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NORMÁLNÍ JE
NEPLÝTVAT
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PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ?
Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných
bloků FAMILY 2in1 a FAMILY, které jsou vhodné pro stavby v nulovém,
pasivním, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.
Snížením počtu technologických kroků
se výrazně zrychluje výstavba a omezuje
se riziko konstrukčních závad.

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký tepelný
odpor, tepelnou stabilitu, požární odolnost
a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.

Díky jedinečným vlastnostem cihel zdivo
vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje
příjemné vnitřní klima místností, kdy
omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Na vnější straně se používají lehčené
nebo tepelněizolační omítky, které zajišťují
ochranu samotného zdiva a svou povahou
přispívají k zachování estetické hodnoty
finální vrstvy fasády.

NORMÁLNÍ JE
NEZATEPLOVAT
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HELUZ - česká rodinná firma

VÝROBNÍ ZÁVOD HEVLÍN

VÝROBNÍ ZÁVOD DOLNÍ BUKOVSKO

VÝROBNÍ ZÁVOD LIBOCHOVICE
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Nejsme běžná firma, jsme mnohem víc,
jsme rodina. Výrobě cihel se věnujeme
už od roku 1876. Tehdy Jan Řehoř
v Dolním Bukovsku postavil první
žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil
první cihly. Začal tím dlouhý příběh, za
kterým se můžeme každý den s hrdostí
ohlédnout.
Tisíce lidí díky našim výrobkům získaly
nový domov, který pak díky jeho
trvanlivosti a příjemnému prostředí
využily
další
generace.
Pečlivě
zpracované cihly jsou tak odolné, že
i přes stáří mnoha desítek let dodnes
slouží k rekonstrukcím venkovních
usedlostí.
Rodinnou tradici přerušil nástup
komunistů, kteří v roce 1950 cihelnu
zestátnili. O více než čtyřicet let
později ji ale potomci zakladatelů
získali zpět a vedení svěřili svému
zeti Vladimíru Heluzovi. V porevoluční
éře zažila naše firma bouřlivý rozvoj,
postupně přibyly závody v Hevlíně a
Libochovicích.
Držet se na špičce mezi nadnárodními
firmami však vyžaduje víc, než jen
kupovat nejmodernější vybavení a
rozšiřovat výrobu. Chce to výborný
tým, který svojí prací žije. Zkrátka
rodinu.
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Sledování průběhu vyřizování zakázky už není doménou jen e-shopů, stejnou
možnost získali nově i zákazníci, kteří si ve stavebninách objednali cihelné
materiály HELUZ.
Na stránkách heluz.cz/cs/muj-heluz mohou nyní 24 hodin denně sledovat
vyřizování zakázky od okamžiku přijetí objednávky ve stavebninách až do
expedice. Díky této službě získá zákazník nebo investor potřebné informace
o předpokládaném datu dopravy, počtu dílčích dodávek na stavbu a jejich
sortimentní skladbě na jednotlivých kamionech, jakož i informaci o dopravci
včetně kontaktu na něj.
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Sledování zakázky je jednou ze služeb, kterou zákazníci najdou v sekci Můj
HELUZ. Služba je určena těm, kteří již obdrželi tzv. slevový kód nebo mají číslo
dokladu a číslo zakázky.
V sekci Můj HELUZ mohou sledovat aktuální stav své zakázky, mohou si
objednat Šekovou knížku HELUZ s benefity od partnerských firem v podobě
bonusových šeků na další stavební zařízení, jako jsou střešní systémy, okna či
garážová vrata, nebo interiérové vybavení, anebo mohou v sekci Můj HELUZ
získat informace o aktuálních prodejních akcích.
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NOVÝ
VARIABILNÍ
PŘEKLAD

1) PLNÁ SCHRÁNKA

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný 
Za pár měsíců i za pár let. Do překladu 3in1 snadno namontujete
stínicí techniku kdykoli. Stačí vytáhnout potřebné díly izolantu. Díky
unikátnímu řešení výrobek o své tepelněizolační vlastnosti nepřijde.
Perfektní pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Nosný
překlad
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Nosný
roletový/screenový
překlad

Nosný
žaluziový
překlad

PROČ SI VYBRAT PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný?


představuje důležitý prvek pro nízkoenergetické a pasivní stavby
zajišťuje tepelný komfort v průběhu roku
je trvanlivý (beton, keramika, tepelná izolace)
není vidět ve fasádě
umožnuje snadný přístup pro montáž i údržbu stínicí techniky
zajišťuje dobrý akustický komfort (neoslabuje zdivo, protože má masivní betonovou část)

jednoduché navrhování v rámci výškových modulů
systému HELUZ

široké použití stínicích systémů různých výrobců
žádné tepelné mosty
 a jeden dům stačí jeden typ překladu (nahradí
n
nosné překlady a na jiných oknech může být použit
pro stínicí techniku)
velká požární odolnost (odzkoušeno v laboratoři)

pro světlé rozpětí oken až 3,85 metru
pro výšku oken až 2,5 metru v případě žaluzií
jednoduché navrhování díky dostupným technickým podkladům (CAD detaily, funkční objekty pro
Revit a ArchiCAD)
dobrá únosnost
systémové řešení v rámci stavebního systému
HELUZ



2) SCHRÁNKA SE ŽALUZIÍ

3) SCHRÁNKA S ROLETOU

Více informací o PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný naleznete na str. 34 - 35

NORMÁLNÍ JE
NEPŘEHŘÁT SE
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PŘEHLED CIHEL PODLE TYPU STAVBY
výrobky

str.

HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená

19

HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená

19

HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená

19

HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená

19

HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená

19

HELUZ FAMILY 50 broušená

21

HELUZ FAMILY 44 broušená

21

HELUZ FAMILY 38 broušená

21

HELUZ FAMILY 30 broušená

21

HELUZ FAMILY 25 broušená

21

HELUZ PLUS 44 broušená

23

HELUZ PLUS 44

23

HELUZ PLUS 38 broušená

23

HELUZ PLUS 38

23

HELUZ UNI 30 broušená

24

HELUZ UNI 30

24

HELUZ UNI 25 broušená

24

HELUZ UNI 25

24

HELUZ P15 30 broušená

24

HELUZ P15 30

24

HELUZ P15 25 broušená

24

HELUZ P15 25

24

HELUZ 20 broušená

27

HELUZ 20

27

HELUZ 17,5 broušená

27

HELUZ 17,5

27

HELUZ 14 broušená

27

HELUZ 14

27

HELUZ 11,5 broušená

27

HELUZ 11,5

27

HELUZ 8 broušená

27

HELUZ 8

27

HELUZ AKU 36,5 MK

26

HELUZ AKU 30/33,3 MK

26

HELUZ AKU 30/33,3

26

HELUZ AKU 25 MK

26

HELUZ AKU 25

26

HELUZ AKU 20

26

HELUZ AKU 11,5

26

HELUZ AKU 25 zalévaná broušená

25

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

25

HELUZ AKU Z 17,5 broušená

25

jednovrstvé
obvodové
zdivo

vnitřní nosné
zdivo

příčky

A

Zdivo pro energeticky pasivní stavby U ≤ 0,14 W/(m²K)

B

Zdivo pro téměř nulové a nízkoenergetické stavby U ≤ 0,21 W/(m²K)
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zdivo pro bytové
domy

A

B

ŘEŠENÍ PRO OBVODOVÉ STĚNY
CIHELNÝCH DOMŮ
HELUZ

Tloušťka dodatečného tepelného izolantu v cm
0
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26

U [W/m2.K]

0,11

tloušťka zdiva v cm

55,5

U [W/m2.K]

0,14

tloušťka zdiva v cm

55,5

U [W/m2.K]

0,13

tloušťka zdiva v cm

49,5

U [W/m2.K]

0,17

tloušťka zdiva v cm

49,5

U [W/m2.K]

0,15

tloušťka zdiva v cm

43,5

U [W/m2.K]

0,20

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

0,10

0,10

0,09

0,09

tloušťka zdiva v cm

43,5

45,5

47,5

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

59,5

61,5

63,5

65,5

U [W/m2.K]

0,23

0,18

0,17

0,16

0,14

0,13

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

tloušťka zdiva v cm

35,5

37,5

39,5

41,5

43,5

45,5

47,5

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

U [W/m2.K]

0,25

0,20

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

0,10

0,10

tloušťka zdiva v cm

35,5

37,5

39,5

41,5

43,5

45,5

47,5

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

U [W/m2.K]

0,26

0,20

0,18

0,17

0,16

0,14

0,13

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

tloušťka zdiva v cm

30,5

32,5

34,5

36,5

38,5

40,5

42,5

44,5

46,5

48,5

50,5

52,5

U [W/m2.K]

0,29

0,22

0,20

0,18

0,17

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

0,10

tloušťka zdiva v cm

30,5

32,5

34,5

36,5

38,5

40,5

42,5

44,5

46,5

48,5

50,5

52,5

U [W/m2.K]

0,20

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

0,10

0,10

0,09

0,09

tloušťka zdiva v cm

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

59,5

61,5

63,5

65,5

67,5

69,5

71,5

U [W/m2.K]

0,23

0,18

0,17

0,16

0,14

0,13

0,13

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

tloušťka zdiva v cm

43,5

45,5

47,5

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

59,5

61,5

63,5

65,5

U [W/m .K]

0,49

0,28

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12
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37,5

39,5

41,5

43,5

45,5

47,5

49,5

51,5

53,5

55,5

57,5

0,66

0,33

0,29

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,15

0,14

0,13

0,13

28

32,5

34,5

36,5

38,5

40,5

42,5

44,5

46,5

48,5

50,5

52,5

1,15

0,51

0,40

0,34

0,29

0,25

0,22

0,20

0,18

0,17

0,15

0,14

45

52,5

54,5

56,5

58,5

60,5

62,5

64,5

66,5

68,5

70,5

72,5

Nezatepluje se

FAMILY 50 2in1

Nezatepluje se

FAMILY 50

Nezatepluje se

FAMILY 44 2in1

Nezatepluje se

FAMILY 44

Nezatepluje se

FAMILY 38 2in1

FAMILY 38

FAMILY 30 2in1

FAMILY 30

FAMILY 25 2in1

FAMILY 25

PLUS 44

PLUS 38

2

UNI 30
tloušťka zdiva v cm
U [W/m2.K]
UNI 25
tloušťka zdiva v cm
Zdivo plná cihla
tl. 45 cm

U [W/m .K]
2

tloušťka zdiva v cm

Legenda:
U ≤ 0,16 W/m2.K
U ≤ 0,21 W/m2.K

U ≤ 0,25 W/m2.K
U ≤ 0,30 W/m2.K

U ≤ 1,00 W/m2.K
U > 1,00 W/m2.K

Součinitel prostupu tepla U je uváděn z výrobního závodu Hevlín, včetně omítek. Podrobnější informace v Technické příručce.
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PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ?
Doporučujeme jednovrstvé zdivo z cihelných bloků FAMILY 2in1 a FAMILY, které jsou vhodné pro stavby
v nulovém, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.

Snížením počtu technologických kroků se výrazně zrychluje výstavba a omezuje se riziko
konstrukčních závad.

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký tepelný odpor, stabilitu, požární odolnost a umožňuje snadné
řešení stavebních detailů.

Díky jedinečným vlastnostem cihelného střepu a omítkám zdivo vykazuje dlouhou životnost
a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností, kdy omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Na vnější straně jsou použity lehčené případně tepelněizolační omítky, které zajišťují ochranu
samotného zdiva a svou povahou přispívají k zachování estetické hodnoty finální vrstvy fasády.

Pasivní dům Vrané nad Vltavou

Pasivní dům Kralice na Hané
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Pasivní dům u Č. Budějovic

Pasivní dům Loděnice

440

POROVNÁNÍ ZDIVA
JEDNOVRSTVÉHO A ZATEPLENÉHO

300 0
42

120

Tabulka porovnání zdiva ukazuje vývoj konstrukce/geometrie cihel a jejich tepelněizolačních vlastností
440
od roku 1995 až po SOUČASNOST.

rok

označení

SOUČASNOST

300 0
44

FAMILY 2in1
Broušené cihly
s integrovanou
tepelnou izolací pro
pasivní a nulové domy.

cihly
šířky 444cm
40

440

součinitel prostupu
tepla U

=

440

140

HELUZ UNI 30
na MVC maltu + polystyrén
170
300 70
4

300 0
42

120

300 540

U až 0,11 W/m2K.

240

U = 0,13 W/m2K
440
300 0
44

=

2009

FAMILY
Broušené cihly
pro nadstandardní
nízkoenergetické
stavění bez zateplení.

140

440

170

300 70
4

U až 0,14 W/m2K.
U = 0,17 W/m2K

2003

STI
Cihly pro energeticky
úsporné a nízkoenergetické stavění.
U až 0,18 W/m2K.

440

300 0
42

=

440

120

300 540

300 0
44

240

140

U = 0,19 W/m2K

1995

PLUS
Cihly pro energeticky
úsporné a pro
nízkoenergetické
stavění s dodatečným
zateplením.

440

=

U až 0,20 W/m2K.
U = 0,20 W/m2K

170

300 70
4

300 0
42

440

Vyřazeno ze sortimentu HELUZ

440

120

300 540

240

440

440

300 0
44

140
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ZPŮSOBY ZDĚNÍ
Způsob zdění

HELUZ SIDI
předem
připravená zdící
malta
(pouze na broušené
cihly HELUZ)

HELUZ pěna
(tenkovrstvé
lepidlo)

HELUZ malta
SBC pro
celoplošnou
tenkou spáru

HELUZ malta
SB pro tenkou
spáru

TREND
tepelněizolační
zdicí malta

16

PŘÍČKY

P15

UNI

PLUS

FAMILY

FAMILY
2in1

HELUZ PŘÍRUČKY, CENÍK
Zde najdete vše, co Vás zajímá

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Technická příručka je určena zejména pro projektanty a stavební specialisty
věnující se navrhování budov a staveních konstrukcí.
Přináší ucelené informace o kompletním výrobní programu společnosti HELUZ
v návaznosti na optimální návrh konstrukcí - stěn, stropů, překladů a komínů.
Informace v této publikaci jsou uváděny na základě dlouholetých zkušeností,
normativních odkazů, aktuálních trendů ve stavebnictví a na základě vlastního vývoje a výzkumu

vše o navrhování
technické listy

Podklady pro navrhování možno získat u technických poradců v tištěné
podobě, heluz.cz/cs/kontakty.

PROVÁDĚCÍ PŘÍRUČKA
PROVÁDĚCÍ PŘÍRUČKA

Tato příručka slouží jako návod pro zhotovení konstrukcí z výrobků společnosti HELUZ tak, aby byly splněny parametry konstrukcí uvedených v podkladech společnosti HELUZ.

vše o provádění stavby

CENÍK
Kompletní cenový přehled výrobků HELUZ.

Aktuální verze souborů ke stažení na: heluz.cz/cs/ke-stazeni
Veškeré podklady v tištěné podobě můžete získat u obchodních zástupců, heluz.cz/cs/kontakty.
@ceskecihlyheluz

@heluzcz

@HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

stawebnice.online
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FAMILY 2in1
U až 0,11 W/m2K

KVALITA BEZ
KOMPROMISŮ

• Obvodové zdi cihelný systém HELUZ: HELUZ FAMILY 2in1 50 broušená
• Autor projektu: Ing. Josef Vostracký

A

A

Broušené cihly FAMILY 2in1 mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti
na českém trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo.
Vyplněním dutin těchto cihel polystyrénem došlo ke 40 % navýšení jejich

B

tepelněizolačních vlastností, při zachování paropropustnosti.
Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení
doporučené hodnoty pro pasivní domy.
Doplňkové cihly pro snadné řešení konstrukčních detailů (rohy, ostění).

