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Pohled do KeraPort šachty DN 1000

STEINZEUG-KERAMO 

VÝROBNÍ ZÁVODY Německo: Frechen a  
 Bad Schmiedeberg    
 Belgie: Hasselt

ZAMĚSTNANCI  530 celkem

VÝROBKY   Kameninové trouby, tvarovky,  
 šachty a příslušenství

TRHY  Evropa
 Střední a dálný východ
 Zámoří
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Steinzeug-Keramo s.r.o., je společnost patřící do skupiny Wienerberger 
AG a je největším evropským výrobcem kameninových trub, tvarovek a 
šachet pro odvádění odpadních vod. Naše výrobky, které se používají po 
celém světě, vyrábíme na celkem třech místech v Německu a Belgii. 

Naše šachty doplňují kvalitní systémová řešení od Steinzeug-Keramo. Obrazně řečeno: předsta-
vují další dimenzi výhod, jimiž se vyznačují kameninové trouby a tvarovky na celkové úrovni. 

Pro bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost při odvádění odpadních vod znamená celek více 
než jen souhrn jednotlivých částí. Naše systémová řešení splňují ty nejnáročnější požadavky na 
ekologičnost, stálost a životnost: od těžby přírodních surovin - jílu, přes efektivní zpracování v 
technicky vyspělých výrobních závodech, odbornou montáž a více než sto let trvající životnost.

NAPROSTO SPOLEHLIVÉ
KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

 . Regionální kontaktní osoba
 . Osobní poradenství při výstavbě
 . Online informační systém

Našim zákazníkům a partnerům po-
máháme, jsme jim průvodci při všech 
opatřeních a zodpovídáme jim otáz-
ky na téma výstavby kanalizačních 
systémů. Tento rozsáhlý servis nabízí 
naši kompetentní spolupracovníci po 
celém světě. 

Servis – přímo a online …

Navštivte náš servis na internetu na 
www.steinzeug-keramo.com.

SOUPIS VZOROVÝCH 
VÝKONŮ (MLV)

INFORMAČNÍ  
MATERIÁL

SEMINÁŘE TECHNICKÉ  
PODKLADY
 

- PLÁNOVÁNÍ  
- PROVEDENÍ STAVBY

INFOPOOL 
HYDRAULICKÉ  
VÝPOČTY

INFOPOOL
STATICKÉ VÝPOČTYY

INFOPOOL 
VÝPOČTY ŠACHET

INFOPOOL 
VÝPOČET  
VZTLAKOVÝCH SIL
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KERAPORT  |  Šachtový program

Pro šachty, stejně jako pro každý jiný prvek v celém kanalizačním systému platí: nároky vzrůstají. 
Odpadní vody jsou nyní mnohem agresivnější než dříve. Spolehlivé kanalizační systémy proto vyža-
dují naprostou odolnost vůči korozi a těsnost. 

Kameninové šachty slouží jako doplněk ke kompletnímu systému trub pro větrání a odvětrávání 
kanalizační sítě, ke kontrole, údržbě a čistění a rovněž i k vyrovnávání úrovní, směrů a změny prů-
měrů. Nadto se šachty hodí i ke svodům více kanálů na uzlovém bodě, při napojování kanalizace 
z pozemků, příp. jako překlenovací šachta u různorodých přivaděčů. 

TĚSNÉ A ODOLNÉ PROTI KOROZI
PŘIPRAVENO PRO NEJVYŠŠÍ POŽADAVKY

S pohledem pro budoucí generace

Aby mohly čističky efektivně pracovat, je třeba bezpod-
mínečně zamezit pronikání cizí vody skrz netěsnící šach-
ty. Žádný jiný materiál se pro to nehodí lépe než právě 
kamenina, a to díky odolnosti vůči korozi a také díky těs-
nosti.  
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IN ALLEN DIMENSIONEN:
HÖCHSTE STEINZEUG-QUALITÄT.

Ukázka - šachta DN 1000



Konstrukční charakteristika

TO PODSTATNÉ NA JEDEN POHLED

 . KeraPort šachty jsou až do transportní výšky monolitické
 . Nástavné kusy se dodávají se zabudovaným těsněním
 . Uzávěr tvoří zákrytové desky; pro DN 1000 je k dispozici alternativně konus
 . Antikorozní šachtové dno / zákrytová deska / konus je opatřen vrstvou polyurethanu (PU),  
do DN 1000.

