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1 Údaje výrobku
1.1 Popis systému

1 Údaje výrobku

1.1 Popis systému

1.1.1 Prehľad
Pomocou systému pre odvodnenie striech Geberit Pluvia
sa prostredníctvom nízkeho počtu strešných vtokov a
zvislých potrubí odvodňujú veľké strešné plochy. Na
rozdiel od konvenčných systémov pre odvodnenie striech
sa pri systéme Geberit Pluvia rúrový systém kompletne
napĺňa vodou. Tým vzniká v rúrovom systéme podtlak,
ktorý zo strechy rýchlo odsáva dažďovú vodu.

Na základe nasávacieho efektu je systém Geberit Pluvia
niekoľkonásobne výkonnejší ako konvenčné systémy pre
odvodnenie striech. Preto možno veľké strešné plochy
odvodniť pomocou nízkeho počtu zvislých potrubí. Tým sa
zjednodušuje plánovanie a znižujú náklady resp. doba
inštalácie.

Geberit Pluvia sa dá používať na izolovaných a
neizolovaných strechách ako aj v strešných žľaboch. Či
ide o 1000 m2 alebo 100 000 m2 – Geberit Pluvia je vždy
ten správny systém.

1.1.2 Funkcia
Pri strešnom systéme odvodňovania Geberit Pluvia sa
cielene usiluje o úplné plnenie. Dosahuje sa to zvláštnym
usporiadaním strešného vtoku Geberit Pluvia a
dimenzovaním rúrového systému.

Obrázok 1: Strešný systém odvodňovania Geberit Pluvia

Úplné plnenie rúr vytvára na hornom konci zvislého
potrubia podtlak, čím sa dažďová voda odsaje zo strechy.
Energia na vytvorenie podtlaku vyplýva z rozdielu výšok
medzi strešným vtokom a prechodom do systému
odvodnenia s voľnou hladinou.
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1 Údaje výrobku
1.1 Popis systému

Rozdiel medzi systémom Geberit
Pluvia a konvenčnými systémami
pre odvodnenie striech
Správanie pri slabom daždi:

Pri slabom daždi sa systém Geberit Pluvia správa ako
konvenčný systém pre odvodnenie striech. Rúrový systém
sa dažďovou vodou napĺňa len čiastočne (čiastočné
plnenie).

Obrázok 2: Konvenčný systém pre odvodnenie striech pri
slabom daždi (čiastočné plnenie)

Obrázok 3: Systém Geberit Pluvia pri slabom daždi
(čiastočné plnenie)

Správanie pri silnom daždi:

Pri silnom daždi sa konvenčný systém pre odvodnenie
striech naďalej napĺňa len čiastočne. Geberit Systém
Pluvia sa z dôvodu menších dimenzií rúr úplne napĺňa
vodou (úplné plnenie). Vzniká nasávací efekt.

Obrázok 4: Konvenčný systém pre odvodnenie striech pri
silnom daždi (čiastočné plnenie)

Obrázok 5: Systém Geberit Pluvia pri silnom daždi (úplné
plnenie)
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1 Údaje výrobku
1.1 Popis systému

Výhody systému Geberit Pluvia
oproti konvenčnému odvodneniu
striech
Vďaka úplnému plneniu rúrového systému má systém pre
odvodnenie striech Geberit Pluvia oproti konvenčnému
odvodneniu strechy viacero výhod.
• Pokladanie potrubí bez spádu zvyšuje voľnosť a istotu

pri plánovaní
• Cenovo výhodné vďaka menšiemu množstvu zvislých a

základných potrubí aj vďaka menším rozmerom potrubia
• Optimálne plánovanie, propozície a príprava na prácu

so softvérom Geberit ProPlanner.

Konvenčné odvodnenie striech

• Veľa strešných vtokov
• Potreba uloženia potrubia v spáde
• Veľa zvislých potrubí
• Nákladné podzemné potrubie
• Veľké rozmery rúr

Odvodnenie strechy so systémom Geberit Pluvia

• Menej strešných vtokov z dôvodu vysokej hydraulickej
kapacity každého strešného vtoku

• Úspora priestoru
• Znížené náklady na inštaláciu
• Menšie rozmery rúr
• Samočistenie potrubí na základe vysokých prietokových

rýchlostí
• Architektonická voľnosť
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

1.2 Systémové komponenty

Systém Geberit Pluvia pozostáva z nasledujúcich komponentov:

Strešné vtoky Geberit Pluvia

Strešné vtoky Geberit Pluvia prijímajú padajúcu dažďovú vodu a zabraňu-
jú tomu, aby sa spolu s ňou do rúrového systému dostal vzduch.

S.O.S

Bezpečnostné strešné vtoky Geberit Pluvia

Bezpečnostné strešné vtoky Geberit Pluvia prijímajú spolu so strešnými
vtokmi dažďovú vodu v prípadoch, kedy skutočná intenzita zrážok presa-
huje hydraulickú kapacitu systému pre odvodnenie striech.

Rúrový systém Geberit PE

Rúrový systém Geberit PE je sortiment orientovaný na praktické využitie,
ktorý sa vyznačuje nízkou hmotnosťou a absolútnou tesnosťou zváraných
spojov.

Upevňovací systém

Upevňovací systém Geberit PE slúži na upevnenie rúrových systémov a
pohlcuje ich zmenu dĺžky vplyvom teploty.

Výpočtový program Geberit ProPlanner

Pre dosiahnutie úplného naplnenia rúrového systému je potrebné tento
systém presne nadimenzovať. K tomu potrebné parametre vypočíta modul
„Odvodnenie strechy“ softvéru Geberit ProPlanner. Geberit Strešné vtoky
a potrubia Pluvia sa dimenzujú tak, aby sa zaručilo úplné naplnenie rúro-
vého systému.

Záruka

Systém Geberit Pluvia sa skladá z kvalitných komponentov s dlhou život-
nosťou. Na výrobu rúr sa používa odolný polyetylén (PE). Okrem toho čer-
pá Geberit aj z desaťročí skúseností v oblasti plánovania a realizácie. V
neposlednom rade aj preto je odvodňovací systém Geberit Pluvia zaru-
čene spoľahlivý.
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

1.2.1 Strešné vtoky Geberit Pluvia

Plochá strecha Strešný žľab

Fólia Bitúmen

9 l

359.117.00.1
359.118.00.1

359.119.00.1
–

12 l 359.105.00.1

359.107.00.1

359.106.00.1
359.108.00.1 359.111.00.1 359.112.00.1

25 l

359.098.00.1 359.099.00.1 359.100.00.1
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Strešné vtoky Geberit Pluvia 9 l a 12 l
Strešné vtoky Geberit Pluvia 9 l a 12 l sú k dispozícii v 2 vyhotoveniach:
• Prefabrikované
• Modulárne

Prefabrikované strešné vtoky

Prefabrikované strešné vtoky sú k dispozícii v nasledujúcich vyhotoveniach:
• S pripájacím plechom alebo pripevňovacou prírubou pre žľaby
• S pripevňovacou prírubou pre strešné izolačné fólie
• S univerzálnym pripojovacím plechom

Prefabrikované strešné vtoky pozostávajú z nasledujúcich komponentov:

1

2

4

3a 3b

5a

5b

5c 5d 5e

5f

5g 5h 5j5i

6

7

8

9b 9c9a
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Obrázok 6: Prehľad všetkých použiteľných komponentov prefabrikovaných strešných vtokov Geberit Pluvia

Pol. č. Základné moduly Prídavné diely

1 Vložka na zníženie hluku pre strešné vtoky

2 Bezpečnostný strešný vtok

3a Pojazdný prídavný prvok

3b Pochôdzny prídavný prvok

4 Jemný štrkový prstenec pre zrnitosť štrku 8 – 16°mm

5a Strešný vtok s pripevňovacou prírubou pre streš-
né izolačné fólie, lapač lístia z hliníkovej zliatiny

5b Strešný vtok s pripevňovacou prírubou pre streš-
né izolačné fólie

5c Strešný vtok s pripojovacím plechom pre strešné
žľaby

5d Strešný vtok s prírubou pre strešné žľaby

5e Strešný vtok s pripevňovacou prírubou pre streš-
né izolačné fólie

5f Strešný vtok s pripojovacím plechom

5g Strešný vtok s pripojovacím plechom a pripevňo-
vacou prírubou

5h Strešný vtok s bitúmenovým pásom, dierovaný

5i Strešný vtok s pripojovacím plechom, dierovaný

5j Strešný vtok s pripojovacím plechom a tepelnou
izoláciou

6 Ohrievací prvok

7 Tepelná izolácia pre obrátené strechy alebo izolované
strechy

8 Pripojenie parozábrany

9a Pripevňovací plech pre strešný vtok s pripevňovacou
prírubou pre strešné izolačné fólie

9b Montážny stojan pre masívne strechy

9c Pripevňovací plech
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Modulárne skonštruované strešné vtoky

Modulárne konštruované strešné vtoky sa zostavujú v závislosti od skladby strechy a strešnej hydroizolácie.

Skladajú sa z:
• základných modulov
• prídavných dielov

Modulárne strešné vtoky zahŕňajú nasledujúce základné moduly a prídavné diely:

1

2

3a

5a

6a 6b

3b

10a 10b

5c

6c

4

9

5b

7

8

Obrázok 7: Prehľad všetkých použiteľných komponentov modulárnych strešných vtokov Geberit Pluvia
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Pol. č. Základné moduly Prídavné diely

1 Vložka na zníženie hluku pre strešné vtoky

2 Bezpečnostný strešný vtok

3a Pojazdný prídavný prvok

3b Pochôdzne prídavné prvky

4 Jemný štrkový prstenec pre zrnitosť štrku 8 – 16°mm

5a Univerzálny pripojovaací plech

5b Pripojovací plech dierovaný s bitúmenovým pásom

5c Fóliové prvky pre bitúmen

6a Strešný vtok s fóliovým prvkom a tepelnou izolá-
ciou

6b Vertikálny strešný vtok pre pripojovací plech
alebo fóliový prvok

6c Horizontálny strešný vtok pre pripojovací plech
alebo fóliový prvok

7 Ohrievací prvok

8 Tepelná izolácia pre obrátené strechy alebo izolované
strechy

9 Pripojenie parozábrany

10a Montážny stojan pre masívne strechy

10b Pripevňovací plech
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Strešné vtoky Geberit Pluvia 25 l
Strešný vtok Geberit Pluvia 25 l je dostupný pre
nasledujúce druhy strešnej hydroizolácie:
• Pripojovací plech pre žľaby
• Pripevňovacia príruba pre strešné izolačné fólie
• Pripájací plech pre bitúmenové strešné hydroizolácie

1

3

5

2 

4a

4b

4c

6

Obrázok 8: Komponenty strešných vtokov Geberit Pluvia
25 l

Pol. č. Základné moduly Prídavné diely

1 Štrkový prstenec

2 Lapač lístia s integrovanou
funkčnou doskou

3 Bezpečnostný
strešný vtok

4a Strešný vtok s pripojovacím
plechom pre strešné žľaby

4b
Strešný vtok s pripevňova-
cou prírubou pre strešné
izolačné fólie

4c Strešný vtok s pripojovacím
plechom pre bitúmen

5 Vyhrievacia páska

6 Pripojenie paro-
zábrany

Strešné vtoky 25 l možno v zmiešanej inštalácii
kombinovať so strešnými vtokmi 12 l.

1.2.2 Bezpečnostné strešné vtoky
Geberit Pluvia

Bezpečnostné strešné vtoky Geberit Pluvia pozostávajú z:
• Strešný vtok Geberit Pluvia
• Súprava bezpečnostného prepadu Geberit Pluvia

Strešný vtok sa kombinuje s príslušným bezpečnostným
strešným vtokom.

Bezpečnostný strešný vtok je k dispozícii v 2
vyhotoveniach:
• Bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia pre strešné

vtoky 12 l
• Bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia pre strešné

vtoky 25 l

Bezpečnostný strešný vtok
Geberit Pluvia 12 l
Bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia 12 l pozostáva z
nasledujúcich komponentov:

1

2

3

Obrázok 9: Komponenty bezpečnostného strešného vtoku
Geberit Pluvia 12 l

1 Otočné zaisťovacie prvky
2 Prepadový prvok
3 Prisávacie tesnenie

Bezpečnostný strešný vtok
Geberit Pluvia 25 l
Bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia 25 l pozostáva z
nasledujúcich komponentov:

1

2

3

Obrázok 10: Komponenty bezpečnostného strešného
vtoku Geberit Pluvia 25 l

1 Otočné zaisťovacie prvky
2 Prepadový prvok
3 Tesnenie
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

1.2.3 Rúrový systém Geberit PE
Rúrový systém Geberit PE pozostáva z:
• rúr d40–315
• tvaroviek
• spojovacích prvkov (elektrospojky, termospojky)
• priechodiek na iné rúrové systémy

Obrázok 11: Rúrový systém Geberit PE

Rúry a tvarovky Geberit PE možno navzájom spojiť rôznymi spôsobmi, ako napríklad elektrofúznym zváraním, zváraním
natupo alebo mechanickým spojením. Materiálové vlastnosti systému Geberit PE umožňujú prefabrikovať rúrové
systémy rovno tak, ako sa budú montovať na mieste inštalácie. Jednotlivé úseky tak možno prefabrikovať v bezpečnom a
čistom prostredí. Vďaka prefabrikácii možno rúrový systém Geberit Pluvia namontovať bezpečnejšie a jednoduchšie.
Ušetrí sa materiál a pracovný čas, čo minimalizuje náklady na montáž. V nasledujúcich tabuľkách je zobrazené, ktoré
tvarovky Geberit PE sú vhodné pre strešné systémy odvodňovania Geberit Pluvia.

