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NOVATOP OPEN
DATOVÝ LIST
POPIS
NOVATOP OPEN – Konstrukce elementu je tvořena nosnou spodní vícevrstvou deskou (SWP), na kterou jsou nalepeny hranoly
(KVH,DUO, TRIO, BSH, I-nosníky) v základní osové vzdálenosti 625 mm, plnící nosnou funkci. Mezi jednotlivými hranoly jsou
vložena příčná ztužující žebra, vyztužení po obvodu a kolem stavebních otvorů. Dimenze a rozestupy hranolů lze upravovat dle
požadavků projektu. Spojení desek a žeber se provádí lepením a lisováním za studena. Dutiny mezi hranoly je možné osazovat
tepelnou izolací. Element je možné uzavřít dalším plošným materiálem – difúzně otevřeným (např. Fermacell, DHF, DFP, apod.)
Použití

Stropní, střešní konstrukce a stěnové konstrukce

Požadavky

EN13353

Provozní třídy

SWP/1, SWP/2 podle EN 13353

Dřeviny

Smrk středoevropský

Kvalita povrchu (SWP)

Nepohledová konstrukční (odpovídá C)
Pohledová interiérová (odpovídá B)
Třídění kvalit dle interních předpisů AGROP NOVA a.s.

Velkoplošný formát

Stropní a střešní konstrukce: 12.000 x 2.450 mm
(SWP s cinkovaným spojem)
Stěnové konstrukce: 12.000 x 2.950 mm

Standardní formáty (mm)

Tloušťka SWP : 27 mm (9/9/9), 19 mm (6/7/6).
Celková výška: 227 mm, 247 mm, 267 mm a jiné
Šířka: 1030, 2090, 2450, max. 2.450 mm
Délka: dle projektové dokumentace, standardně 6.000, max. 12.000 mm
Rozměry KVH (DUO, TRIO, BSH, I-nosníky): 200/60; 220/60; 240/60 mm a jiné

Rozměrové tolerance
dle EN 13 353

Tolerance jmenovité šířky a délky: ± 2 mm
Přímost boků: ± 1 mm/m
Pravoúhlost: ±1 mm/m

Povrch (SWP)

Broušeno – K 50, 100

Lepidlo

Melaminové lepidlo dle EN 301, PU podle EN 15425

Emisní třída formaldehydu

E1 podle EN 717-1 (max. 0,124 mg/m3)

Vlhkost (SWP)

10 % ± 3 %

Koeficient sesychání
a bobtnání (SWP)

α (%/%) 0,002 – 0,012 %

Hustota (SWP)

cca 490 kg/m3

Reakce na oheň (SWP)

D-s2,d0 podle EN 13501-1

Tepelná vodivost (SWP) λ

0,13 W/mK, při hustotě 490 kg/m3 podle EN ISO 10456

Měrná tepelná kapacita cp

1.600 J/kg.K dle EN ISO 10456

Faktor difúzního odporu (SWP) μ

200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456

Zvuková pohltivost (SWP)

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Vzduchová neprůzvučnost (SWP) dB

R = 13x log (ma) + 14
ma – plošná hmotnost kg/m2
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NOVATOP OPEN
PRO STROPY A STŘECHY TYPY PROVEDENÍ
Tloušťka SWP: 27 mm (9/9/9), 19 mm (6/7/6).
Celkové výšky: 227 mm, 247 mm, 267 mm a jiné
Šířky: 1030, 2090, 2450, max. 2.450 mm
Délky: dle projektové dokumentace, standardně 6.000, max. 12.000 mm
Rozměry KVH (DUO,TRIO,BSH, I-nosníky): 200/60; 220/60; 240/60 mm a jiné
Maximální formát: 12.000 x 2.450 mm
Prodloužení desky SWP s cinkovaným spojem.

Standardní osová rozteč KVH (DUO, TRIO, BSH, I nosnik): 625 mm, ostatní podle statického posouzení.
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NOVATOP OPEN
PRO STĚNY PŘÍKLAD PROVEDENÍ
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NOVATOP OPEN
SPECIFIKACE LEPENÝCH HRANOLŮ
KVH – masivní konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem
DUO, TRIO – je masivní konstrukční dvou lamelový hranol a tří lamelový hranol vzniklý plošným slepením dvou či tří
konstrukčních lamel délkově napojených zubovým spojem
BSH – lepené vrstvené hranoly
Dřevina: smrk
Kvality: pro pohledové konstrukce, pro nepohledové konstrukce
Standardní délka:
KVH a DUO-TRIO 5 až 13 m
BSH 6 až 12 m
Standardní výška (mm): KVH a DUO-TRIO – 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
BSH 80 – 1240 mm ve 40 mm odstupech
Standardní šířka (mm): KVH a DUO-TRIO –60, 80, 100
BSH 80 – 240 mm ve 20 mm odstupech