Možné hloubky uložení až okolo 8 m, dle okolní statiky, prokázáno při zatížení 
těžkou dopravou. Šachty mají povolení k užití i v oblastech zatížení železniční 
dopravou. 

Díky pevnosti v ohybu a nedeformovatelným materiálům jsou šachty naprosto 
odolné vůči vyboulení. 

Standardní výroba s polyurethanovou vrstvou u DN 600, DN 800 a DN 1000.

DN 1200 k dostání s kameninovým korytem.

Dodávka obsahuje spodní díl šachty, nástavné kusy, zakrývací desku popř. 
konus. 

Standardní šachty jsou vybaveny jed-
nodílnou polyurethanovou vložkou s 
integrovanými šachtovými vložkami 
od DN 150 do DN 400 v hladkém vál-
ci trouby a vnitřní vztlakovou ochra-
nou.

Speciální řešení dle přání  
zákazníka od DN 600: vnitřní 
část může být zcela flexibilní.
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KERAPORT  |  Popis výrobku

PU žlaby:
DN 600
DN 800
DN 1000

Kameninové žlaby:
DN 1200
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KERAPORT  |  Eigenschaften

KeraPort šachta DN 600
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Pro volbu kameniny hovoří dlouhodobé zkušenosti v oblasti 
kanalizačních sítí. Dlouhá životnost materiálu je zakotvena v 
aktuální normě EN 295-1. Požadavky na prvky pro vstupní 
a inspekční šachty jsou určeny normou EN 295-6.

Prokázané vlastnosti výrobku

 . Odolné vůči biogenní korozi kyselinou sírovou
 . Odolné vůči vysokotlakému čištění 
 . Odolnost vůči teplotám do 45°C
 . Ekologické, udržitelné
 . Životnost > 100 let
 . Robustní díky silným stěnám
 . Odolné vůči vztlakové síle (Odkaz na online kalkulačku Steinzeug-Infopool)
 . Možnost dodatečných přípojek
 . Až do DN 1000 jsou vstupy integrovány ve stěně šachty
 . Sklon žlabu: 0% Standard*
 . Připojení šachet: v rastru 10 Gon (9°); užší odstupňování možné
 . Nátoky vodorovně*
 . Nástavné díly šachet s integrovanými těsnícími prvky
 . Zákrytové desky / konusy z betonu s polyuretanovou vrstvou
 . Horní hrana konusu / zákrytové desky kompatibilní s DIN 4034

*individuální provedení možná

KERAPORT  |  vlastnosti výrobku

MNOHO VÝHOD –
NAPROSTO JEDINEČNÉ
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KERAPORT  |  Konstrukční prvky 

CNC TECHNOLOGIE –  
PRO MILIMETROVĚ PŘESNOU VÝROBU 

Standardní šachty se vyrábí z hladkých prvků trub, které jsou dle potřeby 
řezány na potřebnou délku. V dalším kroku se pomocí CNC fréz a vrtacích 
robotů vytváří otvory pro žlaby a přípojky. 

KERAPORT ŠACHTY
VYROBENO PRO NÁROČNÉ ÚKOLY

Spodní díl šachty připraven pro vsazení žlabuNa milimetry přesné frézování a řezání



KERAPORT  |  Konstrukční prvky

11

100% TĚSNÉ.
AUTĚSNĚNÍ PU ŽLABU.

U standardních šachet do DN 1000 jsou integrované šachtové vložky pevně 
spojeny se žlabem. Následuje na milimetr přesné slepení s PU ze spodní 
strany (viz náčrtek) – předpřipravený žlab je tím bezpečně utěsněn. 

Při speciálních požadavcích kvůli půdě nebo spodní vodě může být na přání 
na spodní straně nanesena ochranná vrstva z PU.

1 Stěna trouby
2 PU-žlab
3  Zabudované těsnění žlabu (PU)
4  Betonová ochrana proti vztlaku 
5  Ochranná vrstva dna 

1

2

3

4

5
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Integrovaná ochrana proti vztlaku zabudovaná zvenčí

Pro spolehlivé zajištění proti vztlakovým silám jsou zde dva důležité faktory. Prvním je vlastní 
hmotnost kameniny, druhým je uvnitř ležící výplň z betonu pod PU korytem ( viz obr. strana 11). 