+

nejlepší tepelněizolační parametry na trhu, součinitel
prostupu tepla U až 0,11 W/m2K

+

pro jednovrstvé obvodové zdivo nulových, pasivních,
nízkoenergetických a energeticky úsporných budov

+

nahradí až 36 cm tepelné izolace

+

integrovaná izolace chráněná keramikou

+

kompletní systémové řešení obálky budovy
v jednovrstvé konstrukci

+

masivní, bezpečná konstrukce

+
18

přirozený prostup vodních par - zdivo dýchá

Základní cihly
spotřeba

rozměry
D/Š/V

pevnost
cihly

součinitel
prostupu
tepla U

spotřeba
cihel

mm

MPa

W/m2K

ks/m2 ks/m3

50 broušená 2in1

247 500 249

8

0,11

16

44 broušená 2in1

247 440 249

10

0,13

38 broušená 2in1

247 380 249

10

30 broušená 2in1

247 300 249

25 broušená 2in1

247 250 249

HELUZ FAMILY

Malta
HELUZ
SIDI

malty
SBC

pěny

kg/m2

l/m2

m2/dóza

32

2,5

7,6

5,0

16

36,4

2,2

6,7

5,0

0,15

16

42,1

1,9

5,8

5,0

10

0,23

16

53,3

1,5

4,6

5,0

10

0,26

16

64

1,2

3,8

5,0

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
Family 2in1

Doplňkové cihly
rozměry
D/Š/V

HELUZ FAMILY

pevnost cihly

mm

MPa

50-K broušená 2in1

247

500

249

10

50-K-1/2 broušená 2in1

125

500

249

10

50-N broušená 2in1

247

500

166

8

44-K broušená 2in1

247

440

249

10

44-K-1/2 broušená 2in1

125

440

249

10

44-R broušená 2in1

187

440

249

10

44-N broušená 2in1

247

440

166

10

38-K broušená 2in1

247

380

249

10

38-K-1/2 broušená 2in1

125

380

249

10

38-N broušená 2in1

247

380

166

10

30-1/2 broušená 2in1

125

300

249

10

30-R broušená 2in1

182

300

249

10

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
K Krajová

K-1/2 Krajová poloviční

R Rohová

N Nízká
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FAMILY
U až 0,14 W/m2K

NEJLEPŠÍ POMĚR
CENA/ VÝKON

• Obvodové zdi cihelný systém HELUZ: HELUZ FAMILY 50 broušená
• Architektonický návrh: Ing. Arch. Michal Prášil
• Projekt a realizace: Projekční a stavební firma Progressproject
• Dům byl oceněn čtenáři v prestižní soutěži časopisu Rodinny dom na Slovensku

A

A

B

Broušené

cihly

FAMILY

mají

nejlepší

tepelněizolační

vlastnosti

na českém trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo
bez vyplněných dutin.
Cihly FAMILY se vyznačují jednou z nejpropracovanějších geometrií
cihelného bloku minimalizující prostup tepla při zachování vysoké pevnosti.
Doplňkové cihly pro snadné řešení konstrukčních detailů (rohy, ostění).

+
+

součinitel prostupu tepla U až 0,14 W/m2K
pro jednovrstvé obvodové zdivo pasivních,
nízkoenergetických a energeticky úsporných budov

+

nákladově optimální varianta tj. investice do zdiva
v poměru k její návratnost je nejvyšší

+

komfortní mikroklima místností

+

komplexní systémové řešení obálky budovy
v jednovrstvé konstrukci

+

masivní, bezpečná konstrukce

+

přirozený prostup vodních par - zdivo dýchá
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Základní cihly

HELUZ FAMILY

rozměry
D/Š/V

součinitel
pevnost
prostupu
cihly
tepla U

spotřeba
spotřeba
cihel

ks/m2 ks/m3

malta
HELUZ
SIDI

malty
SBC

malty
SB

pěny

kg/m2

l/m2

l/m

m2/dóza

mm

MPa

W/m2K

50 broušená

247 500 249

8

0,14

16

32

2,6

7,6

5,0

5,0

44 broušená

247 440 249

10/8

0,17

16

36,4

2,3

6,7

4,4

5,0

38 broušená

247 380 249

10

0,20

16

42,1

1,9

5,3

4,8

5,0

30 broušená

247 300 249

10

0,25

16

53,3

1,5

4,6

3,0

5,0

25 broušená

247 250 249

10

0,29

16

64

1,3

3,8

2,5

5,0

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
Family

Doplňkové cihly
rozměry
D/Š/V

HELUZ FAMILY

pevnost cihly

mm

MPa

50-K broušená

247

500

249

10

50-K-1/2 broušená

125

500

249

10

50-N broušená

247

500

166

10

44-K broušená

247

440

249

10

44-K-1/2 broušená

125

440

249

10

44-R broušená

187

440

249

10

44-N broušená

247

440

166

10

38-K broušená

247

380

249

10

38-K-1/2 broušená

125

380

249

10

38-N broušená

247

380

166

10

30-1/2 broušená

125

300

249

10

30-R broušená

182

300

249

10

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
K Krajová

K-1/2 Krajová poloviční

R Rohová

N Nízká
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PLUS
U až 0,20 W/m2K

KVALITA ZA
PŘÍZNIVOU CENU

A
B

Cihly PLUS splňují požadované hodnoty normy na tepelněizolační

B

vlastnosti a jsou ideální pro svou příznivou cenu a vysokou únosnost.
Cihly PLUS se vyznačují dobrou pevností a nízkou tepelnou vodivostí.
Cihly PLUS v šířce 44 není třeba zateplovat.
Doplňkové cihly pro snadné řešení konstrukčních detailů (rohy, ostění)

+

první generace tepelněizolačních cihel již od roku 1995

+

součinitel prostupu tepla U až 0,20 W/m2K

+

pro jednovrstvé obvodové zdivo energeticky úsporných
budov a pro zdivo s vnějším kontaktním zateplením

+

vyšší pevnost zdiva

+

příznivá cena

+

masivní, bezpečná konstrukce

+

přirozený prostup vodních par - zdivo dýchá
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Základní cihly
spotřeba

rozměry
D/Š/V

pevnost
cihly

součinitel
prostupu
tepla U

mm

MPa

W/m2K

ks/m2

ks/m3

kg/m2

44 broušená

247 440 249

10

0,20

16

36,4

2,2

44

247 440 238

10

0,21

16

36,4

38 broušená

247 380 249

10

0,23

16

42,1

38

247 380 238

10

0,24

16

42,1

HELUZ PLUS

spotřeba
cihel

malta
malty
HELUZ
SBC
SIDI

malty
SB

pěny

malty
zdící

l/m2

l/m

m2/
dóza

l/m2

6,7

4,4

5,0

–

–
1,9

5,8

42,0
3,8

5,0

–

–
36,0

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
Plus

Doplňkové cihly
rozměry
D/Š/V

HELUZ PLUS

pevnost cihly

mm

MPa

44-K broušená

247

440

249

10

44-K-1/2 broušená

125

440

249

10

44-N broušená

247

440

166

10

44-R broušená

182

440

249

10

44-K

247

440

238

10

44-K-1/2

125

440

238

10

44-R

247

440

238

10

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
K Krajová

K-1/2 Krajová poloviční

R Rohová

N Nízká
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UNI

+

optimální tvar zaručující ještě vyšší pevnost cihel a zdiva

+

příznivá cena

+

snížená pracnost

+

výhodné uspořádání vnitřních příček pro dělení cihel

HELUZ UNI

rozměry
D/Š/V

Pro obvodové zdivo
s dodatečným zateplením,
bytovou výstavbu, vyzdívky
a vnitřní nosné zdivo.

spotřeba

součinitel
pevnost
prostupu
cihly
tepla U

mm

spotřeba
cihel

MPa

W/m2K

30 broušená 247 300 249

12,5

0,49

16

53,3

30

247 300 238

12,5

0,56

16

53,3

25 broušená 375 250 249

12,5

0,66

10,7

42,8

25

12,5

0,74

10,7

42,8

375 250 238

malta
HELUZ
SIDI

ks/m2 ks/m3 kg/m2

1,4

malty
SBC

malty
SB

pěny

malty
zdící

l/m2

l/m2

m2/
dóza

l/m

4,6

3,0

5,0

–

–
1,1

3,8

28,0
2,5

5,0

–

–
24,0

* podrobnosti viz Technické informace str. 47

Cihly UNI patří mezi ideální výrobky ve své kategorii příznivá hmotnost, skvělá pevnost, dobrá zvuková izolace,
vysoká požární odolnost.

P15
Pro konstrukce s vyššími
nároky na únosnost a
neprůzvučnost.

+

vysoká pevnost, únosnost a požární odolnost

+

pro nosné vnější a vnitřní stěny vícepodlažních budov

+

zvýšené akustické vlastnosti
rozměry
D/Š/V

HELUZ P15

spotřeba

součinitel
pevnost
prostupu
cihly
tepla U

spotřeba
cihel

mm

MPa

W/m2K

30 broušená

247 300 249

15

0,48

16

53,3

30

247 300 238

15

0,55

16

53,3

25 broušená

375 250 249

15

0,80

10,7 42,7

25

375 250 238

15

0,86

10,7 42,7

malta
malty malty
HELUZ
SBC
SB
SIDI

ks/m2 ks/m3 kg/m2

1,4

pěny

malty
zdící

l/m

l/m2

m2/
dóza

l/m

4,6

3,0

5,0

–

–
1,1

3,8

28,0
2,5

5,0

–

–
24,0

DOPLŇKOVÉ CIHLY
30/25-N
broušená

240 300 166

15

–

–

* podrobnosti viz Technické informace str. 47

Cihly P15 se vyznačují robustním tvarem a patří mezi oblíbený sortiment pro výstavbu vícepodlažních rezidenčních
budov.
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AKU BROUŠENÉ

AKU KOMPAKT

AKU zalévaná

+

pro zvýšené akustické parametry budov

+

vysoké hodnoty vzduchové neprůvzučnosti

+

zlepšení akustického komfortu bydlení

+

vysoká pevnost zdiva

+

jednoduché zdění na PU pěnu

+

rychlost stavby

HELUZ AKU

AKU Z

AKU systém s izolantem

Pro konstrukce s vyššími
nároky na zvukovou izolaci.

rozměry
D/Š/V

pevnost
cihly

vzduch.
neprůzvučnost Rw

mm

MPa

dB

ks/m2

ks/m3

spotřeba
cihel

spotřeba
malty
SBC

malty SB

pěny

l/m2

25 zalévaná broušená

497

250

249

8

57

8

32

KOMPAKT 21 broušená

333

210

249

15

57

12

57,1

Z 17,5 broušená

375

175

249

20

51

10,7

61

2,7

2 x Z 17,5 broušená

375

175

249

20

731)

10,7

61

5,4

3,8

zalévaná
l/m2

2,5

–

155

5,0

–

1,8

5,0

-

3,6

10,0

-

–

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
1)

Rw - izolant - 40 mm minerální vlny

Cihelné bloky AKU broušené se používají pro oddělení jednotlivých bytů v bytových domech, ubytovacích zařízení,
strojoven a v rodinných domech např. pro oddělení ložnic od hlučných prostorů.
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AKU

AKU s maltovou kapsou

AKU

+

pro zvýšené akustické parametry budov

+

vysoké hodnoty vzduchové neprůvzučnosti

+

zlepšení akustického komfortu bydlení

+

vysoká pevnost zdiva

Pro konstrukce s vyššími
nároky na zvukovou izolaci.

vzduch.
pevnost
neprůcihly
zvučnost
Rw

rozměry
D/Š/V

HELUZ AKU

AKU 11,5

mm

spotřeba

spotřeba
cihel

malty zdící

MPa

dB

ks/m2

ks/m3

malt. kapsa
l/m2

36,5 MK

247

365

238

20/15

58

16

43,8

26,0

13,0

30/33,3 MK

333

300

238

20/15

58

12

40

22,0

18,0

30/33,3

333

300

238

20/15

56

12

40

22,0

–

25 MK

375

250

238

20/15

56

10,7

42,7

18,0

16,0

25

375

250

238

20/15

55

10,7

42,7

18,0

–

20

375

200

238

15/20

53

10,7

53,3

14,0

–

11,5

375

115

238

15

47

10,7

92,8

9,0

–

2 x HELUZ 20 + 100 mm vlna

497

200

238

10

621)

21,4

-

28,0

–

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
1)

Rw - izolant - 100 mm minerální vlny

Cihelné bloky AKU se používají pro oddělení jednotlivých bytů v bytových domech, ubytovacích zařízení, strojoven
a v rodinných domech např. pro oddělení ložnic od hlučných prostorů.
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VNITŘNÍ ZDIVO A PŘÍČKY

8

14

11,5

+

nejširší nabídka příček a vnitřního zdiva na trhu

+

jednoduché a velmi rychlé zdění

+

nízká spotřeba malty

+

vhodný keramický podklad pod omítku

+

dobrá zvuková izolace

HELUZ

Pro vnitřní nosné zdivo cihly
tloušťky 200 mm, pro nenosné
stěny, šachty a přizdívky cihly
tloušťky 80, 115 a 140 mm.

vzduch.
pevnost
neprůzvučcihly
nost Rw

rozměry
D/Š/V

mm

20

spotřeba
spotřeba
cihel

malta
HELUZ
SIDI

malty
SBC

malty
SB

pěny

malty
zdicí

MPa

dB

ks/m2

ks/m3

kg/m2

l/m

l/m2

m2/dóza

l/m

1,0

3,0

2,0

5,0

–

20 broušená

497

200

249

10

47

8

40

20

497

200

238

10

49

8

40

17,5 broušená

497

175

249

10

43

8

45,7

17,5

497

175

238

10

42

8

45,7

14 broušená

497

140

249

10

41

8

57,1

14

497

140

238

10

43

8

57,1

11,5 broušená

497

115

249

10

45

8

69,6

11,5

497

115

238

10

46

8

69,6

8 broušená

375

80

249

12,5

35

10,7

133,3

8

375

80

238

12,5

36

10,7

133,3

–
0,9

2,7

19,0
1,8

5

0,7

–

17
1,4

10,0

–
0,6

–

1,2

–

10,0

–
11,0

0,8
–

–
13,0

–
0,4

-

10,0

–
8,0

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
Cihly v broušeném provedení určené pro zdění na tenkou spáru výrazně zvyšují rychlost zdění, snižují spotřebu
malty, vlhkost zdiva a šetří váš čas i peníze.

27

OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY

CIHLY NATURE ENERGY
Nepálené cihelné bloky se používají pro stavby z přírodních materiálů,
pro stavby lehkého typu (dřevostavby) s požadavkem na zvýšení tepelné
akumulace a pro zlepšení mikroklimatu budov.

Nepálené cihly NATURE Energy se používá na vnitřní příčkové
a akumulační zdivo o tloušťkách 12 a 25 cm. Cihly a zdivo je třeba chránit
proti vodě a zamezit kontaktu s tekoucí vodou.

HELUZ

rozměry
D/Š/V

+

vytváří zdravé vnitřní prostředí
příznivé pro astmatiky

+

vynikající akustické vlastnosti

+

výborně absorbuje vzdušnou
vlhkost

+

dosahuje vysokých parametrů
akumulace tepla

+

pro příznivce přírodního stavění

absorbce
akumulace vzdušné akustika
vlhkosti

spotřeba

spotřeba
cihel

hliněnné
malty

mm

kJ/ m2K

kg/m2

dB

ks/m2

ks/m3

l/m2

NATURE Energy 12/25

250 120 240

207

2,33

49

15,4

128,2

9,2

NATURE Energy 12/25

120 250 240

433

1,67

59

30,8

123,1

28,5

NATURE Energy

* podrobnosti viz Technické informace str. 50

MALOFORMÁTOVÉ CIHLY HELUZ
Příčně děrované cihly CDm jsou určeny pro zdivo tloušťky 115 a 240 mm
a CV 14 pro zdivo tloušťky 290 a 140 mm.

Mrazuvzdorné maloformátové cihly lze použít pro pohledové a lícové
zdivo, příčky a přizdívky, stěny a pilíře, adaptace a CV 14 lze použít i pro
nosné sloupky.

CDm

HELUZ

rozměry
D/Š/V

+

doplňují cihelný systém
o maloformátový rozměr

+

mrazuvzdornost

+

vhodné pro lícové a pohledové
zdivo, pilíře a sloupky

pevnost
mrazuvzdornost
cihly

spotřeba

spotřeba
cihel

malty

mm

MPa

cyklů

ks/m

ks/m

CDm (2DF)

240 115 113

20

F2

32,0

278,3

23

CV 14

290 140 140

20

F2

22,2

158,7

19

CV 14

2

3

l/m2

* podrobnosti viz Technické informace str. 47
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CIHELNÉ OBKLADOVÉ PÁSKY
A DLAŽBA HELUZ
Cihelné obkladové pásky se používají jako obklad vnějšího a vnitřního
zdiva a pro pohledovou vrstvu u zateplovacích systémů.
Mrazuvzdorné cihelné obkladové pásky HELUZ lze použít jak
na jednovrstvé nezateplené zdivo, tak i jako součást vnějšího
kompozitního zateplovacího systému. Jsou vhodné jako estetický
a mechanicky odolný obklad do míst jako jsou vstupy, schodiště a jiné
exponované části domu. Cihelnou dlažbu lze použít jako retro doplněk
interiéru (cihlové parapety, odkládací desky apod.).

