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Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel

Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel
HELUZ drcený polystyren
R a PLUS
Použití
Vysypávání cihel drceným polystyrenem
je rychlá a levná metoda, jak snížit tepelné ztráty ze zdiva do betonového základu.

Technické údaje
Kalibrace kuliček
Specifická hmotnost
Součinitel tepelné vodivosti
Prašnost
Objem

polystyren R
průměr 3–6 mm
17 kg/m3
0,033 W/mK
do 5 %
300 l

polystyren PLUS
průměr 3 mm
17 kg/m3
0,033 W/mK
do 5 %
200 l

obr. 2 – vysypaná první vrstva

Postup při vyplňování dutin první řady zdiva
Pro vysypání tvarovek použijeme přípravek HELUZ (maltovací truhlík nebo soukací pytel). Do přípravku sypeme polystyren
a současně ho zvolna posouváme po zdivu a zednickou lžící uvnitř
truhlíku rozprostíráme polystyren po ložné spáře cihelných bloků.
Polystyren se posunuje zednickou lžící po ložné spáře a zapadá
do cihelných tvarovek. Tímto způsobem vyplníme dutiny tvarovek
první řady zdiva viz obr. 1.
Před nanesením malty je potřeba přebytečný polystyren omést
viz obr. 2, aby byla odkryta žebírka tvarovek a malta se spojila s cihlou. Po ometení přebytečného polystyrenu a odkrytí žebírek se
tvarovky s polystyrenem přiměřeně navlhčí vodou, aby se malta
s tvarovkou dobře spojila. Potom se nanášecím válcem (nebo zubovým hladítkem) nanese vrstva malty pro další řadu cihel – obr. 3.
Obecně je při zdění ze svisle děrovaných cihel nutné chránit cihly
i zdivo před povětrnostními vlivy, především proti srážkové vodě.
U cihel vysypaných polystyrenem platí toto dvojnásob. Je nutné
nejen zakrývat zdivo, ale i zabránit tomu, aby byla voda nasávána
do cihel ze základové desky. Proto doporučujeme, aby byla hydroizolace první vrstvy provedena tak, jak je patrné z obr. 4.
Je-li detail proveden dostatečně kvalitně, zabrání se nasávání vody do první vrstvy cihel a předejde se jejich dlouhému
vysychání – viz obr. 4 a obr. 5. Případnou vodu, která neodteče ze základové desky nebo stropu je nutné ze stavby vymést.
Při založení staveb z broušených cihel je z tloušťky zakládací
malty patrné, kde je nejnižší místo desky nebo stropu. V takovém místě je vhodné zakládací maltu přerušit, vznikne kanálek,
kterým může voda ze stavby odtékat. Pokud cihly s polystyrenem do zimního období dostatečně nevyschnou, může dojít
k jejich porušení mrazem!

obr. 3 – nanášení malty na vysypané cihly první vrstvy

obr. 4 – řešení soklu obvodového zdiva - detail napojení hydroizolace

obr. 5 – řešení soklu obvodového zdiva a) - předsazení zdiva

obr. 1 – použití soukacího pytle

Bližší informace o řešení soklu obvodového zdiva předsazením
cihelného bloku HELUZ (max. 1/7 šířky horní cihly bez statického
posouzení) v kombinaci se zateplením najdete na www. heluz.cz.
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Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami
Technické údaje
Vlastnosti CFR 35-300:
Objemová hmotnost
Součinitel tepelné vodivosti
Pevnost v tlaku při 10% lineární
deformaci
Nasákavost
Třída reakce na oheň
Hraniční teploty použití (dlouhodobě)

35
0,035

kg/m3
W/mK

≥ 300

kPa

0,34

%
E
°C

75

Povrch desky

hladký

Provedení hran
Rozměrová stabilita (rozdíl změn v %)

hladká hrana
0,3 %
0,2 %
0,4 %

změna délky
změna šířky
změna tloušťky

30
14
10,5

mm
ks
m2

Balení
Tloušťka desky
Počet v balíku
Množství v balíku 1250 x 600 mm

extrudovaný polystyren XPS řezaný

obr. 5 – řešení soklu obvodového zdiva b) - v první řadě použita cihla
vysypaná polystyrenem

Extrudovaný polystyren HELUZ pro
ostění s krajovými cihlami
Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní
do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro jeho eliminaci
je vhodné použít tepelněizolační materiál, který by přerušil kontakt mezi tvarovkou a zabudovávaným materiálem (okenní rám,
dveřní zárubeň…).
Pro tento detail doporučujeme osadit cihly HELUZ K a K-1/2 a kapsy vyplnit tepelněizolační deskou z extrudovaného polystyrenu
tl. 30 mm nařezanou na pruhy šířky 150 mm.
Extrudovaný polystyren doporučujeme vyztužit pásem sklotextilní síťoviny s přesahem 100 mm na cihelnou tvarovku. Síťovina se
vtlačí do 2 mm vrstvy stěrkovací hmoty.

extrudovaný polystyren XPS

Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 126

