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SÁDROKARTONOVÉ

DESKY SINIAT

OZNAČENÍ

DIN EN           DIN

520 18180

LaGyp A GKB

H2 GKBI

LaFlamm DF GKF

DFH2 GKFI

LaFire DF GKF

LaMassiv DF GKF

DFH2 GKFI

LaLegra A GKB

H2 GKBI

LaSound D GKB

DF GKF

DFH2 GKFI

LaShop A GKB

H2 GKBI

DF GKF

DFH2 GKFI

LaDeko A GKB

DF GKF

LaCoustic D GKB

LaCurve D (GKB)

LaPlura Classic DEFH1IR GKFI

LaPlura Deko DEFH1IR GKFI

univerzální deska

LaPlura
DFH1IR GKFI

podlahová deska

LaPlura
DFH1IR GKFI

LaHydro 15283-1 GM-FH1I

03Siniat

Siniat – dimenze suché výstavby

Známe trh a víme, co žádají 

sádrokartonáři, architekti a projek-

tanti, co chtějí prodejny stavebnin 

i investoři a stavebníci. Dokonale 

známe každodenní náročné úkoly 

na stavbách a jsme si vědomi naší velké 

odpovědnosti při výstavbě budov: 

bezpečných, ve vysoké kvalitě a v sou-

ladu s udržitelným rozvojem!

Spolu s vámi chceme dát oblasti suché 

výstavby novou dimenzi.

Se sádrokartonovými deskami a sta-

vebními materiály pro suchou výstavbu 

Siniat lze budovat životní prostory, kte-

ré jdou s dobou. Ať se jedná o požární 

bezpečnost, odolnost vůči vlhkosti, 

zvukovou nebo tepelnou izolaci, naše 

špičkové výrobky jednoznačně splňují 

všechny vynikající stavebněfyzikální 

a technické vlastnosti, které deklarují. 

Jsou základními prvky našich 

výkonných a hospodárných systémo-

vých řešení.

Výrobky a systémy Siniat splňují 

požadavky výstavby. 

Podlahové systémy Siniat SB81-82

Suché podlahy LaPlura jsou ideální 

pro novostavby i rekonstrukce. Dají 

se – stejně jako sádrokartonové desky 

– snadno opracovávat, snadno a rychle 

pokládat a lze je kombinovat se všemi 

běžnými podlahovými krytinami.

Podlahové desky LaPlura tloušťky 

10 mm nebo podahové dílce LaPlura 

tl. 20 mm snesou vysokou zátěž a jsou 

velmi stabilní.

Pokládku lze provádět na všech nos-

ných pokladech, s vyrovnávacím násy-

pem nebo bez něj.

Typy desek podle ČSN EN 520 / ČSN EN 14190 desek 

podle DIN 18180

INOVATIVNÍ PRODUKTOVÁ 
A SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ SINIAT

SINIAT JE NEJMLADŠÍ DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ SKUPINY ETEX, PŘEDNÍHO BELGICKÉHO 

PRŮMYSLOVÉHO KONCERNU S GLOBÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI 

TECHNICKÝMI VÝVOJOVÝMI STŘEDISKY. MÁME OBSÁHLÉ KNOW-HOW A DLOUHODOBÉ 

KOMPLEXNÍ ZKUŠENOSTI Z OBLASTI SUCHÉ VÝSTAVBY.

Pro sádrokartonové desky platí 

od května 2005 výrobková norma 

ČSN EN 520.

  Typ A: standardní sádrokartonová 

deska

   Typ D: sádrokartonová deska s kont-

rolovanou objemovou hmotností

   Typ F: sádrokartonová deska se 

zvýšenou pevností jádra při vyso-

kých teplotách

   Typ H: sádrokartonová deska se 

sníženou nasákavostí (H1, H2 a H3)

   Typ I: sádrokartonová deska se 

zvýšenou tvrdostí povrchu

  Typ P: sádrokartonová podkladová 

deska pod omítku

   Typ R: sádrokartonová deska se 

zvýšenou pevností (v tahu za ohybu)

   Typ E: sádrokartonová plášťová 

deska

 Prefabrikované výrobky ze sádrových 

desek podle DIN EN 14190:

  LaCombi

  LaCoustic

  podlahový dílec LaPlura

  LaWall



POPIS

Podlahová deska LaPlura

tloušťka 10 mm

A2,s1-d0

rozměr 1 500 x 100 mm

hmotnost 15,5 kg

Podlahový dílec LaPlura

tloušťka 20 mm

A2,s1-d0

rozměr 1 500 x 600 mm

hmotnost 20,8 kg

Podlahový dílec LaPlura MF

s nakašírovanou minerální izolací

tloušťka 30 mm

A2,s1-d0

rozměr 1 500 x 600 mm

hmotnost 23,3 kg

Podlahový dílec LaPlura HF

s nakašírovanou dřevovláknitou deskou

tloušťka 30 mm

B,s1-d0

rozměr 1 500 x 600 mm

hmotnost 23,3 kg

Vyrovnávací podsyp Siniat

pytle po 50 l

spotřeba 10 l/m2 v tloušťce 1 cm

hmotnost 3,5 kg/m2 při tloušťce 1 cm

Podlahové lepidlo Siniat

k lepení podlahových dílců a desek

balení po 1 l a 10 l

Tmel Planfi x fresh

pro tmelení spár desek a hlaviček spojovacích prostředků
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Podlahová deska Siniat SB81 LaPlura / podlahový dílec Siniat SB82 LaPlura 

PŘEHLED VÝROBKŮ 
PRO REALIZACI SUCHÝCH PODLAH SINIAT



KONSTRUKCE ÚNOSNOST

LAPLURA

TLOUŠŤKA

IZOLACE 

TLOUŠŤKA / 

DRUH

MINIMÁLNÍ 

NAPĚTÍ

V TLAKU 

PŘI 10% 

STLAČENÍ

CELKOVÁ 

TLOUŠŤKA 

SKLADBY1)

PLOŠNÁ 

HMOTNOST

DOVOLENÉ 

UŽITNÉ/BODOVÉ 

ZATÍŽENÍ 

ČSN EN 1991-1

KATEGORIE 

ZATÍŽENÍ 

ČSN EN 1991-1

POŽÁRNÍ 

ODOLNOST 

PODLE DIN 

4102 - DLE 

ČSN NENÍ 

POŽADAVEK 

SPECIFIKO-

VÁN

mm mm N/mm² mm cca kg/m² kN/m2 / KN

20 – – 20 21 3,0 / 3,0 A, C1 F 30

20 + 9,5 

LaGyp

– – 29,5 29 3,0 / 3,0 A, C1 F 90

20 20 EPS ≥ 0,062) 40 21 2,0 / 2,0 A F 30

20 60 XPS ≥ 0,32 80 24 3,0 / 3,0 A, C1 F 30

20 10 HF ≥ 0,103) 30 23 2,0 / 2,0 A F 90

20 10 MF ≥ 0,06 30 23 2,0 / 1,0 F 90

10 + 20 10 HF ≥ 0,103) 40 33 3,0 / 3,0 A, C1 F 90

10 + 20 10 MF ≥ 0,06 40 33 2,0 / 2,0 A F 90

10 + 20 – – 30 30 5,0 / 4,0 A, C1-3, C5, D1 F 90
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Podlahová deska Siniat SB81 LaPlura / podlahový dílec Siniat SB82 LaPlura 

PARAMETRY PODLAHOVÝCH 
SYSTÉMŮ SB81-82

Doložení únosnosti: znalecký posudek 13-900-9216/A-G MPA Stuttgart.

