
1 SILKA TEMPO

SILKA TEMPO 

n   Skracuje čas murovania až o 60 %
n   Znižuje fyzickú námahu murárov
n   Zvyšuje kvalitu steny 
n   Znižuje náklady na financovanie výstavby

n   Sú veľmi únosné a zároveň štíhle
n   Chránia proti hluku a požiaru
n   Majú vysokú akumulačnú schopnosť
n    Zaisťujú zdravú mikroklímu budovy

Špecifikácia
Murovacie vápenno-pieskové

tvárnice kategórie I.

Norma/predpis
EN 771-2+A1 Špecifikácia muro-

vacích prvkov, časť 2: Vápenno- 

pieskové murovacie prvky.

Použitie
Steny s vysokou únosnosťou, 

akustické, akumulačné, deliace, 

výplňové a požiarne steny.

Profilovanie
S trojitým perom, drážkou (P+D)

a úchopovými otvormi na stro-

jovú manipuláciu. 

Rozmerová tolerancia
Dĺžka/šírka: ±2,0 mm, 

výška: ±1,0 mm.

Trieda rozmerovej tolerancie  

T2 podľa EN 771-2+A1.

Malta
Silka lepiaca malta M10

Reakcia na oheň
Trieda A1 – nehorľavé

EN13501-1

Steny z tvárnic Silka Tempo

počas požiaru:

n   nehoria;

n   nevydávajú nadmerné teplo;

n    netvoria dym alebo jedovaté 

plyny;

n    neuvoľňujú horiace častice 

alebo kvapôčky.

Povrchové úpravy
Vnútorné povrchové úpravy:
Ytong vnútorná omietka tepelno-

izolačná s možnosťou doplnenia 

o Ytong vnútornú stierku hladenú, 

alebo sádrové a vápenno- sádrové 

omietky.

Keramický obklad: spracovanie

podľa predpisu výrobcu.

Vonkajšie povrchové úpravy:
Ytong vonkajšia omietka tepel-

noizolačná s výstužovou tkaninou 

alebo vápennocementové, vá-

penné či sádrové omietky určené 

výrobcom na vápenno-pieskové 

tvárnice. 

ETICS – podľa odporúčanej 

skladby výrobcu.

Systém veľkoformátových vápenno-pieskových tvárnic vhodný na strojové murovanie

Steny z tvárnic Silka Tempo
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Kombinácia s inými
stavebnými materiálmi
Vzhľadom na takmer identické 

materiálové zloženie sa Silka  

jednoducho kombinuje s póro-

betónovými výrobkami Ytong na 

báze piesku. Pri kombinácii ma-

teriálov je potrebné brať zreteľ na  

 

rozdielne technické vlastnosti. Pri 

zohľadnení rozdielov medzi mate-

riálmi je možné tvárnice Silka kom-

binovať aj s keramickým murivom.

Technické vlastnosti
– vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice Silka Tempo a rozmerové doplnky

* Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) pri použití malty pre tenké škáry, K = 0,80.

Základné údaje – vápenno-pieskové veľkoformátové tvárnice Silka Tempo výšky 600 mm

Sortiment

vlastnosti materiálu jednotka 20-1,4 20-1,6 20-1,8 20-2,0

Max. priemerná objemová hmotnosť v suchom stave (EN 678) kg/m³ 1 400 1 600 1 800 2 000

Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm² 20,0 20,0 20,0 20,0

Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) – 5/10 5/10 5/10 5/10

Merná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000

Koeficient tepelného pretvorenia αb 1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6

Vlhkostné pretvorenie ε mm/m ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Priľnavosť N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3

vlastnosti muriva

Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0

Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk
* N/mm² 10,21 10,21 10,21 10,21

výrobok hr. 
muriva 

bez 
omietok

rozmery 

d × š × v

tepelná
vodivosť 
tvárnic

a muriva
λdry / λU

tepelný 
odpor 

návrhový 

RU

vzduchová
nepriezvučnosť
laboratórna 1)

