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1. 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 5. Potěr 6. Protokoly1 .Bezpečnostní informace

Tyto pokyny jsou určeny pro autorizovaný kvalifikovaný personál. Dodržujte místní předpisy 
a normy.

1.2 Záruční podmínky
Je-li systém vytápění neodborně nainstalován nebo jsou nesprávně zadány projekční podklady, nenese výrobce záruku za 
správnou funkčnost topného systému.

VarioProFile trubka je hliníková vícevrstvá kompozitní trubka (100% kyslíková bariéra ).
Je potřeba se vyhnout poškození trubky během skladování, přepravy, odvíjení, protože v důsledku toto může mít negativní vliv 
na chování trubky při vytápění či chlazení.
Zabraňte poškození trubky VarioProFile ve fázi výstavby, umístěte o uložení trubek v podlaze výstražné značky na dobře 
viditelná místa. Trubka je pouze omezeně odolná vůči vlivům počasí, musí být chráněna před přímým UV zářením a nesmí být 
skladována venku.
Kyslík v kombinaci s UV zářením poškozuje kvalitu trubky, dočasné uskladnění na staveništi na pár dnů je přípustné.

Položení podlahového vytápění a stěrky musí být koordinováno se stavbyvedoucím a montážní firmou a to následující položky :

Vodorovné značení 
Umístění parozábrany

 Umístění podlahového vytápění
Typ a výška potěru
Pružné prvky v potěru 
Měřící body pro zbytkovou vlhkost 
Povrch podlahy a umístění snímání teploty podlahového vytápění

1.4 Skladba podlahy

1.3 VarioProFile trubka 16x2 Laser- skladování

1.1 Obecné
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1.Bezpečnostní informace 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 5. Potěr 6. Protokoly2. Příprava

2.1 Nářadí 
Následující nástroje a přípravky jsou nezbytné pro práci s Variotherm trubkou

 Pokoje musí být čisté a suché Zbytky sádry a betonu musí být odstraněny.
 Během pokládky trubek nesmí v místnosti pracovat další řemeslníci.
 Aby stěrka nevysychala příliš rychle musí být naistalována okna a dveře, nezakrývejte plachtami, nechte přirozeně vyschnout.

 Nenechávejte před pokládkou trubky volně položené v pokojích.

Izolační páska musí být instalována podle obvodových zdí, kolem sloupů, dveří, pilířů před 
instalací topení a zalití stěrkou. Podle normy ÖNORM EN 1264-4 musí izolační páska 
umožňovat pohyb stěrky nejméně 5 mm.

Izolační páska je napojena od izolace ke zdi a 
zabraňuje zatečení stěrky.

Nezapomeňte připevnit izolační pásku na povrch 
izolace podlahového vytápění !

Po dokončení skladby podlahy odřízněte přebytečnou 
lepicí pásku rovnoběžně s podlahovou krytinou.

V závislosti na skladbě podlahy a podlahové krytině musí být parozábrana nainstalována ve struktuře podlahy. Položení 
parozábrany, trubek, stěrky koordinujte se stavební firmou a montážní firmou.

16/100

Kleště na stříhání trubky Nástroj pro kalibraci a sražení hran EcoPress nebo AkkuPress Mini- lisovací kleště,včetně lisovacích čelistí Ohýbací přípravek 16/100

2.3 Parozábrana

2.2 Pokoje

2.4 Izolační páska

Hrany izolační pásky 
150 mm se překrývají  
samolepicí fólií

VarioRoll, například

Tepelná nebo zvuková 
izolace

4



1. Bezpečnostní informace 3. Systém instalace 4. Instalace trubky 5. Stěrka 6. Protokoly2. Příprava

Cementový potěr rozšiřuje podlahové vytápění při zvýšení teploty o 1 K (°C) délkově o 0,01 mm na 1 
metr. Je nutné do podlahy umístit pružné přechody , které eliminují tento pohyb.

Požadavky na pružné přechody
 Počet pružných přechodu a velikost stěrkované plochy závisí na typu podlahové krytiny

Při instalaci podlahového vytápění musí mít montážní firma k dispozici rozmístění těchto pružných přechodů

 Pružné přechody musí být na stavbě vždy k dispozici pro případ potřeby
 Trubky podlahového vytápění procházející pružnými přechody musí  zaizolováno minimálně v délce 400 mm

Umístění pružných profilů je velmi důležité hlavně při keramických krytinách a pro pohyb všech vrstev nad izolací.

