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Systém   je  stavební  technologií  občanských,  bytových  a  průmyslových  objektů. Největší  využití  máISOBAU 
při výstavbě rodinných domů, nadzemních a podzemních garáží, suterénních prostor. je vhodný i pro nástavby činžovních
domů, objektů pro rekreaci, na výstavbu bazénů, apod. tato technologie výstavby již v současnosti splňuje nejvyšší nároky
na tepelnou ochranu budov v souvislosti se stoupajícími náklady na energie a s tím spojenou ochranu životního prostředí.

Základem systému řada stavebních tvarovek z expandovaného pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou, které
se pomocí speciálního zámkového systému zasunují do sebe a vytváří tak obvodové stěny na příčky bez použití 
spojovacích materiálů.

Takto postavené ztracené bednění se vyplní betonovou směsí B 25 v konsistenci S3 a vytvoří kompaktní masivní
železobetonovou stěnu s oboustrannou tepelnou a zvukovou izolaci bez vzniku tepelných mostů. Izolant v interíéru
usnadňuje rychlé zvýšení teploty při vytápění, venkovní zabraňuje postupu chladu v zimě a přehřátí v létě. Betonování 
lze provádět strojově za pomocí čerpadla, betonářského sila nebo ručně.

Tímto systémem stavíte jednoduše a rychle po celý rok. Stavení práce probíhají bez námahy, stavební prvky jsou
přesné a lehké, na stavbě není třeba těžké mechanizace ani klasických zednických profesí. Po zaškolení je vhodný i
pro svépomocí výstavbu.

Významnou výhodou je tloušťka obvodového zdiva 25 cm, jímž vzniká značná úspora zastavěné plochy. Materiál a tím i
finální stavba ze stavebního systému  má téměř neomezenou životnost. Vnější a vnitřní povrchy se upravujíISOBAU
progresivními technologiemi jako pevné, trvanlivé a omyvatelné.

Výrobky stavebního systému  jsou certifikovány a kontrolovány TAZUSem 354/2001.ISOBAU
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Materiál                                      pěnový polystyren se samozhášivou úpravou
Objemová hmotnost                   30,7-31g/l
Tloušťka stěny                            bez úpravy 250mm
                                                    s vnitřní a vnější úpravou 280mm
Hmotnost dílu ve stěně               3,30kg/m2
Hmotnost stěny včetně betonu   bez úpravy 300kg/m2
                                                    s vnitřní a vnější úpravou 330kg/m2
Spotřeba betonu                         T8425 obvodová stěna - 0,132m3/m2
                                                    T4425 střední nosná stěna - 0,21m3/m2
                                                    T4412 nenosná příčka - 0,04m3/m2
                                                    T8437 obvodová stěna (sibiřská) - 0,256m3/m2
Tepelný odpor zdiva                    bez úpravy R=3,92m2K.W-1
                                                    s vnitřní úpravou R=3,50m2K.W-1
Součinitel prostupu tepla             0,28W/m2K
Zvuková izolace                          49-56dB v závislosti na povrchové úpravě
Teplota vznícení                          600C (dřevo např.280C)
Požární odolnost stěny T8425    příčky z EPS - 30min (F30)
Index šíření plamene                  0mm/min
Tepelná roztažnost                      0,2mm/m u stěny tl. 250mm
Difusní odpor                              19,60m (s) u stěny tl. 250mm
Tepelná akumulace                     165kJ/m2K u stěny tl. 250mm 
Fázový posuv                              7,5h u stěny tl. 250mm

Podle svého složení se rozlišují tři velké skupiny stěn

Jednovrstvé Dvouvrstvé Třívrstvé

Konstrukce stěn
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středního nosného zdiva s možností
napojení na obvodové zdivo a nenosné příčky.  Je
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vnitřní, betonové jádro 170mm

vnitřní, betonové jádro 255mm
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ě nenosných příček stavebního systému
s možností napojení na obvodové a příčkové
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T8425, popř. T8437 při uložení stropní konstrukce
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Slouží k vytvoření nadpraží oken, dveří a jiných otvorů
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Slouží k zateplení střechy a zároveň
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Slouží jako příprava pro instalaci podlahového vytápění
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Vložením patřič ř
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provádíme spuštěním armovacího železa do jednotlivých šachet. Přesazováním kamenů v každé řadě dochází k tomu,
že příčky zasunutou stavební ocel ze strany střídavě aretují. Dodržujeme vzdálenost 50cm od každého prutu a při
napojování by se konce měly opět překrývat minimálně o 40ti násobek průměru armatury.
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ě č ěr (cca 1,5bm od sebe) a podepřít všechny rohy stěn
4 řad, tzn. 1m a to tzv. „postupnou hladinou”. Betonáž celého NP, tzn. cca 3m, musíme zajistit

vypodložit okenní a dveřní výklenky nebo jiné spojení a otvory, kde by mohlo dojít k úniku
betonu při betonáži a zhroucení a po fixaci 1. tvarovky betonem do výše cca 1/2 tvarovky.
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Předpokladem pro zahájení výstavby se stavebními tvarovkami ď
ě železobetonové desky s betonáží přímo do výkopu (dle statického výpoč ů
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ů ů čit i vnitřní a

