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1 Výroba polykarbonátu

Polykarbonátové desky DEKTRADE jsou vyráběny společnostmi ARLA Plast 
s.r.o. a ARLA Plast AB.

Široká  nabídka  sortimentu  zahrnuje  jak  klasické  dutinkové  desky,  tak  i 
kompaktní  (plné)  desky  v různých  tloušťkách,  barevných  variantách  a 
povrchových úpravách.

2 Použití polykarbonátu ve stavebnictví

Polykarbonát je termoplastický plast s velmi dobrými mechanickými, tepelně 
izolačními  a  optickými  vlastnostmi.  Vlastnosti  polykarbonátových  desek 
DEKTRADE tvoří z tohoto produktu ideální materiál pro všestranné použití 
v stavebních aplikacích. Kombinace mechanických vlastností s vynikajícími 
optickými  a  tepelně-izolačními  vlastnostmi  umožňují  aplikaci  na  různých 
typech  konstrukcí  ve  styku  s  exteriérem.  Jedinečné  vlastnosti  umožňují 
použití desek i v místech s vyššími požadavky z hlediska požární ochrany.

Použití v exteriéru:
- zasklení sedlových i obloukových světlíků
- prosvětlení stěn průmyslových a sportovních staveb
- markýzy
- výplně dveřních křídel
- prosklení zimních zahrad a verand
- opláštění skleníků
- zastávky hromadné dopravy
- a jiné aplikace v exteriéru

Použití v interiéru
- průsvitné dělící příčky
- výplně dveřních křídel
- podhledy
- a jiné průhledné či průsvitné konstrukce v interiéru

Z důvodu vysoké pevnosti a houževnatosti nahrazuje polykarbonát v mnoha 
případech použití skla, akrylátu či PVC. Desky je možno ohýbat za studena.

V případě rekonstrukcí prosklívacích systémů znamená použití dutinkového 
polykarbonátu  výrazné  úspory  energie.  Ze  statického  hlediska  je  velkou 
výhodou jeho nízká hmotnost.
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3 Sortiment polykarbonátových desek DEKTRADE

3.1 Druhy polykarbonátových desek
Společnosti  ARLA  Plast  s.r.o.  a  ARLA  Plast  AB  vyrábí  široký  sortiment 
polykarbonátových desek různých struktur, úprav, barev a rozměrů.
Z tohoto velkého množství DEKTRADE a.s. standardně dováží typy desek 
uvedené v následujících kapitolách rozdělených podle jednotlivých výrobců.

3.1.1 Kompaktní (plné) desky

Společnost ARLA Plast vyrábí základní 4 typy plných průsvitných 
polykarbonátových desek.

MAKROCLEAR

V základní verzi plné čiré polykarbonátové desky bez UV ochrany. Ve verzi 
MAKROCLEAR FR se zvýšenou požární odolností. Dále je možná úprava 
Anti Reflex a textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35.

MAKROLIFE

Plné čiré polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou. Je možná 
úprava Anti Reflex a textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35.

COLORADO

V základní verzi plné barevné průsvitné polykarbonátové desky bez UV 
ochrany. Ve verzi COLORADO UV s koextrudovanou UV ochranou. Je 
možná úprava Anti Reflex a textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35.

SAPHIR

Plné čiré i barevné průsvitné polykarbonátové desky, s jednostrannou nebo 
oboustrannou tvrzenou vrstvou zvyšující odolnost proti průrazu, obrusu, 
chemikáliím a graffitti a rovněž zajišťující UV ochranu. Je možná úprava 
textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35.

5



3.1.2 Dutinkové desky

MULTICLEAR BOX

V základní verzi průsvitné dutinkové polykarbonátové desky s 
koextrudovanou UV ochranou s ortogonální strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3 
barevných provedeních. Dále jsou možné úpravy HAMMER FINISH (textura, 
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (úprava omezující odkapávání kondenzátu) 
a SOLAR CONTROL GREY (snížená propustnost infračerveného záření). 

MULTICLEAR STRONG

V základní verzi průsvitné dutinkové polykarbonátové desky s 
koextrudovanou UV ochranou s diagonální strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3 
barevných provedeních. Dále jsou možné úpravy HAMMER FINISH (textura, 
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (úprava omezující odkapávání kondenzátu) 
a SOLAR CONTROL GREY (snížená propustnost infračerveného záření).

MULTICLEAR LIGHT

V základní verzi průsvitné dutinkové polykarbonátové desky s 
koextrudovanou UV ochranou s diagonální strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3 
barevných provedeních. Dále jsou možné úpravy HAMMER FINISH (textura, 
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (úprava omezující odkapávání kondenzátu) 
a SOLAR CONTROL GREY (snížená propustnost infračerveného záření).

4 Vlastnosti polykarbonátových desek DEKTRADE

4.1 Mechanické vlastnosti
Polykarbonátové  desky  DEKTRADE  se  vyznačují  velmi  dobrými 
mechanickými  vlastnostmi.  Význačným  ukazatelem  je  rázová  pevnost 
charakterizující chování desek při dynamickém zatížení (dopadající těleso). 
Polykarbonátové  desky  dosahují  až  200-krát  vyšší  odolnosti  nežli  sklo. 
Velkou předností je i to, že mechanické vlastnosti jsou při změnách teploty 
přibližně neměnné.
Při poškození desek nedochází k tříštění, takže nehrozí zranění střepinami.

Odolnost desky MULTICLEAR 10 BOX proti vertikálnímu rázu byla ověřena 
zkouškou dle ČSN EN ISO 6603-1: Plasty - Stanovení chování tuhých plastů 
při  víceosém  rázovém  namáhání  -  Část  1:  Neinstrumentovaná  rázová 
zkouška,  deklarovaná  hodnota  odolnosti  desky  proti  vertikálnímu rázu  je 
min. 40 J.

