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YTONG - stropný dielec

� Priemyselne vyrábaný vystužený dielec 
zhotovený presne na mieru a zaťaženie 
na konkrétnu stavbu 

� Jednoduchá a rýchla manipulácia a montáž
� Nie je potrebné robiť debnenie
� Pri montáži nie je potrebné konštrukčné podopretie
� Vylúčenie mokrého procesu 
� Zabudovanie za každého počasia
� Nízka objemová hmotnosť 
� Výborné tepelno-technické, akustické 

a protipožiarne vlastnosti  
� Rovnaký podklad pre povrchové úpravy 

s murivom YTONG 
� Ekologicky nezávadné
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Výrobok
Vystužený pórobetón značky P4,4 - 700

Obchodný názov 
YTONG - stropný dielec P4,4 - 700

Použitie
Realizácia stropov v bytovej,
občianskej a priemyselnej výstavbe 

Profilovanie
Čelá hladké, pozdĺžne plochy 
drážka + zalievacia drážka skosené
pozdĺžne hrany

Rozmerová tolerancia
Dĺžka ± 5,0 mm, 
Šírka ± 3,0 mm
Výška ± 3,0 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

Povrchové úpravy
Vnútorné omietky:
Sadrové a vápenno-sadrové omietky
Podlahové vrstvy podľa projektovej
dokumentácie

Doplnkové produkty
Náradie

Balenie
na paletách rozmeru: 
2000 x 600 mm
4000 x 600 mm

Technické údaje

Vlastnosti materiálu jednotka P4,4-700

Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m3 700

Hodnota charakteristickej pevnosti v tlaku N/mm2 4,4

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY (P 50%) W(m.K) 0,15

Požiarna odolnosť min. 60-90

Faktor difúzneho odporu μ - 7-10

Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 8,0.10-6

Modul pružnosti Eb N/mm2 2250

Súčiniteľ konvenčného zmraštenia ε mm/m 0,20

Minimálne uloženie stropných dielcov podľa podkladu

podklad minimálne uloženie (mm)

Betónová konštrukcia 100

Železobetónová konštrukcia 100

Oceľová konštrukcia 50

Stenové dielce YTONG 100

Murovaná konštrukcia 100

Drevená konštrukcia 100
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Základné údaje 

Upozornenie:

� stropné dielce YTONG sú 

vyrobené z vystuženého 

pórobetónu, nesmú 

sa skracovať ani inak 

tvarovo upravovať

� dĺžkový rozmer je 

v odstupňovaní po 10 mm

� šírkový rozmer 300-625 mm 

je v odstupňovaní po 1 mm

1) Orientačné hodnoty prevádzkových zaťažení bez vl. tiaže - pozri graf únosnosti

YTONG - stropný dielec P4,4 - 700

Hrúbka maximálna šírka 1)Doporučené prevádzkové

dĺžka zaťaženie

bez vlastnej tiaže

mm mm mm kN/m2

stále náhodilé spolu

125 4000 300-625 2,00 1,50 3,50

150 4800 300-625 2,00 1,50 3,50

200 4990 300-625 2,00 1,50 3,50

240 5990 300-625 2,00 1,50 3,50

YTONG - stropný dielec
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Montáž okamžite
pochôdznych stropov

Murivo sa musí pred kladením
YTONG - stropných dielcov upraviť
tak, aby jeho horná plocha bola
vodorovná, hladká a umožnila tak
bezproblémové uloženie stropných
dielcov plnou plochou na podklad.
YTONG - stropné dielce sa ukladajú
špeciálnymi kliešťami, alebo pomo-
cou textilných popruhov. Strop sa
môže ihneď zaťažiť, pričom sa musí
dbať na únosnosť plochy najmä pri
ukladaní osamelých bremien 
uprostred plochy. Po uložení dielcov 
sa po obvode stropu zamuruje
YTONG - vencová tvárnica. Medzi
YTONG - stropné dielce a YTONG 

- vencovú tvárnicu sa vloží výstuž
stužujúceho venca, do zálievkových
drážok stropných dielcov  sa vloží
zálievková výstuž. Zálievkové drážky 
a drážky vencov sa navlhčia, vyplnia
jemnozrnným betónom min. B15,
ktorý sa zhutní. 
So stropnými dielcami YTONG sa
má pri doprave, skladovaní a mon-
táži zaobchádzať šetrne. Podľa
možnosti je treba sa vyhnúť
medziskladovaniu. To je možné, keď
sa zabezpečí priama montáž z do-
pravného prostiedku. Zabudovanie
sa môže realizovať za každého
počasia. 
V zime je nutné brať ohľad na
nebezpečie mrazu. Pre rozpustenie
snehu a ľadu sa nesmie používať

soľ. Minimálne uloženie YTONG 
- stropných dielcov je 50 mm 
v prípade uloženia na oceľovú
konštrukciu. 
V ostatných prípadoch je uloženie
minimálne 100 mm. YTONG 
- stropné dielce konzolové alebo
šikmo zrezané je potrebné konzul-
tovať s výrobcom Xella Slovensko 
spol. s r.o., taktiež vytváranie
otvorov v stropnej konštrukcii, alebo
vytváranie otvorov v samotnom
stropnom dielci je možné len po
konzultácii s výrobcom. Základné
zásady pre projektovanie stropov
použitím YTONG - stropných dielcov
sú obsiahnuté v príručke
„Konštruovanie v priemyselnej 
výstavbe“.