Tabuľka 1: Rúry a tvarovky Geberit PE

Vhodné pre Geberit Pluvia

Rúra ✓ Pri rozmeroch rúr d200 a väčších sa musia pri podtlakoch vyš-
ších ako 450 mbar použiť zosilnené rúry Geberit PE

Koleno 45° ✓

Koleno 90° ✓ Len ako pripájacie koleno na strešnom vtoku

Koleno 90° s úzkym
polomerom ✗

Pripájacie koleno
88,5° ✗

Odbočka 45° ✓

Guľová odbočka ✗

Redukcia ✓ Pri horizontálnom potrubí použite excentrické redukcie. Vrch-
ná časť potrubia je v jednej rovine.
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Tabuľka 2: Typy spojenia Geberit PE

Typ spojenia Označenie Vhodné pre Geberit Pluvia

Zváraný spoj
Zváranie natupo ✓

Elektrofúzne zváranie ✓

Pripojenie prírubou Pripojenie prírubou ✓

Hrdlový spoj

Dlhé hrdlo vertikálne ✓

Dlhé hrdlo horizontálne Len pre dimenzie rúry do d110

Hrdlo ✗

Rúrový systém GeberitSilent-db20 sa nesmie použiť na inštalácie so strešným systémom odvodňovania
GeberitPluvia.

1.2.4 Upevňovací systém Geberit Pluvia

Obrázok 12: Upevňovací systém Geberit Pluvia

Upevňovací systém Geberit Pluvia bol vyvinutý na montáž voľne položených horizontálnych potrubí na odvodnenie
strechy.

Zmeny dĺžky rúry sa pohltia v rámci systému a vznikajúce posuvné sily sa pomocou objímok s pevným bodom prenášajú
na nosný profil, ktorý je vedený paralelne k potrubiu.

Vertikálne upevnenie pomocou dlhého hrdla je analogické ako pri systéme Geberit PE. Podrobné informácie o upevnení
s dlhým hrdlom sa dajú nájsť v informáciách o výrobkoch „Upevňovací systém pre Geberit PE“ alebo „Geberit PE“.
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1 Údaje výrobku
1.2 Systémové komponenty

Prehľad upevnenia

Horizontálne upevnenie

Upevňovací systém slúži na horizontálne upevnenie rúr Gebe-
rit PE a pohlcuje ich zmenu dĺžky vplyvom teploty. Vznikajúce
posuvné sily sa pomocou objímok s pevným bodom prenášajú
na nosný profil, ktorý je vedený paralelne k potrubiu.

Vertikálne upevnenie

L

Dlhé hrdlo

Pri vertikálnom upevnení bude zmena dĺžky pohltená dlhým
hrdlom. Zmena dĺžky rúrového systému vplyvom teploty musí
byť riadená upevnením potrubia pomocou pevných bodov a
posuvného uloženia.

L

Pevná montáž

Pevná montáž sa neodporúča, pretože zmena dĺžky by bola
pohlcovaná pevným bodom a prenášaná priamo na stavbu.

Podpery
Podpery slúžia doplnkovým nosným prvkom upevňovacieho
systému Geberit Pluvia pri nepriaznivých rámcových podmien-
kach ako turbulencie, zmeny tlaku alebo prerušenia prietoku.

1.2.5 Softvér Geberit ProPlanner
Výkon systému Geberit Pluvia sa optimálne využíva vtedy,
keď sa rúrový systém rýchlo napĺňa a všetky úseky
potrubia sa rovnomerne vyprázdňujú. Rúrový systém musí
byť preto presne nadimenzovaný.

Dimenzovanie závisí od:
• intenzity zrážok
• veľkosti plochy strechy
• skladby strechy
• vedenia potrubia

Pomocou softvéru Geberit ProPlanner sa dajú tieto údaje
zaznamenať a jednoducho sa dajú vypočítať aj komplexné
projekty strechy.

Geberit ProPlanner vytvára:

izometrické výkresy

hydraulické výpočty

Zoznamy materiálu pre rúrový systém a
upevňovacie prvky

výpočty nákladov s podkladmi pre verej-
nú súťaž pripravenými na odoslanie
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1 Údaje výrobku
1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit Pluvia

1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit
Pluvia

Geberit Pluvia sa prevažne používa na priemyselných strechách s plochou väčšou ako 3000 m2, ako napr. na:
• fabrikách
• skladovacích halách
• nákupných centrách
• letiskách
• hoteloch
• športových centrách

V závislosti od skladby strechy sa používajú rôzne strešné vtoky Geberit Pluvia.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o tom, ktoré strešné vtoky sa môžu použiť na ktorú skladbu strechy.

1.3.1 Strešné vtoky Geberit Pluvia 9 l a 12 l, modulárne
Tabuľka 3: Oblasti použitia modulárnych strešných vtokov Geberit Pluvia 9 l a 12 l

359.107 359.118 Prídavné diely

Masívna strecha

Neizolovaná ✓ ✗

Univerzálny pri-
pájací plech

359.119
alebo fóliový

prvok

359.xxx

–

Neizolovaná,
odtok v nosnej konštrukcii ✗ ✓ –

Neizolovaná,
pochôdzna ✓ ✗

359.504

Neizolovaná,
pojazdná ✓ ✗

359.635

Izolovaná ✓ ✗ –

Izolovaná,
odtok v izolácii ✗ ✓ –
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1 Údaje výrobku
1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit Pluvia

359.107 359.118 Prídavné diely

Izolovaná,
pripojenie parozábrany ✓ ✗

359.113

Izolovaná,
extenzívna zelená strecha,
pripojenie parozábrany

✓ ✗

359.504
359.113

Izolovaná,
intenzívna zelená strecha,
pripojenie parozábrany

✓ ✗

359.635
359.113

Izolovaná,
pochôdzna, pripojenie pa-
rozábrany

✓ ✗

359.504
359.113

Izolovaná,
pojazdná, pripojenie paro-
zábrany

✓ ✗

359.635
359.113

Ľahká strecha

Neizolovaná ✓ ✗
Univerzálny pri-

pojovacíací
plech

359.119
alebo fóliový

prvok

359.xxx

359.122

Izolovaná ✓ ✗ –

Izolovaná,
odtok v izolácii ✗ ✓ –

Izolovaná,
pripojenie parozábrany ✓ ✗

359.122 359.113

✓ vhodné
✗ nevhodné

Strešné vtoky Geberit Pluvia 9 l a 12 l možno voliteľne vybaviť vyhrievacím telesom 359.971.00.1.
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1 Údaje výrobku
1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit Pluvia

1.3.2 Strešné vtoky Geberit Pluvia 9 l a 12 l, prefabrikované
Tabuľka 4: Oblasti použitia prefabrikovaných strešných vtokov Geberit Pluvia 9 l a 12 l

359.105 359.106 359.117 359.108
359.109

359.111
359.112

Prídavné diely

Strešné izolačné fólie Bitúmen Strešné
žľaby

Masívna strecha

Neizolovaná ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ –

Neizolovaná,
odtok v nosnej
konštrukcii

✗ ✗ ✓ ✗ ✗ –

Neizolovaná,
pochôdzna ✓ ✗ ✗ ✓ ✗

359.504

Neizolovaná,
pojazdná ✓ ✗ ✗ ✓ ✗

359.635

Izolovaná ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ –

Izolovaná,
odtok v izolácii ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ –

Izolovaná,
pripojenie paro-
zábrany

✓ ✓ ✗ ✓ ✗

359.113

Izolovaná,
extenzívna 
zelená strecha,
pripojenie 
parozábrany

✓ ✗ ✗ ✓ ✗

359.504 359.113
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1 Údaje výrobku
1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit Pluvia

359.105 359.106 359.117 359.108
359.109

359.111
359.112

Prídavné diely

Strešné izolačné fólie Bitúmen Strešné
žľaby

Izolovaná,
intenzívna ze-
lená strecha,
pripojenie paro-
zábrany

✓ ✗ ✗ ✓ ✗

359.635 359.113

Izolovaná,
pochôdzna, pri-
pojenie paro-
zábrany

✓ ✗ ✗ ✓ ✗

359.504
359.113

Izolovaná,
pojazdná, pri-
pojenie paro-
zábrany

✓ ✗ ✗ ✓ ✗

359.635
359.113

Ľahká strecha

Neizolovaná ✓* ✓* ✗ ✓ ✗
359.006*

Izolovaná ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ –

Izolovaná,
odtok v izolácii ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ –

Izolovaná,
pripojenie paro-
zábrany

✓ ✓ ✗ ✓ ✗
359.122 359.113

Strešný žľab

Strešný žľab ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ –

✓ vhodné
✗ nevhodné
* Prídavný diel 359.006 vhodný len pre strešný vtok 359.105 a 359.106
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1 Údaje výrobku
1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit Pluvia

Strešné vtoky Geberit Pluvia 9 l a 12 l možno voliteľne vybaviť vyhrievacím telesom 359.971.00.1.

1.3.3 Strešné vtoky Geberit Pluvia 25 l
Tabuľka 5: Oblasti použitia strešných vtokov Geberit Pluvia 25 l

25 l 25 l 25 l Prídavné diely

359.098 359.099 359.100

Pripevňova-
cia príruba
pre strešné
izolačné fó-

lie

Univerzálny
pripájací

plech

Prípojka pre
strešné žľa-

by

Masívna strecha

Neizolovaná ✓ ✓ ✗ –

Izolovaná,
pripojenie parozábrany ✓ ✓ ✗

359.102

Neizolovaná,
pochôdzna ✓ ✓ ✗

359.504

Neizolovaná,
pojazdná ✓ ✓ ✗

359.635

Izolovaná,
extenzívna zelená
strecha, pripojenie paro-
zábrany

✓ ✓ ✗

359.504 359.102

Izolovaná,
intenzívna zelená strecha,
pripojenie parozábrany

✓ ✓ ✗

359.635
359.102
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1 Údaje výrobku
1.3 Rozsah použitia strešných vtokov Geberit Pluvia

25 l 25 l 25 l Prídavné diely

359.098 359.099 359.100

Pripevňova-
cia príruba
pre strešné
izolačné fó-

lie

Univerzálny
pripájací

plech

Prípojka pre
strešné žľa-

by

Izolovaná,
pochôdzna, pripojenie pa-
rozábrany

✓ ✓ ✗

359.504 359.102

Izolovaná,
pojazdná, pripojenie paro-
zábrany

✓ ✓ ✗

359.635
359.102

Ľahká strecha

Neizolovaná ✓* ✓ ✗

359.006*

Izolovaná,
pripojenie parozábrany ✓ ✓ ✗

359.122
359.102

Strešný žľab

Strešný žľab ✗ ✗ ✓ –

✓ vhodné
✗ nevhodné
* Prídavný diel 359.006 vhodný len pre strešný vtok 359.098

Strešné vtoky Geberit Pluvia 19 l a 25 l možno voliteľne vybaviť vyhrievacím telesom 359.971.00.1.
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2 Plánovanie
2.1 Pokyny týkajúce sa plánovania

2 Plánovanie

2.1 Pokyny týkajúce sa plánovania
Plánovanie strešného systému odvodňovania závisí od
skladby strechy.

2.1.1 Skladba strechy
Najdôležitejšie typy striech s veľkou plochou sú plochá
strecha a šedová strecha s vnútorným žľabom.

Obrázok 13: Plochá strecha

Obrázok 14: Šedová strecha s vnútorným žľabom

Oba typy striech existujú v rôznych vyhotoveniach,
napríklad:
• Neizolovaná
• Izolovaná
• Izolovaná s parozábranou
• Pochôdzna alebo pojazdná
• Zatrávnená

2.2 Pravidlá plánovania

Pri plánovaní systému pre odvodnenie so
systémom Geberit Pluvia sa musia dodržiavať
predpisy týkajúce sa zhotovenia odvodnenia
striech, ktoré sú platné v danej krajine.

Pri plochých strechách je obzvlášť nutné dbať na zvýšené
zaťaženie strechy, priehyby, spätné vzdutie dažďovej vody
a zaťaženie snehom. Špeciálne pri ľahkých strechách sa
musí skontrolovať ich nosnosť. O očakávanom statickom
zaťažení stavebnej konštrukcie musí byť informovaný
stavebný inžinier a architekt.

2.2.1 Strechy s parozábranou
Parozábranu je nutné naplánovať a pripojiť v súlade s
predpismi platnými v danej krajine. Vlhkosť z vnútorného
priestoru stavebnej konštrukcie sa nesmie dostať do
tepelnej izolácie, ktorá sa nachádza nad ňou.