6



4.2 Teplotní roztažnost
Teplotní roztažnost polykarbonátu je stejně jako u většiny plastů poměrně 
vysoká. Hodnota součinitele teplotní roztažnosti je 0,065 mm/mK. Při použití 
desek  ve  vnějším  prostředí  v našich  klimatických  podmínkách  je  nutno 
počítat s délkovou roztažností 3 mm/m’ v obou směrech.

4.3 Optické vlastnosti
Optické  vlastnosti  charakterizuje  především součinitel  propustnosti  světla 
udávaný v %. V případě čirých desek se propustnost pohybuje v rozmezí 
45 –  84  %.  V případě  nejméně  propustných  opálově  zbarvených  či  typů 
MULTICLEAR  SOLAR  CONTROL  se  propustnost  pohybuje  v rozmezí 
60 – 5 %.  Podrobnější  hodnoty  jsou  uvedeny  v  technickém  listu 
Polykarbonátové desky DEKTRADE v tabulce 1.
Z grafu 1. je patrné, že desky propouštějí převážně část spektra viditelného 
a infračerveného světla.

Graf 1. Propustnost v závislosti na vlnové délce záření pro desku 
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4.4 UV stabilita
Stejně  jako  u  většiny  plastů  dochází  v důsledku  nepříznivého  UV  záření 
k degradaci polykarbonátové hmoty. Z tohoto důvodu jsou polykarbonátové 
desky  DEKTRADE opatřeny  na  obou  nebo  na  vnější  straně  vrstvou  UV 
ochrany  účinně  zabraňující  negativním  účinkům  záření  na  materiál. 
Ochranná vrstva je na desku aplikována koextruzí během výroby desky.

V  průběhu  10ti  let  dochází  ke  zhoršení  optických vlastností  desek  s UV 
ochranou pouze o 3 %.
UV  ochrana  brání  rovněž  pronikání  škodlivého  ultrafialového  záření  do 
interiéru.

Jelikož je ochranná UV vrstva u některých polykarbonátových desek pouze 
na jedné straně desky, je nutno při instalaci těchto desek dbát na správné 
uložení do konstrukce. Strana s UV ochranou je opatřena ochrannou folií s 
potiskem.
UPOZORNĚNÍ:  Kompaktní  (plné)  desky  MACROCLEAR nejsou  opatřeny 
ochrannou UV vrstvou, nejsou určeny k aplikacím v exteriéru.

4.5 Tepelnětechnické vlastnosti
Polykarbonátové desky jsou charakteristické vynikajícími tepelně izolačními 
vlastnostmi.

Prostup tepla deskou při určitém rozdílu teplot na vnější a vnitřní straně je 
charakterizován součinitelem prostupu tepla U.
Součinitel prostupu tepla závisí na tloušťce desky a počtu dutinek. Hodnoty 
součinitele prostupu tepla jsou uvedeny v technickém listu Polykarbonátové 
desky DEKTRADE v tabulce 1.

Dalším význačným ukazatelem který charakterizuje tepelné chování desek 
je celková propustnost slunečního záření g [%] . Tato hodnota charakterizuje 
míru pronikání tepelného záření do objektu. 
Jelikož  se  polykarbonátové  desky  vyznačují  dobrými  tepelně  izolačními 
vlastnostmi  a  nízkou  propustností  dlouhovlnného  infračerveného  záření 
(viz. graf 1.), může v některých případech docházet ke vzniku nežádoucího 
skleníkového  efektu  –  záření  pronikající  do  interiéru  ohřívá  vnitřní 
konstrukce,  které vydávají  dlouhovlnné tepelné záření,  které je v interiéru 
zadržováno.  V případě,  že tento jev  je  nežádoucí,  je  nutné použít  desky 
s nižší propustností záření. 
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4.6 Akustické vlastnosti
Akustické vlastnosti konstrukce závisí nejen na typu desek, ale i na způsobu 
uložení v obvodové konstrukci.
Hodnoty  vážené  vzduchové  neprůzvučnosti  některých  typů  desek  jsou 
uvedeny v technickém listu Polykarbonátové desky DEKTRADE v tabulce 1.

4.7 Chemická odolnost
Polykarbonátové  desky  DEKTRADE  se  vyznačují  poměrně  vysokou 
chemickou odolností.
Odolnost vůči chemikáliím závisí kromě koncentrace a složení působících 
látek také na teplotě a mechanickém namáhání desky.

Polykarbonátové desky odolávají následujícím skupinám látek:
• anorganické soli,
• alkoholy (vyjma metanolu),
• oleje a mazadla (silikonový, parafínový a motorový olej),
• organické a anorganické kyseliny.

Působení  agresivních  chemických  sloučenin  se  projevuje  především 
změnou  barevnosti  polykarbonátu  (žloutnutí,  zakalení),  vznikem  trhlin, 
měknutím či rozkladem.
Mezi látky, kterým polykarbonát neodolává, patří především:

• metylalkohol,
• aromatická rozpouštědla,
• zásady,
• aminy, čpavek,
• aldehydy, ketony a estery.

4.8 Teplotní odolnost
Použití polykarbonátových desek DEKTRADE je možné v rozmezí teplot -40 
až +110°C, krátkodobě až +140 °C. 
Polykarbonát  je  tedy  výrazně  odolnější  nežli  jiné  plasty  používané  jako 
průsvitné výplně (PVC, PMMA).
Předností polykarbonátových desek je i to, že se mechanické vlastnosti při 
zvýšené teplotě příliš nemění. 
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4.9 Požárně technické vlastnosti
Polykarbonátové desky DEKTRADE se vyznačují v porovnání s jinými plasty 
vysokou požární odolností.

Desky MULTICLEAR:

• Desky MULTICLEAR jsou z hlediska normy ČSN EN 13 501 Požární 
klasifikace stavebních  výrobků a  konstrukcí  staveb  hodnoceny jako 
materiál třídy reakce na oheň B.

