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Šikmá střecha byla a je nejběžnějším řešením zastřešení všech typů obytných domů. Výjimkou
však nejsou ani stavby nebytové.
Novostavby a mnohé rekonstrukce starších objektů velmi často využívají atraktivního obytného podkroví pod střechou. Šikmá střecha je a bude jednou z tradic českého venkovského
stavitelství. Klasické pojetí šikmé střechy s tradiční krytinou stále dotváří známou tvář české
kotliny. Mnohé rodinné a bytové domy postavené v minulých stoletích byly v prostoru půdy
ponechány bez jakéhokoliv zateplení. V současnosti dochází k rekonstrukci a renovaci těchto
prostor, které poskytují nejen atraktivní obytnou plochu se šikmými stropy a střešními okny s výhledem na prosluněnou oblohu a široké okolí, ale také v mnohých případech volný a vzdušný
prostor, který oživují prvky tradičního dřevěného krovu. V případě městské zástavby dochází k rekonstrukci podkroví zejména z převisu poptávek po bydlení či administrativní činnosti
v centrech městských aglomerací. Rekonstrukce podstřešních prostor je tak finančně nejdostupnější možnost bydlení či administrativní činnosti.
Široká škála možných řešení s relativně malými nároky na údržbu je umocněna vnějším estetickým vzhledem, který může významně dotvářet atraktivní exteriér stavby.
Prvním impulsem pro zastřešení je ochrana proti vnějším vlivům – dešti, sněhu a větru. Sklon
střechy zajišťuje odvod srážkové vody a tajícího sněhu. Ten se liší podle požadavků jednotlivých druhů krytiny.
Aktuální požadavky na tepelnou ochranu budov, letní stabilitu, požární bezpečnost a ochranu
proti hluku zvyšují sice náročnost správného návrhu a provedení izolace šikmých střech, ale
nemalou měrou tak přispívají k vysokému standardu užívání a k dokonalé vnitřní pohodě –
tepelnému komfortu.

Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation
Tepelný komfort je umocněn kvalitními materiály společnosti Knauf Insulation. Zateplení je možné provést v několika variantách – nad
krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Všechny tři kombinace zateplení jsou vhodné a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. V každém případě, ať už se jedná o jakoukoliv uvedenou vlastnost, dojde
s našimi materiály Knauf Insulation ke zhodnocení vlastností konstrukcí a to nejen zvýšeným tepelným komfortem, ale i zvýšenou odolností
proti hluku a případnému požáru.

Mezi a pod krokevní systém

Mezi a nad krok
kevní systém

Nad krokevní systém

produkty KNAUF INSULATION
S pomocí ECOSE® Technology jsou vyráběny produkty Knauf Insulation ze skelné
vlny. Jde o materiály, které mají velmi dobré až nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti. Původní surovinou pro výrobu skelné vlny je skleněný střep. Produktová řada
ze skelných minerálních vláken je vyráběna v rolích i deskách.
Výrobky ze skelné minerální vlny jsou snadno komprimovatelné. Výhodou je tedy jejich velké v množství v malém balení, což usnadňuje i jejich transport. Komprimací
výrobky neztrácí své vlastnosti včetně obnovení své původní tloušťky.
Produkty Knauf Insulation vyráběné z kamenné vlny jsou především odolné vůči ohni
a zachovávají si při nadměrném namáhání svoji tvarovou stálost. Původní surovinou
pro výrobu kamenné vlny je čedič. Produktová řada z kamenných vláken je vyráběna
v deskách a lamelách.
Jde o tvrdší materiály s vyšší objemovou hmotností. Jejich předností je právě dlouhodobá stálost ve vynikajících mechanických vlastnostech.
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Tepelně-izolační vlastnosti
Tepelně-izolační charakteristiky konstrukcí a požadavky na jejich
specifikaci jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Jde o primární stanovení těchto parametrů, které mají zajistit dostatečnou tepelnou
pohodu v interiéru.
Základním požadavkem na šikmou střešní konstrukci konstrukci z hlediska tepelné techniky je součinitel prostupu tepla
UN [W/(m2.K)]

Součinitel prostupu tepla UN,20 [W/(m2·K)]
Požadavky
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně
Střecha strmá se sklonem nad 45°

Požadovaná hodnota

Doporučená hodnota

0,24

0,16

*

0,16

0,20

těžká

0,38

0,38

lehká

*) lehká konstrukce – plošná hmotnost vrstev od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě do 100 kg/m2, včetně teto tepelně-izolačni vrstvy.

