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nOsné PřekladY helUZ 23,8
Použití

nosné překlady helUZ 23,8

Použití
Nosné překlady HELUZ se použí-
vají jako překlady nad dveřními 
a okenními otvory ve vnitřních 
i vnějších stěnách. Tyto překlady 
lze kombinovat s tepelnou izolací 
pro dosažení zvýšených tepelně-
-izolačních vlastností. Nosné překlady HELUZ 23,8 jsou pro maximál-
ní světlost stavebního otvoru 3000 mm.

výhody
�� Jednoduché navrhování v komplexním systému HELUZ.
�� Jednotný modulový systém 250 mm.
�� Speciální tvar keramických tvarovek překladů umožňuje zkon-
trolovat i v dokončené hrubé stavbě správné uložení překladů 
nad otvorem.
�� Překlad je plně staticky únosný – po osazení do cementové mal-
ty lze překlad přímo zatížit bez nutnosti podepření v montáž-
ním stavu. 
�� V obvodovém zdivu se překlady kombinují s tepelnou izolací  
z důvodu  dosažení požadovaných tepelněizolačních vlastností. 
�� Pohledové strany překladu mají cihelné provedení a tak tvoří 
vhodný podklad pod omítku. 
�� Snadná manipulace umožňuje i ruční montáž, šetří čas výstavby  
a náklady na vybavenost staveniště.

technické údaje
Keramické nosné překlady HELUZ 23,8 se vyrábějí z cihelných tva-
rovek, které tvoří formu pro nosnou železobetonovou část a cihel-
ný podklad pod omítku. 
Vyrábí se v jednotné šířce 70 mm, výšce 238 mm a v délkách 1000 
až 3500 mm v modulu po 250 mm.

cihelné tvarovky Ctp-U 70/238–250, PNG 72 2645 - 8. část
beton C 20/25
výztuž KARI drát (W); 10505 (R); B500B
rozměry 70 x 238 x 1 000 až 3 500 mm po 250 mm
hmotnost inf. 38 kg/bm

tepelnětechnické údaje 
tepelná vodivost λU =  1,29 W/mK

Požární odolnost
HELUZ 23,8 
překlad s omítkou 20 mm

 
požární odolnost: R 120 DP1

dodávka 
Keramické nosné překlady HELUZ 23,8 jsou dodávány v ucelených 
paketách na dřevěných prokladech po 20 ks sepnutých paletovací 
páskou nebo jednotlivě.

skladování, manipulace a doprava
Při dopravě, skladování a při manipulaci s překlady je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození překladů. 
Skladovací plocha musí být rovná a odvodněná. Překlady se skla-
dují v originálních paketách od výrobce nebo na dřevěných pod-
kladech v takových vzdálenostech, aby vlastní tíhou překladů 
nedocházelo k nadměrnému průhybu (deformaci) překladů. Zpra-
vidla se podepíraji dřevěnými proklady ve vzdálenosti  1/6 délky 

překladu od konce, překlady od délky 3000 mm pak 500 mm od 
kraje a ještě jednou uprostřed. Překlady se na skládce ukládají po-
dle délek. Pokud jsou překlady skladovány nad sebou, není nutné 
je mezi sebou prokládat. Pokud se však vzájemně prokládají, pak 
musí být proklady umístěny vždy nad sebou. Výška skládky může 
být max. do 2,6 m, pokud je zajištěna stabilita celku. V zimním ob-
dobí je třeba prvky chránit před nasáknutím vodou a před mrazem.
nedoporučujeme manipulaci s překlady „na plocho“ z důvodů 
jejich malé tuhosti (tzn. je třeba manipulovat s překlady v takové 
poloze, v jaké budou zabudovány do stavby).
Pro přepravu platí obdobné zásady jako pro skladování (maximál-
ní výška s ohledem na bezpečnost a vytížení jsou max. 2 pakety 
překladů). Nakládku je třeba přizpůsobit možnostem dopravního 
prostředku a podmínkám dopravy (tlak na jednotlivé nápravy, 
stav vozovky apod.). Náklad je nutno zajistit proti posunutí během 
vlastní dopravy

montážní postup
Keramické překlady HELUZ se osazují na výšku vždy do lože ze zdi-
cí malty (nejlépe o jednu třídu vyšší pevnosti než je použito ve zdi-
vu), tloušťka maltového lože 10 mm. Tato tloušťka maltového lože 
plně postačuje k vyrovnání výrobních tolerancí a zároveň vytváří 
tzv. roznášecí lože, které zajistí rovnoměrné rozdělení zvýšeného 
napětí v místě uložení překladu na celou plochu uložení překladu 
a tím bezproblémový přenos tohoto napětí do zdiva. 
U zdiva z broušených zdicích bloků je možné uložit překlady 
do maltového lože tl. 6 až 8 mm, pokud je provedené z malty  
TM HELUZ TREND a další vrstvou malty provést dorovnání do horní 
hrany překladů pro pokračování zdění nebo pro ukládání stropu. 
délka uložení překladu se liší podle délky překladu – do délky 
překladu 1,75 m je uložení min. 125 mm – do délky 2,25 m je ulože-
ní min. 200 mm – delší překlady mají uložení min. 250 mm.
Překlad se osazuje ve  směru šipek vyznačených na  překladu. 
Správné osazení do zdiva je také signalizováno správnou orientací 
písmen v nápisu HELUZ na keramické části překladu – viz obr. str. 
133. U překladů v obvodovém zdivu se z vnější strany objektu 
osazuje zpravidla jeden překlad. Z vnitřní strany objektu se osazují 
vedle sebe min. 2 překlady dle potřeb statického výpočtu. Zbývají-
cí prostor mezi překlady může být vyplněn tepelnou izolací (např. 
pěnový polystyrén). v místě tepelné izolace je vhodné přerušit 
maltové lože. Z vnější a vnitřní části objektu se překlad osazuje 
keramickou částí „ven“, neboť tvoří vhodný podklad pod omítku. 
Překlady se skládají ručně přímo nad otvory ve zdivu a po vysklá-
dání se zafixují proti překlopení rádlovacím drátem. Další způsob 
montáže je sestavení skladby překladů a tepelné izolace na zemi. 
Celá kombinace překladů se zafixuje dostatečně pevným rádlova-
cím drátem nebo tesařskými svěrkami alespoň na  dvou místech 
v  blízkosti úložných ploch překladů. U překladů HELUZ je nosná 
výztuž uložena jen z jedné strany a pokud jsou na stavbě ulože-
ny opačně, dochází k významnému poklesu únosnosti překladu 
cca až na 17 % jeho původní únosnosti. Proto je nutné dbát na 
správné osazení překladů a před zabudováním dalších konstruk-
cí, zkontrolovat čitelnost nápisu HELUZ a na překladech, kde není 
nápis viditelný, zkontrolovat viditelné drážkování ze spodní strany 
překladů (viz obr. str. 133). 
POZOr na  sPrávné UlOŽení PřekladU! nosný překlad se 
vždy osazuje ve směru šipek vyznačených na překladu. správ-
né osazení do  zdiva signalizuje nápis helUZ a také nápis  
nahOrU vyražený shora na překladu a dOlU v dolní části! 