Pre strechy s parozábranou sa okrem strešného vtoku
musí použiť aj pripojenie parozábrany.
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2.3 Typy inštalácie/skladby strechy

2.3 Typy inštalácie/skladby strechy

2.3.1 Masívna strecha

Neizolovaná
So strešnou izolačnou fóliou

3

5

4

1

7

6

8

9

2

Obrázok 15: Zloženie Masívna strecha, neizolovaná, so
strešnou izolačnou fóliou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Spádová vrstva/spádový poter
3 Strešná izolačná fólia
4 Izolácia proti orosovaniu Geberit Pluvia
5 Betónová strecha
6 Pripájacia rúra strešného vtoku
7 Pevný spoj
8 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
9 Pripájacie potrubie

S bitúmenovou strešnou fóliou, pochôdzna

5

7

6

8

9

10

11

1 2

4

3

Obrázok 16: Zloženie – masívna strecha, neizolovaná, s
bitúmenovou strešnou fóliou, pochôdzna

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Štrkové lôžko
3 Chodníková dlažba v oblasti strešného vtoku
4 Tepelná izolácia
5 Bitúmenová strešná fólia (minimálne dvojvrstvová)
6 Izolácia proti orosovaniu Geberit Pluvia
7 Betónová strecha
8 Pripájacia rúra strešného vtoku
9 Pevný spoj
10 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
11 Pripájacie potrubie
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2.3 Typy inštalácie/skladby strechy

S bitúmenovou strešnou fóliou, pojazdná
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1 2 3

Obrázok 17: Zloženie – masívna strecha, neizolovaná, s
bitúmenovou strešnou fóliou, pojazdná

1 Rošt (z 359.635.00.1)
2 Šachtová rúra (z 359.635.00.1)
3 Bitúmenová vrstva
4 Asfaltový povrch
5 Bitúmenová strešná fólia (minimálne dvojvrstvová)
6 Lapač lístia s funkčnou doskou
7 Izolácia proti orosovaniu Geberit Pluvia
8 Betónová strecha
9 Pripájacia rúra strešného vtoku
10 Pevný spoj
11 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
12 Pripájacie potrubie

Izolovaná, s parotesnou zábranou
So strešnou izolačnou fóliou

3

5

9

4

1

8

7

10

11

2

6

Obrázok 18: Zloženie – masívna strecha, izolovaná, so
strešnou izolačnou fóliou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Tepelná izolácia
3 Strešná izolačná fólia
4 Strešný vtok Geberit Pluvia
5 Parozábrana (na mieste inštalácie)
6 Spádová vrstva
7 Pripájacia rúra strešného vtoku
8 Pevný spoj
9 Betónová strecha
10 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
11 Pripájacie potrubie

Vedenie potrubia cez parozábranu musí vyriešiť strechár
na mieste inštalácie.
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S bitúmenovou strešnou fóliou
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Obrázok 19: Zloženie – masívna strecha, izolovaná, s
bitúmenovou strešnou fóliou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Tepelná izolácia
3 Bitúmenová strešná fólia (minimálne dvojvrstvová)
4 Izolácia proti orosovaniu
5 Parozábrana (na mieste inštalácie)
6 Spádová vrstva
7 Pripájacia rúra strešného vtoku
8 Pevný spoj
9 Betónová strecha
10 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
11 Pripájacie potrubie

Vedenie potrubia cez parozábranu musí vyriešiť strechár
na mieste inštalácie.

So strešnou izolačnou fóliou a pripojením
parozábrany Geberit Pluvia
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Obrázok 20: Zloženie – masívna strecha, izolovaná, so
strešnou izolačnou fóliou a parozábranou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Záťažová vrstva (štrk)
3 Strešná izolačná fólia
4 Izolácia proti orosovaniu
5 Tepelná izolácia
6 Parozábrana (na mieste inštalácie)
7 Spádová vrstva
8 Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia
9 Betónová strecha
10 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
11 Izolácia proti orosovaniu na mieste inštalácie
12 Pevný spoj
13 Pripájacie potrubie
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S vodorovným odtokom v tepelnej izolácii a so
strešnou izolačnou fóliou
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Obrázok 21: Zloženie – masívna strecha, izolovaná,
vodorovný odtok v tepelnej izolácii, so strešnou izolačnou
fóliou a parozábranou

1 Pripájacie potrubie
2 Pevný spoj
3 Pripájacie koleno
4 Lapač lístia s funkčnou doskou
5 Strešná izolačná fólia
6 Izolácia proti orosovaniu Geberit Pluvia
7 Tepelná izolácia
8 Parozábrana (na mieste inštalácie)
9 Spádová vrstva
10 Betónová strecha

Vedenie potrubia cez parozábranu musí vyriešiť strechár
na mieste inštalácie.

So strešnou izolačnou fóliou, pojazdná

7

11

9

15

8

13

12

6

3

1 2

4
5

16

14

10

17

18

Obrázok 22: Zloženie – masívna strecha, izolovaná s
parozábranou a strešnou izolačnou fóliou, pojazdná

1 Rošt (z 359.635.00.1)
2 Šachtová rúra (z 359.635.00.1)
3 Chodníková dlažba
4 Štrkové lôžko
5 Separačná vrstva
6 Lapač lístia s funkčnou doskou
7 Strešná izolačná fólia
8 Izolácia proti orosovaniu
9 Tepelná izolácia
10 Pripájacia rúra strešného vtoku
11 Parozábrana (na mieste inštalácie)
12 Spádová vrstva
13 Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia
14 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
15 Betónová strecha
16 Pevný spoj
17 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
18 Pripájacie potrubie
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S parozábranou, pojazdná

6

10

8

14

7

12

11

5

3

1 2

4

15

13

9

16

17

Obrázok 23: Zloženie – masívna strecha, izolovaná s
parozábranou a strešnou izolačnou fóliou, pojazdná

1 Rošt (z 359.635.00.1)
2 Šachtová rúra (z 359.635.00.1)
3 Pojazdné panely/pojazdná vrstva
4 Podkladné terče dlažby (na mieste inštalácie)
5 Lapač lístia s funkčnou doskou
6 Strešná izolačná fólia
7 Izolácia proti orosovaniu
8 Tepelná izolácia
9 Pripájacia rúra strešného vtoku
10 Parozábrana (na mieste inštalácie)
11 Spádová vrstva
12 Pripojenie parozábrany a montážny stojan Geberit

Pluvia
13 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
14 Betónová strecha
15 Pevný spoj
16 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
17 Pripájacie potrubie

Obrátená strecha so strešnou izolačnou fóliou

6

3

2

8

4

7

5

12

9

10

11

1

Obrázok 24: Skladba strechy Obrátená strecha so
štrkovou vrstvou

1 Izolovaná drenážna šachta (napr. v kombinácii s č.
výr. 359.504.00.1)

2 Štrkový val 16/32 mm podľa smerníc o plochých
strechách

3 Filtračná vložka/separačná vrstva
4 Vodopriepustná tepelná izolácia
5 Lapač lístia s funkčnou doskou
6 Strešná izolačná fólia
7 Vložená tepelná izolácia (napr. č. výr.

359.123.00.1)
8 Betónová strecha
9 Pripájacia rúra strešného vtoku
10 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
11 Pevný spoj
12 Pripájacie potrubie

Opatrenia na prevenciu tepelných mostov:
Použitie doplnkovej tepelnej izolácie (pol. 7).
Izoláciu určí stavebný fyzik.
Zohľadniť statiku betónovej strechy; 
krytie ≥ 5 cm.
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2.3.2 Ľahká strecha

Neizolovaná
So strešnou izolačnou fóliou
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Obrázok 25: Zloženie – ľahká strecha, so strešnou
izolačnou fóliou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Strešná izolačná fólia
3 Izolácia proti orosovaniu
4 Ľahká strecha
5 Pripájacia rúra strešného vtoku
6 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
7 Pevný spoj
8 Pripájacie potrubie

S fóliovým prvkom
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Obrázok 26: Zloženie – ľahká strecha s fóliovým prvkom
Geberit Pluvia

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Strešná izolačná fólia
3 Izolácia proti orosovaniu
4 Ľahká strecha
5 Pripájacia rúra strešného vtoku
6 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
7 Pevný spoj
8 Pripájacie potrubie

Izolovaná, s parotesnou zábranou
So strešnou izolačnou fóliou
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Obrázok 27: Zloženie – ľahká strecha, izolovaná, so
strešnou izolačnou fóliou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Tepelná izolácia
3 Strešná izolačná fólia
4 Izolácia proti orosovaniu
5 Parozábrana (na mieste inštalácie)
6 Ľahká strecha
7 Pripájacia rúra strešného vtoku
8 Pevný spoj
9 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
10 Pripájacie potrubie

Vedenie potrubia cez parozábranu musí vyriešiť strechár
na mieste inštalácie.
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S bitúmenovou strešnou fóliou a pripojením
parozábrany
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Obrázok 28: Skladba – ľahká strecha, izolovaná, s
bitúmenovou strešnou fóliou

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Bitúmenová strešná fólia (minimálne dvojvrstvová)
3 Izolácia proti orosovaniu
4 Tepelná izolácia
5 Pripájacia rúra strešného vtoku
6 Parozábrana (na mieste inštalácie)
7 Ľahká strecha
8 Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia
9 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
10 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
11 Pevný spoj
12 Pripájacie potrubie

So strešnou izolačnou fóliou a pripojením
parozábrany
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Obrázok 29: Zloženie – ľahká strecha, izolovaná, so
strešnou izolačnou fóliou a prípojkou parozábrany

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Strešná izolačná fólia
3 Izolácia proti orosovaniu
4 Tepelná izolácia
5 Pripájacia rúra strešného vtoku
6 Parozábrana (na mieste inštalácie)
7 Ľahká strecha
8 Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia
9 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
10 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
11 Pevný spoj
12 Pripájacie potrubie
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S vodorovným odtokom v tepelnej izolácii a so
strešnou izolačnou fóliou
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Obrázok 30: Zloženie – ľahká strecha, izolovaná,
vodorovný odtok v tepelnej izolácii, so strešnou izolačnou
fóliou a parozábranou

1 Pripájacie potrubie
2 Pevný spoj
3 Pripájacie koleno
4 Lapač lístia s funkčnou doskou
5 Strešná izolačná fólia
6 Izolácia proti orosovaniu
7 Tepelná izolácia
8 Parozábrana (na mieste inštalácie)
9 Ľahká strecha

Vedenie potrubia cez parozábranu musí vyriešiť strechár
na mieste inštalácie.

2.3.3 Strešný žľab
Pre strešné žľaby sa z hľadiska ich plánovania a montáže
uplatňujú osobitné požiadavky.
• Projektant alebo architekt musí v súlade s predpismi

platnými pre danú krajinu vyhotoviť dimenzovanie a
hydraulické posúdenie.

• Strešné žľaby a plochy striech sa nemôžu odvodňovať
cez spoločný rúrový systém.

• Pripájací materiál strešných vtokov sa musí zvoliť tak,
aby sa nemohli vyskytnúť žiadne vplyvy spôsobujúce
koróziu.

• Musí sa skontrolovať, či je potrebný ohrev po dĺžke na
mieste inštalácie. Ohrev po dĺžke sa musí prispôsobiť
špecifikám krajiny.
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Obrázok 31: Skladba – strešný žľab

1 Strešný žľab
2 Strešný vtok pre žľaby Geberit Pluvia
3 Pripájacia rúra strešného vtoku
4 Pevný spoj
5 Pripájacie potrubie
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2.3.4 Zelené strechy
Čoraz viac sa pri novostavbách a opravách starých
stavieb plochy striech zatrávňujú.

Zelená strecha so sebou prináša ekologické a stavebno-
fyzikálne výhody, ako:
• ochrana izolácie (ochrana pred UV a mechanická

ochrana)
• vysoká miera zadržiavania vody (retencia)
• zvýšená akustická izolácia
• naväzovanie prachu

Skladba zelenej strechy zadržiava zrážkovú vodu.
Zadržiavacia schopnosť závisí v podstate od hrúbky
nanesenej vrstvy substrátu. Čím je vrstva substrátu
hrubšia, tým vyššia je miera zadržiavania vody.

Pri strešnej zeleni sa z hľadiska odvodňovacieho a
vegetačno-technického rozlišuje medzi intenzívnou a
extenzívnou zelenou strechou. Podstatnými rozdielmi sú
pritom hrúbka vrstva a výška rastlinného porastu.

Extenzívna zelená strecha
Extenzívne zelené strechy sú takmer prírodne nasadené
formy vegetácie, ktoré sa do značnej miery samostatne
udržiavajú a ďalej rozvíjajú. Vysádzajú sa ako do značnej
miery uzatvorené, plošné vegetačné porasty a malým
plošným zaťažením a nízkou hrúbkou vrstvy umožňujú
hospodárne vysadenie zelene na veľkoplošné strechy.

Extenzívne zelené strechy sú tvorené:
• machmi
• sukulentami
• bylinami
• trávami

Používajú sa rastliny s osobitnou schopnosťou prispôsobiť
sa miestnym extrémnym podmienkam a s vysokou
schopnosťou regenerácie.

Extenzívne zelené strechy sa vyhotovujú bez zadržiavania
vody.

Zloženie Extenzívna zelená strecha

Extenzívna zelená strecha s hrúbkou vrstvy od 10 cm:
• odtokový súčiniteľ C = 0,3
• výška rastlinného porastu do 50 cm

Extenzívna zelená strecha s hrúbkou vrstvy do 10 cm:
• odtokový súčiniteľ C = 0,5
• výška rastlinného porastu do cca 20 cm
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Obrázok 32: Zloženie – extenzívna zelená strecha

1 Extenzívna zelená strecha so štrkovým lôžkom v
oblasti strešného vtoku

2 Štrkové lôžko
3 Lapač lístia s funkčnou doskou
4 Drenáž
5 Separačná vrstva
6 Filtračná vložka
7 Strešná izolačná fólia
8 Izolácia proti orosovaniu
9 Tepelná izolácia
10 Pripájacia rúra strešného vtoku
11 Parozábrana (na mieste inštalácie)
12 Spádová vrstva
13 Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia
14 Betónová strecha
15 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
16 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
17 Pevný spoj
18 Pripájacie potrubie
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Intenzívna zelená strecha
Intenzívna zelená strecha zahŕňa kry, lesné dreviny a
trávniky, v ojedinelých prípadoch aj stromy. Z hľadiska
rôznorodosti využívania a stvárnenia sú intenzívne
zatrávnenia pri podobnom vybavení porovnateľné s
pozemnými zelenými plochami.

Intenzívne zelené strechy sú tvorené:
• krami
• drevinami
• trávnikmi
• v jednotlivých prípadoch aj stromami

Použité rastliny kladú rôzne vysoké nároky na skladbu
vrstvy a na pravidelný prísun vody a živín. V súlade s
týmito nárokmi je nutné sa o ne pravidelne starať.