1) pro skladbu bez násypu

2) hodnota odpovídá EPS 70 v tl. 40 mm , pro větší výšky izolace je nutné použít EPS 100 a 200

3) odpovídá cca materiálu o objemové hmotnosti 230 kg/m3

Údaje platí pro skladby bez násypu. Násyp: hmotnost cca 3,5 kg/m2 a cm výšky násypu.



ZKRATKA POUŽITÍ PŘÍKLAD ROVNOMĚRNÉ 

ZATÍŽENÍ

kN/m²

SOUSTŘEDĚNÉ 

ZATÍŽENÍ 

kN

A obytné plochy a plochy pro domácí 

činnost

místnosti obytných budov a domů; lůžkové pokoje a čekárny 

v nemocnicích; ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně, toalety

2,0 2,0

B kancelářské plochy 4,0 4,0

C1 plochy, kde může docházet ke 

shromažďování lidí (kromě ploch 

uvedených v kategorii A,B a D)

plochy se stoly, např. plochy v učebnách, kavárnách, restauracích, 

jídelnách, čítárnách, recepcích

3,0 4,0

C2 plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelích, 

divadlech nebo kinech, v kongresových sálech, posluchárnách, 

zasedacích místnostech, čekárnách

4,0 4,0

C3 plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy v muzeích 

a výstavních síních apod. a přístupové plochy ve veřejných 

a administrativních budovách, hotelích, nemocnicích 

a železničních nádražních halách.

4,0 4,0

C4 plochy určené k pohybovým aktivitám a hrám, např. taneční sály, 

sportovní haly, tělocvičny a posilovny, jeviště

5,0 7,0

C5 budovy pro veřejné akce jako koncertní síně, sportovní haly, 

včetně tribun, terasy a přístupové plochy, železniční nástupiště.

5,0 4,0

D1 obchodní plochy plochy malých prodejen 4,0 4,0

D2 plochy v obchodních domech 5,0 4,0

D3 plochy jako D2, avšak se zvýšeným bodovým zatížením 

od vysokých skladovacích regálů

5,0 7,0
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Použití podle ČSN EN 1991-1

POUŽITÍ PODLAHOVÝCH 
SYSTÉMŮ SB81-82



SKLADBA KONSTRUKCE ZVUKOVÁ IZOLACE

SKLADBA

SUCHÉ

PODLAHY

KROČEJOVÁ

IZOLACE

MATERIÁL

TLOUŠŤKA/

DRUH

SKLADBA 

PODHLEDU

SVĚŠENÍ VÁŽENÁ 

NEPRŮZVUČNOST R
W,R

 

A VÁŽENÁ NORMA-

LIZOVANÁ HLADINA 

KROČEJOVÉHO ZVUKU

 L
N,W,R

 (VÝPOČTOVÉ 

HODNOTY)

ZLEPŠENÍ VÁŽENÉ 

NEPRŮZVUČNOSTI R
w
 

A SNÍŽENÍ VÁŽENÉ 

HLADINY KROČEJOVÉHO 

ZVUKU L
w

mm mm mm mm v dB v dB

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP VE SKLADBĚ:

22 mm

180 mm

100 mm

24 mm

12,5 mm

záklop z dřevotřískových desek

dřevěné trámy b = 120 mm, rozteč 625 mm

izolace z minerálních  vláken ve stropní dutině, 

r = 5,4 kPa

s/m2, objemová hmotnost = 15 kg/m3

latě, rozteč 500 mm, šroubované přímo na trámy 

sádrokartonové desky, typ LaGyp

45 75

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZLEPŠENOU FUNKCÍ

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

10 

dřevovláknitá 

deska

— — R
w,R 

≥ 54 R
w,direct

 ≥ 9

L
n,w,R 

= 67 L
t,1,w 

= 8

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

10

dřevovláknitá 

deska

12,5 LaSound,

50 izolace 

z minerálních 

vláken

100

závěs přímý

R
w,R 

≥ 61 R
w,direct

 ≥ 16 

L
n,w,R 

= 55 L
t,1,w 

= 18

10 podlahová 

deska LaPlura

+ 2 × 10 podlahový 

dílec LaPlura

10 

dřevovláknitá 

deska

12,5 LaGyp,

50 izolace 

z minerálních 

vláken

100

závěs přímý

R
w,R 

≥ 62 R
w,direct

 ≥ 17 

L
n,w,R 

= 56 L
t,1,w 

= 17

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura 

30 vyrovnávací 

násyp

10

dřevovláknitá 

deska

12,5 LaGyp,

50 izolace 

z minerálních 

vláken

100

závěs přímý

R
w,R 

≥ 61 R
w,direct

 ≥ 16

L
n, w, R 

= 57 L
t, 1, w 

= 16
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Skladba suché podlahy platí pro podlahovou desku LaPlura a podlahový dílec LaPlura.

Doložení zvukoizolačních vlastností: série zkoušek provedených ústavem IBP Stuttgart, P-BA 181 až P-BA 192 a P-BA 202 až P-BA 211.

Zvuková izolace se suchou podlahou LaPlura SB81-82 na dřevěných trámových stropech

ZVUKOVÁ IZOLACE PODLAHOVÝCH 
SYSTÉMŮ SB81-82



SKLADBA KONSTRUKCE  ZVUKOVÁ IZOLACE

SKLADBA SUCHÉ 

PODLAHY

KROČEJOVÁ 

IZOLACE 

MATERIÁL 

TLOUŠŤKA/

DRUH

SKLADBA 

PODHLEDU

SVĚŠENÍ VÁŽENÁ 

NEPRŮZVUČNOST R
w,R

 

A VÁŽENÁ NORMA-

LIZOVANÁ HLADINA 

KROČEJOVÉHO ZVUKU 

L
n,w,R

 (VÝPOČTOVÉ 

HODNOTY)

ZLEPŠENÍ VÁŽENÉ 

NEPRŮZVUČNOSTI 

R
w
 A SNÍŽENÍ VÁŽENÉ 

HLADINY KROČEJOVÉHO 

ZVUKU L
w

 

mm mm mm mm v dB v dB

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZLEPŠENOU FUNKCÍ

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

30 vyrovnávací 

násyp

10 

dřevovláknitá 

deska

— — R
w,R 

≥ 54 R
w,direct

 ≥ 9

L
n,w,R 

= 67 L
t,1,w 

= 7

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

11/10

deska z 

minerálních 

vláken

— — R
w,R 

≥ 52 R
w,direct

 ≥ 7 

L
n,w,R 

= 65 L
t,1,w 

= 8

10 podlahová 

deska LaPlura

+ 2 × 10 podlahový 

dílec LaPlura

11/10

deska z 

minerálních 

vláken

— — R
w,R 

≥ 53 R
w,direct

 ≥ 8 

L
n,w,R 

= 65 L
t,1,w 

= 9 

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP VE SKLADBĚ:

22 mm

180 mm

50 mm

100 mm

24 mm

12,5 mm

záklop z dřevotřískových desek

dřevěné trámy b = 120 mm, rozteč trámů 

625 mm, zapuštěný záklop z OSB desek tloušťky 

22 mm 

písek, plošná hmotnost zátěže včetně OSB desek 

cca 78 kg/m2

izolace z minerálních vláken ve stropní dutině, 

r = 5,4 

kPa s/m2, objemová hmotnost = 15 kg/m3

latě, rozteč 500 mm, šroubované přímo na trámy 

sádrokartonové desky, typ LaGyp

50 70

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZAPUŠTĚNÝM ZÁKLOPEM, SE ZLEPŠENOU FUNKCÍ

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

10 

dřevovláknitá 

deska

— — R
w,R 

≥ 60 R
w,direct

 ≥ 10

L
n,w,R 

= 63 —

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

11/10

deska z 

minerálních 

vláken

— — R
w,R 

≥ 61 R
w,direct

 ≥ 11

L
n,w,R 

= 59 —
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Zvuková izolace se suchou podlahou LaPlura SB81-82 na dřevěných trámových stropech 

se zapuštěným záklopem

Skladba suché podlahy platí pro podlahovou desku LaPlura.