Křemičitá vrstva a do PU žlabu zabudované ocelové výztuže zajišťují soudržnost betonu s PU 
žlabem. Ve stěně šachty ukotvené výztuhy zajišťují spolehlivé spojení stěny trouby a ochranných 
prvků.

Šachtové vložky

Každá šachtová vložka je zcela integrovaná do stěny šachty. Žádné hrdlo 
nevystupuje, nic nepřečnívá - vše je plynule napojeno na vnější stranu trouby. 
Stoprocentně hladká vnější strana: kvalita, kterou Vám nabízí jen Steinzeug-
-Keramo. 

AŽ DO DN 1000 –  
NAPROSTO HLADKÉ A PŘESVĚDČIVÉ

Šachtové vložky 

KERAPORT  |  Konstrukční prvky 



Standardní šachta a nástavné kusy

Užitná výška standardních šachet jako monolitu činí 1,7 m. Jednotlivé  
nástavné kusy mohou být dodávány až do výšky 2,5 m/ kus.  

Nástavné kusy pro šachty DN 600 – DN 1000 mají hrdlo s PU-těsněním,  
kterým se nasazují na spodní část šachty (Hrdlo K spojovací systém C). 

Náš systém Vám při plánování dává možnost použít co nejnižší počet jed-
notlivých prvků (standardní šachty a nástavné kusy). To zjednodušuje vedle 
montáže i všechny procesy údržby a čištění. Jejich další výhoda: čím méně 
jednotlivých prvků, tím méně spojů vyžadujících utěsnění - profitujete z nej-
vyšší možné systémové bazpečnosti.
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MONOLITICKÉ  
AŽ DO TRANSPORTNÍ VÝŠKY 

KERAPORT  |  Konstrukční prvky 



Těsnění spodní části šachty /nástavný kus  
DN 1200

14

TĚSNÉ SPOJE

Těsnění spodní část šachty/nástavný kus   
DN 600 až DN 1000

VŠE BEZPEČNÉ: OD TRANSPORTU AŽ PO ÚDRŽBU 

Ve stěně trouby se nachází již z výroby navrtané otvory k osazení stoupacích prvků. Vnitřní ocelové kolíky a transportní 
kotvy, vsazené pomocí hmoždinek, lze opětovně vyjmout. 

Tím je optimálně zaručena bezpečnost při transportu, montáži a údržbě, stejně jako dlouhodobá spolehlivá funkčnost. 

Vnitřní transportní kotva

KERAPORT  |  Konstrukční prvky 



XXX  |  xxx
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Pohled na PU žlaby

VÝROBNÍ
PROGRAM

Spodní díly šachet DN 600 – DN 1000 jsou  
vybaveny jednodílným PU žlabem, který umož-
ňuje napojení šachtových vložek od DN 150. 
Nástavné kusy jsou vybaveny osvědčeným  
systémem utěsnění dle EN 295 a stálými prvky 
k přenosu tlaku.  

Zákratové desky jsou od DN 800 standardně 
vybaveny vrstvou z PU odolnou vůči korozi. 



VÝROBNÍ PROGRAM
SPOLEHLIVÝ SHORA AŽ DOLŮ 

* nedodává Steinzeug-Keramo 

KERAPORT  |  Výrobní program
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Vstupní šachta DN 800 – 
DN 1000 se zákrytovou 
deskou

Šachta DN 600  
se zákrytovou deskou 

a  poklop a vyrovnávací kroužky* 
b  vnitřní část zákrytové desky (PU)  
 jako ochrana proti korozi
c zákrytová deska
1  zabudovaný těsnící prvek (PU)
2  kameninová šachta
3  předpřipravený žlab z  
 polyurethanu 
4  betonová vztlaková ochrana
5  výška šachty
  (od terénu na dno trouby)

a poklop a vyrovnávací kroužky* 
c  zákrytová deska
2  kameninová šachta
3  předpřipravený žlab z  
 polyurethanu 
4  betonová vztlaková ochrana
5  výška šachty 
  (od terénu na dno trouby)

a  poklop a vyrovnávací kroužky* 
b  vnitřní vrstava konusu (PU) jako  
 ochrana proti korozi
c konus
1  zabudovaný těsnící prvek (PU)
2  kameninová šachta
3  předpřipravený žlab z  
 polyurethanu 
4  betonová vztlaková ochrana
5  výška šachty 
 (od terénu na dno trouby)

Vstupní šachta DN 1000 s 
konusem

a

c c

1 1

22 2

a

a

c

b b

4 4

3 3

5 55

4

3
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ZÁKRYTOVÁ DESKA/KONUS
MÁTE NA VÝBĚR

Pro dimenze DN 800 až DN 1200 se vyrábí zákrytové desky z betonu. Výztuha 
odpovídá požadavkům na zatížení dopravou D 400. Až do DN 1000 jsou na 
spodní straně opatřeny ozubem zabraňujícímu posunu desky. 

