
     

VYSVĚTLIVKY :

1.  Montáž vymezovací konstrukce *

     

VYSVĚTLIVKY :
1. Dřevěná vymezovací lišta 30 x 50 mm.
2. Detail ocelové kotvy.
3. Zakládací pro�l - nerez.
4. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm (první řada cihel kotvena dvěma vruty TEX délka 45mm). 
5. Nerez vrut 6x40mm nebo 6x35mm.

   6. Šroub do zdiva ( dle typu zdiva např. MRS vrut x natl. hmoždina dle statického posouzení). 
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   * DOPORUČENÝ NÁVOD NA MONTÁŽ.  



     

VYSVĚTLIVKY :

2.  Lifebrick s tepelnou izolací z bezespárové difúzní pěny

1. Vymezovací lišta 30x50.
2. Ocelová kotva vymezovací (kotevní úhelník 40 - 280 mm).
3. Zakládací pro�l - nerez.
4. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm.      
5. Tepelná izolace z bezepárové pěny.
   * DOPORUČENÝ NÁVOD NA MONTÁŽ.  
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VYSVĚTLIVKY :

3. Lifebrick s tepelnou izolací - Jednovrstvá pokládka izolace. * 

     

        * DOPORUČENÝ NÁVOD NA MONTÁŽ.  

1. Vymezovací lišta 30x50.
2. Ocelová kotva vymezovací (kotevní úhelník 40 - 280 mm).
3. Zakládací pro�l - nerez.
4. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm.
5. Talířová hmoždina s nylon. trnem.
6. Tepelná izolace např. ROTAFLEX.
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VYSVĚTLIVKY :

   * DOPORUČENÝ NÁVOD NA MONTÁŽ.  

4. Lifebrick s teplenou izolací - Křížové položení tepelné izolace. *
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DETAIL KŘÍŽOVÉHO PŘELOŽENÍ  IZOLACE

1. Vymezovací lišta 30x50.
2. Ocelová vymezovací kotva (kotevní úhelník 40 - 280 mm).
3. Zakládací pro�l - nerez.
4. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm.
5. Talířová hmoždina s nylon. trnem.
6. Tepelná izolace např.ROTAFLEX.



     

VYSVĚTLIVKY :

5. - Příprava stěny s parozábranou

     

     

1. Dřevěná k-ce.
2. Tepelná izolace např. ROTAFLEX.
3. Vymezovací lišta 30 x 50mm.
4. Zakládací pro�l - nerez.
5. 2x vrut TEX 45 mm (kotvení cihel ke konstrukci nad zakládacím pro�lem do dřeva u každé 3. řady)

B) Montáž zakládacího pro�lu.

A) Příprava stěny.
C) Montáž Lifebrick



     

VYSVĚTLIVKY :

Pohledová plocha : hladká nebo štípaná.

Parapet se osadí(viz. řez) na předem upravenou cihlu
Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm a podlepí se mrazuvzdorným lepidlem.

Rozměr výrobku : délka 500 mm, šířka proměnná dle hloubky okna - hladká nebo štípaná.           

 

     

   6. Příprava otvoru a osazení parapetu - cihlová stěna



     

VYSVĚTLIVKY :

7. Příprava stěny - vyztužení nadokenního překladu.

     

    
    

1. Vymezovací lať 30 x 50mm.
2. Nadokenní překlad - OSB deska upravená na požadovaný rozměr.
3. Zhlaví nosného překladu.
4. Okno nebo dveře.
5. Vrut do dřeva (např. 6 x 40mm).



     

VYSVĚTLIVKY :

8. Montáž otvorové špalety

Pohledová plocha: štípaná (Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm)

Špaleta se nalepí např. mrazuvzdorným lepidlem na předem připravené ostění - viz. řez oknem.
Špalety se dle potřeby upraví seříznutím do požadované velikosti.

Rozměr výrobku: 80x220 mm
Spotřeba na 1m2: 56 ks



     

VYSVĚTLIVKY :

9.  Montáž cihel Lifebrick - 90˚ vnější roh.

1. Montáž svislého vymezovacího roštu (např. lať 30 x 50mm) včetně zakládacího pro�lu nerez 1i2.
    Přesně zarovnat pomocí olovnice.

2. Připevnit rohový ocelový pro�l nad zakládací nerez pro�l např. vrutem  6 x 40- ve vzdálenosti 250mm.

3. Spustit první rohovou kostku na rohový pro�l a zarovnat ji s první řadou Lifebrick.
     Přikotvit do rohového ocelového pro�lu pomocí vrutu Tex.

4. Namontovat rohové kostky až po konec prvního rohového pro�lu, následně vložit další roh. pro�l
     až do poslední kostky a pokračovat v montáži stejným způsobem.

