
SPOJKA ZDIVA

Specifikace
Nerezová ocel

Použití
Ukotvení příčky k nosnému nebo  

obvodovému zdivu, vzájemné 

spojení nosných stěn.

Zpracování
Spojka zdiva se klade do tenko-

vrstvé malty ložných spar tvár-

nic. Spojku je možné ohnout 

do tvaru L a dodatečně použít na  

zakotvení příčky k  nosné kon-

strukci (kotvení do  pórobeto-

nového zdiva pomocí hřebíků 

s nerezovou úpravou). V praxi se 

používá přichycení příčky spojkou 

v každé nebo každé druhé ložné 

spáře, není-li stanoveno static-

kým návrhem jinak. Mezi nos-

nou stěnou a příčkou necháme 

dilatační mezeru min. 10 mm, do 

které vložíme pás minerální vlny, 

nebo po vyzdění příčky vyplníme 

nízkoexpanzní montážní pěnou.

SPOJKA ZDIVA

Ukotvení ke stropní konstrukciPrůběžné vkládání spojky zdiva  
do ložné spáry

Dodatečná montáž spojky zdiva

n    Jednoduché a přitom pevné  
ukotvení příčky k nosné stěně

n    Jednoduché přizpůsobení délky spojky
n    Zabezpečení spoje nenosné  

příčky s nosnou stěnou
n    Nerezová ocel

Základní údaje – spojka zdiva

délka (mm) šířka (mm) balení (ks/balík)

300 30 50
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Škára + tmel

Ytong tvárnica hr. 125 mm  
Separačná

vrstva Ytong spojka muriva  

Nosná stena Ytong

Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná

Hmoždinka so skrutkou
 

 

Škára + tmel

Ytong tvárnica hr. 125 mm
Separačná

vrstva Ytong spojka muriva 

Nosná stena Ytong

Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná

Způsob použití spojek zdiva
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Ytong spojka zdiva – nerezový ocelový 
pásek do spáry příčky přichycený 
na hmoždinku po 500 mm nebo 250 mm 
podle návrhu statika

Poznámka: Pro b > h – kotvení je nutné 
taktéž do nadpraží po 1 200 mm nebo 
podle návrhu statika

Trvale pružná výplň + zatmelení spáry 
trvale pružným přetíratelným tmelem

Půdorys

Pohled na vyzdění skeletu

Nosná stěna Ytong

Separační 
vrstva

Spára + tmel

Ytong vnitřní  
omítka tepelněizolační

Ytong spojka
zdiva

Ytong tvárnice 

GSPublisherVersion 0.0.100.100

  

 

Separačná 
vrstva

Škára + tmel

Ytong vnitřní 
omítka tepelněizolační

Hmoždinka s vrutem

Ytong spojka
muriva

Ytong tvárnica  
hr. 125 mm

Nosná stěna

Separační 
vrstva

Ytong spojka
zdiva

Ytong tvárnice  

Spára + tmel