Spodní strana zákrytové desky a vnitřek konusu obsahují vrstvu z PU, chránící 
proti korozi. 

Na horní straně zákrytové desky lze objednat různé velikosti otvorů pro osazení 
rozlišných typů poklopů. K nastavení konečné výšky lze dle provedení pou-
žít vyrovnávací kroužky (nejsou součástí dodávky). Pro vstupy lze zvolit různé 
velikosti otvoru. V následující tabulce jsou uvedeny orientační rozměry, nutno 
uzpůsobit dle konkrétního konstrukčního provedení. 

KERAPORT  |  Výrobní program
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KeraPort konus pro šachty DN 1000
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KERAPORT  |  Výrobní program

šachta DN a = otvor (vstup) b c d = vnější průměr e

mm mm mm mm mm mm

800 625 805 1001 1240 105

800 625 625 1001 1240 188

800 700 775 1001 1180 105

1000 625 805 1303 1470 133

1000 625 625 1303 1470 338

1000 700 775 1303 1460 133

1000 800 970 1303 1470 133

1000 800 800 1303 1470 251

1200 625 805 1652 1800 190

1200 700 880 1652 1800 190

1200 800 970 1652 1800 190

šachta DN a = otvor (vstup) b c d = vnější průměr

mm mm mm mm mm

1000 625 805 1303 1543

KeraPort zákrytové desky pro šachty DN 800 – DN 1200 s vrstvou PU

DN 600 na dotaz

KeraPort Konus pro šachty DN 1000 s vrstvou PU
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STOUPACÍ PRVKY
ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠIM POTŘEBÁM

Standardně se šachty nabízí bez pomocných nástupných prvků. Na přání 
lze použít různé druhy stupaček. Doporučujeme zejména použití systémů 
žebříků z hliníku nebo oceli - ty se montují na uvnitř osazené čepy z ušlechtilé 
oceli. Jiná provedení na dotaz. 

KERAPORT  |  Výrobní program

KeraPort šachta-rozměry/třída pevnosti DN 600 až DN 1200

Poznámka: Hmotnosti dílů jsou orientační. Rozlišují se podle varianty provedení a jsou uvedeny při dodání nebo na dodacím listu s průvodním 
dokumentem přímo na šachtách.

*Vysvětlivka: (B) označené hodnoty certifikovány Benor

cca. hmotnost v t další hodnoty

šachta  
DN

spodní 
díl šachty 

užitná  
výška 
0,7 m

spodní 
díl šachty 

užitná  
výška 
1,7 m

nástavný 
kus

zákrytová 
deska

 

konus vrcholový 
tlak

vnitřní 
průměr

tloušťka 
stěny

vnější 
průměr

možné  
napojení

 

*max.
vnější průměr
nástavný kus
průměr hrdla

bm kus kus

DN kN/m mm mm mm DN mm

600/
TKL 95

0,5 0,73 0,23 0,30 - 57 597 45 687
150- 250/
TKL 160

860

800 1,02 1,57 0,55
0,3(B)*/

0,6
- 128 792 83 958

150- 300/
TKL 240

1209

1000 1,88 2,78 0,90
0,48(B)*/

0,85
0,71 120 1056 102 1260

150- 400/
TKL 200

1500

1200* 2,43 3,42 0,99 1,27 - 114 1249 104 1457
150- 500/
TKL 160
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ŠACHTOVÉ VLOŽKY
NEJVYŠŠÍ PRECIZNOST

U šachtových vložek je třeba zohlednit pro různá DN úhlové 
odchylky v gonech nebo stupních mezi odtokem a náto-
kem. Jsou uvedeny dle jednotlivých rozměrů šachet v ta-
bulce, která je k dispozici na Steinzeug-Keramo Infopool.

Šachty od DN 600 do DN 1000 v základu obsahují vodorovný PU-žlab s PU 
napojovacími prvky integrovanými do stěny trouby. Vtok a odtok jsou provede-
ny vodorovně a v rastru 10-Gon (9°). Užší odstupňování je možné v závislosti 
na průměru šachty. 