Intenzívne zatrávnené strechy sa môžu vyhotoviť s alebo
bez zadržiavania vody.
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Obrázok 33: Porovnanie extenzívnej zelenej strechy a
intenzívnej zelenej strechy

A Extenzívna zelená strecha
B Intenzívna zelená strecha

Skladba vrstiev pozostáva pri oboch typoch zatrávnenia
spravidla z:
• ochrannej vrstvy slúžiacej na ochranu proti

mechanickému poškodeniu a prerastaniu koreňov cez
strešnú hydroizoláciu

• drenážnej vrstvy
• filtračnej vrstvy
• vegetačnej vrstvy

Zloženie Intenzívna zelená strecha
• odtokový súčiniteľ C = 0,3
• výška rastlinného porastu od 50 cm do cca 10 m
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Obrázok 34: Skladba – intenzívna zelená strecha

1 Lapač lístia s funkčnou doskou
2 Rošt (z 359.635.00.1)
3 Šachtová rúra (z 359.635.00.1)
4 Intenzívna zelená strecha
5 Separačná vrstva
6 Štrkové lôžko
7 Filtračná vložka
8 Strešná izolačná fólia
9 Izolácia proti orosovaniu
10 Tepelná izolácia
11 Pripájacia rúra strešného vtoku
12 Parozábrana (na mieste inštalácie)
13 Spádová vrstva
14 Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia
15 Pripájacia rúra pripojenia parozábrany s hrdlom
16 Betónová strecha
17 Pevný spoj
18 Izolácia proti orosovaniu (na mieste inštalácie)
19 Pripájacie potrubie
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Pokyny týkajúce sa plánovania
• Odtokový súčiniteľ musí pri zelených strechách uviesť

osoba zodpovedná za zatrávnenie striech
• Zelené strechy so strešným systémom odvodňovania

Geberit Pluvia je nutné vždy vybaviť drenážnou vrstvou.
• Použite filtračnú vložku na prevenciu znečistenia

strešných vtokov prítomnou presakujúcou a povrchovou
vodou.

• Po vysadení strešnej zelene udržujte strešné vtoky
voľne prístupné na údržbárske práce pomocou
vstupných šácht s odnímateľným vekom.

• Aby sa vylúčilo spekanie a zanášanie strešných vtokov
a potrubí vodným kameňom, zhotovte povrchy tak, aby
sa uvoľňovalo len nepatrné množstvo karbonátov, ktoré
nepovedie k spekaniu.

• V okolí strešného vtoku Geberit Pluvia udržiavajte 50
cm širokú zónu bez vegetácie (napr. použitím štrkového
lôžka).

• Pomocou strešného systému odvodňovania Geberit
Pluvia sa zelené strechy nesmú odvodňovať so
strechami bez strešnej zelene cez spoločné potrubie.

2.4 Strešné vtoky Geberit Pluvia

2.4.1 Základné pravidlá
Pri plánovaní strešných vtokov sa musí dodržiavať
niekoľko základných pravidiel:
• Strešné vtoky by sa mali rozmiestniť čo

najzmysluplnejšie a najrovnomernejšie.
• Strešné vtoky sa musia rozmiestniť na najnižšom bode

plochej strechy.
• Minimálna vzdialenosť strešných vvtokov od stien,

parapetov a nadstavieb je 0,3 m.
• Strechy ľahkej konštrukcie sa musia skontrolovať z

hľadiska možného zaťaženia.
• Nezávisle od veľkosti plochy strechy musí byť k

dispozícii bezpečnostný systém.
• Strešné vtoky sa musia zahĺbiť cca 1 – 2 cm do

izolačnej vrstvy.
• Maximálna vzdialenosť medzi 2 strešnými vtokmi je 20

m.
• Na jednu plochu strechy musia byť k dispozícii

minimálne 2 strešné vtoky alebo jeden strešný vtok a
jeden bezpečnostný strešný vtok
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Obrázok 35: Strešný vtok a vedenie potrubia pri plochých
strechách

1 Strešný vtok a úplne naplnené potrubie Geberit
Pluvia

2 Čiastočne naplnené konvenčné potrubie
3 Bezpečnostné strešné vtoky
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Strešné žľaby
Použitie strešného systému odvodňovania Geberit Pluvia
na odvodnenie žľabov je v zásade možné. V tejto
súvislosti však platia osobitné požiadavky týkajúce sa
plánovania a predpokladov montáže.
• Dimenzovanie vnútorných žľabov a hydraulické

posúdenie musí zhotoviť zodpovedný projektant , statik
alebo architekt podľa špecifických noriem v danej
krajine.

• Strešné vtoky by sa mali rozmiestniť čo
najrovnomernejšie.

• Maximálna vzdialenosť medzi 2 strešnými vtokmi je 20
m.

• Pri vnútorných žľaboch musia byť k dispozícii minimálne
2 strešné vtoky Geberit Pluvia a jeden bezpečnostný
strešný vtok.

• Strešné vtoky Geberit Pluvia sa smú používať len v
hranatých žľaboch a bez priečneho spádu.
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Obrázok 36: Strešné vtoky a vedenie potrubia pri
vnútorných žľaboch

1 Strešný vtok a úplne naplnené potrubie Geberit
Pluvia

2 Čiastočne naplnené konvenčné potrubie
3 Bezpečnostné strešné vtoky

2.4.2 Montážne rozmery
strešných vtokov Geberit
Pluvia

Modulárne strešné vtoky Geberit
Pluvia 12 l
Masívna strecha

Pri montáži do masívnej strechy sa musia dodržať
nasledujúce rozmery:

30

≥5

Obrázok 37: Rozmery pri montáži do prierazov v betóne

≥ 3

Obrázok 38: Montáž pred betónovaním

Obrázok 39: Predĺženie základnej časti na mieste
inštalácie
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Ľahká strecha

Pri montáži do ľahkej strechy sa strešný vtok upevní v
skladbe strechy pomocou pripevňovacieho plechu č. výr.
359.122.00.1. Výrez na strešný vtok sa musí zhotoviť s
nasledujúcimi rozmermi:

30 x 30

Obrázok 40: Rozmery pri montáži v ľahkej streche

Izolovaná skladba strechy

Pri montáži do izolovanej strechy sa musia dodržať
nasledujúce rozmery:

≥ 63

30 x 30

5

Obrázok 41: Rozmery pri montáži v izolovanej streche

Ľahká strecha s parozábranou

Výrez na pripojenie parozábrany sa musí zhotoviť s
nasledujúcimi rozmermi:

≥20

Obrázok 42: Rozmery pri montáži v ľahkej streche s
parozábranou

Pri montáži do ľahkej strechy s parozábranou sa
pripojenie parozábrany upevní v skladbe strechy pomocou
pripevňovacieho plechu č. výr. 359.122.00.1.

PH 2

Obrázok 43: Upevnenie pripevňovacím plechom

Masívna strecha s parozábranou

Pri montáži do masívnej strechy s parozábranou sa musia
dodržať nasledujúce rozmery:

20

≥5

Obrázok 44: Rozmery pri montáži v masívnej streche s
parozábranou
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Prefabrikované strešné vtoky
Geberit Pluvia 12 l
Masívna strecha alebo izolovaná strecha

Pri montáži do masívnej alebo izolovanej strechy sa musia
dodržať nasledujúce rozmery:

5

≥ 63

≥ 3

30/20

Obrázok 45: Rozmery pri montáži v masívnej alebo
izolovanej streche

Ľahká strecha 12 l

Výrez na strešný vtok sa musí zhotoviť s nasledujúcimi
rozmermi:

30

359.109.00.1

Obrázok 46: Rozmery pri montáži 359.109.00.1 v ľahkej
streche

20

359.108.00.1

Obrázok 47: Rozmery pri montáži 359.108.00.1 v ľahkej
streche

Strešný vtok pre bitúmen sa môže upevniť priamo, bez
použitia prídavných dielov.

Pri montáži strešného vtoku pre fólie sa musí použiť
prídavný diel:

30

359.105.00.1 + 359.006.25.1

Obrázok 48: Rozmery pri montáži 359.105.00.1 s
359.006.25.1v ľahkej streche

Strešný žľab s pripojovacím plechom

Nasledujúce rozmery sa musia dodržať:

≥ 30

17–19

Obrázok 49: Rozmer pri montáži s pripojovacím plechom
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Strešný žľab s pripevňovacou prírubou

Pri montáži strešného vtoku s pripevňovacou prírubou s
strešný vtok zoskrutkuje so strešným žľabom. Nasledujúce
rozmery sa musia dodržať:

≥ 30

≤ 04

Obrázok 50: Rozmer pri montáži s pripojovacou prírubou

Strešné vtoky Geberit Pluvia 25 l
Masívna strecha alebo izolovaná strecha

Pri montáži do masívnej alebo izolovanej strechy sa musia
dodržať nasledujúce rozmery:

5

≥ 10

30/20

≥ 3

Obrázok 51: Rozmery pri montáži v masívnej alebo
izolovanej streche

Ľahká strecha 25 l

Výrez na strešný vtok sa musí zhotoviť s nasledujúcimi
rozmermi:

20

359.099.00.1

Obrázok 52: Rozmery pri montáži 359.099.00.1 v ľahkej
streche

Strešný vtok pre bitúmen sa môže upevniť priamo, bez
použitia prídavných dielov.

Pri montáži strešného vtoku pre fólie sa musí použiť
prídavný diel:

30

359.098.00.1 + 359.006.25.1

Obrázok 53: Rozmery pri montáži 359.098.00.1 s
359.006.25.1v ľahkej streche

Strešný žľab

Nasledujúce rozmery sa musia dodržať:

≥ 30

17–19

Obrázok 54: Rozmer pri montáži s pripojovacím plechom
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2.5 Vedenia potrubia

2.5.1 Základné pravidlá
• Minimálna výška spádu medzi úrovňou vtoku a

prechodom na konvenčné odvodnenie je:
– Potrubia do d75 = 3 m
– Potrubia od d90 = 5 m

• Maximálny podtlak v rúrovom systéme je:
– d40–160 = -800 mbar
– d200–315 = -450 mbar
– Zosilnené rúry d200–315 Geberit PE = -800 mbar

• Preto sa na tento účel smie použiť len zváraný rúrový
systém Geberit PE. Zásuvné spoje alebo upínacie
spojky (napr. spojka CV) nie sú povolené.

• Pre zmysluplné naplánovanie by dĺžka horizontálnej
vetvy nemala presiahnuť maximálnu hodnotu.
Maximálna dĺžka horizontálnej sekcie je definovaná
nasledujúcim spôsobom:

Lmax = 10 • h

– Lmax = Maximálna dĺžka horizontálnej vetvy potrubia
– h = prechod medzi strešným vtokom a prechodom

na konvenčné odvodňovanie
• Horizontálne potrubia sa pokladajú bez spádu.
• Cudzie odpadové vody, napr. kondenzácia, sa nesmú

odvádzať do strešného systému odvodňovania Geberit
Pluvia.

2.5.2 Oddelené vedenie rúr

Obrázok 55: Oddelené vedenie rúr

Plochy striech sa musia odvodňovať oddelene pri:
• rozdielnych odtokových súčiniteľoch
• plochách > 5000 m2

• rozdiele výšok > 4 m

2 plochy striech so vzájomným výškovým rozdielom do 4
m možno odvodňovať spoločne, ak riziko pretečenia z
hornej na dolnú strechu možno vylúčiť. Na tento účel sa
smú použiť výlučne strešné vtoky Geberit Pluvia 12 l a 25
l.

2.5.3 Pripojenia a redukcie

Pripojenie strešných vtokov
Geberit Pluvia
Strešné vtoky Geberit Pluvia možno na rúrový systém
pripojiť priamo pomocou kolena 90°.

Strešné vtoky Geberit Pluvia 12 l, 19 l a 25 l možno pripojiť
aj pomocou redukcie alebo rozšírenia.

Oproti tomu priama redukcia alebo rozšírenie pri strešných
vtokoch Geberit Pluvia 45 l / 60 l / 100 l nie sú možné.
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Obrázok 56: Pripojenie strešného vtoku Geberit Pluvia
pomocou kolena 90°

Všetky ďalšie zmeny smeru o 90° v rúrovom systéme
Geberit Pluvia sa smú vykonať len pomocou 2 kolien 45°.

Ak sa strešný vtok Geberit Pluvia pripája na rúrový systém
pomocou redukcie, musia sa dodržať nasledujúce
minimálne rozmery:
• Strešné vtoky Geberit Pluvia 12 l redukovateľné do max

d40
• Strešné vtoky Geberit Pluvia 19 l redukovateľné do max

d56
• Strešné vtoky Geberit Pluvia 25 l redukovateľné do max

d75

Obrázok 57: Pripojenie strešného vtoku Geberit Pluvia
pomocou redukcie

Ak sa strešný vtok Geberit Pluvia pripája na rúrový systém
pomocou rozšírenia, musia sa dodržať nasledujúce
maximálne rozmery:

• Strešné vtoky Geberit Pluvia 12 l rozšíriteľné na max
d75

• Strešné vtoky Geberit Pluvia 19 l rozšíriteľné na max
d110

• Strešné vtoky Geberit Pluvia 25 l rozšíriteľné na max
d110

Obrázok 58: Pripojenie strešného vtoku Geberit Pluvia
pomocou rozšírenia
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Redukcie
Pre Geberit Pluvia možno použiť tak centrické, ako aj
excentrické redukcie.

1 2

Obrázok 59: Excentrické a centrické redukcie

1 Excentrické redukcie
2 Centrické redukcie

Na dosiahnutie optimálneho prietoku dažďovej vody by sa
mali použiť nasledujúce redukcie:
• Centrické redukcie pri vertikálnom potrubí
• Excentrické redukcie pri horizontálnom potrubí

Obrázok 60: Centrická redukcia pri vertikálnom potrubí

Obrázok 61: Excentrická redukcia pri horizontálnom
potrubí

Pri upevnení pomocou upevňovacieho systému
Geberit Pluvia sa musia excentrické redukcie pri
horizontálnom potrubí zabudovať v jednej rovine s
najvrchnejšou časťou.

