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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Protipožiarna sadrová omietka - technické dáta

Popis výrobku

Knauf VERMIPLASTER® je protipožiarna sadrová 
omietka pre použitie v interiéri. Pozostáva zo sad-
ry ako spojiva a šeciálnej zmesi ľahkých prímesí 
a prísad, ktoré zaisťujú snadné strojové nanášanie. 
Omietka Knauf VERMIPLASTER® získala Európ-
ske technické schválenie ETA - 11/0229.

Spôsob dodávky
vrece 20 kg obj.č. 00434042

Skladovanie
Vrecia skladujte na drevených paletách v suchom 
prostredí. Poškodené a otvorené vrecia je po-
trebné vzduchotesne uzavrieť a spotrebovať ako 
prvé. Skladovateľnosť výrobku je cca 6 mesiacov. 
Skladujte pri teplotách max. do 45°C.

Oblasť použitia

Omietka KNAUF VERMIPLASTER® bola vyvinutá 
špeciálne pre pasívnu protipožiarnu ochranu inte-
riéru. Účelom omietky je v prípade požiaru, zaistiť 
nosnosť konštrukčných prvkov, ktoré musia ostať 
neporušené, kým neprebehne uhasenie alebo 
evakuácia objektu.

Omietka je určená pre nasledujúce prvky, 
v súlade s ETAG 018-3

 oceľové nosníky a stĺpy
 betónové nosníky a stĺpy
 betónové steny a stropy
 spriahnuté oceľovobetónové prvky 

(trapézový plech s betónom)

Popis výrobku

 Protipožiarna omietka podľa ETA 11/0229:
Oceľ do R 120
Spriahnuté konštrukcie do REI 120
Betón do R 240

 Jednoduché strojové nanášanie
 Snadná spracovateľnosť
 Podstatne vyššia výdatnosť v porovnaní 

s inými výrobkami
 Rýchlotvrdnúci
 Na báze sadry
 Pre použitie v interiéri
 Farba biela
 Nepôsobí agresívne na oceľovú konštrukciu
 Bez negatívneho vplyvu pri použití 

v potravinárskom priemysle

Technické údaje

Reakcia na oheň A1 nehorľavá STN EN 13501-1
Sypná hmotnosť 500 – 600 kg/m3

Počiatočná doba tuhnutia cca 90 – 170 min.
Konečná doba tuhnutia cca 180 – 300 min.
Súčiniteľ difúzneho odporu pre vodné pary μ 8 STN EN ISO 10456
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 0,70 MPa

STN EN 13279-2
Pevnosť v tlaku > 1,70 MPa
Priľnavosť k betónu > 0,40 MPa STN EN 13279-2 

STN EN 1015-12 
EGOLF SM 5

Priľnavosť k oceli > 0,20 MPa
Priľnavosť k pozinkovanej oceli > 0,05 MPa
Tvrdosť povrchu > 1,90 MPa
pH 12 – 13
Spotreba cca 6,5 – 7 kg/m²/10 mm
Všetky uvedené konštrukcie sú približné a môžu sa líšiť podľa podkladu. Presná spotreba môže byť stanovená len pre konkrétny objekt.
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Oceľové nosníky a stĺpy

Stanovenie pomeru U/A pre oceľové nosníky a stĺpy Schématický obrázok

Konštrukčné vlastnosti
b, h a t v cm, plocha A v cm2

Pôsobenie 
ohňa

U/A
m-1

4 -strany

3 -strany

Pôsobenie 
ohňa

U/A
m-1

3 -strany

3 -strany

Konštrukčné vlastnosti
b, h a t v cm, plocha A v cm2
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Súčiniteľ prierezu U/A oceľových nosníkov a stĺpov

U = pôsobenie požiaru
A = prierezová plocha profi lu (m2) 

Hrúbka pre ochranu profi lu proti ohňu je stanovená na základe súčiniteľa prierezu U/A a jeho tvaru
Hodnoty sú orientačné. U jednotlivých výrobcov valcovaných profi lov sa môžu líšiť.