Rw

požiarna 
odolnosť 

nenosných 
deliacich 

stien 2)

požiarna 
odolnosť 
nosných 
deliacich 

stien 2)

požiarna 
odolnosť 

nedeliacich 
stien 2)

hmotnosť 
tvárnice

spotreba 
malty 3)

smerná
pracnosť

murovania 
J / Č 4)

typ mm mm W/(m.K) m².K/W dB min min min kg/ks kg/m² h/m²

Profilovanie: Pero + Drážka

Silka Tempo 240 (20-2,0) 240 498 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 143,4 2,2 0,16 / 0,28

Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0) 240 373 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 107,4 2,2 0,16 / 0,28

Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0) 240 248 × 240 × 600 1,05 / 1,15 0,21 57 EI 180 REI 180 R 180 71,4 2,2 0,16 / 0,28

Silka Tempo 180 (20-2,0) 180 498 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 107,6 1,6 0,16 / 0,28

Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0) 180 373 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 80,6 1,6 0,16 / 0,28

Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0) 180 248 × 180 × 600 1,05 / 1,15 0,16 54 EI 180 REI 180 R 120 53,6 1,6 0,16 / 0,28

Montáž minižeriavom.
1)  Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu 

triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
3) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
4) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.
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Silka Tempo

Silka výšky 200 mm

Silka E240S 
(20-1,8)

Silka E180S 
(20-1,8)

Silka E240 
(20-1,6)

Silka E180 
(20-1,4)

Základné údaje – vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky 200 mm

Silka Tempo 180 
(20-2,0)

Silka Tempo 180 3/4 
(20-2,0)

Silka Tempo 180 1/2 
(20-2,0)

Silka Tempo 240 
(20-2,0)

Silka Tempo 240 3/4 
(20-2,0)

Silka Tempo 240 1/2 
(20-2,0)

výrobok hr. 
muriva 

bez 
omietok

rozmery 

d × š × v

tepelná
vodivosť 
tvárnic

a muriva
λdry / λU

tepelný 
odpor 

návrhový 

RU

vzduchová
nepriezvučnosť
laboratórna 1)

Rw

požiarna 
odolnosť 

nenosných 
deliacich 

stien 2)

požiarna 
odolnosť 
nosných 
deliacich 

stien 2)

požiarna 
odolnosť 

nedeliacich 
stien 2)

hmotnosť 
tvárnice

spotreba 
malty 3)

smerná
pracnosť

murovania 
J / Č 4)

typ mm mm W/(m.K) m².K/W dB min min min kg/ks kg/m² h/m²

Profilovanie: Pero + Drážka

Silka E240S (20-1,8) ∙ 240 333 × 240 × 199 0,65 / 0,72 0,34 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56

Silka E240 (20-1,6) ∙ 240 333 × 240 × 199 0,55 / 0,61 0,40 55 EI 180 REI 180 R 180 25,45 4,3 0,48 / 0,56

Silka E180S (20-1,8) ∙ 180 333 × 180 × 199 0,64 / 0,70 0,26 53 EI 180 REI 180 R 120 21,47 3,2 0,37 / 0,43

Silka E180 (20-1,4) ∙ 180 333 × 180 × 199 0,51 / 0,56 0,32 51 EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43

∙   Priebežný zvislý otvor. Možné použitie pre vedenie kabaláže o priemere <40 mm.
1)  Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu 

triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
3) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
4) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.
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∙   Priebežný zvislý otvor. Možné použitie pre vedenie kabaláže o priemere < 40 mm.
1)  Vzduchová nepriezvučnosť stanovená výpočtom pri zohľadnení plošnej hmotnosti. Plošná hmotnosť bola vypočítaná ako stredná hodnota rozsahu 

triedy podľa EN 771-2+A1 s obojstrannými omietkami hr. 10 mm s obj. hmotnosťou 1 300 kg/m³.
2) Požiarna odolnosť stien podľa EN 13501-1.
3) Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.
4) J = jednoduchá stena / Č = členitá stena. Pracovná čata štvorčlenná.