Doložení zvukoizolačních vlastností: série zkoušek provedených ústavem IBP Stuttgart, P-BA 181 až P-BA 192 a P-BA 202 až P-BA 211.



SKLADBA KONSTRUKCE ZVUKOVÁ IZOLACE

SKLADBA SUCHÉ

PODLAHY

KROČEJOVÁ

IZOLACE

MATERIÁL 

TLOUŠŤKA/

DR UH

SKLADBA

PODHLEDU

SVĚŠENÍ VÁŽENÁ NEPRŮ-

ZVUČNOST R
W,R A

 

VÁŽENÁ NORMALI-

ZOVANÁ HLADINA 

KROČEJOVÉHO ZVUKU 

L
N,W,R

 (VÝPOČTOVÉ 

HODNOTY)

ZLEPŠENÍ VÁŽENÉ 

NEPRŮZVUČNOSTI 

R
w
 A SNÍŽENÍ VÁŽENÉ 

HLADINY KROČEJOVÉHO 

ZVUKU L
w

mm mm mm mm v dB v dB

ŽELEZOBETONOVÝ STROP, D = 140 MM

140 mm železobetonový strop, 

plošná hmotnost cca 300 kg/m2

54 80

ŽELEZOBETONOVÝ STROP SE ZLEPŠENOU FUNKCÍ

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

10 

dřevovláknitá

deska

— — R
w,R 

= 57 R
w,heavy

 = 5

L
n,w,R 

= 60 L
w 

= 20

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

10 

dřevovláknitá

deska

12,5 LaSound,

50 izolace 

z minerálních 

vláken

300

pérový závěs 

s akustickým 

tlumičem

R
w,R 

≥ 69 R
w,heavy

 ≥ 16

L
n,w,R 

≤ 46 L
w 

≥ 34

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

10 

dřevovláknitá

deska

2 x 12,5 

LaSound,

50 izolace 

z minerálních 

vláken

300

pérový závěs 

a akustickým 

tlumičem

R
w,R 

≥ 69 R
w,heavy

 ≥ 16

L
n,w,R 

= 47 L
w 

≥ 34

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

30 vyrovnávací 

násyp

10 

dřevovláknitá

deska

12,5 LaSound,

50 izolace 

z minerálních 

vláken

300

pérový závěs 

s akustickým 

tlumičem

R
w,R 

≥ 69 R
w,heavy

 ≥ 16

L
n,w,R 

= 48 L
w 

= 32

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

30 vyrovnávací 

násyp

10 

dřevovláknitá

deska

— — R
w,R 

≥ 56 R
w,heavy

 ≥ 2

L
n,w,R 

= 62 L
w 

= 18

10 LaPlura

podlahová deska

+ 2 x 10 podlahový 

dílec LaPlurat

30 vyrovnávací 

násyp

10 

dřevovláknitá

deska

— — R
w,R 

≥ 57 R
w,heavy

 ≥ 4

L
n,w,R 

= 62 L
w 

= 18
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Skladba suché podlahy platí pro podlahovou desku LaPlura a podlahový dílec LaPlura.

Doložení zvukoizolačních vlastností: série zkoušek provedených ústavem IBP Stuttgart, P-BA 172 až P-BA 192 a P-BA 193 až P-BA 201.

Zvuková izolace se suchou podlahou LaPlura SB81-82 na masivních stropech



SKLADBA KONSTRUKCE ZVUKOVÁ IZOLACE

SKLADBA SUCHÉ 

PODLAHY

KROČEJOVÁ 

IZOLACE 

MATERIÁL 

TLOUŠŤKA/

DRUH

SKLADBA 

PODHLEDU

SVĚŠENÍ VÁŽENÁ NEPRŮ-ZVUČNOST 

R
W,R

 A VÁŽENÁ NORMA-

LIZOVANÁ HLADINA 

KROČEJOVÉHO ZVUKU L
N,W,R

 

(VÝPOČTOVÉ HODNOTY)

ZLEPŠENÍ VÁŽENÉ 

NEPRŮZVUČNOSTI

R
w
 A SNÍŽENÍ VÁŽENÉ 

HLADINY

KROČEJOVÉHO ZVUKU 

L
w

mm mm mm mm v dB v dB

ŽELEZOBETONOVÝ STROP SE ZLEPŠENOU FUNKCÍ

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

20 

polystyrenová 

deska

— — R
w,R 

= 53 R
w,heavy

 = 0

L
n,w,R 

= 63 L
w 

= 17

2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

11/10

deska 

z minerálních 

vláken

— — R
w,R 

= 58 R
w,heavy

 = 6

L
n,w,R 

≤ 58 L
w 

≥ 22

10 podlahová deska

LaPlura 

+ 2 x 10 podlahový 

dílec LaPlura

11/10

deska 

z minerálních 

vláken

— — R
w,R 

≥ 59 R
w,heavy

 ≥ 7

L
n,w,R 

≤ 56 L
w 

≥ 24

10 Technické údaje

Zvuková izolace se suchou podlahou LaPlura SB81-82 na masivních stropech

Skladba suché podlahy platí pro podlahovou desku LaPlura a podlahový dílec LaPlura.

Doložení zvukoizolačních vlastností: série zkoušek provedených ústavem IBP Stuttgart, P-BA 172 až P-BA 180 a P-BA 193 až P-BA 201.

Poznámka:

TUE: podlahový dílec pro  suché podlahy - SB81
TUP: podlahová deska pro suché podlahy - SB82



sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 300 mm

LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené

přesazení ≥ 400 mm
přesazení ≥400 mm

sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 300 mm
LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené
11/10 mm izolační deska z minerálních vláken

sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 300 mm
LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené
20 mm EPS DEO

přesazení ≥400 mm

zábrana zamezující
propadávání 

mechanických částic

vyrovnávací násyp Siniat

LaPlura TUE HF, 2 × 10 mm
s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm

sponky s pryskyřičným povlakem,
po obvodu, a ≤ 250 mm

LaPlura TUE MF, 2 × 10 mm
s izolační deskou z minerálních
vláken 11/10 mm
sponky s pryskyřičným povlakem,
po obvodu, a ≤ 250 mm

 vyrovnávací násyp Siniat

 závrana zamezující
propadávání

mechanických částic

11Detaily

PODLAHOVÁ DESKA LAPLURA – SB81
PODLAHOVÝ DÍLEC LAPLURA – SB82

Dřevěné trámové stropy

SB81 TUP01 – TUP na rovném dřevěném trámovém stropě 

bez kročejové izolace

SB81 TUP MF01 – TUP na rovném dřevěném trámovém 

stropě s 11/10 mm MF

SB81 TUP EPS01 – TUP na rovném dřevěném trámovém 

stropě s 20 mm EPS DEO

SB82 TUE HF02 – TUE na dřevěném trámovém stropě; 