Oceľové nosníky a stĺpy 

Tabuľka 1.1

Profi l 
IPN

Expozícia 3 strany 4 strany

Profi l 
HEB

Expozícia 3 strany 4 strany

Profi l 
HEA

Expozícia 3 strany 4 strany

Profi l 
IPE

Expozícia 3 strany 4 strany

Profi l 
HEM

Expozícia 3 strany 4 strany

Pomery U/A oceľových nosníkov a stĺpov (m-1)
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Oceľové nosníky a stĺpy - hrúbka omietky

Minimálna hrúbka Knauf VERMIPLASTER®  Všetky údaje v mm 
Voľba hrúbky Knauf VERMIPLASTER® v závislosti od pomeru U/A chráneného prierezu oceľových stĺpov a nosníkov, kritickej teploty ocele 
a požadovanej triedy požiarnej odolnosti.

VERMIPLASTER® je možné použiť  na ochranu stĺpov a nosníkov prierezu I a H pre namáhanie z troch alebo štyroch strán. Tabuľka 2

hodnota
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Východiskové podmienky / betónové nosníky

Východiskové hodnoty betónu pre aplikáciu Vermiplasteru  

1. Hodnoty uvedené v tabuľkách platia pre betón s bežnou objemovou hmotnosťou (2000 až 2600 kg/m3- viď EN 206-1) s kremičitými prímesami
2. Ak sú v nosníkoch alebo stĺpoch použité vápenné alebo ľahké prímesi, minimálny rozmer prierezu môže byť zmenšený o 10%.
3. Pri použití tabuľkových hodnôt nie je nutné vykonávať ďalšie kontroly pevnosti v šmyku a strihu, ani detailov ukotvenia.
4. Tabuľkové údaje v tejto časti sú založené na úrovni referenčného zaťaženia f=0,7, ak nie je uvedené inak v príslušných odstavcoch.
5. Zníženie charakteristickej pevnosti vystužovacej a predpätej ocele v závislosti od teploty:
 armovacia oceľ: 500°C
 predpätá oceľ (tyče: EN 10138 -4): 400°C
 predpätá oceľ (drôty a zväzky drôtov: EN 10138 -2 a 10 138-3): 350 °C
6. Hodnoty neplatia pre prefabrikovaný betón.

Betónové nosníky

e = hrúbka KNAUF VERMIPLASTER®

b = min. rozmer
a = min. axiálna vzdialenosť výstuže

Všetky údaje sú uvedené v mm.

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Čas (min.)

30 60 90 120 180

emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

13 26 27 26 -

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

33 46 59 64 60

 Výsledky platia iba pre betónové nosníky a stĺpy vo vodorovnej a zvislej polohe, ktoré sú vystavené pôsobeniu ohňa z viacerých strán.
 Výsledky platia pre betón s hustotou 2 025 kg / m³ až 2 740 kg / m³.
 Výsledky platia pre betóny, u ktorých dochádza k lomu pri pôsobení napätia v tlaku, ktoré sa rovná alebo je vyššie ako u skúšaného betónu: 

50,0 N / mm² po   28 dňoch.
 Výsledky platia pre nosníky so šírkou základe, ktorá sa rovná alebo je väčšia než 150 mm.

Hodnoty ekvivalentnej hrúbky betónu podľa Európskeho technického schválenia ETA - 11/0229 Tabuľka 3
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Betónové nosníky proste a spojito podopreté

Betónové nosníky

e = hrúbka KNAUF VERMIPLASTER®

b = min. rozmer
a = min. axiálna vzdialenosť výstuže

Všetky údaje v mm.

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musia byť použité v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami pri dimenzovaní konštrukcie.
 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú iba požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže z hľadiska technológie 

betónu.

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musia byť používané len v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami pri dimenzovaní konštrukcií.
 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvku zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže z hľadiska technológie betónu.