• Z hlediska hodnocení dle ČSN 73 0865 - Hodnocení odkapávání hmot 
z  podhledů  stropů  a  střech nedochází  k odkapávání  a  opadávání 
hořících i nehořících hmot.

Šíření  plamene  po  povrchu  charakterizuje  dle  ČSN  73  0863  Stanovení 
šíření plamene po povrchu index šíření plamene is. Zjištěná hodnota indexu 
is je nejvýše 0 mm/min.
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5 Příslušenství k polykarbonátovým deskám 
DEKTRADE

Montáž desek je možné provést celou řadou profilů.

Schéma 1. Příklady příslušenství polykarbonátových desek

Hliníkové spojovací profily (1, 2, 3)
Tyto hliníkové profily lze použít pro všechny tloušťky desek. Těsnost mezi 
deskou a profilem se zajišťuje pryžovým těsněním. 
Profil  je tvořen dvěma částmi. Spodní profil podpírá desku a je uložen na 
nosné konstrukci (2). Horní upevňovací profil (1) zajišťuje připevnění desky 
svěrným tlakem a aktivuje těsnění, ukončuje se koncovkou (3).

Upevňovací terčíky (knoflíky) (4)
Speciální připevňovací prvky, které jsou opatřeny těsněním. Používají se pro 
bodové připevnění desek.
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Ukončovací polykarbonátový profil (5)
Jednoduchý profil tvaru U pro ukončení okapní hrany, slouží jako ochrana 
ukončovací pásky.

Hliníkový ukončovací profil (6, 7)
Nasazovací  profil  pro  ukončení  desky na  okapní  hraně.  Zároveň  ztužuje 
spodní hranu desky a chrání ukončovací pásku.

Polykarbonátový spojovací profil (8)
Spojovací profil se používá především k napojení desek v případě, že spoj je 
podložen  podporou.  Profil  zajišťuje  vzájemné  spojení  a  těsnost  mezi 
deskami. Profil není nosný. 

Pryžové těsnění k Al profilům (9)
Pryžové těsnění určené pro hliníkové spojovací profily.

Spodní pryžový profil (10)
Spodní pryžový profil, šíře 60 mm.

Prachotěsná Al páska
Páska slouží k uzavírání dutinek desek. Brání pronikání nečistot, hmyzu a 
vlhkosti do dutinek desky. Pásku doporučujeme překrýt ochranným profilem 
(Al nebo PC).
Páska se dodává v rolích šířky 25 nebo 38 mm.

Prachotěsná ventilační páska
Páska slouží k uzavírání dutinek desek. Brání pronikání nečistot a hmyzu do 
dutinek  desky.  Páska  je  difúzně  propustná.  Pásku  je  nutné  překrýt 
ochranným profilem (Al nebo PC).
Páska se dodává v rolích šířky 25 nebo 38 mm.

Samolepící pěnová páska
Může nahradit spodní část nenosného spojovacího hliníkového profilu (2). 
Použití je možné pouze v případě, že podkladní nosná konstrukce výplně je 
ocelová. 
Pěnová páska se dodává v tloušťce 3 mm a šířkách 20, 30 a 60 mm. Délka 
pásky je 30 m.

DC neutrální silikon transparentní
Neutrální  silikonový  tmel  chemicky  kompatibilní  s polykarbonátem. 
Silikonový tmel je dodáván v kartuších o objemu 310 ml.
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Schéma 2. Příklady použití příslušenství polykarbonátových desek
(Ocelové a dřevěné konstrukce musí být opatřeny ochranou proti degradaci)
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6 Navrhování konstrukcí z polykarbonátových desek 
DEKTRADE

Návrh  „prosklení“  z polykarbonátových  desek  je  syntézou  statických, 
optických, tepelně technických a akustických požadavků.
Zásadním požadavkem je především statická stabilita desky jak z hlediska 
únosnosti, tak i z hlediska deformace. 
Volba typu desky je závislá i na tepelně-technických požadavcích.
Optické  požadavky  je  možné  zohlednit  jak  volbou  struktury  desky,  tak 
především jejího zbarvení.

6.1 Návrh z hlediska statických požadavků
Volba typu, tloušťky a struktury polykarbonátové desky závisí na zatížení a 
na způsobu uložení desky.
V praxi  je  nutno  uvažovat  především  zatížení  větrem  a  sněhem.  Desky 
nesmí  být  v průběhu  montáže  zatíženy  například  jiným materiálem nebo 
pohybem  osob.  Pro  pohyb  osob  je  nutné  položit  přes  desky  roznášecí 
profily.
Výpočet zatížení se provádí dle norem ČSN 73 0035  Zatížení stavebních 
konstrukcí nebo ČSN EN 1991-2 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. 
Část 3. Zatížení sněhem a Část 4. Zatížení větrem.

6.1.1 Dutinkové desky

Dutinkové  polykarbonátové  desky  mohou  být  uloženy  několika  různými 
způsoby, které  výrazně ovlivňují způsob namáhání a únosnost desky:

• čtyřstranné uložení, přímá deska,
• dvoustranné uložení s podélnými podporami,
• čtyřstranné uložení, deska ohýbaná za studena,
• čtyřstranné uložení bez dalšího zatížení.

