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NOSNÁ
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stabilitu jakékoliv nosné podkladní konstrukce
s

Požadavky
kp
20 mm, aby byl
budou menší

. Tuto
nerovnosti
, než tato hodnota.

Bez ohledu na použitou nosnou podkladní konstrukci musí montážní firma
její povrch je rovný
a únosný,

Návrh konstrukce
souladu
s
stanoveno v Eurokódech. Pokud se nepoužijí Eurokódy, pak je nutno

Rozvržení nosné podkladní konstrukce

vlhkost.
orovnému nosnému rámu,
ale projektant musí vzít v úvahu, že
a)
na
b)
c)

ra mezi izolací a panelem bude širší, aby se
uchu v

nebude tak hladké.

po nich bude stékat vlhkost
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Koroze mezi kovy

používat hliníkové nýty na pozinkované nosné podkladní konstrukci, protože riziko
koroze by bylo vysoké. Proto se musí používat nýty z nerezové oceli.
nahradit pozinkované nebo
podkladními konstrukcemi

hliníkové nosné podkladní konstrukce
z eloxovaného hliníku nebo nerezové oceli.

Hliník na beton
Veškeré syrové
s cementovými povrchy, jako
izolovány pomocí ochranných podložek.

s

atibilní

Ukotvení
Bez ohledu na použitou nosnou podkladní konstrukci je velmi
ukotvení podkonstrukce

projektech, zejména pokud jsou param

a)
b)
c)
d)
e)

nebo 300 kg.
Pevnost a stav nové nebo existující konstrukce.

oceli.
Na trhu je
nebo expanzních

ého šroubu s plastovou hmoždinou
Fischer, Hilti, Leibig,

Rawlplug, Buildex, Ejot, Spit, Etanco atd.
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Hliníková podkladní konstrukce
ých podkladních konstrukcí pro
a
systémových podkladních konstrukcí nabízí
výkresy.
Panely EQUITONE lze k hliníkové nosné podkladní konstrukci
, lepidla nebo pomocí skrytého
mechanického systému Tergo.
Tento systém se obvykle skládá z
ukotveny zadní stranou ke zdi. Tento držák nese svislé profily "T"
nebo "L", které pak podepírají panely EQUITONE.

hmotnosti a pevnosti, odolnosti proti korozi a snadné

o délce cca.

ení o 5-6 mm
-20 °C až 80 °C.

Systém hliníkové nosné podkladní konstrukce musí být navržen
K tomu musí docházet bez pnutí
v konstrukci nebo panelech. Proto se používá systém pevných
a
materiálu.

Úhlové držáky

rámu nedávno uvedli na trh speciální držáky, které mohou

obvykle 160 mm vysoký, se 2 nebo 3 kotevními otvory, a používá
se jako držák pro pevné body na svislých profilech. Menší držák
má výšku 80 mm a obvykle jeden otvor. Slouží jako držák
v kluzném bodu.
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otvor
V noze držáku, který podepírá vertikální profily, mohou být kulaté nebo
drážkové otvory, nebo obojí.
Kruhové otvory slouží k

em.
, pohyblivé body nebo odemknuté body.

specifikace nosného rámu. P
v

.
é podkladní
konstrukci

bodech na jiné úrovni, aby držela profily mez

Vertikální profily
Vertikální profily se obvykle dodávají v konfiguraci "T" nebo "L". Tyto profily mají

Profil "T" se používá za svislými spárami mezi panely, zatímco profil "L" se používá
jako meziprofil v

okraje profilu.
, a lze je použít
v
Profily jsou k dispozici v
0 mm

nosných
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konstrukcí
platí, že profily

V praxi
menších

držáky, které respektují rozvržení a design. Profily mohou

ohyb
spáry mezi profily shodovaly s vodorovnými

20 mm

,
protože

svorky vložte vertikální profil "T" za

usnadnil kluzný pohyb.
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Ostatní hliníkové systémy
Mezipodlažní
Tyto systémy se skládají

zásady pevných a kluzných bo

vhodnými

Tyto systémy pracují na principu omezení kontaktu mezi kovy. Kontakt kovu
s termostopem
nárazníky z odolného plastu.

Horizontální systémy
Tyto systémy se používají
Nejprve se upevní držák, aby podepíral horizontální profil. Tím se
odpovídali
vhodnými
"termostopy".