ě

jednotlivé tvarovky už při vykládání srovnat na jedno místo
přehledně vyrovnat a zatížit
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Na   takto    připravenou   základovou  desku můžeme
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č
seřízneme. Vyřízneme jej poněkud více, abychom měli
místo na přilepení polyuretanovou pě 

ůmusíme celou řadu kamenů
stěny k podkladu v odstupech po 25cm přilepit a
vytěsnit z vnější i vnitřní strany pěnou. Tímto úkonem

ň ě

trhliny. Kameny klademe vedle sebe a při dalších řadách
je přesazujeme, aby docházelo k fixaci spodních vrstev. 

ě ěly by se překrývat minimálně
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ůžeme kámen naprosto lehce seříznout a 
zbytek přesně podle daného rastru použít v další řadě.

přesnost řezu a odpadá složité rozměř
ě

V prostoru rohů začínáme kamenem uzavřeným na jednom konci zátkou
Musíme jej vyříznout tak, jak je to naznač
Výřezy se dělají proto, aby se beton prolil i přes roh. V dalších vrstvách se
uzavřené kameny pravidelně střídají. Betonáž první řady doporučujeme provádět

ř č ě
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Stejný postup dodržujeme i při napojování dělících stěn a příček

Napojení vnitřní nosné T4425 na obvodovou stěnu T8425 - 1.varianta
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Napojení vnitřní nosné T4425 na obvodovou stěnu T8425 - 2. varianta
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Napojení příčky na vnitřní nosnou stěnu T4425, nebo na obvodovou stěnu T8425

Při vytvoření otvoru pro dveře začínáme s tvarovkou uzavřenou zátkou. Šíři otvoru je nutno přizpůsobit
stavebním rozměrům a při sestavování pracujeme s rastrem po 12,5cm. Uzavřený konec kamene směřuje vždy k otvoru.
Při pokládce dalších vrstev postupujeme tak, že po celé tvarovce musí přijít v další vrstvě tvarovka menší a takto se
vrstvy střídají směrem vzhůru. Po dosažení požadované výšky ukončíme takto vytvořený otvor překladovou tvarovkou.
Osazení překladové tvarovky na zdivo musí být minimálně 25cm a přeložení výztuže min. 50cm.

U okenních otvorů postupujeme stejným způsobem jako u dveří. Šíři máme vytvořenou uzavřenými kameny a výšku
zajistíme například následujícím způsobem. Stanovíme výšku okna, které zakončíme překladovou tvarovkou. Od této
tvarovky směrem dolů naměříme správnou míru a spodní kámen podle potřeby seřízneme, nebo dolepíme

Vytvoření oblouku
Oblouk si vyznačíme pomocí provázku a kolíku.
Pilkou vyřízneme.
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Současně se stavbou stěn a příček zabudováváme např.
kanalizační potrubí, které je tímto dokonale izolováno 
nebo při použití našeho schodišťového systému vyřezáváme a
usazujeme jednotlivé díly.

ě č

ů ů č

tu provedené statikem vkládáme podle potřeby ocelové výztuže. Vyztužení provádíme
ě

čtvrté řady a po vložení všech potřebných instalací a výztuží,
doporučujeme kameny nejdříve vyplnit betonem a následně opět vyrovnat.
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člivé podepření všech překladových a rohových částí stavby a zajištění stěn proti

        Podpěry
Stěnové podpěry přichytíme ke stěně za pomocí speciálních vrutů, popř. drátu, které se už při sestavování stěny ovazují kolem
vnitřní příčky v kamenu a protahují se přes zámky ven. Drát provazujeme podle potřeby v místě vzpěry do první, třetí, šesté
a deváté řady. Stěnu vyrovnáváme přitažením nebo povolením šroubovacího spoje v kolmé části vzpěry. Nemáme-li
systémové vzpěry můžeme si pomoci dřevěnými hranoly, které připevníme ke stěnám stejným způsobem a dalším 
hranolem kolmo zapřeme a přišroubujeme. Překladové části podepřeme prknem a vzepřeme.

