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Termíny a definice
3.2
průmyslová podlaha
podlahová konstrukce, která je zatížena rovnoměrným zatížením větším
než 5 kN/m2, nebo pohyblivým zatížením – manipulačními prostředky,
jejichž celková hmotnost je větší než 2000 kg. Průmyslovou podlahou je
i konstrukce se zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu,
kontaktnímu namáhání, chemickému působení, a to i v případě, že
zatížení je menší než výše uvedené hodnoty
POZNÁMKA
normy.

Pro ostatní podlahy lze použít ustanovení kapitoly 5 této

Termíny a definice
3.12
smršťovací spára
spára v části tloušťky potěru vytvořená pro kontrolovaný vznik
smršťovacích trhlin; umožňuje, aby proběhly přirozené objemové změny
betonu (jeho smrštění), aniž by na povrchu podlahové desky vznikly
nežádoucí „divoké“ trhliny
POZNÁMKA Po odeznění objemových změn je možné smršťovací spáru
zmonolitnit.

3.13
dilatační spára
dilatační spára umožňuje vzájemný pohyb jednotlivých konstrukčních celků
po celou dobu životnosti stavby

Spáry
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4.1 Charakteristiky
viditelného povrchu

4.1.1 Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako např. trhliny, rýhy,
kaverny, puchýře, vlny apod. Prvky skládaných podlahovin a podlahových
krytin nesmí mít olámané hrany. U betonových podlah se připouští výskyt
trhlin o maximální šířce 0,1 mm.
POZNÁMKA Dominantní vliv na vznik trhlin má vyztužení desky a
provedení smršťovacích spár.
(2012)

Dle eurokódu byly přípustné trhliny šířky až 0,2-0,4 mm, podle stupně
vlivu prostředí.

7.1 Charakteristika viditelného povrchu

7.1 Charakteristika viditelného povrchu
Celkový vzhled podlahy se posuzuje pohledem z výše 1 600 mm.
Světelné podmínky musí být takové, za nichž se podlaha nejvíce využívá.
Vzhled nemůže být hodnocen při pohledu do odlesku světla.

Rovinnost
3.18
odchylka celkové rovinnosti
odchylka skutečného povrhu od polohy povrchu specifikované v projektu,
nebo v návrhu podlahy.
3.19
odchylka místní rovinnosti
odchylka skutečného povrchu od proložené odměrné úsečky
POZNÁMKA Obvykle se používá odměrná úsečka délky 2 m.

4.3 Celková rovinnost
4.3.1 Největší dovolená odchylka od celkové rovinnosti povrchu nášlapné
vrstvy musí být stanovena v návrhu podlahy dle funkčních požadavků na
podlahu. Doporučuje se, aby v návrhu podlahy byly definovány také
největší dovolené odchylky od celkové rovinnosti povrchu podkladních
vrstev, například podle ČSN 73 0205.
POZNÁMKA V místech spár mezi různými nášlapnými vrstvami musí být
splněn požadavek na místní rovinnost povrchu podlahy uvedený v odstavci
4.4.2.

4.3 Celková rovinnost
4.3.2 Požadavky na celkovou rovinnost povrchu podlahy pro výškové
regálové sklady obsluhované regálovými zakladači jsou uvedeny v ČSN 26
7406 a v ČSN EN 15620.
POZNÁMKA V ČSN 26 7406:1993 jsou požadavky uvedeny v článku 4.1.
Požadavky na rovinnost povrchu podlahy pro výškové regálové sklady jsou
relativně přísné. Obvykle nejsou splnitelné běžnými technologiemi.
4.3.3 Pokud má být na podlaze, zejména průmyslové, umožněno
stohování manipulačních jednotek (palet, boxů apod.) nesmí sklon podlahy
překročit požadavky ČSN 26 9030.
POZNÁMKA V ČSN 26 9030:1998 platné v době vydání této normy je
dovolen sklon nejvýše 0,9%.

