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8.9 Wypeánienia balustrad, tarasów, lodĪii, balkonów z páyt CETRIS®
Páyta cementowo-drzazgowa CETRIS® ze wzglĊdu na
wysoką odpornoĞü na dziaáanie wpáywów atmosferycznych, ognia, czy teĪ naruszenia mechanicznego
wykorzystywana jest w charakterze elementu elewacyjnego zewnĊtrznego. Poza elewacjami obiektów
páytĊ CETRIS® moĪna wykorzystywaü jako wypeánienie balustrad klatek schodowych, balkonów,
tarasów, lodĪii itp.
W celu unikniĊcia uszczerbku na zdrowiu, czy teĪ do
szkód na mieniu podczas naruszenia takich konstrukcji, naleĪy poddaü cienkoĞcienne i lekkie konstrukcje
badaniu na obciąĪenie udarowe.

BezpieczeĔstwo i zastosowalnoĞü wypeánienia balustrad na balkonach, tarasach, lodĪiach okreĞla siĊ na
podstawie normy ýSN 74 3305 Balustrady ochronne.
Krytyczne badanie ma na celu sprawdzenie niezawodnoĞci wypeánienia balustrad na dziaáanie obciąĪenia udarowego. Podczas tego testu wypeánienie
balustrady musi pokonaü opór miĊkkiego uderzenia
z energią uderzenia wg tabeli.
Niniejsze badanie udarowe sáuĪy do wykazania
bezpieczeĔstwa wypeánienia balustrady podczas
uderzenia przez osobĊ. Próbka badawcza, która
jest zgodna z realnym wykonaniem poddawana jest

dziaáaniu ciaáa badawczego spadającego z wymaganą energią pionową na powierzchniĊ wypeánienia.
MiĊkkie uderzenie przedstawia worek napeániony
kulkami szklanymi o Ğrednicy 3 mm i masie caákowitej 50 kg. Punkt uderzenia wybiera siĊ w miejscach
o najmniejszej wytrzymaáoĞci wypeánienia – najczĊĞciej Ğrodek wypeánienia. Po uderzeniu oceniany jest
stan wypeánienia – miĊdzy innymi nie moĪe dojĞü
do wytworzenia otworu, przez który przeszáaby kula
o Ğrednicy 76 mm, wzglĊdnie nie moĪe powstaü
pĊkniĊcie aĪ do krawĊdzi wypeánienia.

KATEGORIA UĩYTKOWANIA
POWIERZCHNI WG EN 1991-1-1

OKREĝLONE ZASTOSOWANIE

WARTOĝû ENERGII UDERZENIA (J)

A

Powierzchnie mieszkalne oraz powierzchnie dla czynnoĞci domowych

min. 150

B, C, D, E

Powierzchnie biurowe
Powierzchnie, gdzie moĪe dochodziü do gromadzenia osób
Powierzchnie handlowe