Kondenzace
Norma ČSN 73 0540-2 požaduje průkaz odstranění kondenzace
uvnitř konstrukce v případech, kdy je tím ohrožena požadovaná
funkce celé konstrukce. Tímto je míněno zkrácení předpokládané
životnosti konstrukce, snížení vnitřní povrchové teploty vedoucí
ke vzniku kondenzace a tím ke vzniku plísní, jakékoliv objemové
změny vznikající s nasákavostí daných materiálů a zhoršení mechanické odolnosti a stability. Pro snížení kondenzace v konstrukci je
nutné omezení prostupu vlhkosti do konstrukce. Vlhkost se do konstrukce dostává především z vytápěného prostoru.
Pokud povrchová teplota konstrukce, míněno na straně interiéru,
klesne pod hodnotu rosného bodu (rosný bod, nebo-li teplota
rosného bodu je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen
vodními parami, relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100%) nastává kondenzace v konstrukci, pak je dostatečně izolačně ošetřena
a dojde tedy k odstranění možnosti vzniku kondenzátu a následně
ke vzniku plísní.
K tomu je tedy potřeba posoudit také teplotu vnitřního povrchu konstrukce ve vztahu k minimální požadované vnitřní povrchové teplotě
θsi,N ve °C. Tímto postupem se prokazuje, že nedojde k povrchové
kondenzaci, která může být příčinou růstu plísní.
Tepelné mosty
Rozhodující pro toto kritérium jsou kritické detaily – tepelné mosty
v konstrukci a tepelné vazby mezi konstrukcemi – např. přechod
šikmé střechy na svislou konstrukci v místě pozednice, napojení
okenního otvoru na střešní konstrukci apod. V návrhovém řešení je

Detail hřebene šikmé střechy s parozábranou umístěnou
mezi minerální izolací, tloušťka izolace nad a pod musí
být v minimálním poměru 1:5.
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třeba stanovit vícerozměrné teplotní pole kritického detailu a v něm
nalézt nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Řešení pro odstranění
tepelných mostů je velmi jednoduché. Dostatečnou tloušťkou tepelné izolace je problém vyřešen.
Parotěsnost
Odstranit však musíme i vlhkost, která chce ze strany vytápěného
prostoru proniknout do konstrukce. Ke snížení tohoto rizika kondenzace vkládáme obvykle do konstrukce parotěsnou vrstvu, která
se umisťuje na vytápěnou stranu konstrukce. Tím podstatně omezíme pronikání vodních par do konstrukce stěny. Parotěsná vrstva
musí byt souvislá a spoje musí být utěsněny.
Prodyšnost
Ze strany exteriéru je v šikmé střešní konstrukci izolace chráněna
difuzní pojistnou hydroizolací. Ta zajišťuje průchod vodní páry směrem k exteriéru, ale nedovoluje případné venkovní vlhkosti průnik
do tepelně izolačního souvrství. Pojistná hydroizolační vrstva je
tak i pojistkou pro znehodnocení tepelné izolace větším množstvím
srážkové či zkondenzované vody. Tato vrstva je důležitým prvkem
převážně v období jara či podzimu, kdy dochází k velkému výkyvu
mezi nočními a denními teplotami vzduchy v exteriéru.
Rozhodnutí o aplikaci, typu a parametrech všech prvků konstrukce
musí být vždy obsaženo v projektu stavby, především pak v tepelně-technickém posouzení.

Detail hřebene šikmé střechy s parozábranou umístěnou pod minerální izolací, vhodné pro šikmou střechu
s minimálním množstvím prostupů.

