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C E M V I N

Jediná hranice
je vaše představivost ...
Představujeme vám svět, ve kterém budete omezeni pouze
vašimi nápady. Svět, jehož středem je přírodní materiál, který
je známý již desetiletí, ale teprve dnes získává široké uplatnění.
Tento materiál nyní představujeme na trhu jako součást
stavebního průmyslu i designu, kde nachází momentálně
nejširší portfolio využití. Možnosti aplikací jsou však neomezené
a díky jeho vynikajícím vlastnostem, jako jsou nehořlavost,  
pevnost, odolnost a zdravotní nezávadnost, postupně získává
další a další nové realizační směry.



Škála jeho uplatnění  a využití  je tedy  pouze na vás...
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C E M V I N

Vyrábíme pro vás již několik generací.
Desky nejen pro stavebnictví.
V nové, moderní formě.
Historie současného výrobního závodu v Černousích má
více než 100 letou tradici. Obchodní společnost zakladatelů výroby Ch. F. Christopha a Ch. R. Unmacka byla na
území dnešní ČR poprvé registrována v r. 1891 a v r. 1912
byla zahájena výstavba hal v obci Černousy.
Postupem bylo v místě mimo primární dřevařské výroby paralelně přistupováno i  k výrobě lignátových desek
s přirozeným vysoušením, využívaných jako součást
tehdejšího artiklu -   lehkých montovaných tzv. Döckerových domků. Desky se tak staly komponentem pro
opláštění a nahradily do té doby používané, méně odolné
materiály na bázi papíru. Už tehdy měla produkce firmy
Evropský přesah a široké spektrum odběratelů.
Změnami společenského uspořádání, reakcí na vývoj
poptávky, změnou technologií a parametrů desek pro
obdobné účely se výroba průběžně transformovala
na produkci novějšího typu cementových desek s obsahem azbestu. Po r. 1990 započal závod novou etapu
směřování výroby, byla vyvinuta, schválena a certifikována produkce žádaných, již zdravotně nezávadných
cementovláknitých desek bez obsahu azbestu.
V současné době, kdy technologie výroby i složení
finálního produktu prošly díky vstupu kapitálu dalším
moderním vývojem, vyrábí společnost Cemvin s.r.o.

cementovláknité desky nejlepší kvality, s jedinečnými
vlastnostmi, v sílách 3 mm až 30 mm pro všestranné
aplikace, ke stavebnímu využití obecně, ve fasádních
programech, designu, suché výstavbě, ale také v energetice, dopravních stavbách apod. Hovoříme o deskách,
které po letech vývoje odolají  vlhku, vodě, mrazu i ohni.
To vytváří jejich konkurenční výhodu a zároveň unikátní mix vlastností, které je předurčují i pro aplikace, kde
jiné materiály selhávají. Na dlouhé roky jsou tak odolným
společníkem pro běžný život, nezradí ale ani v neobvyklých situacích.
Dobře si uvědomujeme, že tradice je důležitá, ale vývoj
a požadavky doby jdou stále kupředu. Proto se zaměřujeme na stále nové směry a technologie. Samozřejmou
součástí výroby a rozvoje je maximální důraz na ochranu životního prostředí. Cementovláknité desky CEMVIN,
jejich výroba, a tedy samotný produkt tak odpovídají
nejen nejpřísnějším normám EU, ale rovněž naší vlastní
firemní a obchodní filozofii - nadstandardním požadavkům
na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii.
Jsme jediný, tradiční, ryze český výrobce cementovláknitých desek a právem hrdi na to, že v současné době
nabízíme na trhu svými skvělými vlastnostmi a rozsahem
využití nezaměnitelný český produkt v nejvyšší kvalitě.



www.cemvin.eu
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C E M V I N

CEMVIN CV FM
Deska pro konstrukci ztraceného bednění

Konstrukční deska CEMVIN CV FM
Ztracené bednění snadno a rychle
Univerzální cementovláknité desky CV FM jsou určeny pro
aplikace ztraceného bednění ve všech typech staveb. Desky
CV FM přinášejí výraznou úsporu času při realizaci betonových
konstrukcí. Při odbedňování se desky stávají součástí konstrukce
a přinášejí vzhled pohledového betonu.

Vysoká pevnost

Desky CV FM je vhodné používat venkovní prostředí, mají
vysokou odolnost proti vlhkosti, jsou tvarově stálé, mrazuvzdorné,
voděodolné nebobtnají a jsou nehořlavé – reakce na oheň
nejvyššího stupně A1.

Vysoká pevnost v ohybu

CEMVIN CV FM

CV FM je možné použít na širokou škálu podkladních konstrukcí.
Je možné je kombinovat s betonovými, ocelovými a dřevěnými
nosníky. Desky je možné tvarově upravit dle požadavku projektu
a dodat již v požadovaném formátu.
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Základní vlastnosti

Díky svým unikátním vlastnostem a především pevnosti jsou
využívány i v tak technologicky náročných a zátěžových
stavbách jako jsou dopravní stavby a konstrukce mostů.

Reakce na oheň A1
Mrazuvzdornost

Vhodné do vlhkého prostředí
Variabilní formáty desek

C E M V I N

F O R M ÁT U J E M E
na přání zákazníka

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV FM
Univerzální bednící cementovláknité desky CV FM
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Formát

Cementovláknitá deska CV FM je odolná vůči mrazu, vlhkosti, vyrobena
v třídě nehořlavosti A1 a vyznačuje se vysokou pevností v ohybu

CV FM 20

20 mm

2500 x 1200 mm

Cementovláknitá deska CV FM je odolná vůči mrazu, vlhkosti, vyrobena
v třídě nehořlavosti A1 a vyznačuje se vysokou pevností v ohybu

CV FM 25

25 mm

2500 x 1200 mm

Cementovláknitá deska CV FM je odolná vůči mrazu, vlhkosti, vyrobena
v třídě nehořlavosti A1 a vyznačuje se vysokou pevností v ohybu

CV FM 30

30 mm

2500 x 1200 mm

Provedení

Typ

Speciální kotouč pro okružní pily pro řezání cementovláknitých desek
s malým počtem zubů pro snížení obvodové rychlosti a tím snížení prašnosti
při řezání

CV BLADE

Doplňky CV FM
Doplňky

Rozměry

Balení
1 ks

Mezní zatížení pro maximální průhyb do L/300 q [kNm–2]

Obr. 1 Výsledná konstrukce mostovky

Ukázka aplikace desek CV FM pro bednění mostovky.
Desky jsou uloženy na mostní nosníky, na desky bednění je
následně provedena železobetonová deska mostovky.

25

500

15,24

26,33

550

11,45

19,78

600

8,817

15,24

650

6,935

11,98

700

5,552

9,595

750

4,514

7,801

800

3,720

6,428

850

3,101

5,359

900

2,612

4,514

950

2,221

3,838

1000

1,904

3,291

1050

1,645

2,843

1100

1,431

2,473

1150

1,252

2,164

1200

1,102

1,904

30

Na dotaz

20

CEMVIN CV FM

GSPublisherEngine 0.59.100.100

Rozpětí desky
L [ mm ]
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C E M V I N

CEMVIN CV CA
Deska pro výplň kabelových lávek

Konstrukční deska CEMVIN CV CA
Trvalá ochrana elektroinstalací
Výplně kabelových lávek deskou CV CA jsou dlouhodobě
prověřeným produktem určeným pro vedení vysokého napětí,
jako jsou například elektroinstalace v elektrárnách, průmyslu,
podzemních kolektorech nebo zázemí tras metra apod.
Zásadním parametrem všech těchto instalací je potřeba eliminace
škod při obloukovém zkratu kabeláže vysokého napětí, následné
explozi, šíření ohně a tepla do okolí.

CEMVIN CV CA

Díky odolnosti proti obloukovému zkratu, vlhkosti, mrazuvzdornosti, nehořlavosti, pevnosti a minimálnímu bobtnání desky
CV CA je aplikace vhodná i pro použití vedení kabelů VN
v nechráněných venkovních i ve vlhkých podzemních prostorách, a to bez jakékoli potřebné povrchové úpravy. Materiál díky
svým vlastnostem nedegraduje.
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Materiál je certifikován jako maximálně odolný proti obloukovému zkratu a splňuje nejvyšší parametr požární odolnosti v reakci na oheň A1.