4.3 Celková rovinnost
4.3.5 Na podlaze s požadovaným sklonem větším než 1 % se nesmí
vyskytovat oblasti s protispádem, které by způsobovaly vznik kaluží.
4.3.6 U pochůzných střech je třeba splnit požadavky příslušných norem,
zejména ČSN 73 1901.
POZNÁMKA 1 Pokud je třeba provést povrch pochozí podlahy ve sklonu,
doporučuje se sklon ploch v rozmezí 1 % až 2 %. Při spodní hranici sklonu
je v některých případech, pro dodržení požadavku odstavce 4.3.5, třeba
požadovat přísnější požadavky na místní rovinnost povrchu, než je uvedeno
v článku 4.4.
POZNÁMKA 2 Dlažbu, bez provedení speciálních hydroizolačních opatření
podle ČSN P 73 0600 , není možno považovat za vodotěsnou vrstvu.
Připomínka DEK

4.4 Místní rovinnost
Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy
Typ podlahy

Mezní
odchylka

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty, včetně koupelny a WC,
kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř
objektu apod.)

± 2 mm

Ostatní místnosti

± 3 mm

Výrobní a skladovací haly, garáže

± 5 mm

POZNÁMKA Odchylky geometrických parametrů (např. rovinnost ploch
prvků, přímost hran prvků apod.) některých stavebních výrobků pro
podlahy (např. dlaždice velmi velkých formátů) jsou větší, než požadavky
na místní rovinnost. Při použití těchto výrobků je třeba buď v návrhu
podlahy definovat odlišné požadavky na místní rovinnost nášlapné vrstvy
(méně přísné), nebo počítat s větší pracností pokládky na přetřídění a
vhodné sestavení výrobků.

Zkoušení místní rovinnosti
odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě,
na jejichž koncích jsou podložky o výšce 20 mm o půdorysné ploše
10 x 10 mm.

Zkoušení místní rovinnosti

Zdvihání rohů

4.4 Místní rovinnost
Typy podlah

Mezní
rozdíl

Podlahy v místnostech pro trvalý pohyb osob (byty, kanceláře, nemocniční
pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř objektu apod.)

2 mm

Ostatní místnosti

2 mm

Výrobní a skladovací haly

2 mm

4.4.2 V místech dilatačních, smršťovacích a jiných spár v podlaze, které nejsou
zakryty přechodovou lištou nebo prahem, nesmí být rozdíl ve výškové úrovni
nášlapné vrstvy na obou stranách spáry větší než mezní rozdíly uvedené v tabulce 2.
Požadavky pro rozdíl ve výškové úrovni na obou stranách spáry (přesah) u
sousedních dlaždic jsou uvedeny v ČSN 73 3451. Veškeré výškové rozdíly musí
splňovat požadavky stanovené podle zvláštních předpisů 1 ). Maximální rozdíl ve
výškové úrovni nášlapné vrstvy (i překrytý přechodovou lištou nebo prahem) je
20 mm.
1)
Vyhláška č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

4.8 Mechanická odolnost –
bytová a občanská výstavba
4.8.1 Mechanická odolnost a stabilita podlahových potěrů v bytové nebo
občanské výstavbě se hodnotí zejména prostřednictvím pevnosti v tahu
za ohybu. Požadavky na úroveň pevnosti v tahu za ohybu jsou uvedeny
v tabulce 7. Materiály pro podlahové potěry musí odpovídat požadavkům
ČSN EN 13813. Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu uvedené v tabulce 7
jsou hodnotami, které odpovídají výsledkům zkoušek prováděných na
tělesech vyráběných přímo na staveništi nebo na tělesech odebraných
z hotových vrstev. Pro kontrolní zkoušky cementových potěrů lze
alternativně použít i tzv. odtrhové zkoušky, tj. stanovení pevnosti
v tahu povrchových vrstev. U cementového potěru s třídou pevnosti F4
musí být průměrná hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev větší než
1,25 MPa, u třídy F5 větší než 1,75 MPa, u třídy F7 větší než 2,25 MPa.