  Minimálne rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu prosto podopretých nosníkov 
                        zo železobetónu a predpätého betónu. Tabuľka 4

  Minimálne rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu spojitých nosníkov zo železobetónu a predpätého betónu Tabuľka 5

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 12,0 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 12,0 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Aplikovaná hrúbka 
Knauf VERMIPLASTER®

Aplikovaná hrúbka 
Knauf VERMIPLASTER®

emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Klasifi kácia

Klasifi kácia
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Betónové stĺpy

Betónové stĺpy

e = hrúbka KNAUF VERMIPLASTER®

b = šírka prvku
d = dĺžka prvku
a = min. osová vzdialenosť 

Všetky údaje sú uvedené v mm.

Aplikovaná hrúbka 
Knauf VERMIPLASTER®

Čas (min.)

30 60 90 120 180

emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka 13 26 27 26 -

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka 33 46 59 64 60

 Výsledky platia len pre betónové nosníky a stĺpy vo vodorovnej alebo zvislej polohe, ktoré sú vystavené pôsobeniu ohňa z viacerých strán.
- Výsledky platia pre betón s objemovou hmotnosťou 2 025 kg / m3 až 2 740 kg / m3

- Výsledky platia pre betóný, ktorých lomová pevnosť sa rovná alebo je vyššia ako u skúšaného betónu: 50,0 N / mm2 po 28 dňoch.
- Výsledky platia pre nosníky so šírkou základne, ktorá je rovnaká alebo väčšia ako 150 mm.

Hodnoty ekvivalentnej hrúbky betónu podľa Európskeho technického schválenia ETA - 11/0229 Tabuľka 6

Minimální rozmery sloupu a axiální rozteč sloupů s pravoúhlým nebo kruhovým průřezem          Tabuľka 7

emin = 6,9 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 12,0 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 18,5 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Aplikovaná hrúbka 
Knauf VERMIPLASTER®

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musia byť používané v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami pri dimenzovaní konštrukcií.
 Nulové osové vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže z hľadiska technológie betónu.

  Minimálne rozmery stĺpov a osová vzdialenosť výstuže od povrchu stĺpov s pravouhým alebo kruhovým prierezom Tabuľka 7

Klasifi kácia
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Betónové stropy

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Čas (min.)

30 60 90 120 180 240

emin = 10,61 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

29 37 41 41 40 39

emax = 20,18 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

43 54 64 68 72 73

 Výsledky platia len pre betónové dosky a steny, ktoré sú vystavené pôsobeniu ohňa z jednej strany.
 Výsledky platia pre betón s hustotou 1 908,25 kg / m3 až 2 662,25 kg / m3 (hustota skúšaného betónu 2 245 kg / m3 až 2 315 kg / m3).
 Výsledky platia pre dosky s hrúbkou, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 120 mm.

Hodnoty ekvivalentnej hrúbky betónu podľa Európskeho technického súhlasu ETA -11/0229 Tabuľka 8

  Minimálne rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu prvku železobetónových
                       a predpätých stropných dosiek so skrytými hlavicami Tabuľka 10

emin = 10,61 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

emax = 20,18 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musí byť použitý v spojení s ďalšími neopomenutelnými hľadiskami pri dimenzovaní konštrukcií.
 Osovné vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie z hľadiska technológie betónu.

Klasifi kácia

emin = 10,61 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

emax = 20,18 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

 Pre krížom vystužené dosky, kde Lx a Ly predstavujú vzájomne kolmé rozpätie dosky a kde ly je dlhšie rozpätie.
 Osová vzdialenosť „a” (mm) pre krížom vystužené dosky, kde Ly/Lx ≤ 1,5 a 1,5 < Ly/Lx ≤ 2 sa rovná 0.
 Len pre REI 240 s Knauf VERMIPLASTER® hr. 10,61mm a pomerom strán dosky Ly/Lx ≤ 1,5 je hodnota „a” rovná 1 a pre 1,5 ≤ Ly/Lx ≤ 2 je hodnota „a” rovná 11.
 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musí sa používať v spojení s ďalšími neopomenutými hľadiskami pri dimenzovaní konštrukcií.
 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňuje len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže z hľadiska 

technológie betónu.