ůžeme přistoupit ke zhotovení stropu. Ve stavebním systému ěncovou tvarovku vyztužit
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Doporučujeme při vylévání zámky kamenů ochránit 
zakry t ím a  pokud do jde  k  je j i ch  zneč iš těn í
opláchnout je vodou. Pozdější čištění zatvrdlého
betonu ze zámků je velice obtížné a většinou dochází
k ulomení zámků. Další přesné sestavování kamenů je
obtížnější a může docházet k vytékání betonu, ztěžuje to
další práci při konečné povrchové úpravě stěn, mohou
vznikat tepelné mosty a podobně. Po vyplnění stěn
betonem opět zkontrolujeme svislost stěny a je-li to
nutné provedeme pomocí nastavení vzpěr patřičné 
k o r e k c e .
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Při zhotovení stropu stavebního systém použitím filigránové konstrukce musíme před samotnou
pokládkou filigrán připravit stavitelné podpěry a tyto vyrovnat do roviny a dle rozponu je přepnout o cca 1-2cm na 5 bm.
Výhodou tohoto způsobu konstrukce je rychlost výstavby. Pro vybetonování stěn do výše patra mohu okamžitě
pokračovat v pokládce stropních dílů.

Na takto připravené podpory pokládáme stropní trigonové nosníky, do kterých vkládáme stropní tvarovky stavebního 
systému                    a tyto fixujeme 2ks/na tvarovku ocelovými výztuhami. 

ě ě
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zevnitř)

Osazení oken a dveří

Varianta I - dveře i okna se usazují pomocí montážní polyuretanové pěny, parapety se umísťují na parapetní lištu
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Po vybetonování stropu mohu již po 24hodinách přistoupit
k výstavbě dalšího patra, které provádíme stejným způsobem
jako v přízemí.

Před započetím betonování šikmých stěn v podkroví je
zapotřebí kámen zakončit zátkou, aby se zabránilo vytékání
betonu. Podle přiloženého prkna jednoduše pilkou seřízneme 
kámen podle šikmé části střechy a doplníme hustým betonem.

V systému lze použít libovolný systém krovu a zastřešení. Doporučujeme použití střešního systému
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Varianta II - dveře i okna se izolují fólii, parapety jako betonový monolit

Střešní okna
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Po osazení oken a dveří můžeme přistoupit k vnější a vnitřní úpravě stěn. Je-li venkovní stěna pod úrovní zeminy,
musíme stěnu opatřit hydroizolační vrstvou na bázi bitumenu nebo PVC fólií. Před samotnou izolací doporučujeme celou
plochu očistit drátěným koštětem, abychom povrch zbavili nečistot a prachu. Povrch je tímto úkonem i zdrsněný a
mrazuvzdorným lepícím tmelem přilepíme klín z pěnového polystyrenu, který zabraňuje poškození svislé izolace v části 
samolepící asfaltové pásy. Izolace je nutné také provádět pouze za sucha, protože musí dojít k zaschnutí jednotlivých
vrstev. Je zakázáno použít tmel na bázi pryskyřice a organických rozpouštědel.

Při vnější povrchové úpravě stěny z tvarovek stavebního systému                  můžeme použít všechny běžné omítkové
systémy, které mají základ z armovacího tmelu vyztuženého sklovláknitou perlinkovou tkaninou. Na takto vytvořený a nape-
netrovaný základ se pak nanáší tenkovrstvá stěrková omítka nebo obklad. Doporučujeme použití fasádního systému např. 
WEBER TERRANOVA za použití ušlechtilých omítkových směsí. je nutné celý povrch očistit a zdrsnit za pomocí drátěného
koštěte, abychom povrch zbavili nečistot a prachu. V případě velkých nerovností musíme tyto zbrousit. 

Způsoby uchycení předmětů na stěny

1.Háčkem přichycujeme v zásadě všechny lehčí předměty do max. 5kg.

ů
ů č ě

2. Hmoždinkou předměty do max. 80kg. Při posuzování typu hmoždinky se

3. U těžších předmětů, jako jsou např. těžké kuchyňské skříňky nebo u často 
namáhaných částí např. zábradlí, použijeme hranol 4 x 6cm, který po vyříznutí
5cm izolační vrstvy polystyrenu do stěny zapustímea viz. obr. uchytíme.
Výhodou tohoto uchycení je, že v oblasti polystyrenu nemůže dojít k posunu
hmoždinky směrem dolů. Hranol je po té cca 1cm zapuštěn a měl by se 
přetáhnout perlinkou a vystěrkovat tmelem

4. Uchycení nejtěžších předmětů jako jsou umývadla, závěsné záchodové mísy
apod. provádíme za pomocí speciálních hmoždinek a šroub pro vysoké zatížení.
v oblasti šroubu vyřízneme 5 cm izolační vrstvu polystyrenu a okolo vytmelíme
montážním cementem. Tímto způsobem opět zamezíme posunu úchytu směrem
dolů. 
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