+

vysoká mrazuvzdornost – pásek

+

vysoká pevnost – dlažba

+

mimořádná odolnost proti
povětrnostním vlivům

+

nízká nasákavost

+

vysoká mechanická a chemická
odolnost

Cihelná dlažba HELUZ je vhodným doplňkem interiéru. Hodí se jak pro
novostavby, tak i pro rekonstrukce, nebo opravy historických budov.

Pásek

označení výrobku

rozměry
D/Š/V

mrazuvzdornost

spotřeba

mm

cyklů

ks/m2

Cihelný obkladový pásek 25

250

65

15

25

52

Cihelná dlažba HELUZ

200

200

30

–

25
22,7 *

Dlažba

* včetně spáry 10mm

SPECIÁLNÍ TVAROVKY HELUZ
Speciální tvarovky HELUZ nachází uplatnění v novostavbách i při
rekonstrukcích domů, v zahradách, při stavbách zemědělských
a průmyslových provozů apod.
Vínovky se hodí pro rozdělení interiéru, odkládací zídku i systém
na ukládání lahví ve vinném sklepě. Trativodky se používají k odvodnění
základů, silnic i polí a navíc mohou sloužit i jako dekorační prvky
v okrasných plotech a stěnách.

označení výrobku

Trativodka

+

doplňkový sortiment komplexního
systému HELUZ

+

speciální výrobky i pro jiné
využití

rozměry
D/Š/V

mrazuvzdornost

mm

cyklů

ks/m2

ks/bm

spotřeba

Trativodka 10

250

100

100

15

–

4

Vínovka 1 l

250

160

330

–

23,5

–

Vínovka
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STROPY HELUZ MIAKO

+

systémové řešení

+

maximální variabilita

+

cenová dostupnost

+

možnost i ruční montáže

+

tradiční a oblíbená technologie montáže stropu

+

keramický podhled = vhodný podklad pro omítku

+

pro zdravé vnitřní mikroklima

+

nejpoužívanější keramický strop

STROPNÍ NOSNÍKY

POUŽITÍ
rozměry
D/Š/V

označení výrobku

mm

1500-6250

160

175

6500-8250

160

230

Stropní nosníky

Informativní hmotnost 1 bm stropního nosníku 22–25 kg.

Stropní vložka
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Keramické trámečkové stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené keramickými stropními vložkami a keramicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svařovanou
prostorovou výztuží. Rovný keramický cihelný podhled
je dobrým podkladem pro provedení omítky. Strop díky
výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima,
a proto jsou keramické stropy zárukou zdravého a hygienického bydlení. Také z hlediska požární odolnosti,
tepelněizolačních a akustických parametrů jsou tyto trámečkové stropy vhodnými konstrukčními prvky pro bytovou i občanskou výstavbu. Stropy HELUZ MIAKO jsou
velmi variabilní a dokážou zakrýt otvory až do světlosti
8 metrů.

Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Používají se nejčastěji
v bytových a občanských stavbách, ale je možné jejich
použití i v průmyslových a zemědělských objektech.
Tyto stropy jsou velice variabilní a lze je použít i při členitých a nepravidelných půdorysech místností do světlosti 8 metrů, po doplnění výztuže je možné využití
i jako spojité nosníky nebo pro konzoly např. balkónů
a schodišťových podest. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány.

Stropní nosník

STROPNÍ VLOŽKY
označení výrobku

rozměry
D/Š/V

spotřeba
cihel

vzduchová
neprůzvučnost 1)

kročejová
neprůzvučnost 1)

mm

ks/m

Rw (dB)

Ln;w (dB)

2

23/50

250

400

230

8

60

49

19/50

250

400

190

8

59

50

15/50

250

400

150

8

58

51

8/50

250

390

80

8

23/62,5

250

525

230

6,4

60

49

19/62,5

250

525

190

6,4

59

50

15/62,5

250

525

150

6,4

58

51

8/62,5

250

515

80

6,4

1)

–

s odpočtem vlivu podlahy více v Technické příručce HELUZ.

požární
odolnost 2)

REI
180 DP1

–
2)

týká se celého stropu včetně omítek

VĚNCOVKY
označení výrobku

rozměry
D/Š/V

spotřeba
cihel

mm

ks/bm

8/15

333

80

150

2,7

8/19 broušená

375

80

189

2,7

8/21 broušená

375

80

209

2,7

8/23 broušená

375

80

229

2,7

8/25 broušená

375

80

249

2,7

8/27 broušená

375

80

269

2,7

8/29 broušená

375

80

289

2,7

8/23 2in1 broušená

375

80

229

2,7

8/25 2in1 broušená

375

80

249

2,7

U-17,5

240

175

238

4

U-24

240

240

238

4

U-30

240

300

238

4

U-36,5

240

365

238

4

Pokud hledáte maximálně variabilní stropní konstrukci, která nemusí vyžadovat technologicky náročnou montáž,
zachová zdravé vnitřní mikroklima a zároveň bude cenově dostupná, pak se podívejte na keramické stropní
konstrukce HELUZ MIAKO.
Věncovka

Věncovka 2in1

Věncovka U
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STROPNÍ PANELY HELUZ

+

systémové řešení

+

rychlost montáže

+

okamžitá únosnost bez nutnosti montážních podpor

+

vyšší požární odolnost a akustické parametry oproti
betonovým panelům

+

keramický podklad pod omítku

+

velká variabilita tvarů

+

možná i kombinace se stropem HELUZ MIAKO

+

speciální tvar zámku styčných ploch mezi panely –
eliminace vzniku trhlin ve spáře

+

Lze uvést do sklonu max. 40° a udělat těžkou šikmou
střechu

Keramické stropní panely HELUZ jsou tvořeny keramickými stropními vložkami a železobetonovými žebry
s nadbetonávkou. Keramické stropní panely vyrábíme
v šířkách 1 200, 1 000, 900, 700 a 600 mm a délkách
od 1 500 do 7 250 mm. Na zakázku lze vyrobit atypické panely s úkosy, prostupy pro průlezy či komín, balkónové panely a panely se zvýšenou únosností. Strop
díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima
a proto jsou keramické stropy zárukou zdravého a hygienického bydlení. Také z hlediska požární odolnosti,
tepelněizolačních a akustických parametrů jsou tyto panelové stropy vhodnými konstrukčními prvky pro bytovou i občanskou výstavbu.

Zhotovit až 140 m2 stropu s okamžitou únosností za dvě hodiny jde velmi snadno s keramickými stropními panely
HELUZ. Stropní panely vyrobíme na zakázku přesně pro vaši stavbu, dopravíme je na místo určení, kde se přímo
z vozu pomocí jeřábu uloží na připravené zdivo. Žádné skladování, žádné technologické přestávky, ale až 7x rychleji
hotový strop oproti ostatním typům stropních konstrukcí.
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POUŽITÍ

BALKÓNOVÉ

Keramické stropní panely HELUZ se používají nejčastěji
v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití
je možné i v průmyslových a zemědělských objektech
do světlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné. Tyto stropy
jsou poměrně variabilní, jdou kombinovat s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít
i při členitých půdorysech. Nehodí se však do staveb,
které jsou dynamicky namáhány.

Balkónové panely HELUZ jsou vyráběny v šířce 1 200
a 800 mm, vykonzolování panelu za líc zdiva je omezeno délkou 1 200 mm, celková délka panelů je minimální 4 600 mm a maximální 8 000 mm. Výška panelů
v interiéru je 230 mm, vykonzolovaná část balkónu je
ve spádu – na konci konzoly je výška 160 mm, u vnějšího líce zdiva je výška panelu 190 mm. V místě, kde
je panel uložen na zdivu, je zabudovaná mezi keramickými vložkami tepelná izolace polystyrenem XPS v tl.
140 mm, betonové žebro probíhá přes obvodové zdivo
a je zde vložena hlavní nosná výztuž konzoly. Pro určení délky panelu je nutné znát délku uložení na vnitřním
zdivu, světlé rozpětí, tloušťku obvodového zdiva a délku vykonzolování. Panely se vyrábějí také na zakázku,
a tak je možné u nich ve vykonzolované části určit a následně vyrobit, zda bude panel středový nebo krajní
(levý a pravý). V balkonovém panelu lze udělat prostup
v ose panelu, max. šířka 600 mm a vzdálenost prostupu od hrany čela vykonzolovaného panelu je minimálně
3 100 mm.

ZÁKLADNÍ
Základní panely HELUZ jsou vyráběny v šířkách 1 200,
900 a 600 mm, v délkách od 1 500 mm do 7 250 mm
v modulu po 250 mm. Výška panelů je 230 mm, vyrábí
se standardně s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Tyto panely jsou vyráběny na sklad
a tak je možné jejich dodání obratem. Ostatní typy panelů se vyrábějí na konkrétní zakázku, a proto doba
jejich dodání na stavbu je cca 1 měsíc od závazné objednávky.

S PROSTUPY
DOPLŇKOVÉ
Doplňkové panely HELUZ jsou dostupné v šířkách
1 000 a 700 mm, v libovolných délkách od 1 500 mm
do 7 250 mm. Výška panelů je 230 mm. Vyrábí se jako
doplněk k základním panelům, aby vycházela skladba
stropu při pokládce a tím se minimalizovaly případné
dobetonávky (lze tak na šířku vyskládat stropní panely
v násobku 100 mm). Pokud není specifikováno v objednávce jinak, vyrábí se standardně s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm.

Panely s prostupy – tzv. komínový v šířce 1 200 mm,
v libovolných délkách od 1 500 mm do 6 500 mm. Výška panelů 230 mm. Prostup musí být umístěn v podélné
ose panelu a je jedno, zda bude uprostřed nebo v čele
panelu. Maximální prostup je šířky 600 mm a délky
1 200 mm.
Panely s prostupy – tzv. komínový rohový v šířce 1 200 mm, v libovolných délkách od 1 500 mm
do 6 500 mm. Výška panelů 230 mm. Prostup je umístěn v rohu v šířce maximálně 450 mm a délce maximálně 870 mm.

SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ
Panely se zvýšenou únosností HELUZ jsou vyráběny
v šířce 1 200 mm, v libovolných délkách od 1 500 mm
do 7 250 mm s různým půdorysným zkosením čela.
Tyto panely mají rozšířena železobetonová žebra a tím
pádem dosahují větší únosnosti. Výška panelů zůstává
230 mm.

Základní

Balkónový
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NOVÝ
VARIABILNÍ
PŘEKLAD

NOVINKA
PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Rodina cihelných prvků HELUZ FAMILY pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů se
rozrostla o překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilní dutinou pro venkovní stínicí techniku. Jedná se o druhou generaci jedinečného překladu HELUZ pro umístění venkovních žaluzií,
rolet či screenů, bez nichž se výstavba úsporných domů již neobejde. V zimě stínění stínicí
technika minimalizuje úniky tepla, v létě naopak brání přehřívání interiérů a zvyšuje komfort
bydlení.

+

představuje důležitý prvek
pro nízkoenergetické a pasivní
stavby

+

zajišťuje tepelný
průběhu roku

+

je trvanlivý (beton, keramika,
tepelná izolace)

+

není vidět ve fasádě, je skrytý
pod omítkou

+

zajišťuje
dobrý
akustický
komfort
(neoslabuje
zdivo,
protože má masivní betonovou
část)

+
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komfort

+

v

jednoduché navrhování v rámci
výškových modulů systému
HELUZ

+

na jeden dům stačí jeden
typ překladu (nahradí nosné
překlady a na některých oknech
může být použit pro stínící
techniku)
pro světlé rozpětí oken až 3,85
metrů

+

široké použití stínících systémů
různých výrobců

+

velká
požární
odolnost
(odzkoušeno v laboratoři)

+

žádné tepelné mosty

+

dobrá únosnost

+

pro výšku oken až 2,5 metrů
v případě žaluzií

+

systémové řešení v rámci
stavebního systému HELUZ

+

jednoduché
navrhování
díky dostupným technickým
podkladům
(CAD
detaily,
funkční objekty pro Revit a
ArchiCAD)

+

rychlá
montáž
samotného
překladu do zdiva pomocí
manipulační techniky

+

během pár hodin lze osadit
překlady
na
celý
dům
(odpadá kombinace nosných a
roletových překladů)

+

umožnuje snadný přístup pro
montáž i údržbu stínící techniky

CO ZNAMENÁ PŘEKLAD 3in1
Variabilita prostoru překladu je jednou
z uživatelsky nejzajímavějších výhod
nového překladu. PŘEKLAD HELUZ
FAMILY 3in1 nosný je dodáván na
stavbu plně vybavený izolantem, nikdo
s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit,
zazdít a získat nosnost a tepelně izolační
vlastnosti, jako kdyby stavebník použil
klasické nosné překlady 23,8. Kdykoli
se ale může rozhodnout namontovat
zastínění a tento překlad mu to umožní
postupným vytahováním jednotlivých
dílů izolantu, čímž postupně vznikne
prostor pro žaluzii, malou roletu anebo
i pro velkou schránku na roletu. V každé
fázi tedy v překladu zůstává maximum
izolantu pro dané řešení.
Výstavba nízkoenergetických a pasivních
domů se bez venkovního stínění dnes již
neobejde. Kromě snížení tepelných ztrát
v zimním období a minimalizace přehřátí
interiéru v létě zajišťuje uživatelský
komfort i v dalších směrech: zvyšuje
akustickou pohodu, protože má masivní
betonovou část a neoslabuje zdivo,
a zabezpečuje domovy před zvědavci
i nezvanými návštěvníky a chrání
okna před povětrnostními vlivy, čímž
prodlužuje jejich životnost.

1

PLNÁ SCHRÁNKA

2

SCHRÁNKA SE ŽALUZIÍ

3

SCHRÁNKA S ROLETOU

NOSNÉ PŘEKLADY
rozměry
D/Š/V
mm

1250-4250

380-500

245

Informativní hmotnost – 74,0 kg/bm

35

PŘEKLADY HELUZ

Nabízíme kvalitní keramické překlady nad okna a dveře vhodné pro vnější i vnitřní stěny.
V sortimentu najdete nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ, nosné překlady HELUZ 23,8 a překlady
HELUZ ploché.
Pohledové strany překladů mají cihelné provedení
a tvoří vhodný podklad pro omítku.

Nejjednodušší způsob, jak v cihelném zdivu zakrýt otvor,
je pomocí překladů HELUZ. Jsou nedílnou součástí našeho komplexního systému již více jak 20 let. Spojují v sobě
nosnost a keramický povrch, který je nezbytný pro kvalitně
a trvanlivě provedené omítky.
Nedělejte již kompromisy, použijte ten správný prvek do cihelného zdiva!

NOSNÉ ŽALUZIOVÉ
A ROLETOVÉ PŘEKLADY
Žaluziové a roletové překlady se používají jako překlady nad okenními

+

důležitý prvek pro pasivní
a nízkoenergetické domy

+

systémové řešení

+

možnosti osadit rolety i žaluzie

+

možnost dodatečné montáže
stínících prvků

+

vhodný podklad pod omítku

otvory v obvodových stěnách. Tyto překlady jsou nosné, mají v sobě již
zabudovanou tepelnou izolaci a zároveň vytváří schránku pro umístění
stínících systémů (venkovních žaluzií nebo rolet). Tyto překlady jsou určeny pro zakrytí stavebních otvorů od šířky 600 mm (při dodatečném kontaktním zateplení zdiva musí být min. šířka okna větší) až po maximální
světlost otvoru 3 850 mm. Výška okenního otvoru pro montáž venkovních
rolet nebo žaluzií je minimální 600 mm a maximální 3 000 mm pro roletu.
Překlady délky větší než 2,5 m je nutné spojit s dalším statickým opatřením pro zvýšení únosnosti.