BSP
BWM
Downer
Etanco
GIP Fassade

Polsko

Ipex
Slavonia
Nauth
Allface
UAB Plantas

Spojené království
Francie
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Nizozemsko
Rakousko
Rakousko
Litva

Pozinkovaná nosná podkladní
konstrukce
Pozinkované nosné podkladní konstrukce
Dodavatelská nebo montážní firma tohoto typu podkladní konstrukce bude schopná

povlak na profilech nebo úhelnících.

ní také pro pozinkované konstrukce.
Tento systém se obvykle skládá z úhelníku, který je ukotven zadní stranou ke zdi. Tento
držák nese svislé profily "
é pak podepírají panely
EQUITONE. Místo profilu "U" lze použít profil "Z".
alitu

Úhlové držáky

,
pohyblivé body nebo odemknuté body.

ní nebo horní body

od dodavatele
a

v pevných bodech na nosné podkladní konstrukci

mez
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Vertikální profily
používá za svislými spárami mezi panely, zatímco profil "U" se

um
mají

ovnalostí. Profily "U"

ohyb
Tepelná roztažnost pozinkované oceli není stejná jako u hliníku. Je
nesporné, že pozinkovaná ocel má tepelný pohyb o polovinu
menší, než hliník.
pohyb.

Zásad
a
se vyskytují velké výšky a silné kolísání teplot.
Spáry mezi profily se musí shodovat s vodorovnými spárami mezi

te. Profily

kluzný pohyb.
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Detaily kovové
nosné podkladní konstrukce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
pro vzduch vstupující do

.
u soklu musí být vybaven vhodným
perforovaným profilem.

použít
malý úhelník.

OKENNÍ PARAPET
Vzduch z dutiny musí mít možnost unikat pod kovovým
parapetem.

20 panelu a poskytovat panelu odpovídající krytí.

od horního okraje panelu.
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OKNA / OTVORY
Je nutno umožnit prostup vzduchu do dutin
otvory. Na ochranu
perforovaný profil.

Pane
až

o 20

OKNA / OTVORY ZÁRUBNÍ
obracet

nahoru

a

k rohovému profilu nosného rámu.
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x 60 mm, který podepírá hrany panelu. V místech, kde
350 mm od rohu. Spáry v
spárami nosného rámu.

mm, aby se zabránilo deformaci. Pomocné profily

í dodavatelé nosných podkladních konstrukcí
profily.

profil 60 x 60 mm. Vzhledem k tomu, že je
podkladní
kostrukci
ra
.

mm, aby se zabránilo deformaci. Pomocné profily
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Pro
pohyb.

Svislé spáry fasádních p
a

ATIKA
Vzduch musí mít možnost unikat z mezery u atiky.
Na ochranu proti vnikání
perforovaný profil.
by
na
a oplechování
a
od horního okraje panelu.
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jsou ú
V

kladní konstrukce.
zemích jsou oblíbeným systémem. Panely lze k

DIN 4074-1. Naproti tomu ve Velké Británii platí norma BS 5268-2

ny, se plánují z jedné strany
a jednoho okraje, aby se zajistilo správné
být ponechána malá mezera 5 mm.

40mm. Pokud

ti musí být schváleny
projektantem.
Vzdálenost mezi horizontálními
600 mm

30 mm

800 mm

35 mm

1000 mm

40 mm

1200 mm

45 mm

1500 mm

50 mm

20 mm

mezilehlých latí
i 60 mm.
La
mm od okraje.
kákoliv odchylka
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Ochrana latí
Všechny svislé nos

musí být pokryty UV odolným
a

pás k lati
pásu.

Do p
mohl zapustit.

s
norma BS 5268-

-

platí norma DIN 68800preventivní ochrana".

houbami a hmyzem.

a likviduje.
Použije-

konce latí by se
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systémy
horizontálním protilehlým latím
.

protilehlé lati

na horizontální

možnostem rozestupu svislých latí, nebo -

a
a pomocí

schválených kotvících
mohou v závislosti na stavu
stém je
.

ších protilehlých latí je neekonomické.

d

držácích
Chcete-li použít izolaci
kovovými držáky.
termostop.
enout
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podkonstrukcii v rovném stavu.
Držáky dvou sousedních latí
Lata
vzdálenost mezi držáky je 1500 mm, v závislosti na zatížení

Tento systém používá hliníkové spojovací díly ve tvaru U,
kt
U jsou k dispozici ve dvou
latí

i použití kovu. Mezi kovem
a
Minimál
é oceli. Dodavatelé nosných
komponent

ukotveními

a

Fischer nebo Borgh.
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komponentech
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
upraveného terénu. Díky tomu
V

profilem. Tento profil umož
pro
strany panelu.

profil o 20 až 50 mm,
a
nahoru od spodní hrany panelu.

OKENNÍ PARAPET
Vzduch musí mít možnost unikat z

za stropnicí

anelu a

OKNA A OTVORY
Vzduch musí
cirkulace vzduchu lze použít perforovaný profil.

nebyl viditelný.
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OKNA / OTVORY ZÁRUBNÍ

v
profilu.
okna.

aby se zabránilo deformaci panelu. Upravený prof

ž 0,8 mm,
aby se zabránilo deformaci panelu.

ATIKA
Vzduch musí mít možnost unikat z dutiny za atikou. Na ochranu proti

panelu.
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