2.5.4 Prechod do konvenčného
odvodnenia striech

Strešný systém odvodňovania Geberit Pluvia končí v
definovanom bode. Od tohto bodu je nutné rúrový systém
nadimenzovať konvenčne. Podkladom toho sú miestne
predpisy týkajúce sa odvodňovania.

Tento bod je súčasne prechodom z odvodňovania strechy
s úplným plnením (Geberit Pluvia) na odvodňovanie
strechy s čiastočným plnením (konvenčné odvodňovanie
striech). Na tento účel je potrebné rozšírenie rúrového
systému. Rozšírenie sa dosiahne pomocou redukcie.

A

B

Obrázok 62: Rozšírenie pomocou redukcie

A Geberit Pluvia (úplné plnenie)
B Konvenčné odvodňovanie striech (čiastočné plne-

nie)

Možné je aj rozšírenie výstupom do šachty, ak prívod a
odtok ležia oproti sebe.

A B

Obrázok 63: Rozšírenie výstupom do šachty

A Geberit Pluvia (úplné plnenie)
B Konvenčné odvodňovanie striech (čiastočné plne-

nie)

Ak sa prechod na konvenčné odvodňovanie nachádza za
šachtou, musí byť potrubie v šachte uzatvorené. Potrubia
pripojené k strešným vtokom Geberit Pluvia musia byť
priechodné. Nesmú byť prerušené (napr. šachtou).

42 3095292939 ©



2 Plánovanie
2.5 Vedenia potrubia

A B

Obrázok 64: Rozšírenie za šachtou je povolené

A Geberit Pluvia (úplné plnenie)
B Konvenčné odvodňovanie striech (čiastočné plne-

nie)

A

B

Obrázok 65: Rozšírenie až pred kanalizáciu

A Strešný systém odvodňovania Geberit Pluvia
B Konvenčné odvodňovanie s minimálnou dĺžkou 2 m

ako ukľudňovací úsek pred kanalizáciou

Ak odvodnenie zo strešného systému
odvodňovania GeberitPluvia vychádza do
odvodňovacej priekopy, musí sa prípojka do
odvodňovacie priekopy zhotoviť tak, aby sa na
prívode netvoril ľad.

A

Obrázok 66: Rozšírenie až po odtok

A Strešný systém odvodňovania Geberit Pluvia

Pri dimenzovaní potrubia je nutné pri prechode na
konvenčný systém odvodňovania zohľadniť normy
a smernice špecifické pre danú krajinu.

2.5.5 Ochrana pred mrazom
Pre montáž ohrievacích telies do strešných vtokov
neexistujú vo všeobecnosti žiadne predpisy a smernice.

Pri všetkých typoch izolovaných striech sa nevyžaduje
žiadne ohrievanie. Potrubia v rámci budovy sú
nezamŕzajúce.

Pri neizolovaných strechách a najmä pri strieškach majú
opatrenia na ochranu pred mrazom zmysel, pretože časti
potrubia môžu zamrznúť. V takých prípadoch sa odporúča
zaizolovať potrubia vrátane strešných vtokov vhodnými
opatreniami.

Ohrievanie strešných vtokov
Geberit Pluvia

Obrázok 67: Ohrievacie teleso Geberit Pluvia 230 V/8 W

Ohrievacie teleso Geberit Pluvia 230 V/8 W sa smie
používať len so strešnými vtokmi Geberit Pluvia s
prípojkou na odtokovú rúru d56.

Ohrievacie teleso Geberit Pluvia 230 V/8 W nie je vhodné
na montáž do izolovaných striech s hrúbkou izolácie < 14
cm.

Tabuľka 6: Technické údaje

Menovité napätie 230 V AC

Príkon pri 4 °C 8 W

Rozmer prípojky 56 mm

Obrázok 68: Vyhrievacia páska Geberit Pluvia
230 V/11,2 W
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Tabuľka 7: Technické údaje

Menovité napätie 230 V AC

Príkon pri 4 °C 11.2 W

Rozmer prípojky 56-110 mm

Pri používaní ohrievacích prvkov sa musí dbať na
nasledujúce:
• Ohrievacie prvky vyhovujú norme EN 60335-2-83. Musí

sa zaistiť odborná montáž.
• Musí sa rešpektovať norma DIN VDE 0100.
• Ohrievacie prvky sa smú namontovať len do izolovaných

striech len pri použití nehorľavých izolačných materiálov
(trieda stavebného materiálu A podľa normy DIN 4102,
Časť 1).

2.5.6 Ochrana proti vlhkosti
Pri teplotných rozdieloch medzi potrubím vedúcim vodu zo
strechy, skladbou strechy a okolím sa na rúre môže
vytvárať kondenzácia.

Pre zabránenie kondenzácie sa musia potrubia vedúce
vodu zo strechy vybaviť izoláciou proti orosovaniu.

2.5.7 Ochrana pred škodami
spôsobenými krupobitím

V oblastiach ohrozených krúpami odporúča spoločnosť
Geberit ochranu strešného vtoku Pluvia.

Vyhotovenie - plochá strecha
Na plochých strechách sa môže v oblasti strešného vtoku
namontovať mriežka (veľkosti ôk cca 8 x 20 mm).

Obrázok 69: Mriežka pre strešný vtok Geberit Pluvia

Vyhotovenie - vnútorný žľab
Vnútorné žľaby sa môžu po celej dĺžke strešného žľabu
zakryť mriežkou (veľkosť ôk cca 8 x 20 mm).

Obrázok 70: Mriežka pre žľab

2.5.8 Pochôdzne alebo pojazdné
strechy

1.30 m

Obrázok 71: Štrkové lôžko
• Mali by sa používať len plastové dosky.
• Strešné vtoky Geberit Pluvia sa v skladbách striech s

doskovým obložením musia chrániť proti spekaniu.
• Pri použití cementových dosiek sa okolo vtoku musí

zhotoviť lôžko z praného štrku minimálne 1,30 m x 1,30
m (zrnitosť štrku = 16–32 mm).
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2.5.9 Následné zasypanie štrkom
Ak sa plochá strecha neskôr zasype štrkom, musia sa
dodržať nasledujúce minimálne rozmery triedy štrku a
minimálna výška štrkového zásypu.

≤ 6 cm

ø 8–15 mm =

ø > 15 mm

359.124.00.1

Obrázok 72: Strešný vtok Geberit Pluvia 12 l a 25 l so
strešným štrkovým zásypom

≤ 6 cm

ø > 15 mm

Obrázok 73: Strešný vtok Geberit Pluvia 40 – 100 l so
strešným štrkovým zásypom

2.5.10 Akustická izolácia
Vplyvom vysokej prietokovej rýchlosti v rúrovom systéme
je hladina akustického tlaku pri systéme Geberit Pluvia
vyššia ako pri konvenčných systémoch pre odvodnenie
striech.

V budovách bez požiadaviek na akustickú izoláciu sa
systém Geberit Pluvia môže používať bez obmedzenia.

V budovách s požiadavkami na akustickú izoláciu sa
hluková optimalizácia dosahuje prostredníctvom:
• vložky na zníženie hluku pre strešné vtoky Geberit

Pluvia

• hlukovo optimalizovaným vedením potrubia

Obrázok 74: Vložka na zníženie hluku pre strešné vtoky
Geberit Pluvia

Pre zabránenie prenosu hluku šíriaceho sa konštrukciou
sa na kontaktných bodoch stavebnej konštrukcie a
rúrového systému musí zhotoviť akustická izolácia.

Pre zabránenie hluku šíriaceho sa vzduchom sa môže
vykonať inštalácia v hlukovo optimalizovaných
inštalačných šachtách a/alebo izolácia pomocou zvukovo-
izolačnej rohože Geberit Isol Flex.

Pri použití systému pre odvodnenie striech
Geberit Pluvia v budovách s požiadavkami na
akustickú izoláciu sa musí prizvať odborník na
stavebnú akustiku.

Kombinovanú akustickú izoláciu a ochranu proti vlhkosti
možno dosiahnuť použitím zvukovo-izolačnej rohože
Geberit Isol Flex. Okrem použitia ako zvukovo-izolačná
rohož sa hodí aj ako izolácia proti orosovaniu v
štandardne namáhaných priestoroch.

Obrázok 75: Zvukovo-izolačná rohož Geberit Isol Flex

Pritom sa zohľadňujú nasledujúce parametre okolia:
• Teplota dažďovej vody 0 °C
• Vnútorná teplota < 25 °C
• Vlhkosť vzduchu < 60 %

Všetky miesta nárazov sa musia oblepiť:
osové hrany rovnobežné s osou rúry
radiálne hrany
všetky vonkajšie hrany tvaroviek

3095292939 © 45



2 Plánovanie
2.6 Upevnenie potrubia

2.6 Upevnenie potrubia

2.6.1 Prehľad

Rozťahovanie alebo zmrašťovanie podmienené teplotnými rozdielmi pri GeberitPE je 0,17 mm/m • K. Pre strešné
systémy odvodňovania platí v európskej klimatickej oblasti teplotný rozdiel max 50 K (-10 °C až +40 °C).

Zmena dĺžky vplyvom teploty sa reguluje typom upevnenia. Rozlišuje sa medzi typmi upevnenia „pevná montáž“ a „klzné
uloženie“. Horizontálne vedenia dažďovej vody sa ukladajú bez spádu.

Pevná montáž
Sily vznikajúce vplyvom tepelnej zmeny dĺžky sa musia pohltiť v pevných bodoch. Pevný bod prenesie vznikajúce sily na
stavbu alebo na nosný profil vedený súbežne s potrubím.

Tabuľka 8: Porovnanie upevňovacieho systému Geberit Pluvia a konvenčných pevných montáží

Upevňovací systém Geberit Pluvia Konvenčná pevná montáž
(Geberit neodporúča)

Pevný bod

Pre horizontálne potrubia Pre horizontálne a vertikálne potrubia

GEBERIT

Rúrová objímka s navarovacím elektropásikom

Rúrová objímka s navarovacím elektropásikom

Rúrová objímka s elektrospojkami

Klzný bod Zavesenie
+

Klzná objímka

Klzná objímka
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Klzné uloženie
Zmena dĺžky vplyvom teploty sa musí zohľadniť pri montáži. Klzná objímka slúži na vedenie rúr. Bráni ohýbaniu úplne
naplneného potrubia. Pri použití nosných žľabov sa vzdialenosti môžu primerane zväčšiť.

Tabuľka 9: Vyhotovenie pevných bodov a posuvných uložení pri pohyblivej montáži

Upevnenie s dlhým hrdlom Upevnenie s kompenzačným ramenom

Pevný bod

Horizontálne potrubia: do DN 100
Vertikálne potrubia: bez obmedzení Horizontálne potrubia

Dlhé hrdlo

Rúrová objímka s navarovacím elektropásikom

Rúrová objímka s elektrospojkami

Klzný bod

Klzná objímka Klzná objímka

Podrobné informácie o upevnení s dlhým hrdlom sa dajú nájsť v informáciách o výrobkoch „Geberit PE“ alebo
„Upevňovací systém pre Geberit PE“.
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2.6.2 Pevná montáž: Upevňovací systém Geberit Pluvia
Upevňovací systém pozostáva z:
• upevnení so štvorhranným profilom pre rúry d40 – 200

– rúrových objímok
– nosných profilov

• upevnení s C profilom pre rúry d250 – 315
– rúrových objímok
– nosných profilov

• upevnení na stavbe s upevňovacími doskami

Štvorhranné profily sa smú používať len s rúrovými objímkami pre štvorhranné profily, C profily len s rúrovými
objímkami pre C profily.

Pre upevnenie na stavbe je potrebné si použitie potrebných materiálov (skrutky, príchytky, konzoly atď.) vyjasniť
s vykonávateľom upevnenia.

Tabuľka 10: Komponenty upevňovacieho systému Geberit Pluvia v závislosti od rozmerov rúr

Rúrová objímka Upevňovací systém

d
[mm]

Klzný bod Pevný bod Nosný profil Spojovací
prvok

Závesný
prvok

Upevňovací
klin

Závitová tyč
a upevňova-

cia doska

40

360.861.00.1 360.861.00.1 360.771.16.1

2 kusy

362.863.26.1 362.864.26.1 362.862.26.1 362.865.26.1

362.836.00.1

Upevňova-
cia doska1)

50-
160

361.861.00.1
–

369.861.00.1

361.861.00.1
–

369.861.00.1
361.776.16.1

–
369.776.16.1

200

370.861.26.1 370.861.26.1
370.776.16.1

250

371.862.00.1 371.861.00.1

363.863.00.1
363.864.00.1

363.862.00.1

–
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Rúrová objímka Upevňovací systém

d
[mm]

Klzný bod Pevný bod Nosný profil Spojovací
prvok

Závesný
prvok

Upevňovací
klin

Závitová tyč
a upevňova-

cia doska

315

372.862.00.1 372.861.00.1

–

1) Táto upevňovacia doska slúži ako príklad. Môžu sa použiť aj iné upevňovacie dosky zo sortimentu.

Zavesenie sa dodatočne používa ako spojenie so stavebnou konštrukciou. Tak sa zabezpečí flexibilné pripevnenie
upevňovacích bodov.

Obrázok 76: Zavesenie Geberit Pluvia

Pri plánovaní a montáži pevných bodov a posuvných uložení sa musia dodržať vzdialenosti a zhotoviť pevné body.