NOSNÉ PŘEKLADY
rozměry
D/Š/V
mm

1250-4250

365-500

238

Informativní hmotnost – 115,0 kg/bm
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NOSNÉ PŘEKLADY
HELUZ 23,8

+

překlad je plně staticky únosný –
po osazení do cementové malty

+

v obvodovém zdivu se tyto
překlady kombinují s tepelnou
izolací – eliminace tepelných
mostů

+

snadná manipulace umožňuje
i ruční montáž, šetří čas a peníze

+

pohledové strany překladu mají
cihelné provedení - vhodný
podklad pod omítku

+

tvar keramických tvarovek
překladů umožňuje zkontrolovat
i v dokončené hrubé stavbě
správné uložení překladů

+

jednoduché navrhování
v komplexním systému HELUZ
v modulu 250 mm

+

nízká spotřeba oceli a tím nejnižší
cena v porovnání s ostatními
druhy překladů

+

rozsáhlá variabilita použití
(kombinace šířek, zazubené
nadpraží)

+

možnost kombinace překladů
s vloženou tepelnou izolací

+

nízká hmotnost umožňuje velmi
snadnou ruční manipulaci

+

tři šířkové varianty (115, 145,
175 mm)

+

jednoduché navrhování
v komplexním systému HELUZ
v modulu 250 mm v kombinaci
s tzv. nízkým cihlami

Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat
s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností.

NOSNÉ PŘEKLADY
rozměry
D/Š/V
mm

1000-3500

70

238

Informativní hmotnost – 35,0 kg/bm

KERAMICKÉ PŘEKLADY
HELUZ PLOCHÉ
Keramické ploché překlady HELUZ se používají pro nadpraží stavebních
otvorů v nenosných stěnách, kde společně s nadezdívkou cihel tvoří tzv.
nenosné spřažené ploché překlady nebo spřažené překlady. Spřažené překlady se skládají ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem .

PLOCHÉ PŘEKLADY
rozměry
D/Š/V
mm

1000-3000

115

71

1000-3000

145

71

1000-1500

175

71

+

překlady vhodné do příček

Informativní hmotnost š. 115 mm – 14,5 kg/bm
Informativní hmotnost š. 145 mm – 17,5 kg/bm
Informativní hmotnost š. 115 mm – 20,0 kg/bm
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CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ

+

rychlá a snadná montáž formou stavebnice

+

nízká hmotnost jednotlivých dílů

+

bezproblémová výchozí revize při uvádění do
provozu

+

komíny i pro nízkoenergetické a pasivní domy

+

odolné i při vyhoření sazí

+

výběr nadstřešních částí komínů

+

stavba až 10m komínu během jednoho dne

+

záruka 30 let
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V závislosti na energetickém
standardu vašeho domu,
zvoleného typu spotřebiče a
druhu paliva můžete zvolit
optimální komínový systém.
Zvolte si to správné řešení pro
Váš bezpečný a dobře fungující
domov.

IZOSTAT

KLASIK

Moderní komínový systém s maximální možnou funkční
výbavou. Komín vedle spolehlivého odvodu spalin řeší i
přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči. To společně s
těsným provedením komínového tělesa umožňuje použití i v nejvyšším energetickém standardu domu (vhodný i
pro Blowerdoor test). Komínový systém HELUZ IZOSTAT
je vhodný pro libovolný druh paliva a typ spotřebiče.
Je standardně dodáván jako třívrstvý systém obsahující
broušené tvarovky obvodového pláště, vzduchovou mezeru, tepelnou izolaci a tenkostěnné izostatické vložky.
Systém lze libovolně kombinovat s jiným systémem Heluz, celou nebo poloviční větrací a instalační šachtou. Se
systémem HELUZ IZOSTAT máte jistotu správné volby.

Třívrstvý komínový systém s broušenou tvárnicí obvodového pláště, tepelnou izolací a šamotovou vložkou.
HELUZ KLASIK je především určen pro spotřebiče na
pevná paliva, například krby, kamna a kotle s přirozeným
odvodem spalin. Bezpečnost a dlouhodobá životnost je
zajištěna zadním odvětráním komínu, proto není tento
systém vhodný do domů, se zvýšeným požadavkem na
těsnost. Systém lze libovolně kombinovat s jiným systémem Heluz, celou nebo poloviční větrací a instalační šachtou. HELUZ KLASIK byl vyvinut s důrazem na kvalitu
jednotlivých komponent a bezpečnost provozu.

HELUZ IZOSTAT

pro pevná paliva

HELUZ KLASIK

teplotní třída T600

pro plyn

přívod vzduchu komínem

přetlakový provoz třídy P1

Nejpoužívanější varianty nadstřešní části pro systémy IZOSTAT nebo KLASIK
Základní

Prstence Grand červené

Prstence Grand černé

Nerezový nástavec

Firma HELUZ nabízí spolu s komínovými systémy také širokou škálu příslušenství. Vedle komínových redukcí nebo
stříšek, jsou to především parotěsné prostupy, pro snadné zabudování komínu do vaší stavby. Konkrétní návrh
komínového systému a vhodných doplňkových komponent doporučujeme konzultovat s naším technickým
oddělením.

ŘEŠENÍ
PRO
PASIVNÍ
DOMY

rozměry
D/T/V

typ
komínu

mm

jednoprůduchový komín

450

50

500

dvouprůduchový komín

850

50

500
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POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY

Systémová pojiva se používají pro zhotovení zděných konstrukcí. Malty pro tenké spáry a speciální PUR pěna se používá pro zdění z broušených cihel. Extrudovaný polystyrén se vkládá do krajových cihel v ostění stavebních otvorů
pro přerušení tepelného mostu. Sypaný polystyrén PLUS se používá pro vysypání první řady cihel na základové
desce pro přerušení tepelného mostu.

+ pro rychlé a jednoduché stavění ze stavebního systému HELUZ
HELUZ nabízí ucelenou řadu pojiv a materiálů pro zdění, díky tomu nemusíte hledat další dodavatele těchto materiálů. Pokud potřebujete poradit jaké zdicí materiály budete pro stavbu se systémem potřebovat, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám doporučíme vhodnou zdicí maltu, pěnu a izolaci tak, aby stavba pokračovala rychle a bezchybně.
Prodáváme jak samotné materiály pro zdění – malty, pěnu pro zdění a zakládací maltu, tak i materiály pro zlepšení
tepelněizolačních vlastností zdiva – extrudovaný polystyrén a sypaný expandovaný polystyrén.

POLYSTYRÉN
PRO VYSYPÁVÁNÍ CIHEL

ŘEZANÝ EPS 70 Z

označení

PLUS zrnitost 3 mm

doporučené
použití

možnost použití
pěněný polystyrén pro vysypávání
více řad

HELUZ FAMILY

součinitel tepelné
vodivosti λ
W/mK
0,033

rozměry D/Š/V
mm
k věncovkám
1500/210/100
1500/230/100
1500/250/100
mezi nosné
překlady 23,8

PRO OSTĚNÍ S KRAJOVÝMI CIHLAMI

označení

rozměry
D/Š/V
mm

Extrudovaný polystyrén
XPS řezaný

1250/150/30

Extrudovaný polystyrén XPS

1250/600/30

Extrudovaný polystyrén

40

doporučené
použití

součinitel tepelné
vodivosti λ
W/mK
0,035

pro ostění

1500/240/90
1500/240/100
1500/240/120
1500/240/140

0,035

Polystyrén
pro vysypávání

1500/240/70

1500/240/150

Pěna

MALTY A PĚNA HELUZ
možnos
použ

označen výrobku

pevnos
v aku

souč n e epe
né vod vos λ

spo řeba
vyda nos
1 py e/dózy
rů/ m kg/ m m / dóza
d e ypu c he

s andardn
C

z mn
C

MPa

W/mK

+1 do 50

–

–

0 83

od 10 do 30

–

–

0 036

Ma a SBC pro ce op ošnou
enkou spáru

od 5

od 5 do 15

10

0 21 0 29

36 0

Ma a SB pro enkou spáru

od 5

od 5 do 15

10

0 83

19 5

TREND epe ně zo ačn zd c
a zak ádac ma a

od 5

od 5 do 15

>8

0 15 0 20

40 0

Zd c ma a M5

od 5

od 5 do 15

5

max 1 42

23 0

NATURE Energy h něná ma a

od 5

–

1

–

13 9

Zak ádac ma a SBZ

od 5

od 5 do 15

10

0 82 1 09

13 9

HELUZ S D
předem př pravená zd c ma a
Pěna

enkovrs vé ep d o

50
50
10 0

zd va 175 500 mm
zd va 80 140 mm

Jednoduché nanášen s HELUZ S D

HELUZ S D s vá ečkem

Malta pro celoplošnou
tenkou spáru
HU: A termék megnevezése: Száraz, cementbázisú vakolati- és
falazóhabarcs keverék a ČSN EN 998-2 szerint
Kémiai megnevezése: portland cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38 Ingerli a szemet, a légzőszerveket és a bőrfelületet.
R – 41
Komoly szemsérülés veszélye fenyeget.
R – 43
Bőrfelülettel történő érintkezéskor túlérzékenységet okozhat.
S– 2
Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.
S – 22
Ne lélegezze be annak porát.
S – 26
Szembe kerülésekor azonnal, alaposan bő vízzel öblítse
ki a szemét és forduljon orvoshoz.
S – 36/37/39 Használjon megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt és
védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot
A száraz cementbázisú habarcskeverék falazóhabarcs készítésére szolgáló
építési keverék.

PL: Nazwa produktu: Sucha mieszanka tynkowa i zaprawowa na bazie
cementu zgodnie z ČSN EN 998-2
Nazwa chemiczna: cement portlandski
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R – 41
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R – 43
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S– 2
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S – 22
Nie wdychać pyłu.
S – 26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S – 36/37/39
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice
ochronne i okulary ochronne lub ochronę twarzy
Sucha mieszanka cementowa stanowi mieszankę budowlaną
przeznaczoną do przygotowania zaprawy murarskiej.

SK: Názov výrobku: Suchá omietková a maltová zmes na báze
cementu podľa ČSN EN 998-2
Chemický názov: portlandský cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R – 41
Riziko vážneho poškodenia očí.
R – 43
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
S– 2
Uchovávajte mimo dosahu detí.
S – 22
Nevdychujte prach.
S – 26
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď
ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc.
S – 36/37/39
Noste vhodný ochranný odev, rukavice
a ochranné prostriedky na oči/tvár
Suchá maltová zmes na báze cementu je stavebná zmes na prípravu mált.

CZ: Název výrobku: Suchá omítková a maltová směs na bázi
cementu podle ČSN EN 998-2
Chemický název: portlandský cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R – 41
Nebezpečí vážného poškození očí.
R – 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S– 2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S – 22
Nevdechujte prach.
S – 26
Při zasažení oka okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S – 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv,
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
Suchá maltová směs na bázi cementu je stavební směs pro přípravu malt.

HELUZ SB C MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
PL : HELUZ KLEJ SBC NA PEŁNA SPOINE

Anwendung:
Mörtel für vollflächige dünne Fugen dient zur
vollflächigen Deckung von Ziegelmauerwerken bei
flacher Mauerung.
Der Mörtel Malta SB C ist ausschließlich für diesen
Zweck bestimmt und nicht für die Variante des Eintauchens anzuwenden.
Zusammensetzung:
Zementbinder mit einem rein mineralischen Sonderprodukt mit hoher Haftigkeit; in standardmäßiger
grauer Farbe.
Bearbeitung:
Eine bestimmte Trinkwassermenge in einen sauberen Behälter mit rundem Querschnitt füllen, ununterbrochen mit einem Rührwerk rühren und langsam
und kontinuierlich die trockene Mörtelmischung
zufügen, bis ein nachgiebiger klumpenfreier Mörtel
erreicht ist. Nach 5 Min. noch einmal kurz mit dem
Rührwerk durchmischen. Mörtel in den Auftragwagen füllen und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
auf die gerade Ziegelwand auftragen. Die Ziegeloberflächen (Auflageflächen) müssen sauber und
staubfrei sein, stark saugfähige Ziegeln sind vorher
anzufeuchten.
Nicht bei einer Temperatur unter 5 °C bearbeiten.
Im Voraus vorbereitetes Material nicht mehr rühren!
Bei der Bearbeitung mit dem Auftragwagen ist ausschließlich eine solche Mörtelmenge zu benutzen
(gemäß Wetterbedingungen), damit eine gewünschte Schicht zwischen den Ziegeln entsteht (unter
Einhaltung der Vorschriften bzgl. der Bearbeitung
bei flacher Mauerung).
Im Falle einer längeren Arbeitsunterbrechung ist die
Mauerkrone gegen Feuchtigkeit und Witterungsbedingungen zu schützen.
Technische Daten:
Mörtelklasse:
M 10, EN 998-2
Druckfestigkeit:
> 10 N/mm2
Schüttgewicht:
< 1,0 kg/dm3
Wärmeleitfähigkeit:
0,21 W/m.K
Wasserzugabe:
10-11 l/Sack
Bearbeitungsdauer:
Ca. 6 Stunden (inkl. Mischen)
Ausbesserungszeit (Korrekturzeit): ca. 7 Minuten
Ausgiebigkeit:
Verbrauch: je nach Form der Öffnungen im
Ziegelstein ca.
15 kg/m3 Ziegelmauer
1 t Mörtel für vollflächige dünne Fugen ca. 1450

Zastosowanie:
Malta pro celoplošnou tenkou spáru, je určená Zaprawa do całopowierzchniowej spoiny cienkiej przeznaczona jest do nakładania na całą powierzchnię
elementów murowych przy murowaniu dokładnym
(równym).
Zaprawa do całopowierzchniowej spoiny cienkiej
przeznaczona jest wyłącznie do tego celu i nie można
jej zastosować do wariantu zamaczania.
Składniki:
Cement uzupełniony o produkt specjalny pochodzenia
czysto mineralnego o dużej przyczepności, w standardowym kolorze cementowo-szarym.
Zastosowanie:
Do czystego pojemnika okrągłego wlać odpowiednią
ilość wody czystej i ciągle mieszając dodawać równomiernie suchą mieszankę zaprawy do utworzenia
jednorodnej masy bez bryłek o konsystencji miodu.
Po 5 minutach dojrzewania ponownie przemieszać.
Następnie załadować zaprawę do dozownika i przy
prędkości równomiernej nakładać na ceglaną ścianę
gładką. Powierzchnia cegieł (spoina wsporna) powinna być czysta i bez pyłu, cegły chłonne należy przed
nałożeniem zaprawy zwilżyć.
Nie używać przy temperaturze poniżej 5 °C.
Nie mieszać ponownie materiału przygotowanego
wcześniej!
Podczas nakładania zaprawy za pomocą dozownika
należy używać tylko takich ilości zaprawy (w zależności od pogody), by powstała wymagana warstwa
pomiędzy cegłami (przestrzegając przepisy pracy
podczas murowania dokładnego).
W przypadku długotrwałej przerwy należy koronę
murów zabezpieczyć w sposób odpowiedni przeciw
wpływom wilgoci i pogody.
Parametry techniczne:
Klasa zaprawy:
M 10, EN 998-2
Wytrzymałość na ściskanie: > 10 N/mm2
Masa nasypowa:
< 1,0 kg/dm3
Współczynnik przenikania ciepła: 0,21 W/m.K
Dodatek wody:
10-11 l/worek
Czas przydatności do zużycia:
Ok. 6 godzin (włącznie mieszania)
Czas do poprawy (czas korekcyjny): ok. 7 minut
Wydajność:
Zużycie: w zależności od kształtu otworów w
elemencie murowym ok.
15 kg/m3 cegieł
1 t mieszanki suchej do całopowierzchniowej spoiny

cienkiej stanowi ok. 1 450 l zaprawy
1 worek zaprawy do całopowierzchniowej spoiny
cienkiej (20 kg) to ok. 20,8 l masy
Przechowywanie:
W miejscu suchym można mieszankę przechowywać
przez min. 9 miesięcy.
Datę produkcji podano z boku opakowania.
Podczas przygotowania należy przestrzegać zasady
techniczne i dyrektywy.
Ostrzeżenie:
Zabezpieczenie przeciw chromianom zgodnie
z TRGS 613
Zakład produkcji:

HELUZ ZAKLÁDACÍ MALTA SB Z
HELUZ ZAKLADACIA MALTA SB Z
HELUZ ANLEGEMÖRTEL SB Z
HELUZ ZAPRAWA MURARSKA SB Z
HELUZ ALAPOZÓ HABARCS SB Z

≥ + 5°C

l Frischmörtel
1 Sack Mörtel für vollflächige dünne Fugen (20 kg)
ca. 20,8 l Frischmörtel
Lagerung:
An einem trockenen Ort beträgt die Lagerfähigkeit
mindestens 9 Monate.
Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck.
Bei der Bearbeitung sind technischen Normen und
Richtlinien zu befolgen.
Hinweis:
Schutz gegen Chromate gemäß TRGS 613
Fertigunsgbetrieb:

