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Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře
Požární odolnost Tloušťka desek

Vermiboard
Světlý průřez Hmotnost

desky
Hmotnost potrubí
při max. průřezu

Max. povolená hmotnost  
na dvojici závěsných tyčí

Min.
mm

Max.
mm kg/m² (kg/závěs á 1,22 m) (dimenzace 9 N/mm²)

EI 30 (ve - ho)
S 1000 multi 27

1250 × 1000

17,55 102,65 M 10 … 104,40 kg

E600 30 (ve - ho)
S 1000 single 27 17,55 102,65 M 10 … 104,40 kg

EI 45 (ve - ho)
S 1000 multi 40 22,00 129,24 M 12 … 151,74 kg

E600 45 (ve - ho)
S 1000 single 40 22,00 129,24 M 12 … 151,74 kg

EI 60 (ve - ho)
S 1000 multi 40 22,00 129,24 M 12 … 151,74 kg

E600 60 (ve - ho)
S 1000 single 40 22,00 129,24 M 12 … 151,74 kg

EI 90 (ve - ho)
S 1500 multi 55 26,40 156,17 M 16 … 282,60 kg

E600 90 (ve - ho)
S 1500 single 55 26,40 156,17 M 16 … 282,60 kg

EI 120 (ve - ho)
S 1500 multi 55 26,40 156,17 M 16 … 282,60 kg

E600 120 (ve - ho)
S 1500 single 55 26,40 156,17 M 16 … 282,60 kg

■ (ve - ho ) - vertikální a horizontální provedení
■ 1000 resp. 1500 - povolený podtlak v Pa za studena

■ E600 povolené teplotní zatížení do 600 st. C
■ single - kanál procházející pouze jedním požárním úsekem
■ multi - kanál procházející více požárními úseky
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■ Dimenzaci závitových tyčí je nutné provést vždy individuálně statickým posudkem.
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Vodorovný kanál pro odvod tepla a kouře Schéma - rozměry v mm
Možné varianty: 4-stranný obklad

Svislý kanál pro odvod tepla a kouře
Možné varianty: 4-stranný obklad
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Příčný řez vodorovným kanálem

Podélný řez - zavěšení kanálu

Upozornění
■ *) Návrh nosné konstrukce musí být ve spolupráci se statikem nebo výrobcem závěsné konstrukce.
■ Z montážních důvodů doporučujeme víko s délkou ≤ montované rozpětí
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Vodorovný řez T spojem

Vodorovný řez L zahnutím

Upozornění
■ *) Návrh nosné konstrukce musí být ve spolupráci se statikem nebo výrobcem závěsné konstrukce.
■ Z montážních důvodů doporučujeme víko s délkou ≤ montované rozpětí
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Svislý řez - napojení svislého kanálu na stěnu

Podélný řez - prostup stěnou

Upozornění
■ *) Návrh nosné konstrukce musí být ve spolupráci se statikem nebo výrobcem závěsné konstrukce.
■ Z montážních důvodů doporučujeme víko s délkou ≤ montované rozpětí
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Popis konstrukce

Stanovené tloušťky u požárních odolností jsou stejné jak pro obklad plechového potrubí pro odvod tepla a kouře, tak pro samonosné potrubí pro odvod tepla 
a kouře. Všechny stanovené parametry jsou shodné jak pro předpokládaný požár uvnitř potrubí, tak pro předpokládaný požár z vnější strany potrubí. Všechny 
hodnoty jsou platné jak pro svislé, tak pro vodorovné potrubí pro odvod tepla a kouře. U svislého potrubí jsou hodnoty platné pro jakýkoli počet podlaží, pokud 
vzdálenost mezi podpěrnými konstrukcemi (světlá výška podlaží) nepřestoupí 5 m.

Tmelení a povrchové úpravy

Místa sponek se přetmelí Knauf Vermiboardkleberem. Desky Knauf Vermiboard je možné v případě požadavku investora opatřit povrchovou úpravou např. 
přetmelením tmelem Knauf Uniflott, Knauf Multi-Finish apod. s vloženou skelnou výztužnou páskou.
Rovněž je možné na desky nanést šlechtěné pastózní nebo minerální omítky Knauf.