Umiestnenie pevných bodov:
• Na začiatku a konci každého úseku potrubia
• Pri každej zmene smeru potrubia
• Pri každej odbočke (vždy hlavné potrubie a odbočujúce potrubie)
• Pri každej redukcii na strane väčšieho rozmeru rúry
• Na rovných úsekoch vždy po 5 m
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A

FG

A

A

F

F

G

RA

RA

RA

RA

RA
A

A

A

AA = 2.5 m

FA = 5 m

G

G

G

F

G

F

F
FG

Obrázok 77: Vzdialenosti upevnenia pri upevňovacom systéme Geberit Pluvia bez nosných žľabov

A Zavesenie (závitová objímka M10)
F Pevný bod
G Klzný bod
AA Vzdialenosť medzi zavesením
RA Vzdialenosť medzi rúrovými objímkami
FA Vzdialenosť medzi pevnými bodmi
FG Gravitačná sila úplne naplneného systému na zavesení

RA

F F

Obrázok 78: Použitie pri jednotlivom prerušení nosného profilu Geberit Pluvia

RA Vzdialenosť medzi rúrovými objímkami
F Pevný bod

Rúra d Max. vzdialenosť rúrových objímok RA
[m]

≤ DN 70 (d75) 0,8

≥ DN 90 (d90) 10 x d

≥ DN 200 (d200) 1,7
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Upevňovací systém Geberit Pluvia
d40 – 200
Pri horizontálnom upevnení pomocou upevňovacieho
systému Geberit Pluvia sa pevné body a posuvné uloženia
vyhotovujú nasledovne:

Tabuľka 11: Vyhotovenie pevných bodov a posuvných
uložení pri upevňovacom systéme Geberit Pluvia

Pevný bod Klzný bod Zavesenie

Rúrová objímka
Geberit Pluvia s

navarovacím
elektropásikom
pre pevný bod

GEBERIT

Rúrová objímka
Geberit Pluvia

Tabuľka 12: Vzdialenosti upevnenia pevných a klzných
objímok pri pevnej montáži

d
[mm]

RA
[m]

FG1)

[N]
FA
[m]

AA
[m]

40 0,8 70 5,0 2,5

50 0,8 88 5,0 2,5

56 0,8 107 5,0 2,5

63 0,8 124 5,0 2,5

75 0,8 156 5,0 2,5

90 0,9 203 5,0 2,5

110 1,1 279 5,0 2,5

125 1,3 348 5,0 2,5

160 1,6 550 5,0 2,5

200 2,0 850 5,0 2,5

1) S upevňovacím materiálom

AA

RARA RA

FA

RA RA

F FG G G

AA AA

FG

Obrázok 79: Vzdialenosti upevnenia pri upevňovacom
systéme Geberit Pluvia d40 – 200

A Zavesenie (pripájacia matica M10)
F Pevný bod
G Klzný bod
AA Vzdialenosť medzi zavesením
RA Vzdialenosť medzi rúrovými objímkami
FA Vzdialenosť medzi pevnými bodmi
FG Tiažová sila na zavesenie Geberit Pluvia pri

vzdialenosti 2,5 m
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Upevňovací systém Geberit Pluvia d250 – 315
Pri horizontálnom upevnení pomocou upevňovacieho systému Geberit Pluvia sa pevné body a posuvné uloženia
vyhotovujú nasledovne:

Pevný bod Klzný bod Zavesenie

Rúrová objímka Geberit Pluvia s
navarovacím elektropásikom pre

pevný bod

Rúrová objímka Geberit Pluvia so
závitovou objímkou M16

Tabuľka 13: Vzdialenosti upevnenia pevných a klzných objímok pri pevnej montáži

d
[mm]

RA
[m]

FG1)

[N]
FA
[m]

AA
[m]

250 1,7 1320 5,0 2,5

315 1,7 2060 5,0 2,5

1) S upevňovacím materiálom

Ø 250

G G F G G

2
2

5

F

AA AA AA

FG

AA

ø 250 mm

RA

FA

RA RA RA RA

FA

RA

0,2 mF G G F G G0,2 m

FA

2
6

AA AA AA

RA RA RA RA

FA

FG
Ø 315

AA

ø 315 mm

Obrázok 80: Vzdialenosti upevnenia pri upevňovacom systéme Geberit Pluvia d250 – 315

F Pevný bod
G Klzný bod
AA Vzdialenosť zavesení
RA Vzdialenosť medzi rúrovými objímkami
FA Vzdialenosť medzi pevnými bodmi
FG Tiažová sila na zavesenie Geberit Pluvia pri vzdialenosti 2,5 m
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Zabudované odbočky sa musia zabezpečiť pomocou pevného bodu.
Pri potrubiach bez odbočky je potrebné namontovať pevný bod každých 5 m.

Pre upevnenie na stavbe je potrebné si použitie potrebných materiálov (skrutky, príchytky, konzoly atď.) vyjasniť
s vykonávateľom upevnenia.

Pri potrubiach d315 sa musia všetky pevné body vyrobiť z 2 rúrových objímok s navarovacími elektropásikmi.
Vzdialenosť medzi obomi rúrovými objímkami je 0,2 m.

Obrázok 81: Rúrová objímka Geberit Pluvia so závitovou objímkou M16 a navarovacím elektropásikom

Pri prechode z d200 na d250 resp. d315 sa nosné profily nemôžu navzájom spájať, pretože ich vzdialenosť k stredu
potrubia sa líši o 10 mm.

+/- 0 -1

ø
 2

5
0

/3
1

5
 m

m

ø
 2

0
0

 m
m

F F

Obrázok 82: Nespojiteľné nosné profily

F Pevný bod
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Upevňovací systém Geberit Pluvia s nosnými žľabmi

SA SA SA

RARA

BA BA BA BA BA

RA RA RARA

FA

F B B G B B G F G

Obrázok 83: Vzdialenosti upevnenia pri upevňovacom systéme Geberit Pluvia s nosnými žľabmi

B Upevňovacia páska
G Klzný bod
F Pevný bod
BA Vzdialenosť medzi upevňovacími páskami
RA Vzdialenosť medzi rúrovými objímkami
FA Vzdialenosť medzi pevnými bodmi
SA Vzdialenosť medzi závesmi nosného profilu

Tabuľka 14: Vzdialenosti upevnenia pevných a klzných objímok pri montáži s nosnými žľabmi

d
[mm]

RA
[m]

BA
[m]

FG1),2)

[N]
FA
[m]

SA
[m]

40 1,0 0,5 72 5,0 2,5

50 1,0 0,5 92 5,0 2,5

56 1,0 0,5 112 5,0 2,5

63 1,0 0,5 129 5,0 2,5

75 1,2 0,5 162 5,0 2,5

90 1,4 0,5 211 5,0 2,5

110 1,7 0,5 300 5,0 2,5

125 1,9 0,5 372 5,0 2,5

160 2,4 0,5 580 5,0 2,5

200 3,0 0,5 895 5,0 2,5

250 2,5 0,5 1370 5,0 2,5

315 2,5 0,5 2110 5,0 2,5

1) Tiažová sila na zavesenie pri vzdialenosti 2,5 m
2) S upevňovacím materiálom

Vertikálne upevnenie s dlhým hrdlom

Vertikálne upevnenie sa zhotovuje s dlhým hrdlom.
Podrobné informácie sa dajú nájsť v informácii o výrobku
„Upevňovací systém pre Geberit PE“.
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2.6.3 Konvenčná pevná montáž
Pokládka vedenia konvenčnou pevnou montážou:
• Použitie pre horizontálne a vertikálne potrubia
• Odporúčanie do DN 125 (d125)
• Dilatačné sily, ktoré vznikajú v dôsledku tepelne podmienených zmien dĺžky, sa prenášajú na stavebnú konštrukciu
• Cielený prenos sily preberajú pevné body

Pevné a klzné body:

Konvenčná pevná montáž sa neodporúča na upevňovanie strešných systémov odvodňovaniaGeberit Pluvia. Ak nie je
možný žiadny iný druh upevnenia, pevné body a posuvné uloženia je potrebné vyhotoviť nasledovne:

Tabuľka 15: Vyhotovenie pevných bodov a posuvných uložení pri konvenčnej pevnej montáži

Pevný bod Klzný bod

Horizontálne  
na stropy

Rúrová objímka s elektrospoj-
kami

L

Rúrová objímka s navarovacím
elektropásikom

L

Rúrová objímka

L

Vertikálne  
na steny

Rúrová objímka s elektrospoj-
kami

L

Rúrová objímka s navarovacím
elektropásikom

L

Rúrová objímka

L

Hrúbka závitových tyčí závisí od vzdialenosti L potrubia od steny. Nasledujúce tabuľky udávajú hrúbky závitových tyčí
pre pevné body.

Tabuľka 16: Vyhotovenie objímok s pevným bodom na stropoch, konvenčná pevná montáž

Vzdialenosť od
stropu L
[cm]

DN 40
d40

DN 50
d50

DN 56
d56

DN 60
d60

DN 70
d70

DN 90
d90

DN 100
d100

DN 125
d125

10 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

20 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" – –

30 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" – – –

40 1 1/2" 2" 2" 2" 2" – – –

50 2" 2" 2" – – – – –

60 2" 2" – – – – – –
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Tabuľka 17: Vyhotovenie objímok s pevným bodom na stenách, konvenčná pevná montáž

Vzdialenosť od
stropu L
[cm]

DN 40
d40

DN 50
d50

DN 56
d56

DN 60
d60

DN 70
d70

DN 90
d90

DN 100
d100

DN 125
d125

10 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 1/4"

20 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2"

30 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2"

40 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2" –

50 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2" –

60 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" – –

Sortiment Geberit obsahuje rúrové objímky s 1/2" na zhotovenie pevných bodov. Na iné rozmery sa môžu použiť
bežné komerčne dostupné výrobky.
Na špeciálne konštrukcie pevných bodov (napr. d160) sa sily dajú nájsť v informáciách o výrobku „Geberit PE“.

Špeciálne riešenie strešného systému odvodňovania Geberit Pluvia
Upevnenie závitovými tyčami 1/2" na pevné a klzné body na stenách a stropoch je špeciálne riešenie, ktoré je možné len
za nasledujúcich podmienok:
• Potrubia sa nachádzajú v častiach budovy s konštantnými teplotami, napríklad nad zavesenými stropmi alebo v

šachte.

Tabuľka 18: Hrubé závitové tyče pri pevných a klzných bodoch na stenách a stropoch

Vzdialenosť od
stropu L
[cm]

DN 40
d40

DN 50
d50

DN 56
d56

DN 60
d63

DN 70
d75

DN 90
d90

DN 100
d50

DN 125
d50

DN 150
d50

12 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Pri tomto špeciálnom riešení nie sú možné inštalácie vo vonkajšom prostredí. Ak nie sú splnené hore uvedené
rámcové podmienky, montáž sa musí zhotoviť podľa údajov v tabuľkách v časti „Konvenčná pevná montáž“,
strana 55.
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Vzdialenosť upevnenia pri konvenčnej pevnej montáži
Pevné body sa musia umiestniť:
• Na začiatku a konci každého úseku potrubia a pri každej zmene smeru
• Pri každej odbočke (vždy hlavné potrubie a odbočujúce potrubie)
• Pri každej redukcii na strane väčšieho rozmeru rúry

Nasledujúce vzdialenosti upevnenia a rozmery je nutné dodržať:

F G G G G F
F

F

F

G

G

G

F

RA

RA

RA RARA

RA

F G

G Klzný bod (min rúrová objímka 1/2")
F Pevný bod
RA Vzdialenosť medzi rúrovými objímkami

Tabuľka 19: Vzdialenosti upevnenia na stropoch a stenách

d
[mm]

Rozmer rúry
DN

RA
[m]

40 40 0,8

50 50 0,8

56 56 0,8

63 60 0,8

75 70 0,8

90 90 0,9

110 100 1,1

125 125 1,3

160 150 1,6
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2.6.4 Zabetónované potrubia
Geberit PE

Pri pevne zvarených a úplne zabetónovaných potrubiach
bude rozťahovanie pri ohrievaní a zmršťovanie pri
ochladzovaní systému Geberit PE pohltené samotným
materiálom v dôsledku vysokej elasticity. Sily, ktoré
vznikajú pri znemožnení rozťahovania, sú pri veľkých
dimenziách rúr značné. Tieto sily musia zvládnuť tvarovky,
pretože potrubie nenadobudne priľnavosť s betónom.
Tvarovky by mali byť preto zabetónované obzvlášť
kompaktne.
• Rúry a tvarovky Geberit PE namontujte tak, aby si pri

zabetónovaní zachovali polohu. Dá sa to dosiahnuť
napríklad upevnením k debneniu vkladacími rúrovými
objímkami.

• Pri zabetónovaní potrubí Geberit PE použite pevné
spoje ako elektrospojky alebo zvary na tupo.

• Tvarovky zabetónujte kompaktne.

Potrubia na dažďovú vodu musia byť izolované
izoláciou proti orosovaniu min. 13 mm.

Vyhotovenie rovných odbočiek
Pri zabetónovaní sa odporúča používať jednoznačné
odbočky 45°. Odstrihnutiu odbočky bráni tvarovka a
izolácia.

Obrázok 84: Izolovaná odbočka 45° Geberit PE

Obrázok 85: Variant izolovane odbočky 45°Geberit PE

Pri tomto spôsobe montáže pôsobí odbočka ako pevný
bod.

Vyhotovenie redukovaných
odbočiek
Pri dĺžke vedenia1) do 4 m bráni odstrihnutiu odbočky
tvarovka a izolácia.

≤ 4 m≤ 4 m

Pri dĺžke potrubia1) viac ako 4 m je odbočka zaistená
pevným bodom, aby sa predišlo odstrihnutiu.

> 4 m > 4 m

≥ 10 cm

1) Dĺžka potrubia, meraná po nasledujúci pevný bod. Za
pevné body sa považujú kolená ≥ 45° a jednoznačné
odbočky.

