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T E R M I N O L O G I E 

800-771 Podlahy z dlaždic a obklady keramické 

A 
Armovaná drenážní rohož je umělohmotná fólie se spodními drenážními kanálky a 

vrchní armovací tkaninou. Odvádí vodu, eliminuje tlak vodních par a odděluje dlažbu od 

podkladu. Používá se pod dlažby balkonů a teras. 

 
D 
Dlaždice keramické jsou ploché tenkostěnné prvky určené na podlahu vyrobené z 

vhodných jílových minerálů lisováním a následným vypálením. Mohou být opatřeny 

glazurou. 

 

M 
Mozaika je dlažba nebo obklad z drobných kostek nebo hranolků plochy do 2500 mm2, 

kamenných, skleněných nebo keramických, lepených do malty nebo tmelu. 

 

O 
Obkládačky keramické jsou ploché tenkostěnné prvky určené na stěnu vyrobené z 

vhodných jílových materiálů lisováním, nebo tažením s následným vypálením. Mohou být 

opatřeny glazurou. Podle nasákavosti mohou být mrazuvzdorné (hutné, polohutné), nebo 

určené pro interiér (pórovinové).  

Obkládačky hutné a polohutné jsou obkladové prvky mrazuvzdorné s nasákavostí do 

3 %. 

Obklady do tmele jsou obklady lepené atestovaným tmelem na předem zhotovený 

podklad s největší odchylkou od roviny   2 mm (např. hladká omítka, montované dílce z 

jakéhokoliv materiálu). 

Obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce: 

a) provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 

mm 

b) prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší 

než 500 mm 

 

Obkládačky pórovinové neboli bělninové, jsou obkladové prvky s bílým pórovitým 

střepem (lomem), s průsvitnou glazurou a nasákavostí nad 10 %. 
 

P 
Penetrace je nátěr pronikající do hloubky podkladu sjednocující vlastnosti podkladu před 

aplikací další vrstvy. 

Podlahy a obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce: 

a) provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 

mm 

b) prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí 

menší než 500 mm 

 

S 
Samonivelační stěrka je vrstva maltoviny speciálních vlastností způsobujících 

samovolné vyrovnání povrchu.  

Stěny jsou konstrukce o sklonu přes 45 od vodorovné konstrukce. 

Stropy nebo podlahy jsou konstrukce o sklonu do 45 od vodorovné konstrukce. 

 

T 
Tvarovky hluboké jsou tvarovky částečně zapuštěné do stěny. 

Tvarovky mělké jsou tvarovky osazené na líc zdiva. 

http://www.rts.cz/
mailto:rts@rts.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tmel

