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Struèný montážní návod
Guttadrytek
HDPE tvarovky ztraceného bednìní

1. Srovnejte a zhutnìte stávající podloží podlahové 
konstrukce.

2. Vytvoøte vhodnou roznášecí vrstvu (betonovou mazaninu). 
V další montáži pokraèujte po pøíslušné technologické pauze
pro vyzrání podkladové vrstvy.

3. Guttadrytek® pokládejte na podkladovou vrstvu ve smìru a 
v poøadí dle šipek a kladecích schémat (viz vedlejší stranu) na 
vrcholech tvarovek. Pøi kladení peèlivì zacvakávejte 
jednotlivé tvarovky do zámkù na jejich stranách. Pro uzavøení 
krajních tvarovek použijte uzavírací L profily. 
U vyšších tvarovek  - H45 - H60 použijte pro jejich pevnìjší 
spojení montážní terèe - pro spojení dolních èástí jejich 
„nohou“. 

4. Po úplné pokládce Guttadrytek® tvarovek, uzavøení 
krajních otvorù, položení pøípadných rozvodù a  provedení 
ventilaèních prostupù provádìjte betonáž podlahové desky 
nad tvarovkami. 
Pro zajištìní vìtší pevnosti podlahové konstrukce se 
doporuèuje provádìt souèastnì betonáž podlahové desky i 
boèních základových pásù. 

5. V pøípadì potøeby pøed betonáží položte na tvarovky 
ocelové armovací „kari“ sítì. 
Potøebu a pøíslušnou dimenzi sítí urèí projektant stavby. 
Pro prvotní dimenzování a ovìøení minimálních parametrù 
Guttadrytek® konstrukce z pohledu plánovaného užívání a 
zatížení a ve vztahu ke stávajícímu podloží a / nebo základùm 
jsou k dispozici základní pøehledové tabulky.

Dimenze a parametry Guttadrytek® konstrukcí podstatných 
z konstrukèního hlediska stavby musí urèit její projektant.   

Guttadrytek

Slouží k zaslepení otvorù proti vtékání betonu.
Délka: 2000 mm.
Výška: podle výšky konkrétního Guttadrytek 
prvku.

UZAVÍRACÍ L PROFIL

Slouží k fixaci a vymezení jednotlivých prvkù 
(H45, H50, H55, H60). Balení obsahuje 100 ks.

MONTÁŽNÍ TERÈ

Doplòky

proti vlhkosti
proti radonu
proti vlhkosti
proti radonu

Z  NAŠEHO  SORTIMENTU  DÁLE  DOPORUÈUJEME

GUTTANIT

støešní bitumenové desky pro snadné 
a  ekonomicky  výhodné zast øešen í  
staveb od 7° sklonu 

GUTTATEC
støešní bitumenové šindele vhodné pro 
zastøešení domù a všech typù støech

GUTTABETA

profilované protivlhkostní fólie pro odvlhèení 
spodní stavby

GUTTAFOL

d i f u z n í  p a r o p r o p u s t n é  p o d s t ø e š n í  
a parotìsné podkrovní fólie 

GUTTAGARDEN

plastové zatravòovací tvárnice vhodné pro 
zpevnìní svahù, pøíjezdových cest atd.

roznášecí vrstva 
(podkladový beton)

GUTTAGLISS DUAL

komùrkové desky z polykarbonátu jsou 
ideálním øešením pro zateplené prosklení 
støech a stìn s širokým uplatnìním ve všech 
oblastech staveb pro bydlení i prùmysl
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HLAVNÍ VÝHODY

Guttadrytek Guttadrytek Guttadrytek Guttadrytek

Klenutý tvar a výztužné žebrování Guttadrytec l
(iglù, kopule) umožòují vytvoøení vysoce 
nosných betonových podlah s výraznou 
úsporou betonu. Guttadrytek souèasnì 
zachovávají znaèný prostor pod podlahami pro 
odvìtrávání vlhkosti, radonu, pro kabelové a 
potrubní rozvody…  
Díky HDPE materiálu se vyznaèují vysokou l
pružností, mechanickou odolností a teplotní 
stabilitou.  UV odolnost je zajištìna barevnými 
aditivy. 
Nízká hmotnost a snadná skladovatelnost l
umožòují snadnou manipulaci i montáž. 
Guttadrytek nabídka obsahuje širokou škálu l
rozmìrù i pøíslušenství.  
Chování jednotlivých dílù i celé konstrukce pøi i l
po betonáži podlah bylo provìøeno numerickou 
simulací a testováno Fakultou inženýrství 
university Brescia v Itálii a provìøeno také 
mnoha praktickými aplikacemi. 

Tvarovky Guttadrytek jsou vyrobeny 

z vysoce hustotního polyetylenu (HDPE). 

Používají se pro vytvoøení dokonale 

odvìtrané a izolované podlahy – pro 

izolaci a odvìtrání vlhkosti i radonu. 

Èistá plocha jednoho prvku
20,3136 m