Třída jakosti

KVH

DUO-TRIO

S10TS

S10TS

BS11

BS14

BS16

BS18

C24

C24

GL24

GL28

GL32

GL36

24

24

28

32

36

Třída pevnosti dle ČSN EN 1194: 1999

BSH

Charakteristické hodnoty pevnosti v N/mm2
Pevnost v ohybu

fm,k

Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny

ft,0,k

14

14

16,5

19,5

22,5

26

Pevnost v tahu kolmo k vláknům

ft,90,k

0,5

0,4

0,4

0,45

0,5

0,5

Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny

fc,0,k

21

21

24

26,5

29

31

Pevnost v tlaku kolmo k vláknům

fc,90,k

2,5

2,5

2,7

3

3,3

3,6

fv,k

2,5

2

2,5

2,5

2,5

2,5

Pevnost ve smyku

24

Charakteristické hodnoty pružnosti v kN/mm2
Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny

E0,mean

11

11,6

11,6

12,6

13,7

14,7

5 % kvantil modulu pružnosti rovnoběžně k vláknům

E0,05

7,4

-

-

-

-

-

Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům

E90,mean

0,37

0,37

0,39

0,42

0,46

0,49

Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku

Gmean

0,69

0,69

0,72

0,78

0,85

0,91

350

380

410

430

450

3

Hustota v kg/m
Hustota

6

ρk

350
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NOVATOP OPEN
ZPRACOVÁNÍ, ZNAČENÍ A BALENÍ
ZPRACOVÁNÍ
Konstrukce panelu NOVATOP OPEN je tvořena nosnou spodní vícevrstvou deskou z masivního rostlého dřeva (SWP), vlhkost při expedici činí 10 % ± 3 %. Na spodní desku jsou nalepeny hranoly (KVH, DUO, TRIO, BSH), které plní nosnou funkci. Spojení hranolů a desek je
pouze lepením a lisováním. Prostor mezi hranoly lze osadit dle požadavků projektu tepelnou a zvukovou izolací nebo v něm připravit
trasy pro rozvody. Veškeré opracování se provádí na základě odsouhlasené výrobní dokumentace na CNC strojích, které pracují podle
CAD dat. Nejčastěji jsou panely dodávány plně opracované bez další potřeby opracování na stavbě.
Upozornění: Vlastnosti dřeva jsou u tohoto výrobku zachovány, a proto reaguje na změny teplot a vlhkosti sesycháním popř.
bobtnáním. Špatným skladováním a použitím v extrémních podmínkách (extrémní teploty a vlhkost) může docházet k tvorbě
trhlin a deformacím.

ZNAČENÍ A BALENÍ
Každý panel je opatřen identifikačním štítkem s popisem. Po konečné kontrole kvality se panely kompletují do balíků, balí do PE
folie (ochrana proti změnám vlhkosti, znečištění a částečně i mechanickému poškození) a po obvodu napříč stahují balící páskou.
Každý balík je opatřen identifikačním štítkem s popisem.
Umístění štítků na panelu

Štítek na balík

Balík č.:
Zákazník:
Objekt:
Adresa dod.:
Popis:

5 478896 544550

44

Čísla pozic:

Zákazník:

Formát:

Objekt:

Hmotnost:

44

44

Tepelná izolace:

5 478896 544550

5 478896 544550

Pozice:

Číslo obj.:

Datum:

Hmotnost kg:

Rozměr mm:

Kontrola:

Výrobce: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení, Czech Republic, www.novatop-system.cz

Štítek na panel

Číslo zakázky:
ID :
Balík č.:

Počet ks:

Zvuková izolace:
Kvalita:
REI :
Kontrola:

Agrop Nova a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení CZ 798 43, www.novatop-systems.com
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NOVATOP OPEN
SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA
SKLADOVANÍ
Panely musí být skladovány v uzavřených, suchých prostorách a uložené vodorovně. Po odstranění ochranného obalu musí být
pečlivě přikryté, nejlépe jiným plošným materiálem.
Panely musí být proti nepříznivým povětrnostním vlivům chráněny i na staveništi a skladovány zde pouze po nezbytně dlouhou
dobu. Panely je nutné chránit proti dešti a tekoucí vodě. Pro ochranu před vodou, nečistotami a nadměrným slunečným zářením
doporučujeme použít nepromokavé plachty nebo celty.
Upozornění: Nevhodné skladování může vést k poškození, za které výrobce nepřebírá žádné záruky.

PŘEPRAVA
Standardně jsou panely přepravovány v kamionech (krytých návěsech), případně v kontejnerech. Pro kamiony je nutno zajistit
vjezd a výjezd na staveniště.
Upozornění: Panely musí být po celou dobu chráněny proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Během delší přepravy za
nepříznivých klimatických podmínek může u panelů dojít ke změně vlhkosti, doporučujeme jejich aklimatizace před dalším
zpracováním (postupné vysoušení, postupné změny teplot).
Maximální parametry nákladu: 50 m3/24 t
Doprava komponentů NOVATOP je možná na různých typech kamionů a je závislá na rozměrech balíků, způsobech vykládky a
dopravní dostupnosti na staveništi. Je nutno zajistit vjezd a výjezd těchto vozidel na staveniště. Dle konkrétních podmínek při
menším množství nákladu bude z důvodu nevyužití přepravní kapacity účtován příplatek.

