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1. Základní informace 
 
 
Litinový poklop s pryžovou výplní je vyroben z litinové konstrukce, která je vyplněna směsi z pryžo-
vého granulátu a polyuretanového pojiva. 
 
 
Použití: 

- Zakrytí revizní šachty v komunikaci 
- Svými vlastnostmi výrazně prodlužuje životnost revizní šachty 
- Díky útlumovým vlastnostem snižuje hlučnost přejezdu vozidla 

 
 
2. Technické parametry 
 
Litinový poklop s pryžovou výplní je dodáván jako komplet, který se skládá ze samostatného pryžo-
vého rámu a samostatného litino-pryžového poklopu. 
 

Kód Název Hmotnost (kg) 

KAN-D1-set Litinový poklop s pryžovou výplní, typ VR-880.01 (třída D400) 132,5 
 
 
Technické údaje 

Parametr Hodnota 

Vnější rozměr rámu 910 mm 

Výška rámu 150 mm 

Světlý rozměr rámu 610 mm 

Třída zatížení (ČS EN 124-1, ČSN EN 124-2) D400 

Únosnost (ČS EN 124-1, ČSN EN 124-2) 400 kN 

Uložení rámu Pb (ČS EN 124-1) 2,95 N/mm2 

Zajištění vík (měrná plošná hmotnost mMP ČSN EN 124-1) 275 kg/m2 

Bezpečnost dětí (hmotnost víka ČSN EN 124-1) 85 kg 

Odolnost proti skluzu USRV (ČSN EN 13036-4) 42 

Dlouhodobá teplotní stabilita Od -30 °C do +80 °C 

Rozměrová tolerance ± 1,5 % 

Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 + A1 Efl 
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3. Balení a skladování 
 
Litinový poklop s pryžovou výplní jsou baleny na paletu 1000x1000, staženy páskou a zabaleny ne-
průhlednou streč folií. Počet kompletů na paletě je 6. 
Litinové poklopy s pryžovou výplní je možno skladovat při teplotách -20 až +40 °C, při skladování je 
potřeba chránit před deštěm a sněhem. 
 
4. Záruka 
 
Záruka na litinový poklop s pryžovou výplní je 24 měsíců. 
 
 
5. Platnost dokumentu 
 
Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu, vycházejí z objektivního testování a 
vlastních zkušeností výrobce.  
Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. 
Změny mohou být se zákazníkem dohodnuty v doplňující smlouvě nebo jiném odsouhlaseném doku-
mentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne 4/6/2018 Ing. Jaroslav Gajdůšek 
 vedoucí technického oddělení 
 
 