Požární odolnost
Požární odolnost stavebních konstrukcí se hodnotí zásadně pro
celý systém. Od šikmé střechy jako systémového řešení obvodového pláště je obvykle požadována požární odolnost s označením
„REI“, kde R značí únosnost a stabilitu, E je celistvost a I je izolace.
Celkově jde tedy o hodnotu, která uvádí čas (např. REI 30), po který konstrukce odolá ohni, uvádí se v minutách.
Výrobci a dodavatelé celých systémů (např. výrobci sádrokartonových systémů Knauf) poskytují ve svých podkladech odzkoušené
a plně funkční skladby se stanovenou klasifikací požární odolnosti
– REI. Ve skladbě je jasně definován požadavek na tepelnou izolaci včetně její minimální tloušťky a objemové hmotnosti.

Zvuko-izolační vlastnosti
Z akustického hlediska je šikmá střecha obvodovým pláštěm budovy a vztahují se tak na ni požadavky stanovené v ČSN 73 0532.
Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně
o ochraně proti hluku. U šikmých střech musíme zajistit co nejvyšší
akustickou pohodu, tu zajistíme zejména materiály, které mají vhodnou zvukovou pohltivost. Konstrukce jako celek pak musí splňovat
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Jde o schopnost konstrukce bránit přenosu zvuku z exteriéru do interiéru.

Ve fázi predikce musí být konstrukce nevržena a posouzena tak,
aby vhodně zvolený systém odpovídal příslušnému požadavku
na vzduchovou neprůzvučnost. Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů nemá jasně dané požadavky. Stanovuje se individuálně, dle vnějších hlukových hladin. Jiný požadavek tak bude pro
objekt ve velkoměstě u rušné komunikace a jiný je stanoven pro
podhorskou vesnici daleko od civilizace.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 2 m před fasádou (dB)
noc: 22.00–6.00

≤ 40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

den: 6.00–22.00

≤ 50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R´w nebo DnT,w (dB)
obytné místnosti

30

30

30

33

38

43

48

lůžkové pokoje, vyšetřovny

30

30

33

38

43

48

-

-

-

30

30

33

38

43

kanceláře, pracovny

Energetické hodnocení
Energetická náročnost budov je významným ukazatelem stupně zateplení obvodového pláště budovy. Čím vyšší je tento stupeň, tím je energetická náročnost objektu nižší
a tím je nižší i financování provozu tohoto objektu z hlediska vytápění.
Grafickým ukazatel energetické náročnosti na provoz budovy je energetický štítek.
Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A, B, C, D, E,
F, G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G).
Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A, B, C.
Energetické štítkování se tak v dnešní době zařadilo do běžných benefitů realitních
kanceláří, developerů a stavebních firem. Energetický štítek budovy je důležitým ukazatelem úspornosti budovy a kritériem pro její výběr.
Jedná se o energeticko-ekonomický přístup, který ve velké míře ovlivňuje naše hospodaření s vhodně vynaloženými investičními prostředky. Zateplením šikmé střechy
může dojít k efektivnímu snížení energetické náročnosti na provoz objektu významným
způsobem. Velmi účinně se tento efekt projeví u dvoupodlažních rodinných domů.
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Mezi a pod krokevní systém

Střešní krytina

Krokev
Rošt pod krokvemi
R

Lať
Kontralať
Pojistná difuzní fólie

Izolace
e Knauf Insulation
vrstva mezi krokvemi
izolace K
Knauf Insulation má velmi
vysokou tuhost a vynikající tepelněizolační vlastnosti

