
PŘÍRUČKA
PRO PROVÁDĚNÍ

komplexní
cihelný systém 

HELUZ

Stavte s těmi
nejlepšími!
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Cihly HELUZ pro obvodové zdivo Cihly HELUZ pro akustické zdivoCihly HELUZ pro vnitřní zdivo

Cihly HELUZ pro příčkové zdivo

Doplňkové cihly

Obklady a dlažby

FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25)

broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací pro 
pasivní a nulové domy. 

Součinitel prostupu tepla až 0,11 W/m2K.

AKU „těžké“ 36,5; 30; 25; 20; 17,5; 11,5 

Cihelné bloky pro zvukověizolační nosné i nenosné zdivo. 
Splňují nejvyšší požadavky na akustický útlum. 

Rw (C, Ctr) až 58 (-3;-7) dB.

FAMILY (50; 44; 38; 30; 25)

broušené cihelné bloky pro nadstandardní nízkoenergetické 
stavění bez zateplení. 

Součinitel prostupu tepla až 0,15 W/m2K.

AKU zalévané broušené 25

Šalovací cihelné bloky pro zvukověizolační nosné i nenosné 
zdivo. Splňují nejvyšší požadavky na akustický útlum. 

Rw (C, Ctr) až 57 (-2;-5) dB.

NATURE ENERGY

Nepálené cihly  je možné využít při stavbě vnitřních stěn - 
příčkových a akumulačních zdí.

Akumulace tepla až 433 KJ/m2K  

HELUZ 17,5; 14; 11,5; 8

K - krajové, K-1/2 - krajové poloviční, 

1/2 - poloviční, R - rohové, N - nízké

Cihelný obkladový pásek HELUZ

Cihelná dlažba HELUZ

Mrazuvzdornost u pásků HELUZ – 25 OPM.  

STI (49; 44; 40; 38)

cihelné bloky pro energeticky úsporné a nízkoenergetické 
stavění. 

Součinitel prostupu tepla až 0,18 W/m2K.

AKU systém 2x20 + izolant a 2xAKU 17,5 MK + izolant

Zvukověizolační systém je určen pro nosné zdivo řadové vý-
stavby dvou samostatných štítových stěn. Splňuje nejvyšší 
požadavky na akustický útlum.

Rw (C, Ctr) až 62 (-1;-6) dB.

PLUS (44; 40; 38; 36,5)

cihelné bloky pro energeticky úsporné a pro nízkoenergetic-
ké stavění s dodatečným zateplením. 

Součinitel prostupu tepla až 0,21 W/m2K.

PŘEHLED SORTIMENTU – svislé konstrukce

P15 (30; 25)

PLUS 30 uni a HELUZ (24; 20)

cihelné bloky pro vnitřní nosné zdivo.  
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Překlady nosné a ploché

Roletové překlady

Obklady a dlažby

Věncovky Stropy MIAKO
Stropní panely
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Komínové systémy HELUZ Překlady HELUZ Stropy HELUZ MIAKO

Stropní panely HELUZ

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ
Mají využití při výstavbě nových i rekonstrukci stávajících 
komínů a lze je použít s jakýmkoliv stavebním materiálem. 
Jsou vhodné pro pevná, plynná i kapalná paliva – viz druhy 
komínů.

NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8
Používají se jako překlady nad dveřními a okenními otvory 
ve vnějších i vnitřních stěnách. Vyrábí se v délkách od 1 do 
3,5 m v modulu po 250 mm.

Stropy HELUZ MIAKO
Jsou tvořeny cihelnými vložkami a stropními nosníky vyztu-
ženými svařovanou prostorovou výztuží. Strop se zmonolitní 
nabetonovanou vrstvou.

Stropní nosníky – délka od 1,5 do 8,25 m á 250 mm
Stropní vložky – výška 80, 150, 190, 230 mm
Věncovky – výška 209, 229, 249, 269, 289 mm
Věncovky 2in1 - výška 229 a 249 mm

Typy panelů

Základní stropní panely mají šířku 1200, 900 a 600 mm  
a délku od 1,5 do 7,25 m v modulu po 250 mm. Doplňkové 
panely mají šířku 1000 a 700 mm. Na zakázku se také vyrá-
bí atypické panely - např. zkrácené panely, zkosené panely, 
panely se zvýšenou únosností tzv. PZU, balkónové panely, 
panely s prostupy.

NOSNÉ ŽALUZIOVÉ A ROLETOVÉ PŘEKLADY
Nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ tvoří schránku 
pro osazení venkovních rolet nebo žaluzií. Vyrábí se v délkách 
od 1,25 m do 4,25 m, šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm  
a výšce 238 mm. 

PLOCHÉ PŘEKLADY HELUZ
Používají se jako nosné překlady (za dodržení daných podmí-
nek) nad otvory ve stěnových konstrukcích – okna, dveře, vý-
klenky. Vyrábí se v délkách od 1 do 3 m v modulu po 250 mm 
a šířkách 115, 145 a 175 mm. 

 

Stropní panely HELUZ
Jsou tvořeny cihelnými vložkami a železobetonový-
mi žebry s nadbetonávkou. 

PŘEHLED SORTIMENTU – vodorovné konstrukce

HELUZ IZOSTAT DUO

HELUZ MULTI DUO

HELUZ IZOSTAT

HELUZ MULTI

HELUZ MINI-PLAST

HELUZ PLYN

HELUZ KLASIK
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Základní pomůcky pro zdění

Zednická lžíce Gumová palička Vodováha Zednická šňůra Míchačka

     

Pila na řezání cihel Elektrická pila na řezá-
ní cihel typu Aligator

Pila na řezání cihel 
kotoučová

Hoblovaná  nebo 
hliníková lať 2 m

Ochranné pomůcky 

     

Pomůcky pro zdění z broušených cihel
Míchadlo 
 

Vědro (65-90 l) 
 

Nanášecí válec pro 
celoplošné lepidlo 

Nanášecí válec pro 
žebírkové lepidlo 

Aplikační pistole na 
PUR pěnu 

     

Vyrovnávací souprava 
na maltové lože

Nivelační sada Stativ Hradítko pro válce na 
celoplošné lepidlo

Kotva  
z korozivzdorné oceli

   

Pomůcky pro zdění z nebroušených cihel Pomůcky pro zdění z akustických cihel

Maltovací přípravek (49-36,5 cm) Maltovací přípravek (30-14 cm)

  

POMŮCKY PRO ZDĚNÍ
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MALTY A OMÍTKY

Pojiva
HELUZ zakládací malta celoplošné lepidlo lepidlo pěna

 

Použití Zdicí malta určená pro založení 
první řady broušených cihel.

Zdicí malta pro tenkou spáru 
nanášená celoplošně na 

broušené cihly.

Zdicí malta pro tenkou spáru 
nanášená na žebra broušených 

cihel.