Základní vlastnosti
Odolnost proti el. oblouku dle ČSN 332000-5-52 ed. 2
Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1
Mrazuvzdornost
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Vysoká pevnost
Hygienická nezávadnost

C E M V I N

F O R M ÁT U J E M E
na přání zákazníka

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV CA

Cementovláknité desky CEMVIN CV CA
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Formát

Cementovláknitá deska CV CA, ve třídě nehořlavosti A1 a vysokou odolností
proti účinkům obloukového zkratu

CV CA 6

6 mm

1200 x 2500 mm

CV CA 8

8 mm

1200 x 2500 mm

CV CA 10

10 mm

1200 x 2500 mm

Doplňky CEMVIN CV CA
Doplňky

Provedení

Typ

Rozměry

Speciální kotouč pro okružní pily pro řezání cementovláknitých desek
s malým počtem zubů pro snížení obvodové rychlosti a tím snížení prašnosti
při řezání

CV BLADE

Balení
1 ks

Kabelová lávka – závěs

Kabelová lávka – konzola

Systémová konstrukce kabelové lávky, umožňující upevnění
lávky v závěsu na nosné konstrukci. Do konstrukce lávky se
vkládají desky CV – CA tl. 6, 8, 10 mm.

Systémová konstrukce kabelové lávky, umožňující kotvení
lávky z boku do nosné konstrukce. Do konstrukce lávky se
vkládají desky CV – CA tl. 6, 8, 10 mm.

150 - 600

60
168 - 618

CEMVIN CV CA

6 - 10

90 - 140

dle požadavku

60

6 - 10

150 - 600
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C E M V I N

CEMVIN CV EC
Izolační elektropodložky

Elektropodložky CEMVIN CV EC
Bezpečnost na prvním místě
Izolační a nehořlavé podložky CV EC se používají jako izolační
podložky pod eletrokrabice, vypínače a zásuvky. Jsou vyrobeny
ze zdravotně nezávadného materiálu.
Podložka CV EC na základě svých materiálových vlastností
zaručuje maximální ochranu elektroinstalací a okolních
konstrukcí, kde je dle platných norem nutné zajistit tepelnou
nepropustnost a eliminaci případného zahoření elektroinstalace
vůči hořlavému podkladu a okolnímu prostředí v objektu.
Vyrábí se v tloušťce 5 mm ve čtyřech základních provedeních
dle tvaru krabic PI 80 2ZK, PI 80 2 ZT, PI 80 T, PI 80 R a dvou
základních rozměrech 80x80x5 a 105x80x5 mm.

CEMVIN CV EC

Elektropodložka CV EC přispívá k maximální bezpečnosti
staveb všech druhů v souvislosti s objektovou elektroinstalací.
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Základní vlastnosti
Odolnost proti el. oblouku dle ČSN 332000-5-52 ed. 2
Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1
Mrazuvzdornost
Vhodné i do exteriéru
Vysoká pevnost

C E M V I N

Vlastnosti a typy podložek CEMVIN CV EC
Podložky pod elektroinstalaci CEMVIN CV EC
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Rozměry

Cementovláknitá podložka CV EC s tepelně izolačními vlastnostmi v třídě
nehořlavosti A1 a vysokou odolností proti účinkům výboje elektrického
proudu

PI 80 R

5 mm

80 x 80 mm

Cementovláknitá podložka CV EC s tepelně izolačními vlastnostmi v třídě
nehořlavosti A1 a vysokou odolností proti účinkům výboje elektrického
proudu

PI 80 T

5 mm

80 x 80 mm

Cementovláknitá podložka CV EC s tepelně izolačními vlastnostmi v třídě
nehořlavosti A1 a vysokou odolností proti účinkům výboje elektrického
proudu

PI 80 2ZK

5 mm

80 x 105 mm

Cementovláknitá podložka CV EC s tepelně izolačními vlastnostmi v třídě
nehořlavosti A1 a vysokou odolností proti účinkům výboje elektrického
proudu

PI 80 2ZT

5 mm

80 x 105 mm

Rozměry elektropodložek

15

15
15

15

R160

R5

R1
0

PI 80 2ZK

PI 80 2ZT
80

R5

R160

80

Elektropodložka

Elektropodložka

Elektropodložka

Elektropodložka

typ PI 80 R

typ PI 80 T

typ PI 80 2ZK

typ PI 80 2ZT

R1
0
CEMVIN CV EC

80

80

105

PI 80 T
105

80

80

15

PI 80 R

15

15

15

Podložky CV EC se používají jako izolační podložky pod krabice, vypínače a zásuvky. Využívají se ve stavebnictví, dřevostavbách,
elektroprůmyslu a v požárně bezpečnostních aplikacích.
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CEMVIN CV WLT
Lehčená deska pro konstrukce interiérových stěn

Konstrukční deska CEMVIN CV WLT
Pocit zdravé a bezpečné domácnosti
Cementovláknitá deska CV WLT je přírodní a pevný materiál
vhodný pro Váš dům, ať už se jedná o stavbu zděnou nebo
dřevostavbu. Pro snadnou aplikaci a montáž je vyvinuta jako
deska lehčená, tedy s menší objemovou hmotností  pro daný
účel použití. Aplikuje se na sádrokartonářské konstrukce,
ocelové i dřevěné konstrukce, případně rošty oddobného typu.
Je nehořlavá, zdravotně nazávadná, splňuje podmínky
reakce na oheň nejvyššího stupně A1 a ochrání tak
i dřevostavbu před šířením případného požáru. Desky
jsou dlouhodobě pevné   a odolné, proto se hodí i do silně
namáhaných prostor.

CEMVIN CV WLT

Snadná a rychlá montáž s vyloučením mokrých procesů
výrazně usnadňuje a zkracuje dobu výstavby, což je dnes
jedním z hlavních požadavků v projektech.
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Základní vlastnosti
Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1
Vysoká mechanická odolnost
	Zavětrování a ztužení montovaných stěn
Stěny s výbornými akustickými vlastnostmi
Nadstandardní akumulační schopnosti - vhodné pro
dřevostavby

C E M V I N

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV WLT
Cementovláknité desky CEMVIN CV WLT
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Formát

Cementovláknitá konstrukční lehčená deska CV WLT, s reakcí na oheň A1,
s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami

CV WLT 8

8 mm

1200 x 3000 mm

CV WLT 10

10 mm

1200 x 3000 mm

Doplňky CEMVIN WLT
Doplňky

Provedení

Typ

Základní izolační nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi, používá
se ke sjednocení savosti povrchu, který je tak vhodně připraven pro nátěr
materiálů řady CV RAL, používaných pro konečnou úpravu povrchů.
Siloxanový nátěr na hygienickou úpravu stěn, pro použití v interieru
i exterieru, s vysokou propustností vodních par pro použití ve vnitřních
i venkovních prostorech, nanáší se ve dvou vrstvách, povrch musí být
předem natřen CV PRIMER

Objem balení

Spotřeba

CV PRIMER

kanystr (10 kg)

0,1 kg/m2

CV PAINT _ _ _

1 vědro (20 kg)

0,25 kg/m2

(_ _ _ číslo dle RAL)

Technický list
Objemová hmotnost

Hodnoty
876 kg/m

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti
3

Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru

min. 10,0 MPa

Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 10,6 Mpa

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

Modul pružnosti - kolmo k vláknům

7000 MPa

Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

Modul pružnosti - podél vláken

9000 MPa

Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50%

Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
Houževnatost

min. 1,3 MPa

0
0,20 %
max. 18%
8-10%
max. 0,3%

min. 0,31 J/cm2 (tl. 5 mm)

Vzduchová neprůzvučnost

Rw 30 dB

min. 0,82 J/cm2 (tl. 18 mm)

Faktor difuzního odporu

min. 100 N/mm

Protažení hlavičky hřebíku

min. 530 N/mm

Požární odolnost

Hodnoty

Reakce na oheň

A1

Součinitel tepelné vodivosti
Ostatní
Zdravotně hygienická nezávadnost

i = 0 mm/min
6 minut (tl. 5 mm)

Požární odolnost

min. 0,50 N/mm2

Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

Odpor proti vytažení vrutu

Index šíření plamene po povrchu

Hodnoty

15 minut (tl. 8 mm)
16 minut (tl. 10 mm)

barevné provedení

70 - 90
max. 0,35W/mK
Hodnoty


CEMVIN CV WLT

Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
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C E M V I N

CEMVIN CV FL
Ploché desky pro konstrukci podlah

CEMVIN CV FL

Konstrukční deska CEMVIN CV FL
Už žádné studené a vrzající podlahy...

