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1

Průmyslové stavby

1.1

Ukotvení stěny

ukotvení stěnového prvku proti sání větru
(podle statiky)
vnější obložení
stěnový panel CLT

mezikonstrukce v izolační
úrovni

vertikální izolace
(větruvzdornost)

ukotvení stěny
(podle statiky)
podpěra
(CLT nebo BS )
základ

pásky pro izolaci spár
práh (modřín)

ukotvení prahu
(podle statiky)
ocelový úhelník
(pro odvod sil do základů)

Provedení
• Stěnový panel CLT a podpěrnou konstrukci je nutné pomocí
vhodných izolací ochránit před vystupující vlhkostí.
• Mezi podpěrou a základem se musí počítat s možností
vyrovnání výšky (dřevo, kov nebo malta).

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Síly, které působí na stěnový panel CLT, je podle potřeby
nutné celozávitovými šrouby odvést do podpěr a dále do
masivní stavby (základu).
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Spojovací uzel „stěna-střecha“

dal
vnější obložení

ší k
o ns

tr u k
ce

vertikální izolace
(větruvzdornost)

s t ře

chy

nos

ní k

mezikonstrukce v izolační úrovni

stěnový panel CLT
šroubové spojení stěny s podpěrnou konstrukcí
(podle statiky)

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné vložením pásků do spár
zajistit vzduchotěsnost konstrukce mezi stěnovým panelem
CLT a střešním prvkem.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Musí být umožněn správný přenos sil ze střešní do stěnové
desky.
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Praktické použití

04/2012

Konstrukce
DAL

04/2012

Í POUŽ TÍ

2

Vícepodlažní obytné stavby

2.1

Uzel „stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží“
stěnový panel CLT

sádrokartonová,
popř. sádrovláknitá deska

konstrukce podlahy
(podle požadavku)

elastická
mezivrstva
(např.: sylomer)

sádrokartonová,
popř. sádrovláknitá
deska
ukotvení stěny
(podle statiky; zvukově neutralizované)
stropní panel CLT
laťování (zavěšené pomocí pružiny pera)
izolace

Provedení
• Podle požadavku na zvukovou izolaci se musí zajistit náležitá
neutralizace hluku různých konstrukčních součástí.
• Upevňovací prostředky se musejí pomocí vhodných elastických mezivrstev akusticky oddělit od nosné konstrukce.
•

onstrukce stropu pomocí principu hmota-pružina-hmota .

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Požadované stavebně fyzikální vlastnosti takových uzlů se
bezpodmínečně musejí respektovat při dimenzování (např.
tepelná, zvuková izolace a protipožární ochrana).
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stěnový panel CLT
laťování
(upevněné na pružině pera)
sádrokartonová,
popř. sádrovláknitá deska
konstrukce podlahy
(podle požadavku)

elastická
mezivrstva
(např. : sylomer)

sádrokartonová,
popř. sádrovláknitá
deska
ukotvení stěny
(podle statiky; zvukově neutralizované)
stropní panel CLT
laťování (zavěšené pomocí pružiny pera)
izolace

Provedení
• Podle požadavku na zvukovou izolaci se musí zajistit náležitá
neutralizace hluku různých konstrukčních součástí.
• Upevňovací prostředky se musejí pomocí vhodných elastických mezivrstev akusticky oddělit od nosné konstrukce.
•

onstrukce stropu pomocí principu hmota-pružina-hmota .

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
• Požadované stavebně fyzikální vlastnosti takových uzlů se
bezpodmínečně musejí respektovat při dimenzování (např.
tepelná, zvuková izolace a protipožární ochrana).
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3

Přístavba

3.1

Napojení ploché střechy na stávající stěnu

krycí pro l
(vč. trvalé izolace vůči úrovni omítky)
vytažení (plechový úhelník s nalepeným
střešním pásem)
vyštěrkování
konstrukce ploché střechy
(podle požadavku)

stávající zdivo

stropní panel CLT

pásek pro izolaci spár

parozábrana
(nalepená na vyhlazení
zdiva)

podvlak

interiér
ukotvení např. pomocí vlepovaných závitových tyčí
(podle statiky)

Provedení
• V závislosti na požadavku je nutné zajistit vzduchotěsnou
konstrukci vložením pásků do spár.
• Panely CLT je nutné chránit před vlhkostí ze stávajících
konstrukčních součástí.

• Výběr, popř. dimenzování spojovacích prostředků a všech
konstrukčních celků se provádí podle statických
požadavků.
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nženýrské stavby
Panely CLT ve spojení s jinými stavebními materiály

Praktické použití

Provedení
• Především u staveb velkých rozměrů je nezbytná kombinace
panelů CLT s jinými stavebními materiály, kovem a betonem,
zejména za účelem překlenutí požadovaných rozpětí a odvedení většinou vysokých zatížení do půdy.

•

onstrukce jednotlivých vrstev se musejí sladit s příslušnými
stavebně fyzikálními požadavky, které vyplývají z různých
druhů využití budov.

• Dimenzování spojovacích prostředků má velký význam,
protože v inženýrských stavbách tvoří spojovací prostředky
hlavní součást statiky.

