
Predsadené steny

Priečky

Bytové predelovacie steny

Protipožiarné priečky

Protipožiarné obloženie stĺpov 

Technologický 
postup

B.S. s.r.o.
... aby ľudia krajšie a úspornejšie bývali!

Manysided B.S. s.r.o., Továrenská 2
943 03 Štúrovo, Slovenská republika
tel.: +421/0/905/242851, 
       +421/0/905/117217
e-mail: manysided@manysided.sk
web: www.manysided.sk

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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hr.
mm

obj. hmotn.
kg/m3

váha
kg/m2

Balenie

60 800-850 54 13,33 40

80 800-850 72 15 45

100 800-850 85 12 36

m2/paleta ks/paleta

Tipy priečok zo sádry - plné priečky

*Výsledky  sú podľa akustických skúšok výrobcu.

60 800-850 54 13,33 40

80 800-850 72 15 45

100 800-850 85 12 36

100 1200 120 8 32

Materiál má CE certifikát podľa noriem EN 12859 a EN 12860.

NORMAL PLNÁ PRIEČKA
Spôsob použitia: klasické miestnoti ako izby, kancelárie (aj kuchyne a 

WC) vnútorné nenosné priečky, samostatne stojacé priečky, alebo ako 
predsadené primurovky v obytných domoch, priemyselných a 
administratívnych budovách. Steny ako nosná čásť inštalačných vedení. 
Je vchodné ako protipožiarná stena na obmurovanie (oceľových pilierov, 
stľpov, atď.) alebo ako samostatne stojacá protipožiarná stena. Pri 
dvojvrstvovom prevedení môžu byť použité ako oddelovacie steny medzi 
bytovými jednotkami.  

Označenie: bielá farba (6 N, 8 N, 10 N)
Rozmery: 60/80/100x666x500 mm 

2Spotreba materiálu : 3 ks/m  

HYDROFÓB PLNÁ PRIEČKA 
Spôsob použitia: môžeme používať v miestnostiach kde je stála 

vnútorná vľhkosť, ako vnútorné nenosné priečky, ako predsadené 
primurovky alebo ako nosné priečky pre pre inštalačných vedení. Je 
vchodné ako protipožiarná stena na obmurovanie (oceľových pilierov,  
stĺpov, atď.) alebo ako samostatne stojacá protipožiarná stena. Pri 
dvojvrstvovom prevedení môžu byť použité ako oddelovacie steny medzi 
bytovými jednotkami. 

Označenie: zelená farba (6 N HY, 8 N HY, 10 N HY)    
Rozmery: 60/80/100x666x500 mm 

2Spotreba materiálu : 3 ks/m  

Doprava a skladovanie 
Materiál je uložený na palete zabalaný do PE fólie, ak sa 
nepoškodí fólia na tovare je možnosť skladovania aj vo 
voľnom priestranstve.

Upozornenie: pri dlhšom skladovaní na slnku PE fólia 
sa môže znehodnotiť od UV žiareniu. PE fóliu 
doporúčujeme rozbaliť iba pred spracovaním materiálu.

Jednovrstvové steny
hr.

v mm

hr.
v mm

hr.
v mm

Max. hr. steny
v cm*

Max. hr. steny
v cm*

Dvojvrstvové steny

obj. hmotn.

obj. hmotn.

váha

váha

Akustické hodnoty

Akustické hodnoty

Protipožiarná odolnosť 

Protipožiarná odolnosť 

min.

min.

protihluk.
materiál

protihluk.
materiál

hr.
mm

obj. hmotn.
kg/m3

váha
kg/m2

Balenie

m2/paleta ks/paleta

hr.
mm

obj. hmotn.
kg/m3

váha
kg/m2

Balenie

m2/paleta ks/paleta

(AKUSTICKY ) ODOLNÁ PRIEČKA
Spôsob použitia: môžeme používať v budovách kde sú predpísané 

vyššie akustické požiadavky, (napr. nemocnice, liečebné ústavy, domy 
sociálnej starostlivosti, internáty pre žiakov atď.) Vnútorné nenosné 
priečky. Predsadené akustické primurovky. Je vchodné ako protipožiarná 
stena na obmurovanie (oceľových pilierov, stľpov, atď.) alebo ako 
samostatne stojacá protipožiarná stena.  Pri dvojvrstvovom prevedení 
môžu byť použité ako oddelovacie steny medzi bytovými jednotkami.    

Označenie: bielá farba (10 AK)
Rozmery: 100x500x500 mm 

2Spotreba materiálu : 4 ks/m  

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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hrúbka
mm

obj. hmotn.
kg/m3

váha
kg/m2

Balenie

70 900 56 13,33 40

80 900 58 10 30

100 900 68 8 24

m2/paleta ks/paleta

*Výsledky sú podľa akustických skúšok výrobcu.

hrúbka
mm

obj. hmotn.
kg/m3

váha
kg/m2

Balenie

70 900 56 13,33 40

80 900 58 10 30

100 900 68 8 24

m2/paleta ks/paleta

Materiál má CE certifikát podľa noriem EN 12859 a EN 12860.

Ďaľšie informácie nájdete na našej webovej stránke:

www.manysided.sk

P+D HYDROFÓB DIEROVANÁ PRIEČKA 
Spôsob použitia: môžeme používať v miestnostiach kde je stála 

vnútorná vľhkosť, ako vnútorné nenosné priečky, ako predsadené 
primurovky alebo ako nosné priečky pre pre inštalačných vedení. Je 
vchodné ako protipožiarná stena na obmurovanie (oceľových pilierov,  
stĺpov, atď.) alebo ako samostatne stojacá protipožiarná stena. Pri 
dvojvrstvovom prevedení môžu byť použité ako oddelovacie steny medzi 
bytovými jednotkami. 

Označenie: zelená farba (7 P+D HY, 8 P+D HY, 10 P+D HY)    
Rozmery: 70/80/100x666x500 mm 

2Spotreba materiálu : 3 ks/m  

Tipy priečok zo sádry - dierované priečky

Jednovrstvové steny 

Dvojvrstvové steny 

Hrúbka

Hrúbka Hrúbka

Obj. hmotn.

Obj. hmotn.

Váha

Váha

Akustické hodnoty

Akustické hodnoty

Protipožiarná odolnosť 

Protipožiarná odolnosť 

min.

min.

Max. výška steny

Max. výška steny

protihluk.
materiál

Doprava a skladovanie 
Materiál je uložený na palete zabalaný do PE fólie, ak sa 
nepoškodí fólia na tovare je možnosť skladovania aj vo 
voľnom priestranstve.

Upozornenie: pri dlhšom skladovaní na slnku PE fólia 
sa môže znehodnotiť od UV žiareniu. PE fóliu 
doporúčujeme rozbaliť iba pred spracovaním materiálu.

P+D NORMAL DIEROVANÁ PRIEČKA
Spôsob použitia: klasické miestnoti ako izby, kancelárie (aj kuchyne a 

WC) vnútorné nenosné priečky, samostatne stojacé priečky, alebo ako 
predsadené primurovky v obytných domoch, priemyselných a 
administratívnych budovách. Steny ako nosná čásť inštalačných vedení. 
Je vchodné ako protipožiarná stena na obmurovanie (oceľových pilierov, 
stľpov, atď.) alebo ako samostatne stojacá protipožiarná stena. Pri 
dvojvrstvovom prevedení môžu byť použité ako oddelovacie steny medzi 
bytovými jednotkami.  

