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Montážní pokyny pro DX-stropní systém 

Vážený zákazníku, 

Tyto montážní pokyny, které obsahují důležité 
všeobecné informace a informace specifické 
pro daný produkt, jsou určeny pro Vás a 
Vašeho odpovědného projektanta / statika / 
stavební firmu / stavbyvedoucího, (které je 
nutno o nich informovat). 

Stavební materiály Dennert odpovídají 
normám a jejich kvalita je certifikována a 
průběžně testována.  

Aby při dodávce a montáži nedocházelo k 
žádným technickým nebo časovým problémům, 
resp. nesrovnalostem, prosíme Vás, abyste 
všechny tyto montážní pokyny důsledně 
dodržovali.  

Věnujte prosím rovněž pozornost dodacím 
podmínkám smlouvy / popisům smluvních 
výkonů atd., a také našim obchodním 
podmínkám, které jsme Vám již zaslali. 

Stavební materiály / betonové prefabrikáty se 
montují a dále se s nimi pracuje na základě 
těchto montážních pokynů a všeobecně 
uznávaných technických pravidel a předpisů 
(ČSN, DIN a ostatních vztahujících se 
ustanovení atd.). 

Při jejich nedodržení poskytnutá záruka a 
odpovědnost společnosti Dennert zaniká. 

Všeobecné pokyny 

Vaše kontaktní osoby

Vaše kontaktní osoby pro případné technické dotazy, termíny atd. 
jsou uvedeny v naší společné písemné korespondenci (potvrzení 
objednávky, kladečské / výrobní plány atd.). 

Kladečský plán – kontrola rozměrů – 

dodací termíny 

Kladečské / výrobní plány, které jsme pro Vás vytvořili na základě 
Vašeho zadání a odpovídajícího rozsahu prací, si na vlastní 
odpovědnost prověřte s Vaším stavbyvedoucím, projektantem, 
statikem, stavební firmou atd. ohledně technického a statického 
provedení. 

Obzvláště je pak nutné, abyste zkontrolovali umístění, dimenzování 
(rozměry, vyztužení apod.), provedení (vybrání/otvory atd.) 
jednotlivých výrobků a tyto porovnali se svým celkovým plánem / 
statikou projektu. Po kontrole a případných změnách, doplnění, 
připomínkách a dodatcích výrobních a kladečských plánů je nám 
podepsané zašlete zpět. 

Důležité: 

Výroba může být zahájena teprve po obdržení Vámi 
zkontrolovaných a podepsaných, závazných kladečských a 
výrobních plánů. Dodací termíny počínají běžet dnem následujícím 
po dni předání Vámi schválených plánů. 
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Organizace staveniště 
Před tím, než se začne s pokládkou DX-stropních desek, je nutné 
provést několik důležitých přípravných prací. 

Zajištění příjezdových cest a zřízení 

jednotlivých stanovišť 

Je potřeba zajistit dostatečně široké, uklizené příjezdové cesty ke 
staveništi, které budou sjízdné až pro 40tunová vozidla, a také pro 
práci autojeřábu s nosností až 100 tun. Rovněž musíte zajistit 
dostatečně zpevněné a dimenzované stanoviště pro teleskopický 
jeřáb (dle velikosti) bezprostředně a paralelně k vnější stěně vedle 
stavební jámy (přibližně v 1 m odstupu od nejvyšší hrany výkopu). 
Pokud je nutné obstarat povolení od veřejných a soukromých subjektů 
ohledně použití silnic, chodníků, sousedních pozemků od obce, 
majitelů soukromých pozemků, úřadů správy a údržby silnic atd., 
včetně případných uzavírek silnic, je třeba vše toto vyřídit před 
zahájením stavebních a montážních prací. 

Vypnutí přívodu elektrického proudu 

Před zahájením montáže zajistěte s předstihem případné vypnutí 
vedení elektrického proudu / telefonního vedení v pracovní oblasti 
jeřábu. Včas podejte příslušnou žádost na obec, popř. u dodavatele 
elektřiny apod. 

Zařízení / bezpečnostní opatření 

staveniště 

Na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost musíte spolu se 
stavbyvedoucím zajistit zařízení / bezpečnostní opatření staveniště, a 
to zejména: 

� stavební přípojky elektrického proudu 230 V 

� stavební (mobilní) WC a vodu pro stavební účely spolu  
s přípojkami, uzavíracími ventily atd. 

