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n Skracuje čas murovania, 0,45 m² muriva v jenom kroku
n Znižuje počet murárov, čata 2 pracovníci
n Znižuje fyzickú námahu murárov
n Zvyšuje presnosť steny
n Znižuje stavebné náklady

Špecifikácia
Tvárnice z autoklávovaného póro-

betónu kategórie I

Norma/predpis
EN 771-4 + A1 Špecifikácia muro-

vacích prvkov, časť 4: Murovacie 

tvárnice z autoklávovaného póro-

betónu.

Použitie
Nosné aj nenosné obvodové a vnú-

torné steny, výplňové a požiarne 

steny nízkopodlažných aj viacpod-

lažných budov.

Profilovanie
Hladké (HL)

Rozmerové tolerancie
Podľa kategórie TLMA: 

Dĺžka ± 3 mm, výška ± 2 mm, 

šírka ± 2 mm 

Malta
Ytong murovacia malta 

Ytong zakladacia malta  

tepelnoizolačná

Reakcia na oheň
Trieda A1 – nehorľavé

EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnútorné omietky:

Ytong vnútorná omietka tepelno-

izolačná s možnosťou doplnenia 

o Ytong stierku hladenú.

Sadrové a vápenno-sadrové 

omietky. Keramické obklady:

Priamo na murivo bez nutnosti 

predchádzajúcich úprav.

Vonkajšie omietky*:

Ytong vonkajšia omietka tepel-

noizolačná vystužená výstužnou 

tkaninou alebo ľahké omietky 

určené na pórobetón, paroprie-

pustné a vodoodpudivé. 

Odporúčané vlastnosti 

vonkajších  omietok: 

– objemová hmotnosť 800 až  

1 200 kg/m3,

–  pevnosť v tlaku 2 až 5 N/mm²,

–  pevnosť v ťahu za ohybu  

≥ 0,5 N/mm²,

–  priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²,

–  nasiakavosť w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5, 

–  faktor difúzneho odporu µ ≤ 10,

–  dodržiavajte hrúbku vrstvy 

omietok odporúčanú výrobcom.
 

ETICS – podľa odporúčanej 

skladby výrobcu.

YTONG JUMBO
Systém veľkoformátových pórobetónových tvárnic vhodný na strojové murovanie

YTONG JUMBO
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Univerzal Statik

vlastnosti materiálu jednotka P3-450 P4-550

Max. priemerná objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) kg/m³ 450 550

Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm² 3,5 5,0

Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λ10,DRY W/(m.K) 0,110 0,140

Návrhová hodnota tepelnej vodivosti λU W/(m.K) 0,116 0,147

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

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

Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6

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

Prídržnosť N/mm² 0,3 0,3

vlastnosti muriva

Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva kN/m3 5,7 6,6

Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk
* N/mm² 2,32 3,14

Technické vlastnosti – tvárnice Ytong Jumbo na obvodové a nosné steny

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

Základné údaje – tvárnice Ytong Jumbo na obvodové a nosné steny

*)     Stanovené na základe skúšok.
**)   Počítané s pracovnou čatou 2 osoby a minižeriav.
HL - hladká
Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny. 
Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m2.K/W.
Platný sortiment a expedičné údaje pozrite v aktuálnom cenníku.

Spracovanie
Tvárnice Ytong Jumbo sú určené 

pre murovanie na maltu pre 

tenké škáry TLMA.

Tenkovrstvová murovacia malta 

sa nanáša v hr. 1 – 4 mm na 

ložné plochy v celej ploche [1]. 

Pre správne množstvo nanášanej 

malty sa odporúča používať vý-

hradne lyžicu so zodpovedajúcimi 

zubami a zodpovedajúcou šírkou.

Rovnakým spôsobom sa nanesie 

malta aj na zvislú škáru tvárnic 

(styčnú plochu). 

Po usadení tvárnice sa upraví 

jej umiestnenie pomocou vo-

dováhy a vhodného gumo-

vého kladivka. Vytlačené zvy-

šky malty sa nerozotierajú, 

ale ten istý deň sa zoškrabnú 

ostrou hranou murárskej lyžice. 

Muruje sa na väzbu, s minimál-

nymi presahmi 0,2 násobok výšky 

tvárnic. Väzba rohov sa vykoná 

s presahmi aspoň na šírku mu-

riva [4]. Pri šírke muriva 375 mm 

je potrebné väzbu muriva v rohu 

staticky posúdiť.