10 mm HF; vyrovnávací násyp

SB82 TUE MF02 – TUE na dřevěném trámovém stropě;

10/11 mm MF; vyrovnávací násyp



sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 300 mm
LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené
60 mm XPS

přesazení ≥400 mm

sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 300 mm
LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené
10 mm dřevovláknitá izolační deska
vyrovnávací násyp Siniat

přesazení ≥400 mm

zábrana zamezující
propadávání

mechanických částic

sádrokartonová deska
Siniat

nosná lať závěsdřevěný trám

montážní lať

rychlovrut TN hrubý závit

LaPlura TUP, 2 × 10 mm

11/10 mm izolační deska
z minerálních vláken
zábrana zamezující
propadávání
mechanických částic

zapuštěný záklop
sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 300 mm

záklop stropu

vyrovnávací násyp Siniat

výplň

sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 300 mm
LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené
10 mm dřevovláknitá izolační deska
vyrovnávací násyp Siniat

přesazení ≥400 mm
sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 300 mm

LaPlura TUP, 2 × 10 mm,
celoplošně slepené

izolace proti vlhkosti
(vpřípadě pořeby)

rohož z měkké pěny

přesazení ≥400 mm

12 Detaily

Dřevěné trámové stropy – masivní stropy

SB81 TUP EPS02 – TUP na rovném dřevěném trámovém 

stropě; 60 mm XPS

SB81 TUP MF02 – TUP na dřevěném trámovém stropě;

11/10 mm MF; vyrovnávací násyp

SB81 TUP HF02 – TUP na dřevěném trámovém stropě; 

10 mm HF; vyrovnávací násyp

SB81 TUP HF03 – TUP na hrubé podlaze; 10 mm HF; 

vyrovnávací násyp

SB81 TUP02 – TUP na rovné nosné konstrukci stropu, 

kročejová izolace, rohož z měkké pěny (nepřekračujte 

max. tloušťku)



LaPlura TUE MF, 2 × 10 mm
s izolační deskou 11/10 mm  z minerálních vláken

pórobetonová deska

sponky s pryskyřičným povlakem, po obvodu, a ≤ 250 mm

vyrovnávací násyp Siniat

zábrana zamezující propadávání mechanických částic

záklop

nosná lať

sádrokartonová deska Siniat
rychlošroub TN,
hrubý závit

dřevěný trám

LaPlura TUP, 2 × 10 mm, celoplošně slepené

≤ 160 mm EPS D200

sponky s pryskyřičným povlakem, 
po obvodu, a ≤ 250 mm

přesazení ≥400 mm

13Detaily

SB82 TUE MF04 – TUE na dřevěném trámovém stropě; pórobetonová deska; 11/10 mm MF; vyrovnávací násyp

Dřevěné trámové stropy

SB81 TUP EPS02 – TUP na dřevěném trámovém stropě; 

≤ 160 mm EPS DEO



sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 250 mm

izolace proti vlhkosti
(v případě potřeby)

 LaPlura TUE MF, 2 × 10 mm
s izolační deskou

z minerálních vláken
11/10 mm

sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 250 mm

izolace proti vlhkosti
(v případě potřeby)

 LaPlura TUE, 2 × 10 mm EPS

sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 250 mm

vyrovnávací násyp Siniat

 LaPlura TUE MF, 2 × 10 mm
s izolační deskou

z minerálních vláken
11/10 mm

14 Detaily 

Masivní stropy

SB82 TUE MF01 – TUE na rovné nosné konstrukci stropu;

11/10 mm MF

SB82 TUE EPS01 – TUE na rovné nosné konstrukci stropu;

20 mm EPS

SB82 TUE MF03 – TUE na rovné hrubé podlaze; 

11/10 mm MF; vyrovnávací násyp



sponky s pryskyřičným povlakem, 
po obvodu, a ≤ 300 mm

obvodová izolační páska

LaPlura TUP

11/10 mm izolační deska
z minerálních vláken

izolace proti vlhkosti
(v případě potřeby)

příčka s kovovou spodní konstrukcí

obvodová izolační páska

LaPlura TUE HF, 2 × 10 mm
s dřevovláknitou izolační deskou

vyrovnávací násyp Siniat

zábrana zamezující propadávání
mechanických částic

sponky s pryskyřičným povlakem, 
u TUP, po obvodu, a ≤ 300 mm

obvodová izolační páska

LaPlura TUP, 2 × 10 mm

60 mm XPS
alternativně 60 mm EPS

LaGyp 9,5 mm

vyrovnávací násyp Siniat

příčka s kovovou spodní 
konstrukcí
keramický obklad
na flexibilním lepidle

hydroizolace
těsnicí páska
pružný spárovací tmel
obvodová izolační páska

LaPlura TUE MF, 2 × 10 mm
s izolační deskou z minerálních
vláken 11/10 mm

15Detaily

Připojení ke stěně

SB81 TUP WA01 – připojení ke stěně; TUP na rovné nosné 

konstrukci stropu

SB82 TUE WA01 – připojení ke stěně; TUE na dřevěném 

trámovém stropě; vyrovnávací násyp

SB81 TUP WA02 – připojení ke stěně; TUP na rovné hrubé 

podlaze; prokládací deska LaGyp 9,5 mm; vyrovnávací násyp

SB82 TUE WA02 – připojení ke stěně ve vlhkých prostorech; 

TUE na rovné nosné konstrukci stropu

Poznámka:

Detaily jsou ilustrační a  platí přiměřeně pro podlahy 
z jednotlivých desek SB81 TUP nebo podlahových dílců 
SB82 TUE při použití izolantů MF, HF, EPS a XPS



LaPlura TUP/TUE

stávající potěr

podlahová krytina

dřevěný podkladek
sponky s pryskyřičným
povlakem po obvodu, 
a ≤ 250 mm

20 mm EPS

LaGyp 9,5 mm

vyrovnávací násyp
Siniat

LaPlura TUP/TUE

XPS ≤ 120 mm 
LaGyp 9,5 mm

vyrovnávací násyp
Siniat

teplonosný plech *)

podlahový otopný systém

izolace proti vlhkosti
(v případě potřeby)

suchá podlaha Siniat

11/10 mm izolační deska
 z minerálních vláken

teplonosný plech *)

podlahový otopný
systém

16 Detaily

Napojení podlah – výškové rozdíly – podlahové vytápění

SB81 TUP AS01 – napojení na masivní potěr; TUP/TUE;

vyrovnávací násyp

SB81 TUP FH01 – podlahové vytápění; TUP/TUE na rovné 

nosné konstrukci stropu

SB81 TUP FH02 – podlahové vytápění; TUP/TUE; 

vyrovnávací násyp

*) teplonosný plech slouží k lepšímu přenosu tepla mezi trubkou rozvodu podlahového vytápění a suchou podlahou. 

