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YTONG - vencová tvárnica

� Je prvkom strateného debnenia 

stužujúceho venca stropu

� Optimálna tepelná izolácia stropu

� Jednoduchá a efektívna montáž

� Jednoduchá úprava rozmerov

� Nízka objemová hmotnosť

� Rovnaký podklad pre povrchové 

úpravy s murivom

� Ekologicky nezávadné
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Výrobok
Pórobetón značky P4 - 500
Minerálna vlna

Obchodný názov
YTONG - vencová tvárnica

Použitie
Stratené debnenie stužujúceho 
obvodového venca stropu, doda-
točné zateplenie vonkajších stien 

Profilovanie
Hladké

Rozmerová tolerancia
Dĺžka ± 1,5 mm, šírka ± 1,5 mm, 
výška ± 1,0 mm
Stupeň horľavosti
Podľa „Rozhodnutia 96/603“ 

Európskeho hospodárskeho
spoločenstva je výrobok zaradený
ako materiál so stupňom horľavosti
„A“ bez skúšania a spĺňa kritéria
triedy „A1“ podľa STN EN 16501-1

Malta
YTONG tenkovrstvová lepiaca malta

Povrchové úpravy
Vonkajšie omietky:
Ľahké omietky určené pre póro-
betón
Odporúčané kritériá:
¬pevnosť v tlaku Rd = 2 až 5 MPa
¬pevnosť v ťahu za ohybu 
Roh ≥ 0,5 MPa

¬priľnavosť Rhz ≥ 0.2 MPa
¬koeficient nasiakavosti 
w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

¬ekvivalentná difúzna hrúbka sd ≤ 2,0 m
¬súčin w. sd ≤ 0,2 kg.m-1.h-0,5

¬objemová hmotnosť 
ρ = 800 až 1200 kg.m-3

¬paropriepustné a vodoodpudivé
¬doržovať hrúbku vrstvy omietok
doporučovanú výrobcom

¬technologický postup, príprava pod-
kladu, doba zrenia, povrchová
úprava musí byť špecifikovaná
výrobcom omietky

Doplnkové produkty
Malta
Náradie

Balenie
vo fóliach na paletách rozmeru:
1200 x 750 mm

Technické údaje

Vlastnosti materiálu jednotka P4-500 NOBASIL T 150

Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m3 600 150

Hodnota charakteristickej pevnosti v tlaku N/mm2 4 0,02

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY (P 50%) W/(m.K) 0,134 0,04

Tepelný odpor R m2.K/W 0,33 1,0

Faktor difúzneho odporu μ - 7-10 2,5

Súčiniteľ konvenčného zmraštenia ε mm/m 0,20
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1) Pórobetón značky P4 - 600 hrúbky 50 mm + minerálna vlna hrúbky 40 mm
2) Hodnoty podľa skladobných rozmerov 
3) Expedičná hmotnosť palety je vypočítaná z priemernej objemovej hmotnosti pri 30% hmotnostnej

vlhkosti, vrátane palety.

011  YTONG - presné tvárnice

011c  YTONG - vencová tvárnica

052  YTONG - stropné dielce

161  Vonkajšia omietka

163  Omietkové pletivo

166  Vnutorná omietka

612  Doplnková výstuž stropu

∅ 8 mm/10505 v zálievke

701  Obvodový veniec

900  Vrstvy podlahy

011  YTONG - presné tvárnice

011c  YTONG - vencová tvárnica

050  Železobetónová doska

161  Vonkajšia omietka

163  Omietkové pletivo

166  Vnutorná omietka

900  Vrstvy podlahy

Základné údaje 

YTONG - vencová tvárnica

výrobný počet bežných plocha na expedičná spotreba spotreba

rozmer1) kusov metrov na palete2) hmotnosť 3) malty na malty na

š x v x d na palete palete2) palety1 1 m2 muriva 1 paletu

mm ks/pal bm/pal m2/pal kg/pal kg/m2 kg/pal

90x249x599 84 50,4 12,6 582 0,8 10