1
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výrobok profilovanie hr. 
muriva 

bez 
omietok

rozmery
 d ×  v × š

tepelný 
odpor 
R10dry

tepelný 
odpor 

RU

súčiniteľ 
prestupu 

tepla
UU

*

vzduchová 
nepriezvuč- 

nosť 
laboratórna

Rw

požiarna 
odolnosť

spotreba 
malty

smerná pracnosť** kusov 
na 

palete
stena
plná

stena
s otvormi

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

Univerzal HL 375 599 × 749 × 375 3,41 3,23 0,294 47 REI 180 3,2 0,25 0,45 8

Univerzal HL 300 599 × 749 × 300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 2,6 0,20 0,36 8

Univerzal HL 250 599 × 749 × 250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,1 0,20 0,30 12

Statik HL 375 599 × 749 × 375 2,68 2,55 0,368 49 REI 180 3,2 0,25 0,45 8

Statik HL 300 599 × 749 × 300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 2,6 0,20 0,36 8

Statik HL 250 599 × 749 × 250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,1 0,20 0,30 12
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V prípade potreby možné väzbu 

zosilniť použitím murovacej 

spojky, plochej priehradovej vý-

stuže, vložením prútovej výstuže  

a pod. Zvislé škáry sa musia vy-

plniť maltou aj v prípade dorezá-

vaných dielov, a tiež v spojeniach 

dvoch kolmých stien. Tvárnice 

Ytong Jumbo sa môžu dorezávať 

na stavbe ručnou vídiovou alebo 

elektrickou pásovou pílou alebo 

ručnou elektrickou pílou [2].

Tvárnice Jumbo je možné kom-

binovať aj s bežnými tvárnicami 

Ytong. Takto je možné obmedziť 

používanie doplnkov a nutnosť 

plánu kladenia.

Založenie muriva

Pre presnosť a kvalitu steny je 

zásadné perfektné vyhotovenie 

prvej vrstvy muriva.

Vhodným riešením pre prvú vrs-

tvu je použitie zakladacích tvár-

nic Ytong Start výšky 125 mm 

[3] alebo tvárnic Ytong výšky 

250 mm. Tieto tvárnice sa okrem 

iného používajú aj ako doplnky na 

domurovanie.

Na murovanie prvej vrstvy muriva 

by sa mali použiť tvárnice rovnakej 

únosnosti ako Ytong Jumbo. Tvár-

nice prvej vrstvy sa ukladajú na 

Ytong zakladaciu maltu tepelno-

izolačnú alebo obyčajnú murovaciu 

maltu M5 napr. cementová alebo 

vápenno-cementová MVC25).

Hrúbka tohto maltového lôžka 

cca 10 až 20 mm je závislá od 

rovinnosti podkladu a slúži na 

vyrovnanie nerovnosti základu. 

V prvej vrstve sa vykonajú všetky 

smerové a výškové korektúry, 

táto vrstva je základ, musí byť 

vodorovná.

Odporúča sa zhotoviť prvú vrstvu 

deň vopred pred začatím mu-

rovania muriva z tvárnic Ytong 

Jumbo.

Ďalšie vrstvy a posledná vrstva

Ďalšie vrstvy sa zhotovujú tech-

nológiou murovania na tenké 

maltové lôžko – pozrite vyššie. 

Pre dosiahnutie predpísanej 

konštrukčnej výšky je možné 

výhodne doplniť tvárnice Ytong 

Jumbo tvárnicami Ytong.

Murovanie rohov

Odporúčame začať s murovaním 

v rohu budovy a z rohu pokračo-

vať k stredu steny.

Steny v rohoch murujeme na 

väzbu a dbáme na minimálny 

presah [4].

Spájanie stien

Spájanie kolmých stien pri rov-

nakých výškach staviva je možné 

vykonať previazaním muriva [4]. 

Všeobecne, a pri stavaní rôznych 

výšok, je možné spojenie stien 

vykonať oceľovými antikoro-

vými spojkami muriva vloženými  

do ložných škár [5]. 

Bez ohľadu na to, ako sú steny 

spojené, musia sa nosné steny 

vždy murovať súčasne. Počet  

a rozmiestnenie spojok mu-

riva stanoví projekt.  Obvykle 

sa murivová spojka osadzuje 

do každej vodorovnej škáry 

(á = 500 mm) a každej zvislej 

škáry (á = 1000 mm), alebo podľa 

návrhu statika. Správna väzba 

muriva je obzvlášť dôležitá pri 

medziokenných stĺpikoch.

Otvory, preklady

Na nadpražie otvorov je možné 

použiť prefabrikované preklady. 

Prefabrikované pórobetónové 

preklady sa ukladajú do ten-

kovrstvovej malty rovnakým 

spôsobom ako tvárnice. Na vy-

tvorenie prekladov na stavbe je 

možné výhodne použiť doplnkové 

prvky systému Ytong (preklady,  

U profily, UPA profily a pod.). 

32 5

YTONG JUMBO



11

Pri rozdielnej výške prefabrikátov  

a murovacích prvkov, alebo inej 

výškovej úrovni osadenia pre-

fabrikátov, sa murovacie prvky 

primerane odrežú, alebo sa vy-

užijú prírezy. Upravuje (reže) sa 

murivo, nie prefabrikáty!

Dilatačné škáry

Pokiaľ nie je uvedené v projekte 

stavby, odporúča sa murivo z pó-

robetónu dilatovať nasledovne:

    nosné zvisle zaťažené steny 

- maximálna vzdialenosť zvis-

lých dilatačných škár je 24 m,

     max. odporúčaná vzdialenosť 

medzi zvislými dilatačnými 

škárami pri nevystužených 

nenosných stenách je 6,0 m,

    nenosné murivo vystužené 

vencom sa odporúča dilatovať 

po max. 8 m.

