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Superrýchle, presné a spoľahlivé
murovanie v každom ročnom období

Pena DRYFIX.extra = ľahká 
a pohodlná manipulácia

Murovanie bez miešačky = 
nižšie náklady na vybavenie 
stavby

Superrýchle murovanie = 
úspora času 50 % oproti 
klasickému spôsobu

Použitie do –5 °C = možnosť 
murovať aj v zimných 
mesiacoch

Murivo bez malty =  
odstránenie tepelných 
mostov v ložnej škáre

DRYFIX.extra = rýchlo, jed-
noducho, presne
a bez miešačky

Výhody:

32



POROTHERM Profi DRYFIX.extra predstavuje ďalšie urýchlenie muro-

vania brúsených tehál POROTHERM Profi. Namiesto malty pre tenké 

škáry sa na lepenie brúsených tehál používa PUR-pena DRYFIX.extra. 

Vďaka tejto rýchlej, jednoduchej a presnej technológii je možné murovať 

aj v zimnom období, a to až do –5 °C.

Manipulácia s jednozložkovou penou DRYFIX.extra je veľmi jednoduchá. 

Systém POROTHERM Profi DRYFIX.extra je kedykoľvek pripravený 

na okamžité použitie. Jednoduchá logistika, rýchle, jednoduché a presné 

murovanie, čisté stavenisko zaručujú vysokú efektivitu murovania 

v každom ročnom období.

PUR-pena  

na brúsené  

tehly
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Jednoducho, rýchlo, presne a bez miešačky

Počnúc druhým radom tehál murujeme na 
PUR-penu DRYFIX.extra, ktorá je dodávaná 
spolu s tehlami POROTHERM Profi. Pred 
začatím práce s penou DRYFIX.extra dózu 
cca 20x pretrepeme a naskrutkujeme na 
adaptér aplikačnej pištole. Potom povolíme 
regulačnú skrutku a stisneme spúšť pištole 
na dobu minimálne 2 sekúnd. Dávkovanie 
peny regulujeme pomocou spúšte pištole (viď 
návod na obale).

Prvým dôležitým krokom je výškové zamera-
nie základovej dosky (stropu) v miestach, 
kde budeme murovať steny. Zameranie  robí-
me až po natavení izolačných pásov v mies-
tach stien. Pri nivelácii určíme najvyšší bod 
na základovej doske. Z tohto bodu potom 
vychádzame pri zakladaní prvého radu.

Dve urovnávacie lišty nivelačnej súpravy 
na sta  víme pomocou rektifikačných skrutiek 
do potrebnej výšky pomocou nivelačného 
prístroja, zároveň nastavíme aj požadovanú 
šírku maltového lôžka podľa hrúbky steny 
a skontrolujeme vodorovnú polohu urovnáva-
cích líšt.

Pena DRYFIX.extra po vytlačení z dózy ne -
zväčšuje svoj objem, naopak mierne kolabu-
je. Tehly ukladáme ešte pred zavädnutím 
povrchu peny. Položenú tehlu už nedvíhame 
ani neposúvame, inak by sme museli nanášať 
nové pásy peny. Pištoľ po použití necháme 
naplnenú penou a naskrutkovanú na plnej 
dóze. Dózu odkladáme vždy vo zvislej polo-
he pištoľou nahor.

1. 2. 3.

7. 8. 9.
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nivelačný prístroj

nivelačná súprava

Prvý rad tehál zakladáme na dokonale vodo-
rovnú súvislú vrstvu vápennocementovej 
malty v hrúbke min. 10 mm. Na urovnanie 
maltového lôžka používame hliníkovú latu 
dĺžky min. 2 m.

Nivelačnú súpravu na presné položenie vrst-
vy zakladacej malty (nie nivelačný prístroj) si 
môžete zapožičať vo vybraných stavebninách. 
Ich zoznam nájdete na www.porotherm.sk

Pri murovaní nosných stien, t.j. pri hrúbkach 
steny nad 150 mm, nanášame paralelne dva 
pásy peny DRYFIX.extra šírky 3 cm v osovej 
vzdia lenosti 5 cm od okrajov tehál. Pri nenos-
ných priečkach, t.j. pri hrúbkach steny do 150 mm, 
nanášame iba jeden pás peny v osi steny.