Šachtové vložky nátok - odtok

KERAPORT  |  Výrobní program

ŠACHTA »
DN 800 AŽ 1000
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SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
STAVTE NA NAŠÍ FLEXIBILITĚ

Pro zvláštní požadavky lze vytvořit individuální řešení jako 
montáž uzávěrů, vřetenových šoupat, prvků k přeměně 
energie nebo pro instalaci čerpadel. Šachty lze použít i v 
řadě za sebou pro speciální účely čištění nebo separace. 

Speciální šachta DN 1200 s připojením pro 
tlaková vedení v nástavném kusu

Montáž vřetenového šoupátkaŠachta na hlavním potrubí

KERAPORT  |  Speciální řešení

Sjednejte si s námi schůzku
ohledně Vašich požadavků
Najdeme řešení.
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Dodatečné přípojky

Dodatečné připojení lze provést navrtáním pomocí diamantové vrtací hlavy. 
Od DN 125 až do DN 200 nabízíme v našem programu příslušenství napojo-
vací prvky pro různé tloušťky stěn. 

Větší průměry lze připojit pomocí zkrácených trub. 

Příklad dodatečného připojení pomocí  
napojovacího elementu C

Zklidňovací šachta

U zklidňovacích šachet pro odtok z tlakových kanalizací 
jsou do standardních šachtových vložek namontovány 
tlakově odolné trubní prostupy které jsou součástí do-
dávky. Proto je nutné uvádět dimenzi tlakového potrubí.  
Na speciální vyžádání lze trubní prostupy zabudovat i do 
kameninových opor.

Šachty s kameninovým žlabem

Při tomto řešení je nášlapná plocha 
obložena kameninovými deskami a 
vyspárována proti korozi.

Spektrum průměrů: DN 800,  
DN 1000 a  DN 1200. 
 

KERAPORT  |  Speciální řešení



KERAPORT  |  Infopool

JEN VE TŘECH KROCÍCH K ŠACHTĚ
S VÝPOČTOVÝM PROGRAMEM ŠACHET OD  
STEINZEUG-KERAMO

S online kalkulačkou šachet v Steinzeug-Infopool můžete svou šachtu propočítat kdykoli pomocí vyplnění jednodu-
chého online Steinzeug-Keramo formuláře, a to během pár minut. 

Tak jednoduše a rychle to jde:

1 | přihlásit  2 | vyplnit  3 | vytisknout

Kalkulačka na šachty je jedinečná.
Jednoduše a rychle- stačí pár kliknutí a můžete plánovat, propočítávat a  
objednávat svůj systém šachet.

Během 5 minut nové přihlášení na
www.steinzeug-keramo.com

Využijte naši další online kalkulačku v Steinzeug-Infopool 
nebo se informujte pomocí mnoha dokumentů o sorti-
mentu kameniny, jakož i o originálním příslušenství a sys-
témových řešeních.

INFOPOOL

KALKULAČKA ŠACHET 

MANŽETOVÉ TĚSNĚNÍ  »
ŠPIČKOVÉ SPOJENÍ

HYDRAULIKA »
ÚPLNÉ/ČÁSTEČNÉ PLNĚNÍ
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DŮKAZ STATIKY/ODOLNOST PROTI VZTLAKOVÝM SILÁM 
VYUŽIJTE NAŠI KALKULAČKU

Pro naše šachty existuje rámcová statika pro hloubky montáže do 8 m s dopravním 
zatížením. Další případy s námi konzultujte s dodáním Vašich údajů o zatížení. 

Šachty jsou již z výroby vybaveny ochranou proti vztlaku, aniž by byl třeba další speciální 
základ šachty. Díky tomu můžete použít šachty i v užších místech. 

Váš speciální požadavek i pro tu nejkomplikovanější montáž a pro napojené kanalizační 
vedení můžete ověřit v „Kalkulačce pro šachty“ v Steinzeug-Infopool.