>> Pro detaily umístění pružných profilů si projděte sekci 4.

2.5 Pružné přechody

T-pružný profil 10/70

Pružná sloučenina

T-pružný profil T-pružný profil

PRASKLINA

Dobře! Špatně!

Příklad umístění 
pružných přechodů 
---
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.Systém instalace

3.1 VarioClip systém

1Před instalací drátěné mřížky instalujte tepelnou nebo zvukovou izolaci se stavební fólií

o tloušťce 0,1 mm nebo fólii s mřížkou o tloušťce 0,2 mm
v souladu s EN 1264-4) s přehnutím 30 mm. To zabraňuje 
poškození izolační vrstvy a průniku potěru nebo vody a 
zabraňuje tvorbě tepelných nebo zvukových mostů.

Překrytí se lepí dohromady lepicí páskou. 

Izolační páska je přilepena k instalované fólii. >>

2 Po umístění a přilepení fólie můžete položit drátěnou mřížku o průměru 3 mm

Aby jste zabránili posunu drátěné mřížky, mřížka musí být 
připevněna k izolaci sponami.

Mřížky jsou k sobě spojeny spojovacími konektory (-)

např. nivelace a elektrické vedení

Drátěné pletivo ø 3 mm

 Stavební fólie nebo mřížka fólie

Tepelná nebo zvuková izolace

Parozábrana

Cementová stěrka nebo
stěrka ze síranu vápenatého

VarioClip

Hrany izolačního 
pásku se překrývají 

s fólií

3     VarioClips jsou připevněny na drátěnou mřížku v počtu 2 ks / metr

VarioClips je možné také umístit na průsečníky bodů 

Příklad skladby podlahy se systémem VarioClip
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.Systém instalace

Tip od Variothermu: Instaluj  VarioProFile trubky okamžitě po umístění Vario-Clips. >>

4  VarioProFile trubka se při navinování do topného okruhu nekroutí.

 Trubka je upevněna do varioclips v souladu s projektem.

Musí být zajištěno, aby VarioProFile trubka byla celá zakrytá stěrkou a jen tak je zaručen 
ideální přenos tepla.

>> Pro další detaily instalace potrubí si projděte sekci 4!

Příklad pokládky:

0

2040
°C

60

10

30

50

0

2040
°C

60

10

30

50

Komponenty:

Stavební fólie 
nebo 

fólie s mřížkou
Drátěná mřížka ø 

3 mm+ spony

VarioClip

+ upevňovací zařízení

VarioProFile 
trubka 16x2 

Laser

Rozteč trubek: 200 mm 
Typ : bifilární

Okrajová zóna
 Rozteč trubek : 100 mm 
Typ : meandr

RE VýstupSU Vstup Vstup / výstup potrubí z topného okruhu do 
rozdělovače .
VarioProFile trubka 16x2 Laser nebo 
předizolovaná Variomodular trubka 16x2 Laser.

7
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.Systém instalace

3.2 VarioRast systém

1 Tepelná / zvuková izolace s fólií s mřížkou ( tloušťka 0,2 mm ) s překrytím 30 mm.

Toto zabraňuje zatečení stěrky nebo vody a vytvoření tepelných nebo zvukových 
mostů.

Překrytí je upevněno lepicí páskou. 

  Pro snadnější instalaci má fólie mřížku 
s roztečí 50 mm.

Izolační pásek je připevněn k istalované fólii.. >>

2  VarioBars je instalován na tepelné nebo zvukové izolaci zakryté fólií s

mřížkou 50 mm, spotřeba VarioBars je 1,5 m na 1 m2.  