Označenie: bielá farba (7 P+D, 8 P+D, 10 P+D)
Rozmery: 70/80/100x666x500 mm 

2Spotreba materiálu : 3 ks/m  

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Pomocné materiály

Vodoizolačné pásy
Použitie: na podkladný betón pod prvý rad sádrovej steny ak 

predpokladá nasiaknutia vlhkosti vyplývajúcej sa z počasia z 
technológie alebo z užívania). 

Materiály: PE fólia alebo bytumenová páska. Pod jednovrstvo-
vé priečky min. 30 cm-ové, pod bytové oddelovacie steny 
odporúčame  min. 50 cm-ov.

Akustická izolácia
Použitie: pri styku priečok s podlahou a so stenami a so 

stropmi, používaný materiál vyberáme podľa akustických a 
protipožiarných požiadaviek daného projektu. 

Tipy:
3- 2,5(3,5) x 80/100 mm-ový bitumenový pás (300 kg/m )     

3- 5 x 80/100 mm-ový korkový pás (250 kg/m )
- 5 x 80/100 mm-ový korplast pás
- 5 x 80/100 mm-ový tvrdený gumový pás

Akustická izolácia
Použitie: ako viacvrstvové steny, bytové oddelovacie steny 

alebo medzi hotelové izbové steny ako dopľnujúca akustická 
izolácia. 

Tipy: Nehorľavé, vlákninové akustické látky (filc atď...) s 
3objemovou hmotnosťou 15-64 kg/m  s hrúbkou 20-80 mm. 

Jednotlivé tipy a hrúbok akustických izolácii vždy vyberáme 
podľa predpisov daného projektu. 

HILTI páska
Použitie: posilnenie nad otvormi vytvorenými v sadrovej 

stene, umiestniť ho treba do vodoroveného otvoru s minimálne 
30-30 cm-ovým presahom uloženia.

Tipy: min. 17x0,8mm-ový protikorózný oceľ alebo sádrokarto-
nový priamý záves DAH 0600

Balenie: 10 bm-vých rolkách
Odporúčanie: ostenie nad dvernými otvormi kde je najväčšia 

pravdepodobnosť poškodenia rohov.

Pozitívne rohové profily
Použitie: slúží na ochranu zraniteľných pozitívných rohov.
Tipy: 25x25mm-ový, perforovaný, protikorózný oceľ alebo 

hliník, alebo profily z umelej hmoty. 

Sklotextilný spevňujúci pás
Použitie: priečka-strop alebo pri spojoch 180° priečka-stĺp.
Tipy: 5 (alebo odporúčané 10 cm) široké, primerane odolné 

proti lúhom, vnútorné sklovláknité, priblížne 4x4 mm-vým 
priemerom, v smere vlákna i v smere útky musí byť min. 1500 
N/5 cm. Lepiť môžeme so sádrou alebo s lepidlom na báze z 
umelej hmoty závislosti od druhu podkladného materiálu.

PU pena
Použitie: aplikujeme pod strop ako elastický spoj priečky so 

stropom.                  

Lepiaca sádra
Použitie: pre lepenie kvádrov, pre spájanie 

styčných spojov,  vyplnenie škár medzi tvarovkami 
a pre zatmelenie prípadné odlomené časťi tvaroviek, pre 
spojenie oceľových zárubni k stenám. Nie je vchodné na 
gletovanie stien pred maliarskýmiprácami a na lepenie obklada-
čiek.   

Tmel na škárovanie
Použitie: používa sa na vytmelenie vzniknutých škár počas 

výstavby.

Tmel na vypľnenie inštalačných rých
Použitie: používa sa na vypľnenie inštalačných rých, prestupy 

otvorov, lepenie sádrokartónu na klasické steny.

Gletovací tmel
Použitie: gletovanie sádrových stien, jemné gletovanie.

Doprava, skladovanie: balenie je vo vreciach na EUR 
paletách v ochrannom fólii. Skladovať je možné výhradne na 
suchom a prekrytom mieste, a dohliadať na to aby nepoškodil 
vzlýnajúca vlhkosť skladovaný materiál.   

Ďaľšie informácie nájdete na našej webovej stránke:

www.manysided.sk

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Najväčšie povoľené normové rozmery 
sádrových stien

Rozlišujeme dve skupiny na zabu-
dovanie: 

Prvá skupina zabudovania: je to taký súhrn 
zabudovaných priestorov, kde nemusíme počítať početnej-

ším množstvom ľudí, ako napr.: v bytových jednotkách, hotelových 
izbách, kanceláriach a nemocničných miestnostiach ako aj na chod-
bách kde treba rátať podobným množstvom ľudí.        

Druhá skupina zabudovania: sú to také zabudované 
priestory, kde treba rátať početnejším množstvom ľudí, ako napr.: 
väčšie haly, učebne, konferenčné miestnosti, výstavné priestory 
alebo trhoviská. Pre každý prípad sem treba začleniť také miest-
nosti, pri ktorých je rozdielná výška podláh ovej plochy je  aspoň 
1m.     

1. tabuľka: najväčšia max. dovolená výška steny (v), keď steny hore a dole sú pripevnené, ľubovolné dlžky (dl) s veľkými 
otvormy.   

2. tabuľka: dovolená dĺžka steny (dl) s pomerom výšky steny (v), ktoré sú pripájané na štyroch stranách a  bez veľkých 
otvorov.  

3. tabuľka: dovolená dĺžka steny (dl) s pomerom výšky (v), ktoré sú pripájané na troch stranách, (dole a na bokoch) a bez veľ-
kých otvorov. 

Skupiny zabudovania

Skupiny zabudovania

Skupiny zabudovania

Výška steny (v)

Výška steny (v)

len s výpočtom 

len s výpočtom 

ľubovolná dlžka steny

ľubovolná dlžka steny

len s výpočtom 

len s výpočtom 

len s výpočtom 

Max.dovolená výška (v) závislosti od hrúbky steny 

Max.dovolená dĺžka (d) závislosti od hrúbky a výšky steny 

Max.dovolená dĺžka (d) závislosti od hrúbky a výšky steny 

Styk min. z 2 strán  

Styk zo 4 strán  

Styk z 3 strán  

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Niekoľko slov o akustike

Požiadavky zvukovej izolácii:

Zvuková izolácia

Predpoklad

R
ẃ
+C R

w
+C

dB dB

Bytovky Niektorý z izieb v byte 51 -

-
47 -

37 -

(1) Požiadavka medzi susednými miestnosťami sa vzťahuje na prípad, ak v stene oddeľujúcej miestnosti sa nenachádzajú dvere

Naprojektovať z akustického hľadiska premyslené budovy je 
komplexné a zložitý proces. Objekt - nech je to  rodinný dom 
alebo luxusný hotel- priestorové obydlenosť, komfortnosť obyva-
teľov vo veľkom miere ovplynujú prenikajúce vonkajšie zvuky, 
zvuk zariadení zásobujúce prevádzku v objektoch alebo vzniknu-
té zvuky počas užívaniu. Popritom rozlišné funkcie a kvalita 
zvislých a vodorovných oddelovacých konštrukcií sú, tie nástroje 
ktoré ovplyvňujú protihlukovú ochranu, ohľadom na to, že ne-
existujú dve zhodné budovy. 

