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Detail A – podélný řez s připojením ke stěně (EI 120 zdola)

Technické údaje

1  desky PROMATECT®-L500, EI 60: d = 20 + 20 mm, EI 90: d = 30 + 30 mm,  
 EI 120: d = 25 + 25 mm, EI 120 shora d = 30 + 30 mm
2  přířezy PROMATECT®-L500, b = 70 mm,d = výška poz. 3  + 5 mm
3  uzavřený ocelový profil podle statického výpočtu
4  pásky PROMASEAL®-PL, b = 100 mm, d = 2,5 mm
5  lepidlo Promat® K84
6  vruty 5,0 x 70, rozteč cca 300 mm   } 

viz “Důležité pokyny”
7  vruty 5,0 x 50, rozteč cca 400 mm
 délka vrutů dle tloušťky přířezů v pozici 2

8  stěnový U-profil 100/50/1 mm
9  kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M6, rozteč cca 500 mm

Úřední doklad: PK2-07-19-921-C-0.

Hodnota požární odolnosti
EI 60 a EI 120 jako samostatný stavební díl, tj. klasifikace jako pod-
hled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 1363 pro působení ohně  
zdola.

Důležité pokyny
V případech, kdy se mezi stropem a podhledem nachází velké množ-
ství instalací a tím je ztíženo zavěšení podhledu, je vhodné použít 
tento samonosný podhled jako samostatný požární předěl. U zobra-
zovaných detailů A a B byly použity ocelové uzavřené profily 60/60 
mm. Uvedené délky vrutů se vztahují k zde uvedeným profilům. Při 
použití profilů s větší popř. menší výškou je nutno odpovídajícím 
způsobem přizpůsobit délku vrutů. 

Detaily A a B
Nosná konstrukce se skládá z uzavřených ocelových profilů (3), které 
leží na stěnovém úhelníku (8). Rozpětí ocelových profilů není ohrani-
čeno, rozměry příčného řezu lze stanovit podle statického výpočtu. 
Uzavřené ocelové profily jsou umístěny mezi deskami PROMATECT® 
(1), které jsou přišroubovány na přířezy PROMATECT® (2). Výška 
přířezů PROMATECT® (2) musí být o 5 mm větší než výška uzavřených 
ocelových profilů (3), aby spodní deska PROMATECT® (1) zakrývala 
stěnový úhelník (8). Stěnový úhelník (8) je zakryt přilepenými pásky 
PROMASEAL®-PL (4). Rozteč ocelových profilů je ≤ 600 mm. Přířezy 
PROMATECT® (2) se nacházejí na jedné straně vedle ocelových 
profilů a jsou situovány u případných příčných spojů desek PROMA-
TECT®-L500 (1) (viz příčný řez). Ocelové profily doporučujeme před 
zaklopením podhledu ošetřit antikorozním nátěrem.

Revizní otvory, vestavěná svítidla
Do stropních konstrukcí mohou být instalovány rev. otvory, rozměry 
≤ 480 x ≤ 800 mm. Revizní otvory jsou uzavřené volně přiloženými 
deskami PROMATECT®-L500. Při otevření jsou desky jednoduše 
přemístěny do stropní dutiny, popř. na podhled. Dutiny pro vestavbu 
svítidel mohou být rovněž instalovány do podhledu.

Pokyny pro montáž
Přířezy PROMATECT®-L (2) se nejdříve přišroubují na horní desku 
PROMATECT®-L500 (1), ke zjednodušení montáže shora už není třeba 
sousední desku (1) přišroubovat na přířezy (2). Tloušťka přířezů PRO-
MATECT®-L500 (2) odpovídá výšce zvoleného profilu (3) plus 5 mm. 
Přířezy (2) jsou složeny z náležitě silných přířezů PROMATECT®-L500.

Montážní postup
• připevnit stěnový úhelník (8)
• nalepit pásky PROMASEAL®-PL (4) lepidlem Promat® K84 (5)
• položit uzavřené ocelové profily (3) na stěnový úhelník
• přiložit horní desky PROMATECT®-L500 (1) s přišroubovanými 

přířezy (2)
• přišroubovat spodní desky PROMATECT®-L500 (1)
Podrobnosti sdělí naše technické oddělení.
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Detail B – příčný řez s připojením ke stěně (EI 120 zdola)

Detail C – příklad vestavby – příčný řez chodbou

Rozměry uzavřených ocelových profilů dle rozpětí

Rozpětí podhledu Uzavřený ocelový profil

≤ 2,20 40/40/2,9

≤ 2,40 40/40/4

≤ 3,10 50/50/4

≤ 3,80 60/60/4

≤ 4,00 60/60/5

≤ 4,40 70/70/4

EI 120 při působení ohně zdola

3

2

1

8

Podhled PROMATECT®-L500, ve funkci 
samostatného požárního předělu 420.56EI 60 

až EI 120

24 6 7 6

5 1 36

89 1 36

65 4 7
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