
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti CS-BETON s. r. o. 
Přejeme si, abyste byli při užívání našich výrobků spokojeni. Věnujte prosím 
pozornost následujícímu sdělení.

Děkujeme!

Doporučení 
výrobce:

CS-BETON s.r.o.
IČO: 472 87 586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

Stavební tvarovky 
prolévané 
betonem typu:

CSB - CSBLOK
CSB - SOLOBLOK
CSB - NEWBLOK
CSB - NATURBLOK EDIT

LEPENÍ 
TVAROVEK 
NA STYKU

Lepení kontaktních ploch tvarovek zajišťuje vzá-
jemné podepření prvků mezi sebou. Tím se pře-
dejde budoucímu  praskání bloků vlivem střihu 
nebo ohybu. Je nutné prolévané kameny při sklá-
dání lepit nízkoexpazní polyuretanovou pěnou a 
to na styku všech ploch vertikálně i horizontálně.

VÝPLŇOVÝ 
BETON 

Pro výše uvedené typy výrobků doporučujeme 
použít pro vylévání zdí mezerovitý/drenážní be-
ton (Mezerovitý cementový beton MCB10, pev-
nost min 10 MPa). Tento drenážní beton nebude 
zadržovat vlivem nasákavosti vodu uvnitř zdi nebo 
sloupku. Zabráníte tím tomu, aby došlo k popras-
kání prvků v důsledku objemových změn vody na 
led při mrznutí v zimním období. Více informací 
naleznete na www.csbeton.cz  u výrobků v sekci 
Rady tipy. 



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
ZÁKRYT ZDI 
NEBO 
PODEZDÍVKY

Vyléváme-li konstrukci bezprostředně po vyskládání 
(pěna neměla dostatečnou technologickou pauzu) 
nedoporučujeme zalévat najednou více jak čtyři vrst-
vy, neboť nám hrozí riziko podtečení betonové směsi 
pod spodní vrstvou tvárnic a zborcení konstrukce. 
Během zrání výplňového betonu je vhodné stavbu z 
vrchu zakrýt, a to zejména v období trvalejších srážek. 
Zeď/plot nenecháváme v zimním období bez 
krytu. Zákryt tvoříme pomocí tzv. stříšek.

OBECNÉ 
POŽADAVKY 
NA PŘÍPRAVU

Při stavbě dodržujte obecné požadavky platné pro 
všechny stavby tohoto typu:
• Založení základové spáry v nezámrzné hloubce
• Zhutnění a odvodnění základové spáry
• Opatření proti nerovnoměrnému sedání základu
• Dilatace v místech změny hloubky základové spáry
• Dilatace po 6 m monolitické zdi
• Opatření proti vnikání vlhkosti do zdi (hydroizolace)

Pro více informací se podívejte do našeho technologického katalogu č. 2, 
který je dostupný na www.csbeton.cz, kde najdete více obecných informací 
k pokládce. Stavby složitějšího charakteru (výškou, rozsahem či umístěním) 
doporučujeme svěřit do rukou zkušené stavební firmy, která bude schopna 
zhodnotit konkrétní rizika daného záměru.

Informace v anglickém jazyce naleznete na stránkách www.csbeton.cz/en 

Prosíme Vás o důsledné dodržování našeho doporučení. 
Děkujeme za pochopení!
Tým CS-BETON s.r.o.