25 l

20 kg
HELUZ ZAKLÁDACÍ MALTA SB Z

Alkalmazás:
A teljes felületi vékony ágyazatú falazóhabarcs a tégla teljes
falazási felületére kerül felhordásra, egyenes falazásnál.
A teljes felületi vékony ágyazatú falazóhabarcs kizárólag
erre a kiviteli módra készült és nem szabad azt a mártásos
technológiára alkalmazni.
Összetétel:
Cement kötőanyag, tiszta, speciális ásványi termékkel kiegészítve, kiváló tapadással, standard cementszürke színben.
Bedolgozás:
Kör keresztmetszetű tiszta edénybe ivóvizet adagolunk és a
keverővel történő állandó keverés mellett lassan és egyenletesen száraz habarcskeveréket adagolunk hozzá addig, amíg
csomómentes, mézsűrűségű habarcs keletkezik. 5 perc érési
idő eltelte után mégegyszer röviden össze kell azt keverni a
seprővel. Ezután a habarcsot felhordó készülékbe töltjük és
egyenletes sebességgel felhordjuk az egyenes téglafalra. A
tégla felülete (az elhelyezési felület) tiszta és pormentes legyen, az erősen nedvszívó téglákat előre meg kell nedvesíteni.
5 °C alatti külső hőmérsékleten nem szabad bedolgozni.
Az előzőleg már elkészített anyagot nem szabad újra keverni!
Felhordó készülékkel történő bedolgozásnál csak annyi habarcsot tegyünk a készülékbe (az időjárástól függően), hogy a
téglák között szükséges ágyazati rétegvastagságú habarcsréteg keletkezzen (az egyenletes falazás előírásai betartásával).
Hosszabb munkaszünet esetén a falkoronát a nedvesség- és
az időjárási behatások ellen megfelelő módon védeni kell.
Műszaki adatok:
Habarcs osztály: EN 998-2 sz. szabvány szerinti M10 jelű
Nyomószilárdság:
> 10 N/mm2
Ömlesztett tömeg:
< 1,0 kg/dm3
Hővezetés:
0,21 W/m.K
Víz hozzáadás:
10-11 l/zsák
A feldolgozhatósági idő:
Kb. 6 óra (a keveréssel együtt)
Szilárdulási idő (korrekciós idő): kb. 7 perc
Kiadósság:
Anyagszükséglet: a téglaüregek alaki kivitele szerint kb.15
kg/m3 téglafalazatra
1 t teljesfelületi vékony ágyazatú falazóhabarcsból kb. 1 450 l
friss habarcs készíthető
1 zsák teljesfelületi vékony ágyazatú falazóhabarcsból (20 kg)
kb. 20,8 l friss habarcs készíthető
Tárolás:
Száraz helyen minimálisan 9 hónapig tárolható.
A gyártás dátumát a csomagoláson levő nyomtatott jelölés

45 min

tartalmazza.
Bedolgozáskor be kell tartani a megfelelő műszaki előírásokat
és irányelveket.
Figyelmeztetés:
Kromát elleni védelem a TRGS 613 szerint
Gyártja:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

HELUZ SB C MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU

MALTA SB C

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
04
0785-CPD-21070-04
EN 998-2
Malta SB
Malta pro tenkou spáru
Reakce na oheň

A1

Pevnost v tlaku

M 10

Počáteční pevnost
ve smyku

0,30 N/mm2

Nasákavost vody

NPD

Obsah chloridů
Propustnost
vodních par μ

NPD
5/35
≤ 0,83 W/(m.K) (P= 50 %)

Tepelná vodivost λf10,dry

≤ 0,93 W/(m.K) (P= 90 %)

Trvanlivost
(mrazuvzdornost)

a při správném použití je určena pro

(Tabulkové hodnoty dle EN 1745)
Na základě existujících zkušeností
silně agresivní prostředí, podle EN
998-2, dod.3
NPD - nebylo stanoveno, není relavantní

Lagerung:
An einem trockenen Ort beträgt die Lagerfähigkeit
mindestens 6 Monate.
Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck.
Bei der Bearbeitung sind technischen Normen und
Richtlinien zu befolgen.
Hinweis:
Patentanmeldung Nr. 199 16 117.8
Schutz gegen Chromate gemäß TRGS 613
Fertigungsbetrieb:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63

D-95359 Kasendorf
04

0785-CPD-21070-04
EN 998-2

Mörtel SB

Mörtel für dünne Fugen

Reaktion auf Feuer

A1

Druckfestigkeit

M 10

Anfängliche Zugscherfestigkeit

0,30 N/mm2

Wasseraufnahme

NPD

Chloridgehalt

NPD

Dampfdurchlässigkeit μ

5/35

≤ 0,83 W/(m.K) (P= 50 %)

Wärmeleitfähigkeit λ

Haltbarkeit

Použitie:
Malta na tenkú škáru je malta na rovinné murovanie,
určená pre variant namáčania a nanášanie iba na
rebrá brúsených tehlových tvaroviek. Maltová trieda
M 10 EN 998-2 (Maltová trieda III, DIN 1053).
Zloženie:
Cementové spojivo, doplnené disperzným spojivom s
vysokou lepiacou silou a pevnosťou v šmyku.
Spracovanie:
Do čistej nádoby kruhového prierezu sa odmeria
pitná voda a za stáleho miešania metlou sa pomaly a
rovnomerne pridáva suchá maltová zmes, až vznikne
poddajná malta bez hrudiek.
(Je možné použiť 30 l vedierko Coolmix, metlu Coolmix DX 40 a miešač DLX 150.)
Po 5-minútovom čase zretia ešte raz krátko premiešajte metlou.
Povrch tehál (ložnej plochy) musí byť čistý a bez
prachu, vysoko nasiakavé tehly musia byť vopred
navlhčené.
Nespracovávajte pri teplotách pod 5 °C.
Skôr pripravený materiál už znovu nemiešajte! Pri
spracovaní nanášacím vozíkom použite iba toľko
malty (závisí od počasia), aby vznikla požadovaná
vrstva medzi tehlami (pri dodržaní predpisov na
spracovanie pre rovinné murovanie).
Pri dlhšom prerušení práce musí byť koruna muriva
vhodne ochránená proti vlhkosti a vplyvom počasia.
Načaté spojivo musí byť uchovávané
v suchu.
Technické dáta:
Trieda malty:
M 10, EN 998-2
(MGr III, DIN 1053)
Pevnosť v tlaku:
>10 N/mm2
Prídavok vody:
8-9 l/vrece
Lehota spracovateľnosti:
Cca 4 hodiny (vrátane miešania)
Čas na opravy (korekčný čas): cca 7 minút
Výdatnosť:
1 t malty na tenkú škáru cca 780 l čerstvej malty
1 vrece malty na tenkú škáru (25 kg) cca 19,5 l
čerstvej malty

10,dry

≤ 0,93 W/(m.K) (P= 90 %)

(Tabellenwerte gemäß EN 1745)
Aufgrund von bestehenden
Erfahrungen und bei richtiger
Anwendung ist dieser in einer stark
aggressiven Umgebung gemäß EN
998-2, nachtrag 3 einzusetzen.

(Frostbeständigkeit)

Skladovanie:
Na suchom mieste je skladovateľná minimálne 6
mesiacov.
Dátum výroby je na potlači bočnej strany.
Pri spracovaní musia byť dodržované technické
pravidlá a smernice.
Upozornenie:
Patentová prihláška Nr. 199 16 117.8
Ochrana proti chromanom podľa TRGS 613
Výrobný závod:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
04
0785-CPD-21070-04
EN 998-2
Malta SB
Malta na tenkú škáru
Reakcia na oheň

10 - 11 l

≥ + 5°C

szabvány szerinti M 10 jelű

26 l

20 kg

(MGr III, DIN 1053)
>10 N/mm2
8-9 l/zsákonként

Nyomószilárdság:
Víz hozzáadás:
A feldolgozhatósági idő:
Kb. 4 óra (a keveréssel együtt)
Szilárdulási idő (korrekciós idő): kb. 7 perc
Kiadósság:
1 t vékony ágyazatú falazóhabarcs keverékből kb.
780 l friss habarcs készíthető
1 zsák vékonyágyazatú falazóhabarcs keverékből (25
kg) kb. 19,5 l friss habarcs készíthető

6 hod

M 10
0,30 N/mm2
NPD
NPD
5/35

NPD - wurde nicht bestimmt, nicht relevant

Zastosowanie:
Zaprawa cienkospoinowa stanowi zaprawę do murowania dokładnego, przeznaczoną do wariantu zamaczania oraz nakładania tylko na żebra dokładnych
bloczków ceramicznych.
Klasa zaprawy M 10 EN 998-2 (Klasa zaprawy III,
DIN 1053).
Składniki:
Cement uzupełniony o spoiwo dyspersyjne o dużej
przyczepności i wytrzymałości na pełzanie.
Przygotowanie:
Do czystego pojemnika okrągłego wlać odpowiednią
ilość wody czystej i ciągle mieszając dodawać równomiernie suchą mieszankę zaprawy do utworzenia
jednorodnej masy bez bryłek.
(Można użyć wiadro 30 l Coolomix, miotełkę Coolomix DX 40 oraz mieszadło DLX 150)
Po 5 minutach dojrzewania ponownie przemieszać.
Powierzchnia bloczków (spoina wsporna) powinna
być czysta i bez pyłu, cegły chłonne należy zwilżyć
przed nałożeniem zaprawy.
Nie używać przy temperaturze poniżej 5 °C.
Nie mieszać ponownie materiału przygotowanego
wcześniej! Podczas nakładania zaprawy za pomocą
dozownika należy używać tylko takich ilości zaprawy
(w zależności od pogody), by powstała wymagana
warstwa pomiędzy cegłami (przestrzegając przepisy
pracy podczas murowania dokładnego).
W przypadku długotrwałej przerwy należy koronę
murów zabezpieczyć w sposób odpowiedni przeciw
wpływom wilgoci i pogody. Rozpakowane mieszanki
należy przechowywać w pomieszczeniu suchym.
Parametry techniczne:
Klasa zaprawy:
M 10, EN 998-2
(MGr III, DIN 1053)
Wytrzymałość na ściskanie:
>10 N/mm2
Dodatek wody:
8-9 l/worek
Czas przydatności do użycia:
Ok. 4 godzin (włącznie mieszania)
Czas do poprawy (czas korekcyjny): ok. 7 minut
Wydajność:
1 t mieszanki zaprawy cienkospoinowej stanowi ok.
780 l zaprawy
1 worek mieszanki suchej zaprawy cienkospoinowej
(25 kg) stanowi ok. 19,5 l zaprawy wymieszanej

MALTA SB

≤ 0,83 W/(m.K) (P= 50 %)
≤ 0,93 W/(m.K) (P= 90 %)

Trvanlivosť

a pri správnom použití je určená pre

(Tabuľkové hodnoty podľa EN 1745)
Na základe existujúcich skúseností
(mrazuvzdornosť)

silne agresívne prostredie, podľa
EN 998-2, dod.3

Przechowywanie:
W miejscu suchym można mieszankę przechowywać
przez min. 6 miesięcy.
Datę produkcji podano z boku opakowania. Podczas
przygotowania należy przestrzegać zasady techniczne i dyrektywy
Ostrzeżenie:
Zgłoszenie patentu Nr 199 16 117.8
Zabezpieczenie przeciw chromianom zgodnie z
TRGS 613
Zakład produkcji:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
04
0785-CPD-21070-04
EN 998-2
Zaprawa SB
Zaprawa cienkospoinowa
Reakcja na ogień
Wytrzymałość na
ściskanie

A1
M 10

Wejściowa wytrzymałość
0,30 N/mm2
na pełzanie
Wodochłonność

NPD

Zawartość chlorków

NPD

Paroprzepuszczalność μ

5/35

Współczynnik przenikania ciepła λf10,dry

Wytrzymałość
(mrozoodporność)

≤ 0,83 W/(m.K) (P= 50 %)
≤ 0,93 W/(m.K) (P= 90 %)
(Wartości z tabelki zgodnie
z EN 1745)
Na podstawie doświadczenia oraz
w przypadku odpowiedniego zastosowania przeznaczona jest dla
środowiska mocno agresywnego,
zgodnie z EN 998-2, aneks 3

NPD - nie określono, nie jest wymagane

Tárolás:
Száraz helyen minimálisan 6 hónapig tárolható.
A gyártás dátumát a csomagoláson levő nyomtatott
jelölés tartalmazza.
Bedolgozáskor be kell tartani a megfelelő műszaki
előírásokat és irányelveket.
Figyelmeztetés:
Szabadalmi bejelentés száma: 199 16 117.8
Kromát elleni védelem a TRGS 613 szerint
Gyártja :
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Anwendung:
Der Mörtel HELUZ TREND ist ein Leichtmauermörtel mit den sehr guten Wärmedämmungseigenschaften und der erhöhten Festigkeit.
Mörtel wird beim Bau von Außenwänden aus
wärmedämmenden Ziegeln benutzt, weiter bei
Stürzen HELUZ 23,8, die von unten mit Mörtel zu
bewerfen sind, zum Ausfüllen von Ersatzziegeln
an Mauerecken sowie zum Ausfüllen von Fugen
zwischen geschnittenen Ziegeln oder Fugen ohne
PD-Verbindung. Mörtel ist nicht für geschliffene
Ziegel geeignet, bei denen Dünnschichtmörtel oder
spezieller Polyurethan-Schaum verwendet wird.
Zusammensetzung:
Bearbeitung:
Mörtel HELUZ TREND wird im Durchlaufmischer
oder mit Hilfe eines Rührwerks. Er wird in die stellen
des Sitzes des Sturzbalkens aufgetragen. Es wird
eine kompakte Mörtelschicht gestaltet, in die der
Sturzbalken HELUZ 23,8 angebracht wird. Es ist
auf die vorgeschriebene Länge der Bettung des
Sturzsteines zu pflegen. Der aufgetragene Mörtel
völlig die Hohlräume in den Blocken überdeckt und
keinen Wärmebrücken in den Fugen bildet. Nicht
bei den Temperaturen unter 5 °C verarbeiten.
Technische Daten:
Druckfestigkeit nach 28 Tagen
≥ 10,0 MPa
Zugfestigkeit bei der Biegung
≥ 3,0 MPa
Volumenmasse des trockenen Gemisches 0,8 kg/dm3
Faktor der Wärmeleitfähigkeit λ
0,15 W/mK
Bedarf des Mischwasser
13 ÷ 14 L/Sack
Bearbeitungsdauer:
Ca.
Die Zeit bis zur Reparatur (Korrektur time):
Ausgiebigkeit:
1 t Mörtel ca. 1 600 l Frischmörtel
1 Sack Mörtel Fugen (25 kg) ca. 40 l Frischmörtel
Lagerung:
An einem trockenen Ort beträgt die Lagerfähigkeit
mindestens 6 Monate.
Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck.
Bei der Bearbeitung sind technischen Normen und
Richtlinien zu befolgen.