Drážky a výklenky

Drážky a výklenky v stenách 

nesmú ovplyvniť stabilitu steny 

a nesmú prechádzať prekladmi 

alebo inými nosnými staveb-

nými prvkami v stene. Je možné 

ich zhotoviť vymurovaním alebo 

niektoré je možné zhotoviť doda-

točne. Drážky (ryhy) na inštalácie 

cca do 20 × 20 mm sa zhotovujú 

v hotovom murive ručným dráž-

kovačom. Väčšie drážky, niky  

a pod. sa frézujú. Na pórobetó-

nové murivo sa nesmie používať 

príklepové náradie.

Kombinácie s inými  
stavebnými materiálmi
Vzhľadom na takmer identické 

materiálové zloženie sa Ytong 

Jumbo ľahko kombinuje s vá-

penno-pieskovými výrobkami 

Silka. Pri kombinácii materiálov 

je potrebné brať zreteľ na roz-

dielne technické vlastnosti.

4

Schéma minimálnych dovolených presahov väzieb  
pri tvárniciach Ytong Jumbo hr. 250 mm

11YTONG JUMBO

600
600

600

250

250

250
250

h = 750 mm 

minimálny presah
v rohu 0,25 m

minimálny presah v ploche
I ≥ 0,2 × h ≥ 0,15 m

350

350
350

250

Hrúbka steny 250 mm
Výška tvárnice 750 mm
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Organizácia pracovného priestoru
Pre efektívne využitie tvárnic Ytong Jumbo je dôležité správne rozmiestnenie minižeriava a materiálu. 

Palety s tvárnicami by sa mali umiestniť medzi minižeriavom a murovanou stenou, najlepšie tak, ako  

je uvedené v schéme.

YTONG JUMBO

Strojové murovanie  
pomocou malých žeriavov
Tvárnice Ytong Jumbo sa murujú 

strojovo spravidla pomocou ma-

lých minižeriavov [6] s montáž-

nymi samosvornými kliešťami 

[7]. Pre efektívnu manipuláciu  

s tvárnicami na stavenisku  

sa odporúča minižeriav s nos-

nosťou 300 kg pri dosahu 5 m *.

6

LMK300 TFE Steinweg MK300

nosnosť / vyloženie 300 kg / 5 m 300 kg / 5 m

výška háku 4,5 m 4,5 m

výška háku s vysunutým stĺpom 6,0 m 6,0 m

napájanie 400 V - 16 A 400 V - 16 A

hmotnosť bez záťaže 991 kg 1 000 kg

hmotnosť záťaže 730 kg 650 kg

prepravné rozmery dl × š × v 6,1 m × 2,1 m × 2 m 6,2 m × 1,9 m × 2,15 m

* Technické parametre žeriavu

Výška pod hákom od 4,5 m do 6 m podľa vysunutia teleskopického stĺpu, výška murovania 3,75 m až 5,25 m.

7
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Navrhovanie konštrukcií  
z tvárnic Ytong Jumbo 
Statika
Štíhlostný pomer steny hef/tef 

zaťaženej prevažne zvislým za-

ťažením, nemá prekročiť hod-

notu 27 (podľa EN 1996-1-1 čl. 

5.5.1.4). Najväčšie vzdialenosti 

dilatácií, vzdialenosti stužujúcich 

konštrukcií a rozmery a vzdiale-

nosti drážok v stenách sú popísané  

v brožúre Statika, pričom sa vychá-

dza z článkov normy EN 1996-1-1.

hef –  účinná výška hef = ρn .h (čl. 5.5)

ρn –  súčiniteľ závislý od podopre-

nia okraja steny alebo jeho 

stuženia (čl. 5.5.1.2)

tef – účinná hrúbka

 

 

 

 

Návrhová pevnosť muriva fd  

je daná vzťahom fd = fk/ γM.

γM je parciálny súčiniteľ spoľahli-

vosti materiálu pre medzné stavy 

únosnosti stanovený z tabuľky 

NA1 národnej prílohy EN 1996-

1-1 hodnotou γM = 2,2. (Hodnoty fk 

pozri tab. Technické vlastnosti).

Návrhová hodnota únosnosti NRd

jednovrstvovej steny vo zvislom 

smere na jednotku dĺžky je daná 

výrazom NRd = Φ.fd.t,

t je hrúbka steny a Φ je zmen-

šovací súčiniteľ únosnosti,  

(Φi v úrovni hlavy alebo päty steny, 

alebo Φm v strede steny) zohľad-

ňujúci vplyvy štíhlosti steny  

a excentricity zaťaženia, určený 

podľa čl. 6.1.2.2 EN 1996-1-1.

 
 

Tepelná technika
Odpor konštrukcie pri pre-

stupe tepla Ro je súčtom odporu 

pri prestupe tepla na vnútornej 

strane konštrukcie Rsi, tepelných 

odporov vrstiev konštrukcie Ri  

(z tabuľky) a odporu pri prestupe 

tepla na vonkajšej strane kon-

štrukcie Rse:

Ro = Rsi + RU + Rse

YTONG JUMBO


