
189

10Ostatní aplikace 
desek CETRIS®

Použití desek CETRIS® v inženýrských a dopravních stavbách
Systém ztraceného bednění

Aplikace cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC
Záhonový obrubník CETRIS®

CETRIS® HOBBY

10.1 
10.2
10.3
10.4
10.5

www.cetris.cz/systemy/ostatni-systemy/



190

10 Ostatní aplikace 
desek CETRIS®

10.1 Záklop šikmé a ploché konstrukce střechy
Jako záklop šikmých i plochých konstrukcí krovu je možné použít cementotřískovou desku CETRIS®, která slouží jako 
bednění a nosič finální střešní krytiny. Proto je nutné správně volit tloušťku desky s ohledem na osovou vzdálenost 
krokví a požadované zatížení střechy. Požadované zatížení dodá navrhovatel střechy, tloušťku desky získáte odečtem 
z tabulky níže nebo zadáním do formuláře v průvodci výběrem na www.cetris.cz.

Volba typu desky
Pro opláštění stačí použít základní desku CETRIS® 
BASIC.

 Volba tloušťky desky, vzdálenost podpor
Tučně zvýrazněné hodnoty – deska není volně 
pochůzí.

SFS S
S FS S

Kotvení desky
Pro kotvení desek CETRIS® se užívají převážně 
vruty s přiznanou plochou hlavou, deska CETRIS® 
je předem předvrtána, průměr předvrtání otvo-
ru je 8 mm při použití průměru vrutu 4 – 5 mm.  
Ve středu desky se předvrtává jeden otvor stej-
ného průměru jako použitý vrut. Tím se vytvo-
ří pevný bod, ve kterém se deska kotví nejdří-
ve. Alternativně lze kotvit i pomocí thacích nýtů. 
Minimální vzdálenost vrutu od kraje je 25 mm, 
max. 100 mm. Mezi sebou mohou být vruty vzdá-
leny max. 300 mm.

V případě, kdy je deska pod hydroizolací, je mož-
né kotvit vrutem se zápustnou hlavou při předvrtá-
ní desek 1,2 násobkem průměru vrutu.

Poznámka: Hodnoty tučně vyznačené – deska není volně pochůzí!

ROZPĚTÍ MAXIMÁLNÍ SVISLÉ ZATÍŽENÍ fD (kN/m2)

l (m) tl. 18 mm tl. 20 mm tl. 22 mm tl. 24 mm tl. 26 mm tl. 28 mm tl. 30 mm tl. 32 mm tl. 34 mm tl. 36 mm tl. 38 mm tl. 40 mm
0,200 38,63 47,72 57,77 68,78 80,76 93,69 107,58 101,95 115,12 129,10 143,87 159,44
0,250 24,63 30,44 36,86 43,90 51,55 59,82 68,70 65,09 73,51 82,44 91,88 101,84
0,300 17,03 21,05 25,51 30,38 35,69 41,42 47,58 45,06 50,90 57,10 63,65 70,55
0,350 12,44 15,39 18,66 22,23 26,12 30,33 34,85 32,99 37,27 41,81 46,62 51,68
0,400 8,50 11,72 14,21 16,94 19,92 23,13 26,58 25,15 28,42 31,90 35,57 39,44
0,450 5,89 8,15 10,91 13,32 15,66 18,19 20,91 19,78 22,36 25,10 27,99 31,04
0,500 4,23 5,86 7,87 10,28 12,62 14,66 16,86 15,94 18,02 20,23 22,57 25,04
0,550 3,11 4,34 5,84 7,64 9,78 12,05 13,86 13,09 14,81 16,63 18,56 20,60
0,600 2,34 3,28 4,42 5,81 7,45 9,36 11,58 10,93 12,37 13,90 15,51 17,22
0,650 1,79 2,52 3,41 4,50 5,78 7,28 9,02 9,25 10,47 11,77 13,14 14,59
0,700 1,38 1,96 2,67 3,53 4,56 5,75 7,14 7,91 8,96 10,08 11,26 12,50
0,750 1,08 1,54 2,12 2,81 3,64 4,60 5,72 6,83 7,74 8,71 9,74 10,82
0,800 0,84 1,22 1,69 2,26 2,93 3,72 4,64 5,70 6,75 7,60 8,49 9,44
0,850 0,66 0,97 1,36 1,82 2,38 3,04 3,80 4,67 5,67 6,67 7,46 8,30
0,900 0,52 0,77 1,09 1,48 1,95 2,50 3,14 3,87 4,70 5,64 6,60 7,34
0,950 0,40 0,62 0,88 1,21 1,60 2,07 2,60 3,22 3,92 4,72 5,61 6,53
1,000 0,31 0,49 0,71 0,99 1,32 1,72 2,17 2,70 3,30 3,97 4,74 5,58
1,050 0,23 0,38 0,58 0,81 1,09 1,43 1,82 2,27 2,78 3,37 4,02 4,75
1,100 0,17 0,30 0,46 0,66 0,90 1,19 1,53 1,92 2,36 2,86 3,43 4,06
1,150 0,12 0,22 0,36 0,54 0,75 0,99 1,28 1,62 2,00 2,44 2,93 3,48
1,200 0,07 0,16 0,28 0,43 0,61 0,83 1,08 1,37 1,71 2,09 2,52 3,00
1,250 0,03 0,11 0,22 0,34 0,50 0,69 0,91 1,16 1,46 1,79 2,17 2,59
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Kladení desek
Desky se kladou s přiznanou spárou, kolmo ke směru chodu krokví, vždy s uložením minimálně přes dvě 
pole mezi podporami (krovy).

