
YTONG - stenový dielec

� Priemyselne vyrábaný vystužený dielec 

zhotovený presne na mieru a zaťaženie 

na konkrétnu stavbu 

� Vhodné pre rôzne tvary pôdorysu stavby

� Jednoduchá a rýchla manipulácia a montáž

� Únosnosť zabezpečená okamžite po položení

� Nízka objemová hmotnosť 

� Vylúčenie mokrého procesu 

� Zabudovanie za každého počasia

� Výborné tepelno-technické a protipožiarne 

vlastnosti  

� Ekologicky nezávadné
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Technické údaje

Výrobok
Vystužený pórobetón značky P3,3 - 500
Vystužený pórobetón značky P3,3 - 600
Vystužený pórobetón značky P4,4 - 600
Vystužený pórobetón značky P4,4 - 700

Obchodný názov
YTONG - stenový dielec P3,3 - 500
YTONG - stenový dielec P4,4 - 600
YTONG - stenový dielec P3,3 - 600
YTONG - stenový dielec P4,4 - 700

Použitie
Realizácia stien v občianskej 
a priemyselnej výstavbe. Dielce
môžu byť ukladané na nosnú
konštrukciu alebo základ zvislo
alebo vodorovne. Možno ich použiť
aj ako protipožiarne steny.

Profilovanie
Čelá hladké, pozdĺžne plochy 
pero + drážka
Možnosť zrezania pozdĺžnych hrán
Možnosť vytvoriť v čelách drážku 
s rozmermi - šírka max. 50 mm, 
hĺbka max. 60 mm

Rozmerová tolerancia
Dĺžka ± 5,0 mm, 
šírka ± 3 mm, 
výška ± 3 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
Povrchové úpravy by mali byť 
paropriepustné a vodoodpudivé 
Vnútorné:
¬vápenné, vápenno-cementové, 

sadrové a vápenno-sadrové
omietky

¬drevený obklad
¬sadrokartónový obklad
Vonkajšie:
Ľahké omietky určené na pórobetón
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

¬hrúbka ≥ 12 mm
¬paropriepustné a vodoodpudivé 

Nátery
Akrylátové, vysoko odolné voči
poveternostným vplyvom, dosta-
točne pružné

Doplnkové produkty
Náradie

Vlastnosti materiálu jednotka P3,3-500 P3,3 - 600 P4,4 - 600 P4,4 - 700

Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m3 500 600 600 700

Hodnota charakteristickej pevnosti v tlaku N/mm2 3,3 3,3 4,4 4,4

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY (P 50%) W/(m.K) 0,126 0,16 0,16 0,18

Faktor difúzneho odporu μ - 7-10 7-10 7-10 7-10

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

Modul pružnosti Eb N/mm2 1575 1575 2250 2250

Súčiniteľ konvenčného zmraštenia ε mm/m 0,20 0,20 0,20 0,20
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Základné údaje

Upozornenie:

� Dĺžkový rozmer je v odstupňovaní po 10 mm

� Šírkový rozmer 300-598 mm 

je v odstupňovaní po 1 mm

� Šírkový rozmer do 625 mm je možné vyrobiť 

po dohode s výrobcom

� Pred začatím projektovania je vhodné informovať 

sa u výrobcu na možné atypické rozmery 

� Kompletný súbor detailov kotvení na rôzne typy 

stavebných konštrukcií je spracovaný 

v príručke „Konštruovanie v premyselnej výstavbe“, 

ktorú môžete na požiadanie získať v poradenskej 

kancelárii spoločnosti Xella v Bratislave

YTONG - stenový dielec  P3,3 - 500, P4,4 - 600, P3,3-600, P4,4-700

hrúbka maximálna dĺžka šírka vlastná tiaž požiarna

odolnosť

mm mm mm kN/m2 min.

125 5990 300-598 (625) 0,93 REI 180

150 5990 300-598 (625) 1,24 REI 180

200 5990 300-598 (625) 1,55 REI 180

240 5990 300-598 (625) 1,86 REI 180

300 5990 300-598 (625) 2,33 REI 180
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Príklad kotvenia horizontálnych stenových dielcov YTONG na železobetónovú konštrukciu