14

Základní vlastnosti

Cementovláknité desky CV FL se díky svým mechanickým
i akustickým vlastnostem skvěle hodí pro budování podlahových
konstrukcí. Jejich vzájemnou kombinací lze snadno a rychle
vytvořit pevný a hlukově pohlcující povrch při vyloučení
mokrých procesů. Jsou proto vhodné pro dřevostavby
i rekonstrukce objektů využívající např. dřevěné podlahové
a stropní konstrukce.

	Jednoduchá a rychlá montáž

Deska CV FL se vyznačuje vynikajícími reakčními
vlastnostmi na oheň (A1) - chrání tak budovy a především
dřevostavby před šířením požáru. Materiál odolá stejně dobře
ohni jako vodě a vlhku, desky proto můžete použít v podlahách
koupelen.

	Vhodné i do vlhkého prostředí

K deskám dodáváme také podkladový izolační pás, který dále
vylepšuje akustické a tepelně izolační vlastnosti základního
materiálu a instaluje se mezi jednotlivé podlahové vrstvy.

Podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi
Nadstandardní akumulační schopnosti - vhodné pro
dřevostavby
Pochůzná ihned po položení vrstev

	Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1

C E M V I N

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV FL
Cementovláknité desky CEMVIN CV FL
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Formát

Cementovláknitá podlahová deska CV FL, v třídě reakce na oheň A1,
s neobyčejně dlouhou životností a vysokými akustickými, izolačními
a pevnostními charakteristikami. Vhodná i do vlhkého prostředí.

CV FL 10

10 mm

1200 x 2500 mm

CV FL 12

12 mm

1200 x 2500 mm

CV FL 15

15 mm

1200 x 2500 mm

CV FL 20

20 mm

1200 x 2500 mm

Doplňky CEMVIN CV FL
Doplňky

Provedení

Typ

Pásy z lehčeného polyetylenu pro akustickou izolaci podlah a separaci
s určením mezi podlahové desky a pod plovoucí podlahy a další podlahové
krytiny, vyrobeno z recyklovatelného, zdravotně i ekologicky nezávadného,
ohebného a nenasákavého materiálu

CV POLYFOAM

Tloušťka / Role

Balení

3 mm / 1 m x 25 m

1 role (25 m2)

Technický list

Objemová hmotnost

Hodnoty

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti

1600 kg/m

3

Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru

min. 10,5 MPa

Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 17,5 Mpa

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

Hodnoty
min. 0,50 N/mm2
0
0,20 %

Modul pružnosti - kolmo k vláknům

7000 MPa

Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

max. 18%

Modul pružnosti - podél vláken

9000 MPa

Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50%

8-10%

Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
Houževnatost
Součinitel smykového tření
Požární odolnost
Reakce na oheň
Index šíření plamene po povrchu

min. 1,3 MPa

Vzduchová neprůzvučnost

min. 0,31 J/cm2 (tl. 5 mm)

Faktor difuzního odporu

min. 0,82 J/cm2 (tl. 18 mm)

Součinitel tepelné vodivosti

μs = 0,53
μd = 0,59
Hodnoty

Ostatní
Zdravotně hygienická nezávadnost

70 - 90
max. 0,35W/mK
Hodnoty



A1
i = 0 mm/min
6 minut (tl. 5 mm)

Požární odolnost

Rw 30 dB

15 minut (tl. 8 mm)
16 minut (tl. 10 mm)

barevné provedení

CEMVIN CV FL

Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
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C E M V I N

CEMVIN CV CLT
Lehčená deska pro konstrukce interiérových podhledů

Konstrukční deska CEMVIN CV CLT
Bezpečný strop nad hlavou
Cementovláknitá deska CV CLT je přírodní a pevný materiál
vhodný pro Váš dům, ať už se jedná o stavbu zděnou nebo
dřevostavbu. Pro snadnou aplikaci a montáž je vyvinuta
jako deska lehčená, tedy s menší objemovou hmotností   pro
daný účel použití.   Je nehořlavá, zdravotně nezávadná,
splňuje podmínky reakce na oheň A1 a ochrání tak
i dřevostavbu před šířením požáru. Desky jsou dlouhodobě
pevné a odolné.
Snadná a rychlá montáž s vyloučením mokrých procesů
výrazně usnadňuje a zkracuje dobu výstavby, což je dnes
jedním z hlavních požadavků v projektech.

CEMVIN CV CLT

Desky je možné aplikovat i ve formátu 600 x 600 mm jako
výplň pro kazetové stropy splňující nejnáročnější požadavky na
požární ochranu budov.
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Ochraňte svou stavbu před ohněm s deskami CV CLT.

Základní vlastnosti
	Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1
Vysoká mechanická odolnost
Snížená objemová hmotnost desky pro menší zátěž
konstrukce
	Možné také jako kazetový podhled
Zdravotní nezávadnost
Podhledy s výbornými akustickými vlastnostmi

C E M V I N

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV CLT
Cementovláknité desky CEMVIN CV CLT
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Formát

Cementovláknitá konstrukční lehčená deska CV CLT, s reakcí na oheň A1,
s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami

CV CLT 8

8 mm

1200 x 2500 mm

CV CLT 10

10 mm

1200 x 2500 mm

Doplňky CEMVIN CV CLT
Doplňky

Provedení

Typ

Základní izolační nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi, používá
se ke sjednocení savosti povrchu, který je tak vhodně připraven pro nátěr
materiálů řady CV PAINT, používaných pro konečnou úpravu povrchů
Siloxanový nátěr na hygienickou úpravu stěn, pro použití v interieru i exterieru,
s vysokou propustností vodních par pro použití ve vnitřních i venkovních
prostorech, nanáší se ve dvou vrstvách, povrch musí být předem natřen CV
PRIMER

Objem balení

Spotřeba

CV PRIMER

kanystr (10 kg)

0,1 kg/m2

CV PAINT _ _ _

1 vědro (20 kg)

0,25 kg/m2

(_ _ _ číslo dle RAL)

Technický list

Objemová hmotnost

Hodnoty
876 kg/m3

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti
Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

Odpor proti vytažení vrutu

min. 100 N/mm

Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

Protažení hlavičky hřebíku

min. 530 N/mm

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

Požární odolnost

Hodnoty

Reakce na oheň

A1

Index šíření plamene po povrchu
Požární odolnost

i = 0 mm/min

Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin
Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50%
Vzduchová neprůzvučnost

6 minut (tl. 5 mm)

Ostatní

15 minut (tl. 8 mm)

Zdravotně hygienická nezávadnost

16 minut (tl. 10 mm)

barevné provedení

Hodnoty
min. 0,50 N/mm2
0
0,20 %
max. 18%
8-10%
Rw 30 dB
Hodnoty



CEMVIN CV CLT

Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
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C E M V I N

CEMVIN CV LN
Deska pro konstrukci nosných stropních panelů

Konstrukční deska CEMVIN CV LN
Plnohodnotný strop suchou cestou
Cementovláknitá deska CV LN je přírodní a pevný materiál
v síle od 8 mm vhodný pro tvorbu nosných stropních panelů ve
všech typech prostor.

CEMVIN CV LN

Celá skladba stropního panelu CV LN včetně systémové
konstrukce nezabere ani 80 mm. Montáž probíhá kompletně
suchou cestou a je proto velmi zajímavou alternativou k nejvíce rozšířeným sádrokartonovým konstrukcím při výrazně
vyšší mechanické odolnosti. Díky svým pevnostním charakteristikám a hlukově izolačním vlastnostem se perfektně hodí
i do silně zatěžovaných prostor jako jsou konferenční místnosti
nebo sklady.