A)  Stanovení odporu proti vytažení vrutu
kolmo k rovině desky:

Zkušební metoda:
ČSN EN 320

Druh vrutu:
CETRIS 4,2 × 35 mm 
(předvrtání otvoru 
v desce o průměru 
3,5 mm)

Odpor proti vytažení vrutu
z cementotřískové desky CETRIS®

F

d

Tloušťka desky d Odpor

8 mm 597 N
10 mm 788 N
12 mm 1 305 N

Řešení spár, dilatování
Spára se přiznává mezi jednotlivými formáty de-
sek a většinou zůstává otevřená. Pokud je potřeba 
spáru utěsnit, je možné použít trvale průžný tmel. 
Velikost spáry závisí na formátu desky CETRIS® 
(formát do 1 670 – spára min. 4 mm, formát nad 
1670 mm – spára min. 8 mm).
 
Kotvení krytiny do střechy
Kotvení může být provedeno pomocí vrutů nebo 
sponek. Způsob kotvení je vždy nutno ověřit pro 
konktrétní aplikaci. 
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10.2 Použití desek CETRIS® v inženýrských a dopravních stavbách

u

CETRIS® BASIC

CETRIS® BASIC

c

c

50

a

a

a

u

50

a

a

Modul pružnosti 4 500 Nmm-2

Pevnost v tahu za ohybu 9 Nmm-2

Modul ve smyku kolmo k ro-
vině desky 2 500 Nmm-2

Pevnost ve smyku 2 Nmm-2

Objemová hmotnost 1 400 kg/m3

Součinitel příčného zkrácení ν = 0,15

Použití desek CETRIS®

Při výstavbě nebo rekonstrukci dopravních staveb 
se především uplatňuje systém ztraceného bed-
nění na spárách nosných konstrukcí mostů (mezi 
nosníky nebo mezi nosníkem prefa římsovkou). 
Deska CETRIS® vytváří rovnou spodní (popřípadě 
boční) bednící plochu připravovaného prvku (slou-
pu, nosníku, mostní konstrukce apod.). Při betonáži 
dochází ke spojení betonové směsi a bednící desky 
CETRIS®, po betonáži tak deska CETRIS® zůstává 
součástí celé konstrukce.

Tato aplikace nevyžaduje nutné ošetření vnitřní 
strany a hran desek CETRIS® před betonáží, vnější 
(pohledová) strana desky CETRIS® se po betonáži 
může opatřit povrchovou úpravou, která kromě 
estetického efektu zvyšuje odolnost desky vůči 
povětrnostním vlivům, mrazu a hlavně prodlužuje 
její životnost. Tloušťka desky CETRIS® nezmenšuje 
krytí výztuže, ani se nazapočítává do hloubky kotve-
ní dodatečně vkládaných (vrtaných) kotev.

Pokud jsou desky CETRIS® určeny do prostor s vy-
sokým namáháním (střídavé působení vody, mra-
zu, rozmrazovacích chemických látek) je vhodnost 
použití cementotřískové desky CETRIS® ověřena 
zkouškou odpovídající Technicko-kvalitativním 
podmínkám pro stavby pozemních komunikací. 
Tento test vychází z ČSN 73 1326 (Stanovení odol-
nosti povrchu cementového betonu proti působení 
vody a chemických rozmrazovacích látek), cemen-
totřísková deska CETRIS® vyhověla 115 zmrazova-
cím cyklům.

Stanovení tloušťky „d“ desek CETRIS®

Dle velikosti zatížení, které deska přenáší, se stano-
vuje správná tlouštka desky CETRIS®. Rozhodujícím 
zatížením je tzv. montážní zatížení při betonáži kon-
strukce, kdy deska CETRIS® svou plochou přená-
ší do nosných podpor tlak (hmotnost) betonové 
směsi a tíhu pracovníků. Po zatuhnutí a zatvrdnutí 
betonu veškeré zatížení přenáší beton s výztuží, 
deska CETRIS® plní pouze funkci vnějšího obkladu.

Pro stanovení tloušťky desky jsou zpracovány di-
menzační tabulky, které vychází z těchto předpo-
kladů:

1 Svislé rovnoměrné zatížení představuje vlastní 
tíhu betonované stropní desky, je započítán také 
vliv vlastní tíhy desek. Desky CETRIS®, u kterých se 
předpokládá pohyb osob po povrchu (tzv. pochůzí 
desky), musí být schopny přenést také soustředěné 
zatížení o normové hodnotě 1,50 kN působící na ploše 
100 × 100 mm přímo na povrchu desky uprostřed 
jejího rozpětí. Případy, kdy desky nevyhovují těmto 
požadavkům, jsou v tabulkách označeny červenými 
políčky. V tabulkách je uveden nejnepříznivější sta-
tický stav – prostý nosník, pokud deska působí jako 
spojitý nosník, je její únosnost vyšší.

2. Výpočet byl proveden za předpokladu pružného 
chování materiálu a při respektování následujících 
mechanicko-fyzikálních vlastností desek CETRIS®, 
které byly stanoveny těmito zkouškami:

Při zatížení uvedených v tabulkách maximální normá-
lová napětí v krajních vláknech desky od normového 
zatížení nepřesáhnou pro desky tloušťky do 32 mm 
3,60 N/mm2, pro desky tloušťky 34 až 40 mm pak 
3,00 N/mm2 (je dosaženo 2,5 násobku bezpečnosti 
pro desky tloušťky do 32 mm, resp. 3násobku bez-
pečnosti tloušťky 34 až 40 mm).

3. Maximální pružný průhyb desky CETRIS®, od 
provozního zatížení včetně vlastní tíhy nesmí pře-

sáhnout 1/300 rozpětí. Vliv dotvarování desek při 
dlouhodobém působení zatížení nebyl uvažován, 
protože desky budou v tomto konkrétním případě 
použity pouze jako bednění.

4. Délka uložení desek CETRIS® „u” na podpo-
rách musí dosahovat min. 40 mm. Tato hodnota je 
stanovena i s ohledem na případné kotvení desky 
v podpoře – doporučená vzdálenost vrutů od hrany 
desky je 25 mm – viz tabulka a obrázky:

uu l

d

h

fd (kN/m2)

Případ 1 – Vodorovné působení (deska CETRIS® tvoří 
spodní bednění mostů, nosníků apod.)

