
KOMPLETNÍ SYSTÉM
PRO STAVBU KRBŮ A KAMEN

TVAROVKY PRO STAVBU
TEPLOVZDUŠNÝCH KRBŮ
TVAAROVKYKY PPRORO SSSTATTAVBVBUUU
TEEEPPLPLOVOVZDZDUŠUŠNÝNÝÝCHCH KKRBRBŮŮ

Popis a použití:

Jedná se o nejrozšířenější stavební program. SILAPOR 3G je ideálním 
materiálem pro zdění klasických teplovzdušných krbů. Krby vysta-
věné ze SILAPORU 3G se oproti krbům z izolačních desek příjemně 
prohřívají. Část tepelné energie tedy krb předává zdravým sáláním. 
Nejedná se však o plnohodnotný sálavý akumulační materiál. 

Technické vlastnosti a zpracování:

SILAPOR 3G má objemovou hmotnost 800 kg/m3. Je velmi pevný 
a tvarově stálý. K dispozici je rozmanitá škála různých stavebních 
prvků, které dovolují projektovat přesné a zajímavé stavby. Lze ho 
bez obav obkládat těžšími obklady. Lehce se může zpracovávat 
s pomocí ruční pily na dřevo.
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Popis a použití:

Složení tvarovek RELAX 3G je speciálně naladěno pro stavbu aku-
mulačních krbů (hypokaustů). Krby z RELAXU 3G naakumulují 
velké množství tepelné energie, kterou dále velmi rychle předávají 
do vytápěného prostoru sáláním. 

Technické vlastnosti a zpracování:

RELAX 3G disponuje objemovou hmotností 1 500 kg/m3. Tento ob-
jem již zaručuje zajímavé akumulační schopnosti (měrnou tepel-
nou kapacitu). Pro maximální rychlost předávání tepelné energie 
(tepelná vodivost) je do RELAXU 3G ve velké míře přidáván mletý 
grafi t. Tento přírodní minerál tvoří v tvarovce síť, která rovnoměrně 
a rychle distribuje tepelnou energii tvarovkou. Materiál je velmi 
pevný. Lze ho čímkoli obkládat. Zpracovávejte pomocí úhlové 
brusky s kotoučem na kámen (carborundový kotouč). K dispozici 
je také široká škála tvarů.

TVAROVKY PRO STAVBU AKUMULAČNÍCH KRBŮ

RELAX
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Popis a použití:

Tvarovky s označením GRAFIT 3G byly vyvinuty pro stavbu plnohod-
notných akumulačních topidel (krbů, kamen, sporáků, hypokaustů).
Byl kladen důraz, aby GRAFIT 3G v co nejkratším čase začal předá-
vat tepelnou energii a v dané objemové hmotnosti naakumuloval
co největší možné množství tepelné energie. Doporučujeme na
stavbu topidel, kde je požadována 12 až 24 hodinová akumulace.

Technické vlastnosti a zpracování:

GRAFIT 3G má minimální objemovou hmotnost 2 200 kg/m3. Zpra-
covatelnost je jednodušší než u standardních šamotů. Zpracovávej-
te úhlovou bruskou s carborundovým kotoučem, či na stolní pile. Je 
velmi pevný a tvrdý. GRAFIT 3G je možné čímkoli obkládat. Pro do-
sažení maximální tepelné vodivosti také obsahuje velké množství 
přírodního minerálu grafi tu. K dispozici je také široká škála tvarů.

TVAROVKY PRO STAVBU PLNOHODNOTNÝCH 
AKUMULAČNÍCH TOPIDELGRAFIT
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WHITE 600
Bílé kamnářské lepidlo s tepelnou odolností do 600 °C s kera-
micko-hydraulickou vazbou. Doba zpracovatelnosti je cca 40–50
minut. Není určen do přímého kontaktu s ohněm. Zrnitost lepidla
je 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Aplikuje se speciálně jako
nosná vrstva pro kamnářskou perlinku a pro zdění druhých plášťů
krbů a hypokaustů. Zdí se s ním liaporové tvarovky, akumulační 
tvarovky a šamoty. V pytli se nachází 25 kg suché směsi.

SILATERM MODEL
Je nejpoužívanější kamnářská omítka s tepelnou odolností 200 °C
a zrnitostí 0–63 mm. Tato zrnitost je vizuálně velmi podobná hojně
používaným standardním štukům v dnešních interiérech. Výhoda
této kamnářské omítky spočívá také ve faktu, že ji můžete nanášet
ve vrstvách do 5 cm a jinak designově upravovat (strukturovat).
Dají se s ní vyrovnávat různé nerovnosti. Nanáší se nerezovým hla-
dítkem, stáčí fi lcovým hladítkem a strukturuje molitanovým hladít-
kem. Doba zpracovatelnosti je cca 45 minut. Omítku lze napojovat
a opravovat bez viditelných vizuálních nežádoucích vlivů.

FINISH
Jedná se o designovou velmi jemnou brousitelnou kamnářskou
omítku s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–40 μm. Nanáší 
se gletovací špachtlí, či hladítkem. Brousí se jemnou mřížkou na
sádrokarton či brusným papírem. Doba zpracovatelnosti je 2–3 ho-
diny. Omítku lze napojovat a opravovat bez viditelných vizuálních
nežádoucích vlivů.