18

Plusem je také snadná a rychlá montáž s vyloučením mokrých
procesů což značně rozšiřuje potenciál využití jako např.
konstrukční deska na střechy s trapézovým plechem pro vyšší
hydroizolační spolehlivost parozábrany.
Desky jsou odolné proti požáru s reakcí na oheň stupně A1.
Aplikací desek značnou měrou přispíváte k bezpečnosti
vaší stavby.

Základní vlastnosti
	Vysoká mechanická odolnost
	Řešení na míru návrhové zatížení
	Plně úsnosná ihned po montáži
	Vhodná pro všechny typy prostor
	Ideální podklad pro parozábranu

C E M V I N

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV LN
Cementovláknité desky CEMVIN CV LN
Doplňky

Provedení

Typ

Cementovláknitá deska CV LN, s třídou reakce na oheň A1, neobyčejně
dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami, určená jako
konstrukční deska pro tvorbu nosných stropních panelů

Cementovláknitá deska CV LN, s třídou reakce na oheň A1, neobyčejně
dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami, určená jako
konstrukční deska na střechy s trapézovým plechem pro vyšší hydroizolační
splehlivost parozábrany

Tloušťka

Formát

CV LN 8

8 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 10

10 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 12

12 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 15

15 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 18

18 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 20

20 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 3

3 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 4

4 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 5

5 mm

1200 x 2500 mm

CV LN 6

6 mm

1200 x 2500 mm

Doplňky CEMVIN CV LN
Doplňky

Provedení

Typ

Univerzální vrut 6 x 60 mm pro kotvení stropních panelů CV LN do dřevěných
nosníků, nebo stabilizaci na ocelových válcovaných nosnících, žlutý zinek, se
zápustnou hlavou a plným závitem
Vysokopevnostní polymerní lepidlo pro lepené spoje s maximální počáteční
přídržností, přilepí stropní panel CV LN k podkladu, bez nutné fixace lepeného
spoje, lepidlo u ocelové nosné konstrukce nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty

CV SCREW 6,0 x 60

Rozměry
6,0 x 60 mm

CV GLUE

Balení
400 ks (3,26 kg)

310 ml

Technický list
Objemová hmotnost

Hodnoty
1600 kg/m3

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti
Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru

min. 10,5 MPa

Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 17,5 Mpa

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

Modul pružnosti - kolmo k vláknům
Modul pružnosti - podél vláken
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky

Hodnoty
min. 0,50 N/mm2
0
0,20 %

7000 MPa
9000 MPa
min. 1,3 MPa

Odpor proti vytažení vrutu

min. 100 N/mm

Protažení hlavičky hřebíku

min. 530 N/mm

barevné provedení

CEMVIN CV LN

Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
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C E M V I N

CEMVIN CV ST

CEMVIN CV ST se dodává jako kompletní systémová stavebnice
schodišťových ramen včetně všech potřebných spojovacích
prvků. Jedná se o systém suché výstavby se šroubovanou
konstrukcí i s řešením schodišťové podesty. Typizované
schodišťové rameno je sestavené přibližně během dvou
hodin a okamžitě zatížitelné.
Základem této exkluzivní technologie jsou cementovláknité
desky CEMVIN, které splňují podmínky reakce na oheň A1
a krom snadné a efektivní montáže tak dlouhodobě ochrání
vaši stavbu před šířením možného požáru. Tato konstrukce tak
zásadním způsobem přispívá k bezpečnosti stavby.

CEMVIN CV ST

CEMVIN

Schodišťový systém pro suchou výstavbu

Schodišťový systém CEMVIN CV ST
Pochůzné schodiště během několika hodin

20

EXKLUZIVNÍ
TECHNOLOGIE

Desky jsou dlouhodobě pevné a odolné, jsou proto vhodné pro
vytvoření i silně namáhaného schodiště. Výrazným a zásadním
benefitem je snadná a rychlá montáž, za sucha, bez potřeby
technologických prostojů. Systém je proto vhodný jak pro
novostavby, tak i pro rekonstrukce.

Základní vlastnosti
Jednoduchá a rychlá montáž
Typizované parametry konstrukce s možností projektu
v nadstandardní zakázkové výrobě
Systémová stavebnice
Pochůzné ihned po montáži
Ideální jako podklad pro nášlapný systém TOPSTEP
Nehořlavost - třída reakce na oheň A1
Pro finální obložení schodiště
doporučujeme systém TOPSTEP

Více info na www.topstep.cz

C E M V I N

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN CV ST
Cementovláknité desky CEMVIN CV ST
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Počet stupňů

Základní nosník systémové stavebnice CV ST v třídě reakce na oheň A1,
s dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami.
Stavebnice schodišťového ramene je typizovaná, překoná výšku 9 běžných
stupňů.

CV ST
SUPPORT

20 mm

1 rameno
(maximálně
9 schodišťových
stupňů)

Nášlapová deska systémové stavebnice CV ST v třídě reakce na oheň A1,
s dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami.
Stavebnice schodišťového ramene je typizovaná, překoná výšku 9 běžných
stupňů.

CV ST
STRINGER

20 mm

1 rameno
(maximálně
9 schodišťových
stupňů)

Podstupnice systémové stavebnice CV ST, v třídě reakce na oheň A1,
s dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami.
Stavebnice schodišťového ramene je typizovaná, překoná výšku 9 běžných
stupňů.

CV ST
RISER

10 mm

1 rameno
(maximálně
9 schodišťových
stupňů)

Pohledová lehčená krycí deska systémové stavebnice CV ST v třídě reakce
na oheň A1, s dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami.
Tato podhledová deska má menší objemovou hmotnost pro snížení zatížení
konstrukce.

CV CLT
COVER

8 mm

Podhled

Doplňky

Provedení

Typ

Rozměry

Balení

Úhelník ve tvaru písmene L, žárově zinkovaný profil s velkým prolisem pro
pevnější spoj, pro spoje s velkým zatížením

CV ANGLE
100/100

90 x 100 x 100 mm

10 ks

Universální vrut 5x50 mm pro kotvení schodišťových komponentů k nosné
konstrukci, žlutý zinek se zápustnou hlavou a plným závitem

CV SCREW 5x50

200 ks

Montážní sada - 1x chemická kotva 300 ml, 8x závitová tyč M12, 8x podložka
P12, 8x plastová krytka na matici M12 - pro pevné a náročné uchycení do
nekvalitních panelů, monolitických betonů, silných vrstev omítek a stěn
z dutých cihel

CV ANCHOR
SET

1 sada

Plechové profily používané k vytváření podkonstrukce, slouží jako nosný
prvek k zavěšení záklopu schodišťového systému

CV PROFILE
50/50/2000

16 bm

CEMVIN CV ST

Doplňky CEMVIN CV ST
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C E M V I N

Poptávkový formulář schodiště
Nacenit včetně potřebných spojovacích prvků?				

ANO / NE

Nacenit včetně schodišťového systému TOPSTEP?			

ANO / NE

Nechat návrh počtu stupňů na technicích firmy CEMVIN?		

ANO / NE

- pokud ne, počet stupňů z projektu:

Podlaha

Výškový rozdíl čistých podlah

Nosná
konstrukce

mm

mm

Vzdálenost nosných konstrukcí

Podlaha

CEMVIN CV ST

Nosná konstrukce

22

Vyplněný poptávkový formulář vyfoťte, nebo oskenujte a odešlete na e-mail   podpora@cemvin.eu
a my Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku.