TLOUŠŤKA DESKY
„d“ (mm)

a
(mm)

c
(mm)

u
(mm)

18, 20 300
25 min. 4022, 24, 26, 28, 30 400

32, 34, 36, 38, 40 600

Železniční most

Silniční most

www.cetris.cz/systemy/ostatni-systemy/
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Výsledkem výpočtu je tabulka určující maximální normové svislé zatížení desek v kN/m2

Tyto hodnoty byly též přepočteny na maximální přípustnou tloušťku betonové vrstvy na vodorovném bednění a maximální přípustnou výšku svislého bednění. 
Objemová hmotnost betonu byla uvažována 2 500 kg/m3.

Poznámka: Hodnoty tučně vyznačené – deska není volně pochůzí!

ROZPĚTÍ MAXIMÁLNÍ SVISLÉ ZATÍŽENÍ fD (kN/m2)

l (m) d=18 mm d=20 mm d=22 mm d=24 mm d=26 mm d=28 mm d=30 mm d=32 mm d=34 mm d=36 mm d=38 mm d=40 mm
0,200 38,63 47,72 57,77 68,78 80,76 93,69 107,58 101,95 115,12 129,10 143,87 159,44
0,250 24,63 30,44 36,86 43,90 51,55 59,82 68,70 65,09 73,51 82,44 91,88 101,84
0,300 17,03 21,05 25,51 30,38 35,69 41,42 47,58 45,06 50,90 57,10 63,65 70,55
0,350 12,44 15,39 18,66 22,23 26,12 30,33 34,85 32,99 37,27 41,81 46,62 51,68
0,400 8,50 11,72 14,21 16,94 19,92 23,13 26,58 25,15 28,42 31,90 35,57 39,44
0,450 5,89 8,15 10,91 13,32 15,66 18,19 20,91 19,78 22,36 25,10 27,99 31,04
0,500 4,23 5,86 7,87 10,28 12,62 14,66 16,86 15,94 18,02 20,23 22,57 25,04
0,550 3,11 4,34 5,84 7,64 9,78 12,05 13,86 13,09 14,81 16,63 18,56 20,60
0,600 2,34 3,28 4,42 5,81 7,45 9,36 11,58 10,93 12,37 13,90 15,51 17,22
0,650 1,79 2,52 3,41 4,50 5,78 7,28 9,02 9,25 10,47 11,77 13,14 14,59
0,700 1,38 1,96 2,67 3,53 4,56 5,75 7,14 7,91 8,96 10,08 11,26 12,50
0,750 1,08 1,54 2,12 2,81 3,64 4,60 5,72 6,83 7,74 8,71 9,74 10,82
0,800 0,84 1,22 1,69 2,26 2,93 3,72 4,64 5,70 6,75 7,60 8,49 9,44
0,850 0,66 0,97 1,36 1,82 2,38 3,04 3,80 4,67 5,67 6,67 7,46 8,30
0,900 0,52 0,77 1,09 1,48 1,95 2,50 3,14 3,87 4,70 5,64 6,60 7,34
0,950 0,40 0,62 0,88 1,21 1,60 2,07 2,60 3,22 3,92 4,72 5,61 6,53
1,000 0,31 0,49 0,71 0,99 1,32 1,72 2,17 2,70 3,30 3,97 4,74 5,58
1,050 0,23 0,38 0,58 0,81 1,09 1,43 1,82 2,27 2,78 3,37 4,02 4,75
1,100 0,17 0,30 0,46 0,66 0,90 1,19 1,53 1,92 2,36 2,86 3,43 4,06
1,150 0,12 0,22 0,36 0,54 0,75 0,99 1,28 1,62 2,00 2,44 2,93 3,48
1,200 0,07 0,16 0,28 0,43 0,61 0,83 1,08 1,37 1,71 2,09 2,52 3,00
1,250 0,03 0,11 0,22 0,34 0,50 0,69 0,91 1,16 1,46 1,79 2,17 2,59

ROZPĚTÍ MAXIMÁLNÍ VÝŠKA BETONOVÉ VRSTVY h (m)

l (m) d=18 mm d=20 mm d=22 mm d=24 mm d=26 mm d=28 mm d=30 mm d=32 mm d=34 mm d=36 mm d=38 mm d=40 mm
0,200 1,55 1,91 2,31 2,75 3,23 3,75 4,30 4,08 4,60 5,16 5,75 6,38
0,250 0,99 1,22 1,47 1,76 2,06 2,39 2,75 2,60 2,94 3,30 3,68 4,07
0,300 0,68 0,84 1,02 1,22 1,43 1,66 1,90 1,80 2,04 2,28 2,55 2,82
0,350 0,50 0,62 0,75 0,89 1,04 1,21 1,39 1,32 1,49 1,67 1,86 2,07
0,400 0,34 0,47 0,57 0,68 0,80 0,93 1,06 1,01 1,14 1,28 1,42 1,58
0,450 0,24 0,33 0,44 0,53 0,63 0,73 0,84 0,79 0,89 1,00 1,12 1,24
0,500 0,17 0,23 0,31 0,41 0,50 0,59 0,67 0,64 0,72 0,81 0,90 1,00
0,550 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,55 0,52 0,59 0,67 0,74 0,82
0,600 0,09 0,13 0,18 0,23 0,30 0,37 0,46 0,44 0,49 0,56 0,62 0,69
0,650 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,29 0,36 0,37 0,42 0,47 0,53 0,58
0,700 0,06 0,08 0,11 0,14 0,18 0,23 0,29 0,32 0,36 0,40 0,45 0,50
0,750 0,05 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43
0,800 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38
0,850 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,30 0,33
0,900 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,29
0,950 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,26
1,000 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22
1,050 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19
1,100 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,14 0,16
1,150 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14
1,200 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12
1,250 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10
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10.3 Systém ztraceného bednění
V systému ztraceného bednění tvoří cementotřís-
kové desky CETRIS® prefabrikované bednící prvky. 
Možnosti použití systému ztraceného bednění jsou 
prakticky neohraničené. Systém ztraceného bednění 
je ideální pro všechny nosné stavební konstrukce 
jako jsou stěny, stropy, nosníky, sloupy, schody, 
ale i šikmé stěny, nakloněné stropy a také nenosné 
dělící stěny a příčky.