šířka balíků

délka balíků

≤ 2,1 m

max. 6 m

max. 2,4 m

způsob vykládky

možnosti použití přepravy

jeřáb

návěs s plachtou standardních rozměrů

vysokozdvižný vozík

návěs s plachtou standardních rozměrů

jeřáb

návěs s plachtou s možností odstranění
podpěry ve vrchní části

vysokozdvižný vozík

návěs s plachtou s možností posunutí středových sloupků

jeřáb

odkrytý návěs

vysokozdvižný vozík

návěs s plachtou s možností posunutí středových sloupků

jeřáb

odkrytý návěs

vysokozdvižný vozík

návěs s plachtou s možností posunutí středových sloupků

jeřáb

odkrytý návěs



vysokozdvižný vozík

odkrytý návěs



max. 12 m

max. 2,5 m

max. 6,5 m

max. 2,48 m

max. 12 m

2,5–3 m

max. 12 m

příplatek





Max. výška
ložné plochy: 3 m.
Standardní výška
ložné plochy: 2,6 m

Max. délka ložné plochy 13,5 m
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NOVATOP OPEN
MANIPULACE, MONTÁŽ
MANIPULACE
Vzhledem k vysokým hmotnostem jednotlivých panelů jsou k manipulaci vhodné jeřáby a speciální vozidla (vysokozdvižné vozíky), vždy je nutné předem definovat maximální zdvihané zatížení a dosah. Při manipulaci je nutné dbát na ochranu obalového
materiálu, ploch a hran panelů, aby nedošlo k jejich poškození.
Panely NOVATOP OPEN jsou připraveny pro manipulaci již ve výrobě.
Manipulace panelů pro stropy a střechy:
V podélných hranolech (KVH, DUO, TRIO, BSH) jsou připraveny otvory, do kterých se umisťují speciální závěsné popruhy. Panely
je nutné umísťovat do požadované montážní polohy s pomocí 4 závěsných popruhů. Mezi panelem a popruhovým systémem
musí být dodržován úhel cca 60°. Maximální zatížení je dané únosností závěsných popruhů i únosností podélných hranolů
a je stanoveno na 300 kg na jeden závěsný popruh. Počet závěsných popruhů na jeden panel je dán únosností jednotlivých
popruhů, zpravidla se jedná o 4ks.
Manipulace panelů pro stěny:
Při svislé manipulaci se používají závěsné vruty a závěsné kovové třmeny. Při šroubování vrutů je nutné zohlednit těžiště každého
panelu a pozici žeber (hranolů). Maximální zatížení závěsných vrutů zašroubovaných do žebra (hranolu) do hloubky 145 mm je
dané jejich únosností. Jeden vrut při šroubování kolmo k vláknům má únosnost 850 kg a jeden vrut při šroubování podélně k
vláknům má únosnost 260 kg. Počet vrutů na jeden panel se stanoví podle únosnosti jednotlivých vrutů, zpravidla se používají
2 vruty na jeden manipulovaný panel.
Závěsné popruhy (ceníková položka 011.003), závěsné vruty (ceníková položka 011.001), závěsné kovové třmeny (ceníková
položka 011.002) je možno objednat u výrobce.
Jeřábové popruhy, řetězy a úvazky zajišťuje odběratel.
Upozorněni: Panely musí být po celou dobu chráněny proti nepříznivým povětrnostním vlivům.
Doporučená manipulace pro stropy a střechy 

Šroubování vrutů do žeber 

60°

Doporučená manipulace pro stěny 

MONTÁŽ
Cílem výrobce je dodávat plně opracované panely přímo na místo montáže. Nezbytnou součástí výrobního procesu je
kladečský plán, který přesně stanovuje průběh montáže. Každý panel je opatřen identifikačním štítkem s uvedením čísla pozice
v kladečském plánu.
Jednotlivé panely se usazují s pomoci jeřábu a následně kotví k přiléhajícím konstrukcím s pomocí různých druhů stavebního
kování. Přesnou polohu lze zajistit pomocí stahovacích ráčen. K doražení panelů kladivem k sobě je třeba brát v úvahu pozici
hranolů, neodborné stlučení může vést k poškození panelu. Více informací viz „Návod k montáži“.
Upozornění: Panely musí být po celou dobu chráněny proti nepříznivým povětrnostním vlivům.
Upozornění: Za poškození výrobku, způsobené nevhodným skladováním, opracováním, nevhodným použitím
nebo nedodržením pracovních postupů při montáži, nepřebírá výrobce žádné záruky.
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POZNÁMKY
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Výrobce: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení
Česká republika
tel.: +420 582 397 856
novatop@agrop.cz
novatop-system.cz
novatopcz

Certifikáty výrobce:

Technická dokumentace a certifikáty ke stažení
na www.novatop-system.cz

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