Podrobnosti vyhotovenia pevného
bodu pre zabetónované izolované
potrubia Geberit PE
Na upevnenie rúrovej objímky Geberit medzi 2
elektrospojky naskrutkujte závitovú rúrku 1/2". Tá musí
siahať do betónu minimálne 10 cm nad izoláciu.

≥ 10 cm

Obrázok 86: Rúrová objímka so závitovou rúrkou 1/2"

Zabetónované izolované potrubia Geberit PE
musia mať každých 5 m pevný bod a prestup
závitovej rúrky cez izoláciu sa musí utesniť.
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2.6.5 Podpery upevňovacieho systému Geberit Pluvia
Podpory slúžia na dodatočnú oporu upevňovacieho systému Geberit Pluvia pri nepriaznivých rámcových podmienkach.

Nepriaznivé rámcové podmienky sú napríklad turbulencie, zmeny tlaku alebo prerušenia prietoku.

Pre zabránenie mechanických porúch spôsobených nepriaznivými rámcovými podmienkami sa podpery používajú pri:
• presmerovaniach potrubia
• veľkých dimenziách rúr od ø = 75 cm
• zaveseniach

– potrubiach d75: viac ako 100 cm zavesených
– potrubiach ≥ d90: viac ako 60 cm zavesených

• veľmi dlhých rovných úsekoch potrubí > 10 m

Obrázok 87: Podpery

Podpery pozostávajú z/zo:
• podperných súprav d75 – 315 (rúrové objímky s kĺbovými spojmi)
• podpier (závitové tyče 1/2")
• upevnení na stavbe (upevňovacie dosky)

Podpery nie sú súčasťou sortimentu. Musia sa zaobstarať samostatne.

Podpery možno pri existujúcich strešných systémoch odvodňovania Geberit Pluvia namontovať dodatočne.

Nasledujúca tabuľka informuje, ako sa komponenty podpôr používajú v závislosti od rozmerov rúr.
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Tabuľka 20: Komponenty podpôr v závislosti od rozmerov rúr

d
[mm]

Podporná súprava Závitová tyč Upevňovacia doska

75-200

365.710.00.1–370.710.00.1

Nutnosť zaobstarať samostatne

1/2"

362.837.26.1

M10

250/315

371.710.00.1/372.710.00.1

Stanovenie vzdialenosti medzi podporami a počtu podpôr
Stanovenie vzdialeností medzi podporami a počtu podpôr sa riadi podľa dĺžky úsekov potrubia:
• pri úsekoch potrubia s dĺžkou do 3 m nie je potrebná žiadna podpera
• pri úsekoch potrubia s dĺžkou viac ako 3 m je po každej zmene smeru potrebná podpera na strane dlhšieho úseku

potrubia
• pri úsekoch potrubia s dĺžkou viac ako 10 m sa podpery umiestnia na definovaných pozíciách v rámci úseku potrubia

(pozri nasledujúcu tabuľku)

Tabuľka 21: Pozície podpier pri úsekoch potrubia dlhších ako 10 m

L
[m]

P1

[m]
P2

[m]
P3

[m]
P4

[m]
P5

[m]
P6

[m]
P7

[m]

10-20 L x 0,0 L x 0,5 L x 1,0 – – – –

20-40 L x 0,0 L x 0,33 L x 0,67 L x 1,0 – – –

> 40 L x 0,0 L x 0,13 L x 0,33 L x 0,5 L x 0,67 L x 0,87 L x 1,0

L dĺžka úseku potrubia
Pn pozícia podpery v rámci úseku potrubia
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G

A

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

B

Obrázok 88: Umiestnenie a počet podpier pri rúrovom systéme s 2 úsekmi potrubia

An Pozícia podpier v úseku potrubia A, L > 10 m
B Úsek potrubia L ≤ 3 m, bez podpier
G Pevný bod
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B
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F

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

B2

B1

C1

C2

C3

C4

F1

Obrázok 89: Umiestnenie a počet podpier pri rúrovom systéme s viacerými úsekmi potrubia

An Pozícia podpier v úseku potrubia A
Bn Pozícia podpier v úseku potrubia B
Cn Pozícia podpier v úseku potrubia C
D Úsek potrubia L ≤ 3 m, bez podpier
E Úsek potrubia L = 3 – 10 m, bez zmeny smeru
Fn Pozícia podpier v úseku potrubia F
G Pevný bod

Pri spojených úsekoch potrubia dlhších ako 3 m nie je v oblasti presmerovania potrebná podporná súprava.

V príklade zobrazenom vyššie nie je v úseku potrubia B potrebná podperná súprava B3, a to z dôvodu umiestnenia
podpernej súpravy A1. Ďalej nie je z dôvodu podpornej súpravy F1 potrebná podporná súprava v úseku potrubia E.

Počet a poloha podperných súprav Geberit Pluvia v rúrovom systéme sa dá stanoviť plánovacím softvérom
Geberit ProPlanner.
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Doplnkový materiál pre podperné súpravy Geberit Pluvia
Na upevnenie podperných súprav Geberit Pluvia d75 – 200 k nosnému profilu je potrebný nasledujúci doplnkový
materiál:

Označenie Počet v jednej súprave Poznámka

Upevňovací klin Geberit Pluvia č. výr. 362.865.26.1 1

Na zhotovenie podpier je pre podperné súpravy Geberit Pluvia d75 – 315 potrebný nasledujúci doplnkový materiál:

Označenie Počet v
jednej súp-

rave

Poznámka

Závitová tyč 1/2" 3 Pre podopretie na stavebnej konštrukcii

Upevňovacia doska so závitovým kusom M10, zaťaži-
teľná minimálne 2 kN 3 Pre upevnenie na stavebnej konštrukcii pri

masívnych strechách

Bežne dostupný záves profilu so závitovou objímkou
M10 3 Pre upevnenie na stavebnej konštrukcii pri ľah-

kých strechách

V porovnaní s dodatočným zabudovaním možno prostredníctvom zabudovania podpôr priamo pri montáži systému pre
odvodnenie striech Geberit Pluvia ušetriť stavebný materiál. Na tých miestach potrubia, na ktorých sú naplánované
podpery, nie je potrebné použiť posuvnú objímku štandardného upevňovacieho systému.
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2.7 Dimenzovanie
Dimenzovanie strešného systému odvodňovania Geberit
Pluvia sa vykonáva modulom Odvodnenie strechy v
softvéri Geberit ProPlanner.

Na tento účel musia byť stanovené nasledujúce
parametre:
• Počet a pozícia strešných vtokov
• Výška budovy
• Vedenie potrubia

– Zvodové potrubia
– Zvislé potrubia
– Prechod na konvenčné odvodňovanie

• Odtok dažďovej vody (menovitý objemový prietok)

Pravidlá a rozmery, ktoré je pri rozmiestnení strešných
vtokov Geberit Pluvia nutné dodržať, sú vysvetlené v
kapitole Strešné vtoky Geberit Pluvia.

Pravidlá a rozmery, ktoré je pri rozmiestnení strešných
vtokov nutné dodržať, sú vysvetlené v kapitole Vedenia
potrubia.

Pri zmene plochy strechy, výšky budovy, vedenia
potrubia alebo počtu strešných vtokov je potrebné
vykonať nový výpočet zariadenia s pomocou
Geberit.

2.8 Určenie odtoku dažďovej vody
Odtok dažďovej vody je objem vody, ktorá je privedená do
potrubí na dažďovú vodu za sekundu.

A

Odtok dažďovej vody sa vypočíta pomocou nasledujúceho
vzorca:

QR  =  r • A • C

QR Odtok dažďovej vody [l/s]
A Horizontálna projekcia plochy strechy [m2]
r Intenzita zrážok [l/s • m2]
C Odtokový súčiniteľ

Ak hodnota intenzity zrážok nie je k dispozícii, musí ju
vypočítať architekt, plánovač alebo ako pomôcku pre
výpočet možno použiť poistenie budovy. Základom je

pritom dažďová štatistika lokálneho meteorologického
ústavu, pričom sa odporúča priemerná intenzita zrážok na
10 minút za 10 rokov.

Odtokový súčiniteľ C závisí od skladby strechy a udáva,
aký podiel menovitej hodnoty zrážok sa skutočne
odvádza. Je definovaný v špecifických normách krajiny
alebo ho uvedie výrobca strechy.

Tabuľka 22: Skladby strechy a odtokové súčinitele podľa
DIN 1986-100:2008, tabuľka 9

Typ plôch
Odtokový
súčiniteľ

C

Vodopriepustné
plochy

Strešné plochy 1,0

Betónové plochy 1,0

Rampy 1,0

Spevnené plochy s utesne-
nými škárami 1,0

Dlažba so zálievkou škár 1,0

Štrkové strechy 0,5

Zelené strechy

Intenzívna zelená strecha 0,3

Extenzívna zelená strecha
s hrúbkou vrstvy od 10 cm 0,3

Extenzívna zelená strecha
s hrúbkou vrstvy do 10 cm 0,5
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2.8.1 Dimenzovanie s modulom
Odvodnenie strechy v
softvéri Geberit ProPlanner

Ak sú známe počet a pozície strešných vtokov, vedenie
potrubia a odtok dažďovej vody, možno systém Geberit
Pluvia nadimenzovať pomocou softvéru Geberit
ProPlanner.

Dimenzovanie má v podstate nasledujúci priebeh:
• Zhotovenie rúrového systému v izometrickom pohľade.

– Určenie pripojenia do kanalizácie v zemi.
– Zakreslenie potrubí.
– Určenie strešných vtokov.

• Zadanie dĺžok potrubia a odtoku dažďovej vody.
• Vypočítanie rozmerov rúrového systému.

2.9 Bezpečnostné odvodnenie

2.9.1 Všeobecne

Zásadne sa musia rešpektovať a používať miestne
špecifické normy a predpisy.

Nasledujúce dokumenty obsahujú údaje o
bezpečnostných strešných vtokoch:
• EN 12056
• DIN 1986-100
• BS 8490
• SN 592000
• Smernice o plochých strechách od Zentralverband des

Deutschen Dachdeckerhandwerks (Centrálny nemecký
zväz pokrývačov striech)

• Avis Technique CSTB
• Suissetec-Richtlinie Dachentwässerung

Pri plochých strechách s vnútorným odvodňovaním musí
byť bez ohľadu na veľkosť plochy strechy k dispozícii
bezpečnostný strešný vtok. Preto nemá druh
odvodňovania (podtlakový systém pri systéme pre
odvodnenie striech Geberit Pluvia alebo konvenčný
systém pre odvodnenie striech) žiadny vplyv na základnú
otázku týkajúcu sa vytvorenia a potreby bezpečnostných
strešných vtokov.

Ďalšie dôvody pre vytvorenie bezpečnostných strešných
vtokov:
• Príliš malé nadimenzovanie kanalizácie
• Upchatie kanalizácie
• Silné znečistenie strešných vtokov (napr. lístím)
• Príliš slabé statické nadimenzovanie trapézových striech

2.9.2 Základné pravidlá
Úlohou bezpečnostného odvodeniania je odvádzať
dažďovú vodu, keď odtok dažďovej vody prekročí
hydraulickú kapacitu existujúceho systému pre
odvodnenie striech. Tento systém je oddelený od systému
pre odvodnenie striech a musí sa vypočítať a vyhotoviť
osobitne.

V zásade by malo byť pomocou bezpečnostných
strešných vtokov možné odvádzať minimálne rovnaké
množstvo dažďovej vody, aké dokážu odvádzať aj strešné
vtoky. Bezpečnostné odvodňovanie možno realizovať
pomocou bezpečnostného prepadu cez fasádu alebo
pomocou bezpečnostných strešných vtokov s dodatočným
rúrovým systémom.

Bezpečnostné odvodňovanie pritom nesmie byť napojené
na kanalizáciu, ale musí byť bez prekážok vyvedené na
pozemky, ktoré možno neškodne zaplaviť.

Bezpečnostné odvodnenie je nutné naplánovať ako
dodatočný rúrový systém, keď napríklad geometria strechy
nepovoľuje odvodňovanie pomocou bezpečnostných
otvorov vo fasáde. Bezpečnostný systém vtokov Geberit
Pluvia je samostatný odvodný systém.

Bezpečnostné strešné vtoky je nutné naplánovať a
rozmiestniť tak, aby výlezy na strechu nemohli byť
zaplavené. Dolná hrana bezpečnostných strešných vtokov
sa musí nachádzať nad potrebnou výškou hladiny pre
strešné vtoky Geberit Pluvia.
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2.9.3 Bezpečnostné odvodnenie s
bezpečnostné strešné vtoky
Geberit Pluvia

Na bezpečnostné odvodňovanie možno ako bezpečnostné
strešné vtoky jednoducho, rýchlo a bez navýšenia strešnej
krytiny použiť strešné vtoky Geberit Pluvia v spojení s
vhodnou súpravou bezpečnostného strešného vtoku
Geberit Pluvia.

Pri plochých strechách by sa mali strešný vtok Geberit
Pluvia a bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia
naplánovať vo vzájomnom bezprostrednom okolí (cca
1 m).

Bezpečnostný strešný vtok
Geberit Pluvia 12 l Bezpečnostný strešný vtok

Geberit Pluvia 25 l

Bezpečnostný systém Geberit Pluvia je odvodňovací
systém oddelený od systému pre odvodnenie striech
Geberit Pluvia. Prijatá dažďová voda musí byť pomocou
voľného odtoku vyvedená na pozemky, ktoré možno
neškodne zaplaviť.