Jednotlivé prvky systému (stěnové, stropní panely) 
se předpřipraví ve výrobně – upraví se na požado-
vaný rozměr, navzájem se spojí soustavou profilů 
a plechových prvků. Na stavbě se prvek pouze sta-
bilizuje a zalije betonovou směsí. Oproti tradičním 
způsobům betonáže s užitím velkoplošné bednící 
techniky odpadají vysoké náklady na zhotovení 
bednění a následné odbednění.

Hlavní části ztraceného bednění:
• Cementotřísková deska CETRIS® BASIC
• Konstrukčně nosná část – betonová směs. Beton 

tvoří portlandský cement, křemičitý štěrk různé 
zrnitosti, voda a viskózní přísady. Tyto přísady 
upravují směs tak, že není potřeba přidávat větší 
množství vody (vždy jen tolik, aby se směs spojila).

• Patentované spojky

Stěnová a stropní kontrukce systému ztraceného 
bednění VST

www.vst-austria.at

01 cementotřískové desky CETRIS® BASIC (tl. 24 mm)
02 beton
03 distanční ocelový prvek stěnový
04 HT ocelový profil
05 stropní betonářská výztuž
06 tepelná izolace stěny

www.cetris.cz/systemy/ztracene-bedneni/
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Spojení mezi zvukovûizolaãní deskou a lepidlem 0,15–0,19 Nmm-2

Spojení mezi cementotfiískovou deskou CETRIS® a lepidlem 0,60–0,80 Nmm-2

Spojení mezi cementotfiískovou deskou CETRIS® a betonov˘m jádrem 0,72 Nmm-2

Poru‰ení (odtrhnutí) do‰lo vÏdy v cementotfiískové desce CETRIS®.

Systém ztraceného bednûní je zpÛsob v˘stavby
prostfiednictvím dílcÛ, které se skládají z cemento-
tfiískov˘ch desek CETRIS® vzájemnû spojen˘ch 
distanãními plechov˘mi prvky.  �

Naprojektované stûnové dílce se vyrobí na míru 
a na staveni‰ti se jednodu‰e a hlavnû v krátkém
ãase smontují pomocí patentované zubové 
technologie.  �

Následnû se vloÏí elektrická instalace (tím odpa-
dají dodateãné bourací a omítací práce). Stûny
takto vytvofií projektovan˘ pÛdorys a zabetono-
váním získají i koneãnou stabilitu.  �

Hotová zrealizovaná stavba. �

Nosnost
Nosnost 25 cm silné stěny vytvořené systémem 
ztraceného bednění s použitím betonu B25 je téměř 
desetinásobná ve srovnání se stěnou tvořenou 
z dutých cihel třídy 6 a malty třídy I (při srovnávací 
výšce místnosti asi 2,6 m).

Stupeň hořlavosti
Cementotřísková deska CETRIS® vytvářející opláš-
tění prvku ztraceného bednění je zařazena do třídy 
reakce na oheň A2-s1,d0.

Adhezní pevnost (soudržnost)
Obvodové prvky systému ztraceného bednění jsou 
doplněny z venkovní strany tepelnou izolací. Při 
testování soudružnosti jednotlivých vrstev systému 
byly zjištěny tyto hodnoty a porušení:

Požární ochrana
Při požáru chrání cementotřísková deska CETRIS® 
betonové jádro. Při srovnávacím testu (požární 
zkouška s dobou expozice 30 minut) došlo k lehké-
mu odloupnutí části vrstvy cementotřískové desky 
CETRIS® (do hloubky) cca 7 mm.

Akumulace tepla
Akumulační účinnost 25 cm silné stěny vytvořené 
systémem ztraceného bednění je asi o 82 % vyšší 
než 25 cm silná stěna z dutých cihel. Obě porovnané 
stěny byly opatřeny z vnější strany 70 mm vrstvou 
minerální vlny.

Vyrovnávání vlhkosti
Vnitřní vrstva systému ztraceného bednění tj. ce-
mentotřísková deska CETRIS® je odolná proti plísním, 

houbám a příznivě působí na zdravé klima v míst-
nosti. Konstrukčně důležité betonové jádro přitom 
tvoří parozábranu. Cementotřísková deska CETRIS® 
při doteku vykazuje teplý povrch.

Ochrana proti hluku vedeného vzduchem
Stupeň neprůzvučnosti R‘wr stěny široké 25 cm 
vytvořené systémem ztraceného bednění je asi 
o 20 % vyšší než 25 cm široká stěna omítnutého 
zdiva z dutých cihel.

Neobyčejně krátký čas výstavby
Stěny vytvořené systémem ztraceného bednění 
umožňují mimořádně krátký čas výstavby.

10.3.1 Výhody ztraceného bednění

10.3.2 Stěnové prvky

www.cetris.cz/systemy/ztracene-bedneni/
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Systémem ztraceného bednění lze vytvořit i vodo-
rovné prvky – stropní dílce. Cementotřísková deska 
CETRIS® je v tomto případě použita jednostranně 
– u spodního líce, prvek je dále doplněn o profil HT 
a překrývající profil (krajový).
Stropní prvek má standardní šířku 1    250 mm, délku 
až 6 000 mm. Při samotném provedení postačí pod 

stropní dílec podpory ve vzdálenosti 1,25 m. Pro 
kladení výztuže není zapotřebí žádných distanč-
ních podložek, armatura se klade přímo na nosníky 
HT profilu. Tloušťka nadbetonování závisí na rozpětí 
stropního dílu a velikosti užitného zatížení, pohybuje 
se v hodnotách 100 – 300 mm.