Hodnoty indexu vzduchovej nepriezvučnosti sú stanovené na základe výpočtov. 
Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

Základné údaje – vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové

výrobok hr. 
muriva 

bez 
omietok

rozmery 

d × š × v

tepelná
vodivosť 
tvárnic

a muriva
λdry / λU

tepelný 
odpor 

návrhový 

RU

vzduchová
nepriezvučnosť
laboratórna 1)

Rw

požiarna 
odolnosť 

nenosných 
deliacich 

stien 2)

požiarna 
odolnosť 
nosných 
deliacich 

stien 2)

požiarna 
odolnosť 

nedeliacich 
stien 2)

hmotnosť 
tvárnice

spotreba 
malty 3)

smerná
pracnosť

murovania 
J / Č 4)

typ mm mm W/(m.K) m².K/W dB min min min kg/ks kg/m² h/m²

Profilovanie: Pero + Drážka

Silka EQ175/240 (20-1,8) ∙ 240 333 × 240 × 174 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 25,03 4,9 0,48 / 0,56

Silka EQ125/240 (20-1,8) ∙ 240 333 × 240 × 124 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 17,84 6,9 0,48 / 0,56

Silka EQ100/240 (20-1,8) ∙ 240 333 × 240 ×   98 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 14,10 8,9 0,48 / 0,56

Silka EQ175/180 (20-1,8) ∙ 180 333 × 180 × 174 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 18,77 3,7 0,48 / 0,55

Silka EQ125/180 (20-1,8) ∙ 180 333 × 180 × 124 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 13,38 5,1 0,48 / 0,55

Silka EQ100/180 (20-1,8) ∙ 180 333 × 180 ×   98 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 10,57 6,7 0,48 / 0,55

Silka výšky < 200 mm – doplnkové tvárnice

Silka EQ100/240 
(20-1,8)

Silka EQ100/180 
(20-1,8)

Silka EQ125/180 
(20-1,8)

Silka EQ125/240 
(20-1,8)

Silka EQ175/180 
(20-1,8)

Silka EQ175/240 
(20-1,8)
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Spracovanie
Tvárnice Silka Tempo sú určené na 

murovanie na tenké maltové lôžko. 

Tenkovrstvová lepiaca malta M10 

sa nanáša v hr. 1 až 3 mm na ložné 

plochy v celej ploche. Pre správne 

množstvo nanášanej malty sa od-

porúča používať výhradne lyžice so 

zodpovedajúcimi zubmi a zodpo-

vedajúcou šírkou.

Styčné (zvislé) plochy v prípade 

tvárnic s P+D je možné spájať bez 

maltovania [1]. Hladké styčné plo-

chy sa vždy maltujú. Po usadení 

tvárnice Silka Tempo sa upraví jej 

umiestnenie pomocou vodováhy  

a gumového kladiva. 

Spôsob zhotovenia styčných plôch 
(tzn. či maltovať, alebo nie) určuje 
projekt. Muruje sa na väzbu, to 

znamená minimálny presah mu-

rovacích prvkov je 20 % výšky tvár-

nice, t. j. min. 120 mm. Zvislé škáry 
je nutné vyplniť maltou v prípade 

dorezávaných dielov a taktiež  
v spojeniach dvoch kolmých 
stien [2]. Tvárnice Silka Tempo je 

možné dorezávať na stavbe pomo-

cou rezacieho kotúča priemeru 

zodpovedajúceho šírke tvárnic. 

Takto je možné obmedziť

používanie doplnkov a nutnosť 

plánu kladenia.

Založenie muriva
Pre presnosť a kvalitu steny je zá-

sadné perfektné zhotovenie prvej 

rady muriva [3]. 
Vhodným riešením pre prvú radu 

je použiť prvky malých rozmerov, 

napr. tvárnice Silka E240 alebo do-

plnkové tvárnice Silka EQ100/240.

Tieto tvárnice sa okrem iného 

používajú aj ako doplnky pre do-

murovky. Na murovanie prvej rady 

muriva by sa mali použiť tvárnice 

s min. normalizovanou hodnotou 

pevnosti v tlaku 20 N/mm².

Tvárnice prvej rady sa ukladajú na  

vápennocementovú maltu M10. 