GSPublisherEngine 0.63.100.100

C E M V I N

Technický list

Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementovláknitých desek CEMVIN

Objemová hmotnost

Hodnoty

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti

1600 kg/m

3

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru

min. 10,5 MPa

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 17,5 Mpa

Modul pružnosti - kolmo k vláknům
Modul pružnosti - podél vláken
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
Houževnatost
Rozlupčivost

7000 MPa
9000 MPa
min. 1,3 MPa
min. 0,31 J/cm2 (tl. 5 mm)
min. 0,82 J/cm2 (tl. 18 mm)
min. 0,4 Mpa

Odpor proti vytažení vrutu

min. 100 N/mm

Protažení hlavičky hřebíku

min. 530 N/mm

Součinitel smykového tření

Hodnoty

Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

min. 0,50 N/mm2

Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

0%

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

0,20 %

Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

max. 18%

Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50%

8-10%

Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hod.

max. 0,3%

Vzduchová neprůzvučnost

Rw 30 dB

Faktor difuzního odporu

70 - 90

Součinitel tepelné vodivosti

max. 0,35W/mK

µs = 0,53
µd = 0,59

Požární odolnost

Hodnoty

Reakce na oheň

A1

8 mm

±0,8 mm

i = 0 mm/min

10 mm

±1,0 mm

12 mm

±1,2 mm

14 mm

±1,4 mm

16 mm

±1,6 mm

18 mm

±1,8 mm

Index šíření plamene po povrchu

Rozměrové tolerance

6 minut (tl. 5 mm)
Požární odolnost

15 minut (tl. 8 mm)
16 minut (tl. 10 mm)

Tloušťka desky

Hodnoty

20-40 mm
Ostatní

Hodnoty

Mrazuvzdornost při 100 cyklech

RL > 0,75

Hmotnostní aktivita Ra 226

21 Bq/kg

Index hmotnostní aktivity

I = 0,37

Odolnost proti účinkům elektrického oblouku

odolává bez znaků
porušení materiálu

Odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí

tl. 10mm, min. 142 sec

Zdravotně hygienická nezávadnost



Vzduchová neprůzvučnost

±2,0 mm
d. ±6,5 mm; š. ±5,0 mm

Faktor difuzního odporu

± 3,5 mm

Součinitel tepelné vodivosti

2,0 mm/m

Tolerance pravoúhlosti

3,0 mm/m

Technický list

Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
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Technický list

T O P FA C E

T O P FA C E

Provětrávané fasády
Balkonové výplně
Interiérová řešení

www.topface.cz

Technický list

Fasádní panely TOPFACE jsou široce použitelné pro
všechny druhy finálních úprav provětrávaných plášťů,
atik a obkladů soklů, jako balkónová výplň či interiérová
řešení dělících stěn, vnitřních obkladů aj. Pro exteriérová
řešení jsou panely TOPFACE konstrukčně přichyceny
k prvkům dřevěného, ocelového či hliníkového nosného
systému a při doplnění o tepelnou izolaci s difúzně
propustnou folií vytváří plášť TOPFACE nové generace,
vyhovující nejpřísnějším požadavkům na energetickou
náročnost a vlhkostní bilanci objektů, které jsou
v dnešních projektech prioritami.
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T O P FA C E

TOPFACE TF FC
Cementovláknitá fasádní deska

TOPFACE TF FC

Pohledová deska topface TF FC
Čisté linie s trendy vzhledem
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Základní vlastnosti

Pro exteriérová řešení fasád jsou panely TF FC konstrukčně
přichyceny k prvkům hliníkového, ocelového či dřevěného
nosného systému a při doplnění o tepelnou izolaci s difúzně
propustnou folií vytváření plášť TOPFACE nové generace,
vyhovující nepřísnějším požadavkům na energetickou náročnost
a vlhkostní bilanci objektů, které jsou v dnešních projektech
prioritami.

Odolnost proti vodě

Desky jsou odolné proti požáru s reakcí na oheň stupně A1.
Aplikací desek značnou měrou přispíváte k bezpečnosti vaší
stavby.

Snadná a rychlá montáž

Vynikající rázová odolnost
Hygienická nezávadnost
Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1

Moderní design

Desky je možno zakázkově naformátovat
na požadované přířezy dle přání zákazníka

T O P FA C E

Typy desek TOPFACE TF FC
Cementovláknité desky TOPFACE TF FC
Doplňky

Provedení
Cementovláknitá deska TF FC NATUR, s parametrem reakce na oheň třídy A1,
s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami.
Provedení NATUR je deska s přírodně šedým cementovým odstínem,
oboustranně impregnovaná a bez dalších povrchových úprav přímo
aplikovatelná na stavbu provětrávaného pláště budovy.
Cementovláknitá deska TF FC CORE, s parametrem reakce na oheň třídy A1,
s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami.
Provedení CORE je ve hmotě probarvená deska s pigmentem v odstínu
antracit, oboustranně impregnovaná a bez dalších povrchových úprav přímo
aplikovatelná na stavbu provětrávaného pláště budovy.
Cementovláknitá deska TF FC COLOR, s parametrem reakce na oheň
třídy A1, s neobyčejně dlouhou životností a vysokými pevnostními
charakteristikami. Provedení COLOR je deska s přírodně šedým cementovým
jádrem, oboustranně impregnovaná, z pohledové strany povrchově lakovaná
kvalitní fasádní barvou a přímo aplikovatelná na stavbu provětrávaného
pláště budovy. Máte na výběr z 9 standardních barev a pak také více než
2000 barev ze vzorníku RAL.

Typ

Tloušťka

Formát

TF FC NATUR 8

8 mm

1200 x 3000 mm

TF FC NATUR 10

10 mm

1200 x 3000 mm

TF FC CORE 8

8 mm

1200 x 3000 mm

TF FC CORE 10

10 mm

1200 x 3000 mm

TF FC COLOR 8

8 mm

1200 x 3000 mm

TF FC COLOR 10

10 mm

1200 x 3000 mm

Doplňky TOPFACE TF FC
Provedení

Typ

Rozměry

Balení

Vruty pro upevnění fasáních desek, vyrobeny z nerezavějící oceli pro dosažení
maximální odolnosti proti korozi, hexagonální hlava, vrut Ø 4,8 x 35 mm

TF SCREW 4,8 x 36

4,8 x 36 mm

250 ks

Vruty pro upevnění fasáních desek, vyrobeny z nerezavějící oceli pro dosažení
maximální odolnosti proti korozi, hexagonální hlava, samořezné šrouby
Ø 4,8 x 29 mm (Ø 5,5 x 25 mm) se používají pro ocelové podkladní konstrukce

TF SCREW 4,8 X 25
TF SCREW 5,5 X 25

4,8 x 25 mm
5,5 x 25 mm

250 ks
250 ks

Hliníkové nýty pro hliníkové podkladní konstrukce se používají Ø 4,0 x 20 mm
K16 s hliníkovým tělem a zářezem z nerez oceli, pro ocelové konstrukce jsou
určeny nýty Ø 4,8 x 20 mm K16, na zakázku je možné dodat i nýty v barvě
fasádních desek

TF RIVET 4 X 20 - K16
TF RIVET 4,8 X 20 - K16

4 x 20 mm
4,8 x 20 mm

150 ks
150 ks

Pro vytvoření kluzného spoje desky a podkladní konstrukce, který umožňuje
jejich pohyb v závislosti na změně vlhkosti a teploty je nutné při montáži
pomocí nýtů použít nýtovací nástavec, ten zajistí potřebný prostor mezi
deskou a hlavou nýtu

TF RD05

0,5 mm

1 ks
TOPFACE TF FC

Doplňky
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Doplňky TOPFACE TF FC
Doplňky

Provedení

Typ

Šířka / Tloušťka / Délka

Balení

Izolační desky z minerální vlny, třídy reakce na oheň A1, součinitel prostupu
tepla L = 0,035 W/m.K

TF MW

600 / 40 / 1200 mm
600 / 80 /1200 mm
600 / 120 / 1200 mm
600 / 160 /1200 mm
600 / 200 / 1200 mm

16ks
8ks
5ks
4ks
3ks

Ocelový pozinkovaný pás pro vytvoření fasádní diagonální konstrukce,
s vyprofilovaným žebrem pro vysokou prostorovou tuhost

TF DIAGONAL

40 x 1,5 x 266 mm
40 x 1,5 x 276 mm

1 ks

Ocelový pozinkovaný profil ve tvaru L pro vytvoření svislé nosné podkladní
konstrukce provětrávané fasády spojená s fasádními diagonálami, profil
uzpůsoben k nalepení difůzní fólie