Výhody stropních prvků systému ztraceného 
bednění
• Umožňuje dodávku až 520 m2 stropních prvkůna 

jednom kamiónu.
• S největším stropním prvkem (hmotnost cca 

285 kg) je možno manipulovat běžnými zdvihadly.
• Snadná montáž, kladení a vyztužování – podpory 

postačí ve vzdálenosti 1,25 m, výztuž se klade pří-
mo na HT profily, průměrná spotřeba cca 3 kgm2 
ocelové výztuže.

klad
cca Stropní prvek

10.3.3 Stropní prvky

www.cetris.cz/systemy/ztracene-bedneni/
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10.4 Aplikace cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC
Cementořísková deska CETRIS® AKUSTIC je vyrá-
běna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) 
základního typu desky CETRIS® BASIC. Touto úpra-
vou je mimo stávajících vysokých mechanických 
parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. 
Jestliže plná – základní deska CETRIS® vyniká přede-
vším vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, 
vrtaná deska slouží jako pohltivý akustický obklad. 

Ve srovnání s jinými akustickými obkladovými ma-
teriály je při použití cementotřískové desky CETRIS® 
AKUSTIC zajištěna navíc vysoká odolnost proti me-
chanickému proražení (například míčem) a odolnost 
vůči vlhkosti – to vše při zachování vysoké třídy 
reakce na oheň (A2-s1, d0). 

Tyto parametry předurčují použití tohoto nového 
typu desky CETRIS® především do sportovních 
zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, 
objektů se specifickými požadavky. Zabudováním 
cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC do sys-
tému obkladu stěny nebo podhledu (pod stropní 
nebo střešní konstrukcí) spolu s nosnou konstrukcí, 
akusticky účinnou textilií a vloženou minerální vlnou 
získáme nejen esteticky zajímavý, ale i funkční ob-
klad, zlepšující prostorovou akustiku.

Při projektování a realizaci staveb je jedním z dů-
ležitých kritérií i akustika. Na stavební konstrukce 
jsou kladeny především požadavky na vzduchovou 
a kročejovou neprůzvučnost – zejména v případech, 
kdy konstrukce (stěny, stropy…) oddělují prostory 
s různým zdrojem hluku.
V situaci, kdy je zdroj hluku i uživatelé ve stejné míst-
nosti, je nutno řešit prostorovou akustiku. Obklad 
z desky CETRIS® AKUSTIC se příznivě podílí na 
zlepšení prostorové akustiky a pohlcování zvuku 
ve vnitřních prostorách.

Mezní odchylky rozměrů desky CETRIS® AKUSTIC

40,5 333,7 (11 × 30,33)

54
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(1
7 

×
 3

2)

62
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,5

40
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333,7 (11 × 30,33)333,6 (11 × 30,33)84 40,5

1 250

TLOUŠŤKA
DESKY
(mm)

 8, 10 ±0,7  
 12, 14  ±1,0 ±3,0 ±3,0 ±2,0
 16, 18 ±1,2

MEZNÍ ODCHYLKY
(mm)

tloušťka šířka délka odstup děr

Grammar school Wil, Switzerland
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Činitel zvukové pohltivosti α dle EN ISO 354 
Stupeň zvukové pohltivosti vyjadřuje poměr neodražené a odražené zvukové energie. Při úplném odrazu je α = 0, při úplném pohlcení α = 1. 
Průběh činitele zvukové pohltivosti v závislosti na frekvenci je stanoven v těchto různých variantách skladeb s deskou CETRIS® AKUSTIC (viz tabulka):

SCHÉMA

 0,23 0,77 0,89 0,50 0,36 0,27 0,63

 0,23 0,76 0,86 0,46 0,33 0,25 0,61

 0,56 0,82 0,85 0,57 0,36 0,30 0,69

 0,54 0,84 0,87 0,62 0,39 0,31 0,67

HODNOTY SOUČINITELE POHLTIVOSTI α 
(v závislosti na frekvenci zvuku)

STŘEDNÍ
HODNOTA 

α
POPIS KONSTRUKCE

50

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Deska CETRIS® AKUSTIC tl. 8 mm 
Tkanina Vlies
Minerální vlna tl. 40 mm
Vzduchová mezera tl. 50 mm

Deska CETRIS® AKUSTIC tl. 10 mm 
Tkanina Vlies
Minerální vlna tl. 40 mm
Vzduchová mezera tl. 50 mm

Deska CETRIS® AKUSTIC tl. 8 mm 
Tkanina Vlies
Minerální vlna tl. 40 mm
Vzduchová mezera tl. 300 mm

Deska CETRIS® AKUSTIC tl. 10 mm 
Tkanina Vlies
Minerální vlna tl. 40 mm
Vzduchová mezera tl. 300 mm

30
0

Upozornění:
Podhledy z desek CETRIS® AKUSTIC tl. 10 mm (třída 
odolnosti 2A) mohou být instalovány ve sportov-
ních halách a tělocvičnách s omezeným výskytem 
míčových sportů a her, dále také v ostatních, těžce 
namáhaných školních prostorách.

Podhledy z desek CETRIS® AKUSTIC tl. 8 mm (tří-
dy 3A) mohou být instalovány v místnostech, kde 
by měl podhled splňovat základní požadavky na 
odolnost proti nárazu, jako jsou učebny, třídy pro 
praktickou výuku, školní chodby, dětské koutky, 
herny, apod.

Desky CETRIS® AKUSTIC nemohou být použity 
jako svislý obklad stěny do sportovních hal a tělo-
cvičen s výskytem míčových her bez dodatečného 
vyztužení podkladního roštu a použití ochranných 
sítí, tlumící náraz míčem.