Hrúbka tohto maltového lôžka 

cca 10 až 20 mm je závislá od ro-

vinnosti podkladu a slúži na vyrov-

nanie nerovností základu. V prvej 

rade sa vykonajú všetky smerové 

a výškové korektúry, preto musí 

byť vodorovná. Odporúča sa urobiť 

prvú radu deň dopredu pred za-

čatím murovania muriva z tvárnic 

Silka Tempo.

Spájanie stien
Spájať kolmé steny pri rovnakých

výškach staviva je možné pre-

viazaním muriva [4]. Všeobecne,  

a v prípade staviva rôznych výšok, je 

možné steny spájať pomocou oceľo-

vých antikorových murivových spo-

jok  vložených do ložných škár [5].  
Bez ohľadu na to, ako sú steny 

spojené, musia sa nosné steny 

vždy murovať súčasne [6].

Detail ložnej a styčnej škáry Detail styčnej škáry vyplnenej maltou 

21

Detail založenia muriva pomocou
tvárnice Silka E240 s výškou 199 mm.

3

Spojenie stien väzbou

4

Spojenie stien murivovými spojkami

5

Spojenie nosných stien murivovými  
spojkami

6
2× murivová spojka
v každej škáre

uložené do malty
zvislá škára
vyplnená maltou

Silka Tempo 180 3/4

Silka Tempo 180 3/4

Silka Tempo 180 1/2

Silka Tempo 180 1/2

Silka Tempo 180

Silka Tempo 180 Silka  
Tempo 180

Silka  
Tempo 240

6
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Počet a rozmiestnenie muri-

vových spojok stanoví projekt. 

Správna väzba muriva je ob-

zvlášť dôležitá pri medzioken-

ných stĺpikoch.

Šírka stĺpika (piliera) murovaného 

z tvárnic Silka Tempo by mala byť 

násobkom jeho šírky. Jedine tak je 

možné správne previazať tvárnice 

s využitím zámkov P + D. Pri pou-

žití dorezávaných tvárnic a spojení 

stien je nutné styčné (zvislé) škáry 

vyplniť maltou.

Schéma spájania stien

Nadpražie otvorov
a posledný rad muriva
Nadpražia v stenách Silka Tempo 

je možné zhotoviť z prefabrikova-

ných alebo monolitických prekla-

dov (napr. prefabrikované betó-

nové preklady NBP (Xella), alebo 

s využitím debniacich U profilov 

Ytong). V závislosti od výšky steny 

je posledný rad steny zhotovený  

z tvárnic Silka Tempo alebo  

z tvárnic malých rozmerov, po-

dobne ako prvý rad muriva. 

Strojové murovanie
pomocou manipulačných
zariadení
Tvárnice Silka Tempo sa mu-

rujú strojovo spravidla po-

mocou manipulačných za-

riadení - manipulátorov  

s montážnymi kliešťami [7]. 

Tvárnice Silka Tempo majú  

v hornej ploche otvory, ktoré slú-

žia na ich prenášanie [8], [9]. 
Na efektívnu manipuláciu s tvár-

nicami na stavenisku sa odpo-

rúča manipulátor s nosnosťou 

300 kg pri dosahu 5 m.

Organizácia pracovného 
priestoru
Pre efektívne využitie tvárnic 

Silka Tempo je dôležité správne 

rozmiestnenie manipulátora  

a materiálu. Palety s tvárnicami 

by mali byť umiestnené medzi 

manipulátorom a murovanou 

stenou, najlepšie tak, ako je uve-

dené v schéme [10].