Čtyřstranné uložení desek
Při uložení desky na všech čtyřech stranách závisí únosnost nejen na šířce 
podpor ve směru dutinek A, ale i na vzdálenosti podpor v druhém směru B 
(MULTICLEAR,  tabulky  1,  2).  Uložení  desek  musí  být  v souladu 
s montážními zásadami uvedenými v kapitole 8.
Tento  způsob  uložení  se  nejčastěji  používá  v případě  zasklení  svislých 
plášťů, sedlových a pilových světlíků.
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Schéma 3. Příklad čtyřstranného uložení desek

Tabulka 1. Vzdálenost podélných podpor A při čtyřstranném uložení desek 
MULTICLEAR BOX [mm] 

Vzdálenost B
[mm]

Zatížení      [N/m2]
500 600 700 800

MULTICLEAR BOX 6 (rozteč 6)
1000 2650 2200 1950 1850
1500 1600 1280 1080 950
2000 1100 850 680 580
2500 900 650 500 410
3000 800 550 400 320

MULTICLEAR BOX 6 (rozteč 10)
1000 2700 2280 2000 1850
1500 1550 1200 1000 880
2000 1100 820 650 550
2500 910 650 490 390
3000 800 540 400 310

MULTICLEAR BOX 8
1000 3250 2300 2050 1700 1170
1500 1950 1180 1000 780 520
2000 1420 800 650 480 320
2500 1180 610 490 350 220
3000 1050 510 400 280 170

MULTICLEAR BOX 10
1000 4350 3000 2700 2220 1600
1500 2550 1580 1300 1050 700
2000 1950 1080 880 650 420
2500 1650 880 680 450 300
3000 1520 750 580 380 250
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Tabulka 2. Vzdálenost podélných podpor A při čtyřstranném uložení desek 
MULTICLEAR STRONG [mm] 

Vzdálenost B
[mm]

Zatížení      [N/m2]
600 800 900 1000 1200

MULTICLEAR STRONG 10
1000 3100 2300 2100 1900 1350
1500 1750 1150 1000 900 600
2000 1200 750 620 550 350
2500 920 550 450 390 270
3000 800 450 380 300 200

MULTICLEAR STRONG 16
1000 6250 4250 3800 3500 2500
1500 3700 2300 1900 1650 1200
2000 3000 1650 1300 1100 750
2500 2750 1280 1050 850 550
3000 2600 1200 950 750 420

MULTICLEAR STRONG 20
1000 12200 8250 7250 6500 4750
1500 7200 4400 3600 3100 2400
2000 5000 3000 2500 2000 1500
2500 4000 2380 1900 1550 1150
3000 3400 2000 1550 1220 900

MULTICLEAR STRONG 25
1000 14100 10250 9000 8000 6000
1500 7500 5100 4250 3600 2900
2000 5100 3250 2750 2400 1750
2500 4000 2500 2050 1700 1200
3000 3400 2050 1650 1400 1000

Tabulka 3. Vzdálenost podélných podpor A při čtyřstranném uložení desek 
MULTICLEAR LIGHT [mm] 

Vzdálenost B
[mm]

Zatížení      [N/m2]
600 800 900 1000 1200

MULTICLEAR LIGHT
1000 12500 12100 11750 11150 9150
1500 4650 4170 4000 3800 3600
2000 2750 2200 2050 1900 1730
2500 2050 1500 1330 1200 1050
3000 1700 1190 1000 890 750
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Tabulka 4. Vzdálenost příčných podpor B při čtyřstranném uložení [mm] Tato 
tabulka umožňuje odlišný způsob návrhu čtyřstranně uložených desek. V tabulce na 
základě zjištěného zatížení a zvolenou vzdálenost podpor A hledáme vhodnou kombinaci 
tloušťky desky a vzdálenosti B. Vzdálenosti A a B odpovídají schématu 3.

Vzdálenost 
podpor A

vzdálenost podpor B
tloušťka desky

6 mm 8 mm 10 mm 16 mm

   Působící zatížení 500 N/m2

500 3000 4000 6000 6000
600 2500 3500 4500 6000
700 2000 2200 3500 6000
800 1600 1900 2500 6000
900 1500 1700 2000 4000
1000 1400 1600 1800 2500
1050 1150 1500 1700 2100
1200 - 1300 1600 2000

   Působící zatížení 750 N/m2

500 2000 3000 5000 6000
600 1500 2500 4000 5000
700 1300 2000 3000 3500
800 1200 2000 2500 3000
900 1100 1500 2000 2500
1000 1000 1300 1600 2000
1050 900 1300 1600 2000
1200 - 1200 1500 2000

   Působící zatížení 1000 N/m2

500 2000 3000 3500 6000
600 1500 2500 2500 5000
700 1200 1500 2000 3000
800 1000 1500 1500 2500
900 700 1200 1200 2000
1000 500 1000 1200 1700
1050 - 1000 1200 1700
1200 - 700 1200 1200

   Působící zatížení 1250 N/m2

500 1300 1600 2500 6000
600 1100 1600 2000 5000
700 900 1400 1700 3000
800 900 1500 1500 2500
900 700 1100 1300 2000
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1000 - 800 1000 1600
1050 - 700 900 1600
1200 - - 900 1200

   Působící zatížení 1500 N/m2

500 800 2000 3000 4000
600 500 1400 1800 2500
700 350 1200 1300 1700
800 - 1000 1300 1500
900 - 900 1100 1300
1000 - 600 1000 1300
1050 - - 1000 1100
1200 - - 700 900

   Působící zatížení 2000 N/m2

500 - 800 1500 2500
600 - 600 1000 2000
700 - 600 700 1500
800 - 500 700 1200
900 - 450 700 1100
1000 - - - 1050
1050 - - - 1050
1200 - - - 700
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Dvoustranné uložení desek s podélnými podporami
V případě dvoustranného uložení závisí únosnost pouze na typu desky a na 
vzdálenosti podélných podpor.
Tento způsob připevnění se nejčastěji  používá v případě přístřešků. Čela 
desek  jsou  zakryta  polykarbonátovým  nebo  hliníkovým  ukončovacím 
profilem.

