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Stavìní ze døeva má tisíciletou tradici. V dnešní dobì se stává opìt obzvlášt' aktuálním.
Prudkým vývojem materiálových komponentù, zpracovatelských a spojovacích technik je dnes døevostavba
výkonnìjší než kdykoliv pøed tím.

Na základì této brožury bychom vám rádi zdokumentovali mnohostrannost KLH panelù a blíže vás seznámili
s KLH prostøednictvím obrázkù a informativních textových pasáží.
Od ekologických pøedností pøírodní suroviny døeva, pøes tvarovou a konstrukèní mnohostrannost, jeho rùzné 
možnosti upotøebení až k technickým detailùm.

Život ve døevì je život v souznìní s pøírodou

Døevo je CO2 neutrální, ve stavbách je uhlík dlouhodobì vázaný. Dokonce pøi zetlení nebo spálení není 
vyluèováno více CO2, než bylo pøijato pøi fotosyntéze, èímž je zabránìno vìtšímu zatížení pøírodního prostøedí

-  n o v á . g e n e r a c e . d ø e v o s t a v e b

Døevo
- jako produkt lesa, lehce upravitelný 

a zpracovatelný stavební materiál

Strom
- symbol života

Les
- prostor pro zotavení a regeneraci 
moderního a pøetíženého èlovìka



3

Vzhled a architektura s KLH
Døevostavba byla vždy výzvou pro architekty a projektanty, kterým záleží na nadèasových stavbách.

Další základní úvahou architektù je konstruktivnì situovat døevostavbu tam, kde oproti pùvodním masivním 
konstrukcím poskytuje zøejmé výhody:

-  nízká hmotnost ve vztahu k pevnosti
-  možnost zmìny
-  výmìna stavebních dílù.

KLH panely se dají libovolnì kombinovat 
s ocelí, hliníkem, sklem a všemi ostatními 
stavebními materiály. Právì pro tuto kombinaèní 
mnohostrannost, nebudou ještì dlouho vyèerpány
veškeré možnosti døevostaveb ani z konstrukèního,
ani z architektonického pohledu.

Díky technickému pokroku je dnes možná odlehèená 
a transparentní architektura i u døevostaveb.

Popis výrobku z KLH
Výrobek spoleènosti KLH Massivholz GmbH byl vyvinut v rámci výzkumného projektu na TU Graz.

KLH panely se vyrábìjí z køížem na sebe naskládaných døevìných lamel, které jsou spolu plošnì slepeny. 
Podle potøeby použití a síly se vyrábí panely 3, 5 nebo 7 vrstvé.

Jelikož jsou jednotlivé vrstvy lamel uloženy kolmo na sebe, je bobtnání a sesychání døevu typické, redukováno na
minimum, èímž se obrovsky zvyšuje statická zátìžeschopnost  a tvarová stabilita panelù.
Ve srovnání s obvyklými døevìnými stavbami se zde otvírají úplnì nové možnosti konstrukèního øešení. Zatížení
se zde pøenášejí všemi smìry, ne pouze jedním, jako je tomu napø. u pilíøù, nosíkù, apod. – mluví se tak o pravém
deskovém úèinku stìny.
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Výchozím materiálem KLH panelù je døevo z domácích jehliènanù, pøedevším z kmenù rychle rostoucích smrkù.
Podle panelových rozmìrù a stavebních požadavkù se tloušt'ky lamel pohybují mezi 19-34 mm. V závislosti na
oèekávaném rovnovážném stavu vlhkosti jsou lepena prkna o vlhkosti 12% (+/- 2).

Jednotlivé lamely podléhají pøísnému visuelnímu a strojovému tøídìní kvality. Lamely se slabými místy, jako jsou
suky, toèivost a ostatní rùstové anomálie, jsou vyøazovány.
Stejnì tak i lamely s pøíliš velkou nebo nedostateènou vlhkostí, která mùže zapøíèinit napadení døeva houbou
nebo hmyzem.

Výroba KLH

Exaktní plánování a pracovní pøíprava jsou 
podmínkou pro optimální produkci s co nejnižšími
náklady.

Standardnì jsou KLH panely produkovány v
prùmyslové kvalitì. Jde tedy o prùmyslovì 
zhotovenou stavební surovinu. 
Výroba pohledové kvality panelu je z dùvodu jeho
rozmìru relativnì nákladná, ale na požádání
zákazníka možná.
Pøi manipulaci s tìmito prvky je nutno dbát
zvýšené opatrnosti. Škody zpùsobené transportem,
uskladnìním a montáží nelze vylouèit.