� pracovní, ochranná a záchytná lešení, ostatní 

bezpečnostní / ochranná zařízení podle bezpečnostních 
předpisů 

� zajištění, popř. ochranu staveniště 

� 2 pomocné síly pro osazování stavebních dílů 

Ochrana proti vlhkosti / tepelná ochrana 

Veškeré dodané stavební materiály, díly atd. (i po montáži) musí být 
chráněny před povětrnostními vlivy (vlhkostí, mrazem apod.). 
V souladu s plánem Vašeho architekta a s ohledem na použité 
stavební materiály / díly, jakož i podmínky staveniště (půdní a 
hydrogeologické poměry atd.) musí být budova musí chráněna proti 
povětrnostním vlivům a vlhkosti (případně provedením odvodnění)  
a musí být provedena odpovídající tepelná izolace se zohledněním 
předpisů pro úsporu energie dle údajů Vašeho projektanta, přičemž 
je mimo jiné důležité dodržet normu DIN 4108 (ČSN 73 05 40/1-4 - 
Tepelná ochrana budov), Příloha 2 a katalog tepelných mostů. 
Všechny stavební díly, které jsou v kontaktu se základovou deskou 
(základy), je nutno zabezpečit prostřednictvím vhodných opatření 
(např. nátěrem) proti stoupající zemní vlhkosti. 
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1. Opěrné konstrukce /

zdivo / opěrné pásy

Předpokladem pro pokládku stropních prvků jsou konstrukčně a 
staticky nezávadné opěrné (nosné) stěny, opěrné plochy, popř. 
nosné konstrukce, které zaručují dostatečné zatížení. Stejně tak na 
místech, kde není plánována žádná přímá stavební podpěrná 
konstrukce, musí být přítomna dostatečně únosná a stabilní 
montážní podpěra (např. ocelové přesahy v překladech  
z monolitického betonu, ...). Umístění montážní podpěry je patrné  
v kladečských plánech. 

Toto musí na být na místě ujasněno ze strany investora, 
stavbyvedoucího nebo architekta. 

Strop Dennert DX, stejně jako všechny montážní stropy, vyžaduje 
naprosto rovné, výškově zarovnané a dostatečně vyzrálé úložné 
plochy (nosné stěny). 

Přenášení zátěže z DX-stropu prostřednictvím ocelových nosníků, 
průvlaků, okenních překladů atd. je třeba zajistit v souladu se 
statickými požadavky. K těm patří mimo jiné zesílené nosné stěny, 
betonové roznášecí bloky, železobetonové nebo ocelové vzpěry.  

Nenosné stěny a komíny se mohou vyzdívat až po položení stropních 
prvků. Horní hrana všech ostatních stěnových stavebních dílů, jako 
jsou například překlady a roletové truhlíky, nesmí přesahovat a musí 
přesně lícovat s horní hranou nosných stěn. 

V místě uložení stropu se pokládá asfaltový pás (jeho dodávku obvykle 
zajišťuje společnost Dennert) anebo se nanese maltové lože. Úložný 
pás nesmí navazovat těsně na vnitřní hranu zdiva, musí se položit 
alespoň 1 cm dozadu. 

2. Rozměrové tolerance

Přípustný rozsah rozměrových tolerancí je stanoven normou DIN 
18202, Tabulka 1 nebo 18203-1. Tolerance pro pozemní stavby, Část 
1, prefabrikáty z betonu, železobetonu a předpjatého betonu.  
Systémové odchylky mohou nastat např. ze statických důvodů, kvůli 
osazení ocelových nosníků, plných desek, průvlaků apod. 
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny (včetně výrobků, 
pokynů pro zpracování, ustanovení atd.), které je nutno dodržovat. 

3. Spojovací systém

Ihned po položení DX-stropních desek je třeba jednotlivá pole 
stropních desek propojit a sepnout pomocí speciálního DX-
spojovacího systému. K tomuto slouží dvě polokruhová železa  
(s otvorem a závitem), která se prostřednictvím k tomu určených 
vyhloubených ocelových ok na podélné straně desek dvěma 
ocelovými šrouby (jeden pod, druhý nad okem) navzájem spolu 
sešroubují. Oba šrouby rovnoměrně z obou stran utáhněte. 

4. Pochůznost

Stropy DENNERT DX jsou plně montované stropy. Po položení 
jsou ihned pochůzné. 

5. Zalití spár mezi DX-stropními

deskami

Dutiny mezi stropními deskami je nutné před zalitím zkontrolovat. Pro 
zálivku spár používejte zásadně zálivkový beton C 25/30 (potěrový beton 
o zrnitosti 0/8). Před zálivkou je nezbytné spáry očistit od nečistot a 
stavební sutě a dobře navlhčit. Při aplikaci zálivkového betonu je důležité 
zajistit rovnoměrné zhutnění. 

V každém případě se vyvarujte, 
aby se stavební suť dostala mezi 
deskové spáry nebo použití 
zálivkového betonu nižší 
jakostní třídy.  

