
 

  

 

Montážní návod pro PVC-U odpadní tvarovky 
 
 
Tyto technické informace platí pro použití, spojování a montáž tvarovek z PVC-U o 
rozměrech DN 32-110 mm s lepenými spoji, určených pro vnitřní odpadní systémy. PVC-U 
tvarovky výrobce Plast Brno splňují nejvyšší kvalitativní parametry a jsou schváleny pro 
použití v České republice podle ČSN EN 1329 Autorizovanou osobou č. 224 ITC Zlín. Výrobce 
je certifikován podle ČSN EN ISO 9001:2009. 
 
Materiál 
Materiálem tvarovek z PVC-U je neměkčený polyvinylchlorid v šedé barvě. U tohoto 
materiálu je za běžných podmínek předpokládaná životnost minimálně 50 let. Tento materiál 
má také velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizace tvorby usazenin) a je na vzduchu 
nesnadno hořlavý (dle ČSN EN 13 501). 
 
Technické a montážní normy 
Pro projektování, montáž a zkoušení PVC-U tvarovek je v platnosti norma ČSN EN 12 056 - 
Vnitřní kanalizace - gravitační systémy. Tato norma uvádí např. hodnoty výpočtového odtoku 
od zařizovacích předmětů, světlosti připojovacích a odpadních potrubí, vzdálenosti mezi 
čistícími tvarovkami apod. 
 
Oblast použití 
PVC-U tvarovky lze používat tam, kde je požadována vysoká tepelná, chemická a mechanická 
odolnost potrubních dílů, spolu se snadnou montáží a vysokou kvalitou spojů (např. pro 
studenou a teplou odpadní vodu z praček a myček nádobí). 
 
Pro průměry připojovacích potrubí od zařizovacích předmětů platí:  

 
Dovolené oblasti použití: 
- běžné odvodňovací systémy - odpadní vody z domácností 
- průmyslové odpadní systémy - pro odpady z hotelových provozů, prádelen, nemocnic a 
dalších 
 
Zakázané oblasti použití: 
- provozy, kde trvalé provozní teploty přesahují 90°C 
- systémy dopravujících média, kterým PVC-U neodolává 
- systémy zabudované v zemi mimo budov 
 
 
 
 
 
 

 Zařizovací předmět  Min. průměr připojovaného potrubí (DN mm) 

 Umyvadlo, fontánka, bidet - samostatné  40 

 Kuchyňský dřez, vana, sprchový kout  50 

 Dřez s pračkou a myčkou nádobí  50 

 2-3 vany, 5-6 pisoárů nebo velkokuchyňský 
dřez 

 75 

 4-6 van, 1-3 záchodové mísy  110 

 Podlahová vpust  dle průměru odtoku vpusti 



 

  

 
 
 
Výrobní program PVC-U tvarovek Plast Brno se skládá z prvků o průměrech DN 32, 40, 50, 63, 
75 a 110 mm. Síla stěny tvarovek pro průměry 32 - 75 je minimálně 3 mm, pro průměr 110 
mm pak 3,2 mm. Hloubka hrdla projektována dle ČSN EN 1329 zaručuje souosé spojení 
tvarovek a trubek a současně minimální spáru pro lepidlo. Provozní a hydraulické vlastnosti 
lepeného spoje zaručují hladký průtok média a to i proti směru orientace hrdla. 
 
Dopravovaná média 
Použitý materiál odolává většině běžných chemikálií (neoxidujícím kyselinám, zásadám, 
benzinu, olejům, alkoholům, aldehydům, peroxidům, průmyslovým odpadním vodám a řadě 
dalších). Se zvyšující se teplotou okolí nebo přepravovaného média tato odolnost klesá.  
Materiál není dostatečně odolný proti aromatickým a chlorovaným sloučeninám. 
 
Označení a popis výrobků 
Označení PVC-U tvarovek je dle ČSN EN 1329-1, která specifikuje označení výrobku – např.: 
 
- jméno výrobce:  Plast Brno 
- jmenovitý průměr a úhel: 63 - 87°30´ 
- materiál:   PVC-U 
- kód oblasti použití:  B - pro vnitřní odpadní systémy 
 
Balení 
Tvarovky jsou zabaleny v polyetylénových sáčcích po 10 kusech a dále v přepravním balení - 
kartonových lepenkových krabicích, čímž jsou tvarovky chráněny proti poškození při dopravě 
i manipulaci. 
 