Vedle mnohostranného použití KLH panelù nabízíme také rùzné povrchové úpravy (broušený povrh, hoblovaná
lat'ovka, dýhovaná pøekližka atd.)
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Lepení KLH panelù
Pro lepení KLH panelù se používá PUR lepidlo Purbond HB 110 firmy
Collano, které splòuje jak normy DIN 68141 tak i potøebná kritéria FMPA
Baden-Würtemberg, Otto Graf Institutu, Stuttgart.
Purbond HB 110 se podle DIN 1052 a EN 301 smí používat pro zhotovení
nosných døevìných stavebních dílù a ostatních konstrukcí a to jak pro
vnìjší, tak i pro vnitøní potøebu.

Nános lepidla probíhá automaticky a celoplošnì. Podíl lepidla tvoøí 
0,2 kg na m2 a spáru.
Collano Purbond HB 110 je jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštìdel
a formaldehydù, které v závislosti na materiálu a vlhkosti vzduchu vytvrdne
ve vysoce elastický film bìhem nìkolika málo hodin.
Tímto vznikne tøídimensionální sít' z naprosto stabilních slouèenin bez
polyuretanù a polymoèovin.

Oproti fenol-formaldehydovým systémùm vytvrzené PUR-systémy, jako u Collano HB 110, nemohou na základì
chemického složení vyluèovat žádné formaldehydy, což bylo potvrzeno na základì analytické studie provedené ve
zkušebním ústavu EMPA Dübendorf u Curychu.

Vzhledem k tomu, že lepení døeva není pìnové, je výše uvedené lepidlo díky chybìjícím kypøícím pøísadám bez
freonù.

Døevo lepené PUR lepidlem mùže být bez obav likvidováno v kontrolované spalovnì. Pøi úplném spálení není
žádný rozdíl mezi klasickým a lepeným døevem.

Stavìní s KLH
Pøi døevostavbách je dnes obzvláštì žádáno pøedbìžné opracování co nejvìtších možných stavebních elementù
v prostorách chránìných pøed povìtrnostními vlivy.

KLH panely s maximální délkou 16,5 m, maximální tloušt'kou 0,5 m a maximální šíøkou 2,95 m pøesnì vyhovují
požadavkùm trhu.

Pøíznivá specifická hmotnost panelù usnadòuje jak transport, tak i snadné a rychlé posazení elementù 
prostøednictvím jeøábu na staveništi.
Postavení jedno i více patrových budov je provedeno bìhem nìkolika málo dní – èímž je vytvoøena vodotìsná,
suchá a pro instalaci pøipravená hrubá stavba ve velmi krátkém èase.
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Možná uplatnìní KLH

Pøedností KLH panelù je jejich velká smyková pružnost a ohebnost pøíènì ke smìru vláken.
Vysoké odolnosti proti požáru a pevnosti panelù je dosaženo díky specificky velké hmotì døeva.

Síla zdí a stropù je odvozena od pøíslušných statických požadavkù.
Dveøe, okna, stropní  prostupy nebo výøezy se realizují pomocí obvyklých strojù používaných k opracování døeva.
Okenní a dveøní nadpraží je v mnoha pøípadech možné øešit bez použití pøídavných konstrukèních opatøení.
K pøeklenutí otvorù èasto staèí pouze pøes nì položené stropní desky.

Pøi pøetváøení nebo navýšení stávající stavby, at' už z architektonických dùvodù, nebo z nutnosti vytvoøení dalšího
obytného prostoru, se døevo øadí k jednodušším konstrukèním materiálùm než jsou ostatní.

Kvùli velikosti jednotlivých elementù jsou síly pro upevnìní, a to jak v základech, tak i mezi jednotlivými elementy,
relativnì malé. Èasto je dostaèující pouze jednoduché sešroubování.

Velikost a síla KLH panelù byla optimalizována na základì konstrukèních zkušeností uplynulých let.
Výhodu nižších nákladù pro architekty, projektanty i investory pøináší použití standardních rozmìrù panelù.