Speciální PUR pěna pro zdění  
z broušených cihel.

Typ běžná zimní běžná běžná zimní
Aplikační teplota > + 5 °C  -5 °C až +15 °C > + 5 °C -5 °C až +15 °C > + 5 °C -5 °C až +15 °C  -10 °C až +30 °C

Způsob nanášení Zednickou lžící, strháváním latí 
podle vyrovnávací soupravy

Nanášecím válcem 
(2in1 zubatým hladítkem, 
větší spotřeba cca o 10 %)

Nanášecím válcem nebo 
namáčením cihel

Aplikační pistolí, průměr 
housenky 2 cm, vzdálenost 
housenky od líce zdiva 5 cm

Váha 1 pytle (kg) 25 25 25 objem dózy 750 ml
Vydatnost  
čerstvé malty  
z 1 pytle (l)

13,9 36 19,5
 na 5 m2 zdiva (tlouška zdiva 

175-500 mm); 10 m2 (tloušťka 
zdiva 80-140 mm)

HELUZ malta TM 39 malta TREND zdicí malta NATURE ENERGY

 

Použití Zdicí tepelněizolační malta pro 
zdivo z nebroušených cihel.

Zdicí tepelněizolační malta se 
zvýšenou pevností - zakládá-
ní první řady cihel nízkoener-

getických domů, vyplnění 
spár v obvodovém zdivu  
a pro drobné výspravy.

Zdicí malta pro zdění z nebrouše-
ných cihel, určená zejména pro 

zhotovení vnitřního zdiva.

Zdicí malta učená pro zhotovení 
zdiva  

z nepálených cihel  
HELUZ Nature Energy.

Typ běžná zimní běžná běžná zimní > + 5 °C
Aplikační teplota > + 5 °C  -5 °C až +15 °C > + 5 °C  -5 °C až +15 °C > + 5 °C  -5 °C až +15 °C

Způsob nanášení Zednickou lžící nebo maltovacím 
přípravkem

Zednickou lžící, strháváním 
latí podle vyrovnávací 

soupravy

Zednickou lžící nebo maltovacím 
přípravkem Zednickou lžící

Váha 1 pytle (kg) 25 25 40 25

Vydatnost čerstvé 
malty z 1 pytle (l) 39 40 23 13,9

HELUZ omítka TO EXTRA omítka TO

 

Použití
Tepelněizolační malta pro vnější 

omítku (T) podle EN 998-1, 
kategorie CS I, W1, T2

Tepelněizolační malta pro 
vnější omítku (T) podle EN 

998-1, kategorie CS I, W1, T2

Váha 1 pytle (kg) 13 17

Vydatnost - plocha 
omítnutá z jednoho 
pytle při doporuče-
né vrstvě (m2)

1,3 1,9
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Polystyren pro vysypání cihel a zvýšení tepelněizolačních vlastností zdiva
HELUZ polystyren PLUS HELUZ drcený polystyren

Zrnitost (mm) 3 
Balení (l) 200 
doporučené použití 1 a více řad zdiva

Zrnitost (mm) 3-6 
Balení (l) 300 
doporučené použití do první řady

Extrudovaný polystyren HELUZ do krajových cihel

Extrudovaný polystyren XPS řezaný Extrudovaný polystyren XPS desky

Rozměry D/Š/V (mm) 1250/150/30 
balení v balíku (ks) 5

Rozměry D/Š/V (mm) 1250/600/30 
balení v balíku (ks) 12

Polystyren ESP 70 Z mezi překlady HELUZ 23,8
Výška (mm) Délka (mm) Šířka (mm) ks v balení
70 1500 240 16
90 1500 240 12
100 1500 240 12
120 1500 240 10
140 1500 240 8
150 1500 240 8

Polystyren HELUZ k věncovkám 8/21; 8/23; 8/25
Šířka (mm) Délka (mm) Výška (mm) ks v balení
210 1500 100 12
230 1500 100 12
250 1500 100 12

POLYSTYRENY
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VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO ZDĚNÍ
 � Zdění by mělo být prováděno při teplotě 5 až 30 °C.
 � Při teplotě < −5 °C je zdění zakázané (při použití PU pěny  

HELUZ je mezní teplota −10 °C).
 � Při teplotě > 10 °C doporučujeme cihly navlhčit před nanášením 

malty.
 � Při zdění za teplot okolo 0 °C doporučujeme používat zimní 

variantu pojiv.
 � Již provedené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy (při-

krytí fólií) – obr č. 2.
 � Zdicí prvky nesmí být namrzlé, mastné, zaprášené nebo jinak 

znečištěné.
 � Zvláštní důraz je kladen na rovinatost založení! 
 � Při vyzdívání stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí 

zednické šňůry. Svislost zdiva kontrolujeme průběžně pomo-
cí vodováhy či olovnice. Poloha cihel ve zdivu se upravuje 
gumovou paličkou.

 � Výška vyzdění během jednoho dne je závislá na tloušťce zdi-
va, druhu použité malty, hmotnosti zdiva, povětrnostních 
vlivech apod. 

 � Kotvení vnitřního zdiva, popř. příček provádíme pomocí 
plochých nerezových kotev, zabudovaných do ložných spár 
obvodového zdiva – obr. č. 3 a 4, v každé druhé ložné spáře. 
Další způsob zavázání vnitřního nosného zdiva je přípustný 
pomocí kapes a ozubů. Nedoporučuje se však do obvodo-
vého tepelněizolačního zdiva. 

 � Mezery mezi stropem a poslední řadou zdiva příček se vyplňují 
maltou, v případě požadavku na pružné dotěsnění se použije  
k výplni mezery pružný materiál (např. minerální vata). 

 � Dveřní zárubně se ve zdivu vyrovnají, zafixují klíny (popř. šik-
mými latěmi) a upevní ke zdivu maltou nebo montážní pě-
nou. Rámy oken a dveří se kotví pomocí samořezných šrou-
bů. Vrtáme vždy bez příklepu.

 � Zhotovení základových kon-
strukcí (základová deska, zákla-
dové pasy, apod.),

 � provedení hydroizolační vrstvy 
pod zdivem s min. přesahy pro 
pozdější napojení hydroizola-
ce, (obvodová stěna 150 mm 
z  jedné strany, vnitřní zdivo  
o 150 mm z každé strany),

 � začištění případných nerovnos-
tí na  základu pod budoucím 
zdivem – obr. č. 1.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PROVÁDĚNÍ ZDIVA SYSTÉMU HELUZ

1

2

3

4
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Základním předpokladem pro dosažení deklarova-
ných parametrů cihelného zdiva je zhotovení správ-
né vazby cihel – obr. 5. 
Vazba cihel – vzájemné přesazení cihel je optimální 
provádět o ½ délky bloku, nejméně však o 0,4x výš-
ku bloku. V případě, kdy vznikne při vyzdívání me-
zera mezi cihlami, je nutné tuto mezeru vyplnit mal-
tou nebo dořezem cihly a promaltováním – obr. č. 6  
(v případě zdění na PUR pěnu propěněním dvěma 
pruhy). V případě zdění pilířů je nutné řezání cihel mi-
nimalizovat a dodržovat co možná největší převazbu.

