STROPNÍ TERMOPANELY

Panelové bednění pro realizaci železobetonových stropů s vestavěnou tepelnou izolací
Co je to Kaldo?
KALDO je stropní systém s vysokou tepelnou izolační schopností, skládající se z lehkých EPS stropnic, které po
vyztužení a zmonolitnění betonem tvoří lehký, ale velice pevný železobetonový trámový strop. Panely se dodávají
v typizovaném půdorysném rozměru 500 x 1200 mm, ze kterých je možné seskládat jakýkoliv půdorysný tvar a
rozpon až 8 m, panely disponují variabilní výškou železobetonového trámu a sílou polystyrenu pod žebrem a
výztužnými ocelovými plechy přímo na míru každému projektu pro snadnou, rychlou a levnou montáž. Smontovaný
strop je ihned pochozí a při správném podepření stojkami umožňuje bezproblémové a snadné vyztužení a betonáž.

Proč si vybrat Kaldo?
 Kaldo je dodáváno dle požadavků projektanta, je ideální pro jakýkoli půdorys a navíc může nahradit jakýkoli
strop navržený projektantem, protože si snadno osvojí jakýkoli tvar a svou pevností a rozponem předčí
většinu ostatních možností zastropení.
 Kaldo se vyznačuje snadnou manipulací bez nutnosti mechanizace
 Kaldo je dodané na stavbu v projektované velikosti a je rychle uloženo
 Kaldo je odolné proti rozbití a dovolí řemeslníkům se po něm bezpečně pohybovat
 Povrch Kalda je uzpůsoben k rychlému uložení vedení a trubek pomocí odporového nože
 Kaldo se vylije bez problémů a přítomnost bočního tvarového styku zabraňuje vytečením betonu při betonáži
 Kaldo usnadňuje montáž sádrokartonu na nosné konstrukce vybavené osvědčeným(patentovaným)
systémem přímo zapuštěným v betonu.
 Kaldo je z EPS ekologicky udržitelného materiálu, který je tvořený z 98 % vzduchu a 2% materiálu
 Kaldo, garantuje vysoké izolačně-akustické vlastnosti, které při kombinaci s dalšími konstrukčními systémy
pomáhají dosáhnout energetické třídy A, tato vlastnost napomůže pohodlí a ekonomičnosti provozu budovy.

Kaldo je vybaven patentovaným
systémem,který umožní snadnou
instalaci sádrokartonu.Vložka je již
zabudovaná v panelu.Jednotlivé
komponenty se zalejí betonem ,aby se
zajistila nosnost i v případě požáru.

Stropní panely Kaldo k sobě
přesně dosedají a jsou
vybaveny vytvarováním,které
zabrání případnému úniku
betonu.
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Tabulka pro vzdálenosti rozmístění vzpěr
V následující tabulce je uvedeno rozmístění vzpěr. V žádném případě se tato vzdálenost nesmí překročit, kdyby
k tomuto mělo dojít, je nutné umístit pod strop více stojek, aby nebyla překročena maximální vzdálenost stojek.
Hmotnost stropu (kg/m2)
Minimální vzdálenost vzpěr (cm)

225
160

245
155

265
150

285
145

305
140

325
135

Instalace
Kaldo je dodáváno na staveniště v délce požadované projektem a pro svoji lehkost jej z kamionu můžeme složit i
manuálně. Termopanely jsou lehké a přesné, jejich instalace je proto velice snadná, rychlá a bezpečná.
Na správně smontované a podepřené Kaldo lze okamžitě vstoupit. Takto řemeslníci mohou dále pokračovat
v umístění nezbytné armatury, rozvodů a provést lití betonu. Nejprve se vylijí žebra panelů, pak se dolije i vrchní
betonová deska. Boční tvarování panelů zamezí případnému průsaku betonu.
Kaldo usnadňuje aplikaci sádrokartonu nebo jakéhokoli podhledového systému tím, že má speciální komponenty pro
kotvení samořeznými šrouby. Toto zařízení je aplikováno již při montáži panelů a při betonáži se se stropem
monolitní, tím je zajištěna stálá nosnost i v případě požáru.
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Specifikace
Stropní nášlapná izolace Kaldo od Pontarolo Engineering S.p.A. složená z polystyrenového bednění z EPS 100 S pro
dosažení stropní žebrové nosné konstrukce z železobetonu. Vzdálenosti mezi žebry je 60cm a bednění bude bez
vnitřních polystyrenových dutin. Stropní izolace je vybavena kovovými komponenty během betonáže
zmonolitněnými se stropem, připravené k zavěšení podhledu (vzdálenost spon 50 x 60cm). Panely musí být zpevněny
horní i dolní betonářskou výztuží (ideální je použití svařené TRIGON prostorové výztuže), vrchní kari síť a betonem
třídy C 20/25 nebo na základě požadavků projektu. Součinitel prostupu tepla EPS a betonu se rovná příslušné
hodnotě v tabulce.
Rozměry stropního panelu jsou: výška tvarovky 20 – 32 cm, výška železobetonového žebra 16 - 28 cm + 4 cm deska,
rozpon stropu až 8 m.

ČASTÉ MĚŘENÍ (URČOVÁNÍ ROZMĚRŮ)
Výška
stropu
Hs+Ht+Ht
(cm)

Výška
struktury
Ht+Hc
(cm)

Celková
výška
Htot
(cm)

Maximální
výpočet
světla
(cm)

Váha
pnelu
š.1,20m
(kg/m)

Váha
stropu
Kg/m2

Spotřeba
betonu
s ca
(m3/m2)

Prostup
tepla
konstrukcí
(W/m2K)

Prostup
tepla
pouze
EPS
W/m2K)
Uvedené hodnoty jsou výpočetní údaje ve fázi
certifikace, a mohou podléhat změnám

Prostup tepla je počítán jako průměr s užitím šířky nosníku o síle 14cm a tepelnou vodivostí výpočtu dosahuje více
než 10%, λ zjevných (λD) rovnající se0,036W/mK a dosáhnou označení CE.

Asistence klientům
Pro doplnění dalších informací ohledně projektování, je Vám naše technická kancelář plně k dispozici. Zašlete nám
plán stropu ve formátu dwg nebo dxf na naši e-mailovou adresu pomahac@fineline.cz.
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