrstvé stěny se skládají z nosné konstrukční části 
zhotovované obvykle z tvárnic TERMALICA T3/500 a TERMALICA 
T4/600 o tloušťce 300, 240 mm a vrstvy tepelné izolace z desek 
minerální vaty nebo polystyrénu o tloušťce 140-200 mm.
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ZAKLÁDÁNÍ STĚN

Při založení stěn je nejdůležitější zhotovení první vrstvy. Přesnost založení prvního řádku tvárnic má zásadní vliv 
na zdění dalších vrstev stěn a dodržení spáry 1-3 mm (technologie výstavby pórobetonových tvárnic).

Pomocí nivelačního přístroje nebo hadicové vodováhy najděte nejvyšší místo základů. Nerovnost nesmí 
přesáhnout 30 mm (při větších rozdílech se základy musí vyrovnat cementovým podkladem). Abyste vyrovnali 
nerovnosti podkladů, tvárnice první vrstvy pokládejte na vyrovnanou tepelně izolační zakládací maltu Termalica.

Při zdění vnějších stěn začněte pokládat jednotlivé tvárnice do rohů budovy. Nejlépe je pokládejte tak, aby pera 
směřovala vně, díky čemuž po obroušení tohoto pera získáte hladký povrch rohů. 

Vodorovnou a svislou polohu tvárnic kontrolujte vodováhou 
a korigujte gumovou paličkou. Po doklepání paličkou máte 
jistotu, že malta přilne k tvárnici po celém povrchu. 

Následně mezi pravidelně uloženými rohovými tvárnicemi 
natáhněte zdicí šňůru, která vyznačuje rovinu stěny,  
a doplňujte tvárnice první vrstvy. Tvárnice Termalica, které mají 
spoje pero-drážka, zděte bez vyplňování svislých spár lepicí 
maltou, zatímco tvárnice s hladkými čely je nutné maltou 
opatřit.

V případě, že stěna budovy není navržena v délkovém 
modulu tvárnice Termalica, vrstvu doplňte tvárnicí řezanou  
na vhodnou délku. Poslední tvárnici přiřízněte pilou a následně 
řezaný povrch vyrovnejte. Když budete zazdívat tuto poslední 
tvárnici, pamatujte na vyplnění svislé spáry maltou v místě 
styku řezané a celé tvárnice. Obecně platí, že pokud spojujete 
tvárnice bez pera a drážky, tak všechny tyto spoje je nutné 
opatřit lepící maltou. 
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ZDĚNÍ DALŠÍCH VRSTEV

Další vrstvy tvárnic Termalica začněte zdít po zatvrdnutí zakládací malty, tj. asi po 2–3 hodinách od uložení první 
vrstvy. Díky vysoké rozměrové přesnosti  tvárnic můžete další vrstvy zdít tenkovrstvou lepicí maltou. Systém 
spojování tvárnic na pero-drážku bez vyplňovaní svislých spár maltou značně urychluje zdění a snižuje spotřebu 
malty. Montážní úchyty, které usnadňují přenášení a ukládání tvárnic na stěnu, ponechejte nevyplněné. Před 
započetím zdění vyrovnejte horní povrch každé předchozí vyzděné vrstvy tvárnic.

Prach vzniklý při broušení odstraňte z tvárnic štětcem nebo 
kartáčem, aby neoslaboval přilnavost lepicí malty. Následně připravte 
lepicí maltu Termalica podle pokynů umístěných na obalu. Zdicí práce 
pomocí lepicí malty Termalica provádějte při teplotě  
nad +5 °C. 

Tenkovrstvou lepicí maltu Termalica nanášejte speciální zubatou 
lžící shodnou se šířkou tvárnice, nebo za pomoci běžného zubového 
hladítka. 

Vhodně vytvarované zuby lžíce umožňují nanést rovnoměrnou 
tloušťku lepidla na celý povrch stěny. Maltu můžete nanést najednou  
na délku 3–4 tvárnic, aby se zabránilo jejímu předčasnému vysychání. 
Tloušťka vodorovné spáry po uložení a korekci  tvárnice by měla být 
1–2 mm.

Zdění dalších vrstev vždy začínejte od rohů, přičemž tvárnice 
ukládejte střídavě z levé a pravé strany a používejte při tom převazbu.