  Minimálne rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu prvku železobetónových a predpätých proste podopretých 
                       betónových dosiek vystužených v jednom alebo v oboch smeroch. Tabuľka 9

Klasifi kácia

Betónové stropy

e = hrúbka Knauf VERMIPLASTER®
hs = výška betónu
a = min. osová vzdialenosť výstuže

Všetky údaje sú uvedené v mm.



11Copyright by Knauf Bratislava s. r. o.

P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Betónové rebrové dosky

Betónové rebrové dosky

e = hrúbka KNAUF VERMIPLASTER®

b = min. rozmer
a = min. axiálna vzdialenosť výstuže
hs = výška betónu

Všetky údaje sú uvedené v mm

emin = 10,61 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

emax = 20,18 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

  Minimálne rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu železobetónových alebo predpätých 
                        proste podopretých stropných dosiek vystužených v jednom alebo oboch smeroch. Tabuľka 12

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musí byť používaný len v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami pri dimenzovaní 
konštrukcií.

 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže z hľadiska technológie betónu.

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

 R 30  R 45  R 60  R 90  R 120  R 180
bmin a bmin a bmin a bmin a bmin a bmin a

emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

150 2 150 10,5 150 9 150 28 174 39 240 80
150 2 150 10,5 150 9 173 18 214 34 300 70
150 2 160,5 5,5 174 4 273 13 274 29 400 65
187 2 230,5 0,5 274 0 373 8 474 24 600 60

emax = 12,0 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

150 0 150 1,7 150 0,2 150 13,9 157,3 22,3 240 80
150 0 150 1,7 150 0,2 158,9 3,9 197,3 17,3 300 70
150 0 151,7 0 165,2 0 258,9 0 257,3 12,3 400 65
178,2 0 221,7 0 265,2 0 358,9 0 457,3 7,3 600 60

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

150 0 150 0 150 0 150 0 150 1 180 20
150 0 150 0 150 0 150 0 176 0 240 10
150 0 150 0 154 0 241 0 236 0 340 5
167 0 210,5 0 254 0 341 0 436 0 540 0

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musí byť používaný v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami 
pri dimenzovaní konštrukcie.

 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže 
z hľadiska technológie betónu.

  Minimálne rozmery a osové vzdialenosti výstuže od povrchu železobetónových a predpätých 
                       proste podopretých nosníkov Tabuľka 11
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Betónové steny

Betónové steny

e = hrúbka KNAUF VERMIPLASTER®

hs = výška betónu
a = min. axiálna vzdialenosť výstuže

Všetky údaje sú uvedené v mm.

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Čas (min.)

30 60 90 120 180 240

emin = 10,61 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

29 37 41 41 40 39

emax = 20,18 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

43 54 64 68 72 73

 Výsledky platia len pre betónové dosky a steny, ktoré sú vystavené pôsobeniu ohňa z jednej strany
- Výsledky platia pre betón s objemovou hmotnosťou 1 908,25 kg / m3 až 2 662,25 kg / m3 (obj. hmotnosť skúšaného betónu 2 245 kg / m3 až 2 315 kg / m3).

Hodnoty ekvivalentnej hrúbky betónu podľa Európskeho technického schválenia ETA -11/0229 Tabuľka 13

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Čas (min.)

EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240

emin = 10,61 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

31 37 43 59 79 110 136

emax = 20,18 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

17 21,5 26 36 52 78 102

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLSTER® a musí byť používaný v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami 
pri dimenzovaní konštrukcií.

 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie z hľadiska 
technológie betónu.

  Minimálna hrúbka nenosnej steny (priečky) hs Tabuľka 14

  Minimálne rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu nosných betónových stien
                        (stena je vystavená pôsobeniu ohňa z jednej strany) Tabuľka 15                                         

emin = 10,61 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

emax = 20,18 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

Aplikovaná hrúbka 
Knauf VERMIPLASTER®

 Všetky uvedené hodnoty platia výhradne pre Knauf VERMIPLASTER® a musí byť používaný v spojení s ďalšími neopomenuteľnými hľadiskami pri dimenzovaní konštrukcií.
 Nulové hodnoty osovej vzdialenosti výstuže od povrchu prvkov zohľadňujú len požiarne hľadisko. Je nutné rešpektovať minimálne krytie výstuže z hľadiska technológie 

betónu.