Sádrové steny sú vhodné na rozdelenie obytných a spoločen-
ských priestorov vychádzajúc z miestností obyčajných bytov (v 
závislosti od konštrukcie, vytvorených styčných bodov a od pre-
cízneho výberu spojovacieho materiálu k pružnému spojeniu 
stien) až po viacvrstvové steny so silnou akustickou izoláciou 
medzi obytnými jednotkami hotelov a obytných domov. 

V prípade miestností v rámci byťu môžeme použiť ktorýkoľvek 
typ sadrovej steny o hrúbke 8 alebo 10 cm. Typ a hrúbka steny 
závisí od toho, akú miestnosť chceme predeliť (suchú alebo vlhkú 
miestnosť, hlučnú) alebo či bude na stenu pripevnené hlučné 

zariadenie (napr. kotol kombi). 
Vyššie akustické nároky možno v každom prí-

pade uspokojiť výlučne vstavaním viacvrstvových 
sadrových stien so zosilnenou zvukovou izoláciou. 
Podstatou týchto konštrukcií je, že dve vrstvy sádrovej steny s 
pružnými styčnými plochami a medzi nimi umiestnené vlákna akus-
tickej izolácie spoločne spĺňajú požiadavky noriem i očakávania 
užívateľov budovy. Minimálny rozmer je v závislosti od umiestne-
nia minimálne 21 cm. Pri akustickej izolácii požiadajte o radu 
našich poradcov! 

Konštrukčné riešenia, rady, resp. odporúčané riešenia nachádza-
júce sa v našich prezentačných materiáloch môžu byť účinné 
výlučne v spojení so starostlivo prevedenou realizáciou a s dodrža-
ním všeobecných pravidiel pre budovu ako celok (napríklad patrič-
ne pevná a ťažká stropná konštrukcia a nosná stena, plávajúca 
podlaha, premyslené vytvorenie rúrových priestupov alebo strojo-
vých prvkov, múdry výber a zoskupenie rozvádzačov hlučných 
miestností, atď.).     

Ďaľšie informácie o akustike nájdete na našej webovej stránke:

www.manysided.sk

Spojenie 
miestnosti

Hlučné byty 
alebo miestnosti 

vystavené akustickej 
záťaže 

Protihluková 
ochrana 

miestnosti 

Ubytovacie 
budovy

Ubytovanie
(izba, kúpeľňa)

Susedné ubytovanie
(izba, kúpeľňa)

Niektorý z izieb
v susednom byte

Administratívne 
budovy

Kancelária Susedná kancelária (1)

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Všeobecné predpisy na výstavbu 

PRI ZABUDOVANÍ SÁDROVEJ PRIEČKY 
TREBA DODRŽAŤ NASLEDUJÚCE STAVEBNÉ 
PREDPISY:

�Sádrovú priečku treba montovať na vodorovný podkladný 
beton alebo žb. strop.

�Podkladný materiál musí byť rovný, hľadký a bezprašný.

�Začať murovať je dovolené len na suchý podklad a so suchých 
sádrových tvaroviek môžeme. Inštalačné práce a konečné 
úpravy stien môžeme vykonať len na suchej sádrovej stene.

�Po celej dlžke pod sádrové priečky treba uložiť lepiacej sádry, 
aby sme vedeli dosiahnúť elastické pripojenie musíme pod 
nim dať bitumenovú filcovú pásku, a proti vzlínajúcej vlhkosti 
treba dať PE fóliu.

�Sádrové priečky treba murovať do vizania. Min. viazanie je 
1/3 dlžky tvarovky.

�Sádrovým lepidlom treba vypľniť všetky zvislé a vodorovné 
spoje celého prierezu sádrových priečok.  

�Počas výstavby rozrezané tvarovky treba zdrsniť pred ďalším 
použitím. 

�Prísne zakázané pod stropom vyklínovať stenu!!! 

�Podstropné detailné spoje treba vytvoriť buď elasticky alebo 
šmikovo. 

�Všeobecnom prípade používame elastický spojovací spôsob 
výpľna využitím PUR peny.  

�V prípade špeciálnych ohňovzdorných stien je pre pružné 
spojenia nutné používať bitúmenové plstené stropné 
spojenia a sadrovú výplň pod stropom.

�V miestnostiach s veľkým rozpätím a so sklonom stropu je 
spojenie dlhých a vysokých (vyššie ako 5 m) sadrových stien 
so stropom tzv. šmykové spojenie.

�Oceľovú konštrukciu dotýkajúcu sa sadrovej steny je nutné 
ošetriť antikoróznou vrstvou.

�Pri vytvorení dverných otvorov je potrebná dočasná podpera.

�Práca v zime: hraničné (stykové) časti budovy i dosky musia 
byť suché a nezamrznuté.

�Teplota v mieste staveniska pri murovaní nemôže byť nižšia 
ako +2°C, pri fungovaní nižšia ako +5°C – tieto hodnoty je 
nutné udržať ešte po dobu min. 2 hodín po ukončení práce. V 
prípade nižšej teploty lepiaca sadra nevytvrdne, len sa v nej 
vykryštalizuje voda.

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Postup zabudovania (1.)

1. Prostriedky potrebné k murovaniu

- vedro z umelej hmoty/nádoba na sadru

- 1,5 až 5 m dlhá vodováha

- ručná píla (s veľkými zubami)

- hobel na gletovanie

- murárska naberačka (fandľa)

- gumené kladivo o hmotnosti min. 1 kg

- kovový uholník

- zvinovací meter/príložník

- šnúrka maliarska

2. Príprava murovania

Pred začatím murovania steny sa musíte presvedčiť o tom, 
či je rovný podklad. Max. 20 mm-vú nerovnosť podkladu 
nameranú na celej dĺžke laty pri meraní 2-metrovou vodová-
hou je možné vyrovnať sádrovým lepidlom používaním k 
murovaniu. Pri väčšej nerovnosti je nutné pod stenu 
umiestniť vopred pripravený vodiaci pás. 

Na suchom, bezprašnom, dostatočne pevnom a rovnom 
povrchu steny vyznačíme presný rozmer priečok a otvorov.

 Vedro z umelej hmoty naplníme maximálne do polovice 
vodou, potom do vedra rukou rovnomerne a naraz nasypeme 
toľko lepiacej sadry, ktorá pokryje povrch vody. Keď lepiaca 
sadra klesne na dno vedra, zopakujeme postup až dovtedy, 
kým je na povrchu vedra vidieť vodu. Necháme 5-6 minút 
stáť a následne rukou alebo pomalou fandľou (murárskou 
naberačkou) rozmiešame na hladkú hmotu. 

Lepiacu sádru môžeme použiť po dobu cca 60 minút. 

Počas murovania je zakázané domiešavať, alebo pridať 
ďalší suchý materiál! Ak toto pravidlo nedodržíme, môžeme 
skrátiť dobu tuhnutia až na polovicu!

Pozor: namiešajme len také množstvo, ktoré použijeme 
pred časom tuhnutia! Po použití namiešanej lepiacej sadry je 
nutné nádobu z umelej hmoty i náradie starostlivo očistiť od 
zvyškov sádry.

3. Umiestnenie hydrofóbnej izolácie (fólia PE) a 
zvukovej izolácie

Pásy izolujúce od spodnej vlhkosti (fólia PE) a zabezpečujú-
ce bezhlučnú styčnú plochu stien na podlahe položíme do 
lepiacej sádry, na stenu ich pripevníme lepením po celej 
dĺžke. V prípade omietnutej nosnej steny je v línii styku s 
priečkou odstrániť omietku, povrch styčných plôch odporú-
čame zdrsniť a následne zbaviť prachu. Prípadnú vrstvu 
náteru a vápna je nutné odstrániť. 