Parotěsná zábrana

Sádrokartonová deska

Izolace
e Knauf Insulation

vnitřní obkladový materiál

vrstva pod krokvemi

Tepelná izolace uložená
mezi krokvemi

mezi a pod krokvemi
jedna vrstva pod krokvemi
v tl. 50 mm

mezi a pod krokvemi
dvě vrstvy pod krokvemi
v tl. 2 × 50 mm

mezi a pod krokvemi
dvě vrstvy pod krokvemi
v tl. 2 × 100 mm

tl. izolace 200 mm

tl. izolace 250 mm

tl. izolace 350 mm

tl. izolace 450 mm

U = 0,25 W/m2K

U = 0,16 W/m2K

U = 0,11 W/m2K

U = 0,08 W/m2K

Nevyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

®

Pozn.: Všechny hodnoty součinitele prostupu tepla vychází z výpočtů programu TEPLO 2009, Svoboda SOFTWARE , výpočet je proveden pro konstrukci s mírnými tepelnými
mosty s výpočtovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK.
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Foto instalace

Příprava izolace, kontrola krokví s již aplikovanou pojistnou
difuzní folií

Přesné odměření světlé rozteče krokví

Odříznutí předem stanovené části izolace, světlá rozteč
s rezervou 20 mm

Aplikace minerální izolace mezi krokve lehkým bočním
stlačením

Montáž kovového roštu pro izolování podkrokevníí část –
první vrstva pod krokvemi

Aplikace minerální izolace pod krokve do připraveného
kovového roštu

Aplikace parotěsné zábrany na kovový rošt

Aplikace vnitřního obkladového materiálu – příklad
aplikace sádrokartonové desky

7

8
160

0,23/0,24

K 311-6

0,23/0,24

K 311-9

200

K 311-11

80

40

40

80

40

40

80

40

40

80

40

40

80

40

40

280

240

200

280

240

200

280

240

200

280

240

200

280

200

200

(mm)

celková

Tloušťka
Izolace

2 ×15

2 ×15

2 ×15

2 ×12,5

2 ×12,5

2 ×12,5

12,5

12,5

12,5

2 ×12,5

2 ×12,5

2 ×12,5

12,5

12,5

12,5

(mm)

(profily)

Tloušťka
opláštění

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

899

900

900

900

(mm)

krokví

Vzdálenost

100 ×200

100 ×200

100 ×160

100 ×200

100 ×200

100 ×160

100 ×200

100 ×200

100 ×160

100 ×160

100 ×160

100 ×160

100 ×200

100 ×160

100 ×160

(mm)

bxh

Krokev

49
52
52
52
56
56
56

60
( D 111-KNAUF RED, CW profily)
60
( D 111-KNAUF RED, CW profily)
60
( D 111-KNAUF RED, CW profily)
90
( D 111-KNAUF RED, CW profily)
90
( D 111-KNAUF RED, CW profily)
90
( D 111-KNAUF RED, CW profily)

46

60
( D 111-KNAUF RED, dřevěné latě)

45
( D 111-KNAUF RED, CW profily)

46

60
( D 111-KNAUF RED, dřevěné latě)

49

46

60
( D 111-KNAUF RED, dřevěné latě)

45
( D 111-KNAUF RED, CW profily)

45

30
( D 111-KNAUF RED, dřevěné latě)

49

45

30
( D 111-KNAUF RED, dřevěné latě)

45
( D 111-KNAUF RED, CW profily)

45

(W/m2·K)

celé konstrukce

Vzduchová
Neprůzvučnost Rw

30
( D 111-KNAUF RED, dřevěné latě)

(požární odolnost sádrokartonového systému D 11)

Požární odolnost EI

*) Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro minerální izolaci TI 135 U (Unifit 035) a pro TI 140 U (Unifit 039). Všechny hodnoty uvedené v tabulce vychází ze zkoušení akreditovaných laboratoří a z podkladů firmy Knauf.

