
Skrz st ny nebo podlahy suterénu 
mohou prostupovat r zná média 
o r zných pr m rech a v r zn  
velkých skupinách. Pro ut sn ní 
prostup  ve spodní stavb  se 
používají speciální výrobky, které 
jsou testovány na plynot snost a na 
vodot snost. 

Pro uvedení vhodných výrobk  
do prodeje ve Stavebninách DEK 
jsme provedli vlastní testy výrobk  
od vybraných dodavatel . Cílem 
bylo ov ení jejich parametr , 
které dodavatelé uvád jí ve své 
dokumentaci. Hlavní je údaj, jakému 
tlaku vody zabudovaný výrobek 
vyhoví. Naše testování prob hlo 
v druhé polovin  roku 2020 
v Brn , kde pro tyto ú ely máme 
experimentální centrum DERIC 
– DEK Experimental Research 
Innovation Center. Pro testování 
byly vybrány výrobky ze sortimentu 
dodavatel  Bettra a Gerotop.

Testování probíhalo na dvou 
tlakových p ístrojích o r zných 
pr m rech pažnic do 150 
a 400 mm. Zkušební p ístroje jsme 
si vyrobili dle vlastního návrhu pro 
naplánovaný pr b h zkoušek a pro 
zamýšlené typy a rozm ry výrobk  
tak, aby bylo možné vše podrobn  
pozorovat a m it. K testování 
t snosti se použila voda, u které 

se snadno sledují pr niky kolem 
testovaného výrobku. Je možné 
testovat i vzduchem.

Konstrukci prostupu obvykle tvo í 
pr chodka (pažnice) vodot sn  
spojená s pevnou p írubou pro 
napojení na hydroizola ní povlak, 
volná p íruba pro sev ení povlaku 
k pevné p írub  a t snicí vložka dle 
procházejícího rozvodu (potrubí, 
kabely). Pr chodek m že být na 
jedné p írub  více. T snicí vložku 
obvykle tvo í pryžový blok se 
sv rnými deskami. Sev ení ve sm ru 
osy prostupu vede k p itla ení 
pryžového bloku ke st nám 
pr chodky a k prostupujícímu 
potrubí nebo kabelu.

Na t snost spojení hydroizolace 
s p írubami má velký vliv tuhost 
p írub a vzdálenost šroub . Pro 
sev ení pryžového bloku využívají 
výrobci r zn  d lené nebo naopak 
celistvé kovové nebo plastové prvky. 
Také pryžové bloky mohou být 
d lené nebo dokonce s p ípravou 
na p izp sobení otvor  pr m ru 
prostupujícího potrubí nebo kabelu. 
Je tedy co ov ovat, ne všechny 
varianty lze považovat za pln  
funk ní.

Je t eba p ipomenout, že v p ípad  
kanalizace musí být v prostupu 

použito potrubí s kruhovou tuhostí 
min. SN 10 (v sortimentu Stavebnin 
DEK nap . výrobek PP MASTER). 
Kanaliza ní potrubí s nižší kruhovou 
tuhostí (nap . oranžové potrubí) 
nevydrží tlak p i stahování t sn ní 
a trubka se zdeformuje. I toto jsme 
ov ili v našem zkušebním za ízení. 

P i vytvá ení sv rného spoje 
mezi p írubami a hydroizola ním 
povlakem je t eba na p íruby 
nanést PU tmel. Do p írubového 
spoje nesmí zasahovat žádný spoj 
povlaku. 

1) NED LENÁ T SNICÍ VLOŽKA 
VYRÁB NÁ NA MÍRU, PRO VÍCE 
KABEL  R ZNÝCH PR M R  
(obr. 04 a 05)

Ší ka EPDM t sn ní 30 mm, sv rné 
desky ned lené z korozivzdorné 
oceli. Výrobcem udávaná odolnost 
tlaku do 2,5 baru. 

Pro zkoušku použito t sn ní 
pro pr m r pažnice 150 mm, se 
3 prostupy na kabely elektro (10, 13, 
17 mm). Utahování momentovým 
klí em st ídav  dle montážního 
návodu. 

Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
2,0 baru.

