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POPIS VÝROBKU 

Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvoj-
vrstvové. Spodná vrstva zabezpeuje pevnos v ahu pri 
ohybe, mechanickú stabilitu a odolnos proti mrazu. Vrch-
ná vrstva zabezpeuje odolnos proti mrazu a rozmrazo-
vacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.  

VHODNOS POUŽITIA 

OBRUBNÍK CESTNÝ NÁBEHOVÝ sa používa na plynulý 
prechod medzi pojazdovou komunikáciou a parkoviskom, 
garážou, chodníkom alebo okolitým terénom. Sú dôležitou 
súasou v budovaní pochôdznych alebo pojazdových 
komunikácií, ktoré elegantne spájajú. Plynulý prechod 
mezi OBRUBNÍKOM CESTNÝM NÁBEHOVÝM a OB-
RUBNÍKOM CESTNÝM vytvoríme OBRUBNÍKOM pre-
chodovým (pozri Typový list výrobku). Obrubník nábeho-
vý nemusíte použi iba k vydláždeným plochám, môžete 
ich využi na plynulý prechod akejkovek plochy s výško-
vým rozdielom 50 mm. 

PREDNOSTI VÝROBKU 

 jednoduchý efektný vzhad 
 mnohostranné použitie 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Povrch  – drsný, odolný proti  oderu 
Raster  – 100 cm 
Pohadová hrana  –  skosenie 15/5cm 
Špáry   –  na sucho 3 – 5 mm, vyšpárované ÷ 10 mm  
Ukonenie  –  rezaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
TVAR VÝROBKU 

 
 

 
 
 

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 
 presnos a rozmerové tolerancie (STN EN 1340) 

 dodržané deklarované rozmery a tolerancie 
 trvanlivos a mrazuvzdornos  (STN EN 1340) 
  odolné voi mrazu a rozmrazovacím látkam 
 pevnos v ahu pri ohybe (STN EN 1340) 
  minimálna pevnos :         2,8 N/mm2 
  charakteristická pevnos :    3,5 N/mm2 

SKÚŠANIE, KVALITA  
Pre výrobky je vydaný protokol o poiatonej skúške typu 
v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. Obrubníky podliehajú pra-
videlnej kontrole a skúšaniu v nezávislej autorizovanej 
skúšobni. 

SPÔSOB DODÁVANIA 

Tvárnica 100 
Množstvo [ks/pal] 20 
Hmotnos [kg/pal] 1300 

 
Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po 
vrátení sa odpoíta 10% amortizácia. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tvárnica 100 
Džka [mm] 999±2 
Šírka [mm] 199±2 49±2 (vrchná hrana) 
Výška [mm] 150±5 100±5 (skosenie) 
Hmotnos [kg.ks-1] 65,0 
Spotreba [ks.m-1] 1 
Farba sivá 
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Obrubník 1

Špárovacia hmota

Obrubník 2

 

ÚDAJE PRE KLADENIE 
Zásadne je potrebné dodržiava pokyny návodu na úpravu 
podložia a uloženie obrubníkov. 

VRCHNÁ NOSNÁ VRSTVA  
Na rastlú alebo dostatone spevnenú zemnú plá zhotoví-
te nezámrznú nosnú vrstvu z aženého kamea alebo štr-
ku (zrnitos 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je poda miest-
nych podmienok a oakávaného zaaženia.  

BETÓNOVÉ LÔŽKO 

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 
16/20), zrnitos 0/8 –  0/16, konzistencie S1 a zarovnajte 
do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plo-
chy obrubníkov pri zohadnení výšky obrubníka. 

ULOŽENIE OBRUBNÍKOV 

kladanie musí by vykonané tak, aby plocha betónového 
lôžka bola zaažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha ob-
rubníkov musí by pred uložením dôkladne navlhená. Pri 
ukladaní je potrebné zabezpei aby sa celá spodná plo-
cha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite 
prísadu do betónu na zlepšenie prinavosti. 
Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na 
vyrovnanie do požadovanej nivelity – použite smerovú 
šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným 
poklepovým hranolkom. Ihne po zrovnaní obrubníka na-
neste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 
45° pre vytvorenie bo nej podpory. Betónovú zmes ihne 
zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie 
s lôžkom a prinutie na obrubník. 

ŠPÁROVANIE 

Cestné obrubníky sú vyrobené  s vymedzovacími výnel-
kami, ktoré zaruujú špáru šírky 3 - 5 mm. Túto špáru ne-
doporuujeme vypa. Ak budú špáry vyplnené, budú ma 
šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou prínavou 
špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditená 
špára bude po celej džke prehbená o 5 mm. 

  
 

 
 
 
 
 
 

   

 

ISTENIE A ÚDRŽBA 

Povrch obrubníkov istite a udržiavajte suchým resp. mok-
rým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným 
zaažením ihne sanujte.  

VÝROBNÉ ROZMERY  
Betónový obrubník NÁBEHOVÝ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