Plech je součástí dodávky systému podlahového vytápění.



sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 250 mm

11/10 mm izolační deska z minerálních vláken

LaPlura TUP/TUE, 2 × 10 mm

pružný spárovací tmel

dřevěný podkladek ≥ 10 mm
plstěná podložka 3 mm

podlahová krytina

dřevěný 
podkladek ≥ 10 mm

sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 250 mm 

plstěná podložka 3 mm

LaPlura TUP/TUE, 2 × 10 mm
s izolační deskou z minerálních

vláken 11/10 mm

dilatační profil

vyrovnávací násyp Siniat

vyrovnávcí násyp Siniat

dřevěný
podkladek ≥ 10 mm

LaPlura TUP/TUE

20 mm EPS DEO

dveřní křídlo

dilatační profil

sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodu,

sponky s pryskyřičným
povlakem, po obvodupodlahová krytina

17Detaily 

Dilatační spáry

SB82 TUE BF01 – dilatační spára s podložením; TUE na rovné 

nosné konstrukci stropu

SB81 TUP BF01 – dilatační spára s překrytím v prostoru dveří; 

TUP/TUE na hrubé podlaze

SB82 TUE BF03 – dilatační spára s překrytím; TUE; 

vyrovnávací násyp

Poznámka:

Detaily jsou ilustrační a  platí přiměřeně pro podlahy 
z jednotlivých desek SB81 TUP nebo podlahových dílců 
SB82 TUE při použití izolantů MF, HF, EPS a XPS



dveřní křídlo

sponkys pryskyřičným
povlakem, po obvodu,
a ≤ 250 mm

pružný spárovací tmel

izolace proti vlhkosti
(v případě potřeby)

LaPlura TUP/TUE
s izolační deskou

z minerálních vláken 11/10 mm

dřevěný podkladek ≥ 10 mm

suchá podlaha Siniat
s izolační deskou

z minerálních vláken 11/10 mm

LaPlura

vyrovnávací násyp Siniat

dřevěný podkladek

patka pro osazení
svislého profilu zárubně

rychlovrut TN

– dveřní otvor –

18 Detaily

Provedení styčných spár – specifické detaily v prostoru dveří

SB81 TUP SF01 – dilatační spára v prostoru dveří; 

TUP/TUE na rovné nosné konstrukci stropu

SB82 TUE TS01 – upevnění patek pro osazení svislých profilů

zárubní; TUP/TUE na hrubé podlaze
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SPRÁVNÉ 
PROVEDENÍ

Obecné pokyny pro pokládku 

Podlahové systémy Siniat lze snadno 

instalovat do novostaveb i při rekon-

strukcích. Suché podlahy lze použít 

na všechny typy podlah od surového 

betonu po prkenné podlahy. V závislosti 

na požadavcích na únosnost, tepelnou 

izolaci, zvukovou izolaci a jsou k dispo-

zici různé konstrukce.

Suché podlahy Siniat lze na rovné 

podklady pokládat jako plovoucí. 

Pro výškové vyrovnání nebo vyrovnání 

případných nerovností v podkladu 

doporučujeme vyrovnávací násyp 

Siniat.

Podlahová deska Siniat LaPlura 

(1000 x 1500 mm)

Podlahové desky LaPlura jsou desky 

vyztužené dřevními vlákny s impregno-

vaným jádrem tloušťky 10 mm. Pokládka 

se provádí vždy minimálně ve dvou 

vrstvách podlahových desek LaPlura 2 

× 10 mm v podélné vazbě s přesazením 

styčných spár ≥ 400 mm. Jednotlivé 

vrstvy podlahových desek LaPlura tl. 

10 mm se celoplošně slepí lepidlem 

na podlahy Siniat. Jednotlivé podla-

hové desky se pak po obvodě zafixují 

sponkami s roztečí a ≤ 300 mm (délka 

sponek 18 mm).

SB81 TUP P03 – podlahová deska LaPlura; kročejová izolace; vyrovnávací násyp

SB82 TUE P03 – podlahový dílec LaPlura; kročejová izolace; vyrovnávací násyp

Podlahový dílec Siniat LaPlura 

(600 x 1500 mm)

Podlahový dílec LaPlura má tl. 20 mm. 

Dílec sestává ze dvou desek LaPlura 

tl. 10 mm slepených k sobě 

s polodrážkou po obvod. 

Jednotlivé podlahové dílce se k sobě 

slepují polodrážkou. A po obvodě se pak 

zafixují sponkami s roztečí a ≤ 250 mm 

(délka sponek 18 mm). Přesahující 

polodrážku první řady je před poklád-

kou třeba odříznout. 

Poznámka:

Instalované podlahové desky a dílce 
LaPlura musejí být celoplošně podepřeny 
a podklad musí být únosný a suchý.
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Chování při zatížení a použití 

Chování suchých podlah Siniat při 

zatížení na různých izolačních mate-

riálech a podkladech bylo zkoušeno 

s přihlédnutím k mezním hodnotám 

zatížení a deformace dle DIN 1055-3.

Testované zatěžovací stavy pro systém 

„suché podlahy“ jsou:

  osamělé břemeno ve středu desky

(středová oblast)

  osamělé břemeno v okrajové oblasti 

desky

  osamělé břemeno v rohu desky

Všechny údaje platí pro podlahové 

desky i podlahové dílce LaPlura.

Při montáži suchých podlah Siniat je 

třeba dodržet tato kritéria:

  Deformaci je nutno omezit na 

≤ 3 mm a vzdálenost mezi jednot-

livými bodovými zatíženími činí 

≥ 500 mm. 

  Celkové zatížení z jednotlivých 

bodových zatížení na m2 nesmí 

překročit dovolené užitné zatížení. 

  Bodová zatížení 4 kN nesmějí být 

umístěna přímo v rozích. Vzdálenost 

od rohu činí ≥ 250 mm.

Osamělá břemena ≤ 4,0 kN 

na suchých podlahách Siniat

1. Varianta 

Na suchou podlahu LaPlura tloušťky

20 mm se nalepí další podlahová deska

LaPlura tloušťky 10 mm. Pokud je pod 

tuto skladbu nutno použít vyrovná-

vací násyp Siniat, smí být jeho výška 

maximálně 30 mm.

2. Varianta 

U kročejové izolace z:

  minerálních vláken (MF) s tloušťkou 

≥ 20 mm

  dřevních vláken (HF) s tloušťkou 

≥ 20 mm

  pěnového polystyrenu 

musí být na vyrovnávacím násypu 

Siniat instalována roznášecí deska, 

konkrétně LaGyp ≥ 9,5 mm.

Na chování suchých podlah při zatížení 

má rozhodující vliv stlačitelnost 

izolačního materiálu. Jako standard 

slouží minimální napětí při 10% stlačení 

v N/mm2.

Pokládka na masivní stropy

  U masivních stropů nebo základo-

vých desek je nutno zohlednit zbyt-

kovou vlhkost. Při zbytkové vlhkosti 

(v jádru) je nutno celoplošně instalo-

vat PE fólii (0,2 mm) s přesahem 

pásů ≥ 200 mm. Fólie musí být 

na okrajích po obvodu vyvedena cca 

100 mm nad úroveň finální podlahy.

  Suché podlahy Siniat je nutno trvale 

chránit proti vzlínající vlhkosti. 

U základových desek ve styku se 

zemí je nutno provést izolaci podle.

  Instalační rozvody na nosné konst-

rukci stropu musejí být mechanicky 

upevněny tak, aby byl umožněn 

jejich volný pohyb. Minimální přesah 

vyrovnávacího násypu Siniat nad 

horní rovinu instalací činí ≥ 20 mm.

Pokládka na dřevěné trámové stropy

  Dřevěné trámové stropy a panelové 

stropy s dřevěnými žebry musejí být 

opatřeny celistvým únosným záklo-

pem. Podklad nesmí být poddajný 

ani nesmí pružit (průhyb max. l/300 

mezi dvěma podporami nebo 

max. 3 mm).

  U původních dřevěných trámových 

stropů je třeba nejprve zjistit stav 

konstrukce. Případná uvolněná 

prkna je třeba přikotvit. Poklád-

ka suchých podlah LaPlura přímo 

na dřevěné trámy není přípustná.