4.8 Mechanická odolnost
– průmyslové podlahy

4.8.2 Pro průmyslové podlahy se požaduje, aby kvalita podkladní vrstvy
odpovídala nejméně pevnostní třídě C20/25 podle ČSN EN 206-1,
případně pevnostní třídě, která byla stanovena statickým výpočtem. Pro
přímo pojížděné vrstvy (bez povrchové vrstvy tvořené minerálním
vsypem) musí kvalita betonu odpovídat požadavkům příslušného stupně
vlivu prostředí XM podle ČSN EN 206-1. Provádění a hodnocení
betonových vrstev se provádí podle ustanovení ČSN EN 206-1.
POZNÁMKA Stupně vlivu prostředí XM (koroze vlivem mechanického
působení) byly do ČSN EN 206-1 zavedeny změnou Z3 z dubna 2008.
(2012)

POZNÁMKA 1 Například německý spolek BEB Bundesverband Estrich und
Belag e.V. ve svém dokumentu Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von
Fußböden – Allgemeines, Prüfung, Einflüsse, Beurteilung doporučuje
následující hodnoty:
Pevnost v tahu povrchových vrstev potěrů
a) pod keramický a kamenný obklad
- nepojížděné povrchy
0,5 MPa
- pojížděné povrchy
1,0 MPa
b) pod textilní krytiny
0,5 MPa
- v kancelářích
0,8 MPa
……. atd.
POZNÁMKA 2 Požadovanou pevnost v tahu povrchových vrstev materiálu
potěru je třeba ve specifikaci materiálu potěru uvést (viz ČSN EN 13813).
(2012)

Pevnost v tahu povrchových vrstev

4.12 Působení vody a vlhkosti
4.12.1 V případech, kdy je podlaha vystavená působení provozní či
srážkové vody, musí být podlahové souvrství vodotěsné a nesmí umožnit
vnikání vlhkosti do ostatních konstrukcí nebo pronikání do nižších podlaží.
Vodotěsná vrstva musí být vytažena na všechny prostupující konstrukce
(stěny, sloupy apod.) do výšky alespoň 0,1m nad povrch podlahy.
Napojení podlahy na tyto konstrukce musí být vodotěsné.
Zachycená voda se odstraňuje buď vyspádováním podlahy do
odvodňovacího systému, nebo vysátím při úklidu, popř. je na
podlaze ponechána, aby se odpařila.

POZNÁMKA 1 U hromadných garáží se doporučuje vyspádování podlahy
a odvodnění. V případě, že se předpokládá odstraňování vnesené
vody jejím vysáváním, je třeba počítat s pravidelným až průběžným
provozem průmyslového vysavače v obdobích, kdy je na vozovkách
sněhová pokrývka. Odstraňování vody jejím odsáváním se nedoporučuje u
hromadných garáží s dlouhodobým parkováním vozidel (např. bytové
domy) z důvodu možnosti hromadění vody pod dlouhodobě
zaparkovanými vozidly. V zimních měsících je u hromadných garáží
odpařování vody obvykle nedostatečně účinné, zejména v uzavřených
objektech.
POZNÁMKA 2 Pokud je hydroizolační vrstva tvořena nátěrovým nebo
stěrkovým systémem přímo na železobetonové desce, musí tento systém
mít takovou tažnost, aby byl schopen překlenout pohyb v trhlinách
desky, vznikající od smršťování a dotvarování betonu, nebo od teplotní
dilatace desky.
POZNÁMKA 3 Potěry na bázi síranu vápenatého nejsou určeny do
prostorů, kde mohou být vystaveny dlouhodobému působení vody či
vlhkosti.