Následně natáhněte šňůru mezi rohy a vrstvu doplňte ostatními 
tvárnicemi. Doporučuje se, aby se vnější a vnitřní nosné stěny stavěly 
rovnoměrně po vrstvách, bez tzv. „vytahování“ rohů. Při zdění  
je nutné, abyste tvárnice se spoji pero-drážka zasouvali shora, bez 
přisouvání ve vodorovné rovině, což vám zajistí rovné přilícování 
tvárnic a tenké svislé spáry o tloušťce 1–2 mm.

V dalších vrstvách provádějte převazbu tvárnic přesunutím 
svislých spár alespoň o 100 mm. Tvárnice v místě ukončení stěn nebo 
u okenních a dveřních otvorů musí být alespoň 120 mm dlouhé.
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Vnější a vnitřní nosné stěny se doporučuje stavět současně.
Superizolační jednovrstvé vnější stěny z tvárnic Termalica o tloušťce 480, 400 a 365 mm važte s vnitřními nosnými 

stěnami vazbou na neúplnou tloušťku stěny. V první vrstvě tvárnici vnitřní stěny přiložte k vnější stěně  
a spojte lepicí maltou, aby se vzájemně dotýkaly. Následně si v každé druhé řadě upravte řezáním tvárnici tak,  
aby bylo možno připojovací řadu zapustit o 150 mm do průběžné stěny. Všechny takto vzniklé spoje ošetřete lepicí 
maltou. Takové spojení stěn omezuje vznik tepelného mostu způsobeného menší tepelně izolační schopností tvárnic 
vnitřních stěn.

Spojení jednovrstvé vnější stěny s vnitřní stěnou

VÁZÁNÍ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN

spára vyplněná maltou

1.vrstva

2.vrstva

spára vyplněná maltou

spára vyplněná maltou

15 cm
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V případě dvouvrstvých vnějších stěn z tvárnic Termalica o tloušťce 240 nebo 300 mm, izolovaných polystyrénem 
nebo minerální vatou, spojení s vnitřní nosnou stěnou provádějte klasickou převazbou po celé tloušťce stěny. Tvárnice 
pokládejte střídavě, v každé druhé vrstvě zasouvejte tvárnici vnitřní stěny do vnější.

Spojení dvouvrstvé vnější stěny s vnitřní stěnou

spáry vyplněné maltou

1.vrstva

2.vrstva

spára vyplněná maltou

spára vyplněná maltou
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Příčky stavějte z tvárnic Termalica o tloušťce 50, 70, 100, 120, 200 a 150 mm, po vyzdění vnějších  
a vnitřních nosných stěn. Spojení konstrukčních stěn a příček provádějte pomocí spojky zdiva z nerezové oceli,  
a to v každé druhé vrstvě. Polohu  příček určete již v etapě výstavby nosných stěn podle projektové dokumentace.  
Nosné stěny vybavte v místě spoje příčky a stěny spojkou zdiva tak, aby polovina spojky byla zasunuta do hloubky 
této stěny. Následně při zdění příčky přikládejte tvárnice a do lepicí malty ve vodorovné spáře vložte tuto spojku.

Jestliže jste nosné stěny těmito spojkami nevybavili, je možné je osazovat dodatečně při provádění příček,  
a to tak, že ohnete spojky do písmena L a připevníte je pomocí hřebíků či hmoždinek k tvárnicím nosné stěny.

Při založení příček v úrovni vodorovné hydroizolace nezapomeňte na její vložení pod tuto příčku v šířce umožňující  
oboustranné dodatečné napojení. Doporučujeme minimálně 200 mm na každou stranu stěny. Založení provádějte 
jako u nosných stěn na zakládací maltu, přičemž dodržte výšku vodorovné úrovně spár nosných stěn.

PŘÍČKY

Tvárnice příček přisaďte k nosné stěně a nanášejte lepicí maltu na svislý styk obou stěn. Po stabilizaci tvárnic 
první vrstvy (vytvrdnutí zakládací malty) proveďte kontrolu plošné roviny, případně nerovnosti zbruste a odstraňte 
prach. Poté můžete pokračovat s dalšími vrstvami. Nezapomeňte přitom na převazbu dílců ve vrstvách s přesazením 
alespoň o 100 mm.

Mezi stropem a dělicí stěnou ponechejte mezeru o tloušťce 10–20 mm, kterou vyplňte polyuretanovou pěnou.