  Dřevěné trámové stropy nesmějí být 

oboustranně zakryty parotěsnými 

fóliemi. Zejména u prkenných podlah 

je třeba použít zábranu zamezující 

propadávání mechanických částic 

s přesahem cca 100 mm na stěny. 

Konstrukčně podmíněné parotěsné 

fólie (pro tepelnou izolaci, ochrana 

proti vlhkostí) je zpravidla vždy třeba 

umístit na spodní stranu dřevěného 

trámového stropu.

Pokládka na stropy z ocelového 

trapézového plechu

  Návrh profilu trapézového plechu 

provádí projektant/statik s ohledem 

na požadované užitné zatížení.

  Přímo na trapézový plech je třeba 

instalovat celoplošný, dostatečně 

únosný roznášecí podklad, např. 

desky z aglomerovaného dřeva 

(d ≥ 16 mm). Alternativně je možné 

vlny trapézového plechu vyplnit 

vyrovnávacím násypem Siniat 

≥ 20 mm.

  Suchá podlaha Siniat se pokládá 

napříč prolisů. 

Omezující podmínky pro podlahové 

vytápění

Podlahové desky a podlahové dílce LaP-

lura lze instalovat na podlahová topení. 

Jehož použití v kombinaci se suchými 

podlahami musí být výslovně schváleno 

výrobcem otopného systému,

Podmínky montáže se v tomto případě 

řídí pokyny výrobce podlahového oto-

pného systému. Pro instalaci podlaho-

vého vytápění se používají systémové 

prvky výrobce. Smí být použity desky 

EPS 150, ato jak pro instalaci vytápění 

tak pro další tepelně izolační vrstvy 

150 kPa. Tento minimální požadavek 

platí i pro další tepelněizolační vrstvy.

U podlahového vytápění na masivních 

stropech nebo podkladním betonu je 

nutno celoplošně instalovat PE fólii 

(0,2 mm).



NEROVNOSTI OPATŘENÍ

do 2 mm vlnitá lepenka, rohož 

z měkké pěny

3-10 mm podlahový tmel nebo sušený 

(žíhaný) písek

nad 10 mm suchý násyp

21

Izolace  

Pod podlahové desky a podlahové dílce 

LaPlura je možné vkládat tepelné či 

akustické izolace z minerálních vláken, 

polystyrenu nebo dřevovláknitých de-

sek. Při volbě tloušťky a typu izolantu je 

třeba zohlednit požadavky na zatížení 

konstrukce podlahy a zvolit materiál s 

dostatečnou tuhostí.

Vyrovnávací násyp 

Vyrovnávací násyp Siniat z keramzito-

vého granulátu je vhodný po vyrovnání 

nerovností podlahy větších než 10 mm. 

Je nehořlavý, extrémně odolný vůči 

zatížení a odolný proti hnilobě. Pro 

provedení násypu doporučujeme použít 

běžně dostupné nastavitelné stahovací 

latě s vodítky. Minimální výška násypu 

je 20 mm. Výšky do 120 mm lze pone-

chat bez hutnění, od 120 do 200 mm 

je třeba hutnit, např. elektrickým 

vibračním pěchem.

Pokyny pro montáž a zpracování

Vstupní teplota u podlahového topení 

musí nastavena takto: 

  vstupní teplota ≤ 45 °C

  u elektrického podlahového 

vytápění by měl být systém vybaven 

tepelnou pojistku.

  je třeba zajistit, aby nedocházelo 

k nadměrné akumulaci tepla.

Dilatační spáry

U suchých podlah Siniat je třeba ctít 

dilatační spáry stavby – spáry musejí 

být provedeny na stejných místech 

a vykazovat tytéž možnosti pohybu.

 

Vzdálenost mezi dilatačními spárami 

v suché podlaze nesmí překročit 15 m 

přičemž, max. velikost dilatačního úse-

ku je 100 m2. Toto pravidlo se vztahuje 

na podlahové desky i podlahové dílce 

suché podlahy bez rozdílu.

Vyrovnání podkladu

Instalační rozvody na nosné konst-

rukci stropu musejí být mechanicky 

upevněny tak, aby byl umožněn jejich 

volný pohyb. Minimální přesah vyrovná-

vacího násypu Siniat nad horní rovinu 

instalací činí ≥ 20 mm. Vodovodní po-

trubí je nutno izolovat proti kondenzaci 

a upevnit k nosné konstrukci stropu 

tak, aby byl umožněn jeho volný pohyb.

Napojení na stěnu

Obvodové izolační pásky slouží 

k oddělení konstrukce podlahy 

od stěny, ato z důvodů zamezení 

přenosu kročejového hluku a jako 

dilatace

  Min. tloušťka obvodových 

izolačních pásek je 10 mm.

  Obvodová páska musí sahat 

od hrubé podlahy cca 20 mm 

nad úroveň finální podlahy.

  Je třeba dbát, aby obvodové izolační 

pásky těsně a celou plochou dolé-

haly ke všem svislým konstrukcím 

(také v rozích místností), aby později 

nedocházelo k poklesu násypu 

v důsledku zatížení chůzí. 

Poznámka:

Aby nedošlo k poškození podlah vlhkostí, 
je třeba navrženou skladbu vždy nechat 
posoudit stavebním fyzikem.
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Třída reakce na oheň A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-1

Tloušťka 10 mm

Šířka 1000 mm

Délka 1500 mm

Pevnost v tlaku ≥ 16 N/mm²

Tvrdost podle Brinella ≥ 35 N/mm²

Plocha desky 1,5 m²

Hmotnost 10,3 kg/m²

Hmotnost desky 15,5 kg

Tvar hran VK, příčné hrany SK

Složení sádra s granulátem z tvrdého dřeva 

a speciální karton

Teplota při zpracování +10 °C až +40 °C 

Doba schnutí/lepidlo ca. 9 h při 20 °C

Pochůznost po cca 8–12 h

Spotřeba materiálu viz. str. 27
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Suché podlahy Siniat – technické specifikace a schéma pokládky

Technická specifikace podlahové desky LaPlura SB81 

Pokyny pro montáž a zpracování

Schéma pokládky desek 
LaPlura SB81
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PODLAHOVÝ 

DÍLEC

PODLAHOVÝ 

DÍLEC MF

PODLAHOVÝ 

DÍLEC HF

Třída reakce na oheň A2-s1, d0 A2-s1, d0 B1-s1, d0

Tloušťka 20 mm 30 mm 30 mm

Šířka 600 mm 600 mm 600 mm

Délka 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Tloušťka izolantu – 10 mm 10 mm

Plocha podlahového 

dílce

0,9 m² 0,9 m² 0,9 m²

Hmotnost dílce 20,6 kg 23,2 kg 23,4 kg

Tvar hran polodrážka po obvodě, 2 x SK

Složení sádra s granulátem z tvrdého dřeva a speciální 

karton s kašírováním z

izolace

z minerálních 

vláken

měkké 

dřevovláknité 

izolace

Teplota při zpracování +10 °C až +40 °C 

Doba schnutí  /lepidlo ca. 9 h při 20 °C

Pochůznost po cca 8–12 h

Spotřeba materiálu viz str. 27

 

23Pokyny pro montáž a zpracování

Technická specifikace podlahových dílců LaPlura SB82

Schéma pokládky podlahových dílců LaPlura SB82



ŘÁDKA HLUČNÝ PROSTOR (MÍSTNOST ZDROJE ZVUKU) POŽADAVKY 

NA ZVUKOVOU IZOLACI

STROPY

R'
w

D
nT,w

dB

L‘
n,w

,L‘n
T,w

DB

A. Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost

1. Všechny ostatní obytné místnosti téhož typu 47 63

B. Bytové domy – obytné místnosti bytu

2 Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství 53

521)

55

581)

3 Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, 

sušárny, sklípky apod.)