min. 250

8.9.1 Zalecane i sprawdzone warianty rozwiązania wypeánienia balustrady z páyty CETRIS®
8.9.1.1 Wypeánienie z páyty CETRIS® gr. 14 mm – mocowana mechanicznie (Ğruby, nity) do gáównej ramy
min. 70 mm, maksymalna odlegáoĞü wkrĊtów nie odstĊpu Ğrub kraĔcowych / nitów od krawĊdzi
W tym wariancie wypeánienie – páyta CETRIS® gr.
w kierunku podpory pionowej wynosi 400 mm
min. 14 mm – przymocowana jest do konstrukcji nopionowej do min. 50 mm.
Ğnej za pomocą Ğrub lub nitów. Rama noĞna skáada
siĊ z profili stalowych 40 × 40 × 4 mm, maksymalna OstrzeĪenie: Przy dáugoĞci páyty CETRIS® powyĪej
1 875 mm naleĪy uwzglĊdniü wpáyw rozszerzalnoĞci
odlegáoĞü podpórek pionowych wynosi 625 mm.
cieplnej metalu i kurczliwoĞci páyty CETRIS® pod
Przy takim sposobie zabudowania obowiązują te wpáywem zmiany wilgotnoĞci – konieczne zwiĊkszesame zasady jak w przypadku aplikacji elewacyjnej:
NoĞna konstrukcja i mechaniczne zakotwiczenie wypeánienia balustrad – páyta CETRIS® gr. 14 mm
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• páyty ukáadane są ze spoiną o szerokoĞci co najmniej 5 mm (przy uĪyciu páyt CETRIS® o dáugoĞci
aĪ 3 350 mm spoinĊ naleĪy zwiĊkszyü do 10 mm)
• w páycie CETRIS® jest wstĊpnie wywiercony otwór
(Ğrednica wywiercenia wynosi 8 mm dla páyty o
wymiarze do 1 600 mm, Ğrednica wywiercenia
10 mm dla páyty o wymiarze powyĪej 1 600 mm)
• do mocowania stosowane są wkrĊty z podkáadką
oraz gumą uszczelniającą –zalecany typ SFS SX
3/20 – 5,5 × 50 mm (gruboĞü skleszczenia 20 mm)
lub nity – zalecane typy: ETANCO nit Alu/nierdz.
otwarty 4,8 × 24 mm (gruboĞü skleszczenia
20 mm), SFS AP 16-50210-S 5 × 21 mm (gruboĞü
skleszczenia 18 mm)
• odlegáoĞü wkrĊtu skrajnego/nitu od pionowej
krawĊdzi wynosi 30 mm, od krawĊdzi poziomej
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profil poziomy (osiowy dystans max. 1250 mm)
profil pionowy (osiowy dystans max. 625 mm)
wkrĊntz podkáadką oraz gumą uszczelniającą

Wszystkie dane w mm

135

8

8

Systemy elewacyjne
CETRIS®

8.9.1.2 Wypeánienie z páyty CETRIS gr. 16 mm, ewentualnie 10 mm – mocowana w listwie obwodowej i przyklejona do wzmocnieĔ wewnĊtrznych
Páyta CETRIS® tworząca wypeánienie balustrady znitowana z ramą (maks. odstĊp 500 mm), do wejest na caáym obwodzie wykoĔczona listwą – wáo- wnĊtrznego wzmocnienia páyta CETRIS® jest przyĪona do listwy F (profilu) z dylatacją przy krawĊdzi klejona klejem Den Braven Mamut Glue High Tack.
o szerokoĞci 3 – 5 mm. W ten sposób wykoĔczona Od stron zewnĊtrznych Īaden element mocujący
páyta jest osadzona w ramie obwodowej z piono- nie jest widoczny.
wymi wzmocnieniami. Na obwodzie listwa F jest

Max. 500 mm

860 mm
Wysokość płyty CETRIS®
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W przypadku zastosowania páyty CETRIS®
gr. 16 mm maksymalny dopuszczalny odstĊp pionowych wzmocnieĔ wewnĊtrznych wynosi 625 mm.
Odpowiednim typem listwy obwodowej jest profil
F PROAL 74009.
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Płyta CETRIS® przyklejona
k wsparcie wewnętrzne

F-profil aluminiowy – dla páyty gr. 16 mm
Usztywnienie pionowe 40 × 25 × 4 mm
Nity – poáączenie F-profila z ramką

Max. 625 mm

Max. 500 mm

860 mm

Wysokość płyty CETRIS®
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W przypadku zastosowania páyty CETRIS®
gr. 10 mm maksymalny dopuszczalny odstĊp pionowych wzmocnieĔ wewnĊtrznych wynosi 420 mm.
Odpowiednim typem listwy obwodowej jest profil
F PROAL 74008.
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Płyta CETRIS®
przyklejona k
wsparcie
wewnętrzne

Max. 420 mm

Max. 420 mm

Wszystkie opisane warianty zostaáy pomyĞlnie przetestowane na wyĪszą wartoĞü energii
uderzenia – tj. 250 J, nadają siĊ wiĊc do wszystkich klas zastosowania.
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F-profil aluminiowy – dla páyty gr. 16 mm
Usztywnienie pionowe 40 × 25 × 4 mm
Nity – poáączenie F-profila z ramką