Výška cihel – typ Optimální 
převazba

Minimální 
převazba

249 mm – cihly broušené ½ délky cihly 100 mm

238 mm – cihly nebroušené ½ délky cihly 95 mm

Doplňkové cihly – K, K-1/2, R – se používají zejména 
pro správnou vazbu rohů – obr. č. 11 snadno se do-
držuje správná vazba zdiva. Dále slouží k systémo-
vému řešení v ostění stavebních otvorů a parapetů.
Je zakázáno bez řádného odůvodnění kombinovat 
cihly malého a velkého formátu v jedné řadě cihel, 
například zdít vedle sebe cihly HELUZ a mezery do-
zdívat plnými cihlami – obr. č. 5a. Toto může být na-
opak výhodné v místě uložení průvlaků.

min. 95 mm

min. 100 mm

Nebroušené cihly, skladebný 
rozměr 250 mm

min. 95 mm

Nebroušené cihly, skladebný 
rozměr 375 mm

min. 100 mm

Broušené cihly, skladebný 
rozměr 375 mm

Broušené cihly, skladebný 
rozměr 250 mm

Kombinace různých typů cihel 
 jsou bez odůvodnění zakázané

  

 

 

VAZBA CIHEL

5

5a

6

K K-1/2 R
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Zdivo z broušených cihel na tenkovrstvou maltu (lepidlo) a pěnu

Broušené cihly  
- výška 249 mm,  
cihly jsou broušené  
pouze na ložných plochách

Vyrovnání zakládací malty
 � Vyměření a označení půdorysné polohy zdiva dle projektové doku-

mentace,
 � označení otvorů ve zdivu,
 � výškové zaměření základové desky v místech budoucích stěn (nive-

lační přístroj a lať),
 � tloušťka vyrovnávacího maltového lože ze zakládací malty > 10 mm, 

je-li tloušťka větší jak 40 mm, je nutné provést výškové vyrovnání ve 
dvou pracovních záběrech.

 � Zvláštní důraz musí být kladen na rovinatost založení.      obr. č. 7, 8 

První řada zdiva
 � Založení první řady broušených cihel:

 - do čerstvého zavadlého vyrovnaného mal-
tového lože (malta udržována v dostatečně 
vlhkém stavu), cihly zbaveny prachu a jiných 
nečistot, první den vyzdít max. 3 řady,

 - do jeden den vyzrálé zakládací malty, na kte-
rou je před položením cihel nanesena zubo-
vým hladítkem tenkovrstvá malta (s výškou 
zubu 6 mm) – obr. č. 9.

 � Založení rohů stavby a následné napnutí zed-
nické šňůry z vnější strany cihel – obr. č. 10.

 � Dále založíme cihly u dveřních ostění. 
 � Cihly ukládáme do maltového lože od krajů do 

středu zdi podél napnuté šňůry. V místě, kde 
není možné uložit celou cihlu, se použije dořez.

 � Cihly ukládáme těsně k sobě na sraz, pokud není 
svislá spára typu pero a drážka, pak spáru pro-
maltujeme. 

 � Případné srovnávání cihel provádíme pomocí 
gumové paličky – obr. č. 11. 

 � Posouvání cihel po maltovém loži je zakázáno!
 � Na první řadu cihel doporučujeme zhotovit 

zpětný spoj z hydroizolace jako ochranu cihel 
proti vodě – obr. č. 12 a,b.

ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

7 8 9

10

12a 12b

11
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Snížení tepelných ztrát první řady 
zdiva pro eliminaci možných tepel-
ných ztrát v místě napojení zdiva  
a betonového základu

 � drcený polystyren HELUZ R  
(HELUZ PLUS) – vysypání cihel pří-
mo na stavbě – obr. č. 13,

 � HELUZ Family 2in1 – cihly naplně-
ny přímo z výroby – obr. č. 14.

 Další řady zdiva
Jako pojivo se používají tenkovrstvé malty, a to:

HELUZ celoplošné lepidlo SB C
(pokrývá celou plochu cihel včetně dutin) 

 � Aplikace lepidla – v tloušťce 3 mm pomo-
cí nanášecího válce SB C, položení cih-
ly cca do 5 minut od nanesení lepidla  
– obr. č. 15.

 � Na cihly FAMILY 2in1 lze použít i nanášení 
pomocí zubového hladítka s výškou zubu  
6 mm (vyšší spotřeba lepidla cca o 10 %).

HELUZ lepidlo SB
(pokrývá pouze jednotlivá žebra cihel) 

 � Aplikace lepidla – namáčením cihel rovnoměrně do mal-
ty pro tenké spáry, výška namočení max. 5 mm, uložení 
namočené cihly IHNED na své místo ve zdivu – obr. č. 16.

 � Nanášením pomocí válce SB – obr. č. 17.

HELUZ pěna (speciální PUR pěna pro zdění z broušených cihel) 
 � PU pěna se nanáší pomocí aplikační pistole cca 5 cm od lícové 

strany cihel v „housenkách“ o průměru cca 3 cm – obr. č. 18.
Pro zdivo tloušťky ≥ 175 mm včetně se nanáší dvě „housenky“, pro 
užší zdivo jedna „housenka“ PU pěny. Cihly ukládáme těsně k sobě 
na sraz. Styčné spáry bez spoje P+D se promaltují, výjimečně vy-
plňují PU pěnou, šířka styčné spáry by měla být ≤ 5 mm – obr. č. 20. 
Usazení cihel je nutné provést cca do 3 minut po nanesení pěny. 

ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

POSOUVÁNÍ CIHEL PO NANESENÉ VRSTVĚ LEPIDLA JE 
ZAKÁZÁNO!

S USAZENOU CIHLOU SE NESMÍ JIŽ DÁLE MANIPULOVAT!

13

15

18

16 17

1414
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Při zdění provádíme řádně vazby rohů – obr. č. 19-21  
a dodržujeme převazby. Ideální převazba na ½ délky 
bloku, min. však 100 mm. Při zdění postupujeme od kra-
jů do středu, kde se použije dořez a promaltování. Šířka 
styčné spáry by měla být ≤ 5 mm – obr. č. 22. U cihel, 
které nemají doplňkové cihly K a K-1/2 s kapsou pro izo-
lant, se ostění stavebních otvorů zhotovuje dle obr. č. 23, 
nikdy není cihla osazena řezanou stranou do líce zdiva. 

Pro výškovou kontrolu zdiva využijeme lať s vyzna-
čenými modulovými rozměry – obr. č. 24.

ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ
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Standardní řešení, zdění na tenkovrstvé malty

Zdění na PU pěnu Heluz

Alternativní řešení při zdění na tenkovrstvou maltu

Vyplněno tepelněizolační maltou

Vyplněno izolantem (např. EPS, XPS) nebo tepelněizolační maltou

Nanést pruh PU pěny Heluz

Vyplněno izolačním materiálem (např. EPS, XPS)

Nutno promaltovat

Nutno promaltovat
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Řešení tepelných mostů kolem rámů oken 
a dveří:

 � Vytvoření drážky v místě parapetu a ostění 
otvoru pomocí krajových cihel – obr. č. 25,

 � v parapetní řadě cihly ukládáme do lože  
z tepelněizolační malty HELUZ TREND,

 � do vzniklých drážek vložíme pruhy z ex-
trudovaného polystyrenu, který navazuje 
na tepelnou izolaci překladu – obr. č. 26 
až 28.

ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

25

27 28

26
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Akustická cihla zalévaná

Akustická cihla těžká

ZDĚNÍ Z AKUSTICKÝCH CIHEL HELUZ

Zdění ze zalévaných cihel

Důležité pokyny pro zdění 
 � Vyzdívání akustické vnitřní stěny ze zalévaných cihel je vhodné 

provádět před realizací stropní konstrukce. 
 � Zalévané (šalovací) cihly se vyzdívají namáčením do tenkovrstvé 

malty (cihly broušené v = 249 mm).
 � Ve vodorovném směru se cihly kladou na sucho tak, aby do sebe 

zapadaly pera a drážky (nutno zajistit těsnost spojů).
 � Převazba jednotlivých řad se provádí o ½ cihly.
 � Zalévání dutin se provádí maltou či betonem max. po 1,0 m (což se 

rovná 4 řady cihel) – obr. č. 33.
 � Materiál pro zalévání: 

 - malta – obj. hmotnost min. 1900 kg/m3

 - beton – min. třídy C8/10. 
 � Pro omítání malta o obj. hmotnosti > 1700 kg/m3, nutno se řídit 

projektovou dokumentací nebo Technickou příručkou pro projek-
tanty a stavitele.

 � Pokud se akustická stěna vyzdívá až po zhotovení stropní konstruk-
ce, doporučuje se nahradit poslední řadu cihel zdivem z cihel plných 
pálených, kdy je nutné vyplnit všechny styčné spáry maltou.

 � Zavázání stěny do jiného zdiva je možné provést pomocí nerezo-
vých  kotev. 

Zdění z těžkých akustických cihel

Důležité pokyny pro zdění
 � Před začátkem zdění je důležité si 

zkontrolovat rovinatost podkladu 
(nerovnosti vyrovnat maltou).

 � Pro rovnoměrné nanášení malty na 
ložné spáry zdiva doporučujeme po-
užít maltovací přípravek HELUZ – obr.  
č. 34. Tloušťka ložné spáry je optimál-
ně 12 mm, je nutné min. tl. 10 mm.

 � Pro zdění se používá malta MVC  
s obj. hmotností > 1700 kg/m3.

 � Pro omítání malta o obj. hmotnosti 
> 1600 kg/m3

 � Je nutno se řídit projektovou doku-
mentací nebo Technickou příručkou 
pro projektanty a stavitele.

 � Pokud má akustická cihla maltovou 
kapsu, je nutné kapsu vyplnit zdicí 
maltou – obr. č. 35.

V AKUSTICKÉ STĚNĚ JE ZAKÁZÁNO 
PROVÁDĚT ROZVODY TECHNICKÝCH 
INSTALACÍ!  V případě nutnosti je toto 
třeba konzultovat s projektantem!

33

34

35
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ZDĚNÍ Z AKUSTICKÝCH CIHEL HELUZ

AKU systém pro řadovou výstavbu

AKU 2x20 s izolantem

Důležité pokyny pro zdění
 � Jedná se o systém s vloženou izolací  

z minerální vlny, která se vkládá při 
zdění na stavbě.  

 � Před začátkem zdění je důležité si 
zkontrolovat rovinatost podkladu (ne-
rovnosti vyrovnat maltou).

 � Nejprve se vyzdí jedna stěna tl. 200 
mm (175 mm) a zároveň se zdě-
ním druhé stěny se vkládá do me-
zery mezi stěnami minerální vata 
„na doraz“ k již vyzděné stěně. Mi-
nerální vata, tvořená nejlépe pomo-
cí dvou desek, se vkládá do mezery  
tak, aby spáry neprobíhaly v jedné vo-
dorovné rovině.

 � Pro rovnoměrné nanášení malty na lož-
né spáry zdiva doporučujeme použít 
maltovací přípravek HELUZ – obr č. 36.

 � Ložná spára se plně promaltuje. 
 � Cihly ukládáme těsně k sobě na sraz, 

pokud není svislá spára typu pero  
a drážka, pak spáru promaltujeme.

 � Pokud zdíme z cihel s maltovou kapsou 
(MK), je nutné tuto kapsu vyplnit zdicí 
maltou. 

 � Zdění se provádí maltou o obj. hmot-
nosti >1700 kg/m3. 

 � Omítání maltou o obj. hmotnosti 
>1600 kg/m3.

V AKUSTICKÉ STĚNĚ JE ZAKÁZÁNO 
PROVÁDĚT ROZVODY TECHNICKÝCH IN-
STALACÍ – obr. č. 38!  V případě nutnosti 
je toto třeba konzultovat s projektan-
tem!

36

37

38



1817/03/2015 / Technické změny vyhrazeny.

PŘEKLADY

L max 1000 mm L max 1000 mm

Montážní podepření u plochých překladů

Ln

1 montážní podpora při světlosti otvoru Ln > 1,0 m
2 montážní podpory při světlosti otvoru Ln > 2,0 m 

Nosné překlady HELUZ 23,8
 � Uložení překladu vždy do maltového lože z malty HELUZ TREND 

(nebo cementové malty M10) v tl. cca 10 mm. Před zhotovením malto-
vého lože doporučujeme přeměřit výškový modul a výšku překladů a 
následně zhotovit maltové lože tak, aby horní hrana překladu nebyla 
uložena výše než okolní zdivo. Výška maltového lože je min. 6 mm.

 � Délka uložení překladu 125 mm pro překlady do délky 1,75 m, ulo-
žení 200 mm pro překlady délky 2,0 a 2,25 m a uložení 250 mm pro 
překlady 2,5 m a delší –  obr. č. 2.

 � POZOR NA SPRÁVNOU ORIENTACI PŘEKLADU DLE SMĚRU ŠIPEK! 
 � U překladů v obvodovém zdivu se zpravidla osazuje 1 překlad z ex-

teriéru a zpravidla 3 překlady z interiéru – zbytek prostoru je vyplněn 
tepelnou izolací s přerušeným maltovým ložem – obr. č. 1.