4. Umiestnenie prvého radu dosiek

Každá jedna doska prvého radu musí byť starostlivo 
postavená rovno a pomocou vodováhy zvisle. Po začatí 
tuhnutia lepiacej sadry sa už so spodným radom dosiek 
nesmie hýbať. Ak to sklon podkladu odôvodňuje, možno 
dosky prvého radu dočasne vyklinovať drevenými klinmi. Ak 
pri dverách, alebo pri styčnej ploche s druhou stenou 
potrebujeme menší kus dosky, narežeme ju v potrebnej 
veľkosti pílou, rovnú časť mierne zdrsníme. Pri ukladaní 
dosiek na miesto musíme používať gumené kladivo. Kusy 
dosiek vzniknuté pri murovaní možno neskôr v plnej miere 
použiť, musíme sa preto postarať o ich správne uskladnenie.

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Postup zabudovania (2.)

5. Umiestnenie ďalších radov
Po uložení prvého radu možno ďalšie rady uložiť rýchlo a 

presne. 
Dosky treba pri murovaní ukladať na prvý rad zvisle a nie 

naklonene a vodorovne na doraz spojiť s vedľajším prvkom 
muriva. 

K dorážaniu môžeme použiť gumené kladivo. Medzera 
medzi dvoma prvkami muriva môže byť max. 2 mm, väčšia 
medzera sa vytvorí len popri poslednej doske daného radu. 

Prvky nasledujúcich radov dosiek treba umiestniť v 
spojení. Vytekajúcu lepiacu sádru predchádzajúcich radov 
treba stiahnuť pomocou hladidla, nadbytočné lepidlo treba 
umiestniť na nasledujúci rad. 

HODIŤ SPÄŤ DO VEDRA JE ZAKÁZANÉ!!! 
Po zhotovení steny musíme škáry vyplniť a následne 

uhladiť. Uhladiť škáry pod kachličkami je zakázané!

6. Vytvorenie otvorov
Túto tému viď v časti s názvom vytvorenie otvorov!

7. Umiestnenie vrchného radu dosiek
Ak si to svetlá výška vyžaduje, vrchný rad možno popri 

vhodnom udržaní spojenia postaviť aj na hranu. Vykliniť 
stenu k stropu je zakázané! Vrchný rad možno murovať 
podľa nasledovného postupu:

- Vrchný rad treba odrezať vo výške 2 cm pod stropom, 
medzeru vyplniť penou PU po celej dĺžke steny. Túto 
techniku je nutné aplikovať v každom prípade, s výnimkou 
ohňovzdornej steny a šmykového styku.

ALEBO
- Vrchný rad treba odrezať šikmo vo výške 2 cm pod 

stropom, medzeru vyplniť sádrou na vypĺňanie škár po celej 
dĺžke steny. Túto techniku je nutné aplikovať v prípade 
stavby ohňovzdornej  steny (F=180 min).

8. Výstavba stien oddeľujúcich bytové jednotky 
Na oddelenie bytových jednotiek je nutné stavať viac-

vrstvové steny. Postup ich murovania je vždy rovnaký, ako je 
opísané v bodoch 1-5. s tou výnimkou, že pod stenami je 
potrebné aplikovať zvukovú izoláciu. 

Spomedzi dvoch vrstiev budujeme vždy ťažšiu vrstvu, 
ktorá lepšie izoluje zvuk – v záujme toho, aby sme obe jej 
strany mohli úplne vyškárovať. 

V prípade stien oddeľujúcich bytové jednotky je veľmi 
dôležité, aby prvá stena bola dokonale vyškárovaná. V 
opačnom prípade nebude zvuková izolácia dokonalá. Na 
túto stenu treba pripevniť zvukotesný materiál lepiacou 
sádrou, alebo pozinkovanými oceľovými fixačnými strmeňa-
mi používanými v sadrokartónových stenách. 

Následne murujeme druhú vrstvu. 
V prípade viacvrstvových stenových systémov je nutné 

pod obe vrstvy uložiť zvukovú izoláciu. V prípade nezakry-
tých koncov viacvrstvových stien konce dosiek zahneme do 
druhej vrstvy steny v každom druhom rade zviazane. (napr. 
pri vstavaní vchodových dverí). 

Typy zvukových izolácií odporúčaných našou spoločnos-
ťou  nájdete na web stránke našej spoločnosti.   

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Vytvorenie styčných plôch stien

Sadrovú stenu murujeme k nosnej stene alebo priečke iného 
typu jednoduchým priložením a vyplnením dotykovej plochy 
sadrovou maltou. V mieste spojenia je nutné aplikovať proti 
hlukový tlmiaci pás.

Vzájomné spojenie sadrových stien (spoje „L“, „T“ a kríženie 
stien).

Rady murujeme striedavo zakotviť s preložením v kútoch. 
Drážku zakotveného treba odpíliť a škáry vyplniť lepiacou 
maltou. Na hrany pozitívnych rohov odporúčame v prípade ich 
väčšieho upotrebovania aplikovať ochranný profil (napr. 
pozinkovaná oceľ). 

Spojenie sadrových stien 
s inými konštrukciami

Sadrovú stenu možno spájať s rôznymi pevnými stavebnými 
prvkami, napr. k železobetónu, tehlovej stene, nosnej stene z 
pórobetónu, k dreveným a oceľovým nosníkom, ako aj k pevne 
priľnavej omietke. 

Každopádne sa treba vyhnúť tomu, aby zmena tvaru surovej 
stavby zaťažila priečky, a treba zabrániť aj šíreniu zvuku k 
pripojeným konštrukciám. V závislosti od očakávaných tvarových 
zmien a pohybov stavebných konštrukcií a od protipožiarnych a 
akustických nárokov je potrebné určiť, ktorý z dvoch spôsobov 
spojenia priečok – pružný alebo šmykový – použijeme, ako aj to, 
že v danom spojení aké materiály zabudujeme.

Šmykové spojenie
Toto spojenie umožňuje dvojsmerný pohyb v rovine steny. 

Musíme ho aplikovať v každom prípade, keď deformácie medzi 
priečkou a s ňou spojenými konštrukciami v dôsledku tepelných 
zmien, zaťaženia, rezonancie, atď. dosahujú v mieste spojenia 
takú mieru, že okrem aplikovanej pružnej látky (napr. sklenená 
alebo minerálna vata) treba nútenú dráhu pohybu v detailných 
uzloch vhodným spôsobom odviesť. Toto odvádzanie a s ním 
spojené bočné podpery treba pri takomto spojení riešiť povrcho-
vo upravenými oceľovými profilmi tvaru „U“ alebo „L“ pripojený-
mi k stropu.

Elastické spojenie 
Toto spojenie umožňuje jednosmerný pohyb v rovine steny. 

Musíme ho aplikovať v každom prípade ked´ deformácie medzi 
priečkou a s ňou spojenými konštrukciami v dôsledku tepelných 
zmien, zaťaženia, rezonancie, atd´, dosahujú v mieste spojenia 
takú mieru, že elastickým materiálom sa dá povrch vyrovnať.  
Toto materiál môže byť bitumenový filc, korok, páska z minerál-
nej vaty alebo PUR pena.