Schéma 4. Dvoustranné uložení desek

Tabulka 5. Vzdálenost podélných podpor A při dvoustranném uložení desek 
MULTICLEAR [mm]
Tloušťka desky

[mm]
Zatížení      [N/m2]

600 800 1000 1200 1400 1600

MULTICLEAR BOX
6 (rozteč 6mm) 560 510 - - - -
6 (rozteč 10mm) 580 530 - - - -

8 680 610 545 500 - -
10 770 710 660 620 585 550

MULTICLEAR STRONG
10 760 650 570 520 - -
16 1100 1025 960 900 875 830
20 1300 1100 980 890 820 750
25 1300 1300 1150 1050 975 900

MULTICLEAR LIGHT
32 1550 890 560 400 300 -
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Obloukové zasklení
Polykarbonátové  desky  DEKTRADE  jsou  vynikajícím  materiálem  pro 
zasklívání obloukových konstrukcí. Při ohýbání, které se provádí za studena, 
je nutno především zohlednit tloušťku desky, která určuje minimální poloměr 
zakřivení, viz kapitola 8.3.

Interpretace tabulky
Návrh desky se provádí dle tabulky 6. Dle zjištěného návrhového zatížení a 
požadavku na poloměr zakřivení určíme potřebnou vzdálenost nosníků A. 
Alternativně lze také návrh provést na základě znalosti zatížení a vzdálenosti 
příčných  nosníků  A,  kdy z tabulky  odečteme příslušný  poloměr  zakřivení 
desky.

Schéma 5. Obloukové zasklení
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Tabulka 6. Vzdálenost podélných podpor A při obloukovém zasklení 
deskami MULTICLEAR [mm]

MULTICLEAR BOX 6
Zatížení
[N/m2]

Poloměr ohybu
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

800 1800 1500 1200 1000 800 750 670
1000 1500 1250 960 820 640 600 -
1200 1250 1000 830 680 580 550 -
1400 1070 900 720 600 - - -

Poloměr ohybu
2400 2600 2800 3000 3200 3400 -

800 600 - - - - - -
1000 - - - - - - -
1200 - - - - - - -
1400 - - - - - - -

MULTICLEAR BOX 8
Poloměr ohybu

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
800 1900 1650 1230 1150 980 880 750

1000 1700 1270 1000 920 820 700 -
1200 1300 1060 840 780 700 - -
1400 1100 920 730 680 - - -

MULTICLEAR BOX 10
Poloměr ohybu

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
800 1680 1600 1350 1230 1070 930 880

1000 1380 1280 1120 1000 900 - -
1200 1180 1080 950 840 - - -
1400 1020 920 820 730 - - -

Poloměr ohybu
3200 3400 - - - - -

800 830 750 - - - - -
1000 - - - - - - -
1200 - - - - - - -
1400 - - - - - - -
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Čtyřstranné uložení bez dalšího přitížení
Polykarbonátové  desky  DEKTRADE  mohou  tvořit  zavěšený  podhled, 
uložený na dvousměrném roštu. V tomto případě nejsou desky namáhány 
žádným dalším zatížením. V návrhu je nutné zohlednit pouze požadavek na 
průhyb  desky v důsledku  vlastní  hmotnosti.  Doporučené způsoby uložení 
vyplývají z následujících tabulek.

Schéma 6. Čtyřstranně uložená deska podhledu

Tabulka 7. Vzdálenost podélných podpor A při poměru stran ∆ = B/A ≥1,5 
[mm]
Tloušťka desky

[mm]
Průhyb  [mm]

5 10 20 30 40
4 600 780 1000 1150 1250
6 800 1000 1200 1300 1400
8 900 1100 1300 1400 1500
10 1100 1250 1450 1550 1650
16 1400 1500 1600 1650 1700
20 1500 1600 1700 1750 1800

Tabulka 8. Vzdálenost podélných podpor A při poměru stran  ∆ = B/A <1,5 
[mm]
Tloušťka desky

[mm]
Průhyb  [mm]

5 10 20 30 40
4 - 600 1200 1300 1400
6 650 1200 1400 1500 1600
8 1100 1300 1400 1600 1700
10 1300 1450 1650 1750 1850
16 1600 1700 1800 1850 1900
20 1700 1800 1900 1950 2000
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6.1.2 Plné polykarbonátové desky

Plné  polykarbonátové  desky  se  do  konstrukcí  vsazují  přímé  uložené  po 
čtyřech stranách.
Uložení  desek  musí  být  v souladu  s montážními  zásadami  uvedenými 
v kapitole 8.
Návrh  tloušťky  plných  polykarbonátových  desek  dle  tabulek  9.  a  10.  je 
stanoven s ohledem na maximální průhyb desky o hodnotě 50mm resp. 1/25 
šířky desky (kratší rozměr), přičemž platí menší z uvedených hodnot.
Tento způsob uložení se nejčastěji používá v případě zasklení svislých 
plášťů, sedlových a pilových světlíků nebo přístřešků.

Schéma 7. Příklad čtyřstranného uložení desek

Příklad návrhu tloušťky plné polykarbonátové desky:
Okrajové podmínky: plná deska o rozměrech 1250 x 1600 mm, 

zatížení 1200 N/m2.
Postup návrhu tloušťky desky: 
1. V tabulce 9 vyhledáme součinitel rozměru pro rozměr shodný nebo 
neblíže vyšší zadanému. V daném příkladě vyhledáme pro rozměr 1250 x 
1750 mm součinitel rozměru E.
2. V tabulce 10 vyhledáme podle stanoveného součinitele rozměru a podle 
zadaného nebo nejblíže vyššího zatížení požadovanou tloušťku plné desky. 
V daném příkladě vyhledáme pro součinitel rozměru E a zatížení 1250 N/m2 

minimální tloušťku plné desky 4mm.
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Tabulka 9. Součinitel rozměru plných desek
s     Šířka [mm]