Spojení dělících a nosných stěn

2.vrstva1.vrstva

spára vyplněná maltouspára vyplněná maltou

spojka LP30

spára vyplněná maltou

spojka LP30
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V podokenní části vzniká nežádoucí pnutí, které může způsobovat vznik trhlin pod okny. Trhlinám ve stěně lze 
zabránit zesílením stěnové konstrukce s použitím výztuže ve spáře pod oknem. 

Vyztužení podokenní vrstvy dosáhneme uložením dvou žebrovaných prutů o ø 8 mm do rýh vyplněných 
cementovou maltou.

VYZTUŽENÍ POD OKENNÍMI OTVORY

žebrovaný prut o průměru 8 mm

přefabrikovaná příhradovina

Vyztužování podokenní části

TYP A

TYP B
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vyztužování podpěrné spáry (typ B)

Rýhy o hloubce asi 30 mm nejjednodušeji provedete rýhovačkou tak, že rýhovačku protáhnete podél dřevěné 
latě přibité na stěnu. Potom rýhy vyplňte cementovou maltou a vložte do nich výztužné pruty.

Doporučená délka přesahu okenního vyztužení na každou stranu zdiva je 500 mm.

TYP B

TYP A
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Překlady z pórobetonu Termalica slouží k překlenování okenních a dveřních otvorů. Společně s ostatními prvky 
systému tvoří homogenní strukturu stěny a snižují vznik tepelných mostů.

V systému Termalica se vyrábějí tři druhy překladů s označením TNN, TNB a TND. Překlady se ukládají jednotlivě 
nebo jako spřažené, slícované s vnější rovinou zděné stěny.

Překlady položte na stěnu a spojte je mezi sebou podélně lepicí maltou Termalica. V závislosti na rozpětí otvor 
činí u minimální délka podpory o stěnu na každé straně:

• 20 cm pro otvor o šířce ≤ 1,00 m
• 25 cm pro otvor o šířce ≥ 1,00 m

ZHOTOVENÍ PŘEKLADŮ

spáry vyplněné maltou

překladový trám TNN

Překlad z trámů TNN

≥20 cm (25 cm)

24,9 cm
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Překlady TNN jsou nosné překlady vyztužené ocelovými pruty, které dovolují okamžité zatížení v průběhu zdění 
stavby. Tyto překlady nám dovolují maximální rozpon 1800 mm, kladou se vedle sebe na celou tloušťku stěny, 
případně je můžete doplnit tepelnou izolací z EPS, XPS nebo minerální vaty. Nejvhodnějším způsobem uložení 
těchto izolantů je vložení mezi překlady v místě před dvěřním či okenním rámem, dojte tak k přerušení tepelného 
mostu tohoto detailu.  

Překlady Termalica TNB o výšce 124 mm jsou dílce určené ke zhotovování spřažených překladů, ve kterých trámy 
konstrukčně spolupracují se stěnou na ně vyzděnou. Maximální šířka překlenovaného otvoru činí 2500 mm. Úplnou 
únosnost spřaženého překladu získáme po nadezdění překladů vrstvou tvárnic a zhotovení železobetonového věnce 
v úrovni stropu. Je důležité, aby tvárnice nad překlady byly zděny s vyplněnými svislými spárami. 

Překlady TNB je možno uložit do předem připravené kapsy tvárnice ostění. Zdivo nad překladem je nutné upravit 
do výšky průběžné horizontální spáry 250 mm. Při pokládce překladů na celou tvárnici ostění překlad dozdíme  
na výšku průběžné horizontální spáry tvárnicí o síle 120 mm, kterou krátíme podle tloušťky stěny. 

Překlady TNB vyžadují montážní podpěry v rozestupu maximálně  750  mm, které lze odstranit po 7 dnech  
od zabetonování stropu.

Překlady Termalica TND o výšce 249 mm jsou nenosné konstrukční prvky, určené ke zhotovování překladů  
příček o tloušťce 100 mm. Při montáži překlad podepřete ve středu rozpětí a poté přezděte tvárnice s vyplněnými 
svislými spárami. Po vyzrání lepicí malty podpory odstraňte.

překladový trám TNB

Překlad z trámů TNB

12,4 cm

≥20 cm (25 cm)

nadezdívka z tvárnic

spáry vyplněné maltou
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U-profily Termalica plní funkci ztraceného bednění a umožňují překlenout velmi široké okenní a dveřní otvory, 
(terasová okna nebo garážová vrata). Jednostranně tlustší stěna U-profilu zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci 
překladu a nevyžaduje dodatečné zateplení (tlustší stěnu směřujte k vnějšímu líci zdiva).