Klasifi kácia
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Spriahnuté oceľovobetónové stropy (trapézový plech s betónom)

Betónové rebrové dosky

e = hrúbka KNAUF VERMIPLASTER®

h = výška betónu s plechom
a = šírka rebra
h1 = výška rebra

Všetky údaje sú uvedené v mm.

Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa Európskeho technického schválenia ETA-11/0229
 Výsledky posúdenia platia pre kompozitné dosky z betónu/ocele, ktoré sú vystavené pôsobeniu ohňa na strane ocele a ďalej spĺňajú nasledujúce podmienky:

 Hrúbka plechu je rovná alebo väčšia ako 0,75 mm.
 Šírka rebra „a”, na ktoré je priamo nanesená vrstva protipožiarneho materiálu, by nemala byť väčšia než 1,5 násobok šírky skúšobnej vzorky, tzn. a ≤ 135 mm.
 Výška rebra h1 by nemala byť väčšia než 1,5 násobok výšky testovanej vzorky, tzn. h1 ≤ 88,35 mm.

 Výsledky posúdenia možu byť použité len na dosky vyrobené z betónu / ocele s objemovou hmotnosťou betónu od 0,85 do 1,15 násobku hrúbky testovaného 
betónu, tzn. 2 014 až 2 726 kg/m3

 Výsledky posúdenia platia pre betónové prvky s pevnosťou, ktorá sa rovná alebo je väčšia než pevnosť testovaného betónu, tzn. 33,8 MPa po 28 dňoch.
 Výsledky posúdenia platia pre všetky betónové prvky vyrobené z betónu s kremičitými prímesami.
 Výsledky posúdenia je možné použiť pre dosky z betónu / ocele, ak je účinná hrúbka dosky rovnaká alebo väčšia ako hrúbka testovanej dosky (90,3 mm).

Min. hrúbka omietky Knauf VERMIPLASTER® pre protipožiarnu ochranu v minútach (REI). Kritická teplota kompozitnej dosky z betónu a profi lovej ocele je 350°C.

Minimálna hrúbka nanesenej omietky Knauf VERMIPLASTER® Tabuľka 16

Celková hrúbka kompozitnej dosky 
z betónu / profi lového plechu h

Klasifi kácia
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Príklady výpočtu

Profi l: I 200
Kritická teplota ocele: 500°C
Rozmery prierezu:
 h: 200 mm
 b: 90 mm
 t1: 7,5 mm
 t2: 11,3 mm
 A: 33,4 cm³
Požiarna odolnosť: R 90
Pôsobenie ohňa: 3 strany
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Návrh
viď str. 4

Požiarna odolnosť: R 120
Rozmer -b-:  170 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 20 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2400 kg/m³

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Návrh:
viď str. 9, tab. 4

Min. rozmery a osová vzdialenosť výstuže prosto podo-
pretých nosníkov zo železobetónu a predpätého betónu.

Stanovenie pomeru U/A pre oceľové nosíky a stĺpy

Návrh
viď str. 7

Min. hrúbka Knauf VERMIPLASTER® (mm)

Posúdenie

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 20 mm
Súčiniteľ prierezu: 60 m-1 ≤ 196,11 m-1 ≤ 540 m-1

Ochranná hrúbka: 6 mm ≤ 20 mm ≤ 36 mm
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA - 11/0229

Posúdenie

Nový návrh 
a posúdenie:

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 12 mm
Rozmer -b-: 170 mm ≥ 157,3 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 20 mm ≤ 22,3 mm

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 18,5 mm
Rozmer -b-: 170 mm ≥ 150 mm
Osová vzdialenost výstuže -a-: 20 mm ≥ 1 mm
Min. šírka nosníka: 170 mm ≥ 150 mm
Objemová hmotnosť: 2740 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 2025 kg/m³
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA - 11/0229

3 strany emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná 
hrúbka

emax = 12,0 mm
celková priemerná aplikovaná 
hrúbka

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná 
hrúbka

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

Oceľové stĺpy a nosníky Betónové nosníky



15Copyright by Knauf Bratislava s. r. o.