Délka [mm]
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

250 A

500 A A

750 B B B

1000 E C C D

1250 F D D D D

1500 F E E E D E

1750 F F E E E F H

2000 F G F F E G I J

2250 F G G G F G J J

2500 F H H G G I J K

2750 F H H H H J K K

3000 F H I H I J K L

3250 F H I I J J L M

3500 G H I I J K L M

3750 G H J J J K L M

4000 G H J J J K L M

4250 G H J J K L M M

4500 G H J J K L M N

4750 G H J K L M M N

5000 H J K L L M N N

Tabulka 10. Tloušťka plných desek
s             Součinitel 
s                rozměru

Zatížení [N/m2]

A B C D E F G H I J K L M N

250 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12

500 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12

750 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12

1000 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12

1250 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12

1500 2 2 3 4 5 6 8 10 12

1750 2 3 4 5 6 8 10 12

2000 3 4 5 6 8 10 12

2500 4 5 6 8 10 12

3000 5 6 8 10 12

4000 6 8 10 12

5000 8 10 12
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6.2 Návrh z hlediska tepelně-technických požadavků 
Požadavky  kladené  na  stavení  konstrukce  jsou  uvedeny  v normě 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky.
Volba typu desky vychází  především z požadavků na hodnotu součinitele 
prostupu  tepla  UN a  na  nejnižší  povrchovou  teplotu  konstrukce  při  níž 
nedochází ke vzniku kondenzátu na vnitřní straně konstrukce.

Při  návrhu  je  třeba  v případě  větších  prosklených  ploch  vzít  v úvahu  i 
zvýšené  nebezpečí  přehřívání  interiéru  z důvodu  pronikání  a  zadržování 
tepelného záření (skleníkový efekt).
Hodnocení  se  provádí  posouzením  tepelné  stability  místnosti  v letním 
období  dle  normy  ČSN 73 0540-2  Tepelná  ochrana  budov  -  Část  2: 
Požadavky. Vyhodnocuje  se  nejvyšší  denní  vzestup  teploty  vzduchu 
v místnosti ∆θai,max, nebo nejvyšší denní teplota v místnosti θai,max. Ve výpočtu 
se používá celková propustnost slunečního záření g.
V případě velkých  prosklených ploch  orientovaných  k jihu  je  vhodné  volit 
především  desky  opálově  zbarvené,  desky  MULTICLEAR  SOLAR 
CONTROL GREY, které nejúčinněji brání pronikání tepla do interiéru.

6.3 Návrh z hlediska optických požadavků 
Navrhování prosklení z hlediska požadavků na denní osvětlení musí zajistit 
zrakovou  pohodu  v interiéru.  V návrhu  musí  být  zohledněny  požadavky 
vyplývající  především  z norem  ČSN  73  0580  Denní  osvětlení  budov. 
Požadavky  kladené  na  osvětlovací  otvory  závisí  především  na  činnosti 
vykonávané  v interiéru.  Návrh  velikosti  a  rozmístění  osvětlovacích  otvorů 
vychází  z požadavků  na  nejmenší  hodnotu  činitele  denní  osvětlenosti  D, 
rovnoměrnosti osvětlení a z požadavku na vyloučení oslnění. Vnímaní světla 
ovlivňuje i barevnost interiéru.

Míra intenzity pronikání světla do interiéru závisí jak na struktuře desky, tak 
především  na  jejím  zbarvení.  V konstrukcích  orientovaných  k severu  se 
nejčastěji  používají  čiré  desky,  které  zajišťují  největší  prostup  světla  do 
interiéru. V případě, že hrozí nebezpečí oslnění (nejčastěji otvory ve stěnách 
orientovaných na východ či západ a prosklení střech orientované na jih)  je 
vhodné  volit  především  desky  opálově  zbarvené,  desky  MULTICLEAR 
SOLAR CONTROL GREY. 
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6.4 Návrh z hlediska akustických požadavků 
ČSN  73  0532  Akustika  –  Ochrana  proti  hluku  v budovách  a  souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky předepisuje minimální 
hodnoty  vzduchové  neprůzvučnosti  konstrukcí.  Pro  výpočtové  stanovení 
hodnoty  vzduchové  neprůzvučnosti  posuzované  konstrukce  obsahující 
polykarbonátové desky DEKTRADE lze použít  hodnoty vážené vzduchové 
neprůzvučnosti polykarbonátových desek uvedené v tabulce 1 technického 
listu Polykarbonátové desky DEKTRADE.
Nařízení vlády 502/2000 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací předepisuje  nejvyšší  povolené  hladiny  akustického  tlaku  ve 
venkovním  i  vnitřním  prostředí.  Při  výstavbě  nového  zdroje  hluku  je 
hodnoceným kriteriem ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,2m určená 
2 m před fasádou chráněného objektu.

Schéma 8. Hodnocení akustických vlastností

26



7 Přeprava a skladování

Polykarbonátové  desky  DEKTRADE  se  skladují  v horizontální  poloze  na 
paletách nebo na trámcích. Desky by měly být skladovány v suchém skladu 
nebo pod přístřeškem.
Na  desky  by  nemělo  působit  přímé  sluneční  světlo,  aby  nedošlo 
k znehodnocení ochranné folie a jejímu pevnému ulpění na povrch desky.
Dutiny desek musí být chráněny proti pronikání nečistot.
Balíky desek je vhodné chránit světle zbarvenou plachtou.

Při přepravě je nutné dbát na to, aby desky byly zajištěny proti vzájemnému 
posunu a nemohlo dojít k poškození povrchu. Dále je nutno chránit hrany 
desek proti odštípnutí.

Vzhledem  k nízké  hmotnosti  se  desky  na  kratší  vzdálenost  zpravidla 
přenášejí  ručně.  Při  transportu  většího množství  desek jeřábem je  nutno 
ochránit desky tak, aby nedošlo během zvedání k sevření vrchních desek 
lany.
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8 Montážní pokyny

8.1 Obecné  zásady  pro  použití  polykarbonátových  desek 
DEKTRADE

Polykarbonátové  desky  je  možno  použít  pro  svislé,  šikmé  a  obloukové 
konstrukce.  Nejmenší  sklon  desek,  aby  byl  zajištěn  odtok  vody,  by  měl 
být nejméně 5°. 
Dutinky  doporučujeme  orientovat  ve  směru  spádu,  aby  v případě 
kondenzace vlhkosti v dutině mohlo dojít k odtoku kondenzátu.