Pro osazování U-profilů je nutné si připravit bednění, na které budete klást jednotlivé U-profily spojované zdicí 
maltou Termalica.

Minimální délka opření tvarovek o stěnu činí 250 mm na každou stranu. Dbejte na to, aby krajní U-profily nebyly 
řezány a dosahovaly tak plné délky.

Po jejich montáži U-profily vystrojte konstrukční výztuží, vnitřek tvárnic navlhčete vodou a vyplňte betonem 
třídy C16/C20 (B20). Při ukládání výztuže do U-profilu dbejte na správné krytí výztuže betonem. Velikost 
konstrukčního překladu lze zvětšit nadezděním příčkové tvárnice do požadované výšky, a to z obou stran. Výsledkem 
bude překlad o vyšší konstrukční výšce než umožnoval původní U-profil. V případě nutnosti můžete do takto 
vytvořeného překladu vložit k vnějšímu líci tepelněizolační vrstvu z EPS nebo XPS materiálu v tloušče 40-50 mm. 
Tepelný izolant nám výrazně zvýší celkový tepelný odpor konstrukce. V případě otvorů s velkým rozpětím a nutnosti 
zhotovení nosného překladu o větších rozměrech můžete U-profil v tloušťce 300-480 mm vhodně upravit odříznutím 
části tlustší stěny a nadezdít příčkovou tvárnicí.  Tato úprava nám umožní navíc vložit tepelnou izolaci EPS nebo XPS 
materiálu o tl. 30-40 mm, která zabraňuje úniku tepla. 

U-profil

Překlad z U-profilů

≥20 cm (25 cm)

železobetonový nosný dílec
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ZATEPLENÍ STROPNÍHO VĚNCE

Při stavění jednovrstvých vnějších stěn z tvárnic Termalica pamatujte na vhodné tepelné zaizolování všech 
železobetonových prvků, jako jsou stěnové výplně a stropní věnce.

Zateplení stropního věnce provádějte z tvárnic Termalica o tloušťce 75 nebo 100 mm doplněné tepelnou izolací 
EPS či XPS v tloušťce 50 mm. Tvárnice zděte k vnějšímu líci konstrukční stěny a poté vložte izolant.

Tento prvek tvoří ztracené bednění pro věnec, který betonujeme společně se stropní konstrukcí.

17



Drážky ve stěně a otvory po montážních 
úchytech můžete vyplnit tenkovrstvou 
maltou Termalica smíchanou s prachem 
vzniklým po řezání tvárnic. Svislé spáry  
o tloušťce větší než 3 mm vyplňte montážní 
polyuretanovou pěnou a oboustranně 
zalepte maltou.

Ve stěnách z tvárnic Termalica je zhotovení drážek rozvodů budovy 
jednoduchou a pracovně nenáročnou činností. Svislé a vodorovné rýhy 
nejlépe provedete rýhovačkou. Otvory elektrických zásuvek vrtejte 
vrtačkou bez příklepu za použití běžných zásuvkových vrtáků.

VYPLŇOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH KAPES A OTVORŮ

ZHOTOVENÍ DRÁŽEK ROZVODŮ
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STĚNOVÉ PANELY

Velkoformátové stěnové panely Termalica vyráběné z vyztuženého pórobetonu jsou určeny pro stavbu vnějších 
obvodových stěn a vnitřních dělicích příček v průmyslových, obchodních a komerčních objektech. Vyztužené stěnové 
panely Termalica se montují na nosnou konstrukci budov zhotovenou z železobetonu či oceli. V závislosti  
na navrhovaném konstrukčním řešení se panely mohou montovat z vnější či vnitřní strany nebo mezi sloupy.

Stěnové panely se připevňují na skeletovou nosnou konstrukci pomocí speciálních spojek, kotev nebo montážních 
kolejnic. Systémové kolejnice (např. firmy HALFEN) se vbetonují do železobetonové konstrukce během výroby, 
naopak do ocelové konstrukce se dodatečně přivaří na předpokládaná místa připevnění stěnových panelů. Ocelové 
spojky se přibíjejí k panelům speciálními hřebíky. Svislé spoje mezi panely se vyplňují minerální vlnou,  
PE šňůrou a utěsňují se trvale pružnou spárovací hmotou. Vodorovné spoje mezi panely také vyplňujte pružnou 
spárovací hmotou.