 � Z vnější i vnitřní strany se překlady osazují keramickou plochou smě-
rem „ven“, aby tvořily vhodný podklad pro omítky.

 � Kontrola správného osazení překladu při nečitelném nápisu HELUZ 
ukazuje vyražený nápis NAHORU v horní části překladu a DOLU  
v dolní části překladu s viditelným drážkováním zespodu – obr. č. 3.

Nosný překlad HELUZ 23,8

Ploché překlady HELUZ
 � Před zabudováním vizuálně zkontrolovat stav překladů, nalome-

né či jinak vážně poškozené překlady se nesmějí zabudovávat.
 � Při manipulaci s plochými překlady dochází k pružnému prů-

hybu, který není závadou výrobku, doporučuje se manipulace  
s překlady otočenými na „bok“.

 � Uložení plochých překladů je vždy do cementové malty M10  
tl. 10 mm, délka uložení překladu min. 125 mm.

 � Ploché překlady nejsou dostatečné únosné samy o sobě, jako 
nosné se chovají až ve spojení s nadezdívkou nebo nadbetonáv-
kou. 

 � V nosných stěnách musí být nad plochým překladem všechny 
styčné spáry mezi cihlami (ložné i svislé) plně promaltovány  
(i u cihel typu pero drážka a u cihel broušených).

 � V příčkách (do tl. 140 mm) z cihel broušených postačí promal-
tovat ložnou spáru nad překladem a potom uložit cihly těs-
ně vedle sebe na sraz per a drážek (výška nad překladem max.  
1,0 m = 4 řady), jinak je nutné promaltovat i svislé spáry.

 � Před nadezděním je nutno plochý překlad podepřít do rovi-
ny, aby vzdálenost mezi podporami nebyla větší než 1,0 m  
– obr. č. 4. Odstranění podpěry cca 2 týdny po zatvrdnutí spolu-
působící zóny.

Plochý překlad HELUZ

MONTÁŽ A ULOŽENÍ PŘEKLADŮ HELUZ

1

2

4

3



19 17/03/2015 / Technické změny vyhrazeny.

PŘEKLADY

MONTÁŽ A ULOŽENÍ PŘEKLADŮ HELUZ / DRÁŽKY A VÝKLENKY

Velikost vodorovných a šikmých drážek ve zdivu  
přípustných bez statického výpočtu

tloušťka  
stěny

maximální hloubka drážky

neomezená  
délka

délka  
1 250 mm

(mm) (mm) (mm)

80 - 115 0 0

140 - 175 0 15

200 10 20

240 - 300 15 25

přes 300 20 30

Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu   
přípustných bez statického výpočtu

tloušťka  
stěny

dodatečně prováděné drážky  
a výklenky

vyzdívané drážky  
a výklenky

maximální 
hloubka

maximální  
šířka

maximální 
šířka

minimální  
zbytková  

tloušťka stěny
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

80 - 115 30 100 300 70

140 - 175 30 125 300 90

200 30 150 300 140

240 - 300 30 175 300 175

přes 300 30 200 300 215

Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ
 � Uložení překladu vždy do maltového lože, tl. cca 10 mm, délka ulo-

žení překladu min. 200 mm – obr. č. 6.
 � Zvláštní důraz je kladen na dokonalou rovinatost osazení překladu, 

pro bezproblémovou montáž žaluzií a rolet.
 � Pro manipulaci jeřábem se používají závěsné háky, po usazení pře-

kladu háky odstranit (při manipulaci s překladem dbát zvýšené 
opatrnosti).

 � JAKÉKOLIV ÚPRAVY TVARU ČI DÉLKY PŘEKLADU JSOU ZAKÁZÁNY!
 � Před započetím omítání stěn je nutné provést min. přípravu pro 

zvolený stínicí systém – obr. č. 7.

Nosný žaluziový
a roletový překlad HELUZ

DRÁŽKY A VÝKLENKY
Pro rozvody elektroinstalací, zdravotních instalací, plynoinstalace atd.

Důležité pokyny pro provádění 
 � Drážky a výklenky nesmí procházet překlady a ztužujícími věnci.
 � Jako nejvhodnější pomůcka se doporučuje elektrická drážkovačka.
 � Pro vrtání elektroinstalačních krabic se doporučuje použití korunko-

vého vrtáku kulatých otvorů (Ø 20 až 152 mm)– obr. č. 8.
 � Velikosti drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez statických vý-

počtů viz tabulky, jinak je nutná konzultace s projektantem.
 � V případě potřeby větších průměrů pro technické rozvody je vhod-

né je řešit již v projektu, např. pomocí obezdění, využití instalačních 
přizdívek, rozvody v podlaze, vhodné umístění prostupů kupř. ve ve-
stavěných skříních apod. 

Ovládání elektrickým motorem Ovládání klikou Ovládání popruhem

5
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8



2017/03/2015 / Technické změny vyhrazeny.

STROPY

Postup při montáži stropů HELUZ MIAKO
Před vlastní montáží doporučujeme ověřit světlost nosných stěn (průvlaků) - tolerance + 20 mm.

Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené keramickými stropními vložkami 
a keramicko-betonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostoro-
vou výztuží.

Ukládání stropních nosníků
 � Stropní nosníky HELUZ se ukládají: 

 - na vyrovnané zdivo z broušených cihel,
 - na zdivo vyrovnané cementovou maltou  

tl. min.10 mm nebo betonovou mazaninou (cca 
2 dny vyzrálé lože),

 - na železobetonový věnec nebo průvlak.

 � Minimální délka uložení nosníků HELUZ na nos-
ném zdivu musí být 125 mm. 

 � Není-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak, 
stropní nosníky se začínají ukládat od místa, kde 
je nějaký další konstrukční prvek (např. schodiště, 
komín apod.) – obr. č. 3, 4.

 � Na upravený podklad pro uložení doporučujeme 
položit těžký asfaltový pás – obr. č. 1 a 2.

 � Asfaltový pás se pokládá na zdivo pouze v místě 
budoucího železobetonového věnce!

 � Asfaltový pás doporučujeme vkládat i při horním 
povrchu stropu pod budoucími stěnami a příčka-
mi. 

 � Začínají-li u nosné zdi první z kraje stropní vložky, 
začíná se s montáží nosníků od této strany – obr. č. 9. 

 � Osová vzdálenost mezi jednotlivými stropními 
nosníky se vymezí osazením krajních stropních 
vložek – obr. č. 5.

 � Max. mezera mezi hranou stropního nosníku  
a hranou stropní vložky je 5 mm.

KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO

1
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STROPY

Montáž podepření
 � Stropní nosníky je nutné ihned po ulo-

žení v montážním stavu podepřít lini-
ovými podpěrami (vodorovné dřevěné 
hranoly a svislé sloupky) – obr. č. 6.