200

K 311-10

0,18/x

200

0,18/x

K 311-8
160

200

K 311-7

160

200

0,18/x

K 311-5

160
200

0,23/0,24

K 311-4

K 311-3

Šikmé střechy s jednoduchou vrstvou zateplení pod krokvemi, s CW profily

200

0,18/x

0,23/0,24

K 311-2

200

K 311-2

0,18/x

K 311-2

160

200

0,23/0,24

K 311-2

160

K 311-2

0,23/0,24

(mm)

(W/m2·K)
(mm)

pod
krokvemi

mezi
krokvemi

(λ = 0,035/λ = 0,039 W/mK)

K 311-2

Izolace Knauf Insulation *)
v sádrokartonovém
systému KNAUF K 311

Tloušťka
Izolace

Tloušťka
Izolace

Součinitel prostupu tepla U

Vlastnosti celého systému

Zásady montáže tepelné izolace do šikmých střech
Novostavba i rekonstrukce
• Provedení kontroly krovu před prováděním izolačních prací.
Stav, který musí odpovídat mechanické odolnosti a stabilitě.
• Rozměry instalovaných či opravených nosných prvků musí odpovídat projektové dokumentaci.
• Předem musí být provedena aplikace pojistné difuzní fólie, která v konstrukci odděluje krytinu od tepelné izolace (v případě,
že nejde o instalaci tepelné izolace do nadkrokevního systému)
Na vnější stranu krokví vždy instalujeme kontaktní pojistnou difuzní folii. Tato fólie je natažena přes krokve a ukotvena na kontralatě. Vnější krytina se pokládá dle předpisů montáže jednotlivých výrobců.
• Povrch, kam aplikujeme tepelnou izolaci, nesmí být zvlhlý, vlhký
či mokrý, musí být suchý nebo vyschlý.
• Izolace mezi krokve musí odpovídat rozměru světlé šířce rozteče
krokví se zhruba 20 mm rezervou.
• Materiál se vkládá mezi jednotlivé krokve lehkým bočním stlačením. Pružné dotvarování je u skelné minerální izolace samozřejmostí. Dojde tak k celistvému vyplnění mezikrokevního prostoru
po jejím zasunutí mezi krokve. Omezí se tak tepelné mosty vzniklé případnou netěsností. Izolace vložená mezi krokve je upravena tak, že se nemusí nikterak mechanicky přichycovat. Do doby
zakrytí další vrstvou izolace je stabilita zajištěna bočním třením.

• Velkou pozornost je nutné věnovat místům případného vzniku
tepelných mostů. Izolace v šikmé střeše musí být napojena
na izolaci svislých stěn, popřípadě ji musí překrývat. Obzvláštní
pozornost se musí projevit v místech prostupu některých instalačních prvků – např. odvětrání kanalizačního potrubí apod. Místo,
kde se šikmá střecha napojuje na štítovou zeď by rozhodně nemělo být odděleno krokví, ale vždy by mezi těmito dvěma prvky
měl být vložen pruh tepelné izolace.
• Při kladení více vrstev na sebe se musí místa styku překrývat.
• Podrokevní systém je ve většině případů proveden z dřevěného
či kovového roštu. V případě dřevěného roštu je třeba dbát
na únosnost systému a na požární odolnost jednotlivých hranolů.
Pokud se používají kovové profily je třeba dbát nejen na požární odolnost a únosnost systému, ale i na dostatečné odsazení
od spodní konstrukce tak, aby případná roštová tepelně-izolační
výplň byla v dostatečném množství aplikována pod prvky kovového roštu – zamezení vzniku tepelného mostu.
• Izolaci je nutné na straně interiéru překrýt parotěsnou zábranou.
• Parotěsná zábrana se musí při instalaci překrývat o 2–3 cm a musí být
ve spojích neprodyšně slepena. Vhodná je oboustranně lepící páska.
• Zakrytí podkrokevního roštového systému je provedeno pomocí
materiálu vhodného pro použití v interiéru (např. sádrokartonové
desky, dřevovláknité desky apod.)