TF L PROFIL

40 x 10 x 1,5 mm

1 ks

Ocelový pozinkovaný profil ve tvaru Z pro vytvoření nosné podkladní
konstrukce provětrávané fasády, nosný profil pro fasádní desky uzpůsoben
k upevnění jedné desky

TF Z PROFIL

40 x 30 x 20 x 1,5 mm

1 ks

Ocelový pozinkovaný profil ve tvaru V pro vytvoření nosné podkladní
konstrukce provětrávané fasády, nosný profil pro fasádní desky
uzpůsoben k upevnění dvou samostatných desek v místě vertikální spáry
v rohu objektu

TF L PROFIL

40 x 40 mm / 1,5 mm / 3m

1 ks

Ocelový pozinkovaný profil ve tvaru W pro vytvoření nosné podkladní
konstrukce provětrávané fasády, nosný profil pro fasádní desky uzpůsoben
k upevnění dvou samostatných desek v místě vertikální spáry

TF W PROFIL

(5) x 30 mm / 1,5 mm / 3m

1 ks

Robustní difůzně otevřená vícevrstvá kontaktní hydroizolační fólie na
polyesterové bázi (PES) netkané textilie s akrylátovým ochranným
nátěrem, odolná proti UV záření, mechanickému a teplotnímu namáhání,
vhodné k použití do spárově otevřené varianty větraných fasád

TF FOIL

1,5m / 2 mm / 50 m

1 role

Technický list
Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
Objemová hmotnost

1600 kg/m

Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

min. 10,5 MPa

Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 17,5 Mpa

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

Modul pružnosti - podél vláken
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky

TOPFACE TF FC

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti
3

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru
Modul pružnosti - kolmo k vláknům
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Hodnoty

Hodnoty
min. 0,50 N/mm2
0
0,20 %

7000 MPa

Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

max. 18%

9000 MPa

Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

max. 0,3%

min. 1,3 MPa

Odpor proti vytažení vrutu

min. 100 N/mm

Protažení hlavičky hřebíku

min. 530 N/mm

Požární odolnost

Hodnoty

Reakce na oheň

A1

Ostatní

Hodnoty

Mrazuvzdornost při 100 cyklech

RL > 0,75

T O P FA C E

Dekory
Základem desky TOPFACE jsou  cementovláknité desky CEMVIN vyráběny z přírodních materiálů, které předurčují jejich přirozený
vzhled. Je proto možné aplikovat jako desky probarvené ve hmotě, případně zvolit pohledovou úpravu povrchovým barvením.
Díky výborným vlastnostem materiálu je možné na desky TF FC NATUR aplikovat jakýkoli druh kvalitní fasádní barvy dle nabízeného
vzorníku nebo vlastní volby RAL.

TF FC NATUR

TF FC CORE

Desky TF FC NATUR se dodávají v jejich přírodních barvách
bez dalších povrchových úprav s výjimkou impregnace.
Desky se používají s přírodním povrchem, nebo je možné je
dodatečně barvit silikonovým nátěrem.

Desky TF FC CORE se dodávají jako desky z výroby   plně
probarvené ve hmotě,   včetně impregnačního nátěru. Desky
se používají s přírodním povrchem. Řezy desek pak vypadají
celistvě.

TF FC COLOR

RAL 1016

RAL 1017

RAL 2003

RAL 4003

RAL 5012

RAL 6018

RAL 7006

RAL 7016

RAL 7044

Dekory

Pokud chcete docílit výrazného barevného efektu, je ideální použít desku TF FC COLOR. Na přírodně šedou cementovláknitou
desku   je po oboustranné impregnaci pouze z pohledové strany povrchově aplikována   vrstva nátěru. Máte na výběr z 9
standardních barev a pak také více než 2000 barev ze vzorníku RAL.
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TOPFACE TF SN
Soklová deska s kamenivem

TOPFACE TF SN

Pohledová deska TOPFACE TF SN
Čisté linie s trendy vzhledem
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Základní vlastnosti

Fasádní panely TF SN  jsou široce použitelné pro všechny druhy
finálních úprav provětrávaných plášťů, atik, obkladů soklů nebo
jako balkonová výplň. Jádro fasádního panelu TF SN je tvořeno
cementovláknitou deskou CEMVIN, která je povrchově upravena
pohledovou vrstvou kameniva – mramorové a naturální oblázky  
různých frakcí, aplikovaných do pojiva speciální technologií
nanášení. Takto upravené desky TF SN představují snadnou
a rychlou proměnu Vaší nemovitosti. Vyznačují se dlouhou
životností, moderním vzhledem, stálostí barev i snadnou
údržbou.

Vysoká živostnost

Pro exteriérová řešení fasád jsou panely TF SN konstrukčně
přichyceny k nosným prvkům hliníkového, ocelového či
dřevěného nosného systému a při doplnění o tepelnou izolaci
s difúzně propustnou folií vytváření plášť TOPFACE nové
generace, vyhovující nejpřísnějším požadavkům na energetickou
náročnost a vlhkostní bilanci objektů.

Snadná a rychlá montáž

Zaručená stálost barev
Vysoká mechanická odolnost
Moderní design
Hygienická nezávadnost
Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1

T O P FA C E

Typy desek TOPFACE TF SN
Cementovláknité desky TOPFACE TF SN
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Formát

Cementovláknitá deska TF SN, s třídou reakce na oheň A1, s neobyčejně
dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami. Provedení SN
je povrchově upraveno vrstvou kameniva, mramorových a naturálních oblázků aplikovaných do pojiva.

TF SN 8

8 mm

1200 x 2500 mm

TF SN 10

10 mm

1200 x 2500 mm

Dekory TF SN

STONE MOSAIC - 10 bílá

STONE MOSAIC - 20 žlutá

STONE MOSAIC - 30 okrová

STONE MOSAIC - 40 červená

STONE MOSAIC - 50 modrá

STONE MOSAIC - 70 zelená

STONE MOSAIC - 80 hnědá

STONE MOSAIC - 90 šedá

STONE MOSAIC - 99 černá

TOPFACE TF SN

Rozpětí dekorů desek TF SN vychází z devíti základních vzorníkových barev jejichž kombinací a různými poměry zastoupení
jednotlivých odstínů ve směsi je možné získat nepřeberné množství výsledného designu přesně dle Vašich představ.
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Návod k montáži

Montážní postup pro montáž fasádních desek
Topface TF FC.

1. Zpracování
Fasádní panely TF FC se dodávají v sílách 8 a 10 mm. Optimální varianta pro standardní fasádní aplikaci je síla 8 mm. Maximální
formát desky je 1200 × 3000 mm. Při formátování desek, které pro vás na požadavek zajistíme přímo ve výrobě,  doporučujeme
vycházet ze základního rozměru a dodržet jeho rovnoměrné podíly pro optimalizaci prořezu. Doporučujeme rozměry desek
konzultovat s týmem technické podpory TOPFACE. Přímo v místě aplikace je možné desky  řezat běžnou ruční kotoučovou
pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče na dřevo z
tvrdokovu nebo přímočaré pily z tvrdokovu. U kotouč. pil by mělo být zajištěno odsávání řezného prachu. Množství prachu
omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte
děrovku nebo vrták. Upevňovací vytvoření upevňovacích otvorů je v hodné použít vrtáky do dřeva.