52 55

4 Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody 57 48

5 Místnosti s technickým zařízením domu (výměníkové stanice, 

kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem:

L
A,max

 ≤ 80 dB

80 dB < L
A,max

 ≤ 85 dB

574)

625)

484)

485)

6 Provozovny s hlukem L
A,max

 ≤ 85 dB

s provozem nejvýše do 22.00 h

s provozem i po 22.00 h

57

62

53

48

7 Provozovny s hlukem 85 dB < L
A,max

 ≤ 95 dB s provozem i po 22.00 h 725) 385)

C Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu

8 Všechny místnosti v sousedním domě 57 48

D Hotely a zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor ubytovací jednotky

9 Všechny místnosti druhých jednotek 52 58

10 Společně užívané prostory (chodby, schodiště) 52 58

11 Restaurace a jiné provozy s proovozem do 22.00 h 57 53

12 Restaurace a jiné provozy s provozem i po 22.00 h (L
A,max

 ≤ 85 db) 62 48

E Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, 

operační sály apod.

13 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační 

a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly)

52 58

14 Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení budovy) L
A,max

 ≤ 90 dB 62 48

F Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory

15 Učebny, výukové prostzory 52 58

16 Společné prostory. chodby, schodiště 52 58

17 Hlučné prostory (díůny, jídelny) L
A,max

 ≤ 85 dB 55 48

18 Velmi hluičné prostory (hudební učebny, jídelny, dílny, tělocvičny)

L
A,max

 ≤ 90 dB 609) 489)

G Administrativní a správní budovy, fi rmy – kanceláře a pracovny

19 Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, 

pomocné prostory

47 63

20 Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích 

pracovníků 10)

52 58

21 Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti 

vyžadující vysokou ochranu před hlukem 10)

52 58

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)

24 Zvuková izolace

ZVUKOVÁ IZOLACE S PODLAHOVÝMI 
SYSTÉMY SINIAT SB 81-82

Zvuková izolace stropů

Požadavky na stavební konstrukce 

oddělující jednotlivé místnosti staveb 

s ohledem na jejich zvukovou izola-

ci stanoví ČSN 73 0532. Požadavky 

jsou specifikovány jak vzduchová 

neprůzvučnost stěn a stropů (R
´w

) 

a kročejová neprůzvučnost stropů (Ĺ
w
) 

v závislosti na účelu využití místností.

Vysvětlivky:
1) Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména 

panelovou výstavbu, pokud neumožnuje dodatečná 

zvukově izolační opatření.
4) Kromě splnění stanovených požadavků na vzdu-

chovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být 

nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení 

uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k 

šíření a přenosů zvuku konstrukcí (vibracemi) a ins-

talacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení 

hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných 

prostorech.

V prokázaných případech, kdy zařízení nebude 

zdrojem hluku a vibrací, lze požadavky snížit o 5 dB. 

V opodstatněných případech se doporučuje provést 

předbežné posouzení pomocí akustické studie.
5) Kromě splnění stanovených požadavků na vzdu-

chovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být 

nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení 

uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k 

šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) 

a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k 

překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních 

chráněných prostorech. Místnosti s provozním 

hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů 

nebo s tónovými složkami (např. hlučné strojovny, 

diskotéky apod.) se zásadně nedoporučuje situovat 

do blízkostí bytových jednotek. Zejména přenos 

nízkých kmitočtů nelze v bežných obytných budo-

vách úcinně omezit. V odůvodněných případech 

je nezbytné provést posouzení pomocí akustické 

studie. Provozovny s hlukem L̂ ^ > 95 dB se nemají 

umisťovat do obytných budov.
9) Vzhledem k možnému přenosu nízkých kmitočtů 

mohou být nutná další opatření. Situace obvykle 

vyžaduje individuální posouzení.
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Pojmy z oblasti zvukové 

izolace

Vzduchová neprůzvučnost

je schopnost dělící konstrukce (svislé 

nebo vodorovné) zabránit přenosu zvu-

ku šířícího se vzduchem.

Je nutné rozlišovat hodnoty:  

R
w
 - laboratorní vzduchová 

neprůzvučnost - je zjištěná výpočtem 

nebo měřením v laboratoři, tuto hodno-

tu udává výrobce 

R´
w
 - stavební vzduchová 

neprůzvučnost - hodnota konstrukce 

zabudované ve stavbě, tuto hodnotu 

požaduje norma

Při návrhu konstrukce platí že: 

R´
w
 = R

w
 - k   (k=2-8dB)

Zlepšit hodnoty vzduchové  

neprůzvučnosti lze např.:

  přidáním podhledu

  použití podhledu z desek s lepšími 

vlastnostmi, vhodné jsou zejména 

desky LaSound

  použití závěsů s akustickým 

tlumičem 

  u dřevěných trámových stropů 

zatížením stropu deskami nebo 

násypem (s ohledem na celkovou 

únosnost stropu)

Kročejová neprůzvučnost

Schopnost vodorovné konstrukce 

zabránit přenosu kročejového hluku 

(chůze, klepání, pád předmětu a pod.). 

Je nutné rozlišovat:

L
n,w

 - laboratorní kročejová 

neprůzvučnos - zjištěná měřením, tutu 

hodnitu uvádí výrobce

Ĺ
n,w

 - stavební kročejová neprůzvučnost 

- hodnota konstrukce v reálné stavbě, je 

požadována normou 

Při návrhu platí: 

Ĺ
n,w

 = L
n,w

 + k (k= 2dB) 

Zlepšení kročejvé neprůzvučnosti lze 

např.:

  provedením suché podlahy Siniat 

LaPLura jako plovoucí

  podhledem nezávisle uloženým 

po obvodu místnosti (samonosný 

podhled)

Pro zachování výrobcem deklaro-

vaných hodnot Rw a Lw je nutné dbát 

na dodržení   postupu montáže a správ-

né provedení detailů, a to zejména:

  těsnit prostupy stropní konstrukcí 

a podlahou

  sokly a lišty nespojovat pevně s po-

dlahou

  utěsňovací obvodový pásek instalo-

vat v celé výšce konstrukce podlahy

  minimalizovat akustické mosty v po-

dlaze, které mohou vzniknout např. 

vedením instalací a pod.

Pro zachování výrobcem deklarovaných 

hodnot Rw a Lw je nutné dbát na 

dodržení   postupu montáže a správné 

provedení detailů, a to zejména:

  těsnit prostupy stropní konstrukcí 

a podlahou

  sokly a lišty nespojovat pevně 

s podlahou

  utěsňovací obvodový pásek instalo-

vat v celé výšce konstrukce podlahy

  minimalizovat akustické mosty v po-

dlaze, které mohou vzniknout např. 

vedením instalací a pod.

Platí že:

čím vyšší hodnota Rw – tím lépe
čím nižší hodnota Lw – tím lépe
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KRYTINY NA PODLAHOVÝCH 
SYSTÉMECH SINIAT SB81-82

Příprava povrchu suchých 

podlah Siniat

Po montáži suché podlahy by se měla 

ihned instalovat zamýšlená podlahová 

krytina, nestane-li se tak, je plochy 

až do instalace třeba vhodně ochránit.

