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Po uži tí
Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se
po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad
oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných
stě no vých kon struk cích.

Vý ho dy
– pl ně sta tic ky účin né
– vzhle dem ke způ so bu vyztu že ní je

po lo ha pře kla du při po uži tí možná
pouze zaoblením nahoru

– zvýšená smyková únos nost
– ne ní nut ná na dezdívka
– po de pře ní v montážním sta vu ne ní

pře de psá no
– pře klad má stej nou modulovou výš ku

ja ko cih ly Porotherm
– jed no du ché a ča so vě úspor né po u ži tí
– u obvo do vých stěn mož nost kom bi -

na ce s te pel ným izo lantem
– ide ál ní pod klad pod omít ku

Tech nic ké úda je
Pře kla dy Porotherm KP 7 se vy rá bě jí
z ci helných tva ro vek tvo ří cích pod klad
pod omít ku a zá ro veň obál ku pro že le -
zo be to no vou nos nou část pře kla du.

Ci helné tva rovky UZ 238/70
Be ton tří dy C 25/30
Vý ztuž KA RI drát (W)

BSt 500 A
Roz mě ry šxvxd 70x238x1000

až 3500 mm
Hmot nost na jednotku plochy

137 až 151 kg/m2

Hmotnost cca 35 kg/m
Součinitel tepelné
vodivosti λequ = 1,00 W/(m.K)

Technické označení

PTH KP 7 - 100 až 350

Minimální dél ka ulo že ní

pro všechny druhy cihel Porotherm
– do dél ky 1 750 mm 125 mm
– dél ky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2500 mm a del ší 250 mm

Po žár ní odol nost

Reakce na oheň: A1 – ne hoř la vé
Po žár ní odol nost
- neomítnutých překladů: R 60 DP1
- omítnutých překladů: R 90 DP1

(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1365-3,
ČSN 73 0810)

Sta tic ké úda je

qd – ma xi mál ní hod no ta ex trém ní ho spo  jité ho
rov no měr né ho za tí že ní (mi mo vlast ní hmot -
nost), kte rým lze při tí žit je den me tr běž ný
pře kladu (kN/m)

Qu – pří pust ná po sou vají cí sí la od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kN)

Mu – pří pust ný ohy bo vý mo ment od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kNm)

Způ sob za bu do vá ní

(montáž)
Pře kla dy Porotherm KP 7 se osa zu jí
na výšku, svo jí rovnou stra nou do lo že
z ce mento vé mal ty (oblou stranou
nahoru!) a u lí ce obou pod por se k so -
bě za fi xu jí měk kým (rádlo va cím)
drátem pro ti překlo pe ní. Při správném
osazení je na dolním líci překladu vidět
nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. V pří -
pa dě mož nos ti po uži tí zdvi ha cí ho pro -
střed ku je vý hod něj ší po ža do va nou
kom bi na ci pře kla dů (u obvo do vé ho zdi -
va i s izo lantem) se sta vit na po dla ze,
srádlo vat do sta teč ně nos ným drá tem,
za ten to drát zdvih nout a osa dit na zeď
do pře dem při pra ve né ho malto vé ho lo -
že. Pro přes něj ší usa ze ní se do po ru -
ču je po u-ží vat dře vě né klín ky.

Do dáv ka
Pře kla dy Porotherm KP 7 jsou do dá -
vá ny po 20ti ku sech na nevratných dře-
věných hranolech rozměrů 75x75x960
mm a jsou se pnu té pa le to vací pás kou.
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ČSN EN 845-2
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1000

Uložení
mm

Světlost
mm

Qu
kN

Mu
kNm

1250
125

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

750
1000
1250
1500
1600
1850
2000
2250
2500
2750

14,7
14,5
14,5
14,4
14,3
14,2
14,2
14,2
14,2
14,2

1,62
3,06
3,06
4,84
4,84
5,81
5,81
7,83
7,83
7,83

3500 3000 14,2 7,83

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

16,7
19,2
12,7
14,4
12,7
11,6
10,0
10,1
7,6
5,7

33,5
38,4
25,4
28,8
25,5
23,2
20,0
20,3
15,2
11,4

50,3
57,6
38,1
43,2
38,2
34,9
30,0
30,4
22,9
17,1

67,0
76,8
50,8
57,6
50,9
46,5
40,0
40,6
30,5
22,8

3500 4,3 8,7 13,0 17,3

200

250

Délka
mm

Délka
mm

Zatížení
qd

Zatížení - kombinace překladů
qd qd qd� � � �

Popisy na překladu:

DOLNÍ S
TRANA - 

Β
Η
И
З

HORNÍ STRANA - Η
АВ
ЕР
Х

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm KP 7

Překlady 1/5

Překlady všech délek jsou opatřeny
smykovou výztuží
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm KP 7

Překlady 2/5

35 300
345

10

35 70 1080 150

8080 140
zakládací malta Porotherm Profi AM

v ncovka Porotherm VT 8 / 21 Profi

tepelná izolace ztužujícího v nce
EPS - G nebo XPS

nášlapná vrstva
cementový pot r (vyztužený)
separa ní vrstva
minerální kro ejová izolace
Porotherm strop
Baumit hlazená omítka L

18 mm
60 mm

1 mm
50 mm

210 mm
10 mm

t žký asfaltový pás
separa ní podlahový pásek (10 mm)

tepelná izolace EPS - G nebo XPS

za iš ovací profil (APU lišta)

p eklad Porotherm KP 7

vn jší paropropustná páska,
PUR p na, vnit ní parot snicí páska

p eklady Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

trojsklo Ug = 0,6 W/(m².K)

stropní vložka MIAKO 8 / 62,5 (50) PTH

pastovitá fasádní omítka Baumit
penetra ní nát r Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se sí ovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit p ednást ik
zdivo Porotherm 30 T Profi
(Profi Dryfix)
Baumit hlazená omítka L

 2 mm

3 mm

30 mm

300 mm

10 mm

stropní trám POT

sí  Sz 6/100 - 6/100

malta M10

Nadpraží otvoru s překlady Porotherm KP 7 ve stěně tl. 300 mm, strop tl. 210 mm

�

zakládací malta Porotherm Profi AM

v ncovka Porotherm VT 8 / 25 Profi

tepelná izolace ztužujícího v nce
EPS - G nebo XPS

nášlapná vrstva
cementový pot r (vyztužený)
separa ní vrstva
minerální kro ejová izolace
Porotherm strop
Baumit hlazená omítka L

18 mm
60 mm

1 mm
50 mm

250 mm
10 mm

t žký asfaltový pás
separa ní podlahový pásek (10 mm)

sí  Sz 6/100 - 6/100

tepelná izolace EPS - G nebo XPS

p eklad Porotherm KP 7

stropní trám POT
stropní vložka MIAKO 8 / 62,5 (50) PTH

35 380
425

10pastovitá fasádní omítka Baumit
penetra ní nát r Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se sí ovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit p ednást ik
zdivo Porotherm 38 T Profi
(Profi Dryfix)
Baumit hlazená omítka L

 2 mm

3 mm

30 mm

380 mm

10 mm

12080 180

za iš ovací profil (APU lišta)

vn jší paropropustná páska,
PUR p na, vnit ní parot snicí páska

p eklady Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

trojsklo Ug = 0,6 W/(m².K)
35 70 10100 210

malta M10

Nadpraží otvoru s překlady Porotherm KP 7 ve stěně tl. 380 mm, strop tl. 250 mm

�
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm KP 7

Překlady 3/5

nášlapná vrstva
cementový pot r (vyztužený)
separa ní vrstva
minerální kro ejová izolace
Porotherm strop
Baumit hlazená omítka L

18 mm
60 mm

1 mm
50 mm

290 mm
10 mm

t žký asfaltový pás
separa ní podlahový pásek (10 mm)

stropní vložka MIAKO 23 / 62,5 (50) PTH
stropní trám POT

sí  Sz 6/100 - 6/100

35 500

545

10

zakládací malta Porotherm Profi AM

v ncovka Porotherm VT 8 / 25 Profi

tepelná izolace ztužujícího v nce
EPS - G nebo XPS

tepelná izolace EPS - G nebo XPS

p eklad Porotherm KP 7

pastovitá fasádní omítka Baumit
penetra ní nát r Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se sí ovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit p ednást ik
zdivo Porotherm 50 T Profi
(Profi Dryfix)
Baumit hlazená omítka L

 2 mm

3 mm

30 mm

500 mm

10 mm

80 160 260

za iš ovací profil (APU lišta)

vn jší paropropustná páska,
PUR p na, vnit ní parot snicí páska

p eklady Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

trojsklo Ug = 0,6 W/(m².K)

d ev ný profil EURO IV 92, stavební hloubka
92 mm, hloubka zasklívací drážky 23 mm,
t sn ní 2x dorazové + 1x st edové

35 70 10140 290

malta M10

Nadpraží otvoru s překlady Porotherm KP 7 ve stěně tl. 500 mm, strop tl. 290 mm

Příklady použití překladů Porotherm KP 7 u broušených cihel Porotherm T Profi plněných minerální vatou

