
 

 

Záručný list 
Návod na obsluhu a montáž 
samonosnej plastovej nádrže  

 
UPOZORNENIE ! 
V zimnom období zvýšte pozornosť pri manipulácií a osadení nádrže. Vplyvom nízkych 
teplôt sa materiál stáva krehkí, pri neopatrnej manipulácií môže dôjsť k prasknutiunádrže 

Plnenie je zaistené vstupným nátrubkom /obvykle DN 32 - DN315 (podľa 
požiadavky) napojeným na odpadové potrubie z objektu. Ku kontrole nádrže prípadne 
prístupu do vnútorného otvoru slúži revízny vstup o priemere 0,6 m a štandardnou 
výškou  0,3 - 0,4 m prípadne atypický podľa požiadavky zákazníka, uzavretý 
pochôdznym plastovým poklopom.  
Umiestenie  nádrže 
Upozornenie: Nádrž je konštrukčne vyhotovená ako podzemná nádrž (vnútorný tlak 
napustenej nádrže vyrovnáva obsyp), nie je staticky ani UV vhodná pri umiestnení nad 
zemou. Za poškodenie pri takomto použití výrobca nezodpovedá !  
Osadenie nádrže -Príprava 
Vykope sa stavebná jama, ktorá je z každej strany širšia max. 0,3m. Po vykopaní jamy 
sa prevedú armovacie práce pre betonáž základovej dosky. Doska sa vymeria podľa 
rozmerov nádrže, s hrúbkou najmenej 0,15m. Vyleje sa betón a povrch sa zrovná. Po 
vytvrdnutí dosky sa osadí nádrž, ktorá sa spustí  ručne na lanách pokiaľ nemá prirobené 
uchytenie pre spustenie pomocou ťažkej techniky. Po osadení sa napojí potrubie 
z objektu k nátrubku na nádrži .  
Základné osadenie nádrže – Suché podložie s dobrou absorpciou vody  
Pri obsypávaní sa nádrž musí napúšťať vodou zarovno obsypom po vrstvách 
a zhutňovať.Pri napúšťaní SEPTIKU sa musí každá komora napúšťať samostatne aby 
hladina vody bola v každej komore rovnomerne  v tej istej výškovej úrovni . Na obsypanie 
nádrže sa použije štrk jemnej  frakcie 4/8 – 8/16  ktorý nezadržuje vodu. Nepoužívajte 
žiaden druh zeminy ani zeminu z výkopu, pretože tá absorbuje vodu a mohla by pri 
prívalových dažďoch nádrž preťažiť  o viac ako 100% svojej hmotnosti čo spôsobí 
deformovanie nádrže. Vrchná časť platne nádrže sa tiež obsype štrkom do ¾ výšky 
revízneho komína, zvyšok sa môže dosypať zeminou. Terén sa však nesmie navýšiť viac 
ako po úroveň poklopu ani vytvárať jeho stúpanie po celej ploche nádrže .  
POZOR ! Nádrž je potrebné obsypať v celej výške tak, aby násyp v okolí nádrže nebol 
nižší ako okolitý terén - jama, v prípade ponechania jamy okolo nádrže sa môže do jamy 
hromadiť voda, napríklad z prívalových dažďov čo spôsobí vytlačenie alebo deformáciu 
nádrže. 
Osadenie nádrže – Suché ílové podložie –  
Osadenie nádrže – Miesta z možným povrchovým prietokom  prívalovej vody.   
Postup je podobný ako pri  osadení pre – Suché podložie .Pri podloží kde sa nachádza 
ílovitá zem je potrebné vytvoriť  odvodňovací kanál vyústený do vsakovacej jamy 
z geotextílie - kameňa- štrku ,ktorá by mala byť pod úrovňou dna nádrže aby dochádzalo 
k vstrebávaniu vody ktorú by inak ílová zem neprepustila a voda by sa mohla hromadiť 



 

 

v časti dna nádrže a to by mohlo pri jej vyprázdnenom obsahu deformovať dno prípadne 
nádrž  poškodiť .Toto platí aj pri inom druhu podložia, pokiaľ je nádrž osadená vo svahu 
prípadne je pravdepodobnosť zvýšeného  prietoku vody z prívalových dažďov. 
Osadenie nádrže –Vo svahu –suché podložie 

Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie. Pri osadení nádrže vo svahu 
sa nesmie terén navýšiť viac ako po úroveň poklopu a ani vytvárať jeho stúpanie po celej 
ploche nádrže musí výška násypu  zodpovedať výške revízneho vstupu. V prípade že je 
nevyhnutné ponechať terén v stúpaní a nie je možné ho upraviť a prispôsobiť zaťaženiu 
nádrže, je potrebné v miestach kde terén prekročí výšku násypu zodpovedajúcu výške 
revízneho vstupu rozložiť na nádrž ešte pred zasypaním vrchnej časti polystyrén alebo 
iný ľahčený materiál a vytvoriť jeho stúpanie zodpovedajúce stúpaniu terénu, aby zásyp 
nádrže zodpovedal hmotnosti na 1m2 x VÝŠKA REVÍZNEHO VSTUPU. V miestach,  kde 
terén prekročí výšku revízneho vstupu, pridaním polystyrénu a vytvorením jeho stúpania 
nedôjde k preťaženiu nádrže. Pri osadení nádrže vo svahu  je pravdepodobnosť 
zvýšeného  prietoku vody z prívalových dažďov, pohybom a zosúvaniu pôdy . Nádrž sa 
zabezpečí vytvorením podzemných oporných múrov proti zosúvaniu pôdy .  
Osadenie nádrže – Hlbšie pod terén s použitím nadstavca revízneho vstupu  
Osadenie nádrže – pri prejazde vozidiel . 
Postup je podobný ako pri osadení pre – Suché podložie. 
Nádrže sú dimenzované pre zaťaženie zodpovedajúce výške revízneho vstupu nádrže. 
Pri použití nadstavca výšky max do 0,40m sa od vyústenia revízneho komína z nádrže 
po celej jej ploche rozloží polystyrén alebo iný ľahčený materiál o výške pridaného 
nadstavca aby zásyp nad polystyrénom neprekročil výšku revízneho vstupu .   
Pri použití nadstavca revízneho vstupu výšky nad 0,20m ,alebo pri prejazde vozidiel sa 
od vyústenia revízneho vstupu z nádrže umiestni samonosná  železo- betónová 
roznášacia doska , ktorá presahuje rozmery nádrže a zaťaženie násypu na dosku je 
rozložené na okolitý terén .  
Osadenie nádrže –pri výskyte spodnej vody  
Pri výskyte spodnej vody je nádrž potrebné obetónovať. Nádrž sa napustí vodou 
a obetónuje sa celá najmenej 20cm nad úroveň výšky spodnej vody .Nádrž musí ostať 
napustená  vodou až do úplného vytvrdnutia betónu. Pri výskyte spodnej vody v podloží 
sa musí voda neustále odčerpávať , pri betonáži základovej dosky a pri obetónovaní 
nádrže až do úplného vytvrdnutia betónu . 
Osadenie nádrže –Ležatý valec . 
Pri osadení prevedenia nádrže – Ležatý valec je postup rovnaký ako pri osadení pre 
suché podložie. Nádrž sa osadí na základovú dosku a priestor medzi základovou doskou 
a nádržou, o ktorú prilieha kruhové vystuženie , sa musí dostatočne vyplniť a zhutniť  
pridaním suchého betónu do obsypového štrku, prípadne tento priestor podbetónovať 
aby nedošlo k preťaženiu deformácii kruhového vystuženia a poškodeniu nádrže, najmä 
v strede nádrže .Výkop pre nádrž musí presahovať po šírke min 0,5m na stranu aby bol 
zabezpečený priestor pre manipuláciu pri podsypávaní nádrže v časti dna. 
 



 

 

 
Upozornenie 
K obsypu sa nesmie pridávať stavebný odpad ani ostré kamene ktoré by mohli nádrž 
poškodiť. Nádrž musí ostať napustená vodou až do usadnutia obsypu – najmenej  2 
mesiace. Ak ide o žumpu a je potrebné ju využívať ihneď, napustí sa do ¾ objemu (môže 
sa využívať iba ¼ nádrže to znamená odčerpávať sa môže iba ¼  až do úplného 
usadnutia obsypu .  

 

Zloženie betónu: dávkovanie je na 1m3  
Cement – Holcim, CEM – I 42,5 0,35t   Štrk – frakcia 0,4 0,8t – 1,0t,frakcia 8/16 0,85t 
Voda -      170l                                                 frakcia 4/8 0,2t -0,3t, 
 
Zásady prevádzky  
Nádrž (ak je určená na zber odpadových a splaškových vôd) musí byť pravidelne 
vyprázdňovaná a jej a obsah zneškodňovaný v súlade s predpismi o ochrane životného 
prostredia podľa platnej legislatívy.  Aby sa zabránilo jej preplneniu , je potrebné  
pravidelne kontrolovať výšku hladiny, ktorá nesmie prekročiť spodný okraj vtokového 
potrubia , pokiaľ je potrubie umiestnené do stropu nádrže ,max výška plnenia hladiny je 
po  spodný okraj vnútornej stropnej výstuhy . 
V prípade použitia nádrže ako zberný zásobník vody je potrebné napojiť nádrž na 
prepadové potrubie , ktoré vyúsťuje do vsakovacej jamy aby v prípade prívalových 
dažďov nedošlo k preplneniu. V zimnom období sa uistite, že je nádrž osadená 
v dostatočnej hĺbke proti zamrznutiu vody. 
Samonosné nádrže nesmú byť zaťažované dodatočným tlakom. /napr. stavby, prejazd 
vozidiel a podobne... Plastový poklop slúži len na zakrytie nádrže v zabezpečených 
priestoroch. Pokiaľ sa nádrž nachádza v priestore dosahu neoprávnených osôb, 
verejnosť, prípadne majú k nej prístup malé deti a pod./ musí byť  nádrž opatrená 
liatinovým poklopom, prípadne s uzamykateľným poklopom ktorý nie je súčasťou 
dodávky nádrže ! Nikdy nepoužívajte úplne neobsypanú nádrž ,postup osadenia 
dokončite ihneď podľa času zodpovedajúcemu jednotlivým úkonom osadenia. 
Záruka  
Záručná doba je 24 mesiacov od nasledujúceho dňa po odovzdaní tovaru odberateľovi.  
Pri nedodržaní postupu uvedeného v návode zákazník stráca akýkoľvek nárok na 
reklamáciu. Pri osádzaní musí byť každý úkon nafotený od začiatku výkopových prác , 
podľa postupu v návode a fotodokumentácia musí byť archivovaná počas záručnej doby. 
Pri reklamácií musí byť fotodokumentácia predložená, inak nebude možné reklamáciu 
uznať. Výrobca nezodpovedá za poškodenia z nedbanlivosti, nesprávneho alebo 
neúplného dodržania postupu pri osadení a ani za poškodenia spôsobené záplavami 
a živelnými pohromami. 
 

 