3  Jsou upevněny pomocí lepicí pásky na spodní 

straně a upevněné fixačními sponami   
 

Tip od Variothermu: 

instalujte fixační spony ze 
šikma! >>

Klik technologie: Zlom je nezbytný

Parozábrana dle potřeby

např. nivelace s elektro rozvody

Mřížka fólie jako dělící vrstva 

Tepelná a zvuková izolace

Cementová stěrka nebo 
stěrka ze síranu vápenatého

VarioBar

Hrany izolační 
pásky překrývají fólii

Příklad skladby podlahy s využitím VarioRast
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.Systém instalace

4    VarioProFile trubka se při pokládce jednotlivých topných okruhů nekroutí.

VarioProFile trubka je pokládána krok za krok dle projektem stanovených parametrů.

VarioProFile trubka musí být celá zakrýtá stěrkou, jen tak je zaručen ideální přenos tepla.

>> Pro další detaily instatalce trubek navštivte sekci 4!

Příklad pokládky:

0

2040
°C

60

10

30

50

0

2040
°C

60

10

30

50

Komponenty:

Mřížková fólie VarioBar K16/100
45 nebo 60 mm fixační 
spony (červená nebo 

zelená)
VarioProFile pipe 

16x2 Laser

Rozteč trubek: 200 
mm Typ: bifilární

Okrajová zóna 
 Rozteč trubek : 100 mm
 Typ : meandr

RE VýstupSU Vstup Vstup / výstup potrubí z topného okruhu do 
rozdělovače .
VarioProFile trubka 16x2 Laser nebo 
předizolovaná Variomodular trubka 16x2 Laser.
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.Systém instalace

3.3 VarioFix/VarioNop systém

1 VarioFix/VarioNop panely jsou používány k upevnění VarioProFile trubky 16x2 Laser, jako oddělující vrstvy a tepelné izolace,

pouze VarioNop. Užitná plocha:  1400 x 800 mm (50 mm překrytí), rozměry: 1450 x 850 mm

<< Montážní panel formuje plochu a tvoří systém uchycení trubek. 

2 Přechodové plochy překrývajících se VarioNop panelů jsou spojeny v dohromady tak jako v 

     oblasti dveří, rozměry : 1400x200 mm, po překrytí 1400x100 mm

např. nivelace s elektro rozvody

Parozábrana ( dle potřeby )

Menší NOP!

Cementová stěrka nebo stěrka 
ze síranu vápenatého

Hrany izolační 
pásky překrývají fólii

VarioFix nebo VarioNop :
Mřížka fólie jako dělící 
vrstva .Tepelná a zvuková izolace 
( pouze VarioNop )

Hrany izolace 

Přivařená fólie

Lepicí páska

Příklad skladby podlahy s VarioNop-30
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.systém instalace

3   VarioProFile trubka se při pokládce jednotlivých topných okruhů nekroutí

VarioProFile trubka je pokládána krok za krok dle projektem stanovených parametrů. 

VarioProFile trubka musí být celá zakrýtá stěrkou, jen tak je zaručen ideální přenos tepla.

Příklad pokládky:

0

2040
°C

60

10

30

50

0

2040
°C

60

10

30

50

Komponenty:

VarioFix (a), VarioNop-11 (b) nebo VarioNop-30 (c) Spojovací prvek (a) a 
nastavení prvku (b)

VarioProFile 
trubka 16x2 

Laser

Rozteč trubek: 200 mm 
Typ : bifilární

Okrajová zóna 
 Rozteč trubek : 100 mm 
Typ : meandr

RE VýstupSU Vstup Vstup / výstup potrubí z topného okruhu do 
rozdělovače .
VarioProFile trubka 16x2 Laser nebo 
předizolovaná Variomodular trubka 16x2 Laser.
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6. Protokoly3.Systém instalace

3.4 VarioRoll systém

1 Role VarioRoll tepelné a zvukové izolace

Jednostranná překrývající se fólie s mřížkou 
umístěná na potěr >>

Připevnění VarioRoll  lepicí páskou k izolační pásce zabraňující zatečení stěrky . >>

VarioRoll: Laminovaná fólie s mřížkou 50 
mm jako dělicí vrstvy včetně tepelné a 
zvukové izolace

Parozábrana v případě 
potřeby (( např. sklepů )

Cementová stěrka nebo stěrka 
ze síranu vápenatého

Spona

Hrany izolační 
pásky překrývají fólii

Lepicí páska

Samolepící překrývající se 
fólie-

Příklad skladby podlahy s využitím VarioRoll
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 4. Instalace trubek 5. Potěr 6. Protokoly3.Systém instalace

2  VarioProFile trubka se při zahřátí ani pokládce nekroutí. Pro další detaily instalace se podívej do sekce 4 !

 3 VarioProfile trubka je upevněna na VarioRoll tepelnou a zvukovou izolaci zaražečem spon, zarážející spony vždy po 500 mm
na VarioRoll izolaci podle požadované rozteče na mřížku vyznačenou na  izolaci.