 � Vzdálenost mezi podpěrami nebo 
mezi podpěrou a zdivem je max. 1800 
mm. Liniové podpěry se podepírají 
sloupky ve vzdálenosti max. 1500 mm 
– obr. č. 7.

 � Při provádění stropů ve více pat-
rech současně musí být sloupky nad  
SEBOU.

 � Podpěry nosníků odstranit po do-
sažení normové pevnosti „nadbeto-
návky“ (cca 4 týdny). Při odstraňová-
ní montážních podpěr se postupuje 
vždy od horního podlaží ke spodnímu.

Pokud se musí provést nadvýšení, je nut-
né zabezpečit, aby stropní nosníky zůsta-
ly pevně uloženy na zdivu (zamezit nad-
zvedání konců v místě uložení).

Ukládání keramických stropních vložek 
 � Nejprve se provede uložení vložek v jedné řadě na obou kon-

cích nosníků (pro vymezení osové vzdálenosti). Po provede-
ní montážního podepření a nadvýšení stropních nosníků, se 
postupně osazují stropní vložky v řadách tak, aby práce byla 
plynulá – obr. č. 8.

 � Uložení stropních vložek na zdivu z boku musí být min. 25 
mm – obr. č. 9. Uložení stropních vložek na zdivu z čela se do-
poručuje alespoň 10 mm, aby nepodtékal beton při betonáži.

 � S betonáží stropu lze začít po uložení stropních vložek po celé 
délce nosníku (vzduchové dutiny u stropních vložek není nut-
né uzavírat proti zatékání betonu).

 � Pro zajištění roznesení lokálního montážního zatížení (např. sta-
vební kolečko) je nutné položit na stropní konstrukci pojezdová 
prkna tl. min. 24 mm (prkna podepřít nad stropními nosníky).
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Vyzdívání věncovek                 – obr. 10
 � Věncovky se umísťují na vnější okraj obvodového zdiva. 
 � Ve vodorovném směru se kladou na sraz, na pero a drážku – obr. č. 11.
 � Po vyzdění se k vnitřní straně věncovky přiloží tepelná izolace (zafixovat maltou  

k podkladu) – obr. č. 12.
 � Doporučuje se každou třetí věncovku zafixovat pomocí ohnutého drátu připevně-

ným k výztuži stropního nosníku (zajištění proti vyvalení při betonáži stropu).

KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO
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STROPY

KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO

Ukládání výztuže
 � Nad obvodovým i vnitřním nosným zdivem se vloží výztuž ztužujícího věnce.
 � V místě křížení a stykování věnců je nutno vložit rohové příložky– obr. č. 13 a 21.
 � Pokud projektant neurčí jinak, musí být vyztužena i „nadbetonávka“ stropu - uložit do celé plochy KARI síť  

Ø4-150/Ø4-150 – obr. č. 14.
 � Síť musí být zatažena min. 150 mm nad zdivo – obr. č. 15, stykování sítí přesahem 210 mm v obou směrech, sítě 

stykovat tak, aby se v jednom bodě překrývaly 3 ks sítí (ne 4 ks) – obr. č. 20.
 � Při betonáži je nutné dodržet min. krytí výztuže 20 mm, u sítí min. 10 mm.

Postup betonáže
 � Betonáž lze zahájit po uložení všech stropních vložek, potřebné výztuže 

nadbetonávky, věnců, příp. stropních výměn, příložek, průvlaků apod.
 � V souladu s projektovou dokumentací je nutné před betonáží osadit 

chráničky, kotvení navazujících konstrukcí, přípravu pro uložení scho-
diště, případně rozvody elektroinstalace apod. 

 � Před betonáží se celá plocha stropu důkladně navlhčí pro lepší přilna-
vost betonové směsi – obr. č. 16.

 � Při betonáži stropu se zároveň betonují ztužující věnce, nosná žebra  
a betonová vrstva („nadbetonávka“) nad stropními vložkami – obr.  
č. 17, 18, 19, a to betonem C 20/25-XC1-S3 s max. velikostí zrna kame-
niva 8 mm.

11 12

13 14

16

15
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KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO

 � Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu!
 � Při provedení nadvýšení je nutné dodržet stejnou tloušťku „nadbeto-

návky“ po celé ploše stropu – i v místě nadvýšení. 
 � Betonová směs se ukládá plynule a zároveň se provádí hutnění.
 � Postup betonáže stropů HELUZ je v pruzích, a to ve směru nosníků.
 � Pracovní spára smí být vedena pouze mezi nosníky (uprostřed stropní 

vložky MIAKO).
 � Při betonáži v zimě nesmí být povrch keramických tvarovek a vý-

ztuže namrzlý! 
 � Po betonáži je velmi důležité ošetřování betonu, udržovat beton v do-

statečně vlhkém stavu až do jeho řádného zatvrdnutí. V létě nekropit 
studenou vodou, ale vlažnou.

 � Montážní podpěry nosníků doporučujeme odstranit nejdříve cca po  
3 týdnech po ukončení betonáže.
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KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ

Keramobetonové panely jsou tvořeny keramickými stropními vložkami a železobetonovými žebry s nadbetonávkou.

Postup při montáži keramických stropních  
panelů HELUZ
Před vlastní montáží doporučujeme OVĚŘIT SVĚTLOST 
NOSNÝCH STĚN (průvlaků) - tolerance + 20 mm.

Ukládání panelů
 � Stropní panely HELUZ se ukládají: 

 - na vyrovnané zdivo z broušených cihel,
 - na zdivo vyrovnané cementovou maltou tl. min. 

10 mm nebo betonovou mazaninou (cca 2 dny 
vyzrálé lože),

 - na železobetonový věnec nebo průvlak.
 � Firma HELUZ doporučuje panely ukládat na těžký 

asfaltový pás tl. 3,5 mm – obr. č. 22.
 � Asfaltový pás se doporučuje vkládat i při horním po-

vrchu stropu pod budoucími stěnami a příčkami.
 � Skutečná délka uložení na stavbě je min. 115 mm 

(na výkrese kótováno 125 mm – skladebný rozměr). 
Není-li uložení 115 mm a panel má vyčnívající vý-
ztuž, lze ho uložit min. 80 mm – obr. č. 23.

 � Uložení panelu podélně (z boku) se doporučuje  
25 mm, avšak zároveň max. 50 mm, aby nepodtékal 
beton při betonáži ztužujícího věnce.

 � Ukládání balkónových panelů se provádí vždy na že-
lezobetonový věnec, aby bylo zajištěno ztužení.

 � Pokládka panelů jeřábem – obr. č. 24.

Montáž podepření

 � Pokud je zajištěno uložení na zdivu min. 115 mm, je stropní 
panel staticky únosný ihned po uložení.

