
DURELIS/ POPULAIR® 

 
Pevnostná trieda   Podľa normy    Výrobca 

P5     EN312     SPANO 

 

 

OBECNÉ PRAVIDLÁ POUŽITIA 

Doska môže byť použitá v prevádzkovej triede 2 (teplotná, vlhkostné obmedzenie okolitého prostredia) 

a v súlade s bezpečnostným zatriedením triedy 1 a 2, podľa EN 353-3. Dosky nesmú byť vystavené počas 

a po inštalácii priamemu kontaktu s vodou. Skladované musia byť v suchých vetraných priestoroch na 

paletách alebo dostatočnom počte priečnych podkladov. Skladovanie vertikálne (na hrane) je možné len 

v prípade, že doska nie je v priamom kontakte so zemou. V závislosti od teplotných a vlhkostných 

podmienok sa doska rozpína a zmršťuje (rozsah môže byť menší ako pripúšťa norma). Preto sa  pri 

montáži musí rátať s dilatačnými špárami min. 4 mm, prípade s dilatáciou stanovenou projektantom.  

Dosky musia byť pred inštaláciou aklimatizované s prostredím, v ktorom budú použité.  

Jednoducho sa delia rezaním a sú vhodné pre skrutkované spoje – pre rezanie a vŕtanie je potrebné 

používať vhodné náradie.  

 

Použitie dosiek Durelis/Populair® v strešnej konštrukcii 

Osová vzdialenosť podpier Minimálna hrúbka dosky 
do 600 mm 15 mm 
do 800 mm 18 mm 
do 1000 mm 22 mm 

Uvedené hrúbky dosiek sú iba orientačné, presné hrúbky je nutné riešiť podľa výpočtu konkrétneho 

statického zataženia. 

Doporučená vzdialenosť spojovacích prvkov v ploche dosky  
sklon 40° a viac 150 mm 
sklon  30-40° 200 mm 

sklon menej než 30° 300 mm 
 

vzdialenosť po obvode dosiek 150 mm 
  

vzdialenosť od okraja dosky min. 20 mm 
 

 

 



Použitie dosiek Durelis/Populair® v konštrukcii podláh 

Osová vzdialenosť podpier minimálna hrúbka dosky 
do 400 mm  15 mm 
do 600 mm 18 mm 
do 750 mm 22 mm 
do 900 mm 25 mm 

Uvedené hrúbky dosiek sú iba orientačné. Presné hrúbky je nutné riešiť podľa výpočtu konkrétneho 

statického zaťaženia a použitia podlahovej konštrukcie na nosný rošt. 

odporučená  vzdialenosť spojovacích prvkov v ploche 300 mm 
 

odporučená vzdialenosť spojovacích prvkov po obvode 150 mm 
 

Vzdialenosť od okraja dosky min. 20 min 
 

dilatácia po obvode konštrukcie min. 15 mm/4 m 
Podlahová konštrukcia je možná v prevedení na nosný rošt alebo ako a konštrukcia na plávajúcu podlahu. 

Pri konštrukcii plávajúcej podlahy je väčšinou vhodnejšie urobiť skladbu tvorenú dvoma doskami 

s minimálnou hrúbkou 18 mm, krížom na seba.  

Použitie dosiek Durelis/Populair® v konštrukcii stien 

Odporučená vzdialenosť spojovacích prvkov 

hrúbka dosky po obvode dosky v ploche dosky 
do 12 mm  100 mm 200 mm 

12 – 15  mm 125 mm 250 mm 
15 - 22 mm 150 mm 300 mm 

 

Odporučená minimálna hrúbka dosky 12 mm 
 

Vzdialenosť od okraja dosky min. 20 mm 
 

Všeobecné odporúčanie: 

- klince dĺžky 2,5x hrúbka použitej dosky; min. 40 mm, najlepšie špirálové 

- skrutky dĺžky 2,5x hrúbka použitej  dosky; min. 35 mm 

- dosky v prevedení PD4 (TG4), majú rubovú a lícovú stranu. Pri zhadzovaní vzniká na rubovej 

dilatačnej strane medzera 

- pri použití dosiek PD4 (TG4), v konštrukcii podláh je vhodné k zvýšeniu tuhosti zlepiť spoje 

vhodným lepidlom (napr. polyuretán) 

- pri použití dosiek SE(rovná hrana), musí byť dodržaná dilatačná špára medzi doskami min. 4 mm 

 



 