≥ + 5°C

19,5 l

4 hod

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf
04

0785-CPD-21070-04
EN 998-2

SB-jelű habarcskeverék

Vékony ágyazatú habarcskeverék

A tűzi reakció

A1

M 10

Kezdeti nyírószilárdság
Vízfelszívóképesség
Klorid tartalom

Vízgőz áteresztő
képesség μ
Hővezetés λf10,dry

Tartósság

(fagyállóság)

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
04
0785-CPD-21070-04
05
EN 998-2
MAXIT THERM 828

Použitie:
Malta HELUZ TREND je ľahčená murovacia malta
s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami so zvýšenou pevnosťou.
Malta sa používa na zakladanie obvodových stien z tepelnoizolačných tehál, na podmaltovanie
prekladov HELUZ 23,8, ďalej na vyplnenie káps
doplnkových tehál v rohoch steny a na vyplnenie
škár medzi upravovanými tehlami (rezanými) alebo
škár, kde nie je spoj typu P+D. Malta nie je určená
na murovanie z brúsených tehál, pri ktorých sa pri
murovaní používajú tenkovrstvové malty, príp. špeciálna polyuretánová pena.
Spracovanie:
Malta HELUZ TREND sa mieša v kontinuálnej miešačke alebo pomocou ručného mi

Tepelně - izolační zdící malta
Reakce na oheň
A1
Pevnost v tlaku

M8

Počáteční pevnost
ve smyku

NPD

Nasákavost vody

NPD

Obsah chloridů
Propustnost
vodních par μ

NPD
NPD

Tepelná vodivost λf10,dry 0,15 W/(m.K)

Na základě předpokládaného
použití je určena pro silně

Trvanlivost
(mrazuvzdornost)

zatěžující prostředí, podle EN
998-2, dodatek B

NPD - nebylo stanoveno, není relavantní

MALTA TREND

0,30 N/mm2

NPD
NPD

5/35

≤ 0,83 W/(m.K) (P= 50 %)
≤ 0,93 W/(m.K) (P= 90 %)
(Táblázati értékek az EN
1745 szerint)

A rendelkezésre álló tapasztalatok
szerint és helyes használat esetén
az EN 998-2 szabvány , 3.sz. kiegészítése szerinti erősen agresszív
környezetben alkalmazható

NPD - nem került megállapításra, nem alapvetően fontos adat

20 kg

Hinweis:
Patentanmeldung Nr. 199 16 117.8
Schutz gegen Chromate gemäß TRGS 613
Fertigungsbetrieb:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
04
0785-CPD-21070-04
05
EN 998-2
MAXIT THERM 828

Wärmedämmungsmauermörtel
Reaktion auf Feuer

HELUZ SB MALTA PRO U TENKOU SPÁRU

MALTA PRO TENKOU SPÁRU

A1

Druckfestigkeit

M8

Anfängliche Zugscher-

NPD

festigkeit
Wasseraufnahme

NPD

Chloridgehalt

NPD

Dampfdurchlässigkeit μ

NPD

Wärmeleitfähigkeit λ

0,15 W/(m.K)

10,dry

Aug Grund der vorausgesetzten
Benutzung ist für die stark
belastende Umgebung gemäß EN
998-2, Anhang B bestimmt.

Haltbarkeit
(Frostbeständigkeit)

NPD - wurde nicht bestimmt, nicht relevant

Alkalmazás:
A HELUZ TREND habarcs egy könnyített falazóhabarcs kiváló hőszigetelő
tulajdonságokkal és
fokozott szilárdsággal. A habarcsot hőszigetelő téglákból készült határolófalak alapozásánál használjuk,
a HELUZ 23,8 jelű nyílásáthidalók alátámasztási
habarcságyához,
továbbá
a
falsarkokban
levő kiegészítő téglák üregei kitöltésére és az alakított
(vágott) téglák közötti hézagok vagy a P+D típusú csatlakozások nélküli illesztési hézagok kitöltésére. A habarcs
nem alkalmas köszörült téglákkal történő falazáshoz, amelyeknél falazáskor vékonyrétegű habarcs, illetve speciális
poliuretán hab kerül alkalmazásra.
Összetétel:
Bedolgozás:
A HELUZ TREND habarcs keverése folyamatos keverő
gépben vagy kézi keverő segítségével történik. A habarcsot a nyílásáthidaló alátámasztási helyére kell helyezni.
Összefüggő habarcságy réteg képződik, amelybe a HELUZ
23,8 jelű nyílásáthidaló kerül elhelyezésre. Ügyeljünk a
nyílásáthidaló előírt felfekvési hossza betartására. A felhordott habarcs teljesen befedi a blokkok üregeit, így nem
képződnek hőhidak a téglák hézagaiban. +5 °C alatt nem
szabad bedolgozni.
Műszaki adatok:
a 28 napos nyomószilárdság
≥ 10,0 MPa
hajlítási húzószilárdság
≥ 3,0 MPa
a száraz keverék sűrűsége
0,8 kg/dm3
hővezetési tényező λ
0,15 W/mK
keverési vízszükséglet
13-14 l/ zsák
A feldolgozhatósági idő:
Kb.
Szilárdulási idő (korrekciós idő):
Kiadósság:
1 t vékony kb. 1 600 l friss habarcs készíthető
1 zsák (25 kg) kb. 40 l friss habarcs készíthető
Tárolás:
Száraz helyen minimálisan 6 hónapig tárolható.
A gyártás dátumát a csomagoláson levő nyomtatott jelölés
tartalmazza.
Bedolgozáskor be kell tartani a megfelelő műszaki előírásokat és irányelveket.
Figyelmeztetés:
Szabadalmi bejelentés száma: 199 16 117.8
Kromát elleni védelem a TRGS 613 szerint

8 - 9l

Franken Maxit GmBH & Co.

Nyomószilárdság

Výrobní závod:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

NPD - nebolo stanovené, nie je relevantné

HU: HELUZ SB VÉKONY ÁGYAZATÚ FALAZÓHABARCS
Alkalmazás:
A vékony ágyazatú falazó habarcs egyenes falazásra, egyrészt a csiszolt téglaidomok bemártására,
másrészt a csiszolt téglaidomok bordázatára történő
felhordására készült.
A habarcs osztálya M 10 EN 998-2 (A DIN 1053 szerinti III. habarcs osztály).
Összetétel:
Cement kötőanyag, diszperziós kötőanyaggal kiegészítve nagy ragasztóerővel és nyírási szilárdsággal.
Bedolgozás:
Kör keresztmetszetű tiszta edénybe ivóvizet adagolunk és a keverővel történő állandó keverés mellett
lassan és egyenletesen száraz habarcskeveréket adagolunk addig, amíg csomómentes habarcs keletkezik.
(30 l–es Coolmix vödör, DX 40-es Coolmix keverőseprő és DLX 150-es keverő alkalmazható.)
5 perces érési idő után mégegyszer röviden megkeverjük a keverővel.
A tégla felülete (elhelyezési felület) tiszta és pormentes legyen, a jó felszívóképességű téglákat előzetesen
meg kell nedvesíteni.
5 °C külső hőmérséklet alatt nem szabad bedolgozni.
Előzőleg készített anyagot már nem szabad újrakeverni! Felhordó készülékkel történő bedolgozásnál csak
annyi habarcsot tegyünk a készülékbe (az időjárástól
függően), amennyi a téglák közötti ágyazati réteghez
elegendő (az egyenes falazás előírásai betartásával).
Hosszabb munkamegszakítás esetén a falkoronát
megfelelő módon védeni kell a nedvesség és az
időjárási behatások ellen. A már felnyitott kötőanyagot
száraz helyen kell tartani.
Műszaki adatok:
Habarcs osztály:
az EN 998-2 sz.

A1

Pevnosť v tlaku
Počiatočná pevnosť
v šmyku
Nasiakavosť vody
Obsah chloridov
Priepustnosť
vodných pár μ
Tepelná vodivosť λf10,dry

PL: HELUZ ZAPRAWA SB DO CIENKIEJ SPOINY

AT: HELUZ SB DÜNNBETTMÖRTEL
Anwendung:
Der Mörtel für dünne Fugen ist ein Mörtel, der zur
flachen Mauerung bestimmt ist. Geeignet für die Variante des Eintauchens und Auftragens ausschließlich
auf Rippen von geschliffenen Ziegelsteinen. Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (Mörtelklasse III, DIN 1053).
Zusammensetzung:
Zementbinder mit Dispersionsbinder mit einer hohen
Klebekraft und Zugscherfestigkeit.
Bearbeitung:
Eine bestimmte Trinkwassermenge in einen sauberen Behälter mit rundem Querschnitt füllen,
ununterbrochen mit einem Rührwerk rühren und
langsam und kontinuierlich die trockene Mörtelmischung zufügen, bis ein nachgiebiger klumpenfreier
Mörtel erreicht ist.
(Es können 30 l Eimer Coolomix, Rührwerk Collomix
DX 40 und Mörtelischer DLX 150 benutzt werden.)
Nach 5 Min. noch einmal kurz mit dem Rührwerk
durchmischen.
Die Ziegeloberflächen (Auflageflächen) müssen sauber und staubfrei sein, stark saugfähige Ziegeln sind
vorher anzufeuchten.
Nicht bei einer Temperatur unter 5 °C bearbeiten.
Im Voraus vorbereitetes Material nicht mehr rühren!
Bei der Bearbeitung mit dem Auftragwagen ist ausschließlich eine solche Mörtelmenge zu benutzen
(gemäß Wetterbedingungen), damit eine gewünschte Schicht zwischen den Ziegeln entsteht (unter
Einhaltung der Vorschriften bzgl. der Bearbeitung bei
flacher Mauerung).
Im Falle einer längeren Arbeitsunterbrechung ist die
Mauerkrone gegen Feuchtigkeit und Witterungsbedingungen zu schützen. Angebrochenes Bindemittel
ist trocken zu lagern.
Technische Daten:
Mörtelklasse:
M 10, EN 998-2
(MGr III, DIN 1053)
Druckfestigkeit:
>10 N/mm2
Wasserzusatz:
8-9 l/Sack
Bearbeitungsdauer:
Ca. 4 Stunden (einschl. Mischen)
Die Zeit bis zur Reparatur (Korrektur time): 7 Minuten
Ausgiebigkeit:
1 t Mörtel für dünne Fugen ca. 780 l Frischmörtel
1 Sack Mörtel für dünne Fugen (25 kg)
ca. 19,5 l Frischmörtel

Použití:
Malta HELUZ TREND je lehčená zdicí malta s
vysokými tepelněizolačními vlastnosti se zvýšenou pevností.
Malta se používá pro zakládání obvodových zdí z
tepelněizolačních cihel, pro podmaltování překladů
Heluz 23,8, dále k vyplnění kapes doplňkových
cihel v rozích zdí a pro vyplnění spár mezi upravovanými cihlami (řezanými) nebo spár, kde není
spoj typu P+D.
Malta není určena pro zdění z broušených cihel,
u kterých se při zdění používají tenkovrstvé malty
popř. speciální polyuretanová pěna.
Složení:
Zpracování:
Malta HELUZ TREND se míchá v kontinuální míchačce nebo pomocí ručního míchadla. Nanáší se
do míst uložení překladu. Vytvoří se souvislá vrstva malty, do které se uloží překlad HELUZ 23,8.
Dbáme na předepsanou délku uložení překladu.
Nanesená malta plně překrývá dutiny v blocích,
nevytváří tepelné mosty ve spárách. Nezpracovávat při teplotách nižších než je 5 °C.
Technická data:
pevnost v tlaku po 28 dnech
≥ 10,0 MPa
pevnost v tahu za ohybu
≥ 3,0 MPa
objemové hmotnost suché směsi
0,8 kg/dm3
součinitel tepelné vodivost λ
0,15 W/mK
potřeba záměsové vody
13-14 l/ pytel
Doba zpracovatelnosti:
Cca
Doba na opravy (korekční čas): cca
Vydatnost:
vydatnost z 1 t směsi 1 600 l čerstvé malty
1 pytel malty (25 kg) cca 40 l čerstvé malty
Skladování:
Na suchém místě je skladovatelná minimálně
6 měsíců.
Datum výroby je na potisku boční strany.
Při zpracování musí být dodržována technická
pravidla a směrnice.
Upozornění:
Patentová přihláška Nr. 199 16 117.8
Ochrana proti chromanům dle TRGS 613

SK: HELUZ SB MALTA NA TENKÚ ŠKÁRU

Na suchém místě je skladovatelná minimálně 6
měsíců.
Datum výroby je na potisku boční strany.
Při zpracování musí být dodržována technická pravidla a směrnice.
Upozornění:
Patentová přihláška Nr. 199 16 117.8
Ochrana proti chromanům dle TRGS 613
Výrobní závod:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

MALTA SB

SK: Názov výrobku: Suchá omietková a maltová zmes na báze
cementu podľa ČSN EN 998-2
Chemický názov: portlandský cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R – 41
Riziko vážneho poškodenia očí.
R – 43
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
S– 2
Uchovávajte mimo dosahu detí.
S – 22
Nevdychujte prach.
S – 26
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď
ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc.
S – 36/37/39
Noste vhodný ochranný odev, rukavice
a ochranné prostriedky na oči/tvár
Suchá maltová zmes na báze cementu je stavebná zmes na prípravu mált.

HU: HABARCS TELJES FELÜLETI VÉKONY ÁGYAZATÚ FALAZÁSHOZ

Použití:
Malta pro tenkou spáru je malta pro rovinné zdění,
určená pro variantu namáčení a nanášení pouze na
žebra broušených cihelných tvarovek.
Maltová třída M 10 EN 998-2 (Maltová třída III,
DIN 1053).
Složení:
Cementové pojivo, doplněné disperzním pojivem
s vysokou lepící silou a pevností ve smyku.
Zpracování:
Do čisté nádoby kruhového průřezu se odměří pitná
voda a za stálého míchání metlou se pomalu a rovnoměrně přidává suchá maltová směs, až vznikne
poddajná malta bez hrudek.
(Lze použít 30 l kbelík Coolmix, metlu Coolmix DX 40
a míchač DLX 150.)
Po 5 minutové době zrání ještě jednou krátce promíchat metlou.
Povrch cihel (ložné plochy) musí být čistý a bez prachu, vysoce savé cihly musí být předem navlhčené.
Nezpracovávat při teplotách pod 5 °C.
Dříve připravený materiál už znovu nemíchat! Při
zpracování nanášecím vozíkem použít pouze tolik
malty (závisí na počasí), aby vznikla požadovaná
vrstva mezi cihlami (při dodržení předpisů na zpracování pro rovinné zdění).
Při delším přerušení práce musí být koruna
zdiva vhodně ochráněna proti vlhkosti a vlivům
počasí. Načaté pojivo musí být uchováváno
v suchu.
Technická data:
Třída malty:
M 10, EN 998-2
(MGr III, DIN 1053)
Pevnost v tlaku:
>10 N/mm2
Přídavek vody:
8-9 l/pytel
Doba zpracovatelnosti:
Cca 4 hodiny (včetně míchání)
Doba na opravy (korekční čas): cca 7 minut
Vydatnost:
1 t malty pro tenkou spáru cca 780 l čerstvé malty
1 pytel malty pro tenkou spáru (25 kg) cca 19,5
l čerstvé malty
Skladování:

HELUZ SB MALTA PRO CELOPLOŠNOU SPÁRU
HELUZ SB MALTA PRE TENKÚ ŠKÁRU
HELUZ SB DÜNNBETTMÖRTEL
HELUZ ZAPRAWA SB DO CIENKIEJ SPOINY
HELUZ SB VÉKONY RÉTEGÜ HABARCS

AT: HELUZ SB C DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL

CZ: HELUZ SB MALTA PRO TENKOU SPÁRU

MALTA SB C

ZAKLÁDACÍ
MALTA SB Z

HU: A termék megnevezése: Száraz, cementbázisú vakolati- és
falazóhabarcs keverék a ČSN EN 998-2 szerint
Kémiai megnevezése: portland cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38 Ingerli a szemet, a légzőszerveket és a bőrfelületet.
R – 41
Komoly szemsérülés veszélye fenyeget.
R – 43
Bőrfelülettel történő érintkezéskor túlérzékenységet okozhat.
S– 2
Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.
S – 22
Ne lélegezze be annak porát.
S – 26
Szembe kerülésekor azonnal, alaposan bő vízzel öblítse
ki a szemét és forduljon orvoshoz.
S – 36/37/39 Használjon megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt és
védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot
A száraz cementbázisú habarcskeverék falazóhabarcs készítésére szolgáló
építési keverék.

AT: Produktname: Trockenputz- und Mörtelmischung: auf Zementbasis gemäß
ČSN EN 998-2.
Chemischer Name: Portlandzement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Reizt Augen, Atmungsorgane und Haut.
R – 41
Kann zu schweren Augenverletzungen führen.
R – 43
Kann zur Sensibilisierung bei Hautkontakt führen.
S– 2
Außer Reichweite von Kindern lagern.
S – 22
Staub nicht einatmen.
S – 26
Bei Augenkontakt unmittelbarmit Wasser
ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
S – 36/37/39
Benutzen Sie geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille oder
Gesichtsschutz.
Die trockene Mörtelmischung auf Zementbasis ist eine Mischung zur
Vorbereitung von Mörtel.