Obvodové murivo

Medzera 
vyplnená maltou

Vnútorné murivo

Murivové spojky Obvodové murivo

Medzera 
vyplnená maltou

Vnútorné murivo

Murivové spojky

Obvodové murivo

Medzera 
vyplnená maltou

Vnútorné murivo

Murivové spojky Obvodové murivo

Medzera 
vyplnená maltou

Vnútorné murivo

Murivové spojky

7

9

23
0 

cm
10

0 
cm

12
0 

cm
24

 c
m

Pojazd klieští
po ramene

manipulátora

Jazdná dráha manipulátora

Stena Silka Tempo

Pracovný priestor Pracovný priestor

Miesto
na palety
s materiálom

nebezpecný priestor

Chybné umiestnenie
palety s materiálom

10

8

Murárska lyžica pre Silku
objednávajte cez www.eshop.ytong.sk.
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780 2000

5100

2320
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60

0
60

0
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0

28
20
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60
0
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0
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0

Prefabrikovaný alebo ŽB
monolitický preklad

Horné rady:
Silka E240 + Silka EQ100/240

rezané tvárnice

celé tvárnice

780 2000

5100

2320

10
0

20
60

0
60

0
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0
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22
50

60
0
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0

10
0

Prvý rad:
Silka EQ100/240

Silka Tempo 240 3/4

1 1 1 3

3

2

33

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1 1 2

2

1 1 3

3

1 1 1 2

Silka Tempo 240

rezané tvárnice Silka malého formátu

celé tvárnice

Silka Tempo 240 1/2

Stenový modul
Silka Tempo umožňuje navrho-

vať steny v dĺžkovom module 
125 mm.

V prípade stien s atypickými roz-

mermi je možné dopĺňať modul 

pomocou malých tvárnic Silka.  

Styčné škáry do šírky 25 mm je 

možné vypĺňať rovnakou mal-

tou aká je použitá pre založenie  

1. radu muriva.

Požadované rozmery a uspo-

riadanie malých prvkov sú zo-

brazené vo výkrese vzorového 

usporiadania prvkov v stenách. 

Silka Tempo umožňuje navrho-

vať steny vo výškovom module 
100 mm. Pri započítaní 20 mm 

hrúbky zakladacej malty pod 

prvou vrstvou tvárnice je výška 

steny napríklad 2 820 mm. Je tu 

možnosť montáže priečok s roz-

mermi, ktoré nie sú násobkom 

odporúčaných modulov.

Pri určovaní výšky stien, spodnej 

a hornej hrany otvoru nad hru-

bou podlahou je najlepšie použiť

modul 100 mm.

Pre iné rozmery výšky je možné 

použiť doplnkové tvárnice Silka 

so skladobnou výškou 100, 125, 

175 a 200 mm.

Pri murovaní horných vrstiev 

z malých tvárnic na obyčajnú 

maltu nesmie hrúbka vodorov-

nej škáry presiahnuť 15 mm.

Ukážka vzorového usporiadania prvkov v stenách hr. 240 mm
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Navrhovanie konštrukcií
z tvárnic Silka Tempo
Normy:
Steny z tvárnic Silka Tempo sa 

navrhujú podľa Eurokódu 6:

EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrho-
vanie murovaných konštrukcií
Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre

vystužené a nevystužené muro-

vané konštrukcie

EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrho-
vanie murovaných konštrukcií
Časť 1-2: Všeobecné pravidlá 

– Navrhovanie konštrukcií na 

účinky požiaru

EN 1996-2 Eurokód 6: Navrho-
vanie murovaných konštrukcií
Časť 2: Voľba materiálov, konštru-

ovanie a zhotovovanie muriva

EN 1996-3 Eurokód 6: Navrho-
vanie murovaných konštrukcií
Časť 3: Zjednodušené metódy 

výpočtu nevystužených muro-

vaných konštrukcií Silka Tempo 

sú vápenno-pieskové muro-

vacie prvky v súlade s normou   

EN 771-2 Špecifikácia murova-
cích prvkov
Časť 2: Vápenno-pieskové mu-

rovacie prvky kategórie I. Silka 

Tempo sú murovacie prvky, pre 

ktoré platí, že pravdepodob-

nosť nedosiahnutia deklarova-

nej pevnosti v tlaku nepresiahne 

5 % (úroveň spoľahlivosti 95 %),  

a patria do skupiny 1 podľa tabuľky 

3.1 EN 1996-1-1 a do skupiny 1S 

podľa bodu 3.1 EN 1996-1-2.