 � Panely je možné uložit na zdivo i při nedodržení min. uložení 
po konzultaci s projektantem. V tom případě je nutné panely 
v montážním stádiu podepřít liniovou podpěrou!

 � Liniová podpěra je podpírána sloupky po vzdálenosti max. 
1500 mm, které musí být mezi sebou zavětrovány.

 � Pokud jsou mezi panely vloženy stropní nosníky MIAKO, je 
nutné je také montážně podepřít.

Vyzdívání věncovek    
 � Věncovky se umísťují na vnější okraj obvodového zdiva.
 � Ve vodorovném směru se kladou na sraz, na P+D – obr. č. 25.
 � Po vyzdění se k vnitřní straně věncovky přiloží tepelná izolace 

(zafixovat maltou k podkladu). 
Doporučujeme každou třetí věncovku zafixovat pomocí ohnutého 
drátu připevněným k výztuži věnce (zajištění proti vyvalení při be-
tonáži stropu).

22
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KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY HELUZ

Ukládání výztuže
 � Nad obvodovým a vnitřním nosným zdivem se vloží výztuž ztužujícího věnce (není-li proveden pod úrovní 

stropu).
 � V místě křížení a stykování věnců je nutno vložit rohové příložky – obr. č. 21.
 � Ve styčných spárách mezi panely není potřeba žádná výztuž, pokud není předepsána v projektu.
 � V případě, že jsou ve stropní konstrukci navrženy stropní nosníky HELUZ MIAKO, je nutné k hornímu povrchu 

vložit přídavnou výztuž. Nad stropními vložkami MIAKO by měla být výztuž, a to min. KARI síť Ø4-150/Ø4-150 
se zakotvením a zatažením výztuže min.150 mm za osu nosníku. Při betonáži zajistit min. krytí výztuže 20 mm, 
sítě min. 10 mm.

Postup betonáže
 � Před betonáží styčné spáry mezi stropními panely se musí ZEJMÉNA KERAMICKÁ ČÁST řádně navlhčit pro 

zajištění lepší přilnavosti betonové směsi – obr. č. 26.
 � K zalévání styčných spár mezi panely se použije beton min. C16/20 dostatečně měkké konzistence s max. 

velikostí zrna 4 mm – obr. č. 27. Spotřeba betonu na zálivku je 0,12 m3/bm.
 � Při betonáži stropů z panelů HELUZ je vhodné současně betonovat i ztužující věnce betonem C 20/25-XC1-S3 

s max. velikostí zrna kameniva 8 mm.
 � Teplota povrchu keramických tvarovek a výztuže při betonáži nesmí klesnout pod 5 °C.
 � PO BETONÁŽI JE DŮLEŽITÉ UDRŽOVAT BETON DO ŘÁDNÉHO ZATVRDNUTÍ VE VLHKÉM STAVU.
 � Je třeba zamezit pohybům ve spáře mezi panely (např. vlivem zatížení panelu paletami se stavebním materi-

álem) před dostatečným zatvrdnutím zálivkového betonu ve spáře. 

26 27
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DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI

vnější strana zdiva zdivo z cihel HELUZ vnitřní strana zdiva

povrchová úprava podklad typ cihel podklad povrchová úprava

Cemix NRB, NRC, 
NZB, NZC 

nebo 
Cemix FNB, FNC

Cemix 052 
+ 

Cemix 032 nebo 
Cemix 057

Family 50  
Family 44  
Family 38

Cemix 073 nebo  
Cemix 083 nebo  
Cemix 016 nebo  

Cemix 026

Cemix VTB, VTC nebo 
interiérový nátěr

Cemix NRB, NRC, 
NZB, NZC  

nebo  
Cemix FNB, FNC

Cemix 052 + 
Cemix 032 nebo Cemix 

057

STI 49 
STI 44  
STI 40  
STI 38

Cemix 073 nebo  
Cemix 083 nebo 
Cemix 016 nebo 

Cemix 026

Cemix VTB, VTC nebo 
interiérový nátěr

Cemix NRB, NRC, 
NZB, NZC 

nebo 
Cemix FNB, FNC

Cemix 052  
+ 

Cemix 032 nebo 
Cemix 057

Plus 44 
Plus 40

Cemix 073 nebo  
Cemix 083 nebo  
Cemix 016 nebo  

Cemix 026

Cemix VTB, VTC nebo 
interiérový nátěr

Cemix NRB, NRC,  
NZB, NZC 

nebo 
Cemix FNB, FNC

Cemix 052 
+ 

Cemix 032 nebo 
Cemix 057

Family 50 2in1  
Family 44 vyplněná EPS 
Family 38 vyplněná EPS

Cemix 073 nebo  
Cemix 083 nebo  
Cemix 016 nebo  

Cemix 026

Cemix VTB, VTC nebo 
interiérový nátěr

Cemix M
Cemix 135 

+ XPS 
+ Cemix 135 se síťovinou

Sokl

vnější strana zdiva zdivo z cihel HELUZ vnitřní strana zdiva

povrchová úprava podklad typ cihel podklad povrchová úprava

Weber.pas silikát nebo 
Weber.Top 204

Weber.dur 137 nebo 
Weber.dur 130

Family 50  
Family 44  
Family 38

Weber.dur 137 nebo 
Weber.cal 174

Kerapas IK nebo Weber.
cal vápenný

Weber.pas silikát nebo 
Weber.Top 204 Weber.dur 137

STI 49 
STI 44  
STI 40  
STI 38

Weber.dur 137 nebo 
Weber.cal 174

Kerapas IK nebo Weber.
cal vápenný

Weber.pas silikát nebo 
Weber.Top 204

Weber.dur 137 nebo 
Weber.dur 130

Plus 44 
Plus 40

Weber.dur 137 nebo 
Weber.cal 174

Kerapas IK nebo Weber.
cal vápenný

Weber.pas silikát nebo 
Weber.Top 204

Weber.dur 137 nebo 
Weber.dur 130

Family 50 2in1  
Family 44 vyplněná EPS 
Family 38 vyplněná EPS

Weber.dur 137 nebo 
Weber.cal 174

Kerapas IK nebo Weber.
cal vápenný
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Při provádění omítek se řídíme vždy pokyny dodavatele výrobce omítek tak, aby byly splněny podmínky pro je-
jich správnou aplikaci a aby byly zajištěny jejich finální užitné vlastnosti po dobu své předpokládané životnosti. 
Pro omítky na zdivo ze systému HELUZ je vhodné použití malty pro lehčené jádrové omítky se štuky a malty pro 
tepelněizolační omítky (tepelněizolační omítka HELUZ TO). PŘÍPADNĚ JE VHODNÉ TYP OMÍTKY KONZULTOVAT  
S JEJÍM VÝROBCEM! Doporučené omítkové systémy jsou dostupné na www.heluz.cz.