HELUZ ZAKLÁDACÍ MALTA SB Z

4,5 l

1 vrece malty na celoplošnú tenkú škáru (20 kg)
cca 20,8 l čerstvej malty
Skladovanie:
Na suchom mieste je skladovateľná minimálne
9 mesiacov.
Dátum výroby je na potlači bočnej strany.
Pri spracovaní musia byť dodržované technické
pravidlá a smernice.
Upozornenie:
Ochrana proti chromanom podľa TRGS 613
Výrobný závod:
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

HELUZ SB C MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
HELUZ SB C MALTA PRE CELOPLOŠNÚ TENKÚ ŠKÁRU
HELUZ SB C DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL
HELUZ KLEJ SBC NA PEŁNA SPOINE
HELUZ SB C HABARCS TELJES FELÜLETI VÉKONY ÁGYAZATÚ FALAZÁSHOZ

SK: HELUZ SB C MALTA NA CELOPLOŠNÚ TENKÚ ŠKÁRU
Použitie:
Malta na celoplošnú tenkú škáru je určená na
celoplošné zakrytie tehlového muriva pri rovinnom
murovaní.
Malta na celoplošnú tenkú škáru je určená výhradne na tento účel a nie je možné ju použiť na
variant namáčania.
Zloženie:
Cementové spojivo, doplnené čisto minerálnym
špeciálnym produktom s vysokou prídržnosťou v
štandardne cementovo sivej farbe.
Spracovanie:
Do čistej nádoby kruhového prierezu sa odmeria
pitná voda a za stáleho miešania metlou sa pomaly
a rovnomerne pridáva suchá maltová zmes, až
vznikne poddajná malta bez hrudiek, medovitej
konzistencie. Po 5 min. čase zrenia ešte raz krátko premiešajte metlou. Potom sa malta naplní do
zakladacieho vozíka a rovnomernou rýchlosťou sa
nanesie na ložnú plochu. Povrch tehál (ložnej plochy) musí byť čistý a bez prachu, vysoko nasiakavé
tehly musia byť vopred navlhčené.
Nespracovávajte pri teplotách pod 5 °C.
Skôr pripravený materiál už znovu nemiešajte!
Pri spracovaní nanášacím válcom musí byť použitej iba toľko malty (závisí od počasia), aby vznikla
požadovaná vrstva medzi tehlami (pri dodržaní
predpisov na spracovanie pre rovinné murovanie).
Pri dlhšom prerušení práce musí byť koruna muriva vhodne ochránená proti vlhkosti a vplyvom
počasia.
Technické dáta:
Trieda malty:
M 10, EN 998-2
Pevnosť v tlaku:
> 10 N/mm2
Sypná hmotnosť:
< 1,0 kg/dm3
Tepelná vodivosť:
0,21 W/m.K
Prídavok vody:
10-11 l/vrece
Čas spracovateľnosti:
Cca 6 hodín (vrátane miešania)
Čas na opravy (korekčný čas): cca 7 minút
Výdatnosť:
Spotreba: podľa tvaru otvorov v tehle cca
15 kg/m3 tehlového muriva
1 t malty na celoplošnú tenkú škáru cca 1 450
l čerstvej malty

1 450 l čerstvé malty
1 pytel malty pro celoplošnou tenkou spáru
(20 kg) cca 20,8 l čerstvé malty
Skladování:
Na suchém místě je skladovatelná minimálně
9 měsíců.
Datum výroby je na potisku boční strany.
Při zpracování musí být dodržován technologický předpis a obecně platné zásady a normy.
Upozornění:
Ochrana proti chromanům dle TRGS 613
Výrobní závod:

HELUZ SB MALTA PRO TENKOU SPÁRU

CZ: HELUZ SB C MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
Použití:
Malta pro celoplošnou tenkou spáru, je určená
pro celoplošné zakrytí cihelného zdiva při rovinném zdění.
Malta pro celoplošnou tenkou spáru je určena
výhradně k tomuto účelu a nelze ji použít pro
variantu namáčení.
Složení:
Cementové pojivo, doplněné čistě minerálním
speciálním produktem s vysokou přídržností ve
standardně cementově šedé barvě.
Zpracování:
Do čisté nádoby kruhového průřezu se odměří
pitná voda a za stálého míchání metlou se
pomalu a rovnoměrně přidává suchá maltová
směs, až vznikne poddajná malta bez hrudek,
medovité konzistence. Po 5 min. době zrání ještě
jednou krátce promíchat metlou. Poté se malta
naplní do maltovacího válce HELUZ typu SB C
a rovnoměrnou rychlostí se nanese naložnou
plochu cihel. Povrch cihel (ložné plochy) musí
být čistý a bez prachu, vysoce savé cihly musí
být předem navlhčené.
Nezpracovávat při teplotách pod 5 °C.
Dříve připravený materiál už znovu nemíchat!
Při zpracování nanášecím válcem musí být
použito pouze tolik malty (závisí na počasí),
aby vznikla požadovaná vrstva mezi cihlami
(při dodržení předpisů na zpracování pro rovinné zdění).
Při delším přerušení práce musí být koruna zdiva
vhodně ochráněna proti vlhkosti a vlivům počasí.
Technická data:
Třída malty:
M 10, EN 998-2
Pevnost v tlaku:
> 10 N/mm2
Sypná hmotnost:
< 1,0 kg/dm3
Tepelná vodivost:
0,21 W/m.K
Přídavek vody:
10-11 l/pytel
Doba zpracovatelnosti:
Cca 6 hodin (včetně míchání)
Doba na opravy (korekční čas): cca 7 minut
Vydatnost:
Spotřeba: podle tvaru otvorů v cihle cca
15 kg/m3 cihelného zdiva
1 t malty pro celoplošnou tenkou spáru cca

ZAKLÁDACÍ

ZAKLÁDACÍ MALTA SB Z

AT: Produktname: Trockenputz- und Mörtelmischung: auf Zementbasis gemäß
ČSN EN 998-2.
Chemischer Name: Portlandzement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Reizt Augen, Atmungsorgane und Haut.
R – 41
Kann zu schweren Augenverletzungen führen.
R – 43
Kann zur Sensibilisierung bei Hautkontakt führen.
S– 2
Außer Reichweite von Kindern lagern.
S – 22
Staub nicht einatmen.
S – 26
Bei Augenkontakt unmittelbarmit Wasser
ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
S – 36/37/39
Benutzen Sie geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille oder
Gesichtsschutz.
Die trockene Mörtelmischung auf Zementbasis ist eine Mischung zur
Vorbereitung von Mörtel.

1020-CPD-020020166 provoz Nová Ves
nad Lužnicí
1020-CPD-020020162 provoz Čebín
1020-CPD-020020168 provoz Studénka
1020-CPD-020020164 provoz Loděnice

PL: Nazwa produktu: Sucha mieszanka tynkowa i zaprawowa na bazie
cementu zgodnie z ČSN EN 998-2
Nazwa chemiczna: cement portlandski
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R – 41
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R – 43
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S– 2
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S – 22
Nie wdychać pyłu.
S – 26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S – 36/37/39
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice
ochronne i okulary ochronne lub ochronę twarzy
Sucha mieszanka cementowa stanowi mieszankę budowlaną
przeznaczoną do przygotowania zaprawy murarskiej.

15/35
(λ10, dry) 1,09 W/m.K

(Tabellenwert)
(Anzahl der Zyklen) 10

CZ: Název výrobku: Suchá omítková a maltová směs na bázi
cementu podle ČSN EN 998-2
Chemický název: portlandský cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R – 41
Nebezpečí vážného poškození očí.
R – 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S– 2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S – 22
Nevdechujte prach.
S – 26
Při zasažení oka okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S – 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv,
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
Suchá maltová směs na bázi cementu je stavební směs pro přípravu malt.

Fertigunsgbetrieb:

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany,
CZ,ID.Nr.: 27994961,
Tel.: +420 387 925 276

(Frostbeständigkeit)

Zertifizierung:

0,5

SK: Názov výrobku: Suchá omietková a maltová zmes na báze
cementu podľa ČSN EN 998-2
Chemický názov: portlandský cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
R – 41
Riziko vážneho poškodenia očí.
R – 43
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
S– 2
Uchovávajte mimo dosahu detí.
S – 22
Nevdychujte prach.
S – 26
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď
ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc.
S – 36/37/39
Noste vhodný ochranný odev, rukavice
a ochranné prostriedky na oči/tvár
Suchá maltová zmes na báze cementu je stavebná zmes na prípravu mált.

Kvalita:
Die Qualität wird in Labors des Herstellers dauerhaft geprüft. Nachweis der Übereinstimmung
gewährleistet TZÚS Praha, NO 1020. In der Production wird ein zertifiziertes System des Qualitätsmanagementes laut ISO 9001 angewendet.
Das Produkt wurde mit einem Reduk-tionsmittel
im Sinne der Beilage Nr. 2 der Verordnung des
Tschechischen Umweltministeriums Nr. 221
/ 2004 der Gesetzsammlung gemischt. Beim
Einhalten der Lage-rungsbedingungen beträgt
die Zeit der Aktivität des Reduk-tionsmittels 6
Monate ab dem auf der Packung aufgeführ-ten Datum.
Nicht verbrauchte Reste bitte mit Wasser
mischen und aushärten lassen. Die Eigene Zubereitung ist als 10 13 11 (Abfälle aus sonstigen
Mischstoffen, die nicht unter den Nummern 10 13
09 und 10 13 10 aufgeführt sind) zu entsorgen.
Ausgehärtete Masse bitte als 17 09 04 entsorgen (Mischbauabfälle und Abbruchabfälle, die
nicht unter den Nummern 17 09 01, 17 09 02
und 17 09 03 aufgeführt sind). Verunreinigte
Verpackungen bitte als 15 01 10 entsorgen
(Verpackungen, die Reste gefährlicher Stoffe
enthalten, oder Verpackungen, die durch diese
Stoffe verunreinigt sind).

Haltbarkeit

Klasse M 10
0,15 N/mm2
0,8 kg/m2 .min
0,1 % Cl

HELUZ SB MALTA PRO TENKOU SPÁRU
HELUZ SB MALTA PRE TENKÚ ŠKÁRU
HELUZ SB DÜNNBETTMÖRTEL
HELUZ ZAPRAWA SB DO CIENKIEJ SPOINY
HELUZ SB VÉKONY RÉTEGÜ HABARCS

12 Borovany,

Bearbeitungsdauer:
Ca. 45 min (inkl. Mischen)
Ausbesserungszeit (Korrekturzeit): ca.
Ausgiebigkeit:
Verbrauch: je nach Form der Öffnungen im
Ziegelstein ca. Ziegelmauer
1 t Mörtel ca. l Frischmörtel
1 Sack Mörtel (25 kg) ca. l Frischmörtel
Lagerung:
Das Produkt ist im Trockenzustand und in Originalverpackung zu lagern. Es muss vor Beschädigung Wassereinwirkung und hoher relativen
Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Beim Einhalten
der aufgeführten Bedingungen beträgt die Lagerungsfähigkeit 6 Monate ab dem auf der Packung
aufgeführten Datum.
Hinweis:
Für die Projektierung der gemauerten Konstruktionen, Materialwahl, Gestaltung und Durchführung
des Mauerwerkes gilt EN 1996-2. Nachträgliche
Zugabe der Bindemittel, Zuschlagstoffe und anderer Zusätze oder das Absieben der Mischung ist
unzulässig. Die Mischung kann nur bei einer Luftund Unterlagetemperatur über +5 oC verarbeitet
werden und bei zu erwartendem Frost darf sie nicht
angewendet werden! Zum Aufrühren muss Trinkwasser oder Wasser, entsprechend der EN 1008
verwendet werden.

Druckfestigkeit
Anfängliche
Zugscherfestigkeit
Wasseraufnahme
Chloridgehalt
Dampfdurchlässigkeit μ
Wärmeleitfähigkeit
λf10,dry

HELUZ SB C MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
HELUZ SB C MALTA PRE CELOPLOŠNÚ TENKÚ ŠKÁRU
HELUZ SB C DECKELNDER DÜNNBETTMÖRTEL
HELUZ KLEJ SBC NA PEŁNA SPOINE
HELUZ SB C HABARCS TELJES FELÜLETI VÉKONY ÁGYAZATÚ FALAZÁSHOZ

te s vodou a
avek likvidujte
ěsných materi09 a 10 13 10).
7 09 04 (směsneuvedené pod
03). Znečištěné
aly obsahující
obaly těmito

1020-CPD-020020166 provoz Nová Ves
nad Lužnicí
1020-CPD-020020162 provoz Čebín
1020-CPD-020020168 provoz Studénka
1020-CPD-020020164 provoz Loděnice

Technische Daten:

Granulometrie
0 – 2 mm
Anmachwassermenge
0,16 – 0,18 l/kg
Ausgiebigkeit
1700 kg/m3
Empfohlene Schichtstärke
20 mm
Verbrauch bei empfohlener Schicht ca. 34 kg/m2
Rohdichte des ausgehärteten Mörtels
1800 – 2000 kg/m3
Druckfestigkeit
min. 10,0 MPa

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ,
ID.Nr.: 27994961, Tel.: +420 387 925 276
064
1020-CPD-020020162
1020-CPD-020020164
1020-CPD-020020166
1020-CPD-020020168
EN 998-2:2003
Normaler Entwurfsmörtel zum Mauern (G)
Reaktion auf Feuer
A1

HELUZ ZAKLÁDACÍ MALTA SB Z
HELUZ ZAKLADACIA MALTA SB Z
HELUZ ANLEGEMÖRTEL SB Z
HELUZ ZAPRAWA MURARSKA SB Z
HELUZ ALAPOZÓ HABARCS SB Z

v laboratořích
robků zajišťuje
ě je provozován
y a uplatňován
tu jakosti podle
ván redukčním
vyhlášky MŽP
podmínek pro
čního činidla 6
alu.

Certifikace:

15/35
(λ10, dry) 1,09 W/m.K
(tabulková hodnota)
(počet cyklů) 10

Anwendung:
Zement-Mauermörtel zur Gründung der plangeschliffenen Ziegelformlinge der Typen THERM.
Zusammensetzung:
Mineralfüllmittel, Zement und Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Nutzeigenschaften
des Mörtels.
Bearbeitung:
Der Mauermörtel wird durch Vermengung der
trockenen Mischung mit vorgeschriebener Wassermenge in einem Trommel – oder Kontinuemischer
vorbereitet. Das Verhältnis Wasser – Trockenmischung wird entsprechend den Empfehlungen des
Herstellers gewählt.
Die Fundamentplatte mit Hydroisolierung, gegebenenfalls die Deckenplatte, muss fest sein, ohne
Staub, Fettigkeit und anderer Unsauberkeiten und
darf nicht gefroren sein. Stark saugende Materialien,
besonders bei warmem Wetter, mit Wasser bespritzen, um vorzeitiges Austrocknen des Mörtels zu verhindern. Bei kaltem Wetter muss das Mauermaterial
im Gegenteil trocken sein. Das Anlegesystem
ist in einer selbstständigen Vorschrift beschrieben.

HU: A termék megnevezése: Száraz, cementbázisú vakolati- és falazóhabarcs keverék a ČSN EN 998-2 szerint
Kémiai megnevezése: portland cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38 Ingerli a szemet, a légzőszerveket és a bőrfelületet.
R – 41
Komoly szemsérülés veszélye fenyeget.
R – 43
Bőrfelülettel történő érintkezéskor túlérzékenységet okozhat.
S– 2
Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.
S – 22
Ne lélegezze be annak porát.
S – 26
Szembe kerülésekor azonnal, alaposan bő vízzel öblítse
ki a szemét és forduljon orvoshoz.
S – 36/37/39 Használjon megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt és
védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot
A száraz cementbázisú habarcskeverék falazóhabarcs készítésére szolgáló
építési keverék.

malty

0,5

AT: Produktname: Trockenputz- und Mörtelmischung: auf Zementbasis gemäß
ČSN EN 998-2.
Chemischer Name: Portlandzement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Reizt Augen, Atmungsorgane und Haut.
R – 41
Kann zu schweren Augenverletzungen führen.
R – 43
Kann zur Sensibilisierung bei Hautkontakt führen.
S– 2
Außer Reichweite von Kindern lagern.
S – 22
Staub nicht einatmen.
S – 26
Bei Augenkontakt unmittelbarmit Wasser
ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
S – 36/37/39
Benutzen Sie geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille oder
Gesichtsschutz.
Die trockene Mörtelmischung auf Zementbasis ist eine Mischung zur
Vorbereitung von Mörtel.

le cca

cí, volbu mate-

. Dodatečné
ch přísad nebo
né. Směs lze
duší i podkladu
ři očekávaných
nutné použít
ící EN 1008.

0,8 kg/m2 .min
0,1 % Cl

MALTA SB

ca minut

nálních obalech
obením vody a
u. Při dodržení
atelnost 6 mě.

