Technická zpráva odvětrávané fasády LF Plzeň
Opláštění budovy je navrženo jako zavěšený, zateplený, odvětrávaný fasádní plášť s použitím
cihelných obkladových prvků, zavěšených na vertikální a horizontální nosné hliníkové
konstrukci se zcela neviditelným uchycením obkladové desky.
Obkladové desky se řadí mezi skupinu tzv. cihelných obkladových prvků, což je specifický
typ obkladového materiálu, který se od standardních keramických obkladů liší svým složením:
(jíly, křemen, slída, oxidický železitý pigment), výrobou, výpalem a hlavně specifickými
vlastnostmi. Materiál je z přírodních surovin, látky nepřírodní povahy jsou obsaženy
maximálně do 3% celkové váhy obkladové desky.
Díky těmto vlastnostem nelze cihelné výrobky posuzovat podle evropské normy EN 14411,
která platí pro většinu keramických produktů (složení – jíly, živec, křemen, kaolin; výpal – vyšší
teplota, delší doba)
Pro cihelné obkladové prvky platí v současné době dle nařízení vlády Stavební technické
osvědčení (STO), vystavené na základě odzkoušení v akreditované zkušebně (TAZÚS), na
kterém je výslovně uvedeno, že se jedná o CIHELNÝ OBKLADOVÝ PRVEK.
Přezkoušení v rámci STO se řídí jinými technickými normami a předpisy, než je to u
keramických obkladů. Základní použité normy a předpisy pro cihelný obklad jsou např. tyto:
1)
2)
3)
4)
5)

DIN EN 52252 část 1, nebo ČSN 722601 Z3 – zkoušení mrazuvzdornosti obkladových cihel
DIN EN 18516 – zabývá se přímo odvětrávanými cihelnými fasádami
DIN EN 1304 – definuje a specifikuje formátované a střešní cihly
DIN EN 1024 – posuzuje tvarovou a rozměrovou přesnost cihelných výrobků
DIN EN 538 – stanovení únosnosti

Na okrový celoprobarvený cihelný prvek byly vybrány glazury v těchto barvách: bílá – čistá
bezpigmentová (RAL 9016). Povrch desek je hladký, glazovaný s matnou glazurou. Je
neleštěný, nedrážkovaný, nerýhovaný. Glazované jsou taktéž obě vertikální boční hrany
každé obkladové desky. Základní šířkový modulový rozměr je 300 mm, výškový rozměr
obkladu je 1300 mm, tloušťka je 30mm. Spárořez obkladových desek je orientován na výšku,
tzv vertikální kladení obkladu – delší rozměr desky je ve vertikálním směru. Šířkové modulové
odstupňování formátů je po 12,5mm. Deska je tvořena přední a zadní stěnou, mezi kterými je
žebrování. Horní a spodní hrana cihlové obkladové desky jsou profrézovány tak, aby tvořili
zámek. Na rubové straně cihlové obkladové desky je v kratším směru při výrobním procesu
vytvořena drážka, která slouží na dodatečné vkládání desek i na montáž v libovolném směru,
zdola nahoru, anebo shora dolů.
Odvětrávání fasádního pláště je umožněno díky systémovému spodnímu perforovanému Al
profilu, horizontálním spárám mezi cihelnými deskami a dostatečným odstupem od stěny.
Horizontální spáry jsou tvořeny zámkem cihelného obkladu, vertikální spáry jsou vyplněny
pružným plechovým systémovým profilem v barvě obkladu. Systémové spárové profily jsou tří
typů, osový, který spojuje dvě obkladové desky, ukončující, který se využívá při doběhnutí
obkladové desky k jinému materiálu – např. ostění oken, a podkladný, který se využívá např.
na nárožích.
Horizontální nosné profily jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22, mají průřez G tuhý v krutu
(dutý uzavřený průřez) s vnějším rozměrem 30x50 mm. Přesné výškové vyrovnání cihelných
obkladových desek (přímoběžné horizontální spáry) je zaručeno jednoduchým a přesným
seřízením (tolerance 1 mm) horizontálních nosných profilů v délce 3,5m. Na horizontální profil
se upevňují háčky, které nesou obkladovou desku.
Upevňovací háčky pro mechanické kotvení obkladových desek na horizontální nosné profily
jsou z kovu, Al slitiny AlMgSiO,5/F22. Do nosného profilu se upevňují jen svým tvarem,
nepoužívá se žádný spojovací materiál. Všechny obkladové desky musí být upevněny na

spodní nosnou konstrukci jednotlivě. Není možno použít prvek, upevňující současně více
obkladových desek. Upevňovací háčky jsou tří typů, spodní, střední – osové a vrchní.
Spodní a střední háčky mají do svého tvaru vložený speciální klips z pružného nerezového
plechu, který zapadá do drážky na rubové straně cihly a umožňuje dodatečné vkládání
desek i montáž v libovolném směru, zdola nahoru, anebo shora dolů.
Zadní stěna obkladových desek musí být kapilárně oddělena od spodní konstrukce větrací
štěrbinou, styk spodní Al konstrukce a zadní strany desek není přípustný.
Ve vertikálním řezu jsou obkladové desky na zadním horním okraji opatřeny čelní drážkou a
na předním dolním okraji okapní drážkou, které do sebe zasahují tak, že je viditelná
horizontální spára v šířce asi 8 mm a přední strany všech obkládaček leží ve stejné úrovni. Za
okapní drážkou je dolní drážka určená k upevnění. Horní a dolní okraj tak tvoří svým tvarem
zámek proti hnanému dešti a spolu s vertikálními profily, které vyplňují vertikální spáry,
zabezpečují prakticky nulový průsak vody do fasády.
Nároží jsou řešena způsobem „na bednu“, glazovaná boční hrana obkladové desky je
zalícována s rovinou obkladových desek, dobíhajících k nároží v kolmém směru.
Nosná podkonstrukce, na kterou se kotví horizontální nosné profily, se skládá z vertikálně
osazených Al L profilů 80/40/2,5mm, které jsou do nosné obvodové konstrukce zakotveny
pomocí Al kotevních úhelníků. Tyto jsou dvou typů, nosné a pomocné. Na jeden vertikální
nosník je vždy umístěn jeden nosný a potřebný počet pomocných, který určí statický
výpočet. Pod každý kotevní úhelník je osazena plastová podložka – termostop, která omezuje
vznik lokálních tepelných ztrát v místě zakotvení.
Tepelná izolace je navržena z desek minerální vlny, které jsou hydrofobizované v celém
objemu. Ukotvení desek je mechanické, pomocí plastových talířových hmoždinek. Potřebný
počet hmoždinek dle technologického doporučení výrobce.