5. Namontovat poslední rohovou kostku na poslední celk. rohový pro�l a změřit zbylou výšku.

6. Odřezat poslední rohový pro�l podle délky zbylé výšky stěny. A připevnit rohové kostky 
    na rohový pro�l a následně namontovat na stěnu.

2”
(50mm)



     

VYSVĚTLIVKY :

10.  Montáž rohu 90° vnější, pomocí kotvy

1. Montáž svislého vymezovacího roštu (např. lať 30 x 50mm) včetně zakládacího pro�lu nerez 1i2.
    Přesně zarovnat pomocí olovnice.

2. Připevnit rohovou kotvu na vymezovací lišty např.vrutem 6x4O mm.

3. Připevnit rohový ocelový pro�l k rohovým kotvám pomocí např.vrutem TEX 6,3x25 mm.
4. Spustit první rohovou kostku na rohový ocelový pro�l a zarovnat ji s první řadou Lifebrick.  

5. Namontovat rohové kostky až po konec prvního rohového pro�lu, následně vložit další roh. pro�l
    až do poslední kostky a pokračovat v montáži stejným způsobem.
    Namontovat poslední rohovou kostku na poslední celk. rohový pro�l a změřit zbylou výšku.
    Odřezat poslední rohový pro�l podle délky zbylé výšky stěny. A připevnit rohové kostky
    na rohový pro�l a následně namontovat na stěnu.    
    

52
0 

m
m

50
 m

m



     

VYSVĚTLIVKY :

11. Montáž vnitřního rohu

Montáž vnitřního rohu řešíme přisazením cihel k sobě s jednostranným 
přesahem.
Přesah cihel plánujeme tak, aby byla styčná spára co nejméně viditelná.
Do roku namontujeme vymezovací lišty pro ukotvení obkladových cihel.
Montáž cihel provádíme tak, aby vznikla co nejmenší spára mezi obkladem.
Vzniklou mezeru je třeba zaplnit voděodolným těsnícím provazem nebo 
polyuretanovým tmelem.



     

VYSVĚTLIVKY :

 12.  Montáž vnitřního rohu na „sraz“

1. Jestliže budeme vnitřní roh řešit z cihel Lifebrick tzv. na sraz, 
     musíme zde použít voděodolné těsnění cca 19 x 14mm.

2. Namontujeme zakládacím nerez pro�lem, přimontujeme první řadu cihel Lifebrick.
    V místě rohu vložíme těsnění.

3. Silikonové těsnění.

Dveře
Obložená stěna Lifebrick

Lifebrick na „sraz“



     

VYSVĚTLIVKY :

13.  Montáž okenního parapetu (dřevostavba).

1. Ostění okna - rám. 

2. Okenní parapet vložíme mezi okenní práh a Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm - viz. detail.

     

    

3. Cihla Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm ukotvena do vymez. roštu např. nerez vrutem 5x50mm

     

4. Úprava Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm před montáží pod parapetní deskou.



     

VYSVĚTLIVKY :

14. Montáž okolo otvorů ( dřevostavba).

1- Oplechování nadokenní výztuže.
2- Přikotvení zakládacího pro�lu nad otvorem.
3- Zakládací pro�l - nerez.
4- Hliníkové orámování nad otvorem.
5- Okno nebo dveře.
6- Startovací pro�l - nerez.
7- Přikotvení Lifebrick pomocí nerez vrutu Tex.



     

VYSVĚTLIVKY :

3

15. Montáž cihel nastojato - zdivo

1. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm

2. Voděodolná překližka (např. OSB)

     

3. Zakládací pro�l - nerez.

4

 

4. Okno nebo dveře.

5. Úprava Lifebrick dle potřeby. Přikotvení každé cihly dvěma
    nerez vruty Tex.

55



     

VYSVĚTLIVKY :

16.  Montáž zvýrazněné šambrány otvoru

 1. Oplechování nadokenní plochy otvoru.
 2. Vystužení nadokenní plochy překližkou.
 3. Voděodolná překližka (např. OSB).
 4. OSB pro�l.
 5. Překližka ( pro odsazení kostek Lifebrick kolem okna ).
 6. Zakládací pro�l - nerez.
 7. Hliníkové orámování otvoru.
 8. Okno.
 9. Horizontálně přikotvená vymezovací lišta.
     



     

VYSVĚTLIVKY :

 17.  Montáž Lifebrick do oblouku - vodorovně

1. Oplechování nebo vyztužení nadokenní plochy (např. OSB pro�lem).
2. OSB pro�l.
3. Oplechování.
4. Úprava cihly Lifebrick dle potřeby - seříznutí do požadovaného tvaru
    pomocí diamantového kotouče.
5. Okenní otvor.