Pred nanášaním peny DRYFIX.extra treba obe 
ložné plochy zbaviť prachu po brúsení. Naj-
jednoduchší spôsob je pretrieť ložné plochy 
murárskym štetcom. Ak to podmienky dovoľujú, 
namáčame štetec do vody, pri teplotách pod 
0 °C štetec nenamáčame.



POROTHERM Profi DRYFIX.extra – vaša správna voľba

Dve urovnávacie lišty nivelačnej súpravy 
na sta  víme pomocou rektifikačných skrutiek 
do potrebnej výšky pomocou nivelačného 
prístroja, zároveň nastavíme aj požadovanú 
šírku maltového lôžka podľa hrúbky steny 
a skontrolujeme vodorovnú polohu urovnáva-
cích líšt.

Pena DRYFIX.extra po vytlačení z dózy ne -
zväčšuje svoj objem, naopak mierne kolabu-
je. Tehly ukladáme ešte pred zavädnutím 
povrchu peny. Položenú tehlu už nedvíhame 
ani neposúvame, inak by sme museli nanášať 
nové pásy peny. Pištoľ po použití necháme 
naplnenú penou a naskrutkovanú na plnej 
dóze. Dózu odkladáme vždy vo zvislej polo-
he pištoľou nahor.

Po nastavení oboch urovnávacích líšt 
mô žeme začať s nanášaním a urovnávaním 
zakladacieho maltového lôžka. Pritom je 
potrebné dbať na správnu konzistenciu malty. 
Po nanesení maltu urovnáme pomocou 
hliníkovej laty, ktorú  ťaháme po nastavených 
urovnávacích lištách.

Na vytvorenie správnej väzby na rohu 
používame rohové a polovičné koncové tehly 
(Profi R a Profi K 1/2). Rohové tehly v každej 
vrstve musia byť oproti tehlám predchádza-
júcej vrstvy na tom istom rohu pôdorysne nato-
čené o 90°. V prípade systému POROTHERM 
Profi je minimálna dĺžka väzby 0,4 x 249 = 
100 mm.

Pred osadením koncových polovičných tehál 
na rohu penu nanesieme v dvoch pásoch aj 
na hladkú styčnú plochu tehly. Tehlu potom  
presne priložíme k rohovej tehle. Krycie 
rebrá koncových polovičných tehál sa 
v rohovej väzbe nevyklepávajú.

V druhom smere môžeme začať rad konco-
vou tehlou, ktorú položíme tesne k boku už 
uložených tehál (biela šípka). Výhodou opro-
ti riešeniu, keď tento rad začína celou teh-
lou, je, že sa eliminuje často „priehľadná“ 
styčná škára, ktorá môže vzniknúť z dôvodu, 
že celé tehly sú na oboch styčných plochách 
zazubené.

4. 5. 6.

10. 11. 12.
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Prvú vrstvu tehál ukladáme priamo do malto-
vého lôžka. Murovanie obvodových stien 
začí name na rohoch položením rohových 
tehál vzájomne pootočených o 90°. Pravidlá 
murovania sú rovnaké ako pri systéme P+D. 
Pozdĺž murárskej šnúry, natiahnutej medzi 
rohovými tehlami z vonkajšej strany, ukladá-
me jednotlivé tehly prvého radu. V prípade 
potreby jednotlivé tehly jemne(!) urovnáme 
gumovým kladivom pomocou vodováhy.

Osadzované tehly sa musia dať pohodlne 
urovnať, nesmú sa pritom príliš zabárať do 
malty. Treba dbať na to, aby rad tehál bol 
vodorovný a medzi jednotlivý mi tehlami 
ne bo li výškové rozdiely. V prípade, že je 
zakladacia malta v čase ukladania prvého 
radu tehál už príliš tuhá, môžeme na jej 
povrch naniesť maltu pre tenké škáry 
POROTHERM Profi.



Technické údaje

Produkty
Brúsené tehly POROTHERM Profi 
sú veľkoformátové priečne dierované 
tehly určené na zhotovovanie chráne-
ného (omietaného) nosného a nenos-
ného muriva. 
PUR-pena DRYFIX.extra je 
jednozložková pena tvrdnúca na vlhku, 
určená výlučne na lepenie brúsených 
tehál POROTHERM Profi.

