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Technické podmínky 
 

 
 
1. Všeobecné použití. 
 
Výrobek, tj. plotová stříška / plotová hlavice, sloupová hlavice a její modifikace rozměrů a 
tvarů jsou určeny pro ukončení zdiva popř. komínových těles atp. Výrobek je určen pro konečné 
krytí plotových podezdívek, opěrných zdí, nadezdívek, sloupků vrat a vrátek resp. plotových 
sloupků. V úpravě s otvory i jako krytí komínových těles. Výrobce dodává tyto díly v různých 
rozměrech. 
 
2. Popis konstrukce. 
 
Výrobek je vyroben z betonové směsi obsahující cement I 42,5 R-PC 42,5 R, písek frakce 0-4 
mm a případné adimenty. Při nerovnoměrném vyzrávání betonu může docházet k vlasovým 
trhlinám. Trhlinky do 0,2 mm nejsou považovány za vadu výrobku a nesnižují jeho užitné 
vlastnosti. Jelikož se zabýváme výhradně ruční výrobou, může při této dojít ke změně rozměru 
výrobku, zejména vlivem této metody výroby a smršťováním betonu při zrání v různých 
podmínkách při různé vlhkosti vzduchu. Tato odchylka může být řádově až 3% od uvedených 
rozměrů.  Rovněž přirozené zvětrávání betonu není vadou výrobku. Barevných odstínů je 
dosaženo přísadou barviv na bázi oxidů železa. Jedná se převážně o přírodní materiály, kde 
zákonitě dochází za vlivu povětrnostních podmínek k přirozenému kolísání barevnosti jak 
během výroby tak i při skladování. V ojedinělých případech může docházet ke vzniku tzv. 
výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch výrobku. Úplnému 
zabránění vzniku barevných odlišností a výkvětů je i za použití dostupných chemických přísad 
nemožné. Případné barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity. Nemají však naprosto 
vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobku a nelze je tudíž uznat jako vadu. 
 
3. Technická data. 
 
3.1. – Pevnost v tahu za ohybu           požadovaná        naměřená 
   
  průměrná u tří vzorků (min)    4,0 MPa  5,20 MPa  
  jednotlivého vzorku    (min)     3,5 MPa  5,04 MPa  
3.2. – Hmotnostní nasákavost 

průměrná u tří vzorků (max)     6,5 %     5,55 %  
jednotlivého vzorku    (max)         8,0 %              5,88 % 

3.3. – Rozměry a hmotnost – rozměrová tolerance +/- 5 mm (šířka, délka, výška) - vyhovuje 
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4. Montážní podmínky. 
 
Plotové stříšky, hlavice i sloupové hlavice se kladou běžným způsobem na mrazuvzdorné 
flexibilní lepidlo určené k pokládce dlažby. Nanášení a způsob lepení je nutno dodržet dle 
návodu výrobce lepidla. Výrobky mají rovnou dosedací plochu a z těchto důvodů nevyžadují 
náročnější rovinné usazení. Pro snadnou pokládku je nutno vyrovnat podkladní podezdívku. 
Ke spárování je vhodné použít silikonový tmel (možnost případné dilatace materiálů) nebo 
pomocí mrazuvzdorné spárovací hmoty pro pokládku dlažby. 
Pro snížení nasákavosti výrobku, zašpinění a prodloužení životnosti doporučujeme celý 
povrch po montáži a řádném proschnutí výrobku napustit vhodným hydrofobizačním 
prostředkem. 
(např. REPESIL-výrobce STACHEMA Kolín). 
Při barevné kombinaci podezdívky a plotových stříšek je nutno odzkoušet nasákavost 
podezdívky a náchylnost vstřebávání splavovaného barviva ze stříšek (hlavic). Použité barvivo 
– oxid železa váže pouze s cementem a u většiny stavebních materiálů podezdívek nedochází 
k trvalému prosáknutí barviva. 
 
5. Údržba. 
 
Výrobek je určen do venkovního prostředí a nevyžaduje speciální údržbu. Údržba je omezena 
pouze na případné odstraňování nečistot. Snížení zašpinění zabrání aplikace vhodného 
hydrofobizačního prostředku. 
POZOR ! 
Výrobek není odolný proti tvrdým mechanickým rázům a agresivním chemickým posypům. 
 
6. Přejímání a dodávání. 
 
Výrobky výrobce dodává dle specifikace odběratele. Jsou paletovány na palety 
800 x 1200 mm v požadovaném počtu maximálně do kusů uvedených v příslušné tabulce 
technických dat odst. 3.3. 
Jednotlivé řady jsou proloženy a celá paleta je páskována plastovou páskou a opatřena 
smršťovací folii pro dostatečné zajištění zboží při přepravě. Nakládka výrobků na dopravní 
prostředek je bezplatnou službou výrobce. 
Každý výrobek prochází u výrobce kontrolou včetně paletizace. Odběratel provádí přejímku 
výrobků sám nebo prostřednictvím pověřené osoby při expedici u výrobce. 
 
7. Doprava a skladování. 
 
Dopravce (odběratel) přebírá výrobek od výrobce a ručí po dobu přepravy a skladování za jeho 
případné poškození. Výrobce ručí za nakládku – odběratel za uložení a přepravu. Palety 
výrobků je možné přepravovat všemi typy valníkových nákladních vozidel. Výrobce neručí za 

volně ložené výrobky. 
Skladování výrobků je možné na paletách od výrobce a to pouze v jedné řadě! 
Výrobce nedoporučuje palety s výrobky stohovat. 
 
8. Záruční lhůta. 
 
Vady množství, příp. záměnu druhu zboží a odlišné provedení je kupující povinen oznámit 
prodávajícímu při prohlídce zboží v rámci jeho převzetí od prodávajícího, popř. dopravce. Vady 
zboží zjistitelné jeho prohlídkou, popř. odbornou prohlídkou, musí kupující oznámit 
prodávajícímu ve lhůtě 48 hodin jakoukoliv formou a nejpozději do 3 dnů toto oznámení 
písemně potvrdit. 

V případě zjištění vad je kupující povinen ponechat vadné zboží ve stavu zajišťujícím a 
zdržet se zabudování, popř. dalšího zabudovávání zboží do konstrukcí, staveb apod. Prodávající 
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nenese odpovědnost za škodu vzniklou zabudováním betonových výrobků v době po té, kdy se 
na nich vyskytly vady, popř. po té, kdy tyto vady bylo možno zjistit. 

Toto platí obdobně při reklamaci vad během záruční doby.  
Výrobce poskytuje na výrobek 24 měsíců záruku ode dne převzetí. 
 
 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