Příklad detailu ukončení střešního pláště s povlakovou
krytinou v místě pozednice

Příklad detailu ukončení střešního pláště se skládano
skládanou
krytinou v místě pozednice

Výhody
• Dosažení nejen požadovaných ale i doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN.
• Energeticky úsporné řešení v rozumné cenové relaci, přinášející nejen významné úspory při vytápění, ale i vyšší tepelný komfort
a tepelnou pohodu.
• Návratnost vložených investic za velmi krátkou dobu, čím kvalitnější izolace, tím vyšší standard a brzký návrat vložených investic.
• Použitím doporučených materiálů se zvýšenou tuhostí se dosáhne maximální možné životnosti celé konstrukce.
• Všechny materiály společnosti Knauf Insulation jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.
• Všechny materiály společnosti Knauf Insulation mají vysokou zvukovou pohltivost – zvuková pohltivost až třída A.
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Nad krokevní systém

Kontralať

Krokev
Pobití

Lať

Parotěsná zábrana
Střešní krytina
Dřevěný pomocný rošt
Izolace Knauf Insulation
první vrstva nad krokvemi
izolace Knauf Insulation má velmi
vysokou tuhost a vynikající tepelněizolační vlastnosti

Pojjistná difuzní fólie
Izolace Knauf Insulation
druhá vrstva

Výhody nad krokevního systému
• Estetický vzhled interiéru – přiznáním krokevního systému v interiéru se zvyšuje estetický komfort vnitřního prostředí
• Minimalizace vzniku tepelných mostů – tepelná izolace
se aplikuje mezi pomocný dřevěný rošt, který koresponduje s krokevním systémem, dosažení vyšších hodnot součinitele prostupu
tepla než u staršího způsobu zateplování pouze mezi krokve,
které je v dnešní době již zastaralé a neefektivní ve srovnání
s ostatními příklady zateplení šikmých střech
• Odstranění kondenzace v místě krokví, vyšší životnost
krovu – posun linie kondenzace za hranici nosného krokevního
systému přispává k vyšší životnosti celého krovu
• Snadná a nenáročná aplikace – jednoduchý způsob aplikace
tepelné izolace do šikmé střechy, způsob vhodný zejména při
rekonstrukcích historických budov
• Eliminace zatékání během aplikace minerální izolace –
v případě možného zatečení je konstrukce chráněna původními
vrstvami střešní konstrukce a následnou aplikací parotěsné vrstvy, která chrání tyto původní části krovu před zatékáním

Příklad detailu
nad krokevního systému – v místě pozednice

P dél ý řřez šikmou
Podélný
šik
střešní
ř š í konstrukcí
k
k í
v nad krokevním systému
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Mezi a nad krokevní systém

Krokev

Kontralať
Lať

Sádrokartonová deska
vnitřní obkladový materiál

Parotěsná zábrana

Střešní krytina

Izolace Knauf Insulation
druhá vrstva

Izolace Knauf Insulation

Pojistná difuzní fólie

první vrstva mezi krokvemi
izolace Knauf Insulation má velmi
vysokou tuhost a vynikající tepelněizolační vlastnosti

Dřevěn
ný pomocný trám

Výhody mezi a nad krokevního systému
• Zvýšení obytné plochy – aplikací minerální izolace nad krokve získáme užitný prostor, který bychom jinak nutně museli využít
pro aplikaci minerální izolace pod krokve
• Minimalizace vzniku tepelných mostů – tepelná izolace
se aplikuje mezi pomocný dřevěný rošt, který koresponduje s krokevním systémem, dosažení vyšších hodnot součinitele prostupu
tepla než u standardního zateplování pouze mezi krokve, které
je v dnešní době již zastaralé a neefektivní ve srovnání s ostatními příklady zateplení šikmých střech
• Odstranění kondenzace v místě krokví, vyšší životnost
krovu – posun linie kondenzace za hranici nosného krokevního
systému přispívá k vyšší životnosti celého krovu
• Snadná a nenáročná aplikace – jednoduchý způsob aplikace
tepelné izolace do šikmé střechy, způsob vhodný zejména při
rekonstrukcích starších budov z vnějšího líce budovy

Příklad detailu
mezi a nad krokevního systému – v místě pozednice

Zásady v případě použití nad krokevního systému
nebo při použití mezi a nad krokevního systému
• Nutný statický výpočet
• Dodržení projekčních zásad z hlediska tepelně-izolačního
– správné pořadí vrstev od interiéru:
- vnitřní obklad
- parotěsná zábrana
- tepelně-izolační vrstva – minerální izolace Knauf Insulation
- difuzně-pojistná fólie
- krytina