4.17 Skluznost
4.17.2 Podlahy bytových a pobytových místností
Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu
povrchu odpovídající hodnotám uvedeným v tomto odstavci. Do této kategorie patří i
soukromé terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že podlaha není krytá před deštěm,
musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu.
součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo
hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo
úhel kluzu nejméně 6 °.
4.17.3 Podlahy a povrch pochozích ploch částí staveb užívaných
veřejností
Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a
krytých průchodů, a částí staveb uvedených v právním předpisu2) následující:
součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo
hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
úhel kluzu nejméně 10.°
Do této kategorie patří i veřejné terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že tyto
povrchy nejsou kryté před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém
povrchu.

Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, kde
je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra (např.
ochozy okolo bazénů, sprchy, dna v neplaveckých bazénech s
hloubkou větší než 80 cm, dna v neplaveckých bazénech s
vlnobitím, schody vedoucí do vody max. 1 m široké opatřené
oboustrannými madly, schody mimo bazény), následující:
úhel kluzu nejméně 18°
Povrchy podlah, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za
mokra a které nemohou být zkoušeny metodou úhlu kluzu, musí
vykazovat hodnotu výkyvu kyvadla za mokra nejméně 45.
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5. Podlahy v občanské a
bytové výstavbě
5.1.2 Návrh podlahy musí stanovit zejména:









podmínky úspěšné funkce podlahy
skladbu podlahové konstrukce
rozmístění dilatačních spár
řešení dilatačních spár nosné konstrukce, které prochází podlahou
řešení prostupů podlahou
napojení podlahy na stěnu
způsob uložení prvků a rozvodů technického zařízení budov
požadavky na rovinnost povrchu podlahových vrstev (ne
nášlapné vrstvy)

POZNÁMKY
Požadavky na místní rovinnost horního povrchu železobetonové stropní
konstrukce jsou uvedeny v ČSN EN 13670 (ČSN EN 13670 používá jinou
metodu měření místní rovinnosti než tato norma).
Technologicky dosažitelná mezní odchylka místní rovinnosti povrchu
cementového podlahového potěru je ± 3 mm.
Změny úrovně povrchu (výškové odskoky) potěru nejsou běžnou
technologií pokládky potěrů proveditelné s menšími odchylkami než ±
3 mm. Pokud je třeba výškové odskoky provést přesněji (např. při malých
výškových odskocích), je třeba počítat s dobrušováním, nebo
dostěrkováním, v okolních oblastech.
Pro navrhování geometrické přesnosti lze využít ČSN 73 0202 a ČSN 73
0205.
Obvykle je vhodnější navrhovat skladby podlah s menším počtem vrstev
s více funkcemi, protože se tím zmenšuje riziko vzniku závad.
V případě zvýšených požadavků na vzhled podlahy se doporučuje
zhotovit referenční plochu či odkázat na referenční podlahu.

Kap. 5 Minimální tloušťka potěru
Tabulka 6 – Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů při
stlačitelnosti podkladních vrstev ≤ 3 mm (≤
≤ 5 mm pro plošné
zatížení ≤ 2 kN/m2 a pro plošné zatížení ≤ 3 kN/m2)
Předepsaná tloušťka potěru
Třída pevnosti
v tahu za ohybu
podle
ČSN EN 13813

