Ponukový list
Kalkulátor pre navrhovanie mechanického pripevnenia vonkajších
tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
podľa STN 73 2902:2012
Od 1.9.2012 je v platnosti technická norma STN 73 2902:2012 pre navrhovanie a použitie mechanického
pripevnenia kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) na spojenie s podkladom. Od 1.1.2013 sa
vyžaduje návrh mechanického pripevnenia ETICS podľa tejto normy bez ohľadu na to kedy sa projektová
dokumentácia začala pripravovať.
Postupom podľa STN 73 2902 sa navrhuje mechanické pripevnenie ETICS pre:
- výlučne mechanicky pripevňované ETICS;
- lepené ETICS s doplnkovým mechanickým pripevnením;
Tento kalkulátor navrhuje počet rozperných kotiev v ETICS v súlade s STN 73 2902:2012 a STN EN 19911-4:2007, na základe zvolených charakteristík objektu (výška, veterná oblasť, kategória terénu, podkladový
a tepelnoizolačný materiál). Je určený stavebným inžinierom ako výpočtovo-návrhový nástroj pri
spracovávaní projektovej dokumentácie ETICS pre stavebné konanie a/alebo realizačnú fázu. Za využitie
hodnôt z tohto kalkulátora je plne zodpovedná osoba, ktorá ho používa.
Výpočet pomocou tohto kalkulátora je možné vykonať iba pre rozperné kotvy ktorých zhoda bola
preukázaná podľa ETAG 014 (prípadne CUAP) a sú súčasťou ETICS podľa dokumentácie výrobcu ETICS,
ktorý preukázal zhodu systému podľa ETAG 004. Kalkulátor obsahuje databázu rozperných kotiev vrátane
ich odolnosti proti vyvlečeniu, nielen na základnej hrúbke tepelnej izolácie (50-60 mm), ale aj na iných
hrúbkach. Umožňuje sa tým zníženie výsledného počtu rozperných kotiev.
Výpočet pozostáva zo 4 základných krokov. V prvom kroku sa zadajú charakteristiky budovy/stavby, v
druhom kroku sa zo zoznamu vyberie vhodný typ rozpernej kotvy, v treťom kroku sa navrhne kotvenie a v
štvrtom kroku sa vytlačia výsledky výpočtu. V prípade potreby, je možné vytlačiť záznam o skúške in situ
pre stanovenie charakteristickej sily podľa prílohy A STN 73 2902:2012, ktorá predchádza návrhu kotvenia.
Forma dodania kalkulátora je na CD nosiči zaslaním na dobierku, alebo elektronickou poštou.
Cena kalkulátora je 150 € s DPH. Zľavnená cena pre členov Slovenskej komory stavebných
inžinierov (SKSI) a občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) je 60 € s DPH.
Zľavnená cena sa vzťahuje na objednávky zaslané do 31.7.2013. Po tomto dátume platí pôvodná cena.
Bližšie informácie získate na adrese pob.ba@tsus.sk alebo na telefónnom čísle 02/49228201.

Objednávkový formulár/návratka:
Meno:......................................................................

Priezvisko:.................................................................

Názov spoločnosti:..................................................

Forma:.......................................................................

Adresa:...............................................................................................................................................................
IČO:.........................................................................

IČDPH:.......................................................................

TEL:.........................................................................

E-MAIL:......................................................................

ČLENSTVO:
FORMA DODANIA:

OZ ZPZ;

SKSI, Registračné číslo:......................................

CD nosič;

Elektronická pošta

K cene sa účtujú poštovné náklady 2 € s DPH.

..........................................
Odoslaním objednávky na pob.ba@tsus.sk dávate súhlas na spracovanie poskytnutých údajov.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A UKÁŽKY ZÁKLADNÝCH KROKOV VÝPOČTU
Kalkulátor pracuje v
štandardnom prostredí
Microsoft EXCEL od verzie
2007.
Je spracovaný vo forme
šablóny programu EXCEL
podporujúcej makrá, z ktorej
je možné ukladať výsledky
výpočtov vo forme
excelovských súborov.
Výsledky výpočtu sa dajú
vytlačiť vo forme formulára.

Kalkulátor združuje
relevantné požiadavky
z noriem STN 73 2902,
STN EN 1991-1-4 s
hodnotami deklarovanými
výrobcami rozperných
kotiev a ETICS.
Za využitie hodnôt z tohto
kalkulátora je plne
zodpovedná osoba, ktorá
ho používa.

Kalkulátor obsahuje databázu rozperných kotiev
s údajmi poskytnutými výrobcami, resp.
zástupcami výrobcov kotiev.
Do databázy kotiev je možné doplniť nové kotvy,
resp. hodnoty zo skúšok kotiev vykonaných „in
situ“.
V prípade ak do výstupných formulárov požadujete
vložiť logo Vašej firmy, priložte ho k objednávke
v štandardnom grafickom formáte.
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