Ďaľšie informácie o nájdete na našej webovej stránke:

www.manysided.sk

Elastický spoj sádrovej priečky zo stropom
alebo pri oddelovacých stien bytových jednotiek

Elastický spoj sádrovej priečky zo stropom
pri protipožiarných priečok Th = 180 minút

gletovaný železobetónový strop

gletovaný železobetónový strop

výplň z PUR peny

Sádrová opravná 
výplň

bitumenová filc páska

cca. 2 mm

cca. 2 mm

podstropný zárez po PUR 
penovej výplne elastickým 
akrylovým tmelom

5 cm široký sklotextilný pás
uložený do gletovacieho tmelu
od zárezu

5 cm široký sklotextilný pás
uložený do gletovacieho tmelu
od zárezu

zárez pod stropom,
trvale elastickým 
tmelom

Šmikový spoj medzi stropom a sádrovou priečkou

Elastický spoj medzi stropom a sádrovou priečkou

výplň z minerálnej vlny

výplň z minerálnej vlny

sádrokartónový 
podhľad

bitumenový 
filc páska
s elastickým
akryl tmelom

viditeľný spoj
z protikoróznej L-profilu
(40 x X x 2 mm)

8/10 cm široká 
sádrová priečka

8/10 cm široká 
sádrová priečka

neviditeľný spoj
z protikorózneho
U-profilu
(35 x 80/100 x 35 x 0,6mm)

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Vytváranie otvorov

-
-

-

-

min.2A

rozmer dv. otvory

min. 30 cm
A

min.10 cm

min.10 cm

pri dverných výrezoch / dočasná 
pomocná podperná konštrukcia 
pri murovaní

lepenie a pripojenie 3 presne 
vyrezaných stenových prvkov

presne vyrezané 
stenové prvky

výplň zo stenových
prvkov

strop

podkladný betón

Vytváranie otvorov
Otvory možno vytvoriť zároveň s budovaním steny ich 

vynechaním, alebo neskorším vypílením. Do hotovej 
sadrovej steny nemožno vybúrať!

Premostenie otvorov
Premostenie otvorov možno riešiť sadrovými doskami. 
Premostenie robíme plynulým prevedením radu nad 

otvorom viazaním tak, aby boli dve dosky položené nad 
otvorom zlepené približne v strede preklenuli dvere. Spodnú 
časť prvého vodorovného radu nad otvorom nemožno 
rezať. V záujme dosiahnutia otvoru potrebnej výšky musíme 
pod prvý rad nad otvorom zabudovať kúsky vyrezané z 
rovnakého materiálu, ako je stena! 

Do stuhnutia lepiacej sadry musím aplikovať dočasnú 
podperu.

Pozor! 
Čerstvá, alebo už stuhnutá ale vlhká sadra môže obsaho-

vať korodujúce rozpustené látky, preto potrebujú oceľové 
platne, ktoré sa dotýkajú priečky, alebo sú v sadrovej stene 
zabudované, protikoróznu ochranu! (poťah z galvanizova-
nej ocele, žiarového zinkovania alebo smaltu, náter, alebo 
poťah z umelej hmoty, atď.) 

Ak sa časti nad dverami (preklady) značne a/alebo trvalo 
poškodia (napr. klimatizácia split), odporúčame aplikovať 
pás Hilti s povrchovou úpravou medzi spojenia pero-drážka. 
Pás musí presahovať cez otvor najmenej o dvojnásobok 
uloženia nad otvorom.

Vytvorenie 
menších ako 105 cm - v sádrovej priečke

dverných otvorov -

Vytvorenie otvorov v sádrovej priečke
strop

podkladný betón

nosná
stena

spôsob uloženia perforovaného
protikorózného pásu (HILTI pás)

pri dverných výrezoch / dočasná 
pomocná podperná konštrukcia 
pri murovaní

rozm. dv. otvoru: < 105 cm 

protihlukový pás
vedené okoloprotihlukový pás

vedené okolo

spôsob uloženia perforovaného
protikorózného pásu (HILTI pás)spôsob uloženia perforovaného

protikorózného pásu (HILTI pás)

nosná
stena

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Výplň otvorov

Zárubne dverí možno do sadrových stien zabudovať súčasne s murova-
ním, alebo dodatočne.

Zárubne zabudovateľné súčasne s murovaním:
- zárubne z valcovanej ocele
- klasické drevené zárubne

Dodatočne zabudované zárubne:
- oceľové zárubne s vyklápacími úchytkami
- oceľové zárubne so zváranými oceľovými ostňami
- nastaviteľné drevené alebo MDF zárubne fixované PUR penou

V prípade zárubní zabudovaných súčasne s murovaním je dôležité, aby 
počas práce boli zárubne v zvislom smere a v rovine steny stabilne 
vystužené. 

Medzi zvislými časťami zárubní musia byť umiestnené aspoň na dvoch 
miestach (vo zvislej vzdialenosti max. 70 cm) výstuže rozpätia; výstuž na 
úrovni prahu sa nepočíta. Škáru medzi sadrovou doskou vtesanej do 
zárubne a zárubňou treba celkom vyplniť lepiacou sadrou používanou pri 
murovaní. Zárubne treba medzi rady stien zamurovať na každej zvislej 
strane tromi kamenárskymi skobami s povrchovou úpravou (v prípade 
zárubní z valcovanej ocele), alebo korózii odolnými pásmi Hilti (v prípade 
klasických drevených zárubní) tak, že ich vložením do zárubne a vodorov-
nej fúgy pripevníme k sadrovej doske. Následne môžeme murovať 
nasledujúci rad. 

Dodatočne zabudované zárubne môžu byť so slepým rámom, alebo bez 
neho, drevené, z povrchovo opracovaného kovu alebo umelohmotné 
výrobky. Pri fixácii zvislých častí rámu treba postupovať podľa technológie 
výrobcu. 

Fixovať zárubne možno výplňou PUR peny, betónovou výplňou (napr. pri 
určitom type vchodových dverí), hmoždinkami na fixáciu zárubní, v 
prípade špeciálne vytvorených dverí pritlačením kovových častí zárubní, 
resp. dodatočným vtesaním oceľových fixačných nitov pripojených k 
zárubniam. V prípade, že škáru medzi zárubňou a sadrovou stenou 
vyplníme PUR penou alebo sadrou, je veľmi dôležité, aby sme v záujme 
lepšej priľnavosti treba drevené povrchy zdrsniť. Toto môžeme urobiť:

- oprášením a zdrsnením povrchu,
- hĺbkovou penetráciou povrchu

Materiál hĺbkovej úpravy môže byť zhodný s povinne predpísaným 
materiálom, ktorým treba sadrové steny ošetriť pred kachličkovaním 

Dodatočné vytvorenie otvorov
V sádrových priečkach sa dajú otvory jednoduchým spôsobom vytvoriť 

aj dodatočne. 
Pred vyrezaním otvorov sa musíme presvedčiť o tom, že v danej časti 

steny nevedú elektrické, resp. iné vedenia ako elektrické,vodovodné a 
kanalizačné. Kontúry otvoru jednoducho nanesieme pomocou pravítka na 
povrch steny. Pred vyrezaním otvoru navŕtame v označenej línii niekoľko 
dier husto vedľa seba – takto vytvoríme škáru, cez ktorú prestrčíme pílu s 
veľkými zubami. Následne sadrovú priečku jednoducho prepílime pozdĺž 
vyznačených čiar. Dbajme na to, aby sme pri pílení nevychádzali za 
označenú, na smer pílenia kolmú kontúru, pretože neskôr sa na takýchto 
miestach môžu objaviť praskliny. 