Podélný řez šikmou střešní konstrukcí v mezi
a nad krokevním systému
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Vlastnosti produktů Knauf Insulation
IDEÁLNÍ minerální izolace Knauf Insulation – mezi krokve

TI 135 U (Unifit 035)

λ D = 0,035 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Tloušťky

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
220, 240 (mm)

Standardní šířka

1200 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T2-AFr5

Certifikát CE – číslo certifikátu

0764–CPD–0122
001-BK-511-3338-0023-K00A

Kyemark

Vynikající tepelně-izolační vlastnosti.
Ideální izolace mezi krokve, pro standardní střešní konstrukce s nejvyšším tepelně izolačním komfortem, pro energeticky úsporná opatření, která splňují požadavky nízkoenergetického i pasivního bydlení.
Šikmé střechy
Produkty
Tepelně-izolační vlastnosti

Zvuko-izolační vlastnosti

Požární odolnost

ze skelné vlny
TI 135 U (Unifit 035)
TI 137 U (Unifit 037)
TI 140 U (Unifit 039)
TI 140 Decibel
TI 435 U
TP 115
Classic 035
Classic 039
z kamenné vlny
MPE
MPS
Doporučená řada produktů
Možná řada produktů

Název produktu

Požadavek
normy (doporučená hodnota)
UN

Minimální tloušťka
izolace potřebná
pro požadavek
normy
(potřebná pro doporučené hodnoty)

Počet rolí na danou plochu
střechy
požadovaná hodnota
(doporučená hodnota)

(W/m2·K)

(mm)

(ks)

TI 135 U (Unifit 035)
TI 137 U (Unifit 037)
TI 140 U (Unifit 039)

0,24 (0,16)

100 m2

250 m2

lepší
nejlepší

Návratnost
celkových investic
při 30% úspoře
tepla *)

Návratnost
celkových investic
při 50% úspoře
tepla *)

100 m2 250 m2

100 m2

(roky)

250 m2

(roky)

180 (160 + 100)

24 (28)

60 (70)

6,0

8,0

4,5

6,5

220 (180 + 100)

26 (22 + 11)

66 (54 + 27)

7,0

9,0

5,0

7,0

240 (180 + 120)

28 (24 + 12)

70 (53 + 30)

8,0

10,0

5,5

7,5

*) při původních nákladech na vytápění cca 40 tis. Kč/rok, úspora je počítána bez jakýchkoliv dotačních programů
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dobrý

Doporučené minerální izolace Knauf Insulation
DOPORUČENÁ minerální izolace Knauf Insulation – mezi krokve
TI 137 U (Unifit 037)

λ D = 0,037 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Tloušťky

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
220, 240 (mm)

Standardní šířka

1200 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T2-AFr5

Certifikát CE – číslo certifikátu

0764–CPD–0122

Kyemark

001-BK-511-3338-0036-KE0A

Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.
Ideální izolace mezi krokve, pro standardní střešní konstrukce s vyšším tepelně izolačním
komfortem, pro energeticky úsporná opatření, která splňují požadavky nízkoenergetického bydlení.

TI 140 U (Unifit 039)

λ D = 0,039 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí,
jednostranně opatřený světlou netkanou textilií.
Tloušťky

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220,
240 (mm)

Standardní šířka

1200 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T2-AFr5

Certifikát CE – číslo certifikátu

0764–CPD–0122

Kyemark

001-BK-511-3338-0007-K00A

Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.
Ideální izolace mezi krokve, pro standardní střešní konstrukce, pro energeticky úsporná
opatření, která splňují normové požadavky.