Doprava 
Při dopravě je zakázáno tahat tvarovky po zemi a po ložné ploše dopravního prostředku. 
Dále je zakázáno s nimi házet nebo je shazovat z ložné plochy. Tvarovky mohou být během 
dopravy poškozeny, a proto je nutné používat pouze nepoškozené kusy. 
 
Skladování 
PVC-U tvarovky je nutno chránit před dlouhodobým účinkem UV záření nebo zdrojů tepla. 
 
Obecný montážní postup  

1. příprava potřebné délky trubky odříznutím a příprava spojované tvarovky. PVC-U 
prvky je možno dělit pilkou na ocel, přičemž je nutno dbát na to, aby byl řez kolmý. 
Po oddělení doporučujeme srazit hrany v úhlu cca 15° pro snadnější nasazení hrdla.  

2. Očištění slepované plochy nemastným rozpouštědlem.  
3. Zkušební sesazení slepovaných prvků, označení hloubky zasunutí.  
4. Nanesení lepidla na PVC-U (např. lepidla Novolep) na obě slepované plochy - lepidlo 

nesmí před spojením zaschnout.  
5. Sesazení prvků do sebe a krátké přidržení po dobu 10 až 15 sekund. Otření zbytku 

lepidla. Je nezbytně nutné dodržet minimální doporučenou dobu schnutí. 

 

 

 



 

  

 
 
Spojování PVC-U s jinými materiály 
Zde se použije přechodový kus s pryžovým O-kroužkem, který se nasune na litinový díl. 
Konec litinové trubky se zasune do hrdla redukce, hladký konec redukce se pak zasune do 
hrdla PVC trubky nebo tvarovky. 
 
Napojení na kanalizační přípojku 
Pro připojení vnitřních odpadů na kanalizační přípojku a na veřejnou kanalizační síť platí ČSN 
75 6101. Za vyústěním kanalizační přípojky na vnější straně objektu za uzávěrem se umístí 
čistící tvarovka. Ta se osazuje na vnitřních svislých odpadních trasách, a to buď 1m nad 
úrovní podlahy nejnižšího podlaží před zaústěním do svodů nebo v blízkosti zalomení trasy. 
 
Montáž při nízkých teplotách 
Vzhledem k obtížnému lepení spojů za nižších teplot se nedoporučuje montáž při teplotách 
nižších než +5°C. V těchto podmínkách je nutné dodržet speciální technologický postup. Čas 
schnutí lepidla se značně prodlužuje, a to až o 2 a více hodin. PVC-U materiál při teplotách 
okolo 0°C křehne. 
 
Montáž do betonu 
Trubky a tvarovky z PVC-U mohou být přímo zabetonovány a jsou v tomto případě 
dostatečně mechanicky odolné. Zapuštění trubek a tvarovek do betonu lze považovat za 
pevný fixační bod. Vzhledem k lepeným spojům není nutno spoj izolovat od betonové směsi. 
 
Odhlučnění 
Svislé trasy potrubí v obytných místnostech jsou zdrojem hluku. Hluk však vzniká také u 
zařizovacích předmětů a také protékajícím médiem. Možnosti jeho potlačení jsou např. 
montáží svislých tras v méně kritických místech objektů, fixací potrubí v tlumivých 
upevněních, instalací odbočkových tvarovek s "náběhem", umístněním trubek v 
samostatných šachtách, izolací potrubí nebo kombinací uvedených způsobů. Pro zabránění 
vzniku zvukových mostů, doporučujeme trubky i tvarovky obalit skelnou vatou nebo 
minerální vlnou. 
 
Údržba 
Zde je nutno věnovat pozornost používání chemických prostředků - viz chemická odolnost 
potrubí ISO/TR 10358 - Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované 
chemické odolnosti. Nátěry tvarovek lze provádět pouze barvami bez rozpouštědel. 