Příklad pokládky:

0

2040
°C

60

10

30

50

0

2040
°C

60

10

30

50

Rozteč trubek : 200 mm 
Typ : bifilární

Okrajová zóna
 Rozteč trubek : 100 mm 
Typ : meandr

RE VýstupSU Vstup Vstup / výstup potrubí z topného okruhu do 
rozdělovače .
VarioProFile trubka 16x2 Laser nebo 
předizolovaná Variomodular trubka 16x2 Laser.

Komponenty:

VarioRoll 20-2 (a) nebo VarioRoll 30-3 (b) VarioProFile 
trubka 16x2 Laser

Zaražeč spon
a spony

13
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 5. Potěr 6. Protokoly4.Instalace trubek

V případě Variotherm podlahového vytápění pro podlahy se stěrkou, je VarioProFile trubka 16x2 Laser vždy skryta v 
potěru . VarioProFile trubka je v nezkrouceném stavu pokládána v místnosti.
 Maximální vinutí délka jednoho topného okruhu je 120 m.

4.1. Obecné

Požadovaná délka trubky ma m2 :
Rozteč trubek : 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Požadavek trubky :

Bifilární
Rovnoměrné rozložení 
teploty povrchu

Meandr
Nestejnoměrné rozložení 
povrchové teploty, vhodné 
pro menší vedlejší místnosti 

4.2. Vzory pokládky

Obývací pokoj 26.5 
m2 
Rozteč trubek:
100 mm (5.8 m2), 
okrajová zóna1)

200 mm (20.7 m2)

1) Okrajová zóna1) : Začíná u velkých prosklených ploch nebo skleněných dveří - meandr. 
Vede podél skleněné plochy , kde vytváří tepelnou zónu s vyšší teplotou zabraňující rosení skla.

Příklad přízemního rodinného domu pro jednu rodinu

Kuchyně 10.3 m2

Rozteč trubek:
150 mm

Koupelna/WC 4.1 m2 
Rozteč trubek:
100 mm
+ 2.5 m2 stěnového 
topení

Předsíň (7,4 m2) 
Rozteč trubek:
200 mm (se vstupy do 
rozdělovače)

Předsíň (4,7 m2)
Rozteč trubek:
100 mm, 
okrajová zóna1)

Ložnice 14.2 m2

Rozteč trubek:
150 mm

14



1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 5. Stěrka 6. Protokoly4. Instalace trubek

Pro ohýbání malých poloměrů, až 50 mm se používá model 16/100. Při ohýbání musí být 
trubka bezpečně umístěna v drážce ohýbacího přípravku. Pokud je teplota nižší než 50C, 
musí se trubka VarioProFile předehřát.
Upozornění : při ohybu trubky rukou musí být tyto co nejblíže trubce a ohýbacímu 
přípravku s cílem zabránit zlomení trubky.

4.4.Pokládka trubek ohybem
V případě pokládky trubek ohnutím ( např. pod dveře ) se používají přípravky viz oddíl 2

V souladu s normou EN 1264-4:
 Mezi VarioProFile trubkou a svisle situovanými komponenty více než 50 mm
 Mezi VarioProFile trubkou a komíny, otevřeným ohněm, výtahovou šachtou: více než 200 mm

4.5.Ohýbání

4.3 Vzdálenost potrubí od dalších komponentů

VarioProFile trubka Pružná
spojovací hmota

Průřez profilemInstalace trubky přes T-profile

T- profil

ochrana trubky

ochrana trubky

Profil
Ochrana trubky
VarioProFile trubka

Profil a instalace trubky Profil v prostoru dveří

15
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 5. Potěr 6. Protokoly4. Instalace trubek

ø 16 mm

Proces lisování AkkuPress lisovačkou

Z P G S
M

R

0

Ustříhni trubku kolmo 
k její ose

Užij nástroj pro kalibraci a 
sražení hran

Vsuň do lisovací spojky

Zasuň trubku nadoraz

Stlačte tlačítko TISK 
pro otevření čelistí Důležité: Vizuálně 

zkontrolujte , že lisovací 
čelisti jsou zavřeny

4.6 Lisovací spojky 
VarioProFile trubky mohou být spojeny trvale, nerozebiratelnými lisovacími spojkami při použití zbytkových délek trubek nebo 

opravách.