Plošné zatížení
≤ 2.0 kN/m2

Plošné zatížení
≤ 3.0 kN/m2
Bodové zatížení
≤ 2.0 kN

Plošné zatížení
≤ 4.0 kN/m2
Bodové zatížení
≤ 3.0 kN

Plošné zatížení
≤ 5.0 kN/m2
Bodové zatížení
≤ 4.0 kN

Litý potěr,
cementový, nebo
na bázi síranu
vápenatého

F4

≥ 35

≥ 50

≥ 60

≥ 65

F5

≥ 30

≥ 45

≥ 50

≥ 55

F7

≥ 30

≥ 40

≥ 45

≥ 50

Potěr ze zavlhlé
směsi
cementový, nebo
na bázi síranu
vápenatého

F4

≥ 45

≥ 65

≥ 70

≥ 75

F5

≥ 40

≥ 55

≥ 60

≥ 65

F7

≥ 35

≥ 50

≥ 55

≥ 60

Materiál potěru

Kap. 5
Tabulka 7 – Požadavky na výsledky zkoušek pevností v tahu za ohybu
provedených na tělesech odebraných z konstrukce
Pevnost v tahu za ohybu
[MPa]
Materiál
potěru
Litý potěr,
cementový, nebo
na bázi síranu
vápenatého
Potěr ze zavlhlé
směsi cementový,
nebo na bázi
síranu vápenatého

Třída pevnosti v tahu za
ohybu podle ČSN EN 13813

Nejmenší hodnota

Průměr

F4

≥ 3,5

≥ 4,0

F5

≥ 4,5

≥ 5,0

F7

≥ 6,5

≥ 7,0

F4

≥ 2,0

≥ 2,5

F5

≥ 2,5

≥ 3,5

F7

≥ 3,5

≥ 4,5

Kvalita provedení potěru

5.3 Provádění
5.3.3 Monolitické podlahové vrstvy z materiálů, které podléhají smršťování (např.
beton), musí být rozděleny smršťovacími spárami. Smršťovací spáry musí být buď
vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě
před vznikem poruch způsobených smršťováním. Vzdálenost smršťovacích spár
musí být taková, aby nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin. Vzdálenost
smršťovacích spár volí dodavatel v závislosti na konzistenci použité směsi,
dávce cementu a dalších faktorech ovlivňujících hodnotu smrštění.
POZNÁMKA 1 Rastr smršťovacích spár se obvykle provádí pravoúhlý. Poměr stran
obdélníku by neměl být větší než 1:4. Po odeznění smršťování mají být smršťovací
spáry zmonolitněny. Řezání smršťovacích spár se doporučuje provést do 24 hodin
od zamíchání směsi (při nižších teplotách se doba prodlužuje). Odeznění podstatné
části smršťování se při 20 °C předpokládá po 28 dnech.
POZNÁMKA 2 Pokud ve vrstvě dojde ke vzniku smršťovacích trhlin, je třeba zvážit
vhodný způsob opravy. V závislosti na požadavcích na podlahu a jejím stavu je
možné například trhlinu ve vrstvě ponechat bez úpravy, nebo ji přeměnit na
smršťovací spáru a ošetřit stejně jako tyto spáry, nebo vrstvu zmonolitnit tzv.
sesponováním trhlin apod. Vznik trhlin sám o sobě obvykle není důvodem pro
vybourání a novou pokládku vrstvy.

Maximální vlhkost podkladu
Cementový potěr,
beton

Potěr na bázi síranu
vápenatého

Kamenná nebo keramická
dlažba

5,0 %

0,5 %

Lité podlahoviny na bázi
cementu

5,0 %

Nelze provádět

Syntetické lité podlahoviny

4,0 %

0,5 %

Paropropustná textilie

5,0 %

1,0 %

PVC, linoleum, guma, korek

3,5 %

0,5 %

Dřevěné podlahy, parkety,
laminátové podlahoviny

2,5 %

0,5 %

Nášlapná vrstva

Zkoušení vlhkosti
Vlhkost se stanovuje sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle
ČSN EN ISO 12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě pokud
je prokázáno, že vede ke stejným výsledkům jako metoda podle ČSN EN
ISO 12570.