Při pokládce desek s jednostrannou UV ochranou je nutné dbát na to, 
aby  byla  deska  orientována  stranou  s  UV  ochranou  směrem 
k exteriéru. Ochranná folie, která je na povrchu s UV ochranou se odstraní 
těsně po montáži  desek.  Folie  by  měla  být  odstraněna co  nejdříve,  aby 
nedošlo k pevnému ulpění folie k povrchu desky vlivem slunečního záření.

8.2 Podpůrné konstrukce
Polykarbonátové desky nesmí být položeny přímo na konstrukci aby nedošlo 
k mechanickému  poškození  desek.  Desky  musí  být  podloženy  pružnými 
podložkami, například z EPDM, nebo pěnového polyetylénu. Těsnící pásky 
z jakéhokoliv měkčeného PVC nejsou přípustné.

8.3 Úpravy desek 

Řezání
Desky je možné řezat ruční, kotoučovou nebo přímočarou pilou. Pila by měla 
mít  jemné zuby, aby nedocházelo k odlamování polykarbonátu. Při  řezání 
desek  ruční  nebo  přímočarou  pilou  je  vhodné  desky  pevně  upnout,  aby 
nedocházelo k vibracím.
V případě řezání tenkých desek je možné použít ostrý nůž.
Řezná hrana musí být zbavena všech otřepů, dutinky by měly být zbaveny 
pilin, například vysavačem nebo stlačeným vzduchem.

Vrtání
Vrtání se provádí elektrickou nebo ruční vrtačkou s vrtákem na kov. Desku je 
nutné v místě vrtání podepřít. Velikost vrtáku musí být větší než je průměr 
prostupujícího  prvku,  aby  byla  zohledněna  teplotní  roztažnost  materiálu. 
Doporučuje se velikost otvoru větší o 50 %. Vzdálenost otvoru od okraje 
desky by neměla být menší než 40 mm.
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Ohýbání desek
Desky z dutinkového polykarbonátu je možné ohýbat za studena. Ohýbání je 
přípustné  pouze  ve  směru  dutinek.  Při  ohýbání  nesmí  být  překročeny 
minimální poloměry ohybu, jinak by mohlo dojít k vzniku nepříznivých napětí 
a následné destrukci desky.
Hodnoty nejmenších poloměrů ohybu jsou uvedeny v tabulce 1 technického 
listu Polykarbonátové desky DEKTRADE.

Těsnění čel desek
Řezy desek napříč dutinkami je potřeba uzavřít.  Utěsnění brání pronikání 
nečistot a hmyzu do dutin. Pro utěsnění se používají hliníkové a ventilační 
pásky (viz. Kapitola 5).
Pásku je nutné umístit tak, aby po osazení krycích lišt byla zakrytá.
V případě běžných podmínek se doporučuje provést těsnění výše umístěné 
hrany  pomocí  prachotěsné  pásky  s Al  folií  a  utěsnění  spodní  hrany 
prachotěsnou ventilační páskou.
Je-li v interiéru suché prostředí, nebo vysoká prašnost je vhodné utěsnit oba 
konce Al páskou.

8.4 Osazení prosvětlovací výplně

Osazení  polykarbonátových  desek  je  možné  provést  několika  různými 
způsoby:

• upevňovacími profily s EPDM těsněním,
• upevněním do vytmelené spáry,
• bodové upevnění terčíky.

Při  montáži prosvětlovacích výplní  je nutné dbát,  aby deska byla uložena 
nejméně 20 mm pod upevňovacím profilem. Nejmenší hloubka uložení je 
myšlena při maximální přípustné deformaci a nejnižší teplotě. Při montáži je 
nutno  uložení  desky  zvětšit  o  vzdálenost  ∆,  aby  byla  vykompenzována 
deformace desky. Orientačně lze počítat cca 3 mm na 1 m šířky desky.
Zároveň je nutné desku uložit tak, aby nejméně jedna dělící příčka dutinky 
byla zasazena pod přítlačnou lištou – viz schéma 9.
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             SPRÁVNĚ                CHYBNĚ

Schéma 9. Správný způsob uložení desky (vlevo) a chybné uložení (vpravo).

Osazení  desek pomocí upevňovacích profilu je nejjednodušší a nejčastěji 
používaný způsob montáže polykarbonátových desek. Konstrukce je tvořena 
nosným podkladním profilem (ocelový nebo hliníkový profil). Profil je opatřen 
těsnícími  páskami,  nebo  pryžovým  těsněním.  Na  tuto  konstrukci  jsou 
uloženy  desky,  které  jsou  připevněny  upevňovacími  profily  s pryžovým 
těsněním. 

Těsnění  tmelem  se  používá  především  při  rekonstrukcích,  kdy  jsou 
nahrazovány skleněné výplně polykarbonátovými. Deska musí být uložena 
tak, aby byla umožněna její dilatace. Těsnění musí zajistit vodotěsnost spoje 
i během dilatačních pohybů desky. 
Na  nosný  profil  se  nejprve  nalepí  těsnící  páska,  pak  se  uloží  deska  a 
připevní  přítlačné  lišty  s těsnící  páskou.  Poté  se  spára  mezi 
polykarbonátovou deskou a profilem vyplní tmelem.
Těsnící  tmel  nesmí  být  chemicky  agresivní  vůči  polykarbonátu,  proto 
doporučujeme použít ověřený systémový DC silikonový tmel .
Příklady tohoto způsobu těsnění jsou uvedeny ve schéma 10.