KERAPORT  |  Infopool

GW-hladina spodní vody

YSTZ   specifická hmotnost kameniny
YB     specifická hmotnost betonu
YW     specifická hmotnost vody
PA     vztlak šachty
H       vztlakové prvky výšky šachty
HW      výška hladiny spodní vody 
GR     hmotnost šachty

GR

PA

S H HW

VZTLAK »
ŠACHTA/TROUBY



XXX  |  xxx
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MONTÁŽ
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MONTÁŽ
KRÁTKÝ NÁVOD

Při montáži je třeba zohlednit požadavky EN 1610 a dalších národních před-
pisů. Před montáží je třeba zkontrolovat neporušenost dílů. Segmenty šachet 
se dodávají s integrovanými dorazovými prvky, které umožní bezpečný trans-
port na místo stavby.

Zabránění sesedání

Založení šachty je nutno provést dle EN 1610, aby se vyloučila možnost se-
sedání. Při podloží nepříznivému z hlediska sedání zemin, mohou být po-
loženy na dobře zhutněný a rovný podklad ze štěrkopísku. Doporučuje se 
dodatečná vrstva z tenkého betonu resp. betonový potěr.

Opatření u zemin náchylných na sesedání

U půdy, kde hrozí sesedání je třeba počítat se železobetonovou deskou dle 
výpočtů projektanta. Uložení šachty musí být provedeno vždy na rovnou plo-
chu. 

Spodní díl šachty je třeba položit na podklad a přizpůsobit dle charakteru 
projektu. K přemístění dílů šachty je třeba použít odpovídající zvedací a trans-
portní techniku a pomůcky, dle hmotnosti dílů, které lze najít na dodacím listě 
a na výrobku. 

INFOPOOL
Detailní návod na montáž  
pro naše šachty najdete v  
Infopoolu. 

KERAPORT  |  Montáž
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Pravidla na osazování a zákryt šachet
 
Usazení nástavných kusů a zákrytových desek je třeba provádět tak, aby se 
zabránilo jejich poškození. Těsnící prvky je třeba natřít před spojením z obou 
stran KeraMat-mazivem. Při montáži je v případě integrovaných stoupacích 
prvků potřeba dbát na jejich správné výškové seřazení. 

Vyrovnávací kroužky a poklopy nejsou součástí dodávky. Musí být osazeny k 
dosažení koncové výšky, dle údajů výrobce. 
 

Šachtové vložky a tvarovky

Funkce zkrácených kusů u různých typů pohybu sedání. 

Pro napojení šachty na kanalizační 
řad a zabránění poškození jednotli-
vých prvků případným sedáním, je 
potřeba použít zkrácené trouby GZ 
na nátoku a GA na odtoku ze šach-
ty, které najdete v našem výrobním 
programu u hrdlových trub.

KERAPORT  |  Montáž

Příprava podloží
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Zásyp výkopu okolo KeraPort šachty je třeba provést dle EN 1610/DWA-A 
139. Doporučujeme k vyplnění obsypu použít výkopovou zeminu. Zrnitost 
zeminy by měla být v bezprostřední blízkosti šachty omezena na 40 mm. Ke 
zhutnění je třeba použít vhodné hutnící prostředky. 

Osazení šachty

ZKOUŠKA TĚSNOSTI ŠACHTY
S NEBO BEZ POTRUBÍ

Šachty jsou konstruovány tak, že veškeré prvky a spoje odolávají vnějšímu a vnitřnímu tlaku vody. 
Zkouška těsnosti se řídí normou EN 1610 a DWA-A 139. Šachty lze zkoušet buď s napojením 
trub stoky nebo bez potrubí. 

Steinzeug-Keramo doporučuje pro šachty vodní zkoušku dle EN 1610. V ní je stanoveno: pokud 
se šachta jako díl zkouší separátně s vodou, nesmí hodnota přidávané vody překročit 0,4 l/m2 
vnitřní plochy šachty po dobu zkoušky 30 minut. Zkouška se provádí na šachtě náplněné vodou 
po spodní okraj zákrytové desky/konusu. Provádí-li se test šachty spolu s potrubím, činí množství 
přidávané vody max. 0,2 l/m2 plochy povrchu. 

KERAPORT  |  Montáž
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KAMENINA KOMPAKTNĚ  |  certifikáty

U všech našich výrobků je kvalita zaručena. Kvalita znamená bezpečnost a 
spolehlivost. Bezpečnost a spolehlivost vytváří důvěru – důvěru v naše vý-
robky. Naše trouby a tvarovky vyrábíme pečlivě, podle všech pravidel vyspělé 
techniky – na té nejvyšší úrovni.

