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KOMPOZITNÉ ROZNÁŠACIE A VYROVNÁVACIE PRSTENCE pre 
kanalizačné šachty - systém TVR T 

    

ROZNÁŠACIE PRSTENCE ( ZÁKLADOVÉ ) DOSKY: 

Sú prvky z kompozitných plastov systému TVR T určené na zakončenie šácht, ktoré sú 
umiestnené v priestoroch cestného telesa, ale i mimo neho. Označené sú symbolom T3 
a T04, v triedach A15, B125 a D400. Tieto prvky odľahčujúce driek plastových šácht 
a betónových skruží umožňujú súčasne výškovú reguláciu šácht. Predstavujú bezpečnostný 
prvok a umožňujú podporu ( osadenie ) zakončenia šachty. Poskytujú tiež podporu pre 
teleskopy plastových šácht a základňu pre inštaláciu kompenzačných prstencov a adaptérov. 
Kónusy a roznášacie prstence sú konštrukčne kompatibilné s hornými prvkami príslušných  
kanalizačných a dažďových šachiet vyrobených podľa EN 1917:2004 a EN 13598-2:2009. 
Tieto prvky spĺňajú podmienky pre použitie uvedené okrem iného aj podľa normy EN 14802: 
2005. 

 Roznášacie prstence typu T3: 
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                                                                 ③ 

 
    
                                                                        
 
 

Poznámky: 

① pre poklopy Ø 600 mm, BEGU, kompozitné a liatinové s veľkosťou dosadacej časti rámu 
menšej ako 780 mm (napr. typ ECOTOP) 
② pre poklopy Ø 600 mm všetkých typov BEGU, kompozit, liatina 
③ pre poklopy Ø 600 mm na šachty s vonkajším priemerom kónusu do Ø 670 mm 
 
 

D032-25112020



Vlastnosti, parametre, konštrukcie prvkov systému TVR T: 

 Materiál – kompozit z termoplastických polymérov (PVC, PE, PEX ) s viskoelastickými 
vlastnosťami  kompenzujúcimi napätie, odolný voči roztláčaniu v prevádzkových 
podmienkach. 

 Tvrdosť >46 Sh D podľa EN ISO 868:2005 
 Absorbcia vody – 0,02% podľa EN ISO 62:2008 
 Pevnosť tlaku – 400 kN podľa EN 124-1:2015-07 
 Mechanický oter – ni = 33% 
 Odolnosť voči mrazu vo vode F 150 ( bez zmeny pevnosti a štruktúry povrchu ) v 

súlade s výskumným postupom IBDiM Nr PB/TB-1/23. 
 Odolnosť voči mrazu v roztoku 2% NaCl F50 (bez zmeny pevnosti a štruktúry povrchu)  

podľa výskumného postupu IBDiM Nr TWm-36/98. Veľmi vysoká odolnosť voči 
periodickému premŕzaniu. Materiál nie je náchylný na tzv. prechody cez 0°C. 
Vyznačuje sa nízkou tepelnou vodivosťou, veľmi dobrý tepelný izolátor. 

 Tepelná odolnosť -30 °C až + 60 °C v nepretržitej prevádzke, a až 180 °C pri montáži 
na asfaltový povrch ( veľmi dobrá povrchová adhézia materiálov ). 

 Chemická odolnosť – vysoká odolnosť voči kyselinám, zásadám, olejom, soli, 
rozpúšťadlám, tukom v koncentráciách nájdených v odpadových vodách 
a povrchových dažďových vodách a snehu. Odolný aj voči síranom, uhličitanom, 
horčíku, všeobecne kyseline a lúhovaniu. 

 Vysoká odolnosť voči biologickej korózii ( spôsobenej lišajníkmi, riasami, hubami a 
rastlinami ) 

 Veľmi dobré vibračno-izolačné vlastnosti: tlmenie vibrácií, vysoký koeficient 
absorpcie a strata energie 

 

 

 

          Príklad osadenia roznášacieho prstenca a  
          vyrovnávacích prstencov s kónusom plastovej  
          šachty  (kónus Ø 600, šachta DN 1000) a poklopom  
          BEGU                                                            
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VYROVNÁVACIE PRSTENCE 
 
Sú prvky z kompozitných plastov systému TVR T určené na podloženie pod poklopy pre 
doregulovanie výšky a sklonu. Označené sú symbolom T1, T1K, T1R, v triedach zaťaženia 
A15, B125 a D400. 
 
