Keramzit jako systém
více než jen hrubá stavba

Použitím keramzitových prefabrikátů, tj. stěnových a stropních panelů a speciálních stavebních
prvků firmy PRAEFA®, dosáhnete vysoké hospodárnosti a flexibility, aniž byste se museli vzdát
svobody projektování jako u standardních masivních staveb. Optimální tepelná a zvuková
izolace a jedinečné vnitřní mikroklima vytvářejí z keramzitových prefabrikátů PRAEFA® moderní
systém na míru pro obytné a průmyslové stavby.
Keramzit je přírodní stavební materiál, který je stavebně biologicky neutrální, výborně
akumuluje teplo a reguluje vlhkost, čímž zajišťuje optimální klimatické podmínky v místnostech
a obytných prostorách. Stavební prefabrikáty PRAEFA® spojují tyto výhody s ideálními
vlastnostmi pro efektivní a rychlý proces výstavby, protože vysoký stupeň prefabrikace, např.
integrované ztužující věnce, zajišťuje rychlou a čistou práci následných stavebních profesí.
Kromě toho je doba vysychání stavebních prvků PRAEFA® mnohonásobně kratší, než u
běžných zděných staveb.
Časové úspory přinášejí také předinstalované prázdné instalační
trubky, krabice, prostupy, otvory a výřezy pro elektroinstalace,
topení a sanitární zařízení a pro další vestavné prvky. Odpadá
sekání na staveništi, což výrazně urychluje dokončovací práce
v interiéru. Stěnové panely, stropní panely a speciální stavební
prvky PRAEFA® dodáváme s rozměrově přesnými výřezy pro
okna a dveře, a tím je montáž těchto stavebních prvků naprosto
bezproblémová. Naše výrobky navíc nejen splňují zákonné
požadavky na tepelnou izolaci a protihlukovou a protipožární
ochranu, ale dokonce je překračují.

Rychle, přesně na míru a ve vysoké kvalitě
Předinstalované prázdné trubky
pro elektroinstalaci.

Kompetentní a zkušení odborníci společnosti PRAEFA®,
specialisté na projektování a realizaci, vypracují na základě
specifikací a dispozičních požadavků zákazníka optimální řešení
obytných, průmyslových i zemědělských staveb. Stavební panely
PRAEFA® umožňují na základě téměř každého architektonického
návrhu nebo individuálního projektu realizovat kvalitní hrubou
stavbu.

Stavební prvky PRAEFA® jsou dováženy na připravená staveniště speciálními vozidly. Zkušené týmy
je v průběhu několika dní instalují přesně na míru, aniž by docházelo ke zpoždění stavby kvůli
povětrnostním podmínkám. Systémová řešení společnosti PRAEFA® šetří čas i v dalších oblastech:
Připravené výřezy usnadňují montáž i jemné dokončovací práce. Tak vznikají budovy, které díky
svému přírodnímu stavebnímu materiálu nabízejí vynikající kvalitu bydlení a šetří náklady nejen v
průběhu výstavby, ale také po jejím dokončení.

STAVEBNÍ PR VKY PRAEFA:
Stavět rychleji a efektivněji

Stěnové panely PRAEFA® vyrábíme z lehkého betonu s keramzitem a dodáváme v délkách do 6,00
m a v tloušťkách 100 až 365 mm. Panely jsou vyráběny na výšku patra, tj. do 3,00 m. Stěnové
panely mají průměrnou objemovou hmotnost 600 až 2000 kg/m³ a jsou dodávány s integrovanou
výztuží. Lze je použít také vertikálně, a tedy jako otočné prvky s výškou až 6,00 m a šířkou až
3,00 m.

Za dá te
rozměr y
Zašlete nám vaše
projektové výkresy,
tzn. nárysy, půdorysy,
bokorysy a řezy s
přesnými rozměry. Naše
společnost PRAEFA®
se pak postará
o bezproblémové
zpracování.

P ře sn á
v ý rob a
Tloušťky stěn vycházejí
ze statiky a požadavků
stavební fyziky a jsou
dodržovány s rozměrovou
přesností. Stěnové prvky
PRAEFA®, které se používají
jako vnitřní panely vnějších
dvouvrstvých stěn, lze na
vyžádání vybavit drátovými
kotvami podle DIN 17440.