Nekonvenèní stavìní, podporující experimentování – 
individualismu nejsou kladeny žádné hranice

KLH jako støecha

KLH jako strop

KLH jako zeï

pro

• obytné stavby
• kanceláøské a prùmyslové budovy
• prùmyslové haly
• veletržní a výstavní haly
• vzdìlávací areály
• areály pro sport a volný èas
• církevní stavby
• mosty
• ……….
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Standardní montážní díly
Tloušt'ka KLH panelu v mm poèet vrstev

63 3
78 (standard) 3
94 (standard) 3

102 3
95 (standard) 5

128 (standard) 5
158 5

Tloušt'ka KLH panelu v mm poèet vrstev
60 (standard) 3
78 3
90 (standard) 3
98 3

102 3
108 (standard) 3 
101 5
117 5
125 5
128 (standard) 5
146 (standard) 5
162 (standard) 5
170 5
182 5
202 (standard) 7
226 (standard) 7
256 7
230 7

tolerance tloušt'ky: +/- 1 mm, 
tolerance délky a šíøky: +/- 2 mm

v závislosti na standardním panelu

pøevážnì jako zeï

pøevážnì pro stropnice
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Technická osvìdèení
Pro KLH panely existuje od prosince 1998  Rakouské technické osvìdèení
V tomto povolení je potvrzena upotøebitelnost podle všeobecnì
uznávaných pravidel techniky. Dále jsou v tomto osvìdèení udány 
statické charakteristické hodnoty pro výpoèet nosné konstrukce z KLH
panelù.

Od kvìtna 2000 existuje také Všeobecné stavebnì-dozorové osvìdèení
pro Nìmecko.
Toto povolení udìlil nìmecký Institut pro stavební techniku na základì
expertízy Univ.-Prof. Dr. Ing. H. J. Basse.

Firma KLH Massivholz GmbH vlastní takzvaný „lepicí atest“, který
propùjèuje v Nìmecku Institut pro výzkum a materiálové zkoušky
Otto Graf Institutu ve Stuttgartu jen za pøísných podmínek.
Další kontroly kvality se týkají pevnosti lepené spáry a pevnosti
jednotlivých lamel..

Na konci roku 2002 byly KLH panely povoleny francouzským CSTB
(Centre Scientifique et Technique du Batiment) jako prvky nosných zdí,
stropù a støech.

Rakouské technické osvìdèení 
ÖTZ - 1998/137/6

platné do 31.03.2002

Nìmecko: Všeobecné 
stavebnì-dozorové osvìdèení 

Z - 9.1- 482
platné do 31.05.2005

Francouzské technické osvìdèení 
AT – 3/02-379

platné do 31.07.2005

Evropské technické osvìdèení v 
rozpracování.

typ panelu

typ panelu

Orientace vnìjších lamel napøíè k délce panelu › DQ

Orientace vnejších lamel podélne k délce panelu › DL

délka panelu
max. 1650 cm
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Technická charakteristická data
Rozmìry panelù: šíøe  225, 250, 275 a 295 cm

délky 1000, 1200, 1400 a 1600 cm
mezirozmìry na požádání

Tloušt'ky panelù: 3-vrstvé  60, 90, 95, 102 mm
5-vrstvé  95, 118, 129, 145, 163, 170 mm
7-vrstvé  200, 238 mm

Zmìna tvaru: ve vrstvì 0,01 mm/m je percentuální zmìna vlhkosti kolmo k ploše 
0,2 mm/m v pøímé % závislosti na zmìnì vlhkosti  

Lepení: PUR-lepidlo (bez formaldehydù)

Vlhkost: podle oblasti použití (technicky vysušené)

Ohnivzdornost:   
Vzduchotìsnost: rychlost hoøení = 0,76 mm/min (dle kontrolního osvìdèení) 

pøi minimálnì 5-ti vrstvách, obzvláštì pøi 3-vrstvých stìnových 
elementech (dle kontrolního osvìdèení)

λ-hodnota: 0,14 W/m°C koeficient tepelné propustnosti
ν-hodnota: 30 až 40 difúze vodních par    
ρ: 5 kN/m3 specifická váha
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Charakteristické hodnoty materiálu
E-modul: 1200 kN/cm2 (desky v nosné smìru)
G-modul: 5 kN/cm2 (vztaženo k celkovému prùøezu)

τ zul: 0,06 kN/cm2 (vztaženo k celkovému prùøezu)
σ b, zul: 1,1 kN/cm2 (desky v nosné smìru)
σ z,d zul: 1,0 kN/cm2 (desky v nosné smìru)
σ d, L zul: 0,25 kN/cm2 (desky v nosné smìru)

Výpoèet spojovacích prvkù k ploše panelu
Okraj panelu je okrajem stavebního prvku.

Odstup od okraje pro vruty: namáhané okraje e = 5d
nenamáhané okraje e = 3d

Hmoždinkové a èepové spojení - rozhodující je smìr vnìjších lamel
Høebíky od d = 4mm - kroužkové høebíky
Vruty od d = 4mm - rozhodující je smìr vnìjších lamel 

Výpoèet spojovacích prvkù k prùøezu panelu
Okraj panelu je okrajem stavebního prvku.