Otvor možno vytvoriť bezpečne, bez akýchkoľvek prekladov. 
Viď: Vytváranie otvorov.
Oceľové armatúry umiestnené do sadrovej steny dodatočne, resp. 

dotýkajúce sa steny je nutné ošetriť proti korózii, nakoľko sadra s oceľou 
reaguje. Protikorózny náter musí byť tvorený minimálne dvojvrstvovým 
plynulým náterom. Takýto prípad sa môže vyskytnúť napr. pri zabudovaní 
kovových zárubní do dodatočne vytvorených otvorov, resp. umiestnení 
fixačných oceľových úchytiek dverí z iného materiálu. Sadra neohrozuje 
hliníkové ani medené konštrukcie.

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Inštalácia, fixácia

-

-

-

 

Všeobecné zásady:
Vyplývajúc z charakteru materiálu priečky tvorenej zo sadrových dosiek, je tento 

typ priečky dobre spracováva. Dutiny a drážky potrebné k umiestneniu armatúr, 
spínačov, potrubí a káblov vytvoríme ľahko pomocou jednoduchej vŕtačky, 
drážkovačky alebo nástrojmi na rezanie.

Najdôležitejšia zásada: sádrové steny vysekávať a vŕtať do nich príklepovou 
vŕtačkou je zakázané!

Dutiny a drážky je treba vytvoriť tak, aby ich najbližšie okraje boli vo vodorovnom 
smere od seba vzdialené minimálne na hrúbku steny, či už ide o dutiny a drážky na 
tej istej, či už na opačnej strane steny. 

Rovnaké parametre umiestnenia treba dodržať aj čo sa týka ich vzdialenosti od 
dverí a koncov stien. 

Hĺbku a šírku dutín a drážok musíme prispôsobiť rozmerom tej-ktorej armatúry. 
Hĺbku drážok treba vytvoriť tak, aby po umiestnení vedenia zostalo miesto na 
minimálne 1 cm hrubú pokrývajúcu vrstvu. Maximálna hĺbka vodorovných drážok 
nesmie presahovať polovicu hrúbky steny, tj. 4 alebo 5 cm. Vytváraniu vodorov-
ných, resp. šikmo vedených drážok sa podľa možností treba vyhýbať. Vertikálne 
drážky vplývajú na stabilitu priečky v menšej miere, preto umiestňujme vedenia 
podľa možnosti do zvislých drážok. 

Hĺbka a šírka zvislých drážok nie je obmedzená. 
Pri vytváraní dverných otvorov je v každom prípade nutná podpera!
V prípade stien oddeľujúcich bytové jednotky je povolené umiestniť do steny 

elektrické rozvody. Súčasne je však ZAKÁZANÉ vytvárať drážky či umiestňovať 
skrine so spínačmi a spojmi na rovnakých úsekoch proti sebe stojacich dvoch 
vrstiev steny. Dôležité pravidlo: o súvislostiach medzi stenami oddeľujúcimi byty a 
montážou armatúr je nutné vždy konzultovať s projektantom akustiky daného 
projektu.

Zabudovanie vedení:
Vedenia možno do drážky fixovať výlučne sadrou na elektrické inštalácie, alebo 

štukatérskou sádrou. Drážky treba uzavrieť sádrou. Povrch je po vyschnutí nutné 
brúsiť podobne ako pri gletovaní.

Dovolené rozmery a umiestnenie 
inštalačných vedení v stene

Vodorovný rez 

Zvislý rez 

doporučená dĺžka

doporučená dĺžka

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Fixačné prvky v sadrových priečkach

Zaťažiteľnosť
Steny budované zo sadrových tvaroviek sú masívnymi kon-

štrukciami, ich zaťažiteľnosť je zhodná so zaťažiteľnosťou 
klasických tehlových priečok, dobre teda držia zvyčajne používa-
né hmoždinky z umelej hmoty či kovu. Môžeme na ne umiestniť 
zvyčajné zariadenia bytu: umývadlá, kuchynské skrinky, police, 
atď. 

Vzdialenosť fixačných prvkov od seba navzájom, resp. od 
okrajov steny by sa mala rovnať hrúbke priečky (min. 8 cm) tak, 
aby bolo toto pravidlo dodržané aj pri vzdialenosti od stropu, 
otvoru dverí či prielomov stien. Od tohto pravidla sa možno 
odchýliť jedine v špeciálnom prípade kolmej fixácie zárubní v 
priečnom reze. 

Pozor! Pri výbere vhodného spôsobu fixácie treba 
postupovať vždy podľa pokynov výrobcu fixačného 
prvku (hmoždinky)!

Priečky zo sadrových dosiek udržia ľahké i ťažšie prvky konzol. 
Sádrové steny hrubé 8 až 10 cm môžeme zaradiť medzi priečky s 
vysokou zaťažiteľnosťou. 

Nábytok či zariadenie, ktoré sa na stenu pripevní, môžeme 
podľa hmotnosti a prečnievania od steny rozdeliť do troch skupín: 
ľahké bremená, ľahké konzolové bremená, ťažké konzolové 
bremená. 

Ľahké predmety, vážiace do 2-3 kíl (napr: menšia polica, 
obraz, nástenné hodiny, atď.) možno upevniť jednoduchými 
klincami. Je dôležité, aby sme používali výlučne nekorodujúce, 
napr. pozinkované klince.

Ľahké konzolové bremená (napr. menšia knihovnička alebo 
nástenná skrinka) do 0,4 kN/m, možno upevniť s max. 0,3 m-vým 

ramenom sily na steny oboch hrúbok pomocou 
zvyčajných upínacích alebo skrutkových čapov 
(klinov). V prípade použitia upínacieho hmoždiniek z umelej 
hmoty musí byť priemer vrtu zhodný s priemerom vybraného 
hmoždinky. V určitých prípadoch môžeme použiť drevené kliny, 
ktorý do vyhĺbeného otvoru upevníme lepiacou sadrovou maltou. 

Ťažké konzolové bremená hmotnosti 0,4-1,0 kN/m, ktorých 
zvislá cesta prenosu (rameno sily) môže byť od povrchu steny 
vzdialená max. na 0.5 m (pl. závesné skrine alebo umývadlá) 
možno na sadrové steny upevniť bez ďalšieho návodu, ak výška 
steny nepresiahne 2/3 povolenej výšky podľa kapitoly „Hranice 
rozmerov sadrových stien“ (strana 6). Táto hranica je napr.: v 
prípade ťažkých konzolových bremien v bytoch pre stenu hrubú 8 
cm je maximálna výška steny 3 metre, pre stenu hrubú 10 cm je 
to 4,66 mm. Výber prvkov pripevnenia nábytku či armatúr na 
stenu naplánujme podľa popisu daného typu hmoždiniek. 
Dbajme v prvom rade na predpísanú hĺbku vrtu, na priemery a na 
vzdialenosť vrtov od seba i od okrajov steny. 

V prípade vyslovene ťažkých bremien (napr.: elektrické 
ohrievače vody) možno aplikovať výlučne pripevnenie priechod-
nými dierami – samozrejme pri dodržaní vhodných rozmerov. V 
prípade bremien tejto kategórie je nutné možnosti ich zabudova-
nia kontrolovať a plánovať už vo fáze projektovania a ak je to 
potrebné, nosnú konštrukciu zariadenia treba premiestniť na 
hlavný nosný múr.