P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Príklady výpočtu

Min. rozmery stĺpa a osová vzdialenosť výstuže stĺpov 
s pravouhlým alebo kruhovým prierezom

Požiarna odolnosť: R 90
Rozmer -b-:  300/300 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 20 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2400 kg/m³
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Požiarna odolnosť: REI 180
Rozmer -b-: 125 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 25 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2400 kg/m³
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Návrh:
viď str. 10, tab. 7

Návrh:
viď str. 11, tab. 9

Min. rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu žele zo-
betónových a predpätých proste podoprených plných dosiek pôso-
biacich v jednom a dvoch smeroch.

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 18,5 mm
Rozmer -b-: 300 mm ≥ 291 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 20 mm ≥     0 mm
Min. šírka nosníka: 300 mm ≥ 150 mm
Objemová hmotnosť: 2740 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 2025 kg/m³
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA -11/0229

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 10,61 mm
Rozmer -b-: 125 mm ≥ 120 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 25 mm ≥   15 mm
Min. šírka steny: 125 mm ≥ 120 mm
Objemová hmotnosť: 2740 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 2025 kg/m³ 
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA -11/0229

Posúdenie

Posúdenie

emin = 6,9 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 12,0 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

emin = 10,61 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 12,0 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

Betónové stĺpy Betónové dosky jednoducho podopreté
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Voľba najnepriaznivejšieho stavu
(doska, nosník)

Posúdenie
nosník

Posúdenie 
doska

Návrh:
viď str. 12, tab. 11

Návrh:
viď str. 12, tab. 12

Požiarna odolnosť: R 90
Rozmer -b-: 160 mm
Hrúbka dosky -hs-: 160 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 25 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2400 kg/m³
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Min. rozmer a osová vzdialenosť výstuže od povrchu prvku 
železobetónových a predpätých prosto podopretých nosníkov

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 12,0 mm
Rozmer -b-: 160 mm ≥  150 mm
Osová vzdálenost výstuže -a-: 25 mm ≥ 13,9 mm
Min. šírka nosníka: 160 mm ≥  150 mm
Objemová hmotnosť: 2740 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 2025 kg/m³
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA -11/0229.

Betónové rebrové dosky

Min. rozmery a osová vzdialenosť výstuže od povrchu prvku 
železobetónových alebo predpätých proste podopretých dosiek 
vystužených v jednom alebo v dvoch smeroch

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 12,0 mm
Pre obe časti platí väčšia hodnota

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 10,61 mm
Rozmer -b-: 160 mm ≥ 120 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 25 mm ≥     0 mm
Min. šírka steny: 160 mm ≥ 120 mm
Objemová hmotnosť: 2740 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 2025 kg/m³ 
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA -11/0229.

emin = 6,9 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 12,0 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 18,5 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia
Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

emax = 20,18 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emin = 10,61 mm  
celková priemerná aplikovaná hrúbka 

P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Príklady výpočtu
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Príklady výpočtu

Návrh:
viď str. 13, tab. 14

Požiarna odolnosť: EI 90
Hrúbka steny -hs-:  80 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 15 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2100 kg/m³
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Min. hrúbka nenosnej steny (priečky) -hs-

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 10,61 mm
Hrúbka steny -hs-: 80 mm ≥ 59 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 15 mm ≥ neposudzuje sa
Objemová hmotnosť: 2662,25 kg/m³ ≥ 2100 kg/m³ ≥ 1908,25 kg/m³
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA - 11/0229.

Posúdenie :

Betónové steny - nenosné

Návrh:
viď str. 13, tab. 15

Požiarna odolnosť: REI 120
Rozmer -b-: 150 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 50 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2400 kg/m³
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Min. rozmer a osová vzdialenosť výstuže od povrchu nosných betó-
nových stien (stena je vystavená pôsobeniu ohňa na jednej strane REI)

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia

emin = 10,61 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 20,18 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 10,61 mm
Hrúbka steny -hs-: 150 mm ≥ 119 mm
Osová vzdialenosť výstuže -a-: 50 mm ≥ 0 mm
Objemová hmotnosť: 2662,25 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 1908,25 kg/m³
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA - 11/0229.