Spojení stěnových panelů se železobetonovým a ocelovým sloupkem

Stěnový panel 
Termalica

Stěnový panel 
Termalica

Minerální vlna Kotvicí spojkaKotvicí kolejnice Kotvicí kolejnice Kotvicí spojkaMinerální vlna

Nosná kontrukceNosná kontrukce
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Velkoformátové stropní a střešní panely 
Termalica vyráběné z vyztuženého pórobetonu 
jsou určeny pro použití ve výstavbě domů, 
průmyslových objektů a objektů občanské 
vybavenosti. Panely Termalica se vyrábějí  
o tloušťce 240 nebo 300 mm, v šířkách  
300 - 600 mm a o maximální délce 6000 mm. 
Použitím prefabrikovaných panelů Termalica 
se výrazně zkrátí  čas výstavby konstrukce.

Pomocí jeřábu a speciálních montážních závěsů se stropní panely pokládají na nosné stěny opatřené vrstvou 
lepicí malty Termalica. Minimální délka opření panelů o stěnu je 90 mm. Za účelem celistvosti stropní konstrukce 
uložte do speciálně profilovaných podélných styků panelů výztuž z prutů o ø 8 mm - v každém styku 1 prut. Pruty 
svažte s výztuží věnců stěn. Podélné styky následně probetonujte betonovou směsí třídy C16/20 (B20) zhotovené  
z drobné drti.

Strop zhotovený z panelů Termalica nevyžaduje technologické přestávky a může být zatěžován ihned po ukončení 
montáže, což umožňuje další zdicí práce na dalším podlaží.

Při montáži střešních panelů vyčnívajících mimo štítovou stěnu se panely opírají o železobetonový věnec 
zhotovený z U-profilů. Panely připevňujte podélnými pruty ke kotvám zabetonovaným ve věncích. V panelech 
zhotovené montážní otvory i zámky panelů vyplňte betonem.

STROPNÍ A STŘEŠNÍ PANELY

Stropní panely Střešní panely

Stěna z tvárnic 
Termalica

Stěna z tvárnic 
Termalica

Vyztužení mezi panely - 
roxor o průměru 8 mm

Zateplovací 
prvek věnce

Stropní panel
Termalica

Střešní panel
Termalica

Stropní věnec

Věnec z U-profilů

Výztuž mezi panely - 
roxor o průměru 

8 mm

Kotvicí výztuž - 
roxor o průměru 

10 mm

Vyplnění betonem
Vyplnění betonem
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Krajní střešní panely v podélném uložení se opírají o tvarovaný železobetonový věnec, který je zhotoven na půdní 
nadezdívce. Věnec na půdní nadezdívce musí být zapuštěn do podelných a štítových stěn po délce min.  
1500 mm. Dalším krokem je provedení nadkrokevní izolace a střešního pláště.

V případě objektů se sloupovou a vazníkovou konstrukcí z prefabrikovaných ocelových nebo železobetonových 
prvků se panely ukládají na střešní trámy a montují ke konstrukci pomocí speciálních spojek nebo za použití prutů.

Z vnitřní strany můžete panely omítnout, obložit sádrokartonovými deskami nebo ponechat bez povrchové 
úpravy (pouze vymalovat barvami). Tak budou mezi panely viditelné dilatační spáry - ty doporučujeme vyplnit 
trvale  plastickým materiálem. 

V případě podepření střešních panelů o podélnou stěnu pokládejte panely na stěnu a následně kotvěte podélnými 
pruty do železobetonového vnějšího věnce zatepleného vatou doplněného pórobetonovým obkladem. Podélné 
spoje panelů vyplňujte při betonování věnce.