Upozornění: Pro tato propojení se používají pouze originální nástroje dodané firmou Variotherm: 
 VarioProFile trubka 16x2 Laser
 Variotherm nástroj na kalibraci otvorů a srážení hran
 Variotherm lisovací spojky a Variotherm lisovací kleště

Údržba :
Montážní čelisti a lisovací kleště musí být kontrolovány alespoň jednou za rok servisní organizací REMS.

Příprava trubky:
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 5. Stěrka 6. Protokoly4.Instalace trubek

Proces lisování:

0

Následující situaci musíte předejít (hrozí prasknutí převodového ústrojí!)

Důležité: Vizuálně 
zkontrolujte, jestli lisovací 
čelisti jsou dovřeny

17
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 6. Protokoly5.Stěrka

Stěrkové materiály musí být vhodné pro podlahový systém 
Variotherm slučitelné s VarioProFile trubkou ( bez asfaltu 
nebo asfaltového potěru ). Trubka musí být plně zakryta 
stěrkou, aby se dosáhlo maximální tepelné vodivosti .

Před pokladkou potěru, je potřeba u podlahového vytápění provést 
kontrolu těsnosti, úplnosti, čistotu a suchého povrchu.

Při pokládce stěrky by mělo být podlahové topení natlakováno na 2-3 bary, okna 
a dveře by měly být uzavřeny čímž se stěrce umožní rovnoměrného vytvrdnutí.

Upozornění: Během procesu tvrdnutí zvyšuje stěrka ( beton ) tlak v systému vytápění. V systému musí být vždy expanzní 
nádoba a pojišťovací ventil.

5.1 Příprava

5.2 Materiál stěrky a tloušťka

Typ potěru a 
národní značení 

Pevnost dle normy 
ÖNORM EN 13813

Minimální výška nad trubkou 
Vrstva izolace 

0 to 25 mm

Vrstva izolace  > 

25 mm

Individuální zatížení
 ≤ 1 kN

Individuální zatížení
 ≤ 2 kN

Individuální zatížení
 ≤ 1 kN

Individuální zatížení
 ≤ 2 kN

Cementová stěrka E 225 F4 45 mm 60 mm 50 mm 65 mm

Cementová stěrka E 300 F5 40 mm 50 mm 45 mm 55 mm

Stěrka-síran vápenatý E 225 F4 45 mm 60 mm 50 mm 65 mm

Stěrka z hořčíku E 225 F4 45 mm 60 mm 50 mm 65 mm

Bezespárová cementová 
mazanina/ bezespárová-síran 
vápenatý E 225 F

F4 40 mm 50 mm 45 mm 55 mm

Bezespárová cementová 
mazanina/ bezespárová-síran 
vápenatý E 300 F

F5 35 mm 45 mm 40 mm 55 mm

Cementová stěrka E 400 F7 35 mm 45 mm 35 mm 50 mm

Stěrka -síran výpenatý E 400 F7 35 mm 45 mm 35 mm 50 mm
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3.  Heiz-/Kühlkreisverteiler  |  Seite 13Montageanleitung & Planungshandbuch

8. Zuerst den KFE-Hahn am Rücklaufbalken schließen, unmit-
telbar danach den KFE-Hahn am Vorlaufbalken schließen  . 
Spül- und Füllstation abschalten.
Hauptabsperrkugelhähne öffnen. 

7. Zuletzt wird dieser “Durchspülvorgang” bei Öffnung aller 
Vor- und Rücklaufsegmente wiederholt. 

5. Kommt das Wasser luftblasenfrei heraus, wird zuerst das 
geöffnete Rücklaufsegment geschlossen. 

6. Unmittelbar danach wird das nächste Rücklaufsegment ge-
öffnet. 

In dieser Reihenfolge wird bei den anderen Kreisen ebenso vor-
gegangen, bis die gesamte Anlage gefüllt ist.