Posúdenie :

Betónové steny - nosné

emin = 10,61 mm
celková priemerná aplikovaná hrúbka

emax = 20,18 mm 
celková priemerná aplikovaná hrúbka

Aplikovaná hrúbka Knauf 
VERMIPLASTER®

Klasifi kácia
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Požiarna odolnosť: REI 60
Výška betónu s plechom -h-: 120 mm
Výška rebra -h1-: 15 mm
Celková hrúbka kompozitu: 200 mm
Šírka rebra -a-: 50 mm
Hrúbka oceľového plechu: 1 mm
Objemová hmotnosť betónu: 2400 kg/m³
Hrúbka Knauf VERMIPLASTER® -e-: ?? mm

Návrh:
viď str. 14, tab. 16

Posúdenie:

Min. hrúbka nanesenej omietky Knauf VERMIPLASTER® -e-

Hrúbka Knauf VERMIPLASTER®: 15,0 mm
Hrúbka kompozitu -h-: 120 mm ≥ 90,3 mm
Hrúbka plechu: 1 mm ≥ 0,75 mm
Objemová hmotnosť: 2726 kg/m³ ≥ 2400 kg/m³ ≥ 2014 kg/m³
Obmedzené použitie výsledkov získaných podľa ETA - 11/0229

Trapézový plech s betónom

Celková hrúbka kompozitnej 
dosky z betónu / profi lovaného 
plechu -h-

Klasifi kácia

P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Príklad výpočtu
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P91.sk Knauf Vermiplaster ®
Spracovanie

Spracovanie

Podklad
Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený prachu 
a mastnôt. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť, 
v prípade neodstrániteľných zvyškov je potrebné vy-
skúšať ich zlúčiteľnosť s omietkou. Knauf VERMIPLAS-
TER® je možné nanášať na oceľ alebo oceľový plech 
bez penetrácie.  Výnimkou sú len povrchy s odlupujú-
cimi sa korozívnymi čiastočkami. Tie musia byť odstrá-
nené mechanicky.

Pred samotnou aplikáciou je nutné vyskúšat priľna-
vosť Knauf VERMIPLASTER® k nosnému prvku.

 Alkalické, epoxidové a zinok - silikátové základné 
nátery a staré nátery sú kompatibilné s Knauf VER-
MIPLASTER®.

 Olejové farby a farby uvoľňujúce pigmenty musia 
byť odstránené vhodnými prostriedkami.

 Pred použitím Knauf VERMIPLASTER® na ne-
odstraniteľné zvyšky starých náterov je potrebné 
overiť prídržnosť omietky k podkladu. 

 V priestoroch s vysokou vlhkosťou a/alebo rizokom 
kondenzácie musia byť prvky opatrené ochranný-
mi nátermi.

 Oceľ a trapézový plech: Nesúdržné odlupujúce sa 
korozívne čiatočky odstrániť. Staré nátery alebo 
ich časti je nutné buď odstrániť alebo vyskúšať 
priľnavosť Knauf VERMIPLASTER®. V prípade 
predpísanej antikoróznej ochrany ocele je potreb-
né použiť kompatibilný (zlúčiteľný) náter.

 Betón: Je potrebné dostatočne odstrániť zvyšky 
oddebňovacích olejov ako i separačných prostried-
kov.  Následne sa nanesie vhodná penetrácia.

Spracovanie
Požadovaná konzistencia pre spracovanie je dosiahnu-
tá pridaním odpovedajúceho množstva vody (cca 1 bar/ 
meter hadice s maltou). Množstvo nanášanej malty zá-
visí od použitej vzduchovej trysky. Povrch by mal byť 
rovnomerný a zrnitý.
Malta musí byť na podklad nanášaná rovnomerne zo 
vzdialenosti cca 30 cm v požadovanej hrúbke. V jednom 
pracovnom kroku je možné, v závislosti od podkladu, na-
striekať max. vrstvu hrubú 22 mm. Ak je potreba hrúbky 
väčšia (do 40mm), ďalšiu vrstvu je možné striekať cca 
po 60 minútach, metódou mokré do mokrého. Povrch 
prvej vrstvy nesmie byť na povrchu zaschnutý. Hrúbka 
vrstvy musí byť počas aplikácie neustále kontrolovaná.