V prípade mimoriadneho zaťaženia (napr. konzolová 
záchodová misa) umiestňujeme armatúru na nosník zabudovaný 
do dvojvrstvovej sadrovej steny, ktorého oceľové konzoly, resp. 
priehradka zabetónovaná pod armatúru prenáša bremeno 
bezprostredne na dlážku.

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Prvky upevnenia v sadrových priečkach

-

-

-
-

-

-

oooooooo

oooooooo

Rozdelenie bremien nábytku či armatúr 
pripevnených na stenu na konkrétne fixačné 
prvky treba naplánovať podľa popisu daného 
typu hmoždiniek. Dbajme v prvom rade na 
predpísanú hĺbku vrtu, na priemery a na 
vzdialenosť vrtov od seba i od okrajov steny. 

Vzdialenosť fixačných prvkov od seba 
navzájom, resp. od okrajov steny by sa mala 
rovnať hrúbke priečky (min. 8 cm alebo 10 cm) 
tak, aby bolo toto pravidlo dodržané aj pri 
vzdialenosti od stropu, otvoru dverí či prielomov 
stien. Od tohto pravidla sa možno odchýliť 
jedine v špeciálnom prípade kolmej fixácie 
zárubní v priečnom reze.

Technológiu pripevnenia na duté priečky 
nájdete na webovej stránke: 

www.manysided.sk.

Hilti HGS 
hmoždinka 

do pórobetónu 

Fischer 
chemická kotva  

TOX 
upevňovacia 

technika   

TOX hmoždinka 
so spätnou klapkou  

Tipy 
podla výrobcu 

Potrebná hlbka 
vrtu (mm) 

Odporúčaná 
max. nosnost (kN)  

Tipy 
podla výrobcu 

Potrebná hlbka 
vrtu (mm) 

Odporúčaná 
max. nosnost (kN)  

Tipy 
podla výrobcu 

Potrebná hlbka 
vrtu (mm) 

Odporúčaná 
max. nosnost (kN)  

hmoždinka 

hmoždinka 

hmoždinka 

Kovový kipp-hmoždinka 

TOX “D”-upevnovacia skupina šrôb zapustenou 
hlavou a podložkou

TOX hmoždinka so spätnou klapkou  

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Dokončovacie práce, úpravy povrchu (1)

Dokončovacie práce
Po vyplnení škár a prípadných poškodení povrchu sadrovej 

steny lepiacou sadrou a po jej uhladení možno už po cca 2 
hodinách stenu maľovať, tapetovať, resp. obkladať. Samozrejme 
len v tom prípade, ak sadrové dosky nenavlhli ani pred zabudova-
ním, ani po ňom. (Okrem vlhkosti lepiacej sadry.) 

Pred maľovaním alebo tapetovaním treba povrch škáry 
zarovnať s rovinou steny, zvyšky malty a iné nečistoty treba 
odstrániť. Pred kachličkovaním treba lepidlo vytekajúce spod 
dosiek jednoducho zoškrabať.

Maľovania a tapetovanie
Všeobecnou zásadou je, že maľovka i tapeta musí prepúšťať 

vlhkosť. V prípravnej i v realizačnej fáze práce sa treba riadiť 
pokynmi výrobcu farby, resp. tapety.

Kvalita povrchu: Sadrové priečky netreba omietať. Ich povrch 
pozostáva z hladkého a pevného povrchu tvárnic a z vyhladených 
špár a spojení. 

V druhoradých miestnostiach (napr. priečky garáží a skladov), 
resp. škáry na spodku tapety treba vygletovať, v prípade 
netienenej, maľovanej steny treba vygletovať celý povrch steny. 

Prieskum podkladu: Pred začatím maľovania alebo tapeto-
vania treba povrch steny preskúmať. Ide o posúdenie povrchu 
pohľadom, alebo pomocou jednoduchých skúšok. Predbežná 
úprava steny sa riadi zistenou kvalitou povrchu.

Podklad: Vzhľadom na to, že tvárnice a vyplnené škáry majú 
rozdielnu savosť, pred akoukoľvek úpravou povrchu treba 
naniesť podkladovú vrstvu. Dobre pripravený podklad slúži 
okrem vytvorenia savosti steny aj priľnavosti. Podkladový náter 
môžeme robiť hĺbkovým penetrákom, alebo riedeným materiá-
lom neskôr nanášanej krycej farby. Pred začatím práce treba 
stenu dôkladne zbaviť prachu. Podkladovú maľovku treba 
naniesť v jednej hrúbke. Podkladová farba sa nesmie miešať s 
neskôr nanesenou krycou vrstvou, v ďalšej úprave teda môžeme 
pokračovať výlučne na dobre vyschnutom a pevnom základnom 
nátere.

Maľovanie: Vhodné sú všetky disperzné, vápnité či silikátové 
farby, ako aj farby obsahujúce rozpúšťadlá. Vo veci aplikácie tej-
ktorej farby sa treba riadiť pokynmi výrobcu. Kryciu vrstvu (alebo 
vrstvy) nanášajme štetcom alebo valcom. Fluátovanie alebo 
následné umývanie sadrových priečok nie je prípustné. V záujme 
zachovania priedušnosti steny odporúčame používať silikátové 
farby.

Tapetovanie: Realizuje sa na vopred zhotovenom a 
spevnenom základe. Uhladenie tzv. tekutého hodvábneho 
papiera (alebo makulatúry) nenahrádza základ. Pri tapetovaní sa 
riaďme daným materiálom, jeho hrúbkou a technologickým 
popisom.

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Dokončovacie práce, úpravy povrchu (2)

Kachličkovanie
Tzv. jemné ukladanie nástenných kachličiek je 

čoraz aktuálnejšie, precíznejšie a pritom dostatočne 
rýchle. V dôsledku toho rýchlo narastá pomer zabudovania 

takých stien, ktoré dávajú takmer hladký povrch bez ďalších 
opatrení. Sádrové steny patriace práve k týmto typom stien sú 
vhodným podkladom pre studené obklady uložené modernými 
metódami lepenia. 

V miestnostiach s menšou vlhkosťou (kuchyne bytov, mokré 
miestnosti na tom mieste, kde sa minimálna vlhkosť vyskytuje len 
ojedinele, napr. pri umývaní) môžeme s vhodnou úpravou povrchu 
použiť normálnu sadrovú dosku bielej farby. 

V miestnostiach vystavených vyššej miere vlhkosti (napr. 
miestnosti závodného stravovania, kúpeľne bytov, internátnych 
sprchárňach, atď.) odporúčame použiť hydrofóbne sadrové dosky 
zelenej farby. Uloženie a vrstvenie studeného obkladu závisí od 
kvality základného materiálu (normálna alebo hydrofóbna doska) 
a miesta zabudovania.

Základ: Pod kachličkami je zakázané vyhladzovať lepidlo 
vytekajúcu pri murovaní, treba ju len zoškrabať z povrchu. Z 
dôvodu rozdielnej savosti materiálov steny a v záujme druhotného 
spevnenia povrchu treba na povrch steny v každom prípade, tj. 
normálnej, hydrofóbnej i akustickej sadrovej steny aplikovať 
hĺbkovú úpravu podkladu. 

