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Dopřejte myšlenkám prostor.

Samonosný tepelněizolační PUR panel projektovaný jako stěnový 
se skrytým spojem. Je určen pro všechny typy komerčních a průmyslo-

vých staveb, chladírenských prostorů se stanovenou teplotou a všeobec-
ně prostorů oddělených příčkami. Skrytý spoj umožňuje použití panelu 

na esteticky náročnejší stavby.

METECNO

TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL 
S PUR IZOLACÍ  

SUPERWALL® ML

vnitřní ocelový povrch

vnější ocelový povrch

Hrubost: 60, 80, 100 mm



SUPERWALL® ML
TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL S PUR IZOLACÍ  

DETAIL SPOJE

SUPERWALL® ML hrubosti 60 mm může být použit v kombinaci 
s panelem H-WALL® 8 P hrubosti 50 mm na venkovní opláštění 
a tím vzniká vyšší estetický efekt vzhledem na různé hrubosti pro-
fi lace a barevnosti panelů.
Je nutné věnovat pozornost rozdílným zátěžím panelů při 

jejich vzájemné kombinaci a jako základ je nutno používat 

výpočty uvedené v tabulce pro panel SUPERWALL® ML.

TABULKA BEZPEČNÝCH ROZPĚTÍ PODLOŽÍ

Hodnoty uvedené v tabulce jsou garantované pro ocelové plechy 
o síle 0,6 / 0,5 mm.

Vzdálenost podloží – l (m) závisí na zatížení p (N/m2), které je 
rovnoměrně rozložené na povrch panelu a na základě laborator-
ních zkoušek při konstatních parametrech se dospělo k výpočtu 
f ≤ l/200, což představuje bezpečnostní průhybový koefi cient, 
který odpovídá předepsaným zkouškám podle norem UEAtc 
vztahujících se na tepelněizolační panely. Normy byly vytvořeny 
a jsou aplikovány předními evropskými technickými ústavy pro 
certifi kaci.
Jiná hrubost samonosných interiérových a exteriérových plechů 
než uvedená, neruší garanci zatížitelnosti panelů při dodržení 
rozpětí dovoleného podloží, avšak nemůže být garantován bez-
pečnostní koefi cient průhybu panelu.

 Přípustné rozpětí (m) pro panel SUPERWALL®  ML podle mezních zatížení (kg/m2)

Hrubost
panelu

S

Součinitel tepelného
prostupu

U

Váha panelu
kg/m2

Rovnoměrně rozložené zatížení v kg/m2 Rovnoměrně rozložené zatížení v kg/m2

mm
kcal

m2h°C
W

m2 °C
0,6/0,5 p = (N/m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

60 0,29 0,34 11,91 l= 4,40 4,10 3,75 3,45 3,00 3,80 3,55 3,30 3,00 2,60

80 0,22 0,26 12,67 l= 5,20 4,65 4,25 3,90 3,35 4,50 4,00 3,70 3,35 2,90

100 0,18 0,21 13,43 l= 5,80 5,15 4,75 4,30 3,70 4,90 4,45 4,10 3,75 3,20