Zarovnáním jednotlivých DX-
stropních desek mezi sebou 
mohou mezi horním okrajem 
zdiva a spodní stranou stropu 
vzniknout otevřené spáry.

POZOR! 

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy. 
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Tyto spáry mezi zdivem a stropními deskami se musí ihned vyplnit 
cementovou maltou. Po zalití stropních desek je třeba zkontrolovat 
průchodnost odvodňovacích otvorů a v případě potřeby je pročistit. 
To platí zejména tehdy, když voda může pronikat shora a otvory 
vespod zamrznout (otevřené staveniště). 

6. Ztužující věnec

Železobetonový ztužující věnec se provádí v souladu s DIN 1045-1, 
odst. 13.12.2 (1); u každého stropu je třeba dodržet ustanovení platné 
pro zděné konstrukce podle DIN 1053-1, odst. 8.2.1 a podle DIN 1045, 
odst. 19.7.4. Mezi olemování stropu (např. okrajové bednění stropu) a 
zálivkový beton ztužujícího věnce doporučujeme na místě vložit 
izolační desku z minerálních vláken jako tlumicí dilatační dělicí vrstvu.  
Množství zálivkového betonu pro železobetonový věnec je uvedeno v 
kladečském plánu. Pro opěrné uložení, popř. montáž stropních desek 
DX bezpodmínečně dodržujte následující detailní výkresy a údaje 
kladečského plánu. 

7. Zatížení

Za každých okolností se 
ujistěte, že Váš DX-strop není 
přetížen v důsledku 
přechodného skladování 
stavebního materiálu. Stropní 
deska s plochou např. 2 x 
5 = 10 m2 neunese více než asi  
2,0 tuny materiálu – rovnoměrně  
rozloženého; menší plocha snese odpovídající menší zatížení. 

Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek následné 
škody, jako například vlasové trhliny na deskových spárách, nebo se 
mohou jednotlivé stropní desky trvale prohnout. 

8. Přípravné práce u konzolových desek

Pokud byly v rámci Vašeho 
stavebního projektu 
objednány konzolové desky 
(např. balkóny), musíte jako 
stavebník a Váš odpovědný 
stavbyvedoucí zajistit, aby 
při dodání DX-stropních desek  
bylo na staveništi připraveno  
dostatečné množství vhodného  
montážního podpěrného materiálu 
Tento podpěrný materiál musíte zajistit v dostatečném množství a 
odpovídající výšce a v souladu s bezpečnostními předpisy pro 
stavební nosné konstrukce. 

Normální ztužující věnec na vnější stěně 

Montážní podpěra pro konzolové desky, rovnoběžně se směrem pnutí stropu 

Normální ztužující věnec na vnitřní stěně Montážní podpěra pro konzolové desky ve směru pnutí stropu 

30 

(36,5) 

Alternativa: 
Prefabrikov
aná 

20 
Ztužující věnec ≥ 2 
Ø 10
BST 500 S

≥ 4 

Ztužující 

věnec 2 Ø 

10 

Montážní podpěra na místě 

Ztužující věnecISO-koš 

2 Ø 10 

Beton C 20/25 

na místě

B
ed

n
ěn

í 

Montážní podpěra na místě 

Ztužující věnecISO-koš 

2 Ø 10 

Beton C 20/25 

na místě
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20/2

Tmel matný

12. Zatmelení spár na spodní straně

stropu

Stropní spáry a železné 

nosníky vyplňujte až po 

nanesení potěru a pokládce 

(těžkých) podlahových 

krytin. 

Doporučujeme: 
Stěrková 
spárovací hmota 
Dennert SIL-DX 

Vlastnosti: 

Dennert SIL-DX je ve spojení 
se základním nátěrem Dennert 
určen k vyspárovaní 

stropních spár DX-stropních desek ve vnitřních prostorech. 
Dennert SIL-DX není vhodný pro plošné tmelení! Dennert SIL-DX je 
připraven k okamžitému použití, snadno se zpracovává, zůstává i ve 
vytvrzeném stavu elastický a po vytvrzení se dá přebrousit. Základní 
nátěr Dennert je nutné použít jako adhezní můstek. 

Zpracování: 

Přípravné práce: 

� Zkontrolujte způsobilost stropních spár. 
� Odstraňte veškeré nečistoty, popř. zbytky materiálů ze spár. 
� Spáry musí být zespodu stabilní, resp. uzavřené, čisté, suché, 

nesmí být zamaštěné od oleje nebo tuku. 
� Doporučuje se okartáčování ocelovým kartáčem. 
Základní nátěr: 

� Základní nátěr Dennert jako adhezní můstek naneste v silné 
vrstvě na plochy po stranách spár. 