�
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm KP 7

Překlady 4/5

35 400
445

10

zakládací malta Porotherm Profi AM

v ncovka Porotherm VT 8 / 21 Profi

tepelná izolace ztužujícího v nce
EPS - G nebo XPS

nášlapná vrstva
cementový pot r (vyztužený)
separa ní vrstva
minerální kro ejová izolace
Porotherm strop
Baumit hlazená omítka L

18 mm
60 mm

1 mm
50 mm

210 mm
10 mm

80 100 220

t žký asfaltový pás
separa ní podlahový pásek (10 mm)

stropní vložka MIAKO 15 / 62,5 (50) PTH
stropní trám POT

sí  Sz 6/100 - 6/100

tepelná izolace EPS - G nebo XPS

za iš ovací profil (APU lišta)

p eklad Porotherm KP 7

vn jší paropropustná páska,
PUR p na, vnit ní parot snicí páska

p eklady Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

trojsklo Ug = 0,6 W/(m².K)
35 70 10120 210

malta M10

pastovitá fasádní omítka Baumit
penetra ní nát r Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se sí ovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit p ednást ik
zdivo Porotherm 40 EKO+ Profi
(Profi Dryfix)
Baumit hlazená omítka L

 2 mm

3 mm

30 mm

400 mm

10 mm

De tail oken ní ho nadpra ží pro stě nu tl. 365 a 400 mm, strop tl. 210 mm

�

zakládací malta Porotherm Profi AM

v ncovka Porotherm VT 8 / 25 Profi

tepelná izolace ztužujícího v nce
EPS - G nebo XPS

80 120 240

nášlapná vrstva
cementový pot r (vyztužený)
separa ní vrstva
minerální kro ejová izolace
Porotherm strop
Baumit hlazená omítka L

18 mm
60 mm

1 mm
50 mm

250 mm
10 mm

35 440
485

10

t žký asfaltový pás
separa ní podlahový pásek (10 mm)

stropní vložka MIAKO 19 / 62,5 (50) PTH
stropní trám POT

sí  Sz 6/100 - 6/100

za iš ovací profil (APU lišta)

vn jší paropropustná páska,
PUR p na, vnit ní parot snicí páska

p eklady Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

trojsklo Ug = 0,6 W/(m².K)
35 70 10160 210

pastovitá fasádní omítka Baumit
penetra ní nát r Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se sí ovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit p ednást ik
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi
(Profi Dryfix)
Baumit hlazená omítka L

 2 mm

3 mm

30 mm

440 mm

10 mm

tepelná izolace EPS - G nebo XPS

p eklad Porotherm KP 7

malta M10

De tail oken ní ho nadpra ží pro stě nu tl. 440 mm, strop tl. 250 mm

�
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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De tail pře kla du ve stě ně
tloušť ky 175 a 190 mm

De tail pře kla du ve stě ně
tloušť ky 240 a 250 mm

De tail pře kla du ve stě ně
tloušť ky 300 mm

175
190

30
50

240

250

Porotherm KP 7

Překlady 5/5

nášlapná vrstva
cementový pot r (vyztužený)
separa ní vrstva
minerální kro ejová izolace
Porotherm strop
Baumit hlazená omítka L

18 mm
60 mm

1 mm
50 mm

250 mm
10 mm

t žký asfaltový pás
separa ní podlahový pásek (10 mm)

stropní vložka MIAKO 19 / 62,5 (50) PTH
stropní trám POT

sí  Sz 6/100 - 6/100

35 500

545

10

80 140 280

pastovitá fasádní omítka Baumit
penetra ní nát r Baumit UniPrimer
lepicí hmota Baumit ProContact
se sí ovinou
Baumit Termo omítka
+ Baumit p ednást ik
zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi
(Profi Dryfix)
Baumit hlazená omítka L

 2 mm

3 mm

30 mm

500 mm

10 mm

zakládací malta Porotherm Profi AM

v ncovka Porotherm VT 8 / 25 Profi

tepelná izolace ztužujícího v nce
EPS - G nebo XPS

tepelná izolace EPS - G nebo XPS

p eklad Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

vn jší paropropustná páska,
PUR p na, vnit ní parot snicí páska

p eklady Porotherm KP 7

za iš ovací profil (APU lišta)

trojsklo Ug = 0,6 W/(m².K)

d ev ný profil EURO IV 92, stavební hloubka
92 mm, hloubka zasklívací drážky 23 mm,
t sn ní 2x dorazové + 1x st edové

35 70 10140 290

malta M10

De tail oken ní ho nadpra ží pro stě nu tl. 440 a 500 mm, strop tl. 250 mm
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