ST – H
Jde o hrubou kamnářskou omítku se zrnitostí 1,5mm odolávající 
200°C. Nanáší se gletovacím hladítkem. Stáčí se nejlépe plastovým
hladítkem. Doba zpracovatelnosti omítky trvá 90 minut. Omítku
nelze napojovat. Vždy je třeba dodělat celou nanášenou plochu.
Jako jediná je tato omítka vhodná i do exteriéru. 

KAMNÁŘSKÁ PERLINKA SILATERM
Kamnářská perlinka SILATERM vyniká nehořlavostí a tepelnou 
odolností 550 °C. Je také odolná vůči kyselému a zásaditému 
prostředí, což je u kamnářských malt a lepidel také velmi důležitou 
vlastností. V roli je 50x1 bm (50 m2).

KAMMAL 30
Jedná se o čistě hydraulickou kamnářskou maltu určenou do 
přímého kontaktu s ohněm. Tepelná odolnost je 1 100 °C. Doba 
zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty je 0–1 mm s hrubou zr-
nitostní křivkou. Lze jej použít jako nosnou vrstvu pro kamnářskou 
perlinku, malta je ale hrubší a jedná se o tmavý podklad, který může 
u omítky prosvítat. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých 
plášťů hlavně z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských 
keramických tahů. Malta je velmi pevná. Jedná se o nejvhodnější 
maltu pro venkovní aplikace. V pytli se nachází 25 kg suché směsi, 
nebo dóza o obsahu 1 kg (opravná sada).

HAFŤÁK
Je keramicko-hydraulická malta do přímého kontaktu s ohněm. 
Hafťák odolává 1 100 °C. Doba zpracovatelnosti 20–30 min. Zrni-
tost malty 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Lze použít jako 
nosná vrstva pro kamnářskou perlinku, jedná se ale o tmavý pod-
klad. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých plášťů hlavně 
z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských keramických tahů. 
V pytli se nachází 5 nebo 25 kg suché směsi.

UNIVERZÁLNÍ TMEL SILATERM
Používá se na lepení kalcium-silikátů, šamotů, liaporových 
a žárobetonových tvarovek, kamnářských tahů, plášťů sálavých 
vyzdívek, izolačních desek a provádějí se s ním veškeré opravy 
topidel. Má odolnost 1260 °C. Tmel je určen k přímému kontaktu 
s ohněm. Disponuje chemickou vazbou. Balení vědro 6 kg.
Před použitím kvalitně promíchejte oddělené vodní sklo. Tmel je 
připraven k použití.

Více informací se dozvíte na specializovaných školeních, nebo na kontaktech:

Krby TURBO s.r.o., Nad Oborou 3903, Mělník, 27601, obchod@krbyturbo.cz, www.silaterm.cz, +420 731 411 377

Designed by ZUNEX s.r.o.
Za případné  skové 

chyby neručíme. 



3G RELAX 3G GRAFIT 3G

Rovná deska 1000x500x50 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp100/1

Rovná deska  700x220x75 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp75 n

Rovná deska 1000x250x100 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp25 n

Rovná deska 700x220x40 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp70 n

RELAX 3G Kód: Rd70/40

GRAFIT 3G Kód: Gr70
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Rovná deska 660x220x30 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp66
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Rovná deska 1000x220x40 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp70/1
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Rovná deska 1000x500x40 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp50 n
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Rovná deska 1000x250x50 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp100 n

RELAX 3G Kód: Rd100/50

GRAFIT 3G Kód: Gr50
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KONTAKTUJTE NÁS:

KRBY TURBO s.r.o.
obchod@krbyturbo.cz
gsm: +420 731 411 377

Pokud pod rozměrem tvarovky 
naleznete příslušný název, tvarovku 
vyrábíme v daném druhu a rozměru.

Objednávky prosím zasílejte dle 
předepsaného kódu.

TVAROVKY PRO STAVBU KRBŮ, KAMEN A SPORÁKŮ

Rovná deska 1200x250x50 mm

SILAPOR 3G Kód: Sp100 n/12
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Milan Jirásek

obchodní zástupce pro Čechy
telefon: +420 605 005 823
milan.jirasek@krbyturbo.cz

Petr Javorek

technické poradenství
telefon: +420 737 758 339
technik@krbyturbo.cz

Martin Ditrich

obchodní zástupce pro Moravu
telefon: +420 734 132 435
martin.ditrich@krbyturbo.cz 

Petr Tóth 

manager
telefon: +420 731 411 377
obchod@krbyturbo.cz

Ilona Dombaiová

objednávky
telefon: +420 731 513 328
objednavky@krbyturbo.cz

Blanka Sedláčková

objednávky
telefon: +420 739 209 505 
blanka.sedlackova@krbyturbo.cz



Roh díl 90° R 100/40 mm

výška 700 mm 220/110mm

SILAPOR 3G Kód: Spr90/3
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Radius 330 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr330
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R33040

Radius 440 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr440
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R44040

Radius 550 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr550

700

R55040

Radius 660 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr660
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Radius 770 síla 40 mm 1/8 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr770
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Radius 800 síla 40 mm 1/8 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr800
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Radius 880 síla 40 mm 1/8 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr880
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Rovná deska 1000x400x30 mm

RELAX 3G Kód: Rd100/30

GRAFIT 3G Kód: Gr100/30
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Rovná deska 600x400x30 mm

RELAX 3G Kód: Rd60/30

GRAFIT 3G Kód: Gr60/30
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... a další široký sortiment najdete na www.KRBY-TURBO.cz