1 2

Obrázok 90: Bezpečnostný systém Geberit Pluvia ako
oddelený odvodňovací systém

1 Odvodňovací systém Geberit Pluvia
2 Bezpečnostný systém Geberit Pluvia

2.9.4 Dimenzovanie
bezpečnostných strešných
vtokov podľa DIN 1986-100

Podľa DIN 1986-100:2008 musia odvodňovací a
bezpečnostný systém spoločne dokázať odviesť intenzitu
5-minútového dažďa vyskytujúcu sa v lokalite budovy (r
(5,100)).

Minimálna kapacita odtoku bezpečnostných strešných
vtokov je výsledkom rozdielu medzi intenzitou 5-
minútového dažďa a maximálnym výkonom odtoku
systému pre odvodnenie striech.

QNOT = (r(5,100) - rD,T • C) • 
A

10000

QNO

T

Minimálna kapacita odtoku bezpečnostných streš-
ných vtokov v litroch za sekundu (l/s)

r(5,10

0)

Intenzita 5-minútového dažďa v litroch za sekundu
a na hektár, ktorá sa očakáva raz za 100 rokov

r(D,T) Výpočtové zrážky v litroch za sekundu a na hektár
[l/(s • ha)]

D Doba trvania dažďa v minútach
T Frekvencia dažďa
C Odtokový súčiniteľ (zohľadnenie odtokového súči-

niteľa C je povolené len pri výpočte odtoku z vý-
počtového dažďa r(5,5) pre plochu strechy)

A Účinná plocha zrážok v m2

Ak je pre budovu potrebné vykonať výnimočné ochranné
opatrenie, malo by byť bezpečnostné zariadenie schopné
samostatne odviesť intenzitu 5-minútového dažďa r(5,100).
Toto platí napríklad pre nemocnice, divadlá, citlivé
komunikačné zariadenia, skladovacie priestory pre látky,
ktoré vplyvom vlhkosti produkujú toxické alebo zápalné
plyny, a budovy, v ktorých sa nachádzajú špecifické
umelecké diela.
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2.9.5 Funkcia bezpečnostného
systému Geberit Pluvia

Bezpečnostný strešný vtok
Geberit Pluvia 12 l
Bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia 12 l pozostáva z
nasledujúcich komponentov:

1

2

3

Obrázok 91: Komponenty bezpečnostného strešného
vtoku Geberit Pluvia 12 l

1 Otočné zaisťovacie prvky
2 Prepadový prvok
3 Prisávacie tesnenie

Princíp funkcie bezpečnostného
strešného vtoku 12 l
Pomocou strešného vtoku Geberit Pluvia 12 l sa cez
systém pre odvodnenie striech odvádza voda s výškou
hladiny max. 40 mm. Pri hladine vody vyššej ako 55 mm
začne fungovať bezpečnostný strešný vtok. Systém pre
odvodnenie striech a bezpečnostný systém dosahujú pri
výške hladiny 80 mm spoločne ich najvyšší výkon 24 l/s.

 12 l/s 0 l/s

0 mm
40 mm

0 mm
55 mm
80 mm

 12 l/s 0-12 l/s

Obrázok 92: Princíp funkcie bezpečnostného strešného
vtoku Geberit Pluvia 12 l

Pri statickom výpočte strechy a strešných žľabov
sa musí zohľadniť hladina vody.

Princíp funkcie bezpečnostného
strešného vtoku 19 l
Pomocou strešného vtoku Geberit Pluvia 19 l sa cez
systém pre odvodnenie striech odvádza voda s výškou
hladiny max. 55 mm. Pri hladine vody vyššej ako 55 mm
začne fungovať bezpečnostný strešný vtok. Systém pre
odvodnenie striech a bezpečnostný systém dosahujú pri
výške hladiny 70 mm spoločne ich najvyšší výkon 38 l/s.

19 l/s 0 l/s

0 mm
55 mm

0–19 l/s

0 mm

55 mm
70 mm

19 l/s

Obrázok 93: Princíp funkcie bezpečnostného strešného
vtoku Geberit Pluvia 19 l

Pri statickom výpočte strechy a strešných žľabov
sa musí zohľadniť hladina vody.
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Bezpečnostný strešný vtok
Geberit Pluvia 25 l
Bezpečnostný strešný vtok Geberit Pluvia 25 l pozostáva z
nasledujúcich komponentov:

1

2

3

Obrázok 94: Komponenty bezpečnostného strešného
vtoku Geberit Pluvia 25 l

1 Otočné zaisťovacie prvky
2 Prepadový prvok
3 Tesnenie

Princíp funkcie bezpečnostného
strešného vtoku 25 l
Pomocou strešného vtoku Geberit Pluvia 25 l sa cez
systém pre odvodnenie striech odvádza voda s výškou
hladiny max. 50 mm. Pri hladine vody vyššej ako 65 mm
začne fungovať bezpečnostný strešný vtok. Systém pre
odvodnenie striech a bezpečnostný systém dosahujú pri
výške hladiny 95 mm spoločne ich najvyšší výkon 50 l/s.

0 mm
65 mm
95 mm

25 l/s 0–25 l/s

0 mm
50 mm

25 l/s 0 l/s

Obrázok 95: Princíp funkcie bezpečnostného strešného
vtoku Geberit Pluvia 25 l

Pri statickom výpočte strechy a strešných žľabov
sa musí zohľadniť hladina vody.
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3.1 Upevnenie potrubia na dažďovú vodu

3 Montáž

3.1 Upevnenie potrubia na dažďovú vodu

3.1.1 Horizontálne upevnenie rúr
d40 – 200 s upevňovacím
systémom Geberit Pluvia

Montáž nosného profilu

1 Závesný prvok pevne naskrutkujte na závitovú tyč.

M10

2 Nosný profil zasuňte do závesného prvku.

M10

3 Zarazte upevňovací klin.

Montáž spojovacieho prvku

1 Nosný profil zasuňte do ľavej polovice
spojovacieho prvku.

2 Nosný profil zafixujte dvomi upevňovacími klinmi.

3 Nosný profil zasuňte do pravej polovice
spojovacieho prvku.

4 Nosný profil zafixujte dvomi upevňovacími klinmi.
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3.1 Upevnenie potrubia na dažďovú vodu

Montáž rúrových objímok

1 Rúrovú objímku navlečte cez nosný profil.

2 Rúrovú objímku zafixujte upevňovacím klinom

Montáž pevného bodu

1 Z povrchu rúry odstráňte zoxidovanú vrstvu.

~ 7 cm

2 Navarovací elektropásik pre pevný bod položte
okolo potrubia.

1

2

3 Upozornenie na predohnutie veľkých
navarovacích elektropásikov.

ø 200/250 mm

4 Objímku pevného bodu zaveste do vonkajšej
polohy.

2

1

5 Naskrutkujte objímku pevného bodu.
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6 Zvarte navarovací elektropásik pre pevný bod.

1

2

3.1.2 Horizontálne upevnenie rúr
d250 – 315 s upevňovacím
systémom Geberit Pluvia

Montáž nosného profilu

1 Na závitovú tyč naskrutkujte dorazovú maticu s
podložkou.

M10

2 Do závitovej tyče nasuňte nosný profil.

8 

3 Závesný prvok upevnite na závitovú tyč.
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3.1 Upevnenie potrubia na dažďovú vodu

4 Závesný prvok naskrutkujte.

17 mm

Montáž spojovacieho prvku

1 Spojovací prvok zasuňte do nosného profilu a
upevnite ho.

2 Nosný profil zasuňte do spojovacieho prvku a
upevnite ho.

1

2

3

3 Spojovací prvok zoskrutkujte.

19 mm

Montáž rúrových objímok

1 Poskladajte rúrovú objímku a pripevňovací
materiál.

24 mm

1 2 3

2 Do nosného profilu umiestnite vodiacu vložku a
zoskrutkujte rúrovú objímku.

1

2

3
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Montáž pevného bodu

1 Z povrchu rúry odstráňte zoxidovanú vrstvu.

~ 7

2 Navarovací elektropásik pre pevný bod položte
okolo potrubia.

1

2

3 Upozornenie na predohnutie veľkých
navarovacích elektropásikov.

ø 200/250 mm

4 Pevnú rúrovú objímku zaveste do vonkajšej
polohy.

1

2

5 Zoskrutkujte pevnú rúrovú objímku.

6 Zvarte navarovací elektropásik pre pevný bod.

1

2
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3.2 Prvé uvedenie do prevádzky

3.2 Prvé uvedenie do prevádzky

Kontrolné body:
• Skontrolujte zrealizované zariadenie podľa realizačných

plánov a realizačných výpočtov.
Najmä je nutné skontrolovať:
– Účinnú odvodňovanú plochu strechy
– Odtokový súčiniteľ
– Usporiadanie, vyhotovenie a správnu montáž

strešných vtokov Geberit Pluvia a príslušnej
ochrany proti vplachovaniu substrátu. Funkčné časti
musia byť kompletne k dispozícii a lapač lístia musí
byť pevne spojený so strešným vtokom.

– Vedenie potrubia a rozmery rúr
– Vyhotovenie prechodu z úplného naplnenia na

čiastočné naplnenie (ukľudňovací úsek)
– Vyhotovenie prípadných čistiacich a servisných

otvorov
– Odchýlky od schválených plánov sa musia sledovať

a musia sa skontrolovať kontrolným výpočtom.
• Skontrolovať použité výrobky. Namontovať sa môžu len

rúry a tvarovky Geberit, ktoré sú vhodné pre systém
Geberit Pluvia.

• Skontrolovať upevnenia, správne vyhotovenie a počet
upevnení rúr.

• Skontrolovať správne a úplné rozmiestnenie
bezpečnostných strešných vtokov.

• Vyčistiť plochu strechy pred uvedením do prevádzky.
Zaistiť, že na ploche strechy nezostanú žiadne zvyšky
obalov ani izolačného materiálu.

• Vypláchnuť všetky strešné odvodňovacie potrubia.
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4 Údržba
4.1 Všeobecné upozornenia k údržbe
Kontrola a údržba strešného systému odvodňovania
Geberit Pluvia je úloha vlastníka budovy. Geberit
odporúča, aby tieto práce naplánovala a vykonala
kvalifikovaná osoba.

Kontrola a údržba sa musia vykonávať pravidelne alebo
podľa potreby a musia sa písomne evidovať.

Na základe kontrolných a údržbových prác možno včas
rozpoznať a odstrániť prejavy opotrebovania a
poškodenia. Tak sa predlžuje životnosť systému pre
odvodnenie striech. Okrem toho možno posúdiť proces
starnutia skladby strechy a dlhodobo naplánovať sanáciu.

Po búrkach musí majiteľ budovy alebo kvalifikovaná osoba
skontrolovať systém pre odvodnenie striech.

Pravidelná údržba plochej strechy, odvodňovacích žľabov
a strešných vtokov zaručuje trvale bezpečné a optimálne
odvodňovanie striech.

4.2 Údržba systému Geberit Pluvia pri výskyte
veľkého množstva priesku

V oblastiach s veľkým výskytom piesku sa okrem
všeobecných pravidiel údržby musia sledovať aj
doplnkové pokyny.

Doplnkové pokyny k údržbe pri vysokom výskyte piesku:
• Po piesočnej búrke musí strešný systém odvodňovania

skontrolovať vlastník budovy alebo ním poverená
kvalifikovaná osoba.

• V prípade, že piesok na streche (v žľabe) dosiahol
výšku viac ako 3 cm, musí sa kompletne vyčistiť od
piesku plocha 1 x 1 m okolo strešného vtoku.

• Na zaistenie, že koleno je bez piesku odporúča Geberit
naplniť strešné vtoky vodou. Keď voda odtečie, je
strešný vtok čistý. Keď sa voda nahromadí, musí sa
strešný odvodňovací systém vyčistiť.

1 m
≤

Obrázok 96: Plocha bez piesku 1 x 1m

≤ 3 cm

1

2

3

Obrázok 97: Maximálna výška piesku 3 cm

1 Strešný vtok Geberit Pluvia
2 Pripájacia rúra s hrdlom z Geberit PE
3 Koleno

Strešný vtok, pripájacia rúra s hrdlom z PE a
koleno musia byť bez piesku.
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4.3 Intervaly údržby a čistenia strešných vtokov
Geberit Pluvia

Čistenie strešného vtoku závisí od príslušných
poveternostných podmienok. Preto nie je možné časovo
presne určiť intervaly údržby.

Údržbárska práca Interval údržby

Odstráňte cudzie telesá
ako nečistoty, lístie
alebo porast na streche

Interval údržby zvoľte tak, aby
sa zamedzilo upchatiu streš-
ného vtoku.

Vyčistite strešný vtok a
funkčnú dosku.

Interval údržby zvoľte tak, aby
sa zamedzilo upchatiu streš-
ného vtoku, čiže minimálne
raz za rok.

4.3.1 Čistenie štandardného
lapača lístia

1 Odistite oba otočné zaisťovacie prvky.

2 Odoberte lapač lístia.

3 Odoberte funkčnú dosku.

4 Očistite funkčnú dosku.
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5 Očistite celú vtokovú oblasť.

6 Namontujte funkčnú dosku.

7 Namontujte lapač lístia.

8 Zaistite oba otočné zaisťovacie prvky.

Výsledok
ü Správne namontovaný lapač lístia.

4.3.2 Čistenie strešného vtoku
Geberit Pluvia 19 l

1 Otvorte oba otočné západkové posúvače a
vyberte lapač lístia.

1

2

1
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2 Vyčistite lapač lístia a oblasť vtoku.

3 Lapač lístia nasaďte na čap.

4 Namontujte lapač lístia a zatvorte oba otočné
západkové posúvače.

2

1

2

4.3.3 Čistenie strešného vtoku
Geberit Pluvia 45 l/60 l/100 l

1 Uvoľnite krídlovú skrutku.

2 Vyčistite lapač lístia a oblasť vtoku.

3 Namontujte lapač lístia a zaskrutkujte krídlovú
skrutku.
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