Montáž

Vhodnou tloušťku opláštění a další parametry zvolíme dle tabulky na str. 2. Vyměřit a navrtat díry pro závěsy potrubí dle šíře potrubí, vzdálenost jednotlivých 
závěsů umístit max. 1220 mm od sebe, vzdálenost tyčí kalkulovat jako vnější šířka potrubí + 100 mm (max. 50 mm od potrubí na každé straně). Natlouct ko-
vové hmoždinky do stropu, velikost a délku volit dle doporučení výrobce. Zašroubovat tyče se závěsnými lištami, tyče a lišty dimenzovat dle statického výpoč-
tu. Nařezat díly dle rozměru potrubí. Boční díly potrubí s naneseným lepidlem Knauf Vermiboardkleber umístit kolmo vzhůru a zajistit kolmost a rovnoběžnost 
k přikládané spodní desce potrubí. Boční desky potrubí zasponkovat. Sponky zatmelit pomocí lepidla Vermiboardkleber. Spodní desku s připevněnými boky 
otočit, nanést lepidlo Knauf Vermiboardkleber na hranu boků a přiložit vrchní díl potrubí (4). Boky opět sponkovat. Zapuštění ocelových spon do druhé vrstvy 
opláštění musí být minimálně 20 mm. Sponkovačka musí být nastavena tak aby sponky byly zapuštěny pod povrch desky 1-2 mm. Rozteč sponek max. 100 
mm (5). Přebytečné lepidlo vytlačené ze spár přešpachtlovat. Na vrchní díl potrubí a z druhé strany na spodní díl potrubí nasponkovat překrývací pásek spár. 
Takto sestavený díl doporučujeme zavěsit do závěsů nasunutím do předního závěsu a podvléknutím zadního závěsu. Nanést lepidlo Knauf Vermiboardkleber 
na hranu potrubí po celém obvodu a na styčnou plochu krycích pásků. Zavěsit další sestavený díl do závěsů vsunutím do předního a podsunutím zadního 
závěsu. Přitlačit zavěšovaný díl k předchozímu dílu, dbát na kolmost napojení a minimalizaci spár mezi jednotlivými díly potrubí. Vytlačené lepidlo špach-
tlovat nebo spáru mezi díly vytmelit. Všechny montážní firmy, které montují potrubí pro odvod tepla a kouře z materiálu Knauf VERMIBOARD, musí provést 
tlakovou zkoušku těsnosti potrubí, v souladu s ČSN EN 12101-7. Detailní montážní postup naleznete v Montážní příručce potrubí pro odvod tepla a kouře.

Svislý řez - prostup stropem
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Informace o provádění prohlídek a údržbě
Když je systém již provozován, údržbu provádí provozovatel a to minimálně jednou za 12 měsíců. V rámci roční kon-
troly je nutné taky provádět kontrolu vlivu koroze na závěsný systém. V případě prašného prostředí je nutné provádět 
údržbu minimálně 2 krát za 12 měsíců.

Doporučené prohlídky

Odkaz na potrubí

Datum prohlídky

Kontrola poškození potrubí

Kontrola spojů potrubí a součástí příslušenství

Kontrola těsnění prostupů a rozhraní požárního úseku

Kontrola čistoty potrubí a jeho vyčištění, pokud je to potřebné

Kontrola stavu těsnění, oprava a zaznamenání, pokud je to potřebné

Ověření, zda potrubí splňuje svou funkci jako součást zařízení pro 
odvod kouře a tepla

POZNÁMKA  Potrubí pro odvod kouře je základní součástí zařízení pro odvod tepla a kouře. Vzhledem k této 
okolnosti se má celé zařízení (systém) kontrolovat a řídit požadavky na funkci a údržbu tohoto zařízení.

info@knauf.cz

www.knauf.cz

Tel.: +420 272 110 111

Fax: +420 272 110 301

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,

PSČ 197 00

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální

vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,

množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická

reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

HOT LINE: +420 844 600 600

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.
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