Odstup od okraje: namáhané okraje e = 5d
nenamáhané okraje e = 3d

Vruty od d = 4mm - pro tažné vruty umístìné rovnobìžnì s vlákny snížit pevnost vnitøního povrchu díry o 50%
- pro tažné vruty umístìné rovnobìžnì s vlákny snížit pevnost v tahu o 25%

Hodnoty rozmìrù se stanovují podle platných norem pøíp. osvìdèení.

Pøíènému napìtí v
tahu je zabránìno! 

Charakteristické hodnoty
materiálu jsou zaruèeny
d í k y  o b s á h l é m u
zkušebnímu programu.
Výpoèet prùøezových
h o d n o t  m ù ž e  b ý t  
proveden vynecháním
pøíènì položené deskové
vrstvy.
Panely  mohou být  
vytvoøeny z lamel tloušt'ky
19 - 40 mm.
(Podélné vrstvy jen z lamel
tloušt'ky 19 a 34 mm)
Další informace k této
oblasti naleznete v
našem prospektu o
statice.
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Ochrana proti požáru
KLH panely byly podrobeny požární zkoušce na IBS Linz. 
Pøi níž byl stropní element o síle ca. 120 mm vystaven plnému zatížení požárem. Souèasnì byly zkoumány spoje
stropních panelù pøeplátováním s vloženým stlaèitelným pásem.
Tento element vydržel dané požární zatížení (pøi plné zátìži) 70 minut. Potom byl pokus z dùvodu velké deformace
pøerušen. Pronikající plyny (i pøi styèné spáøe) se na stranì odvrácené od ohnì nevznítily.
Požární zkouškou byla zjištìna støední hodnota hoøení 0,76 mm/min. Tato o nìco vyšší hodnota ve srovnaní s
klasickým døevem je zpùsobena mezerami mezi lamelami, které nejsou slepeny.
Odpovídajícím dimenzováním mohou být pøirozenì koncipovány i F90b elementy.
Požadavky na protipožární ochranu by  mìly být vypracovány ve spolupráci s úøady pøi samotném plánování. 
Po té mohou být konstrukèní elementy vyrobeny v odpovídajících rozmìrech.

KLH jako strop
Hodnoty byly zjištìny na 

základì rakouských norem

délka nosníku 4,5 m

2.5 m úèinná šíøe

délka nosníku 4,5 m

maximální deformace l/300

s KLH 5s 150 mm
vmax=1.1 cm (l/400)
protipožární odolnost: 60 min

maximální deformace l/300

s KLH 5s 125 mm
vmax=1.1 cm (l/400)
protipožární odolnost: 60 min

s KLH 5s 95 mm
Nadm. = 220kN > Nex.

Nadm. F30 = 120kN > Nex.

Nadm. F60 =  60kN > Nex.

KLH jako zeï
Hodnoty byly zjištìny na 

základì rakouských norem

Zeï vydržela namáhání požárem 60 minut (i bez opláštìní)

g+s = 4kN/m2

g+p = 7kN/m2

g+p = 7,5 kN/m2 g+p = 4,5 kN/m2

g+p = 7kN/m2

275 cm
Nex = 49kN

1m
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Konstrukèní smìrnice

napø. pokrytí asfaltem

bednìní
vzdušný prostor
izolaèní vrstva mezi
podélnými nosníky
parozábrana
podhled

Okenní spoje schematicky

Umístìní okenní vrstvy je libovolnì volitelné

Varianty ploché støechy pøi vyšším snìhovém zatížení nebo jako
zelené støechy, resp. v pøípadì, kdy má být støecha pochùzí

napø. støešní folií
spádová izolaèní
vrstva
parozábrana

Ochrana proti støíkající vodì 30cm

Stìna – základy
Spojení stìny se základy 
pøes BMF-úhelníky, resp. 
L-profily z oceli v závislosti 
na statických požadavcích

Strop – stìna
spojení stropu se stìnou
pomocí samoøezných 
vrutù; 

pøi vìtších posouvajících
silách je možno slepení 
na místì

Izolaèní vrstva a fasáda:
podle pøání jsou zde možné
èetné kombinace

Èelní krycí deska pro stropní
elementy

Spojení stropních panelù se 
stìnami prostøednictvím
samoøezných vrutù

Spojení stìny a stropu pomocí
BMF-profilù, resp. pøi vìtších
silách pomocí L-profilù.