Požadavky na podklad zdiva pro 
omítky

 � Měl by být rovný se zcela vyplněnými 
spárami mezi cihlami – obr. č. 1.

 � Musí být suchý (max. vlhkost zdiva  
6 %, v zimním období max. 4 %).

 � Nesmí být zmrzlý a voduodpuzující.
 � Musí být bez prachových částic 

a uvolněných kousků zdiva.
 � Očištěný od  vápenných výkvětů  

– obr. č. 2.

Vnitřní omítky
 � Pokud jsou odchylky od rovinnosti stěn z cihelného zdiva větší jak  

10 mm na 2 m lati, je nutný vícevrstvý systém omítání (cementový 
postřik, jádrová omítka, povrchová úprava).

 � Praskliny, drážky či spáry hlubší (širší) jak 5 mm je nutné před omítka-
mi vyplnit zdicí maltou nebo prováděcí omítkou, pak je nutná tech-
nologická pauza cca 1 týden.

 � Konečná úprava – štuková vápenná nebo sádrová omítka.
 

Vnější omítky
 � Omítky se nesmí provádět při teplotách < 5 °C (i v případě použití urychlo-

vače).
 � Omítání se obvykle provádí ve třech vrstvách – obr. č. 3 , ručním nebo stroj-

ním způsobem – obr. č. 4.
 � První vrstva – tzv.  „špric“ (cementová nebo vápenocementová malta), dru-

há vrstva – jádrová omítka, třetí vrstva – tenkovrstvá omítka tzv. šlechtěná.
 � V místě, kde bude proveden obklad, se použije omítka s dostatečnou sou-

držností (tl. 10 až 20 mm).
 � Obvyklá doba zrání omítky:

 - jeden den = 1 mm tl. omítky.

Doporučená základní opatření pro provádění omítek 

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

1 2

3

4



29 17/03/2015 / Technické změny vyhrazeny.

KOTVENÍ

Důvody vzniku poruch omítek
Tvorba výkvětů:  

 � nadměrná vlhkost zdiva (špatné provedení spodní hydroizolace stavby, 
zatékání do zdiva),

 �  přítomnost rozpustných sloučenin ve zdivu.
Opadávání omítky:  

 � špatné ošetřený povrch zdiva před omítáním,
 � vysoká vlhkost zdiva, 
 � neprodyšná uzavírací vrstva omítky.

Nepravidelné praskliny: 
 � nedostatečně vyzrálá spodní vrstva před nanesením další vrstvy,
 � vysychání omítky v extrémně suchém prostředí,
 �  bez vlhčení po dobu prvních dnů od provedení,
 � malta pro omítku s vysokým obsahem pojiva.

Pravidelné praskliny (opisující spáry zdiva): 
 � nadměrně vlhké zdivo v době omítání, 
 �  příliš tenká vrstva jádrové omítky,
 �  zdivo vyzděné na obyčejnou maltu,
 �  nevhodná jádrová omítka (s nízkou pevností v tahu),
 � neprodyšná uzavírací vrstva omítky,
 �  nevyplněné spáry až k líci zdiva.

KOTVENÍ DO CIHELNÉHO ZDIVA HELUZ 
pomocí systému Fisher

 � Doporučujeme řešit případ od případu, v složitých případech požádat  
o pomoc specialistu (ověření nosnosti zvoleného kotvení).

 � Pro uchycení se používají vždy plastové hmoždinky, samořezné šrouby, 
pro kotvení ocelový svorník vlepený do chemické malty.

 � Otvory pro kotvení a uchycování se vždy vrtají vrtačkou BEZ PŘÍKLEPU!

Hmoždinky plastové Hmoždinka UX     obr. č. 1
 � hmoždinka Ø 5 až14mm, délky 30 až 75mm, vrut Ø o 

2 až 3mm menší, 
 � délka vrutu = délka hmoždinky + 1,5 Ø vrutu + tloušť-

ka připevňovaného předmětu, 
 � použití pro lehký nábytek, dekorační předměty, drob-

né uchycení zařizovacích a instalačních předmětů. 

Rámová hmoždinka FUR   obr. č. 2
 � komplet hmoždinka a vrut Ø 8,10,14, délka 80 až  

360 mm,
 � použití pro kotvení nosných částí vestavěného ná-

bytku, připevňování pomocných konstrukcí pro ob-
klady vnějších a vnitřních povrchů stěn.

PORUCHY OMÍTEK

1

2



3017/03/2015 / Technické změny vyhrazeny.
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KOTVENÍ DO CIHELNÉHO ZDIVA HELUZ

 � Samořezné kalené šrouby FFS a FFSZ Ø 7,5 mm, délka 72 až 
212 mm, min. hloubka zakotvení 60 mm.

 � Použití pro uchycování okenních rámů, rozvodů drobných 
elektroinstalací a připevňování plochých kotev FD KSF. 

 � Předvrtání se provádí bez příklepu vrtákem UNI o průměru 
5 nebo 6 mm.

Chemické kotvy      Postup montáže
 � Ø kotevního otvoru pro vkládané sítko zvolit jako Ø závito-

vé tyče plus min. 4 mm. 
 � Vyvrtat kotevní otvor potřebné délky (min. 150 mm nebo 

2/3 tloušťky stěny) BEZ PŘÍKLEPU.
 � Vyčistit otvor od prachu proudem vzduchu – obr. č. 5. 
 � Vložit sítko zaslepené na dně – ode dna směrem k hrdlu vý-

vrtu natlačit chemickou maltu – obr. č. 4, 5.
 � Otáčivým pohybem natlačit až ke dnu vývrtu odmaštěnou 

závitovou tyč. 
 � Začistit přebytečnou maltu na povrchu stěny.
 � V nastavené poloze nechat vytvrzovat po dobu 60 až 480 

minut (v závislosti na teplotě materiálu a prostředí).

Použití
 � Kotvení umyvadlových konzol, schodnic, zábradlí, mříží, vý-

plní otvorů, markýz, rolet, žebříků, zárubní průmyslových 
vrat atd.

Připevňování TI pomocí talířových hmoždinek  

Talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím vrutem  
Termo 8 U– obr. č. 6 nebo s plastovým trnem Termo 8 UZ
– obr. č. 7

 � Vrut Ø 8 mm s talířem vnějšího Ø 60 mm, délka hmoždinky  
= tloušťka TI + 100 mm.

 � Tloušťka připevňované izolace 55 až 335 mm.
 � Otvory v cihlách HELUZ vrtat vždy BEZ PŘÍKLEPU!
 � U měkkých izolačních panelů by se mělo upevnění kombi-

novat s talířky DT 90, DT 110 nebo DT 140.
 � HMOŽDINKY S NATLOUKACÍM TRNEM NEJSOU VHODNÉ 

PRO DUTINOVÉ CIHLY!
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Samořezné šrouby            obr. č. 3
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