Stěna z tvárnic 
Termalica

Střešní panel
Termalica

Zateplovací prvek 
věnce

Výztuž mezi panely - 
roxor o průměru 

8 mm

Stěnový věnec

Vyplnění betonem

Nepřesazená střecha ze střešních panelů

Usazení panelů na vnější zdi

Vnější stěna 
z tvárnic Termalica

Příčná stěna 
z tvárnic Termalica

Věnec  na půdní 
podezdívce

Zateplovací prvek 
věnce

Střešní panel
Termalica

Věnec z U-profilů
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Tuhé spoje získáte namontóváním kotvících spojek a vyplněním spár cementovou maltou. Pružné spoje používejte 
pro objekty s malou tuhostí ve vodorovném zatížení, jako jsou ocelové haly a rámové železobetonové systémy bez 
výztužných stěn. Pružné spoje se provádějí vyplněním spáry pružným materiálem, jako je minerální vata, polystyrén 
nebo polyuretanová pěna, a použitím kotevních prvků umožňujících komprimaci. V případě požárních stěn,  
kde se vyžadují těsná ohnivzdorná spojení, výplň styku proveďte z minerální vaty s odolností nad 1000 °C  
a s objemovou hmotností větší než 30 kg/m3. Spojení spodní hrany výplňové stěny se obvykle provádí založením  
na strop nebo trám za použití zakládací malty. Pro zamezení přenosu deformačních vlivů nosné konstrukce  
se doporučuje, aby se stěna založila na separační vrstvu tvořenou ze dvou vrstev lepenky či základové hydroizolační 
fólie. 

Svislé spojení výplňové stěny se sloupkem nebo železobetonovou stěnou provádějte pomocí kovových spojek 
(např. LK2, LP30 nebo LD3 firmy HABE). Spojky umisťujte do každé druhé nebo třetí vodorovné spáry stěny, jednu 
část spojky připevněte hřebíkem k tvárnici a druhá část se kotví samořezným šroubem do betonu nebo nastřelovacím 
hřebem. Můžete také používat spojení pomocí žebrovaných prutů o ø 8 mm, ukládaných do spár stěny  
a připevňovaných lepicí maltou do otvorů vyvrtaných v železobetonových sloupech.

Výplňové stěny ve skeletových konstrukcích jsou zatěžovány především vodorovnými silami a vlastní hmotností. 
Spoje výplňových stěn s nosnou konstrukcí musí přenést zatížení větrem, jakož i síly vyplývající z deformace 
přiléhajících konstrukčních prvků.

Výplňové stěny z tvárnic Termalica spojte se železobetonovou nebo ocelovou nosnou konstrukcí podél svislých  
a vodorovných stran. V závislosti na požadavcích mohou být spoje tuhé nebo pružné. Tuhé spoje  se používají pro 
malé výplňové plochy, kde nepředpokládáte dynamický pohyb nosných konstrukcí. 

VÝPLŇOVÉ STĚNY

Stěnová spojka LK2

Výplňová stěna 
z tvárnic Termalica

Železobetonová 
nosná konstrukce

Výplňová stěna
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Sloupek SloupekKotva KotvaStěna z tvárnic Termalica Stěna z tvárnic 
Termalica

Malta
10 mm

Malta
10 mm

Ocelová spojka MaltaRoxor délka 
300 mm,

průměr 6, 8 mm 

Tuhé svislé spoje

Spojení vrchní vodorovné strany výplňové stěny se spodní částí železobetonového trámu můžete provést jako 
tuhé tak, že ponecháte mezeru 20–25 mm a vyplníte ji hustou a pružnou maltou vtlačenou do spáry. V případě stěn 
o délce větší než 6000 mm a předpokládaného značného zatížení větrem se doporučuje podepření stěny ve střední 
části o ocelové úhelníky připevněné z jedné nebo obou stran. Velké plochy výplňových stěn o výšce větší než  
4000 mm nebo délce větší než 6000 mm se doporučuje dodatečně zesílit vodorovnými věnci nebo svislými 
železobetonovými jádry v rozestupu vyplývajícího ze statických výpočtů. Obě konstrukce, jak vodorovné věnce, tak 
železobetonová jádra, se vytvářejí za pomoci U-profilů Termalica.