Šikmá støecha

Plochá støecha

spojení støešních panelù se
stìnami prostøednictvím
samoøezných vrutù

Vrstva vzduchotìsné
zábrany utìsnìná na
okenní tyèi

Strop pro malé posouvající síly a malé stejnomìrné
zatížení: sešroubování samoøeznými vruty 
podle statických požadavkù

Strop pro vyšší posouvající síly: sešroubování
samoøeznými vruty podle statických požadavkù; 
pøi vìtších silách, resp. pøi malé ohebnosti
v mezerách, mùže být také použito slepení

Stropní stìny

Rohové øešení

Spojení rohù samoøeznými 
vruty poèítané podle
statických požadavkù

Vzduchotìsná
zábrana
používaná v
místech spojù

Úèetní smìrnice

KLH panely jsou vyrábìny o šíøce 225, 250, 275 a 
295 m (úètovatelné šíøe).
Odstupòované délky èinní ca. 100 cm. 

Mezirozmìry jsou úètovány z o nìco vìtších elementù
standardní produkce. Pøi objednaném vìtším množství
mohou být mezirozmìry vyrobeny na požádání.

Vyúètován bude vždy opsaný obdélník jednotlivých 
elementù, bez odpoètu materiálu pøipadajícího na
otvory.

Èelní krycí prkno pro stropní 
elementy
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Možné izolaèní hodnoty
Nejsmysluplnìjší pro KLH panely je zpùsob provedení stìny s vnìjší izolací.

Tímto se dají realizovat difúznì otevøené zpùsoby provedení stìn s libovolnými k- respektive U-hodnotami.

Vycházejíce z nosných a prostor oddìlujících panelù, které splòují statické a výztužné funkce, mùže být na vnìjší
stranì vytvoøena izolaèní vrstva, která mùže sestávat z rùzných materiálù, jako je minerální vlna, døevovina, ovèí
vlna atd.

Pøedevším by mìly být upotøebeny plošné izolaèní materiály s velkou vlastní tuhostí. Tímto by se dalo vyhnout
mezikonstrukcím aspoò pro slabé izolaèní vrstvy. Fasády mohou být nahozeny i na kovových úhelnících. Zde jsou
možné rùzné kombinace.

Dá se dosáhnout i rùzných standardních provedení staveb (prùmyslové, obytné, nízko energetické, staveb
obèanské vybavenosti).
Níže uvedené pøíklady ukazují potøebné velikosti izolací pro k- resp. U-hodnoty. Pøi uvážení stejné síly se k- resp.
U-hodnoty v malém mìøítku liší podle použitého materiálu.
Je také možné rùznorodé vytvoøení fasády, jako napø. horizontální èi vertikální bednìní, obložení døevem, kovové
fasády, èisticí systémy apod.

Jedním z nejdùležitìjších kritérií, které musí každý dùm splòovat, je jeho vzduchotìsnost.
KHL panely jsou od speciálních 3-vrstvých a 5-vrstvých stìnových elementù vzduchotìsné. K tomuto je zapotøebí
odpovídající provedení mezer a spojù, které díky velikosti jednotlivých elementù jsou redukovány na minimum.
Èelní panelové okraje by mìly být na vnìjších stranách odpovídajícím zpùsobem utìsnìny nebo obloženy.

V závislosti na izolaèní hmotì,
resp. materiálu pro izolaci a 

fasádu, musí být zaøazeno více 
èi ménì tìsnicích izolací proti 

vlhkosti nebo vzduchotìsná 
zábrana. Stavebnì fyzikální 

šetøení ohlednì difúze vodních 
par je nezbytné pøedevším u 

tìsnicích fasádových systémù.

k = k =
0,3 až 0,35 0,2 až 0,25

10 cm izol. hmoty 10 cm døeva 16 cm izol. hmoty 10 cm døeva

20 cm izol. hmoty 10 cm døeva xxx cm izol. hmoty 10 cm døeva

k =
0,17 až 0,21 atd. ….



KLH Massivholz GmbH
A-8842 Katsch / Mur 202

Tel ++43 (0)3588 / 8835-0
Fax ++43 (0)3588 / 8835-20
office@klh.at - www.klh.at

Váš KLH partner
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• velkorozmìrové konstrukèní elementy 
ze døeva

• tvarovì stabilní a bez deformace

• slepené bez rozpouštìdel a 
formaldehydù

• rozsáhle testováno v souvislosti s
protipožární ochranou, pevností, 
prodyšností, hluèností, tepelnou
izolací, difúzí vodních par a 
akumulací tepla

• stupnì požární odolnosti F30 – F90b 
(v závislosti na hmotì a zatížení)

• s velkoplošnou izolací jsou U-hodnoty 
(k-hodnoty) menší než 0,20

• vlastní a nezávislá kontrola 
produkce

• permanentní výzkumné a 
vývojové práce

• pøísnì testovaná kvalita
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