Hrúbky Vermiplasteru
 Min. hrúbka: 6 mm
 Max. hrúbka v jednom pracovnom kroku: 22 mm
 Max. hrúbka vo dvoch pracovných krokoch: 40 mm

Hodnoty hrúbok pre jednotlivé požiarne odolnosti nájde-
te v technickom liste P91.sk

Stroje a zariadenia
Strojová omietačka Knauf PFT G4/G5 

Ø šneku: D4-3 (12 l/min) nebo D6-3 (20 l/min)
 Púzdro šneku D4-3 (12 l/min) nebo D6-3 (20 l/min)
 Šnek D4-3 (12 l/min) nebo D6-3 (20 l/min)
 Maltové hadice Ø 25 mm
 Tryska Ø 10 nebo 12 mm
 Dopravná vzdialenosť pre mokrú maltu 25 m
 Miešaci hriadeľ pre izolačnú maltu G4/G5

Doba spracovateľnosti
V závislosti od omietaného podkladu cca 180 - 300 min.

Teplota spracovania / klimatické podmienky
Omietku nenanášajte, ak je teplota v miestnosti alebo 
podkladu nižšia ako + 5°C. Čerstvo nanesenú omietku 
je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
mrazom, dažďom a vetrom kým úplne nevyschne.

Vysychanie
Zaistite dobré vetranie priestoru, aby omietka rýchlo vy-
schla. Ak sa na stavbe po aplikácii VERMIPLASTERU 
aplikuje horúci asfalt, je nutné zabezpečiť vertanie, aby 
nedošlo k tepelnému namáhaniu vysychajúcej omietky.

Doba schnutia: v závislosti na teplote, vlhkosti a vetra-
teľonosti u omietky hr. 10 mm je schnutie v priemere 
cca 14 dní. Doba vysychania omietky je závislá od tep-
loty / vlhkosti.

Povrch
Konečný povrch Knauf VERMIPLASTER® je hrubý. 
Podľa potreby je možné povrch vyrovnať  vyhladiť. 
Všetky následné vrstvy musia byť volené tak, aby ne-
dochádzalo k zníženiu protipožiarneho účinku omietky 
Knauf VERMIPLASTER®. 

Testovanie / certifikácia
Výrobný proces a zaistenie akosti sú trvalo kontrolova-
né subjektom (skúšobným ústavom, ako aj vnúrtopodni-
kovou kontrolou systému) Výroba je certifi kovaná podľa 
EN ISO 9001 a EN ISO 14001.



Poznámky
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www.knauf.sk

Tel.: +421 2 5824 0811

Fax: +421 2 5363 1075

Konštrukèné, statické a stavebno - fyzikálne vlastnosti systému Knauf možu byś dosiahnuté len v prípade, že sú používané systémové výrobky Knauf 
alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènosśou Knauf.

Knauf Bratislava s. r. o.,
Einsteinova 19,

851 01 Bratislava.

Technické zmeny vyhradené. Nami poskytovaná záruka sa vzśahuje iba na kompletný systém Knauf zhotovený pod¾a technologických postupov predpísaných firmou Knauf. 

Údaje týkajúce sa spotreby, množstva a vyhotovenia sú empirické hodnoty, ktoré sa v prípadne výzmname odlišných okolností môžu líšiś od skutoènosti. 

V takomto prípade odporúèame kontaktovaś technické oddelenie firmy Knauf. Všetky práva vyhradené. 

Zmeny, dotlaè a fotomechanická reprodukcia - a to aj iba jej èasti - si vyžadujú schválenie zo strany spoloènosti.

UPOZORNENIE: Vydaním nového technického listu, stráca tento technický list platnosś.

P91.sk Knauf Vermiplaster ®