Přehled fyzikálně-mechanických vlastností cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC

Objemová hmotnost 1 150 – 1 450 kg/m3

Hmotnostní rovnovážná vlhkost  při 20° C a relativní vlhkosti 50 % dle EN 634-1 9 ±3 %

Součinitel vlhkostní roztažnosti při změně vlhkosti vzduchu z 35 % na 60 % dle EN 13 009 39,6 × 10-3

Součinitel tepelné roztažnosti dle EN 13 471 (změna teploty z 20° C na 60° C) 10,8 × 10-6 K-1

Třída odolnosti proti nárazu míčem dle EN 13 964 – tl. 8 mm třída 3A (rychlost 4 m/s)

  – tl. 10 mm třída 2A (rychlost 8 m/s)

Třída reakce na oheň dle EN 13 501-1 A2 -s1,d0

www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-akustic/
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Grafické znázornění průběhu činitele zvukové pohltivosti
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CETRIS® AKUSTIC 8 mm
minerální vlna 40 mm
vzduchová mezera 50 mm

CETRIS® AKUSTIC 10 mm
minerální vlna 40 mm
vzduchová mezera 50 mm

CETRIS® AKUSTIC 8 mm
minerální vlna 40 mm
vzduchová mezera 300 mm

CETRIS® AKUSTIC 10 mm
minerální vlna 40 mm
vzduchová mezera 300 mm

Povrchová úprava
Spáry mezi deskami CETRIS® AKUSTIC doporučuje-
me ponechat otevřené (volné) a podložené separační 
tkaninou (Vlies).

Při aplikaci nátěru na perforované desky platí zásady 
uvedené v katalogu CETRIS® Podklady pro projek-
tování a realizaci, kapitola č. 6 Povrchové úpravy. 

Vzhledem k předvrtání nesmí být po zabudování 
(montáži) desek barva nanášena stříkáním, aby 
nedošlo k poškození akustické textilie.

Montáž
Systém podhledů z CETRIS® AKUSTIC je upevněn 
na kovovém roštu z CD profilů, které se kříží buď 
v jedné rovině (pomocí křížových spojek) nebo 
ve dvou úrovních (spojky). Alternativně lze použít 
podkladní konstrukci z dřevěných latí a hranolků. 
Na pomocnou konstrukci se potom pomocí šroubů 
upevňují desky CETRIS® AKUSTIC v jedné vrstvě.

Při montáži je nutno dodržet následující pravidla
•  Křížové spojky KNAUF pro profily CD 60 × 27 

doporučujeme zajistit šroubem min. M 6 × 40 
s maticí a podložkou. Spoj nosného roštu z dře-
věných hranolků 80 × 40 mm (montážní a nos-
né profily) musí být zajištěn min. dvěma vruty 
4,2 × 70 mm. Pro připojení dřevěného nosného 
profilu k přímému závěsu je nutné použít min. 
dva vruty 4,5 × 35 mm

•  Desky CETRIS® AKUSTIC je možné klást s pře-
sahem („na vazbu“) nebo s tzv. křížovou spárou. 
Odstup děr ve vnitřním poli je totožný s krajním 
polem

•  Opláštění děrovanými deskami probíhá vždy od 
středu místnosti. Z tohoto důvodu je výhodné 
na nosnou konstrukci vyznačit polohu desek. Při 
nepravidelném nebo nepravoúhlém půdorysu 
stropu se doporučuje bezepárový (nevrtaný) pá-
sek ze základní desky CETRIS® BASIC – po obvodu 
v šíři cca 150 mm

•  Desky CETRIS® AKUSTIC musí být montovány 
vždy delší hranou kolmo k nosným profilům (la-
tím).  Kratší hrany jsou umístěny na montážních 
profilech (latích)

•  Při montáži musí být mezi každou deskou přiznaná 
dilatační spára v jednotné šíři min. 3 mm (platí 
pro standardní formát 1 250 × 625 mm). Spáru 
je nutné přiznat i po obvodu místnosti

•  Desky CETRIS® AKUSTIC nesmí z opláštění pod-
hledu nebo stěny přímo navazovat na okolní 
konstrukce, nesmí být přikotveny do obvodové-
ho profilu. Dilatační spára v konstrukci musí být 
přiznána i v opláštění z desek CETRIS® AKUSTIC

•  Před přikotvením desek je nutno ověřit návaz-
nost řad děr – nejen v příčném a podélném, ale 
i v diagonálním směru. Akustické desky se upevní 
samořeznými šrouby k podkonstrukci z dřevěných 
latí nebo profilů CD. Desky CETRIS® AKUSTIC se 
přitisknou k podkonstrukci. Nejprve utahujeme 
vruty v rohu, kde se na čelní nebo podélné straně 
dotýkají již upevněných desek. Poté se postupuje 
při šroubování dále k otevřené ploše tak, aby bylo 
odstraněno případné napětí

•  Max. rozteče šroubů kotvících desek CETRIS® 
AKUSTIC na CD profily nebo dřevěné latě nesmí 
být u podhledů větší než 200 mm od sebe a nej-
méně 25 mm od hrany desky 

•  Při šroubování musí být deska vždy pevně při-
tlačena k nosným CD profilům, je doporučeno 
desku předvrtat – průměr vrtáku odpovídá 1,2 ná-
sobku průměru vrutu (platí pro vnitřní prostory). 
V případě kotvení v exteriéru nebo v prostorech 
s výraznou změnou vlhkosti (například sauny, 
bazény) je nutno předvrtat desky průměrem 
8 mm (pro vrut s průměrem do 5 mm) a použít 
vruty s přiznanou hlavou a těsnící podložkou.

Doporučujeme, aby montáž prováděli minimálně 
dva pracovníci.

Dodatečné zatížení podhledu
Do samotného opláštění z desky CETRIS® AKUSTIC 
je možné připevnit břemena (např. světla, vzducho-
techniku apod.) o hmotnosti max. 1,5 kg. V jednom 
poli vymezeném nosnou konstrukcí (CD profily nebo 
dřevěné latě) smí být umístěno max. jedno břemeno.
Při hmotnosti břemen (zavěšených předmětů) do 
10 kg je nutno tyto kotvit do konstrukčních prvků 
(nosné konstrukce). Maximální přípustné přitížení 
nosné konstrukce je 15 kg/m2.