     

VYSVĚTLIVKY :

18. Montáž Lifebrick do oblouku - nastojato

 

1. Cihla Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm se stočí na jednom konci, čímž vytvoří mezeru na opačné
    straně - dle poloměru oblouku. Mezera by neměla převyšovat mezi jednotlivými cihlami cca 10mm.
2. Každá takto otočená cihla Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm se ukotví do OSB pro�lu, který
    kopíruje oblouk nad oknem, dvěma nerez vruty.
3. Poslední cihla oblouku se dle potřeby upraví a dolepí mraz. lepidlem
  - viz detail č.2.



     

VYSVĚTLIVKY :

  19. Ukončení pod podhledem

1. Podhled střechy.
2. Úprava cihly Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm. 
3. Dořezání posledního kamene a přilepení poslední řady Lifebrick 
    mrazuvzdorným lepidlem. 
    



     

     

VYSVĚTLIVKY :

20. Montáž dělícího detailu pomocí parapetu

1. Montáž  OSB k obkládané stěně, ke které se přikotví vodorovně vymezovací lať 30 x 50mm.
2. Montáž Lifebrick na zakládací pro�l - nerez.
3. Dořezání řady Lifebrick .
4. Lifebrick přikotvíme ke stěně pomocí šroubů.
5. Vymezovací lať 30 x 50mm.
6. Montáž parapetu na poslední řadu kemenů Lifebrick a přilepení parapetu
    mrazuvzdorným lepidlem.
8. Oplechování.
9. Plášť domu.



     

     

VYSVĚTLIVKY :

21.  Montáž dělícího detailu pomocí cihly na stojato 

1. Montáž OSB ke stěně.

2. Montáž zakládacího pro�lu a přikotvení řady kamenů Lifebrick.

3. Lifebrisk, který je otočeny o 90° je přikotven k OSB dvěma vruty do dřeva.

4. Přikotvení cihly Lifebrick jedním nerez vrutem Tex.

5. Vymezovací lišta 30 x 50mm.

6. Přikotvení cihly dvěma šrouby - nerez vrut Tex.

7. Oplechování.

8. Plášť domu.

DETAIL OPLECHOVÁNÍ.



     

VYSVĚTLIVKY :

22 .Montáž na kovovou k-ci  -  detail

     

     

1. Ocelová kotva (L30/70 x L60/100).
2. Přikotvení vymezovací lišty (např. šroubem TEX 4,5 x 60mm).
3. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm.



     

VYSVĚTLIVKY :

23. Montáž na kovovou k-ci - vlnitý plech

1. Část nosné k-ce - ocelový pro�l.
2. Ocelová vymezovací k-ce.
3. Kotevní šrouby k upevnění vymezovací k-ce.
4. Zakládací pro�l upevněn šroubem TEX 4,5x32.
5. Přikotvení Lifebrick šroubem TEX 4,5x50.



     

VYSVĚTLIVKY :

24. Montáž Lifebrick na dřevěnou k-ci.

     

     

1. Vymezovací lišta (např. 30x50mm dřevěná impreg.) připevněna na stávající
    podpěry pomocí vrutu Tex.
2. Zakládací pro�l přikotvena pomocí nerez vrutu Tex.
3. První řada kamenů Lifebrick se položí na zakládací pro�l a přikotví se
    každá cihla, která se potká s vymezovací k-cí  nerez vrutem Tex.
    Takto se přikotví první řada cihel Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm.
4. Následně se cihla Lifebrick kotví v každé třetí řadě, kde se ukotví
    cihla Lifebrick, kde se potká s vymezovací k-cí - nerez vrutem Tex.
    



     

VYSVĚTLIVKY :

25. Montáž na dřevěnou k-ci s tvrdou izolací

     

1. Kotevní šroub do vymezovací lišty (dle typu zdiva např. vrut do dřeva 6x80).
2. Nerez vrut 5x50mm do cihly Lifebrick.
3. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm.
4. Tepelná izolace.
5. Schéma montáže rohového pro�lu ( kotvení např. vrutem 6x35)  
    a 90°venkovního rohu ( kotvení např. nerez vrutem 5x70mm). 



     

VYSVĚTLIVKY :

26. Montáž na zděné konstrukce

     

     

1. Vnější stěna z beton. tvárnic , porobetonu nebo pálen. zdiva.
2. Vymezovací lišta (např. lať 30x50mm).
3. Nerez vrut Tex (v první řadě), nerez vrut 5x50mm (v každé třetí řadě).
4. Zakládací pro�l - nerez přikotven pomocí nerez vrutu Tex.



     

VYSVĚTLIVKY :

27. Montáž na zděné konstrukce  s  tvrdou izolací 

1. Betonové tvárnice nebo jiný stavební materiál.
2. Tepelná izolace (např. ROTAFLEX).
3. Vymezovací lišta např. lať 30 x 50mm.

