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Konstrukce se speciálními konstrukčními 
deskami PROMINA® (pouze informativně) 812-

Technické údaje

1  speciální konstrukční deska PROMINA®

2  zděná stěna
3  lepicí hmota pro spojení nástěnných desek
4  obkladačky
5  masivní strop
6  zavěšená konstrukce
7  kovové nebo dřevěné stojky

Pouze informativně.

Důležité pokyny
Speciální konstrukční desky PROMINA® se řežou na požadovaný 
rozměr běžně prodávanými dřevoobráběcími nástroji – ručně pilkou 
nebo strojně elektrickými přímočarými a kotoučovými pilami s pilo-
vými listy opatřenými břitovými destičkami z tvrdokovu.
Speciální konstrukční desky PROMINA® bez povrchové úpravy při-
jímají a zase odevzdávají vzdušnou vlhkost. Při použití v exteriéru je 
třeba desky natřít běžně prodávanými nátěrovými fasádními systémy. 
Při použití ve vodorovné poloze s přímým vystavením povětrnostním 
vlivům je nutné desky zakrýt např. plechem.
Desky PROMINA® se ošetřují jako silně nasákavé podklady na bázi 
cementu.

Detail A
Na zadní stranu speciálních konstrukčních desek PROMINA® nejprve 
naneste bochánky (běžně prodávané) lepicí hmoty. Po osazení (spáry 
cca 5 mm) desky vyrovnejte pomocí vodovážné latě. Po zatuhnutí 
lepicí hmoty desky upevněte k nosnému zdivu hmoždinkami a vruty.

Detail B
Pro trvalou výstavbu koupelen, WC a prostor s mokrým provozem 
jsou speciální konstrukční desky PROMINA® odolné proti vlhkosti 
alternativou k vyzdívaným stěnám. Desky PROMINA® se šroubují buď 
na předstěnu, nebo se pomocí lepicí hmoty upevňují přímo na zdivo 
(viz detail A).

Detail C
Podhledy ze speciálních konstrukčních desek PROMINA® lze monto-
vat pod stropy z dřevěných trámů i pod masivní stropy.
Pro nosnou konstrukci podhledů zpravidla doporučujeme použití 
profilů suché výstavby (CD profily).

Detail A – přímé upevnění pomocí lepicí hmoty

Detail C – podhled se zavěšenou konstrukcí

Prostory s vlhkým a mokrým provozem  
- speciální konstrukční desky PROMINA®  
na bázi cementu pro použití v interiéru  
i exteriéru

Ať se jedná o bytovou výstavbu, stavbu sportovišť, průmyslové stavby, 
o novostavbu nebo rekonstrukci – PROMINA® je ideální konstrukční 
deska pro všechny oblasti v interiéru i exteriéru s občasným výsky-
tem vlhkosti a mokra. Zkoušky Spolku pro kyselinovzdorné obklady 
a dlažby (Säurefliesner Vereinigung e. V.) a dlouholeté praktické 
zkušenosti dokazují, že se pro tyto účely výborně hodí.

• desky PROMINA® zůstávají i za působení vlhka a mokra pevné 
a nosné, díky autoklávování zachovávají svůj tvar i rozměry

• desky PROMINA® jsou minerální, umožňují difuzi vodní páry a vy-
kazují optimální chování ze stavebněfyzikálního hlediska

• desky PROMINA® lze opracovávat všemi obvyklými dřevoobrábě-
cími nástroji

• pro výrobu desek PROMINA® existuje systém zajištění kvality 
podle NBN EN ISO 9002

• desky PROMINA® mají třídu reakce na oheň A1

Speciální konstrukční desky PROMINA® lze – v závislosti na požado-
vaném vzhledu, na namáhání a funkci stavebního dílce – použít buď 
bez povrchové úpravy, nebo natřít, otapetovat, omítnout či obložit 
keramickými obklady.

Technické údaje obdržíte na vyžádání od našeho technického oddě-
lení.

Detail B – obložení obkladačkami
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