Vyrovnávacie prstence T1 
trieda D400 
 

 
 
Vyrovnávacie prstence T1K - klinové 
trieda D400 
 
 

 
Vyrovnávacie prstence T1R 
trieda D400 
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KOMPOZITNÉ ROZNÁŠACIE 
A VYROVNÁVACIE PRSTENCE 

pre kanalizačné šachty systém TVR T



 
LEPIACA A TESNIACA HMOTA: 
 
     Na spojenie a utesnenie kompenzačných prstencov  a ďalších prvkov systému TVR T,   je 
potrebné použiť elastickú tesniacu hmotu na báze polymérov, určenú na spojovanie 
kompozitov, betónu a kovových prvkov. Táto hmota by mala mať nasledujúce parametre: 
pevnosť v ťahu pri pretrhnutí podľa noriem DIN 53515 cca 6,0 N/m2, a normy DIN 53504 cca 
1,8 N/m2, teplotnú odolnosť od - 40°C do + 90 °C ( krátkodobé až + 120 °C ), chemickú 
odolnosť voči kyselinám, zásadám, tukom, palivám, rozmrazovacím soliam vyskytujúcich sa 
v povrchových a splaškových vodách. 
 
     Táto hmota nie je nivelačnou hmotou. Po nanesení na povrch sa aplikuje ďalší prvok a ten 
musí byť pevne zatlačený, aby sa zaistilo správne rozloženie hmoty. Aplikujte nanášacou 
kartušou, na vonkajší a vnútorný obvod vyrovnávacieho prstenca cca Ø 3 - 5 mm.  
 
     Prvky systému TVR T v prevádzke, pod tlakom poklopov a uličných vpustí, majú sklon 
k samosvornosti vďaka špeciálnej štruktúre povrchu. Táto hmota by mala byť medzi všetkými 
konečnými prvkami, t.j. medzi prvkami systému TVR T, betónovými prvkami a liatinou. 
 
Týmto podmienkam vyhovuje hmota značky Würth lepidlo + tmel. 300 ml hmoty obsiahnuté 
v tube by malo byť dostatočné k utesneniu asi 6 - 8 vyrovnávacích prstencov DN600. 
 
Tmel lepiaci a utesňovací : 
                                                                                   ①                                                                                                                           ②  
 
 

 

 

 

 
 
   

 

 

V alternatívnych konštrukciách s použitím betónových prvkov na utesnenie navrhujeme 
asfaltové a gumené  hmoty, kvôli nerovnosti povrchu betónu. Medzi prstence a na vrchnú 
časť prstencov systému TVR T nepoužívajte cementové malty. Hmoty sa báze cementu môžu 
byť len podperou, pevným základom pre konečnú konštrukciu pomocou prstencov a ďalších 
prvkov.  
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DEBNENIE NAFUKOVACIE: 

Ľahké, flexibilné, funkčné nafukovacie debnenie PU-TS, ktoré umožňuje použitie 
vyrovnávacej a opravnej vrstvy z rýchloschnúcich cementových zmesí, polyesterových živíc 
a pod. Vytvorená vrstva tvorí základ pre inštaláciu povhrchových vrstiev systému TVR T, 
kanalizačných šácht a uličných vpustí. Používa sa tiež na ochranu kanalizácie pred 
kontamináciou pri demolačných prácach poškodených šácht. 

 

 

 

 

 

 

 

Pred zahájením demolačných prác slúži debnenie                 Debnenie je vsadené do otvoru šachty, ktorý                        
ako ochrana pred znečistením                                                    umožňuje vylievanie vyrovnávacej vrstvy 
 

Výhody a parametre nafukovacieho debnenia: 
 