2. Podkladní konstrukce
50

Jako podkladní nosné konstrukce je možné použít dřevěnou,
hliníkovou, pozinkovanou, ocelovou nebo kombinovanou
konstrukci. Osová vzdálenost podkladního roštu je
stanovena na max. 600 mm. Podkladní konstrukce musí
mít dostatečně širokou podkladní plochu, aby bylo možné
desky přikotvit. Upevňovací prvky (šrouby, nýty, apod.), se
upevňují 35 mm od kraje desky osově. Fasádní rošt by měl
tvořit větranou vzduchovou mezeru šířky minimálně 40 mm.
Před osazením fasádních panelů se doporučuje při využití
ocelových a pozinkovaných roštů na rošt nalepit pružné EPDM
pásky. EPDM pásky v kombinaci s EPDM podložkami u šroubů
umožní dilataci desek na podkladu.

max 600 - tl. 8, 10 mm
max 400 - tl. 6 mm

1. Schéma kotvení desek
GSPublisherEngine 0.63.100.100

Návod k montáži

3. Montáž
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Na předem připravený nosný rošt se jako první zakotví jeden fixní
bod, (bod ve středu desky) a pak pokračujeme dle vyznačeného
schématu. Fixní bod se vytvoří předvrtáním menšího otvoru
anebo vložení pryžové vložky do otvoru stejného průměru. Zbylé
kotevní prvky fungují jako kluzné body. Kotevní otvory se musí
před kotvením předvrtat otvor velikost 1,5 Ø kotevního prvku.
Při kotvení desek šrouby se používají samořezné šrouby
Ø 4,5 × 30 s EPDM podložkou, všechny kotevní prvky fungují
jako kluzné. Kotevní otvory se musí před kotvením předvrtat,
velikost otvoru je 1,5 Ø kotevního prvku. Vzdálenost kotevních
bodů je ve svislé rovině maximálně 400 mm. Vzdálenost nosného roštu je maximálně 600 mm. Při aplikaci desek lepením
se používají certifikovaná lepidla pro cementovláknité desky.
Podkladní konstrukce i styčný povrch desky musí být zbaven
nečistot, odmaštěn. Pro sjednocení povrchů podkladu i desky
musí být aplikována vrstva primeru a fixační páska, která spoj
zajistí do doby vytvrdnutí lepidla.

1.

GSPublisherEngine 0.66.100.100

2. Postup kotvení desek

max 400
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4. Povrchové úpravy
Fasádní panely TF FC NATUR a CORE jsou z výroby oboustranně penetrovány a používají se bez dalších úprav. U desek
dořezávaných na stavbě je vhodné dodatečně ošetřit řezné hrany. Deska TF FC COLOR je rovněž oboustranně impregnována
a z pohledové strany navíc opatřena vybraným fasádním nátěrem. Panely TF SN jsou oboustranně impregnovány a z pohledové
strany opatřeny kamenivem aplikovaným do pojiva.

Montážní přesahy desky
Fasádní deska

Podkladní rošt

a [mm]

b [mm]

Natur
Color
Core

Dřevo

min. 35

15

Ocel / hliník

C

A

min. 35

C [mm]

D [mm]

4-6

35-50

E [mm]

F [mm]

G [mm]

20-100

100

15

10

10

D

B

E F

G

H

3. Detail kotvení desek I

F

Velikost předvrtaného otvoru v desce
Vruty

Fasádní deska

Podkladní rošt

Natura
Color
Core

Dřevo

7

7

-

Ocel / hliník

8

9

6

Fixní b.

Kluzný b.

Nýty

4. Detail kotvení desek II

Kotevní prvky desek
Podkladní rošt

Nýty

Natur
Color
Core

Dřevo

4,5 x 30-55

4,0 x 20

Ocel / hliník

4,5 x 30-55

4,8 x 20

Návod k montáži

Vruty
Fixní b.

Fasádní deska
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TOPFACE TF BC
Deska pro balkonové výplně

Pohledová deska TOPFACE TF BC
Čisté linie s trendy vzhledem
Upřednosňujete balkonové výplně s čistými liniemi, nebo máte
raději netypické tvarové řešení výplní?
Balkonové výplně TF BC jsou široce použitelné pro všechna
použití jako výplně zábradlí balkónů, lodžií, teras nebo plotů.
Vláknocementová deska TF BC je proto předurčena díky splnění
nejnáročnějších požadavků dle ČSN 74 3305 – Ochranná
zábradlí. Balkonové výplně topface jsou konstrukčně přichyceny
k nosným prvkům hliníkového, ocelového či jiného dostatečně
nosného systému. Vynikající rázová odolnost desek umožňuje
použítí desek už od 8 mm tloušťky.

TOPFACE TF bC

Desky jsou odolné proti požáru s reakcí na oheň stupně A1.
Aplikací desek značnou měrou přispíváte k bezpečnosti vaší
stavby.
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Základní vlastnosti
Ověřená konstrukce ukotvení již pro tl. 10 mm
Vynikající rázová odolnost
Rozpon nosné konstrukce až 1200mm
Odolnost proti šíření požáru - třída reakce na oheň A1

Desky je možno zakázkově naformátovat
na požadované přířezy dle přání zákazníka

T O P FA C E

Vlastnosti a komponenty systému TOPFACE TF bC
Cementovláknité desky TOPFACE TF bC
Doplňky

Provedení

Typ

Cementovláknitá deska BC NATUR, s reakcí na oheň A1, s neobyčejně
dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami. Provedení
NATUR je deska s přírodním šedým odstínem, oboustranně impregnovaná
bez dalších povrchových úprav
Cementovláknitá deska BC CORE, s reakcí na oheň třídy A1, s neobyčejně
dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami. Provedení CORE
je deska s probarvená ve hmotě, oboustranně impregnovaná bez dalších úprav

Cementovláknitá deska BC COLOR, s reakcí na oheň třídy A1, s neobyčejně
dlouhou životností a vysokými pevnostními charakteristikami, provedení COLOR
je deska s rovnoměrným barevným povrchem dle vašeho výběru RAL. Pro tuto
aplikaci je možné desky barvit jednostranně nebo oboustranně.

Tloušťka

Formát

TF BC NATUR 10

10 mm

1200 x 2500 mm

TF BC NATUR 12

12 mm

1200 x 2500 mm

TF BC NATUR 15

15 mm

1200 x 2500 mm

TF BC CORE 10

10 mm

1200 x 2500 mm

TF BC CORE 12

12 mm

1200 x 2500 mm

TF BC CORE 15

15 mm

1200 x 2500 mm

TF BC COLOR 10

10 mm

1200 x 2500 mm

TF BC COLOR 12

12 mm

1200 x 2500 mm

TF BC COLOR 15

15 mm

1200 x 2500 mm

Doplňky TOPFACE TF BC
Doplňky

Provedení

Typ

Rozměry

Balení

Vruty pro upevnění fasádních desek, vyrobeny z nerezavějící oceli pro
dosažení maximální odolnosti proti korozi, hexagonální hlava, samořezné šrouby
Ø 4,8 x 29 mm, (Ø 5,5 x 25 mm) se používají pro ocelové podkladní konstrukce

TF SCREW 4,8 X 29
TF SCREW 5,5 X 25

4,8 x 29 mm
5,5 x 25 mm

500 ks
500 ks

Hliníkové nýty pro hliníkové podkladní konstrukce se používají Ø 4,0 × 20 mm K14
s hliníkovým tělem a zářezem z nerez oceli, pro ocelové konstrukce jsou určeny
nýty Ø 4,8 × 20 mm K14, na zakázku je možné dodat i nýty v barvě fasádních desek

TF RIVET 4 X 20 - K14
TF RIVET 4,8 X 20 - K14

4 x 20 mm
4,8 x 20 mm

500 ks
500 ks

Pro vytvoření kluzného spoje desky a podkladní konstrukce, který umožňuje jejich
pohyb v závislosti na změně vlhkosti a teploty je nutné při montáži pomocí nýtů
použít nýtovací nástavec, ten zajistí potřebný prostor mezi deskou a hlavou nýtu

TF RD05

0,5 mm

1 ks

Technický list
Objemová hmotnost

Hodnoty

Požární odolnost

Hodnoty

1600 kg/m3

Reakce na oheň

A1

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru

min. 10,5 MPa

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 17,5 Mpa

Modul pružnosti - kolmo k vláknům

7000 MPa

Modul pružnosti - podél vláken

9000 MPa

Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
Houževnatost

min. 1,3 MPa
min. 0,31 J/cm2 (tl. 5 mm)
min. 0,82 J/cm (tl. 18 mm)
2

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti

Hodnoty

Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí

min. 0,50 N/mm2

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

0,20 %

Ostatní

Hodnoty

Mrazuvzdornost při 100 cyklech

RL > 0,75

TOPFACE TF bC

Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
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Dekory
Základem desky TOPFACE jsou cementovláknité desky CEMVIN vyráběny z přírodních materiálů, které předurčují jejich přirozený
vzhled. Je proto možné aplikovat jako desky probarvené ve hmotě, případně zvolit pohledovou úpravu povrchovým barvením.
Díky výborným vlastnostem materiálu je možné na desky TOPFACE NATUR aplikovat jakýkoli druh kvalitní fasádní barvy dle
nabízeného vzorníku nebo vlastní volby RAL.