4. Die Spül- und Füllstation einschalten. Anschließend die KFE-
Hähne öffnen, der Vorlaufbalken wird unter Druck gesetzt und 
das Rücklaufsegment (durch Drehen des Durchflussanzeigers) 
des ersten Heiz-/Kühlkreises geöffnet.  
So wird über den Vorlauf das Wasser durch den gesamten 
Heiz-/Kühlkreis gedrückt und gründlich durchgespült.

3.4  Druckprobe

4) Danach alle Verschraubungen nachziehen und den Druck auf 2 - 3 bar absenken.
Diesen Druck bis nach Fertigstellung des Objektes belassen, um eventuelle Beschädigungen zu erkennen.
Achtung: Beton (Estrich-/Industrie-Fußbodenheizung) erwärmt sich beim Abbindevorgang, es kommt zum 
Druckanstieg im Heizsystem. Unbedingt Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil verwenden!

Achtung: Verteiler nur in Durchflussrichtung spülen!

Kugelhähne 
schließen

Prüfdruck:
min. 4 bar
max. 6 bar

24 Stunden
Druckprobenpumpe
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2. Sämtliche Vorlaufventile (rotes Segment) werden geöffnet. 

3. Dann wird an den beiden KFE-Hähnen am Vor- und Rück-
laufbalken die Spül- und Füllstation angeschlossen.

3.2  Anschließen der Variotherm Rohre

1. Das Zuleitungsrohr wird gerade abgeschnitten und anschließend kalibriert.
2.  Das Rohr bis zum Anschlag in die Klemmverschraubung einführen und in dieser Position die Überwurf-

mutter am Heiz-/Kühlkreisverteiler handfest anziehen.
3.  Die Klemmverschraubung mit dem Gabelschlüssel um eine weitere Umdrehung festziehen. 

Das Anzugsdrehmoment beträgt 35 Nm.

** Zuleitungsrohr * Klemmverschraubung 

VarioModul-Rohr 20x2 Laser 3/4"EUROx20 (Z1500)

VarioProFil-Rohr 16x2 Laser 3/4"EUROx16 (Z1400)

VarioProFil-Rohr 11,6x1,5 Laser 3/4"EUROx11,6 (Z1300)

Vorisoliertes VarioModul-Rohr 16x2 Laser 3/4"EUROx16 (Z1400)

Durchflussanzeiger
mit Schutzkappe

Gerader, ebener Schnitt
mit Rohrschneidezange

Kalibrier- und
Anfaswerkzeug

für ø 11,6 mm
für ø 16 mm

für ø 20 mm

Heiz-/Kühlkreisverteiler
Rücklaufsegment

Klemmverschraubung*

Zuleitungsrohr**

Kappe des Vorlaufventiles zum 
Öffnen/Schließen/Einstellen des
Rücklaufsegmentes

Klemmverschraubung* 
3/4"EURO

Isoliertülle,
Schutz vor Kondensation an 
der Klemmverschraubung im 
Kühlfall.

3.3  Füllen/Spülen/Entlüften der Anlage

1. Hauptabsperrkugelhähne und alle Rücklaufsegmente 
werden geschlossen.  

AUS

aufbereitetes Wasser laut 
ÖNORM H5195-1 bzw. VDI 2035



1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 6. Protokoly5.Potěr

Příměsi Variotherm směsi (5 nebo 10 kg kanystr) pro cementové směsi mohou být užity ve speciálním 
poměru (přibližně 0.5 - 1 vol. % nebo pro 70mm tloušťky stěrky) a mají následující 
vlastnosti: 
  Zlepšení vodoodpudivosti 12%
  Zlepšení plasticity stěrkové malty     
  Zlepšení pevnosti
Zlepšení odolnosti vůči tlaku

Používají se pouze stěrky pro vytápění. 

5.5 Zbytková vlhkost potěru / podlahová krytina 
Zbytková vlhkost potěru se měří před položením podlahové krytiny CM měřením.V závislosti na podlahové krytině nesmí vlhkost 
přesáhnout následující hodnoty:

V případě zbytkové vlhkosti pod tato procenta použijte BVF (viz sekce 6).

