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Zdeněk je dlouholetým pracovníkem naší společnosti na pozici dělnické
i technické v oblasti realizace montáží Stropsystem. Osvědčil se jako
tvůrce realizačních technologických postupů zajištujících požadavky konstruktérů na jedné straně a představ zákazníků na straně druhé. Jeho
nabyté zkušenosti a vlastní praktické dovednosti využívá aktuálně naše
společnost pro pozici inspektora realizace a pro samotnou realizaci komplikovanějších zakázek. Níže uvádíme prezentaci jeho získaných doporučení pro finální úpravu spodního líce stropu z dílců Spiroll, kterou jsme
pro Vás připravili na základě kladných hodnocení a podnětů od našich
spokojených zákazníků. Tato prezentace Vám může posloužit jako inspirace pro možné svépomocné provedení Vaší stavby.

„Zákazníci mi velmi často volají o radu, jak postupovat při finálních úpravách stropů. Vždy
je důležité si stanovit cílovou podobu stropu,
které chceme dosáhnout a jednotlivými kroky
se k ní propracovávat. Je důležité s i uvědomit,
že stropní dílce Spiroll jsou hrubým stavebním
prvkem. Proto drobné manipulační oděrky, které
mohou vzniknout při přepravě mezi výrobní linkou a Vaším domem nejsou pro stavbu překážkou a na funkčnost či estetičnost konečného výsledku nemají vliv.

Zbylé výrobně a technologicky neovlivnitelné nedokonalosti (různobarevnost povrchu, kaveny,otisky...) se u některých designových typů povrchů
přímo vyžadují, jinde zase retušují.“
Následující řádky nejsou oficiálním návodem či manuálem jak zrealizovat Vaši stavbu, nicméně představují užitečné rady a doporučení od našich klientů, kterým jsme stavbu zrealizovali dle jejich
představ.

SUROVÝ PRŮMYSLOVÝ DESIGN
POPIS
U takového typu výsledného stropu se co
nejvíce minimalizují dodatečné úpravy. Zákazníci chtějí zanechat viditelné přírozené
nedostatky povrchu (kaverny, různobarevnost, otisky skladovacích prokladů, ...)

OŠETŘENÍ

TIP

1 Lokální poškození - na požadované místo nanést správkovou hmotu (rychletuhnoucí hmota
na bázi betonu) a vytvarovat do požadovaného
tvaru. Je důležité zvolit barevně příbuzný odstín
a směs namíchat v konzistenci dle postupu doporučeného výrobcem.

Správkovou hmotu je lepší nanést v mírně
větším objemu a po lehkém zavadnutí (dle
technologického postupu použité správkové hmoty) zahladit ručně do požadovaného tvaru.

ČISTÝ LEŠTĚNÝ DESIGN
POPIS
V posledních letech velice oblíbená finální podoba. Strop má viditelné spáry
a přebroušený, barevně sjednocený lesklý
povrch dodává interiéru moderní nádech.

OŠETŘENÍ

TIP

1 Lokální poškození - na požadované místo nanést správkovou hmotu (rychletuhnoucí hmota
na bázi betonu) a vytvarovat do požadovaného
tvaru. Je důležité zvolit barevně příbuzný odstín
a směs namíchat spíše sušší.
(krápníky)

Ideální je povrch nebrousit pomocí strojů,
ale ručně. To proto, abychom bruskou nezajeli příliš do hloubky dílce a tím nenarušili strukturu původního povrchu.
Každý od lakovaného povrchu očekává
něco jiného. Někdo více matný povrch,
někdo lesklý povrch, světlý odstín nebo
tmavý. Tuto problematiku je nejlepší probrat s dodavatelem transparentního laku.
I tak ale doporučuji provézt nejprve nátěrový test.

2 Surový povrch z výroby - lehké obroušení povrchu. Jedná se pouze o odstranění výstupků
a hrubších nečistot na povrchu spodního líce dílce.
3 Lakování dílce - Klasickými malířskými pomůckami naneseme penetrační nátěr na beton.
Pro dosažení větší lesklosti povrchu můžeme použít další transparentní nátěr.

BĚŽNÝ SKANDINÁVSKÝ DESIGN
POPIS
Stropní dílce jsou opatřeny nátěrem, nástřikem, ale spáry zůstávají viditelné. Je to
velice praktický typ finální podoby stropu,
který se používá dodnes u těch nejmodernějších staveb v severských zemích. Například Komplex 8 House v Kodani.