    



     

VYSVĚTLIVKY :

28. Montáž na  lehké sendvičové panely.

1. Panel.

2. Vzduchová mezera.
3. Vymezovací lať např. 30 x 50mm.    

4. Zakládací pro�l - nerez přikotvena vrutem Tex. 
     5. Položení první řady cihel Lifebrick a ukotvení dvěma nerez vruty Tex 
     a následně 5x50 mm nebo 6x70 mm do latě.
     

B) Obkládaná plocha.

C) Zakládací pro�l a montáž Lifebrick.

A) Příprava stěny.



     

VYSVĚTLIVKY :

29. Speci�kace Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm fasádní obkladová cihla                  
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Délka: 220 mm
Výška: 80 mm
Váha: Lifebrick® therm 0,70 kg
Materiál: celoprobarvený lehčený beton
Spotřeba na 1 m2: 56,6 ks
Množství na paletě: 512 ks

  



     

VYSVĚTLIVKY :

Výška: 160 mm
Váha: 2,2 kg
Materiál: celoprobarvený beton
Spotřeba na 1 bm: 6,25 ks
Množství na paletě: 176 ks
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30. 90° vnější rohová kostka



     

VYSVĚTLIVKY :

16
0

Výška: 160 mm
Váha: 2,2 kg
Materiál: celoprobarvený beton
Spotřeba na 1 bm: 6,25 ks
Množství na paletě: 176 ks

31. 45° vnější rohová kostka



     

VYSVĚTLIVKY :

Délka: 220 mm
Výška: 80 mm
Váha: Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm 0,30 kg
Materiál: celoprobarvený lehčený beton
Spotřeba na 1 m2: 56,6 ks
Množství na paletě: 425 ks

32. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm špaletový pásek         
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VYSVĚTLIVKY :

33. Speci�kace - Okenní parapet.

 Délka : 500 mm

 Šířka : proměnná dle hloubky okna

 Výška : 40 mm
  

Matriál : beton

Množství na paletě : 44 ks/ 44ks

Nasákavost : 4 - 5 %

500

40

40

proměnná

 Hmotnost : 100 x 400 - 4,20 kg
                    200 x 400 - 8,40 kg
 



     

VYSVĚTLIVKY :

 34. Zakládací pro�l - nerez

16
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Délka : 2, 44 m

Váha : 0,50 kg/ 1,00 m

Materiál : nerez



     

VYSVĚTLIVKY :

35. Kovová rohová lišta
30 m

m

40mm

40
m

m

Délka : 1,00 m
Váha : 0,80 kg/ 1,00 m
Materiál : pozinkovaný plech tl. 0,55 mm.



     

VYSVĚTLIVKY :

36. Detail ukončení ostění Lifebrick     

1. Stávající zdivo + teplaná izolace 140 mm
2. Fasádní systém Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm 
3. Špaletový pásek tl. 25-30 mm
4. Izolace 20-30 mm
5. Vodící lišta žaluzií



     

VYSVĚTLIVKY :

37. Detail ukončení u podbití     

1. Podbití střechy
2. Krycí lišta 45/45/45 mm
3. Dořez cihly bodově přilepen
4. Impregnovaná lať 30/50 mm
5. Izolace 

5045 65-70



     

VYSVĚTLIVKY :

38. Detail ukončení u terénu 

1. Impregnovaná lať 30/50 mm
2. Vložená izolace ROTAFLEX 
3. Stávající stěna
4. Lifebrick®Standard/Lifebrick®Therm  
5. Zakládací pro�l - nerez 60/160 mm
6. Nerezová kotva 120 mm
7. Stávající terén
8. Izolace proti vlhkosti
9. EPS + izolace

-135

-80

+0



     

VYSVĚTLIVKY :

39. Upevnění kotev k podkladu s hliníkovému pro�lu

Ocelová kotva ukotvená hmoždinkou do stávajícího podkladu a vrutem 8x35 k lati (rozteč 
kotev dle statického výpočtu v návaznosti na vzdálenosti kotev od podkladu a tloušťky 
použité izolace)

Hmoždinka s vrutem upevněná do stávajícího podkladu (rozměr hmoždin dle statického 
výpočtu)



     

VYSVĚTLIVKY :

40. Upevnění kotev k podkladu a dřevěné lati 

Ocelová kotva ukotvená hmoždinkou do stávajícího podkladu a vrutem 8x35 k lati (rozteč 
kotev dle statického výpočtu v návaznosti na vzdálenosti kotev od podkladu a tloušťky 
použité izolace)

Hmoždicka s vrutem upevněná do stávajícího podkladu (rozměr hmoždin dle statického 
výpočtu)
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