 Chráni šachtu z vnútra proti úniku základovej hmoty, dokonale tesní miesto aplikácie 
 Maximálna účinná výška debnenia je 150 mm, doporučená výška opravenej vrstvy je 

od 10 mm do 80 mm ( v súlade s pokynmi výrobcu zalievacích hmôt  ) 
 Počas aplikácie vyrovnávacej hmoty debnenie umožňuje možnosť vizuálnej kontroly 

procesu vylievania a správneho naplnenia  
 Pri opakovanom použití, odolnosť voči priľnavosti odlievacích hmôt na báze cementu 

ale aj vytvrdenej živce. 
 Krátkodobá odolnosť voči teplotám do 160 °C, dovolený krátkodobý kontakt 

s horúcimi asfaltovými hmotami 
 Jednoduchá montáž a demontáž – možnosť odstránenia debnenia po dokončení celej 

finálnej konštrukcie 
 Pracovný tlak 0,02 MPa 
 Nafukovacie debnenie PU-TS 500 je určené pre zhotovenie opravnej vrstvy v šachtách 

s priemerom DN 450  a DN 500.  Na  ukončenie šachty DN 600 odporúčame použitie 
debnenia PU-TS 600 a DN 625 s PU-TS 625. 
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KOMPOZITNÉ ROZNÁŠACIE 
A VYROVNÁVACIE PRSTENCE 

pre kanalizačné šachty systém TVR T



Príklad osadenia poklopu s kompozitnými prstencami (klinové, vyrovnávacie a roznášacie) 
na plastovú šachtu 
 

 

 

 

 

 

Vyrovnávacie prstence T1 (ploché) a T1R  (so zahĺbením) poskytujú možnosť dodatočného 
nastavenia výšky a uhlu (klinové prstence T1K) ako aj podpory pre kanalizačné šachty (napr. 
vyrobené podľa DIN 19854). Roznášací prstenec T3 s roznášacou plochou cca 5 000 cm2 
poskytuje plné odľahčenie plastovej šachty a poskytuje podklad pre vyrovnávacie a klinové 
prstence. 
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Príklad osadenia poklopu s kompozitnými prstencami (klinové a vyrovnávacie)  
na betónovú šachtu 

 

 

Vyrovnávacie prstence T1/600/10 ÷ 150 TVR T systému z kompozitného plastu s výškou 10 
mm, 15 mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, slúžia k vytvoreniu vodotesného systému 
ukončenia šachiet. Zaisťujú správne nastavenie výšky, uhla sklonu a umiestnenie poklopu 
s vonkajším priemerom telesa Ø max 785 mm (napr. DIN 19584). Je možné ich umiestniť na 
prstence kónusového zúženia až do doporučenej výšky 25 cm. Široká škála typických 
systémových prstencov TVR T umožňuje presné nastavenie výšky šachty. Tesnenie a lepenie 
spojov medzi jednotlivými prvkami sa prevádza pomocou lepiacich a tesniacich hmôt, ktoré 
zaručujú tesnosť spojenia počas prevádzky. Klinové prstence  výšky 9 až 22 mm umožňujú 
nastaviť uhol poklopu až o 3%. Aby sa vyrovnávacie prstence zaistili pred pohybom, je nutné 
aby sa na vrchnej časti kónusu vytvorila rovná vrstva. 

 

výrobca:                                   
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KOMPOZITNÉ ROZNÁŠACIE 
A VYROVNÁVACIE PRSTENCE 

pre kanalizačné šachty systém TVR T



KOMPOZITNÉ ROZNÁŠACIE 
A VYROVNÁVACIE PRSTENCE 

pre kanalizačné šachty systém TVR T

Asfaltové vrstvy 
pod rámom poklopu  
5–10 cm

Povrchová vrstva

1
5

0
80

4
0

Nosná vrstva
Mrazuvzdorný podklad zhutnený 
na 95–98 % Proctorovej stupnice

Plávajúci poklop
vonkajší priemer 
vodiacej rúry 
Ø 630 mm

TXS 635/50, 80 – 
adaptér – vodiaci
prstenec 

T1R 625/40; 120 –
vyrovnanie výšky

Vyrovnávacia 
a opravná hmota

Betónový kónus

Spojovacia a tesniaca 
polymérová hmota 

Príklad odsadenia plávajúceho poklopu s kompozitnými prstencami na betónovú šachtu

Označovací elemenet systému TVR T

Je v súlade s Národným technickým hodnotením č. IBDiM-KOT-2017/0047

Druh 
produktu

Výška
Vnútorný 
priemer