Systém hrubé stavby společnosti PRAEFA® zajišťuje včasné
a souběžné zahájení projektování a spolupráce mezi
investorem, architektem a stavební firmou. Tento osvědčený
postup vám ušetří čas, práci a projekční kapacity, a tím
současně značné náklady. Vzhledem k tomu, že dodávky a
montáž pocházejí z jediného zdroje, jsou jasně definovány
odpovědnosti.

Standardní výrobky
Délka

do 6000 mm

Výška

do 3000 mm

Tloušťka

100 – 365 mm

Jmenovitá pevnost

2,0 – 18,0 N/mm²

Objemová hmotnost

600 – 2000 kg/m³

Obsah vlhkosti
při dodání

10 – 15%

Úbytek materiálu

0,8%

Tepelná vodivost
lambda

0,20 – 1,92 W/mK

Masiv ní s tě ny
Stěny přesně podle vašeho
přání ....

Vnější omítka

Obklad z cihel

Vnější omítka

Tepelně izolační spojovací systém

Tepelná izolace se vzduchovou
vrstvou

Stropní keramzitový panel

Stropní keramzitový panel

Stropní keramzitový panel

Tloušťka masivních stěn PRAEFA®

PRAEFA® vám nabízí masivní
stěny z různých materiálů
a o různých tloušťkách pro
vnitřní i vnější oblasti použití.
Všechny tyto masivní stěny
mají jedno společné: Vzhledem
k hladkému povrchu odpadá
nutnost vnitřních omítek, nízká
stavební vlhkost se projevuje
krátkou dobou vysychání a
výřezy a výklenky eliminují
nutnost časově náročného
sekání a drážkování na stavbě.

Tloušťka stěny v cm

Druhy betonu stavební dílce PRAEFA
Třída pevnosti
Třída objemové hmotnosti
Charakteristická pevnost
v tlaku krychle
Návrhová pevnost
nevyztuženého betonu
Návrhová pevnost
vyztuženého betonu
Objemová tíha
Tepelná vodivost
Difuzní odpor vodní páry

Lehký beton dle
DIN EN 1520

Beton a lehký beton dle DIN 1045 DIN EN 206

Ma s i v n í a d v o ji t é s t ě n y

D vojité s tě ny
Jedna stěna, dvě výhody ....
Dvojité stěny PRAEFA® šetří náklady v důsledku odstranění
nutnosti bednění na místě, nezávislosti na povětrnostních
podmínkách a výraznému snížení finálních řemeslných prací.
Vzhledem k použití nejmodernějších bednicích strojů mohou= být
dvojité stěny PRAEFA® ve velké míře vyráběny na zakázku, a
přece nabízet všechny výhody, například vysokou protipožární a
protihlukovou ochranu.

Dvojitá stěna s betonovými
panely a integrovanými
příhradovými nosníky.

Rychlost betonáže
se zvyšuje při
snížení vzdálenosti
příhradových nosníků

Tloušťky dvojitých stěn 20 až 50 cm odstupňované po 1 cm
Tloušťky panelů 5 až 10 cm odstupňované po 0,5 cm
50

10

20

5
10

20

30

40

Odstupňování tlouštěk stěn po cm

50

0

5

10
2,5

Tloušťky betonových
panelů odstupňované
po cm

2

Rychlosti betonáže dvojitých stěn PRAEFA®
Tloušťka panelu
(mm)

A

40

B 50

Jakost betonu Vnitřní betonový
panel (mm)

80 cm/h
50 cm/h

>
_ C20/25
>
_ C30/37

>
_ 15
>
_ 12

15,6

>
_ C20/25

>
_ 17

18,4

1,5

B

Přípustná síla betonáže na
příhradový nosník (kN/m)

1

A

0,5
0
62,5

56,3

50,0

43,8

37,5

Rozteč příhradových nosníků v cm

31,3

Přípustná rychlost betonáže (m/h)

3
0

Když jde do tuhého, můžete
se spolehnout na stěnové
panely PRAEFA®, protože pro
bezpečnost stavby v případě
požáru není rozhodující
pouze hořlavost stavebních
materiálů, ale zejména třída
požární odolnosti stavebních
prvků.
Stěnové panely PRAEFA®
jsou klasifikovány ve
třídě A1 podle normy DIN
4102 „Nehořlavé stavební
materiály“.