5.3 Příměsi stěrky

5.4 Položení stěrky

Povrch podlahy / materiál podlahy 

Koberce a linolea

Max. zbytková vlhkost 
cementový potěr

1.8 %

Max. zbytková vlhkost 
Stěrka - síran vápenatý 

0.3 %

Parkety 1.8 % 0.3 %

Laminátové podlahy 1.8 % 0.3 %

Dlažba nebo přírodní kámen / beton 2.0 % 0.3 %
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6.Protokoly

Projekt: ___________________________________________________________________________________________ 

Vlastník budovy/Nájemník: _____________________________________________________________________________________ 

Klient:  _______________________________________________________________________________________________________ 

Montážní firma: ___________________________________________________________________________________ 

Architekt: _____________________________________________________________________________________________________ 

Další: ________________________________________________________________________________________________________

Zkouška těsnosti může být prováděna stlačeným vzduchem nebo vodou.Předtím, než je nainstalován potěr, je prováděna 
tlaková zkouška. Tlaková zkouška je v rozmezí 4-6 barů. Zkouška těsnosti a zkušební tlak musí být vždy odděleně ( protokol viz 
níže ). Je vhodná kontrola teploty v místnosti, aby nedošlo k zamrznutí systému.

Při zkoušce nemrznoucí směsí je nutné systém před napuštěním topnou vodou 3 x propláchnout čistou vodou.

Podlahové vytápění včetně připojení potrubí předáno dne   

Počáteční tlak dne tlak     

Konečný tlak   dne  tlak  

Instalace potěru      dne Hotovo dne

 Systém topení napuštěn vodou  Ano  Ne

 Systém topení napuštěn nemrznoucí směsí   Ano  Ne

 Tlak systému v průběhu prací byl

 Zkouška těsnosti provedena dne a byla bez závad

Schválil:

Majitel/Nájemník/Zadavatel Stavební dozor/Architekt Montážní firma

6.1 Zkouška těsnosti v souladu s normou DIN ÖNORM EN 1264-4
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6.Protokoly

Projekt: ___________________________________________________________________________________________ 

Vlastník budovy/Nájemník:_______________________________________________________________________________________ 

Klient:  _______________________________________________________________________________________________________ 

Montážní firma: ___________________________________________________________________________________

Architekt: _____________________________________________________________________________________________________ 

Další: ________________________________________________________________________________________________________

6.2 Topná zkouška v souladu s normou DIN ÖNORM EN 1264-4

Funkční vytápění se provádí po 21 dnech v případě cementových potěrů, po 7 dnech v případě potěrů ze síranu vápenatého. 
Je nutno dbát pokynů výrobce.
Funkční vytápění začíná mezi 20 °C a 25 °C, tato teplota musí být zachávána po dobu 3 dnů.Poté je nastavena teplota na 
maximální projektovanou teplotu a to po dobu 4 dnů. Tato topná zkouška musí být zdokumentována.

 Typ užité stěrky

  Jiná stěrka: __________________________

 dokončeno

 dokončeno

  cementová stěrka         stěrka - síran vápenatý

 Stěrka dokončena dne

Průměrná tloušťka stěrky mm

Zahájení zkoušky funkce vytápění dne

Nastavení teploty do 25 °C po dobu 3 dnů  

 Nastavení maximální teploty po dobu 4 dnů      

Ukončení zkoušky vytápění dne

Schválil:

Majitel/Nájemník/Zadavatel Stavební dozor/Architekt Montážní firma
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6.Protokoly

Další: ________________________________________________________________________________________________________  

Suché topení se provádí hned po funkční zkoušce vytápění. V tomto případě se nevypíná topení a nesnižuje se teplota. Pro cementový potěr 
je to 28 dnů, pro síran vápenatý 14 dnů. Po této době je potěr do 70 mm dostatečně vytvrzen.

Po výše uvedé zkoušce je zbytková vlhkost dle hodnot v tabulce 4 a je možné položit povrchovou krytinu. 

Při suché zkoušce musí být vytápění rovnoměrné pro celou plochu instalace. 