Následné práce: 

� Po zatvrdnutí lze tmel Dennert SIL-DX v případě potřeby 
přebrousit. 

� Tmel Dennert SIL-DX lze přímo tapetovat (tapeta s hrubým  
dřevovláknitým povrchem). 

� V případě následného vymalování je třeba nanést na celou 
plochu malířskou vliesovou tkaninu (skelná tkanina 45 g/m2). 
Doporučujeme použít DX-skelnou maliřskou tkaninu Dennert 
s příslušným DX – disperzním lepidlem. 

� Při opravách omítáním dbejte při použití na betonové 
prefabrikáty pokynů výrobce omítky. 

Úprava vestavěných ocelových nosníků v DX-stropu: 

Přípravné práce: 

� V případě potřeby ošetřete ocelové nosníky antikorozní 
ochranou. 

� DX-strop a ocelové nosníky ošetřete základním nátěrem 
Dennert nebo vhodným adhezním materiálem. 

� Až do zbytkové hloubky cca 3-5 mm naneste armovací hmotu 
(bez sádry). 

� Přitom vložte do prohloubenin betonových desek pod omítku 
armovací síťku (perlinku) a nechte dobře zatvrdnout. 

� Potom naneste tmel Dennert SIL-DX, jak je popsáno výše. 

Zálivkový beton 
(zajistí stavebník) C

Uložení v ocelovém nosníku 

� Základní nátěr Dennert nechte vytvrdnout (alespoň 
přibližně 12 hodin, v závislosti na pokojové teplotě). 

Tmelení: 

� Otevřete nádobu s tmelem Dennert SIL-DX a zamíchejte. 
� Odeberte jen tolik materiálu, kolik je možné zpracovat během 

cca 5 minut. 
� Nádobu okamžitě uzavřete, aby na povrchu nevznikl škraloup. 
� Vhodným nástrojem (např. pomocí špachtle) zatlačte tmel 

Dennert SIL-DX do spáry a ihned odstraňte přebytečný materiál. 
� Tmel Dennert SIL-DX nanášejte do spár alespoň ve dvou 

pracovních krocích. 
� Druhý postup nanášení provádějte teprve tehdy, až bude první 

vrstva odolná vůči tlaku a nevytváří již žádné vybouleniny. 
� Doba vytvrzování tmelu Dennert SIL-DX závisí na tloušťce 

vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

(alespoň IPBL 
200)

Detail z čelní strany

Antikorozní ochrana
(v případě potřeby) 
Adhezní můstek 

Zatmelení 
např. flexibilní lepidlo 
Tkanina ze skelných vláken

Zatmelení 
např. Sil-DX 

Spárovací Tapeta 

Zálivkasp

á

Ocelové 
nosníky. 

Důležité pokyny: 

� Dokonce i při použití tohoto optimalizovaného elastického 
materiálu není možné se vždy vyhnout vzniku trhlinek, což 
je způsobeno konstrukčním pnutím (např. v důsledku 
usazování, tečení, smrštění atd.). 
� Dennert SIL-DX v žádném případě neopravujte sádrovými 

nebo cementovými materiály. 
� Dennert SIL-DX skladujte na místech, kde nehrozí zamrznutí. 
� Nádoby s tmelem Dennert SIL-DX nevystavujte přímému 

slunečnímu světlu. 
� Dennert SIL-DX nepoužívejte při teplotě pod +10 °C.  

U stropních desek DX-THERM nanášejte až při teplotě nad 
+20 °C. 
� Skladovatelnost Dennert SIL-DX je po dobu 12 měsíců od 

data dodání, pokud je skladován tak, jak je předepsáno. 
� Použité nářadí ihned po použití očistěte vodou. 
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13.1. Tapetování podhledu 

Vytmelte spáry na spodní straně DX-desek tak, aby se vytvořila 
rovnoměrná a hladká podhledová plocha (např. pomocí spárovacího 
tmelu Dennert-SIL-DX). Pro tapetování je nejvhodnější použít běžnou 
hrubovláknitou tapetu, která je schopna zakrýt případné malé 
nerovnosti nebo vlasové trhliny po tmelení nebo omítání, které se 
nedají ve výjimečných případech u žádného stropního systému zcela 
vyloučit.  

Vzhledem k hladkosti spodní plochy stropu byste neměli používat 
standardní lepidlo na tapety, ale lepidlo s vysokou přilnavostí, které je 
obecně vhodné pro těžké tapety. 

Pokud má být strop výjimečně zcela nebo zčásti omítnut, přetmelení 
již není nutné. Spáry je nutno ošetřit odpovídajícím způsobem 
(použijete tkaninovou vložku). 

Jako adhezivní prostředek pro zlepšení přilnavosti mezi stropem a 
omítkou doporučujeme použít „Knauf-Betonkontakt“. 