Poznámka: Vztah pro cementové potěry
Vlhkost [%]
Gravimetrická
metoda

1,8

2,2

2,7

3,2

3,6

4,1

4,5

5,0

5,5

5,9

Karbidová metoda

0,7

1,0

1,4

1,8

2,1

2,5

2,9

3,2

3,6

4,0

Vlhkostní poměry









vlhkost betonu stropních desek je na úrovni 4,38%. Při relativní vlhkosti
vzduchu na úrovni cca 40 až 50% se v odborné literatuře uvádí rovnovážná
vlhkost betonu na úrovni cca 1%.
lze vypočítat, že z 1 m2 železobetonové stropní desky (tloušťka 300 mm) dojde
k uvolnění ještě cca 23 litrů vody
pro dosažení vlhkosti 8 % (velmi vysoká hodnota) je třeba, aby kalciosulfátové
desky přijaly 4,1 litrů vody na 1 m2 desky
kaučuková krytina je pro vlhkost prakticky neprostupná
kalciosulfátové desky jsou z materiálu, který relativně snadno přijímá vlhkost a
jehož mechanické vlastnosti jsou pravděpodobně při nadměrné vlhkosti
zhoršené.

nelze vyloučit možnost vzniku poruch podlahové
konstrukce v důsledku vlhkosti uvolňované
z železobetonové stropní desky
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Průmyslové podlahy
Návrh podlahy musí stanovit zejména:
 provozní požadavky na podlahu
 skladbu podlahy, tloušťku jednotlivých vrstev i kvalitu použitých
materiálů
 statické posouzení nosné podlahové desky
 požadavky na míru zhutnění podkladu
 vzdálenost a hloubku prořezu smršťovacích spár
 požadavky na úpravu a vyplnění smršťovacích spár
 polohu a konstrukční řešení dilatačních spár
 způsob přenosu posouvajících sil mezi jednotlivými dilatačními
úseky
 požadavky na rovinnost povrchu podlahových vrstev (ne nášlapné
vrstvy).

Návrh průmyslové podlahy
6.1.4 V návrhu podlahy musí být zřetelně uvedeno na jaké plošné,
bodové a pohyblivé zatížení je podlahová konstrukce navrhována.
V případě pohyblivého zatížení musí být k dispozici zatěžovací schéma
dopravního prostředku, hodnoty kolových sil, průměr kol a typ materiálu
jednotlivých kol. V rámci statického posudku je třeba prokázat, že sedání
podloží podlahy nepřesáhne maximální povolenou hodnotu a to s uvážením
deformací v celé aktivní zóně sedání. Pro zpracování tohoto posudku je
třeba provést geotechnický průzkum, který patřičně ověří deformační
charakteristiky v celé aktivní zóně sedání.
6.1.5 U průmyslových podlah s vyšší intenzitou pohybu dopravních a
manipulačních prostředků nebo pohybu těchto prostředků s vyššími
kolovými tlaky je nezbytné porovnat kontaktní napětí pod koly
dopravních prostředků s pevností v tlaku povrchových vrstev.

Návrh průmyslové podlahy
6.1.6 Při návrhu průmyslových podlahových konstrukcí s vysokou
intenzitou provozu manipulačních prostředků je třeba vzít v úvahu, že
požadavky na místní rovinnost zejména v oblasti smršťovacích spár
musí být výrazně přísnější. Jakékoli nerovnosti totiž vyvolávají při pojezdu
doplňující dynamické účinky, které mohou podlahu v oblasti těchto spár
poškodit. To se v plné míře týká i průmyslových podlah zhotovovaných
z betonových nebo keramických dlaždic.

6.1.7 Při návrhu podlahy se musí vzít v úvahu, že jakákoliv vedení
zeslabující betonovou nosnou desku vyvolají v linii tohoto vedení vznik
výrazné smršťovací trhliny. Zeslabování nosné desky jakýmkoliv vedením
je proto nežádoucí.

Návrh průmyslové podlahy
6.1.8 Veškeré prostupy deskami průmyslových podlah musí být
provedeny tak, aby byla umožněna volná dilatace podlahové desky,

6.1.9 Pokud statický výpočet neuvažuje se spolupůsobením podlahové
desky se svislými konstrukcemi, musí návrh obsahovat požadavek, aby
nosná podlahová betonová deska byla zřetelně oddělena od
pevných prvků v půdorysu podlahové konstrukce (sloupy, stěny,
obvodové stěny). Tloušťka spáry musí být stanovena v závislosti na délce
dilatačních úseků, minimálně však 10 mm.