Třídy požární odolnosti stěn z lehkého betonu podle normy DIN 1045-1

Minimální tloušťka nenosných
stěn d (mm)
Koeficient využití = 0,1
Koeficient využití = 0,5
Koeficient využití = 1,0
Minimální rozteč podélné výztuže
nenosných stěn u (mm)
pro nenosné stěny
Koeficient využití = 0,1
Koeficient využití = 0,5
Koeficient využití = 1,0
1) Při obsahu vlhkosti betonu, udávaného jako hmotnostní podíl, > 4%, stejně jako
u stěn s velmi hustou výztuží (rozteče prutů výztuže < 100 mm), musí být tloušťka
stěny nejméně 120 mm.

Stěnové keramzitové panely PRAEFA® velmi dobře izolují
teplo. Keramzit, jako stavebně biologicky neutrální materiál,
zajišťuje také mimořádně příjemné vnitřní klima ...
Těmto vlastnostem přikládá také zákonodárce velký význam.
Minimální požadavky jsou stanoveny v normě DIN 4109
„Tepelná izolace budov“. Plnění těchto norem zajišťuje díky
hygienickému vnitřnímu klimatu ochranu zdraví obyvatel
a ochranu stavební konstrukce před účinky vlhkosti
souvisejícími s vnějším prostředím. Stěnové panely PRAEFA®
tyto požadavky v oblastech tepelné, zvukové a protipožární
izolace dokonce částečně překračují.

S těn o v é p a n e l y P R A E FA js o u
úč i n n é p ro t i h l u k u a c h l a d u

Zvuková izolace budov je
velmi důležitá pro zdraví a
pohodu obyvatel. To platí
zejména pro obytné budovy.
Masivní konstrukce stěn k
uspokojení těchto potřeb
výrazně přispívá.

S těnové pa ne ly
P R AE FA ® c hr á ní
klid ...
Stěnové panely PRAEFA®
splňují požadavky normy
DIN 4109 a nabízejí vám
pokroková řešení zvukové
izolace vnitřních i vnějších
stěn.

Tloušťka stěny Materiál
(konstrukce
stěny)

Objemová
hmotnost
(kg/m³)

Plošná hmotnost
(kg/m²)

Vzduchová
Vzduchová
neprůzvučnost neprůzvučnost Rw (dB)
Rw (dB)

Dvouvrstvé stěny sprůběžnou dělicí spárou ≥ 30 mm

Nepřípustné

San d v ič o v é s tě ny
Sendvičové stěny PRAEFA® mají z výroby robustní a hotový povrch.

Sendvičová struktura stěny

Po dokončení montáže je možné ve vnitřních prostorách okamžitě
začít s malířskými pracemi a venkovní strana stěny může být
podle přání dodána ze závodu s hotovou nebo připravenou
vnější fasádou. Vnější fasáda může být vyrobena z různých druhů
vymývaného betonu nebo s povrchy vhodnými zejména pro
použití v halových a zemědělských stavbách.

Sendvičové stěny PRAEFA mohou mít tloušťku až 42 cm.

Vnitřní panel
Tepelná izolace
Nosný panel
Tloušťka vnitřního panelu, tloušťka tepelné izolace, tloušťka nosného panelu v cm

Součinitel prostupu tepla, míra útlumu hluku, třídy požární odolnosti sendvičových panelů PRAEFA®
Struktura stěny
(Vnitřní panel | Tepelná izolace | Nosný panel)

Vzduchová
Součinitel prostupu tepla
neprůzvučnost Rw
(W/m²K)
(dB)

Třída požární odolnosti
(Koeficient využití < 0,5)

Se n d v i č o v é s t ě n y
Ma s i v n í s t ro p y

M a s ivn í s tro p y
Tloušťka masivních stropů
Beton

Tloušťka stropu v cm

Masivní strop s kruhovým ztužením a zámkem

Optimální ochrana proti hluku
Masivní stropy PRAEFA®
vyrábíme podle vaší
specifikace se všemi výřezy
a prostupy pro instalace a
s napojením na schodiště a
jsou nejen okamžitě pochozí,
ale také hladké od bednění.
Kromě toho mají tyto stropy
masivní konstrukci a vytvářejí
tak vynikající protihlukovou
ochranu pro klidné a
pohodlné bydlení.

