
Výrobok 
Nerezová oceľ 

Použitie 
Prikotvenie priečky k  nosnému 

alebo obvodovému murivu, vzá-

jomné spájanie nosných stien. 

Spracovanie 
Murivová spojka sa ukladá do 

tenkovrstvovej malty do  ložnej 

škáry tvárnic. Spojku je možné 

ohnúť do tvaru L a použiť na 

prikotvenie priečky dodatočne 

k nosnej konštrukcii (kotvenie 

do pórobetónového muriva po-

mocou klincov s nehrdzavejú-

cou úpravou, prípadne pomocou 

skrutiek a plastových hmoždi-

niek). V praxi sa používa prichy-

tenie priečky spojkou v  každej 

alebo každej druhej ložnej škáre, 

pokiaľ nie je statickým návrhom 

stanovené inak. Medzi nosnou 

stenou a priečkou necháme di-

latačnú medzeru min. 10 mm, 

do ktorej vložíme pás minerálnej 

vlny, alebo po vymurovaní priečky 

vyplníme nízkoexpanznou mon-

tážnou penou.

MURIVOVÁ SPOJKA 

 n Pevné prikotvenie priečky
 n Jednoduchá aplikácia
 n Pružnosť spoja
 n  Antikorózna nerezová úprava

MURIVOVÁ SPOJKA 

Základné údaje – murivová spojka

dĺžka (mm) šírka (mm)  ks/balenie

300 30 50

Ukotvenie k stropnej konštrukciiPriebežné vkladanie murivovej spojky 
do ložnej škáry

Dodatočná montáž murivovej spojky
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MURIVOVÁ SPOJKA 

Spôsob použitia murivových spojok
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Ytong spojka zdiva - nerezový ocelový pásek 
do spáry příčky přichycený na hmoždinku 
do sloupu po 500 mm nebo 250 mm podle 
návrhu statika.

Zatmelení spáry.

Pro b>h - kotvení je nutné taktéž do nadpraží 
po 1 200 mm nebo podle návrhu statika.

Trvale pružná výplň.

Pôdorys

Pohľad na výmurovku skeletu

Ytong murivová spojka – nerezový oceľový 
pásik do škáry priečky prichytený  
na hmoždinku po 500 mm alebo 
250 mm podľa návrhu statika

Poznámka: Pre b > h – kotvenie je nutné  
taktiež do nadpražia obvykle po 1 200 mm 
alebo podľa návrhu statika

Trvale pružná výplň + zatmelenie škáry  
trvalo pružným pretierateľným tmelom
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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

Separačná 
vrstva

Škára + tmel

Ytong vnútorná 
omietka tepelnoizolačná

Hmoždinka so skrutkou

Ytong spojka
muriva

Nosná stena Ytong

Separačná 
vrstva

Škára + tmel

Ytong vnútorná 
omietka tepelnoizolačná

Ytong tvárnica  Ytong murivová 
spojka
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Nosná stena

Škára + tmel

Separačná 
vrstva

Ytong tvárnica Ytong murivová 
spojka