OŠETŘENÍ

TIP

1 Lokální poškození - na požadované místo nanést
správkovou hmotu (rychle tuhnoucí hmota na bázi
cementu) a vytvarovat do požadovaného tvaru.

Tmel je vodou ředitelný. Je dobré si pomocí tmelu a vody vyrobit řidší penetrační
směs, kterou před nánosem konečné tmelové vrstvy necháme zaschnout. Tím docílíme lepší přilnavosti tmelu a eliminujeme
případy, kdy se vlivem špatného očištění
nečistot ve spáře tmelová vrstva v některých místech od dílce odtrhne a vznikne
vlasová trhlina.

2 Kaverny (vzduchové póry) - očistíme povrch a kaverny zapravíme nanesením správkové hmoty. Použijeme klasické zednické pomůcky (špachtle, hladítko, gumové stěrky, ...)
3 Úprava pro viditelné spáry - vyčistit celý průřez
spáry. Optické sjednocení šíře spáry pomocí přetíratelného tmelu. Nejčastěji se používá akrylátový.
4 Surový povrch z výroby - lehké obroušení povrchu. Jedná se pouze o odstranění výstupků
a hrubších nečistot na povrchu spodního líce dílce.
5 Zhotovení finální povrchové úpravy - finální povrchovou úpravu zhotovíme stříkáním nebo klasickým nanášením. Při zhotovení pomocí stříkání můžeme vlivem změny velikosti trysky docílit různé
PLASTICKÉ struktury povrchu. Při klasickém nanášení, tedy například válečkem, dosáhneme požadované struktury buď použitím různých typů válečků ( molitanový, textilní s delším vlasem, ...)
nebo například přidáním zrnitých komponentů
přímo do nátěrové směsi. Toto doporučuji probrat
s prodejcem směsi.

KLASICKY OMÍTANÝ STROP BEZ PŘIZNANÝCH SPÁR
POPIS
Jedná se o velice častý typ úpravy stropu.
Způsobů zakrytí spáry je hned několik. Já
jsem vybral pouze dva nejčastější způsoby, které dle mého názoru zákazníci používají nejvíce.

OŠETŘENÍ
1 Lokální poškození - odpadá oprava zálivkové
hrany.
2 Úprava pro nepřiznané spáry - po očištění spáry
napenetrujeme včetně prostoru okolo spáry (pruh
cca 30cm), spáru vyplníme větším množstvím
správkové hmoty, kterou přetáhneme širokým
hladítkem do větší šíře směrem do nadvýšeného
dílce. Přes tuto plochu naneseme skleněnou tkaninu (perlinku), přes kterou opět hladítkem naneseme správkovou hmotu. Na celou plochu takto
upraveného stropu naneseme tenkou štukovou
vrstvu. V případě, že nebudeme strop štukovat,
provedeme vyplnění spáry pouze pomocí tmelu.
3 Zhotovení finálního nátěru - finální povrchovou
úpravu zhotovíme stříkáním nebo klasickým
nanášením. Při zhotovení pomocí stříkání můžeme
vlivem změny velikosti trysky docílit různé struktury povrchu. Při klasickém nanášení, tedy například válečkem, dosáhneme požadované struktury
buď použitím různých typů válečků (molitanový,
textilní s delším vlasem, ...) nebo například přidáním zrnitých komponentů přímo do nátěrové
směsi. Toto doporučuji probrat s prodejcem směsi.

TIP
Jakmile se spára spodního líce vyplňuje tvrdým materiálem (spárová hmota,
malta, ...), je nutné použít skleněnou tkaninu (perlinku) pro zpevnění.

Vyplnění spáry tmelem
1
2
4

Při vyplnění spáry pomocí tmelu postupujeme
dle návodu uvedeného výrobcem. Po očištění
celé plochy stropu můžeme nanášet finální
povrchovou úpravu. Plochu impregnujeme dle
návodu uvedeného výrobcem nátěru.

Vyplnění spáry správkovou hmotou
1
2
3
5

Při vyplnění spáry správkovou hmotou je důležité toto kritické místo zpevnit pomocí skleněné tkaniny (perlinky),
pruhem v šíři
cca 30cm. Ideální je samozřejmě zpevnit skleněnou tkaninou celou plochu stropu.
1

Zálivková spára

2

Spiroll

4

Tmel

5

Skleněná tkanina (perlinka)

3

Správková hmota