Kachličkovanie sadrových stien vystavených malej miere vlhkosti 
(v prípade normálnej sadrovej steny): na vhodne ošetrenú stenu 
upevníme kachličky jemným uložením. Lepidlo nanášame na 
priečku ozubeným hoblíkom. Pod horným radom odporúčame 
lepidlo rozložiť vo vodorovnom smere, aby sme zhora zabránili 
vniknutiu vlhkosti do lepidla. V umiestnení dosiek a vyplňovaní 

špár pokračujeme zvyčajným spôsobom. 
Kachličkovanie v prípade stien vystavených väčšej vlhkosti (vo 

všeobecnosti hydrofóbny sadrový podklad): Postupovať treba 
podobne ako je to vyššie opísané, s prihliadnutím na to, že na 
jednotlivých miestach týchto miestností (napr. vane, sprchovacie 
kúty, vedľa závodných drezov) musíme rátať s vyslovene veľkým 
množstvom vlhkosti. V tomto prípade sa medzi podklad a lepidlo 
kachličiek vkladá pružná ochranná vrstva na umelohmotnej 
báze, tekutá fóliová izolácia. 

Rúrové priestupy, spojenia podlahy a stien, ako aj ohyby 
nachádzajúce sa v rovine izolácie zabezpečíme proti vlhkosti 
rôznymi pomocnými materiálmi (tesniace goliere a pásy). Túto 
izolačnú vrstvu možno po predpísanom vysušení (zvyčajne 24 
hodín) bezprostredne obkladať – preto nie je potrebná finančne 
náročná stena chrániaca izoláciu, ktorá zaberá miesto. Obklad sa 
taktiež nanáša jemným uložením hydraulicky tvrdeným lepidlom, 
umelou hmotou zdokonaleným lepidlom a vodotesnou výplňou 
špár. Umelohmotná izolačná fólia sa nanáša jednoduchými 
maliarskymi pomôckami (štetcom alebo valčekom). 

Výrobcovia zvyčajne ponúkajú kompletný izolačný systém proti 
prevádzkovej hladine vody od podkladu až po výplň špár. Práve 
preto odporúčame pre rôzne činnosti používať výrobky rovnaké-
ho typu – môžeme sa tak vyhnúť prípadnej neznášanlivosti. 
Materiál i technológiu prác vyberajme vždy podľa predpisov 
výrobcu. 

Hydrofóbna sadrová stena je po celej dĺžke priečneho rezu 
ošetrená, preto prípadné poškodenie obkladu alebo presakovaní 
vlhkosti pri vkladaní hmoždiniek neovplyvňuje kvalitu stien.

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...
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Kontrolný zoznam techniky aplikovania

Proc. Opis procesu  Činnosti, ktoré majú byť vykonané Režim ovládania Spôsoby kontroly Kontrolór Dokumentácia

2. Umiestnenie hydrofóbnych tvaroviek vizuálne
pri projektováni  

min. 1 krát
projektmanager

Manysided B.S. s.r.o.

3. Odpor hluku vizuálne
pri projektováni  

min. 1 krát
projektmanager

Manysided B.S. s.r.o.

4. Postup prác pri prekladoch vizuálne
pri projektováni  

min. 1 krát
projektmanager

Manysided B.S. s.r.o.

5. Vytvorenie styčných plôch vizuálne
pri projektováni  

min. 1 krát
projektmanager

Manysided B.S. s.r.o.

6. vizuálne
pri projektováni  

min. 1 krát
projektmanager

Manysided B.S. s.r.o.

7.

8. vizuálne pri preberaní dodávky

9.

10. vizuálne
projektmanager

Manysided B.S. s.r.o.

11. vizuálne
-

12. vizuálne
-

-

13. vizuálne vizuálne
-

14. Penetrácia vizuálne vizuálne priebežne majter na stavbe 

15.
-

vizuálne s meracím pásom pred murovaním majster na stavbe 

16.

-

vizuálne vizuálne priebežne majster na stavbe 

17. vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe 

18. Kontrola úplnosti špár vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe 

19. vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

20.

Vytvorenie vyazanie spojov priečok
- vchodnosť vyazania  
- pravý uhol  
- trvácnosť rovnosti 

vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

21.
-

-

vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

22.
-

vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

23. vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

24.
-

vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

25. vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

26. vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

27. vizuálne
vizuálne

s meracím pásom
priebežne majster na stavbe

V projekčnej
fáze

Dodávky 
materiálu 

Kontrola 
styčných 

plôch 
s 

konštrukciou   

Postup
prác  

Dokončovacie
práce  

Frekvencia 
monitorovania

Používanie potrebných pomocných 
materiálov 

Upresnenie presného miesta 
vykládky s kontrolou  

Preberanie priečky 
a pomocné materiály   

Spôsob skladovania priečkoviek 
a pomocných materiálov na stavbe 

Rozdelenie, vynášanie (žeriav) 
na stavbe priečkoviek a pomocných 
materiálov 

Kontrola podkladného betónu
- vodorovnosť
- suchý a nezmrznutý stav   

Kontrola stien  
- zvislosť
- pravý uhol   

Strop  
- kont. str. prestupov aby boli zakryté  
- kont. odvodnenosť strop. prestupov    

Kontrola miešanie lepidla   
- kontrola technológického postupu   
- hladkosť lepidla
- kontrola jemnosti lepidla    

Kontrola vytvorenie otvorov   
- dočasná podpera     
- umiest. oceľ. pásu (otvor > 105 cm) 
- vodorovnosť prekladu
- kontrola uchytiek na zárubni
        

Dokončenie jednotlivých spojov    
- miera veľkosti škár       
- vypľnenie škár PUR penou v celom 
  prierezu   
- vypľnenie škár v celom prierezu 
  s lepidlom       

   
Murovanie - pravý uhol   
                  - zvislosť
                  - rovnosť steny     

   
Kontrola drážok pre inštalačné 
vedenia    
                 

   
Kontrola styčných spojov priečok 
pri bandážovaní   
                    
Kontrola bezchybnosti priečok 
počas inštalačných prác   
                    
Kontrola používania vhodných 
pracovných prostriedkov     
                    
Kontrola max. povoleného pomeru 
zoslabenia priečok    
                 

   
Kontrola montážných 
predsadených stien    
                 

Vyznačenie priečok meracím pásom 
alebo maliarskou šnúrou    

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

stavebný 
denník  

2 m vodováha 
(2 mm +- 20 mm) 

vizuálne  

2m vodováha 
pravý uhol podľa STN   

pred prvým 
roznášaním 

pred prvým 
roznášaním 

pred prvým 
roznášaním 

pred prvým 
roznášaním 

projektmanager
Manysided B.S. s.r.o.
alebo stavbyvedúci

projektmanager
Manysided B.S. s.r.o.
alebo stavbyvedúci

projektmanager
Manysided B.S. s.r.o.
alebo stavbyvedúci

osopbné jednanie 
s projektantom

osopbné jednanie 
s projektantom

osopbné jednanie 
s projektantom

osopbné jednanie 
s projektantom

osopbné jednanie 
s projektantom

odborne 
spôsobilou osobou

preberanie tovaru 
podľa kvality a kvantity

jednanie 
s generálnym 
dodávateľom

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...



B.S. s.r.o.
... aby ľudia krajšie a úspornejšie bývali!

Manysided B.S. s.r.o., Továrenská 2
943 03 Štúrovo, Slovenská republika
tel.: +421/0/905/242851
       +421/0/905/117217
e-mail: manysided@manysided.sk
web: www.manysided.sk

SÁDROVÉTVÁRNICE
pre lepšie riešenie...