 

13.2. Výmalba podhledu 

Vyplňte spáry DX-stropu ze spodní strany spárovacím tmelem 
Dennert SIL-DX. Vyplňte dutinky, póry, nerovnosti a případné defekty 
srovnávací stěrkou. Na celý povrch stropu jako adhezní můstek 
naneste základní nátěr Dennert Prim-Plex např. pomocí válečku. 
Naneste rovnoměrně disperzní lepidlo Dennert DX. Do lepícího lůžka 
na doraz vložte skelnou vliesovou tkaninu Dennert DX a vytlačte 
bublinky vzduchu. Dbejte na to, aby spáry mezi DX-stropními deskami 
a mezi DX-skelnou vliesovou tkaninou byly vzájemně přesazeny 
přibližně o 10 cm. 

 

 
 

Po vytvrzení přetřete barvou v souladu s DIN EN 13300. 

Při úpravě nátěrem nebo omítkou doporučujeme použít skelnou 
vliesovou tkaninu Dennert DX s příslušným disperzním lepidlem DX. 

 

14. Elektroinstalace 

Prázdné trubky (husí krky) pro elektrické kabely se mohou pokládat v 
trubkovém dutém prostoru stropu Dennert DX a vést po nosných 
stěnách až do rozvodné skříně. 

Dokonce i po dokončení hrubé stavby lze pokládat elektrické vedení v 
dutinách DX-stropu, a to tak, že navrtáte dutinu na okraji uložení 
stropu a v místech stropních svítidel a následně protáhnete 
požadované elektrické vedení.  

Dutiny vhodné pro protažení elektrických kabelů, popř. prázdné 
potrubí leží vždy v následujících odstupech od dalšího panelového 
spoje ve vzdálenosti: 14 cm, 30 cm, 47 cm, 63 cm, 80 cm 
96 cm, 113 cm atd. 

 

15. Opěra střešního vazníku  

(vetknutá nadezdívka krovu) 

a) v monolitickém betonu: 
Nad konstrukci opěry krovu. 

b) jako prefabrikovaný díl: 

Hotová konstrukce nadezdívky krovu smí být zatížena až po zatvrdnutí 
zálivkového betonu spár, ztužujícího věnce a půdní nadezdívky. 
Zejména dbejte na to, aby přemostění půdní nadezdívky v prostoru 
schodiště bylo podezděno. Technické detaily, jako např. způsob 
vnesení tahové síly  

z půdní nadezdívky do štítové stěny, Vám v 
případě potřeby zašleme. Podrobnosti 
naleznete v našich plánech kladení stropů. 

 

16. Prostupy 

Dodatečné prostupy / prohlubeniny lze 
provádět pouze po konzultaci se 
společností DENNERT. V zásadě nejsou 
sekací práce / dlabání na stropních 
deskách povoleny. 

 
 
 

Spárovací tmel  

Tapeta  

 

 

 

Spárovací tmel  

Skelná tkanina 

Monolitic

ký beton 

ME 
Ø 8 

Stávající 
vyztužení 
spoje 

Ztužu
jící 
věnec 

 
2 tahové výztuže 

na každý 
deskový spoj 

Provedení opěry z monolitického betonu 
pro ležatý střešní vazník 

Přede
zdívka 

Ztužuj
ící 
věnec 
2 Ø 10 

Krokve 
podle 
statiky 

Hotová půdní 
nadezdívka s 
pozednicí 

Zazubení 

Řez hotové půdní nadezdívky a stropní 
desky z čelní strany s předezdívkou pro 
ležatý střešní vazník 
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Montážní pokyny pro strop DX-THERM 
 

Izolační práce 

 

 

Strop DX-THERM musí 
být na horní straně 
opatřen izolací, 

pokud se nad nim nachází chladný prostor, např. nevyužité 
podkroví, plochá střecha, popř. půdní prostor. Tloušťka izolace musí 
být stanovena stavebníkem. Tloušťka izolační vrstvy závisí na 
použitém materiálu a jeho izolačních schopnostech. 

 
 

Výpočet délky potrubí 

(hydraulický odpor) 

Na každý m2 topné plochy je ve stropu zabudováno přibližně 6 
běžných metrů topného potrubí. Hodnoty pro výpočet hydraulického 
odporu můžete na požádání získat od výrobce potrubí. 

 
 

Uspořádání stropních ploch 

opatřených topným / chladicím 

potrubím 

V principu je třeba dodržet dodaný výkres topných ploch, neboť 
mohou existovat odchylky od systémových detailů, např. žádné 
odstupy od okrajů u určitých místností nebo u ocelových nosníků. 

