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Dopřejte myšlenkám prostor.

Samonosný tepelněizolační sendvičový PUR panel GRANITSTONE® urče-
ný pro použití na stěny pro všechny typy staveb. Z vnitřní strany je použitý 

plech s mikrodrážkami a z vnější strany plech hladký, s povrchovou úpra-
vou „Stone coating“ a s výplní z PUR pěny.

Název „Stone coating“ skrývá v sobě speciální úpravu vnějšího plechu. Stří-
káním se na něj nanáší speciální směs na bázi akrylu obsahující částice žuly.

Pro zabezpečení perfektního spojení panelů se části spoje  stříkají pouze  bar-
vou bez speciální směsi obsahující částice žuly. 

Panel se pro svou zvláštní a přitom jedinečnou vnější úpravu vyrábí pouze 
se skrytým spojem, aby nedošlo k narušení vnější esteticky působící úpravy. 

Montáž panelu se provádí zásadně jen horizontálním kladením s max. délkou 6 m 
a pouze specialisty na tento typ panelů vyškolenými výrobcem Metecno.

METECNO

TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL 
S PUR IZOLACÍ 

GRANITSTONE® 

ocelová konstruk-
ce nebo jiný typ 

podloží

těsnění

panel vruty 

Hrubost: 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm

ocelový vnitřní povrch

vnější povrch



GRANITSTONE® 
TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL S PUR IZOLACÍ 

DETAIL SPOJE

EXTERNÍ PLECH

Ocelový pozinkovaný plastifi kovaný plech (podle normy UNI-EN 10147)
• hrubost plechu...........................................................................0,6 mm

KONEČNÁ ÚPRAVA EXTERIÉROVÉHO 
PLECHU (GRANITSTONE®)

A – CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU

• materiál: ................................................................................ zrnitá žula 
• spojovací materiál ............................................... akryl na bázi vody
• rozvinutá šířka externího plechu: .. maximální s výjimkou spoje
• indikativní barva:  .................................. podobný RAL 1015 (jasná)
• povrchová vrstva:  ............................ 1,60 kg/m2 (v mokrém stavu)

B – ZÁRUKA

Záruka na panel je garantována na období 10 let. Detaily záruky  
poskytne přímo výrobce Metecno.

C – ÚDRŽBA

Doporučuje se pravidelná údržba a čistění panelu za tím účelem, 
aby se zamezilo usazování se nečistot a agresivních spadových 
látek z ovzduší, hlavně solí v přímořských oblastech nebo v blízkos-
ti továren s agresivním odpadem, v pórovitém povrchu panelu.

INTERNÍ (VNITŘNÍ) PLECH

Ocelový pozinkovaný plastifi kovaný plech (podle normy UNI-EN 10147)
• hrubost plechu:  .........................................................................0,6 mm
• nanášení barvy:  ............................................systémem coil coating

TABULKA BEZPEČNÝCH ROZPĚTÍ PODLOŽÍ

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

Vzdálenost podloží – l (m) závisí na zatížení p (N/m2), které je rovnoměrně rozložené na povrch panelu a na základě laboratorních zkou-
šek při konstatních parametrech se dospělo k výpočtu f ≤ l/200, což představuje bezpečnostní průhybový koefi cient, který odpovídá pře-
depsaným 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 bezpečnostní koefi cient průhybu panelu.
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p = 
(N/m2)

20 40 60 80 100 120 150 20 40 60 80 100 120 150

40 0,43 0,50 13,12 l= 6,10 4,50 3,70 3,50 3,30 3,05 2,75 5,25 4,10 3,40 3,15 2,95 2,75 2,40

50 0,35 0,41 13,50 l= 7,00 5,10 4,25 4,00 3,70 3,40 3,00 5,85 4,50 3,75 3,50 3,20 3,00 2,60

60 0,29 0,34 13,88 l= 7,50 5,50 4,60 4,25 3,90 3,60 3,10 6,45 5,00 4,15 3,90 3,60 3,30 2,85

80 0,22 0,26 14,64 l= 9,35 6,55 5,40 4,85 4,40 4,05 3,50 7,85 6,00 4,90 4,35 4,05 3,65 3,15

100 0,18 0,21 15,40 l= 9,90 7,30 6,05 5,35 4,95 4,50 3,85 8,50 6,45 5,35 4,85 4,50 4,10 3,50

120 0,15 0,18 16,16 l= 10,90 8,10 6,65 5,95 5,45 4,95 4,20 9,30 7,10 6,00 5,35 4,90 4,50 3,80

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