Upevnění desek terčíky s pryžovou podložkou je další  možností upevnění 
desek. Při vrtání je nutné vyvrtat větší otvor než je průměr upevňovacího 
prvku (o 50 %, minimálně však 4 mm), aby byla umožněna dilatace desky.
Tento způsob je možné použít pouze v případě zasklení kde nehrozí velká 
expozice  vodou  (např.  svislé  plochy).   V případě,  že  se  tento  způsob 
upevnění použije pro konstrukce s nízkým sklonem, může dojít k pronikání 
vody do dutinek desky a následnému růstu řas v dutinkách.
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Schéma  10.  Způsoby  osazení  prosvětlovacích  desek  :  Osazení  desek 
pomocí upevňovacích Al profilů s EPDM těsněním (vlevo), osazení desek do 
dřevěného rámu s těsněním z tmelu  (vpravo),  osazení výplně na ocelový 
profil T s přítlačnými prvky z profilů L a těsněním z tmelu (dole). Tmel musí 
být vhodný pro styk s polykarbonátem.

8.5 Údržba desek 
Povrch polykarbonátových desek není zpravidla nutné nijak udržovat. Pouze 
v případě  velmi  prašného  prostředí  je  vhodné  2x  do  roka  desky  omýt 
mýdlovou  vodou.  Používáme  pouze  měkkou  houbu  nebo  látku.  Během 
omývání je nutný dostatek vody, aby nedošlo k poškrábání desky hrubými 
nečistotami.
Povrch  desek  nesmí  být  omýván  saponáty,  benzínovými  čistidly  apod. 
Nepřípustné je rovněž povrch desek mechanicky čistit škrabkami, drátěnými 
kartáči, drátěnkami, či jinými ostrými předměty.
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9 Příklady aplikací

9.1 Přístřešky
V současné době se uplatňuje polykarbonát  na vytvoření  různých krytých 
pergol,  přístřešků  a  markýz.  Nosná  konstrukce  těchto  architektonických 
prvků je zpravidla ocelová, přítlačné lišty jsou nejčastěji z hliníku. Odvodnění 
šikmých ploch je zpravidla zajištěno volným odkapem vody z okapní hrany, 
nebo  do  okapu,  který  může  být  součástí  konstrukce.   Do  konstrukcí 
přístřešků je možné osazovat  polykarbonátové desky s jednostrannou UV 
ochrannou,  je  li  vyloučeno  vystavení  desek  UV  záření  z obou  stran 
(orientace přístřešku vůči slunečnímu záření – nízký horizont, odraz apod.). 
Pokud  není  předem  znám  rozsah  vystavení  polykarbonátové  desky 
slunečnímu  záření,  je  vhodné  do  konstrukcí  přístřešků  osazovat 
polykarbonátové desky s oboustrannou UV ochranou.
Příklad řešení je uveden na schématu 11.

Schéma 11. Ukončení obloukového přístřešku na okapní hraně.
Typický řez žebrem.
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9.2 Světlíky

Širokého použití  dosahuje  aplikace polykarbonátových desek při  realizaci 
různých typů světlíkových systémů. Největší podíl zaujímají světlíky sedlové 
a v poslední době především světlíky obloukové.

Světlíky  obloukové  mají  především  výhodu  v menší  ploše,  která  je 
v kontaktu  s exteriérem,  což  znamená  menší  tepelné  ztráty  světlíkem. 
Nezanedbatelným faktem je i úspora vlastního materiálu – odpadá nutnost 
řešení spoje žeber ve hřebenu a krytí spáry ve hřebenu.

Světlíky  kromě  osvětlení  prostoru  mohou  plnit  i  funkci  větrání,  případně 
mohou zajišťovat odvod kouře při požáru.

Materiálově  lze  rozlišit  světlíky  ocelové,  hliníkové  a  kombinace  oceli  a 
hliníku. 

Nevýhodou ocelových světlíků je především nutnost ochrany povrchu nátěry, 
které je nutno pravidelně obnovovat. Předností je naopak vyšší pevnost a 
houževnatost  ocele  umožňující  překlenutí  větších  rozponů  a  příznivější 
cena.
Často se tedy uplatňuje kombinace obou materiálů – nosná konstrukce je 
z ocelových  profilů  a  deska  je  upevněna  hliníkovými  profily  s EPDM 
těsněním.
 
Konstrukce světlíku se obecně skládá z patního profilu, který je uložený na 
vyvýšené konstrukci  střechy –  obrubě.  Do patního profilu  jsou  nasazena 
nosná žebra, která podpírají vlastní polykarbonátové desky. Poloha desek je 
zajištěna upevňovacími lištami.

Běžné typy světlíků umožňují zakrytí rozponů do 6,5 m.
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9.2.1 Příklad montáže ocelového obloukového světlíku

Schéma 12. Vodorovný řez žebrem. 
Svislý řez napojením světlíku na obrubu.
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Schéma 13. Svislý řez napojení obloukové plochy na čelo světlíku.
Napojení čela světlíku na obrubu.
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Foto 1. Obruba světlíku s vytaženou hydroizolací.

Foto 2. Nosná žebra.
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Foto 3. Krycí profily.

Foto 4. Odkapová hrana světlíku.
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Foto 5. Konstrukce čela světlíku.

Foto 6. Pohled na dokončený světlík.
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9.2.2 Příklad rekonstrukce ocelového sedlového světlíku

Schéma 14. Vodorovný řez žebrem. 
Hřeben.
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Schéma 15. Okapní hrana světlíku.
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Schéma 16. Svislý řez napojení obloukové plochy na čelo světlíku.
Napojení čela světlíku na obrubu.
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Foto 7. Montáž polykarbonátových desek.

Foto 8. Detail hřebene.
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Foto 9. Ukončení čelní stěny u okapní hrany.

Foto 10. Pohled na čelní stěnu světlíku.
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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