 
 

Povrchová úprava podhledu 

(topné plochy) 

Pro vyplnění spár ve stropních deskách doporučujeme použít 
spárovací tmel "Sil-DX" (dodržujte návod k použití). Teplota povrchu 
stropní konstrukce při úpravě povrchu a spár by měla být přibližně 
+20 °C. Nejlepší schopnost vyzařování má strop DX-THERM v 
případě použití výmalby nebo tapet.  Při omítání se schopnost 
vyzařování nepatrně snižuje.  Používejte pouze omítky, které snášejí 
kolísání teplot (konzultujte s výrobcem). Dřevěné stropy a zavěšené 
podhledové systémy nejsou vhodné z důvodu vysokých ztrát 
vyzařováním! 

 
 

Potrubní spojení v horní části stropu 

Polystyrenové díly v horní části stropu (označeno červeně) chrání 
přípojky přívodního a vratného potrubí a musí být během stavebních 
prací chráněny (např. dřevěnými deskami). Tyto polystyrenové zátky 
odstraní až topenář při výstavbě topného systému. 

Vrtání otvorů a 

prostupy 

Otvory na spodní straně stropu, 
např. pro kabelové vývodky, 
závěsy svítidel apod. jsou 
možné pouze v oblastech 
označených jako oblast vrtání, 
viz následující strana. 

 
 

> Doporučení: Pro ukotvení 

svítilen použijte lepené 

kotvy <viz následující 

strana 

„Systémové schéma 

uložení potrubí a příčný 

řez“. Dbejte také na plán 

topných ploch. 

 

Prostupy a krabice elektrického 

vedení ve stropě 

Topná vedení obcházejí prostupy. Před vrtáním nebo úpravou v 
oblasti prostupů je nutno zjistit polohu topných vedení. Dodatečná 
montáž prostupů je možná pouze po konzultaci. 

 

Lokalizace topných vedení 

Během topného provozu lze polohu topného potrubí zjistit pomocí 
termofolie nebo termokamery. 

 

Opravy 

Opravy topného vedení zabudovaných ve stropě jsou možné s 
použitím běžně dostupných lisovaných nebo šroubových spojek. 

 

Technické údaje 

Typ potrubí: Kompozitní trubka Multitubo PE-RT 16 x 2 mm 
tmax: 60 °C 
pmax: 6 bar 

Pozor! 
Strop Dennert DX-THERM 

 
 
 
 
 
 
 

Nevrtejte na stropních 
deskách! 

V deskách jsou vestavěny 
topné trubky. Před vrtáním si 
přečtěte návod k montáži! 

Ochrana proti mrazu: 

Topné trubky musí být chráněny proti mrazu. Aby nedošlo k 
poškození během fáze výstavby v důsledku působení mrazu, 
nesmí být systém vytápění / chlazení naplněn vodou. 
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Schéma uložení potrubí 

DX-deska s lichým počtem dutin (13-11-9-7-5-3 dutin) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DX-deska se sudým počtem dutin (12-10-8-6-4-2 dutin) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příčný řez Řez A 
 

 

Příčný řez Řez B 
 

 
 

Doporučení 

Přípojky potrubí 

Přípojky topného a vratného potrubí jsou ukryty v polystyrénových 
tělesech  (⊗) (Obr. 1 a 2). Přípojky by měly být ve fázi výstavby 
chráněny před poškozením pomocí dodatečných opatření (dřevěnou 
deskou). 

 

Odkrytí přípojek 

Polystyrenový díl je opatřen perforací, což umožňuje odkrytí pouze 
oblasti potřebné pro připojení potrubí. 

 

Postup 

Pomocí šroubováku vnitřní díl nadzvedněte a vylomte (Obr. 3). 

Z otvoru vytáhněte jen takovou délku topného kabelu, kolik budete 
potřebovat pro další práci (Obr. 4). 

 

 
 

 

 

  

Lepené kotvy pro upevnění svítidel naleznete na 
www.niewiederbohren.de 

Obr. 4 

Upozornění: 
Nevytahujte trubku svisle nahoru – nebezpečí deformace! 

Obr. 1 

 
 
 

⊗ 

Obr. 2 

⊗ 

Obr. 3 

Ř
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Směrnice pro pokládku a montáž 

Dodržujte montážní pokyny! 

Systémové komponenty (potrubí, tvarovky, nástroje atd.) jsou 
vzájemně sladěny a testovány. Veškeré práce je nutno provádět s 
použitím originálního nářadí pro daný typ potrubí / systém uvedený na 
plánu pokládky / plánu topných ploch, popř. pomocí nástrojů 
schválených výrobcem tohoto systému. Zejména to platí pro přípravu 
trubek všech nabízených typů spojení. Za komponenty třetích stran 
nepřebíráme žádnou odpovědnost.  