Třída požární
odolnosti

Účinné rozpětí podpěr prefabrikovaných stropů z obyčejného betonu
Tloušťka stropního panelu

Přípustné účinné rozpětí podpěr (max l i)
při uspořádání příček odolných proti prasklinám
na stropním panelu

Přípustné účinné rozpětí podpěr (max l i)
při uspořádání příček citlivých na trhliny na
stropním panelu

Hodnoty zvukové izolace podle DIN 4109 bez ohledu na doplňkové stavební prvky
Tloušťka stropu
(cm)

Materiál

Objemová
hmotnost (kg/m3)

Vypočtené hodnoty
objemové hmotnosti
(kg/m3)

Plošná hmotnost
(kg/m2)

U všech stropů s plovoucím potěrem o tloušťce min. 5,0 cm je míra útlumu hluku 59 dB.

Vzduchová neprůzvučnost
samostatného stropu
Rw (dB)

Stropní p a ne ly / Fil i g r á n o v é s t ro p y
Stropní deska o
tloušťce od 5 do 10 cm
odstupňované po 0,5 cm
Celková tloušťka stropu
může být 16 až 40 cm

Beton

10
5
Struktura stropních panelů s příhradovými nosníky
a výřezem pro instalace

Odstupňování tlouštěk stropní
desky v cm

Ideální způsob rychlé
realizace stavby
Stropní panely PRAEFA®
sestávají z prefabrikovaných
železobetonových panelů,
které jsou na stavbě
zalévány betonovou zálivkou.
Vyrábějí se velkoplošně,
a přesto přesvědčují svojí
nosností, jednoduchou
montáží, trvale vysokou
kvalitou a velmi krátkou
dobou montáže.

Hodnoty zvukové izolace podle DIN 4109 bez ohledu na doplňkové stavební prvky
Tloušťka stropu
(cm)

Materiál

Objemová
hmotnost
(kg/m3)

Vypočtené hodnoty
objemové hmotnosti
(kg/m3)

Plošná hmotnost
(kg/m2)

Vzduchová neprůzvučnost
samostatného stropu
Rw (dB)

Montovaný filigránový
strop s montážními
podpěrami

St ro p n í p a n e l y
F i l i g r á n o v é s t ro p y
Sp e c i á l n í s t a v e b ní
prvky
Speciá ln í s ta v e b ní p r v k y
Zcela podle vašich plánů...
Společnost PRAEFA® vám nabízí možnost realizace individuálních stavebních projektů, které
je schopna zkompletovat produkty z vlastní výroby, například schody, balkony, podpěrami
nebo konzolovými nosníky, podle vašich specifikací.

Schody

Konzolové nosníky

Podpěry kruhového průřezu

Podpěry čtvercového průřezu

Výh ody s ta ve b níc h pr v k ů PR A E FA ®
Vzimě hřejí.
V létě chadí.
Stěnové panely PRAEFA šetří
drahocennou topnou energii.
V létě zůstávají stěny chladné
i při vysokých venkovních
teplotách.
®

vlivů. Keramzit s použitými
pojivy totiž zabraňuje kapilárnímu
transportu vlhkosti. Stěnové
prvky PRAEFA® jsou navíc
odolné proti houbám a
hnilobě, a proto jsou prakticky
nezničitelné.

Žádný mráz ani vlhkost ...

Stabilní materiál pro kotevní
prvky ...

Použitím stěnových prvků
PRAEFA® vyloučíte škody
vznikající následkem vzlínající
vlhkosti, mrazu a chemických

Stěnové panely PRAEFA® jsou
pevné, předměty je možné
připevňovat pomocí hřebíků
nebo hmoždinek a šroubů.

Zcela bez omítky ...
Stěnové panely PRAEFA®
mají rovný povrch s porézní
strukturou a díky své hladkosti
se nemusí omítat.

Pár slov o základech ...
Podlahové panely nebo základy
pro stěnové panely PRAEFA
musí být vyráběny podle
normy DIN 18202 s výškovou
tolerancí +/- 10 mm.