Pro kameninové trouby platí norma EN 295, část 1 až 7. Navíc jsou vyráběny 
a zkoušeny i podle certifikačního programu ZP WN 295, který klade ještě 
mnohem vyšší nároky než norma EN 295.

Interní kontrola, externí dohled a právo používat nejrůznější značky kvality 
jako např.: symbol kvality MPA NRW, Benor, NF, Gris, IKOBKB a QPlus  pro-
kazují mimořádnou kvalitu našich výrobků, která svým rozsahem převyšuje 
zákonné a normativní požadavky evropské normy EN 295.

Díky těmto značkám se však uživatel může spolehnout zejména na to, že 
může zcela plně důvěřovat deklarovaným vlastnostem našich výrobků. Sou-
časně s tím je všechno i řádně zdokumentováno, takže lze tento systém ma-
nagementu kvality ISO 9001:2015 doložit a použít. 

CERTIFIKOVÁNO
KVALITA NAŠICH VÝROBKŮ

BENOR

CSTB
Centre Scientifique et Tech-
nique du  Bâtiment,  
Marne-la-Vallée/Frankreich

IKOBKB
NL-BSB – Nederlands  
Bouwstoffenbesluit,  
Niederlande

Copro
COPRO is recognized by the 
Belgian Government as  
organism of control,  
1731 Zellik (Asse)

Gris
Güteschutzverband Rohre im 
Siedlungs wasserbau, Wien/
Österreich 

Swiss Quality
Qplus Zertifizierungen, 
Zürich/Schweiz 

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen
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Naše závody vyrábí trubní segmenty pro výrobu šachet dle kritérií ZP WN 
295. 
Naše vlastní i ostatní nezávislá kontrola zaručuje nejvyšší kvalitu. Všechny po-
užité a zabudované výrobky od dalších dodavatelů mají příslušná osvědčení, 
která umožňují jejich použití pro šachty. Šroubové spoje se např. používají 
zásadně jen z ušlechtilé oceli dle EN 295.

Pro případ potřeby jsou certifikáty pro příslušenství šachet a montážních dílů 
k dispozici ke stažení na naší domovské stránce v Infopoolu. To se týká např. 
dokladů pro zákrytové desky, PU-žlaby šachet, stoupací prvky a dorazové 
prvky.

Objemová hmotnost .................................................................... 22 kN/m3

Pevnost v tlaku ..............................................................100 až 200 N/mm2

Modul pružnosti ................................................................ ~ 50.000 N/mm2

Poissonova konstanta .......................................................................... 0,25
Pevnost vrcholového tlaku dle šíře od ......................... von 32 do 160 kN/m
Odolnost vůči korozi ............................................................................dána
Chemická odolnost .................................................................... pH 0 až 14
Odolnost vůči mrazu ..................................................................... zaručena
Biologická odolnost ...................................................................... zaručena
Ozonová odolnost ........................................................................ zaručena
Tvrdost (dle Mohse): .............................................................................. ~ 7
Odolnost vůči rozpínání ....................................................................... stálá
Hořlavost ..................................................................................... nehořlavé
Dynamická zatížitelnost/odolnost vůči rozpínání ............................ zaručena

VYNIKAJÍCÍ
VLASTNOSTI NAŠÍ SUROVINY

KAMENINA KOMPAKTNĚ  |  vlastnosti výrobku
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KZnáte už Cradle to Cradle®?

Koloběh výrobků s budoucností – a myšlenka, která nás doprovází 

od počátku výroby trub a tvarovek: z plného přesvědčení. To učinilo ze  

Steinzeug-Keramo předního výrobce, jehož praktické zkušenosti jsou nyní  

potvrzeny certifikátem.  

Cradle to Cradle®: na základě této myšlenky v našich evropských závodech 

vyrábíme své celosvětově uznávané produkty podle evropských standardů 

a zajišťujeme tím práci výrobním závodům a pracovní místa v Evropě. 

Steinzeug-Keramo. Inspired by Nature.

NAŠE KAMENINOVÉ TROUBY A TVAROVKY JSOU  
CERTIFIKOVANÉ.

100 PROCENTNĚ PŘÍRODNÍ
ŽÁDNÝ ODPAD 
CRADLE TO CRADLE® 

CRADLE TO CRADLE® 

Další informace na www.steinzeug-keramo.com



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefon +32 11 21 02 32
Telefax +32 11 21 09 44

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Telefon +49 2234 507-0
Telefax +49 2234 507-207

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com
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