Výmena dózy
Pred výmenou dózy sa musí nová 
dóza dôkladne pretrepať (min. 20- 
krát). Úplne vyprázdnenú dózu 
odskrutkujte z pištole a ihneď (do 
30 sekúnd) nahraďte novou dózou. 
Stlačte spúšť pištole na dobu cca 2 
sekúnd a nechajte odtiecť penu, 
aby došlo k vytlačeniu vzdušnej 
vlhkosti, ktorá sa počas výmeny 
dózy dostala dovnútra a ktorá by 
mohla spôsobiť zalepenie adaptéra 
alebo hlavne pištole.

Čistenie aplikačnej pištole 
Z hrotu dýzy opatrne odstránte 
zvyšky peny. Na pištoľ naskrut-
kujte dózu s čističom PUR-peny 
a pištoľ dôkladne prepláchnite. 
Prostriedok nechajte pôsobiť cca 
5 minút a ešte raz dôkladne pre-
pláchnite. Na adaptér pištole 
naskrutkujte novú dózu s penou 
a ihneď uvedte do prevádzky.

Dodávka / skladovanie
Ak sa rozhodnete pre systém 
POROTHERM Profi DRYFIX.extra, 
potrebné množstvo peny 
DRYFIX.extra dostanete spolu 
s tehlami POROTHERM Profi 
podľa množstva tehál.

Dózy s penou skladovať 
a prepravovať výlučne vo zvislej 
polohe ventilom nahor, inak sa 
môže ventil zalepiť. Skladovať 
v chlade.

Dlhodobým skladovaním pri 
teplotách nad 20°C sa skracuje 
doba skladovateľnosti.

Technické údaje

Použitie
Systém POROTHERM Profi  
DRYFIX.extra je spôsob zhotovova-
nia nosného a nenosného muriva 
z brúsených tehál POROTHERM 
Profi na PUR-penu DRYFIX.extra.

Vyskúšaný systém
Patentová ochrana
Rýchla a jednoduchá  
manipulácia
Pevné spojenie tehál lepením
Vynikajúca tepelná izolácia
Jednozložková pena vždy  
pripravená na použitie
Použitie až do –5 °C

■
■
■

■
■
■

■

750 ml
–5 až +35 °C

min. +5 °C (ideálne +20 až +25 °C)
–40 až +100 °C

cca 5 – 10 minút
po cca 20 min.
0,036 W/(m.K)

trieda E

cca 10 m2 muriva
cca 5 m2 muriva

Obsah dózy
Teplota prostredia pri spracovaní
Teplota obsahu dózy pri spracovaní
Tepelná odolnosť
Nelepivosť povrchu (pri 18 °C a 60 % rel. vlh. vzduchu)
Možnosť rezania (pri 18 °C a 60 % rel. vlh. vzduchu)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Horľavosť (STN EN 13501-1)

Výdatnosť 1 dózy:
– hrúbka steny do 150 mm
– hrúbka steny nad 150 mm
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POROTHERM Profi 44 R

(rohová)
POROTHERM Profi 44 K 
(koncová)

POROTHERM Profi 44 
(základná)

POROTHERM Profi 44 K 1/2 
(v prípade ostenia okna alebo 
dverí)

POROTHERM Profi 44 K 
(ostenia v prípade okna 
alebo dverí)

POROTHERM Profi 44 K 1/2 
(polovičná koncová)

extrudovaný
polystyrén XPS 
(pás 4 x 9 cm)

extrudovaný 
polystyrén XPS 
(pás 4 x 9 cm) 

zakladacia malta hr. minimálne 10 mm
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Pôdorys rohu POROTHERM Profi 44

Riešenie väzby rohu z brúsených tehál POROTHERM Profi.

Detail ostenia a parapetu POROTHERM Profi 44

v prípade použitia  
prekladov POROTHERM KP 23,8

v prípade použitia  
roletových prekladov



Ďalšie informácie o systéme 
POROTHERM Profi 
nájdete v prospektoch:

Pýtajte si u vášho predajcu

Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. 
Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané 
rozdielnym zložením tehliarskej hliny v jednotlivých výrobných 
závodoch a neznamenajú vadu výrobku.
Zmeny technických údajov vyhradené. 
Toto vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich. 
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Wienerberger 
Slovenské tehelne, spol. s r. o.

Tehelná 5
953 01  Zlaté Moravce
 
Infolinka 0850 111 283
info.sk@wienerberger.com
www.porotherm.sk