Větší předměty je nutno kotvit samostatně do nosné 
konstrukce stropu – dle pokynů uvedených v pro-
jektové dokumentaci.

www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-akustic/
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Materiály pro montáž perforovaných desek CETRIS® AKUSTIC – specifikace 

POPIS, OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ (SCHÉMA) POZNÁMKA

Tkanina Vlies
Absorpční sklovláknitá tkanina-zabraňuje propadnutí 
vláken minerální vlny, resp. prachu.
Výrobce: Saint-Gobain Vertex, s.r.o.

Pro splnění reakce na oheň A2 celé skladby je nutno 
místo tkaniny Vlies a standardní minerální vlny 
použít speciální typ izolace Isover Akustic SSP 2 
(s jednostranně nakašírovanou černou skelnou 
tkaninou).

Vrut 4,2 × 25 mm (4,2 × 35 mm)
Vruty samořezné samovrtné se zápustnou hlavou.

Vruty pro ukotvení desky CETRIS AKUSTIC tl. 8 a 10 mm 
k CD profilu (v případě dřevěného roštu je nutno použít 
vrut 4,2 × 35 mm). Po montáži se nasadí plastová 
pohledová krytka na vrut.
Alternativně lze použít i vruty s pohledovou hlavou.

Vrut 4,8 × 38, 45, 55 mm
Nerezové popřípadě galvanicky ošetřené vruty 
s půlkulatou nebo šestihranou hlavou s přítlačnou 
vodotěsnou podložkou.

Typ (délka) vrutu dle tloušťky obkladu. 
Určené pro kotvení horní vrstvy desky CETRIS® v exteri-
éru – v případě, kdy deska zůstává viditelná.
Desku nutno předvrtat průměrem min. 8 (10) mm!

CD profil 
Pozinkovaný plechový otevřený profil
27 × 60 × 0,6 mm, délka 2,50 – 4,50 m.

Vytváří nosný rošt pro montáž podhledů. 
Jsou upevněny pomocí přímého nebo noniusového 
závěsu na stropní (střešní) konstrukci.

UD profil 
Pozinkovaný plechový otevřený profil
28 × 27 × 0,6 mm, délka 3,00 m.

Slouží pro fixaci profilů ke stěnám, zdivu ocelovými 
hmoždinkami.

Dřevěný hranol
Průřez 80 × 40 mm.

Vytváří podkladní dřevěnou podkladní konstrukci 
(montážní i nosný profil). Vysušené impregnované řezivo 
třídy S10 (třída pevnosti C24).

Minerální vlna
Tloušťka 40 mm, typ Orsil ORSIK, vložená mezi nosné 
CD profily (popřípadě dřevěné latě).

Lze nahradit jiným typem minerální vlny s objemovou 
hmotností 22 kgm-3, třída reakce na oheň A1.

Minerální vlna
Isover Akustik SSP 2 
(P3/4) 4, tl. 40 mm.

Hydrofobizovaná minerální vlna s jednostranně 
nakašírovanou černou skelnou tkaninou), třída reakce na 
oheň A1.

www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-akustic/
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Spára mezi deskami

01  Deska CETRIS® AKUSTIC
02 Vrut 4,2 × 25 (35) mm s plastovou pohledovou krytkou
03 Křížová spojka
04 CD profil montážní (nebo dřevěný hranol)
05 CD profil nosný (nebo dřevěný hranol)
06  Absorpční tkanina Vlies
07 Minerální vlna

Kladení desek CETRIS® AKUSTIC

www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-akustic/
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Detail okraje podhledu – plný pásek
Příčný řez

010203 04 05 06 0708

01  Deska CETRIS® AKUSTIC
02  Vrut 4,2 × 25 (35) mm s plastovou pohledovou krytkou
03  Křížová spojka
04  CD profil montážní (nebo dřevěný hranol)
05  CD profil nosný (nebo dřevěný hranol)
06  Absorpční tkanina Vlies
07  Minerální vlna
08  Pásek – deska CETRIS® BASIC

Detail okraje podhledu – límec

01  Deska CETRIS® AKUSTIC
02  Vrut 4,2 × 25 (35) mm s plastovou pohledovou krytkou
03  Křížová spojka
04  CD profil montážní (nebo dřevěný hranol)
05  CD profil nosný (nebo dřevěný hranol)
06  Absorpční tkanina Vlies
07  Minerální vlna
08  Límec – deska CETRIS® BASIC

01020308 0405 06 07
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Osová vzdálenost montážních a nosných prvků (CD profily, dřevěné latě) a závěsů:

TLOUŠŤKA DESKY
(mm)

VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 
a (mm)

VZDÁLENOST NOSNÝCH PROFILŮ
b (mm)

VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ 
c (mm)

 8 <420 <1 000 <625
 10 <420 <1 000 <420

www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-akustic/
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10.5 Záhonový obrubník CETRIS®

Záhonový obrubník CETRIS® HOBBY je 
deska pravo úhlého formátu o rozměru 
1 250 × 250 × 28 mm vzniká dělením desky 
CETRIS®. Horní hrana je oboustranně zkosena, 
boční hrany jsou frézováním upraveny pro vzá-
jemné spojení (pero + drážka). Obrubníky je mož-
no řezat, vrtat popřípadě frézovat.

Užití
Záhonový obrubník CETRIS® HOBBY je určen 
k vymezení tvaru zahradních záhonů a chodní-
ků. Obrubník je možno osadit do betonového lo-
že, popřípadě přímo do rýhy a obsypat zeminou. 
Obrubníky se kladou na sraz, pro dosažení pří-
mosti se doporučují ukládat pomocí dřevěné latě 
nebo natáhnutého provázku. Při ohraničení lome-
ných ploch se obrubník zkrátí a šikmým řezem se 
upraví boční hrany na požadovaný tvar.