Návrh průmyslové podlahy
6.1.10 Smršťovací spáry se navrhují ve vzdálenosti, která je nejvýše
30ti násobkem tloušťky nosné betonové desky. Největší vzdálenost
smršťovacích spár je 6 m. Poměr stran plochy vymezené smršťovacími
spárami nesmí přesáhnout 1:1,5 (mimo chodby, úzké technologické
prostory apod.). Větší vzdálenost smršťovacích spár musí být
podložena statickým výpočtem. Ve specifických případech, zejména
v případech projektového návrhu následných povrchových úprav
houževnatými bezespárými syntetickými podlahovinami, je možné návrh
řešení smršťovacích spár podkladních betonových desek volit ve vztahu
k řešení následné bezespáré úpravy, jejíž součástí je zmonolitnění a úpravy
smršťovacích trhlin a spár, případně i schopnost překlenutí stávajících
nebo/a nově vzniklých trhlin betonového podkladu.

POZNÁMKA 1 U desek vyztužených drátky se doporučuje navrhovat
množství drátků nejméně 20 kg/m3 betonu. Při menším množství je
třeba návrhu desky věnovat zvýšenou pozornost, protože velká část
odborné veřejnosti zastává názor, že vliv takto malého množství drátků
na vlastnosti betonu je již zanedbatelný.
POZNÁMKA 2 Pokud je třeba betonovou podlahu navrhnout a provést
s vysokou jistotou bez trhlin, je vhodné použít technologii dodatečně
předpínaných desek.

Provádění průmyslové podlahy

6.2.1 Před zahájením provádění průmyslové podlahy je třeba převzít
zhutněné podloží. Míru zhutnění jednotlivých vrstev podloží je třeba doložit
protokoly o zkouškách a výsledky porovnat s požadavky projektu.
Shodným způsobem je třeba zaměřit celkovou rovinnost podloží
a porovnat ji s projektem předepsanou celkovou rovinností horního líce
podlahové konstrukce tak, aby bylo zřejmé, že projektem předepsaná
tloušťka, zejména nosné podlahové desky, je realizovatelná.

Provádění průmyslové podlahy
6.2.8 Řezané smršťovací spáry musí být provedeny do 24 hodin po
zamíchání směsi. Při nižších teplotách je třeba dobu úměrně prodloužit, při
vyšších zkrátit. Hloubka řezu se obvykle provádí v rozmezí 25 mm až 1/3
tloušťky desky. Vzdálenost řezů je určena návrhem podlahy. V případě, že
podlahová deska je vyztužena při horním povrchu, nesmí prořez porušit
horní výztuž.
6.2.9 Pro vyplnění smršťovacích spár se používají tuhé výplňové hmoty
s modulem pružnosti v intervalu 0,1 GPa až 0,6 GPa při zkoušce v tahu za
ohybu.
POZNÁMKA Pojíždění nevyplněných smršťovacích spár dopravními
prostředky může vyvolat vznik poruch.

Minerální vsypy
Nejednotnost barevného odstínu povrchu je přirozenou vlastností
minerálních vsypů a není pokládána za funkční vadu díla.
Výskyt drobných smršťovacích mikrotrhlin ve vrstvě vsypu s šířkou do
0,1 mm (tzv. fajáns, krakeláž, crazing) je přirozenou vlastností hlazených
vsypových povrchů a není funkční ani estetickou vadou.
Povrch betonové desky s minerálním vsypem vždy obsahuje určité
množství otevřených pórů. Proto je jeho čistitelnost částečně
omezená.

Zpracovatelé očekávají připomínky i
konstruktivní kritiku a jsou připraveni po třech
letech zpracovat revizi těch ustanovení, která
se ukáží jako nepřesná, příliš měkká, nebo
naopak příliš přísná.
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