Příprava suché podlahy závisí na druhu 

podlahové krytiny.

U nepropustných krytin je nutno použít 

lepidlo s nízkým obsahem vody. Podklad 

musí být vždy suchý a zbavený prachu.

Keramické podlahové krytiny

U keramických podlahových krytin 

není nutné provádět tmelení spár 

a upevňovacích prostředků. U ploch 

vystavených působení vody je nutné 

podlahu izolovat. V těchto místech je 

třeba spáry a upevňovací prostředky 

zatmelit. 

Maximální délka hran dlaždic nesmí 

přesáhnout 330 mm. K lepení je třeba 

zvolit vhodné flexibilní lepidlo na obkla-

dy a dlažby. Řiďte se návodem k použití 

výrobce lepidla a dodržujte jej.

Podlahy z prefabrikovaných dílců 

(lamely, plovoucí podlah)

Na suché podlahy Siniat lze pokládat 

prefabrikované podlahové dílce (plo-

voucí podlahy). Řiďte se montážním 

návodem výrobce podlahy a dodržujte 

jej. 

Mozaikové parkety

Mozaikové parkety lze lepit na suchou 

podlahu celoplošně. Vzory z parket 

mají být navrženy tak, aby se střídal 

směr vláken – to umožňuje vyrovnání 

sil vznikajících v důsledku bobtnání 

a smršťování dřeva. Vhodnými vzory 

jsou rybinový a šachovnicový.

Masivní dřevěné parkety a palubky

Parkety z přířezů, např. palubková nebo 

špalíková podlaha (dřevěné kostky), 

se nedoporučuje lepit přímo na suché 

podlahy Siniat. Přenos sil vznikajících 

v důsledku bobtnání a smršťování dřeva 

může poškodit podlahové desky Siniat. 

Parkety a palubky lze klást plovoucí, 

případně použít vhodné lepidlo, které 

přenese tyto nežádoucí síly. 

Obecně vhodná jsou polyuretanová 

a epoxidová lepidla na bázi reaktivních 

pryskyřic. Nevhodná jsou disperzní 

syntetická lepidla na vodní bázi – voda, 

která v nich je obsažena, může způsobit 

deformaci konstrukce. V každém 

případě je nutné potvrzení výrobce 

lepidla o jeho vhodnosti použití pro 

daný typ podlahy.

Koberce

Pro nelepené koberce není potřeba 

žádná další příprava suché podlahy 

Siniat u tenčích materiálů je vhodné 

přetmělit spoje desek a upevňovací 

prostředky. V případě celoplošného le-

pení koberců se řiďte návodem k použití 

výrobce lepidla. Kvůli případné výměně 

koberců doporučujeme použít fixační 

lepidlo, umožňující pozdější sejmutí 

krytiny bez porušení podkladu. 

Elastické podlahové krytiny

Všechny elastické podlahové krytiny, 

např. textilní, korkové nebo podobné 

krytiny, lze pokládat přímo na suché 

podlahy Siniat, nejprve je však třeba 

zatmelit spáry a upevňovací prostředky. 

Při použití PVC, linolea nebo podobně 

tenkých krytin je třeba podklad opatřit 

nivelační stěrkou, aby vznikl homogenní 

a jednolitě hladký povrch a nedocháze-

lo k prokreslování styků desek v podla-

hové krytině.

Odolnost vůči pojezdu 

(např. kancelářských židlí, nemocniční  

polohovacích postelí ad.)

Při požadavku na odolnost vůči pojezdu 

je nutné provézt na podlahové desky 

či dílce celoplošnou vytvrzovací stěrku 

(např. ARDEX K33 a K11 nebo PCI USP 

32S) v tl. min. 2 mm.

Vůči pojezdu kancelářských židlí musí 

být odolná také použitá krytina.

Na tyto krytiny pak je u židlí nutné 

použít kolečka, která jsou pro ně 

speciálně určená. 



MATERIÁL JEDNOTKA JEDNOTKOVÉ

MNOŽSTVÍ

Podlahová deska LaPlura m2 2,00

Podlahová deska LaPlura (dodatečná zesilující vrstva m2 1,001)

Roznášecí deska LaGyp 9,5 m2 1,001)

Dřevovláknitá deska MF m2 1,001)

Izolace z minerálních vláken m2 1,001)

Polystyren EPS m2 1,001)

Polystyren XPS m2 1,001)

Vyrovnávací podsyp Siniat l 20,002)

Zábrana proti propadávání podsypu m2 1,001)

Sponky s pryskyřičným povlakem ks 10,00

Podlahové lepidlo Siniat g 200,00

Podlahová stěrka v (tl. 1 mm)3) kg 1,501)

Tmel Pallas Fix 60 kg 0,15

Okrajový izolační pásek m 0,904)

MATERIÁL JEDNOTKA JEDNOTKOVÉ

MNOŽSTVÍ

Podlahový dílec LaPlura / LaPlura HF / LaPlura MF m2 2,00

Podlahová deska LaPlura (dodatečná zesilující vrstva m2 1,001)

LaGyp 9,5 mm (roznášecí deska mezi podsypem a izolantem m2 1,001)

Dřevovláknitá deska MF m2 1,001)

Izolace z minerálních vláken m2 1,001)

Polystyren EPS m2 1,001)

Polystyren XPS m2 1,001)

Vyrovnávací podsyp Siniat l 20,002)

Zábrana proti propadávání podsypu m2 1,001)

Sponky s pryskyřičným povlakem ks 8,00

Podlahové lepidlo Siniat g 60,00

Podlahová stěrka v (tl. 1 mm)3) kg 1,501)

Tmel Pallas Fix 60 kg 0,15

Okrajový izolační pásek m 0,904)

27Spotřeba materiálu

Poznámka

Spotřeby materiálu byly stanoveny pro tyto podmínky:
plocha podlahy: 4,0 m × 5,0 m = 20,0 m2

Při menší ploše se spotřeby zvyšují. Snížení spotřeby při větší ploše je nepodstatné.
Údaje o množství jsou stanoveny pro 1 m2 plochy podlahy a nezohledňují prořez materiálu, 
výřezy ani otvory. Údaje o počtu upevňovacích prostředků jsou zaokrouhleny nahoru.

STANOVENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU 
PRO SUCHÉ PODLAHY SINIAT

Podlahové desky LaPlura SB81

Podlahové desky LaPlura SB81

1) alternativně dle provedení
2) alternativně dle potřeby, spotřeba platí pro min. tl. vrstvy podsypu 20 mm
3) spotřeba je orientační, je nutné řídit se návodem výrobce stěrky
4) spotřeba je orientační
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Obsah této brožury a informace 
v ní uvedené byly sestaveny podle 
našich nejlepších znalostí a odrážejí 
současný stav vývoje; technické 
změny vyhrazeny. Platí vždy jen 
aktuální verze (Stav: měsíc rok). 
Uvedené vlastnosti systémů Siniat 
jsou podmíněny použitím výrobků 
a komponentů doporučených v této 
brožuře. Údaje o spotřebě, množství 
a provedení jsou empirické 
hodnoty. Odchylné podmínky 
a ojedinělé případy nejsou brány 
v úvahu, proto výrobce nepřebírá 
záruku ani odpovědnost za aplikaci 
zde uvedených informací.

Stav: červen 2013

SINIAT GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
T +49 6171/61 30 00
F +49 6171/61 33 06

www.siniat.de
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