Konštrukčné požiadavky na 
steny z tvárnic Silka Tempo sú 
rovnaké ako pre steny z malých 
tvárnic Silka. Rovnaké vzorce 
a zásady platia aj pri stanovení 
pevnosti a nosnosti stien.

Statika
Pevnosť muriva v tlaku
a) Murivo z murovacích prvkov 
kategórie I, skupina 1 na návr-
hovú maltu pre tenké škáry.
Charakteristická hodnota pev-

nosti v tlaku fk muriva z vápenno- 

pieskových murovacích prvkov 

skupiny 1 a maltou pre tenké 

škáry je podľa normy EN 1996- 

1-1 stanovená na základe vzorca 

(3.3) takto:

fk = K. fb
0,85, kde

K = je konštanta podľa tabuľky 3.3 

normy. Pre murivo z tvárnic Silka 

Tempo je K = 0,8 (skupina 1, ten-

kovrstvová malta)

fb, je normalizovaná pevnosť 

prvku muriva v tlaku; tvárnice 

Silka Tempo, fb = 20 N/mm2.

Návrhová pevnosť muriva v tlaku: 
fd sa stanoví z  charakteristickej 

hodnoty takto:

fd = fk/γM, kde

γm je čiastkový súčiniteľ materiá- 

lu a  pre murivo z  tvárnic Silka 

Tempo je γm = 2,0 (murovacie 

prvky kategórie I   a   návrhová 

malta) – pozrite tabuľku nižšie. 

V   ostatných prípadoch, keď nie 

sú splnené tieto podmienky, sa 

použijú vzorce pre zodpovedajúci 

typ murovacích prvkov a   malty. 

Ide najmä o tieto prípady:

-  murivo či domurovky na oby-

čajnú maltu,

-  murivo či domurovky na predpi-

sovú maltu,

- murovacie prvky skupiny 2.

b) Murivo z murovacích prvkov 
kategórie I na návrhovú maltu 
obyčajnú.
Charakteristická pevnosť muriva 

v tlaku:

fk = K . fb
0,7 . fm

0,3

Návrhová pevnosť muriva v tlaku:
fd = fk/γM, kde

K =  0,55 pre murovacie prvky 

skupiny 1

K =  0,45 pre murovacie prvky  

skupiny 2

fb =   normalizovaná pevnosť mu- 

rovacích prvkov 

fm =  pevnosť murovacej malty  

v tlaku 

γM =  2,0 pre murovacie prvky ka-

tegórie I  a  maltu navrhnu-

tého zloženia

γM =   2,2 pre murovacie prvky ka- 

tegórie I  a  maltu predpísa-

ného zloženia

Poznámka: Vzorce pre murovacie 

prvky kategórie II neuvádzame, 

lebo tvárnice Silka sú murovacie 

prvky kategórie I.

Pevnosť muriva v ťahu za ohybu
Pevnosť steny v ťahu za ohybu sa 

stanovuje podľa normy EN 1996- 

1-1 bodu 3.6.4, kde fxk1 je pevnosť 

muriva v ťahu za ohybu s rovinou 

porušenia rovnobežnou s ložnými 

škárami [11]. fxk2 je pevnosť muriva 

v ťahu za ohybu s rovinou poruše-

nia kolmo k ložným škáram [12].

11

12
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Pevnosť v tlaku muriva z vápenno-pieskových tvárnic Silka Tempo z triedy 20-2,0 
vymurovaných na systémovú maltu navrhnutého zloženia pre tenké škáry

murovacie prvky normalizovaná pevnosť murovacích prvkov charakteristická pevnosť muriva návrhová pevnosť muriva

fb [N/mm2] fk [N/mm2] fd [N/mm2]

Silka Tempo 20 10,21 5,1

Tieto parametre sú platné iba za uvedených predpokladov, tzn. murovacie prvky kategórie I, skupiny 1 vymurované na maltu  
navrhnutého zloženia pre tenké škáry.