TF BC NATUR

TF BC CORE

Desky TF BC NATUR se dodávají v jejich přírodních barvách
bez dalších povrchových úprav s výjimkou impregnace.
Desky se používají s přírodním povrchem, nebo je možné je
dodatečně barvit silikonovým nátěrem.

Desky TF BC CORE se dodávají jako desky z výroby plně
probarvené ve hmotě,   včetně impregnačního nátěru. Desky
se používají s přírodním povrchem. Řezy desek pak vypadají
celistvě.

TF bC COLOR

Dekory

Pokud chcete docílit výrazného barevného efektu, je ideální použít desku TF BC COLOR. Na přírodně šedou cementovláknitou
desku  je po oboustranné impregnaci aplikována povrchově   - z pohledové strany nebo oboustranně vrstva nátěru. Máte na výběr
z 9 standardních barev a pak také více než 2000 barev ze vzorníku RAL.
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RAL 1016

RAL 1017

RAL 2003

RAL 4003

RAL 5012

RAL 6018

RAL 7006

RAL 7016

RAL 7044

Montážní postup pro instalaci balkonových desek
systému TOPFACE TF BC.

T O P FA C E

Návod k montáži
1. Zpracování desek

Panely TF BC se dodávají v sílách  10, 12 a 15 mm. Maximální formát desky je 1200 × 2500 mm. Při formátování desek, které
pro vás na požadavek zajistíme přímo ve výrobě,  doporučujeme vycházet ze základního rozměru a dodržet jeho rovnoměrné
podíly. Doporučujeme rozměry desek konzultovat s týmem technické podpory TOPFACE.
Přímo v místě aplikace je možné desky řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných
řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče na dřevo z tvrdokovu, nebo přímočaré pily z tvrdokovu.
U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání řezného prachu. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů
s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovka nebo vrták. Upevňovací
vytvoření upevňovacích otvorů je v hodné použít vrtáky do dřeva.

2. Podkladní konstrukce
Jako podkladní konstrukce se používá nejčastěji ocelová rámová konstrukce s povrchovou úpravou nebo nerezová
konstrukce. Před osazením balkonových panelů se doporučuje při využití ocelových a pozinkovaných roštů na rošt nalepit
pružné EPDM pásky. Při úvaze o použití netypické nosné konstrukce doporučujeme kontaktovat technickou podporu.

3. Montáž
Panely TOPFACE se připevňují do nosné konstrukce přes předem předvrtané otvory. Kotevní otvory se musí před kotvením
předvrtat, otvor velikost 1,5 Ø kotevního prvku. Pro kotvení desek se používají samořezné šrouby Ø 4,5 × 30 s EPDM
podložkou nebo nýty Ø 4,0 × 20 mm. Vzdálenost kotevních bodů je maximálně 300 mm. Upevňovací prvky (kotevní šrouby,
nýty, atp.), se upevňují minimálně 35 mm od kraje desky osově. Desky je možné upevnit i do zásuvných lišt po obvodu
balkonového panelu. Je nutné, aby konstrukce zábradlí byla posouzena statickým výpočtem.

4. Povrchové úpravy

Návod k montáži

Povrchová úprava balkonových panelů TOPFACE je obdobná jako u fasádních panelu TOPFACE. Balkonové panely TF BC
NATUR a CORE jsou materiály probarvené, z výroby oboustranně impregnovány. U desek dořezávaných  na stavbě je vhodné
dodatečně ošetřit řezné hrany . U desek s tímto přírodním povrchem se rozlišují rubová a lícová strana. Oba povrchy se mírně
odlišují a dají se dle požadavků vhodně kombinovat. Deska TF BC CLOR je rovněž oboustranně impregnována a z pohledové
či obou stran  navíc opatřena vybraným fasádním nátěrem.
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Technický list

Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností desek TOPFACE
Pevnostní charakteristiky a mechanické vlastnosti
Objemová hmotnost

Hodnoty

Vliv působení vlhkosti a stavebně fyzikální vlastnosti

1600 kg/m

3

Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru

min. 10,5 MPa

Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru

min. 17,5 Mpa

Modul pružnosti - kolmo k vláknům
Modul pružnosti - podél vláken
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
Houževnatost
Rozlupčivost

7000 MPa
9000 MPa
min. 1,3 MPa
min. 0,31 J/cm2 (tl. 5 mm)
min. 0,82 J/cm2 (tl. 18 mm)
min. 0,4 Mpa

Odpor proti vytažení vrutu

min. 100 N/mm

Protažení hlavičky hřebíku

min. 530 N/mm

Součinitel smykového tření

Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí
Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí

0%

Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu

0,20 %

Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin

max. 18%

Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20° a relativní vlhkosti 50%

8-10%

Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hod.

max. 0,3%

Vzduchová neprůzvučnost

Rw 30 dB

Faktor difuzního odporu

70 - 90

Součinitel tepelné vodivosti

max. 0,35W/mK

µs = 0,53
µd = 0,59

Hodnoty

Reakce na oheň

A1

8 mm

±0,8 mm

i = 0 mm/min

10 mm

±1,0 mm

12 mm

±1,2 mm

14 mm

±1,4 mm

16 mm

±1,6 mm

18 mm

±1,8 mm

Rozměrové tolerance

6 minut (tl. 5 mm)
Požární odolnost

15 minut (tl. 8 mm)
16 minut (tl. 10 mm)

Tloušťka desky

Hodnoty

20-40 mm
Ostatní

Hodnoty

Mrazuvzdornost při 100 cyklech

RL > 0,75

Hmotnostní aktivita Ra 226

21 Bq/kg

Index hmotnostní aktivity

Technický list

min. 0,50 N/mm2

Požární odolnost

Index šíření plamene po povrchu
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Hodnoty

I = 0,37

Odolnost proti účinkům elektrického oblouku

odolává bez znaků
porušení materiálu

Odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí

tl. 10mm, min. 142 sec

Zdravotně hygienická nezávadnost



Vzduchová neprůzvučnost

±2,0 mm
d. ±6,5 mm; š. ±5,0 mm

Faktor difuzního odporu

± 3,5 mm

Součinitel tepelné vodivosti

2,0 mm/m

Tolerance pravoúhlosti

3,0 mm/m

PROFIL
HLINÍK

EPDM
PÁSKA

PROFIL
POZINK

EPDM
PÁSKA

b

Montážní šablona
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
Nýt nebo vrut s EPDM podložkou

c

Napojení roštu

Tloušťka
desky

Upevnění desek
a

Vzdálenost
Vzdálenost šroubů
Vzdálenost
Maximální
šroubů od
od vodorovné
podpor a
šířka desky d
svislé hrany b hrany c

6

600

8

600

10

600
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50

Maximální
délka
desky

600

1250

600

1250

600

1250

Maximální formát desky | 1200 × 2500 mm
Předvrtání desek |
1,5× průměr šroubu / nýtu
spáry šířky 5 - 10 mm

a

d

GSPublisherEngine 0.62.100.100

Ošetření řezných
hran penetrací

PROFIL
DŘEVO

EPDM
PÁSKA

c

GSPublisherEngine 0.62.100.100

b

SPOJOVACÍ MATERIÁL:
Vrut s EPDM odložkou

HORNÍ VODOROVNÁ HRANA

Montážní šablona - hlavní rozměry

www.topface.cz
CEMVIN s.r.o. | Černousy 62 | 464 01 Frýdlant

Člen skupiny PF GROUP

CZ 1/2018

www.cemvin.eu