Sloupek SloupekKotva KotvaStěna z tvárnic Termalica Stěna z tvárnic 
Termalica

Malta
10 mm

Malta
10 mm

Ocelová spojka MaltaRoxor délka 
300 mm,

průměr 6, 8 mm 

Pružné svislé spoje

Vodorovné spojení se železobetonovým trámem

Zateplovací prvek 
věnce

Železobetonový 
trám

Železobetonový 
trám

Stěna z tvárnic 
Termalica

Stěna z tvárnic 
Termalica

Malta 20 - 25 mm Malta 20 - 25 mm
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Výplňové stěny z tvárnic Termalica můžete zdít 
tenkovrstvou lepicí maltou s nevyplněnými svislými 
spárami v případě tvárnic pero-drážka nebo s plnými 
svislými spárami. Při zdění stěn prvky provazujte v dalších 
vrstvách posunutím svislých spár alespoň o 100 mm.  
Na okraji okenního otvoru musí být stěnový prvek  
min. 120 mm dlouhý.

Strop

Montážní pěna nebo
minerální vlna 15 mm

Stěna z tvárnic 
Termalica
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Výhradní dodavatel pro Čechy

Výhradní dodavatel pro Moravu

DSK stavebniny s.r.o.
Telefon: +420 608 308 148

E-mail: obchod@dskstavebniny.cz
Webové stránky: www.dskstavebniny.cz

Technický a prodejní poradce
Telefon: +420 608 308 112

Stavebniny JANÍK a.s.
Telefon: +420 595 133 311

E-mail: janik@stavebniny-janik.cz
Webové stránky: www.stavebniny-janik.cz

STAVEBNINY

Spojení výplňové stěny se spodní částí stropu se doporučuje provést jako pružné tak, že ponecháte mezeru  
o tloušťce 10–15 mm vyplněnou polyuretanovou pěnou nebo minerální vlnou a použijete dilatační spojky LDS, LD3 
nebo LD1. Jiným řešením je zhotovení jednostranné nebo oboustranné aretace stěny pomocí pozinkovaných 
ocelových úhelníků L50 x 50 x 3 mm.

Vodorovné spojení se stropem nebo trámem

Strop Strop

Ocelová spojka 
L50 x 50 x 3

Kotva

Montážní pěna nebo
minerální vlna 15 mm

Ocelová spojka 
LD3 nebo LFD

Montážní pěna nebo
minerální vlna 15 mm

Stěna z tvárnic 
Termalica

Stěna z tvárnic 
Termalica

Vodorovné spojení se stropem nebo trámem



POBOČKY
Opatovice nad Labem

Telefon: 608 977 524, 466 944 045 
E-mail: opatovice@dskstavebniny.cz

Holice v Čechách
Telefon: 777 152 090, 466 683 105 
E-mail: holice@dskstavebniny.cz

Hradec Králové
Telefon: 608 308 666, 495 217 359
E-mail: hradec@dskstavebniny.cz

Mnichovo Hradiště
Telefon: 608 308 238, 326 997 777
E-mail: hradiste@dskstavebniny.cz

Týniště nad Orlicí
Telefon: 608 308 298 

E-mail: tyniste@dskstavebniny.cz

Týnec nad Labem
Telefon: 608 308 256, 321 781 992

E-mail: tynec@dskstavebniny.cz

Pardubice - Jesničánky
Telefon: 608 308 258, 466 989 924

E-mail: pardubice@dskstavebniny.cz

Pardubice - Černá za Bory
Telefon: 775 760 963, 466 670 740

E-mail: cernazabory@dskstavebniny.cz

Nové Město nad Metují
Telefon: 608 308 333, 491 475 349

E-mail: novemesto@dskstavebniny.cz

Mnichovo Hradiště

Hradec Králové

Týnec nad Labem

Pardubice - 
Jesničánky

Holice v Čechách

Týniště nad Orlicí
Opatovice 

nad Labem

Nové Město nad Metují

Pardubice - Černá za Bory

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO REALIZAČNÍ FIRMY A PŘÍMÝ PRODEJ
Milan Čonka

Pardubice
Telefon: 608 308 998 

E-mail: conka@dskstavebniny.cz

Jaroslav Kalous
Telefon: 608 308 112 

E-mail: kalous@dskstavebniny.cz

Adéla Plašilová
Hradec Králové, Holice

Telefon: 608 308 956
E-mail: plasilova@dskstavebniny.cz

Kamil Stejskal
Týniště n. Orlicí, Nové Město n. M.

Telefon: 608 308 193
E-mail: stejskal@dskstavebniny.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO STAVEBNINY

TECHNICKÝ A PRODEJNÍ PORADCE TERMALICA

Renata Novotná
Telefon: 608 308 068

E-mail: novotna@dskstavebniny.cz