Pevnosti v ťahu za ohybu steny z tvárnic Silka Tempo  
murovanej na tenkovrstvovú maltu:

Zvislé drážky a výklenky v stenách

Rozmery zvislých drážok a vybraní zanedbateľné vo výpočtoch konštrukcií určuje bod 8.6.2 normy EN 1996-

1-1. Ak sa prípustné rozmery prekročia, je nutné oslabené murivo overiť výpočtom.

murovací prvok normalizovaná pevnosť 
murovacích prvkov

ohyb v rovine rovnobežnej 
s ložnými škárami

ohyb v rovine kolmej 
na ložné škáry

fb [N/mm2] fxk1 [N/mm2] fxk2 [N/mm2]

zvislé škáry 
vyplnené

zvislé škáry
nevyplnené

Silka Tempo 20 0,150 0,300

drážky a výklenky vytvorené po vymurovaní drážky a výklenky vytvorené v priebehu murovania

hrúbka steny
[mm]

najväčšia hĺbka
[mm]

najväčšia šírka
[mm]

najmenšia hrúbka steny 
po oslabení [mm]

najväčšia šírka
[mm]

85 – 115 30 100   70 300

116 – 175 30 125   90 300

176 –  225 30 150 140 300

226 – 300 30 200 215 300

>300 30 200 215 300

Pozor: Ďalšie podmienky a obmedzenie sú uvedené v norme EN 1996-1-1



10SILKA TEMPO

hrúbka stien
[mm]

najväčšia hĺbka drážky 
[mm]

drážka neobmedzenej dĺžky drážka do dĺžky ≤1250 mm

85 – 115 0 0

116 – 175 0 15

176 – 225 10 20

226 – 300 15 25

>300 20 30

Pozor: Ďalšie podmienky a obmedzenie sú uvedené v norme EN 1996-1-1

Rozmery vodorovných a šikmých drážok v murive bez nutnosti overenia sú:

Vodorovné a šikmé drážky
Rozmery vodorovných a šikmých 

drážok zanedbateľné vo výpoč-

toch konštrukcií definuje bod 

8.6.3 EN 1996-1-1. Ak sú rozmery 

drážok väčšie, je nutné skontro-

lovať výpočtovú únosnosť steny 

v oslabenej časti. Akákoľvek vo-

dorovná alebo šikmá drážka má 

byť umiestnená do jednej osminy 

svetlej výšky podlažia nad alebo 

pod stropnou doskou.

Požiarna odolnosť
Tvárnice Silka Tempo sú pevné ste-

nové prvky patriace do skupiny 1S. 

Požiarna odolnosť murovaných 

konštrukcií sa stanovuje podľa 

normy EN 1996-1-2. Steny

hr. 240 mm majú požiarnu odol-

nosť 180 minút bez ohľadu na 

zaťaženie.

Požiarna odolnosť stien z tvárnic Silka Tempo na maltu pre tenké škáry stanovená 
podľa tabuliek N.B.2 prílohy B normy EN 1996-1-2

hrúbka steny požiarna deliaca stena nedeliaca stena

nenosná nosná nosná

180 mm EI 180 REI 180 R 120

240 mm EI 180 REI 180 R 180

Dilatácia muriva

Maximálna vodorovná vzdiale-

nosť medzi zvislými dilatačnými 

škárami v prípade nevystužených 

nenosných stien je 8 m podľa 

normy EN 1996-2.

Odolnosť muriva

Tvárnice Silka Tempo sú mra-

zuvzdorné kategórie F2 a môžu sa 

použiť v triede prostredia MX3.2. 

(pozrite normu EN 1996-2)

Tvárnice Silka Tempo sa vyzna-

čujú vysokou rozmerovou pres-

nosťou (± 2 mm) kategórie T2 

podľa normy EN 771-2.

Podľa prílohy B normy EN 1996-

1-2 steny zhotovené z prvkov  

s veľmi presnými rozmermi, ktoré 

majú zvislé škáry maximálne 

2 mm, nevyžadujú žiadne ďalšie 

úpravy. To znamená, že steny spĺ-

ňajú kritériá požiarnej odolnosti 

špecifikované pre steny bez povr-

chovej úpravy.