Trvanlivost
(mrazuvzdornost)

Třída M 10
0,15 N/mm2

MALTA SB C

0 – 2 mm
0,16 – 0,18 l/kg
1700 kg/m3
20 mm
ca. 34 kg/m2
00 – 2000 kg/m3
min. 10,0 MPa

Pevnost v tlaku
Počáteční pevnost
ve smyku
Absorpce vody:
Obsah chloridů
Propustnost
vodních par μ
Tepelná vodivost λ

PL: Nazwa produktu: Sucha mieszanka tynkowa i zaprawowa na bazie
cementu zgodnie z ČSN EN 998-2
Nazwa chemiczna: cement portlandski
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R – 41
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R – 43
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S– 2
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S – 22
Nie wdychać pyłu.
S – 26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice
ochronne i okulary ochronne lub ochronę twarzy
Sucha mieszanka cementowa stanowi mieszankę budowlaną
przeznaczoną do przygotowania zaprawy murarskiej.

AT: HELUZ ANLEGEMÖRTEL SB Z

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ,
ID.Nr.: 27994961, Tel.: +420 387 925 276
06
1020-CPD-020020162
1020-CPD-020020164
1020-CPD-020020166
1020-CPD-020020168
EN 998-2:2003
Návrhová obyčejná malta pro zdění (G)
Reakce na oheň
A1

ZAKLÁDACÍ
MALTA SB Z

sady zlepšující
ti malty.

ím suché směody v bubnové
ěr vody a suché
ýrobce.
, popř. stropní
achu, mastnoty
zlá. Silně savé
así,pokropit voému vyschnutí
ýt zdící materiál
ní je popsán v

S – 36/37/39

Í MALTA SB Z

dání z broušeERM.

Tepelněizolační zdicí
a zakládací malta

Malta pro tenkou spáru
CZ: Název výrobku: Suchá omítková a maltová směs na bázi
cementu podle ČSN EN 998-2
Chemický název: portlandský cement
EINECS: 266-043-4
Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb
R – 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R – 41
Nebezpečí vážného poškození očí.
R – 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S– 2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S – 22
Nevdechujte prach.
S – 26
Při zasažení oka okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S – 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv,
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
Suchá maltová směs na bázi cementu je stavební směs pro přípravu malt.

Zakládací malta

Gyártja :
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Franken Maxit GmBH & Co.
Azendorf 63

D-95359 Kasendorf
04

0785-CPD-21070-04
05
EN 998-2

MAXIT THERM 828

Hőszigetelő falazóhabarcs

A tűzi reakció

Nyomószilárdság

A1

M8

Kezdeti nyírószilárdság

NPD

Vízfelszívóképesség

NPD

Klorid tartalom
Vízgőz áteresztő
képesség μ
Hővezetés λf10,dry

NPD

Tartósság

(fagyállóság)

NPD

0,15 W/(m.K)

A feltételezett alkalmazási mód
alapján az EN 998-2, B-jelű kiegészítés
szerinti erősen terhelt környezetre készült.

NPD - nem került megállapításra, nem alapvetően fontos adat
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POMŮCKY

Pomůcky pro zdění z broušených cihel se používají pro jejich řádné zabudování do konstrukce. Vyrovnávací souprava s nivelační soupravou se používá pro vyrovnání maltového lože pod první řadu zdiva. Nanášecí válce se používají
pro nanášení malt pro tenkou spáru. Novinkou pro rychlé zdění je systémový váleček pro rychlé nanášení malty
HELUZ SIDI. Pily se používají pro dělení cihel.

POMŮCKY PRO ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL
označení výrobku

možnost použití

Vyrovnávací souprava

pro vyrovnání maltového lože
pod první řadu zdiva

Vyrovnávací souprava LIGHT

pro vyrovnání maltového lože
pod první řadu zdiva

Nanášecí sada HELUZ SIDI

pro broušené cihly HELUZ

Nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm)

pro maltu SB na tenkou spáru

Nanášecí válec SBC (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm)

pro maltu SBC na celoplošnou
tenkou spáru

Univerzální hradítko

pro válce na maltu SBC
pro libovolnou tloušťku zdiva

Aplikační pistole pro aplikaci HELUZ pěny - profi

pro aplikaci pěny

Kotva z korozivzdorné oceli HNK

pro stykování a kotvení stěn

Kotva z korozivzdorné oceli
pro AKU KOMPAKT 21 broušená

pro stykování a kotvení stěn
z AKU KOMPAKT 21 broušená

Vyrovnávací souprava
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Nanášecí válec SBC

Nanášecí sada HELUZ SIDI

HELUZ nabízí nivelační soupravy, pily na cihly, nanášecí válce malt a mnoho dalšího nářadí a pomůcek pro zdění.
Pokud potřebujete poradit jaké nářadí budete pro stavbu se systémem potřebovat, neváhejte nás kontaktovat. Rádi
vám doporučíme jednotlivé pomůcky pro zdění i další vybavení tak, aby vás při stavbě nic nezaskočilo. Navíc, pokud
si nechcete tyto pomůcky pro zdění koupit, nabízíme vám jejich zapůjčení.

PILY HELUZ
označení výrobku

možnost použití

Profi pila se základní sadou pilových listů

pro přesnější řezání cihel

Základní sada pilových listů 48 zubů

pro profi pilu, délka plátu 425 mm

Základní sada pilových listů 78 zubů s delší životností

pro profi pilu, délka plátu 425 mm

+ pro rychlé a jednoduché stavění ze stavebního systému HELUZ

Univerzální hradítko

Aplikační pistole

Kotvy

Profi pila

Nanášecí sada HELUZ SIDI

Sada listů
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PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
I domy s velmi nízkou spotřebou energií (téměř nulovou) mohou být krásné.

HELUZ TRIUMF PASIVNÍ DUM Z
JEDNOVRSTVÉHO ZDIVA
+

příznivá cena

+

klasická výstavba i svépomocí

+

nízké provozní náklady – pasivní dům

+

žádné dodatečné zateplení

+

příjemné pobytové klima

+

omítnutá jednovrstvá konstrukce
– záruka neprůvzdušnosti stavby

Vzduchová neprůvzdušnost (Blower-door test)
Finální stavba

n50= 0,2 h-1

Stavba po 2 letech užívání

Tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí
a stavebních otvorů
U (W/m2K)

R (m2K/W)

0,09

10,94

Stěna vnější

0,11

8,92

První pasivní rodinný dům v ČR postavený z jednovrs-

Okna

0,61

tvého cihelného zdiva bez dodatečné tepelné izolace

Podlaha na terénu

0,13

na českobudějovickém výstavišti. V objektu je monitorována kvalita vnitřního prostředí, tepelná stabilita, tepelné
ztráty, spotřeba elektrické energie a další. Cílem výstavby tohoto objektu je ukázat, že pasivní dům lze postavit
třeba i svépomocí z jednovrstvého obvodového cihelného zdiva bez dodatečného zateplení. Návštěvy pasivního
domu HELUZ TRIUMF jsou možné kdykoliv, po předchozí
domluvě na telefonním čísle +420 724 146 690.
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Konstrukce
Střecha

7,52

Vyhodnocení výsledků posouzení podle
TNI 73 0329 (2010), výpočty
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy Uem = 0,14 W/(m2.K)
Měrná potřeba tepla na vytápění E A
= 15 kWh/(m2.a)

Uem ≤ 0,22 W/(m2.K),
E A max ≤ 20 kWh/(m2.a),
požadavky pro energeticky
pasivní RD jsou splněny

Celková tepelná ztráta objektu (včetně větrání) Q = 2,59 kW

SLUŽBY

Návrh kladečského
plánu stropu

Technická pomoc
na stavbě

Půjčovna pomůcek

Konzultace na stavbě

Programy
a výpočtové nástroje

Průkaz energetické
náročnosti budovy

Blower door test

Požárně
bezpečnostní řešení

Služby statika

Proškolení
o výrobcích HELUZ

Šeková knížka

Výpočet spotřeby
materiálu

+×÷
%
=

Výpočet
spalinové cesty

Doprava materiálu

Můj HELUZ

Víme, co obnáší stavba domu. Proto nabízíme široké portfolio služeb, které stavbu co nejvíce ulehčí.
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VLASTNOSTI CIHEL HELUZ

Tepelněizolační vlastnosti
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu.

Zdravotní nezávadnost - ověřeno Státním
zdravotním ústavem.

Tepelná akumulace

Vnitřní klima

V zimě teplo, v létě chládek.

Příjemné vnitřní klima pro bydlení.

Difúze vodní páry

Ohleduplně k přírodě

Stěny dýchají. Žádné vlhko, žádná plíseň.

Enviromentální prohlášení o veškeré
produkci.

Jednovrstvá konstrukce

Šetří surovinové zdroje

Nízkoenergetické a pasivní domy bez
dodatečného zateplení.

Díky dlouhé životnosti staveb se šetří
surovinové zdroje.

Vzduchotěsná obálka budovy

Akustika

>n50 = 0,2 h-1

Ochrana proti hluku z vnějšího prostředí.

Dlouhá životnost
Jednovrstvá cihelná konstrukce >100 let
Konstrukce se zateplením <25 let
do renovace.

Zvuková izolace stěn
Až 58dB.

Trvalá hodnota

Svoboda při navrhování domů

Stavba neztrácí hodnotu. Vyšší cena
zděných staveb na realitním trhu.

Od jednoduchých domů po průmyslové
objekty.

Rychlá výstavba
Krátká doba výstavby šetří peníze
investorům.

Jeden dodavatel
Snadná komunikace, kompatibilita,
úspora času.

Jednoduchý systém
Od stěny až po komín. Jednoduchý systém
se skvělými užitnými vlastnostmi.
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Zdravé cihly

Mechanická odolnost
Vysoká únosnost, pevnost, životnost.

Požární odolnost
Vysoká požární odolnost cihlových domů.

Bezpečnost
Robustní, masivní konstrukce.

55 DOBRÝCH
DŮVODŮ PRO
DOBRÝCH DŮVODŮ
PRO CIHELNÝ
SYSTÉM SYSTÉM
HELUZ
MODERNÍ
CIHELNÝ
HELUZ
Důvod

NEJLEPŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI

1.

Díky vlastnímu vývoji jsme na trh uvedli už
čtvrtou generaci cihel. FAMILY 2in1 umožňuje
postavit pasivní dům s využitím jednovrstvé
konstrukce.

VŠECHNO K SOBĚ PERFEKTNĚ PASUJE

2.

Je to jako skládačka, která řeší kompletní hrubou
stavbu. Keramické stropy, stropní panely, nosné
a ploché překlady, žaluziové a roletové překlady,
komíny a samozřejmě různé typy cihel.

ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR BEZPLATNĚ

3.

Sepíšeme kolik a jakého materiálu bude na váš
dům třeba. A spočítáme, kolik to bude stát.
Dodáme i kladečské plány na stropy.

POŘÁDNÝ DŮM Z CIHEL

4.

V odolnosti a pevnosti moderní cihly nic
neztratily. Konstrukce z nich je masivní,
bezpečná, ohnivzdorná a trvanlivá. Životnost je
sto a více let.

PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ

5.

Cihly jsou prodyšné, z přírodních materiálů,
s dobrými akustickými vlastnostmi a tepelnou
akumulací.

Co mi to přinese

„Získáte perfektní zateplení už uvnitř cihly.
Nemusíte ho v budoucnu měnit. Zdi přitom budou
pevné a odolné, což oceníte, když na ně budete
chtít něco připevnit.“

„Dokonalé provázání prvků zajistí jednoduchou,
rychlou, odolnou a dobře izolovanou stavbu. Dům
budete mít ve výsledku jako z jednoho kusu.“

„Ušetříte si spoustu starostí a času pátráním
po různých cenících a technických listech. Vše
potřebné pro vás připraví zkušení odborníci.“

„Stavba po dokončení nepracuje, nehrozí popraskání
omítek ani jiné deformace. Zdivo odolá počasí
i různým organismům. Dům dobře poslouží ještě
dětem vašich dětí.“

„Budete ve zdravém prostředí. Nebudou vás
ohrožovat plísně z nahromaděné vlhkosti a toxické
látky. Obtěžovat vás nebude ani hluk z venku či
z okolních místností. Dům bude mít navíc tepelnou
stabilitu.“
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VÍTE, ŽE ...?
Víte, že důkladný výběr stavebního materiálu je velice důležitý? Okna, dveře,
koupelnu či podlahu můžete kdykoli vyměnit. Jediné, co nevyměníte je obvodová
konstrukce domu.

Víte, že zdící materiál pro hrubou stavbu představuje jen 10% z ceny celého
dokončeného objektu?

Víte, že hrubou stavbu rodinného domu vyzdíte jen za 1 až 2 týdny?

Víte, že HELUZ je jediný výrobce cihelného materiálu, který deklaruje ekologickou
výrobu? Má totiž certifikaci EPD (Environmentální prohlášení o produktu)
na veškerou svou produkci.

Graf rychlosti výstavby
projekt, financování
stavební řízení

12 měsíců

realizace stavby

užívání stavby

podlahy, omítky,

základy

hrubá stavba
z cihel

elektro, obklady…

1 měsíc

7-14 dní

6 měsíců

19 měsíců
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ostatní stavební
práce

100 a více let

rekonstrukce stavby
a další užívání

PŘÍBĚH CIHLY
1

Povrchová těžba hlíny. S těžbou současně
probíhá rekultivace vytěženého prostoru
tak, aby byl zásah do krajiny během těžby
co nejpřívětivější.

2

Příprava a homogenizace cihlářské směsi
ze vstupních surovin.

4

Ze směsi se na vakuovém lise vytváří nekonečný pás a označuje se výrobní šarže.

5

Nekonečný pás je rozřezán na jednotlivé
cihly.

7

Cihly se dále pálí v tunelové peci. Teplota
výpalu je cca 900°C

8

Vypálené cihly se poté brousí na ložných
plochách s přesností na několik desetin
milimetru. FAMILY 2in1 je na speciální
lince plněna izolantem.

3

Uskladnění cihlářské směsi - zásobníky
pro jednotlivé druhy cihel.

6

Jednotlivé cihly se skládají na vozy a dále
se transportují do sušárny.

9

Paletizace, označení, balení cihel do fólie
a uskladnění v areálu cihelny. Cihly jsou
připraveny k cestě na stavbu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ jsou uvedeny s omítkami pro výrobní závod Hevlín při pevnosti 8/10 MPa a tepelněizolační maltou, respektive s maltou SBC pro celoplošnou tenkou spáru u broušených cihel, není-li uvedeno jinak. Konkrétní hodnoty pro jednotlivé závody jsou uvedeny v technické příručce. Tepelněizolační vlastnosti zdiva
jsou stanoveny měřením, případně výpočtem dle ČSN EN 1745. Pevnosti v tlaku jsou měřeny v přirozeném stavu vlhkosti dle ČSN EN 772-1. Z hlediska statického i tepelně izolačního firma HELUZ doporučuje u broušených cihel zdění na maltu SBC (malta pro celoplošnou tenkou spáru), při tomto způsobu zdění se dosáhne největších hodnot pevnosti
zdiva.Další statické údaje jsou v Technické příručce. Výrobky smějí být použity pouze k účelu, pro který byly vyrobeny. Za jakékoliv jiné použití nenese výrobce odpovědnost.
Na výrobky označené známkou shody CE bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech. Nemrazuvzdorné výrobky tzn. ty, které nejsou deklarované jako mrazuvzdorné, je nutné
podle ČSN EN 1996-1-1 a PNG 72 2600 chránit před povětrnostními vlivy (zatékání vody, déšť, sníh) a to jak vlastní výrobky na skladě, tak i prováděné zdivo. Výběr omítky
na zdivo konzultujte s Vaším dodavatelem omítky. Doporučené systémy omítek najdete na www.heluz.cz.
Výrobce ujišťuje, že u uvedených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a v souladu s vládním nařízením č. 163/2002 popř. č.
190/2002 Sb. posouzena shoda s technickými požadavky na tyto výrobky a na základě posouzení bylo vydáno Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech. Výrobky, na které bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech, jsou označeny CE štítkem. Keramické panely jsou certifikovány podle platných ČSN. Výrobce má systém jakosti certifikovaný podle
ISO 9001:2016 a certifikát systému řízení výroby. Výrobce HELUZ deklaruje dopady výroby na životní prostředí na základě environmentálního prohlášení o produktu (EPD) pro
všechny vyráběné cihly, číslo prohlášení S-P-007500, 3013EPD-15-0311. Fotografie a obrázky jsou ilustrační. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

EPD

®

THE GREEN YARDSTICK
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
heluz.cz
Informace pro zákazníky
800 212 213 | info@heluz.cz

září 2020
Technické změny vyhrazeny.
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