Dokumentace

 Začala suchá zkouška vytápění po zkoušce funkčnosti

Ano, pokračujte tabulkou 2

  Ne, pokračujte tabulkou 1

 Suché vytápění začalo dne

Tabulka 1:

Suché vytápění 
doba trvání

Cílová teplota Dosažená teplota Den, čas Zkoušel

1. den 25 °C

2. den 35 °C

3. den 45 °C

4. den 55 °C

Tabulka 2:

Suché vytápění 
doba trvání

Cílová teplota Dosažená teplota Den, čas Zkoušel

......den 55 °C

......den 55 °C

......den 55 °C

......den 55 °C

......den 55 °C

......den 55 °C

......den požadavek teploty1) 2)

......den 55 °C

......den 55 °C

......den 55 °C

......den opakování testu1) 2)

......den
1) Dle specifikace majitele nebo architekta
2) Dle specifikace majitele nebo architekta

Projekt: ___________________________________________________________________________________________          

Vlastník budovy/Nájemník: _______________________________________________________________________________________ 

Klient:  _______________________________________________________________________________________________________ 

Montážní firma: ___________________________________________________________________________________ 

Architekt: _____________________________________________________________________________________________________ 

6.3  Suchá zkouška vytápění dle Federální asociace pro povrchové vytápění a chlazení (BVF)
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1. Bezpečnostní informace 2. Příprava 3. Systém instalace 4. Instalace trubek 5. Stěrka 6.Protokoly

Test fólií:  Opatřete cca. 500 x 500 mm transparentní fólie propouštějící vzduch (upevněte lepidlem nebo 
silikonem na stěrku ) 

  ANO ( je nezbytný protokol )Suché vytápění s automatickou regulací      NE 

Suché vytápění, konec dne

Byla místnost větrána během zkoušky suchého vytápění ?              ANO   NE

 NEByl povrch vyhřívané podlahy bez podlahové krytiny ?            ANO 

Uplynulo více jak 7 dnů od instalace stěrky a zahájení topných zkoušek ?
 NE

Když ano a topení bylo zahájeno po instalaci stěrky a dříve než 5 dny

Maximální zbytková vlhkost, viz tabulka 4 nebyla překročena?   ANO   NE

Začátek instalace podlahové krytiny dne  Konec instalace podlahové krytiny dne

Vlhkost ANO /  /NE

Table 3: Zkouška potěru pro položení krytiny:

topení Cílová teplota Dosažená teplotaDny od začátku  Zkoušel

..... den 45 °C 3)

..... den 35 °C

..... den 25 °C

..... den Vytápění v automat. režimu
3) nebo maximální konstrukční teplota

. Požadavky na maximální vlhkost stěrky:

Cementová stěrka 

Cíl [%]

Stěrka-síran vápenatý 
Cíl[%]

          Plocha podlahy 

Plocha podlahy 1         Koberec a linolea 1.8 0.3

Plocha podlahy 2 Parkety 1.8 0.3

Plocha podlahy 3 Laminátová podlaha 1.8 0.3

Plocha podlahy 4 Dlažba nebo přírodní kámen / beton 2.0 0.3

Table 5: Hodnoty naměřené vlhkosti 

číslo pokoje název pokoje plocha pokoje rosný bod             cílová vlhkost [%] aktuální vlhkost [%]

Schválil, dne/podpis :

stavební dozor/architekt stavební firma/majitel/nájemce projektant
zhotovitel podlahové 

krytiny
Suché vytápění
Test fólií
Měření vlhkosti
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Přední 
rakouská 

společnost

UŽIJTE SI POHODLÍ & ŠETŘETE ENERGIÍ

Toto jsou důvody proč nás zákazníci milují:

Vytápění a chlazení optimalizované pro pohodlí ve všech pokojích !
Rychlé a vstřícné služby, odpovědi na otázky jsou odborně zpracovány !
Vždy v souladu s nejnovějšími technologiemi, INOVACE zaručena !
Vždy JASNÉ a JEDNODUCHÉ písemné odpovědi !
PROFESIONALITA po celou dobu od prvního kontaktu !

VARIOTHERM, na trhu od roku 1979
Variotherm je rakouský model se stovkami zákazníků po celém 

světě.

 HEIZSYSTEME GMBH