Zkracování 16 mm trubek (Obr. 1) 

Zkraťte kompozitní trubku v pravém úhlu pomocí kombinovaných 
nůžek. 

Centrování a odhrotování 16 mm trubek (Obr. 2 + 3) 

Kompozitní trubku opracujte pomocí odhrotovacího nástroje s 
vyměnitelnou vložkou v kombinaci s vyměnitelnou rukojetí až do 
vytvoření obvodového zkosení. 

Kontrola zkosení před nasazením tvarovky (Obr. 4 + 5) 

Zkontrolujte, zda opracovaný konec trubky má po obvodě 
rovnoměrně zkosenou hranu. 

Nasazení tvarovky (Obr. 6) 

Tvarovku nasaďte na kompozitní trubku až na doraz; správnou 
hloubku zasunutí lze zkontrolovat při pohledu na trubku v průzoru 
přítlačné objímky. 

Slisování (Obr. 7 + 8) 

Otevřete lisovací kleště a nasaďte je na ocelovou objímku mezi 
dorazy. Zavřete lisovací čelisti a proveďte proces lisování. 

Použití lisovacích kleští 

Při použití kompatibilních lisovacích kleští s U-lisovacím profilem je 
třeba dbát na to, aby použité lisovací kleště byly vhodné pro dané 
použití a byly v perfektním technickém stavu. 

To zahrnuje zejména dodržení následujících lisovacích rozměrů:  
Ø 16 lisovací průměr – přesah 16,0 - 16,3 mm. 

Rozměry lisovacích přesahů se zjistí po zalisování ve střední lisovací 
drážce (Obr. 9) v úhlu 90° od nastavení lisovacích čelistí (Obr. 10). 

Montáž nasunovací tvarovky 

Kompozitní trubku připravte podle výše uvedeného postupu. 

Důležité upozornění: Při připojování pomocí nasunovací 
tvarovky používejte pouze originální odhrotovací nástroj výrobce 
trubek (viz plán topné plochy) s vnějším vodicím pouzdrem! 

Tvarovku nasaďte na kompozitní trubku až na doraz (Obr. 11); 
správnou hloubku nasunutí lze zkontrolovat při pohledu na trubku v 
průzoru přítlačné umělohmotné objímky. 

 

    
 

Zkosená hrana 
správně špatně 
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20/2

Tmel matný 

Zatmelení 

Montáž šroubovacích tvarovek (Obr. 13 +14) 

a) Kompozitní trubku MULTITUBO připravte podle výše 
uvedeného postupu. 

b) Na trubku nasuňte převlečnou matici. 

c) Na trubku nasuňte svěrací kroužek. 

d) Opěrné těleso zasuňte do trubky až na doraz (Obr. 15).  

e) Šroubení nasuňte do protikusu a převlečnou matici utáhněte 
krouticím momentem 40 Nm (Obr. 16). Přitom dávejte pozor, aby 
trubka nebyla vytažena z opěrného pouzdra. 

 

    
 

 
 

 Detail ocelového nosníku ze strany 7  

 

 
13 1 

 

 
4 

 

 
15 

 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměr trubky 16 x 2 mm 

a) 30 mm    b) 30 mm    c) 90 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměr trubky 16 x 2 mm 

a) 30 mm    c) 45 mm 

Zatmelení 

např. Sil-DX 

Zatmelení 

např. flexibilní 
lepidlo Ocelové 

DX-strop 

Antikorozní 
ochrana 

(v případě 
potřeby) 

 

na čelní 
straně 

Detail 

Podpěra v ocelovém nosníku (min. IPBL 200)

DX-strop 

Zálivkový 
beton (zajistí 
stavebník) C 

DX-strop 
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Montážní pokyny pro DX-AIR strop 
 

Montáž ventilačních hadicových 

vedení do dutých kanálků  

DX-stropu 

Do plně montovaných stropů Dennert DX mohou být dodatečně 
namontovány ventilační hadicová vedení. Po dokončení hrubých 
stavebních prací lze hadicový systém osadit do speciálně 
připravených dutých kanálků ve stropním prostoru. Montáž umožňuje 
vestavěná dutinka (Obr. 1-1) na spodní straně stropu a polystyrenová 
výtlačná vložka (Obr. 1-2), která je umístěna na horní straně stropu. 
DX-AIR-oblouk dodávaný společností Dennert umožňuje řádné 
připojení výstupních / sacích ventilů. Na obrázku je dále znázorněna 
montáž ventilačního potrubí do DX-stropu: 

Postup: 

� Odstraňte polystyrenový díl (Obr. 1-2) 

� Hadici DN 75 (např. Valloflex typ VFS 7563) ohněte od stěny 
směrem ke stropnímu otvoru. 