OV OVACÍ ZKOUŠKY PRO 
VÝB R SORTIMENTU K T SN NÍ 
PROSTUP  SKRZ HYDROIZOLACI 
SPODNÍ STAVBY

 01| Schéma prostupu skrz povlakovou hydroizolaci

 02| Sdružená p íruba se 7 pr chodkami

 03| Sdružená p íruba pro 3×5 prostup

 04| Testovaná t snicí vložka s ned lenou sv rnou deskou

 05| Prostupující kabely

 06| Testovaná t snicí vložka s d lenou sv rnou deskou

 07| Prostupující kabely
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2) D LENÁ T SNICÍ VLOŽKA AŽ 
PRO 6 KABEL  (PR M RU 4 – 
32 MM) S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY 
PO TU A PR M RU OTVOR  
PRO KABELY (obr. 06 a 07)

Ší ka EPDM t sn ní 30 mm, d lené 
sv rné desky z korozivzdorné oceli. 
Výrobcem udávaná odolnost tlaku 
do 2,5 baru. 

Pro zkoušku použito t sn ní 
pro pr m r pažnice 150 mm, se 
3 prostupy na kabely elektro (10, 13, 
17 mm). Utahování momentovým 
klí em st ídav  dle montážního 
návodu. 

Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
2,0 baru.

3) D LENÁ UNIVERZÁLNÍ 
T SNICÍ VLOŽKA PRO 
KANALIZA NÍ POTRUBÍ 
(obr. 08 a 09)

Ší ka EPDM t sn ní je 30 mm. 
Sv rné proÞ lované desky 
z korozivzdorné oceli d lené 
na t i segmenty, v každém dva 
šrouby. Ur ena pro potrubí 
o pr m ru 70 – 112 mm. Výrobcem 
udávaná odolnost tlaku do 2,5 
baru. K utahování není pot eba 
momentový klí , správné utažení se 
ídí vytla ením gumy v kontrolních 

otvorech desek.

Pro zkoušku použito t sn ní 
pro pr m r pažnice 150 mm, 
prostupující potrubí s pr m rem 
110 mm.

Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
2,0 baru.

4) D LENÁ UNIVERZÁLNÍ 
T SNICÍ VLOŽKA PRO 
KANALIZA NÍ POTRUBÍ 
(obr. 10 a 11)

Ší ka EPDM t sn ní je 40 mm. 
Sv rné desky z korozivzdorné oceli 
d lené na 2 segmenty, v každém 
3 šrouby. Ur ena pro potrubí 
o pr m ru 70 – 112 mm. Utahování 
momentovým klí em st ídav  dle 
montážního návodu. Výrobcem 
udávaná odolnost tlaku do 1,5 baru.

Pro zkoušku použito t sn ní 
pro pr m r pažnice 150 mm, 
prostupující potrubí s pr m rem 
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110 mm. Na základ  zkoušky dle 
ATELIERU DEK potvrzen maximální 
možný tlak 1,5 baru.

4) LÁNKOVÁ ( ET ZOVÁ) 
T SNICÍ VLOŽKA PRO 
KANALIZA NÍ POTRUBÍ 
(obr. 12 a 13)

EPDM t sn ní tvarováno do 
segment , každý se stla uje 
samostatnou dvojicí kovových 
poplastovaných lánk  s jedním 
šroubem. K utahování není pot eba 
momentový klí , správné utažení se 
ídí vytla ením gumy v kontrolních 

otvorech lánk . Je t eba zajistit 
správné nato ení lánk . Utahování 
je postupné dokola. Vhodné pro 
v tší pr m ry potrubí od 315 mm. 
Výrobcem udávaná t snost p i tlaku 
do 2,5 baru. 

Pro zkoušku použito t sn ní pro 
pr m r pažnice 150 mm, prostupující 
potrubí s pr m rem 110 mm.

Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
2,0 baru.

5) LÁNKOVÁ ( ET ZOVÁ) 
T SNICÍ VLOŽKA PRO 
KANALIZA NÍ POTRUBÍ 
(obr. 14 a 15)

EPDM t sn ní tvarováno do 
segment , každý se stla uje 
samostatnou dvojicí lánk  
z polyamidu vyztuženého 
sklen nými vlákny s jedním 
šroubem. Utahování momentovým 
klí em dle montážního návodu je 
postupné dokola. Je t eba zajistit 
správné nato ení lánk . Výrobcem 
udávaná t snost p i tlaku do 2,5 
baru. 

Pro zkoušku použito t sn ní 
pro pr m r pažnice 150 mm, 
prostupující potrubí s pr m rem 
110 mm.

Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
2,0 baru.

6) P ÍRUBA S PR CHODKOU 
NA MÍRU Z KOROZIVZDORNÉ 
OCELI UR ENÁ K DODATE NÉ 
MONTÁŽI NA ST NU NEBO 

PODKLADNÍ KONSTRUKCI 
(obr. 16 až 19)

Hydroizolace sev ena mezi pevnou 
a volnou p írubu.

Zkoušen výrobek s pr m rem 
pr chodky 150 mm a tlouš kou 
p írub 5 mm. P i zkoušce testováno 
s t snicí vložkou HSD 150-SSG na 
potrubí 110 mm.

Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
2,0 baru.

7) P ÍRUBA S PR CHODKOU 
NA MÍRU Z ŽÁROV  
POZINKOVANÉ OCELI UR ENÁ 
K DODATE NÉ MONTÁŽI NA 
ST NU NEBO PODKLADNÍ 
KONSTRUKCI (obr. 20 až 23)

Hydroizolace sev ena mezi pevnou 
a volnou p írubu.

Zkoušen výrobek s pr m rem 
pr chodky 150 mm a tlouš kou p írub 
6 mm. P i zkoušce testováno s t snicí 
vložkou UNI DD-T na potrubí 110 mm.

 08| Testovaná t snicí vložka

 09| T sn ní osazeno na potrubí

 10| Testovaná t snicí vložka

 11| T sn ní osazené ve zkušebním 
za ízení

 12| Testovaná lánková t snicí vložka

 13| lánková t snicí vložka osazena 
ve zkušebním za ízení

 14| Testovaná lánková t snicí vložka

 15| lánková t snicí vložka osazena 
na potrubí

 16| Testovaná pevná a volná p íruba

 17| Nanesení PU tmelu na horní 
PVC-P fólii

 18| P ipravené p íruby pro testování

 19| Sestava osazená do zkušebního 
za ízení

 20| Testovaná pevná a volná p íruba

 21| Nanesení PU tmelu na pevnou 
p írubu

 22| P ipravená sestava pro testování

 23| Sestava osazená do zkušebního 
za ízení

 24| P ehled výrobk  pro t sn ní 
prostup  uvedených v Katalogu 
DEK 2022
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Na základ  zkoušky dle ATELIERU 
DEK stanoven maximální možný tlak 
1,0 bar.

Na základ  série zkoušek 
provedených v DERIC bylo do 
Katalogu STAVEBNINY DEK 
2022 vybráno 6 výrobk  (obr. 
24). Výrobky najdete v Katalogu 
STAVEBNINY DEK 2022 na stranách 

57 a 545, kde jsou zpracované 
p ehledové tabulky a Rady a Tipy 
k montáži. Ve Stavebninách DEK 
lze objednat kompletní sortiment od 
obou dodavatel  Bettra i Gerotop. 
D ležité je ídit se p i realizaci 
montážními návody dodavatele.

V testech t sn ní budeme i nadále 
pokra ovat a prov ovat další 

výrobky od dodavatel  i na další 
druhy hydroizolací. P i zkoušení 
jsme si na našich testovacích 
za ízeních vyzkoušeli širokou 
škálu výrobk  a také ov ili jejich 
parametry, které uvádí dodavatelé.

<Ing. Lukáš Klement>

  Pažnice 
HRD 150 FUFA 
 k dodate né montáži na st nu nebo podkladní 
beton, svírá hydroizolaci mezi pevnou a volnou 
p írubu, korozivzdorná ocel (V2A), vnit ní 
ø 150 mm, délka ásti od konstrukce 80 mm, 
vhodná pro média do 125 mm, položka  SYJT5

  T sn ní kanaliza ního potrubí 
HSD 150 SSG 
 univerzální t snicí vložka, EPDM a korozivzdorná 
ocel (V2A), použití do pažnic pr m ru 150 mm, pro 
potrubí o pr m ru 70 – 112 mm, položka  LPB9V

  T sn ní kabelových prostup  
HRD 150-1 
 ned lená t snicí vložka, ší ka t sn ní 30 mm, 
EPDM a korozivzdorná ocel (V2A), použití do 
pažnic pr m ru 150 mm, pro t i kabely 
o pr m ru 10, 13 a 17 mm, položka  78A3P

  T sn ní kanaliza ního potrubí 
UNI DD-T 
 univerzální t snicí vložka, ší ka t sn ní 40 mm, 
EPDM a korozivzdorná ocel (V2A), použití do 
pažnic pr m ru 150 mm, pro ø potrubí 75, 90, 
110 mm, položka  G2AZ5

  T sn ní kabelových prostup  
GPD-ZS 
 d lená t snicí vložka, ší ka t sn ní 30 mm, EPDM 
a korozivzdorná ocel (V2A), DN / ID 150, 
pro 6 kabel  pr m ru 4-32 mm, položka  WYRK7

  T sn ní kanaliza ního potrubí 
Lu-GT50 
 lánková ( et zová) t snicí vložka, EPDM 
a polyamid se skelným vláknem, použití do 
pažnic pr m ru 150 mm, vn jší ø potrubí 110 mm, 
položka  UT9RT
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