BETONOVÉ LOŽE B 10

CHODNÍK (DLAŽBA)

10
0

m
ax

.
17

5 10
0 40

75

50 50

ZÁHON

PÍSEK 0 – 4 mm

ŠTĚRK 16 – 32 mm

Při osazení do betonového lože je nutné minimál-
ní uložení obrubníku 100 mm. Nad záhon (popří-
padě nad chodník) může obrubník přesahovat 
max. 100 mm. Podkladní beton musí být minimálně 
třídy B10.

Při osazení obrubníků do rýhy a obsypu zeminou 
může obrubník nad záhon (popřípadě nad chodník) 
přesahovat max. 50 mm. Při osazení je třeba ob-
rubník zajistit proti vybočení z roviny dodatečným 
spojením, například pomocí ocelové pásoviny, při-
ložené k obrubníkům a kotvené vruty nebo šrouby.

Opracování:
Záhonový obrubník CETRIS® HOBBY lze opracová-
vat stejnými nástroji jako cementotřískové desky 
CETRIS® BASIC. Obrubník je možno vrtat, řezat, 
popřípadě frézovat. Pro opracování obrubníku se 
doporučuje použít nástroje opatřené tvrdokovem, 
pro případ dělení použít ruční kotoučovou pilu 
s možností nastavit kotouč pro vytváření šikmých 
řezů. Při opracování dochází ke vzniku jemného 
prachu, který není zdraví škodlivý, přesto se dopo-
ručuje jeho odsávání.

Všechny rozměry v mm.
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www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/
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Ideálním řešením jak provést drobné stavby, opravy či doplňky na zahradě je použití cementotřískových desek CETRIS® HOBBY. Výhodou je především univer-
zální formát desek, který umožňuje i při vyšší tloušťce desky CETRIS® jednoduchou manipulaci, opracování i zabudování. Desky CETRIS® HOBBY jsou desky 
nižší jakostní třídy o rozměru 300 × 1250 mm. Desky CETRIS® HOBBY nejsou součástí standardní nabídky, a proto je nutno dodávku (množství, balení, termín 
dodání apod.) předem projednat s prodejním oddělením. 
Výhodou cementotřískových desek CETRIS® je vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům – pokud tedy není vyžadován estetický vzhled, není nutná jejich 
povrchová úprava. Desku CETRIS® HOBBY lze přímo bez impregnace zabudovat do terénu – například ve formě záhonového obrubníku, kompostéru, jahodov-
níku, venkovního schodiště, chodníku, rámu pařenišť a podobně. S pomocí základních nástrojů (kotoučová pila, vrtačka) lze deskami CETRIS® HOBBY opláštit 
drobné stavby, přístřešky, vytvořit výplň plotu a podobně. Rady, návody a další podrobné informace naleznete na www.cetrishobby.cz/napady.

10.6  CETRIS® HOBBY

Zahradní chodník posuvný

Užití a popis: Přemístitelný zahradní chodník po-
suvný zhotovíme z desek CETRIS® HOBBY tloušť-
ky 24 mm. Na pochůzí vrstvu potřebujeme odřezy 
široké 170 mm v délce 1250 mm. 
Na spojovací díl použijeme desky CETRIS® v délce 
340 mm.

Spotřeba desek CETRIS® a ostatních materiálů
Na jeden modul zahradního posuvného chodníku 
potřebujeme:
• CETRIS® HOBBY tl. 24 mm, 1250 × 170 mm, 

2 ks
• CETRIS® HOBBY tl. 24 mm, 340 × 170 mm, 3 ks
• 12 ks vrutů délky 40 mm

Dlaždicový zahradní chodník 
s obrubníkem
Užití a popis: Dlaždicový zahradní chodník s obrub-
níkem je složen z desek CETRIS® HOBBY tloušťky 
24 mm. Desky jsou nakráceny na požadované 
rozměry. Desky CETRIS® HOBBY jsou ponechány 
v maximální délce na obrubník.

Spotřeba desek CETRIS® a ostatních materiálů
Na jeden běžný metr dlaždicového zahradního 
chodníku s obrubníkem potřebujeme:
• Obrubník – CETRIS® HOBBY tl. 24 mm, 1250 × 

170 mm
• Dlaždice – CETRIS® HOBBY tl. 24 mm – 300 × 

300 mm, 3 ks/1 bm chodníku
• štěrkový podsyp

Plotová lať

Užití a popis: Plotové latě z desek CETRIS® HOBBY 
mohou být v tloušťkách od 18 do 28 mm. Desky 
CETRIS® HOBBY určené na plotové latě jsou v délce 
1250 mm s možností nakrácení na menší rozměr 
a v šířce 150 mm. Latě lze upravovat do oblouků či 
jiných tvarů dle návrhu plotu. Latě lze montovat na 
dřevěnou či kovovou kostru pomocí vrutů.

Spotřeba desek CETRIS® a ostatních materiálů
Na jeden běžný metr plotu potřebujeme:
• CETRIS® HOBBY tl. 18 až 28 mm, 

1 250 × 150 mm, 5 ks
• 15 ks vrutů délky od 40 do 80 mm

všechny rozměry v mm

Dlaždicový zahradní chodník s obrubníkem

Máte nápad na využití desek 

CETRIS® HOBBY?

Navštivte www.cetris-hobby.cz 

a podělte se o něj s ostatními!
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všechny rozměry v mm

Zahradní lavice Lavička Bouda pro psa

www.cetrishobby.cz
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Rám
pro pafieni‰tû

Schody – venkovní

Dûtské
pískovi‰tû

Jahodovník Rozvodné skfiínû 

v‰echny hodnoty v mm

www.cetrishobby.cz



208

10 Ostatní aplikace 
desek CETRIS®

www.cetrishobby.cz