� Z otvoru ve stropě vytáhněte přibližně 30 cm hadice (Obr. 
2-1). 

� Zatlačte blokovací příchytky na DX-AIR oblouku, posuňte hadici 
do oblouku, hadici zajistěte a přechodové místo a otvory 
blokovací příchytky utěsněte těsnicí páskou (Obr. 2-2). 

� Hadici s obloukem posuňte zpět do stropního panelu (Obr. 3-1). 

� Pomocí dodaných šroubů (4 ks) zajistěte okraj oblouku na 
objímce otvoru (Obr. 3-2). 

 
 
 
 

 
Obr. 1 Obr. 2 

 

 
 

Obr. 3 
 

 
 
 
 
 

Polystyrenén 

1-2 

 
 
 

 

Hadici nasuňte 

do potrubí 
Dutinka 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 

2-1 
Smršťovací páska za 

studena 

2-2 

Namontujte připojovací 

oblouk a hadici posuňte zpět 

Namontujte ventil 
   

3-1 

      

3-2 

Ventil odváděného nebo přívodního vzduchu 

DN 100 (např. Valloflex ALV 100 / ZLV 100) 
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Montáž průchodky Dennert DX-AIR  

s teleskopickým obloukem pro vedení 

potrubí na stropě 

Stropní průchodka DX-AIR se skládá z několika částí: 

� (A) objímky vybrání otvoru vestavěné do DX-stropní desky 

� (B) spodního dílu s upevňovacím okrajem se 4 šrouby 

� (C) horního dílu s DX-AIR-obloukem 

� (D) redukčního kusu potrubí (volitelné) 

Montáž: 

� Odstraňte polystyrénový díl na horní straně stropu 

� Spodní díl s upevňovacím okrajem zasuňte ze spodní strany 
stropu do objímky vybrání otvoru (vestavěno již z výroby do DX-

desky) a upevněte pomocí 4 dodaných šroubů (Obr. 2-3). 

� Zatlačte blokovací příchytky na DX-AIR-oblouku horního dílu. 
Hadici DN 75 (např. Valloflex typu VFS 7563) posuňte do oblouku, 
hadici zajistěte a přechodové místo a otvory blokovací příchytky 
utěsněte smršťovací páskou za studena (Obr. 4). 

� Následně nasaďte horní díl na sestavený spodní díl (Obr. 3)  
a lehkým otáčivým pohybem zasuňte (Obr. 5). 

� Horní díl zatlačte, až trubka dosedne na horní stranu stropu 
(Obr. 6). 

� Při použití hadic o průměru d = 63 mm použijte redukční objímku 
(Obr. 7). 

� Při použití plochých potrubí použijte redukci výrobce potrubí 
(Obr. 8). 
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Prostup (prohlubenina, vybrání) 

na spodní straně DX-stropní 

desky 

Stropní průchodka DX-stropu „vybrání vespod“ se skládá z 
několika částí: 

� Prohlubeniny na stropním podhledu o světlé velikosti:  
cca 100 x 155 mm; s cca 15 mm hlubokou upevňovací drážkou. 

� Minerální dřevovláknité desky cca 105 x 165 mm pro variabilní 
otvory / vrtání na místě. 

� 1 tuba rychleschnoucího lepidla, šedé (vystačí na 5 otvorů). 

Montáž: 

1 Upevňovací drážku vyčistěte. 
2 Otevřete tubu s rychleschnoucím lepidlem a rovnoměrně jej 

naneste na upevňovací drážku. 
3 Dřevovláknitou desku pevně zatlačte do lepidla a nechte 

zatvrdnout. 
4 Do dřevovláknité desky vyřežte pomocí vhodného nástroje 

požadovaný otvor. 
5 Dřevovláknitou desku na spodní straně zatmelte stěrkou s 

použitím vhodného materiálu. 
6 Namontujte případně požadované přípojky / přívodní vedení atd. 
7 Namontujte určené montážní díly. 
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POZOR! 

Při instalaci stropních svítidel dbejte prosím na následující upozornění: 

� Sériové zapojení je možné pouze ve stejné trubce. 

� Křížové spojení s jinými bodovými světly a/nebo transformátorem je možné pouze nad horní stranou stropu (pro tento účel musí být 
stropní deska vyvrtána shora). 

� Montáž rozvodných krabic je možno provádět jen u některých výrobků. Výšku rozvodných krabic je třeba nejprve přesně zkontrolovat. 
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Dennert je přímo i ve Vaší blízkosti. 
více než 80 odborných poradců, 

6 výrobních podniků 
 
 

 

 

 

 Infolinka: 318 694 766 

www.dennert.cz 
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