DOPORUČENÁ minerální izolace Knauf Insulation – pod krokve
TI 435 U

λ D = 0,035 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Tloušťky

30, 50 (mm)

Standardní šířka

1200 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T2-AFr5

Certifikát CE – číslo certifikátu

0764–CPD–0122

Kyemark

001-BK-511-3338-0024-K00A

Velmi dobré tepelně-izolačni vlastnosti.
Ideální izolace pod krokve, pro standardní střešní konstrukce, pro energeticky úsporná
opatření.
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Možné minerální izolace Knauf Insulation
MOŽNÉ minerální izolace Knauf Insulation – mezi, pod a nad krokve
TI 140 Decibel

λ D = 0,038 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Nadstandardní zvuko-pohltivé vlastnosti s dobrou požární odolností. Nejvhodnější umístění je do mezi krokevních systémů.

TP 115

λ D = 0,037 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě
desek, balený standardně po více kusech.
Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Nadstandardní zvuko-pohltivé vlastnosti s dobrou požární odolností. Nejvhodnější umístění je do pod krokevních systémů.

Classic 035

λ D = 0,035 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvuko-pohltivé vlastnosti s dobrou
požární odolností. Nejvhodnější umístění je do nad krokevních systémů, pro energeticky
úsporná opatření, která splňují požadavky nízkoenergetického i pasivního bydlení.

Classic 039

λ D = 0,039 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Dobré izolační vlastnosti. Velmi dobré zvuko-pohltivé vlastnosti s dobrou požární odolností. Nejvhodnější umístění je do nad krokevních systémů, pro požadovaná energeticky
úsporná řešení.

NOBASIL MPE

λ D = 0,037 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek,
balený standardně po více kusech.
Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, standardní zvuko-pohltivé vlastnosti a vynikající
požární odolnost.
Vhodný zejména do střešních systémů se zvýšenými požadavky na požární odolnost.

NOBASIL MPS

λ D = 0,037 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek, baleny
standardně po vice kusech.
Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, standardní zvuko-pohltivé vlastnosti a vynikající
požární odolnost.
Vhodný zejména do střešních systémů se zvýšenými požadavky na požární odolnost.

14

PŘIROZENĚ LEPŠÍ POCIT
MINERÁLNÍ IZOLACE NOVÉ GENERACE

lech zcela novou generací minerální izolace s použitím nové patentované technologie ECOSE® Technology.
ECOSE® Technology je revoluční, nová pojivová technologie na přírodní bázi, neobsahující formaldehyd, fenol ani akrylové pryskyřice,
postavená pouze na obnovitelném organickém materiálu namísto chemikálií vyráběných z ropy.

Výhody izolace nové generace s technologií ECOSE® Technology
Skvěle se s ní pracuje:
– příjemnější na dotyk
– méně prašná
– bez zápachu
– snadno se řeže
Symbolizuje vyšší úroveň udržitelnosti:
– zlepšuje
l š j kvalitu
k lit vzduchu
d h v interiéru
i t ié ve srovnání
á í s běž
běžnou minerální
i ál í vlnou
l
– odpovídá principům trvale udržitelného rozvoje společnosti
– výroba se vyznačuje nižším objemem emisí
Nabízí všechny výhody tradiční minerální izolace:
– tepelné, akustické a protipožární vlastnosti
– paropropustnost
– vysoký obsah recyklovaného materiálu

úspora energie

teplo

ticho

požární ochrana

ochrana přírody

Technické zastoupení v ČR

Obchodní zastoupení v ČR

produktový a aplikační specialista
Milan Pokrivčák +420 602 627 219
milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

 Martin Vlček

+420 724 668 320
martin.vlcek@knaufinsulation.com

 Milan Bogdan

+420 602 553 837
milan.bogdan@knaufinsulation.com

produktový a aplikační manažer
Marcela Bosáčková +420 724 552 963
marcela.bosackova@knaufinsulation.com

 Jaromír Koběluš
PLZ
PLZEŇ
L Ň

PRA A
PRAH
PRAHA

OSTRAVA

+420 724 285 445
jaromir.kobelus@knaufinsulation.com

 Petr Vozák
BRNO
NO
O

+420 724 527 877
petr.vozak@knaufinsulation.com

 Pavel Havlíček

+420 724 283 344
pavel.havlicek@knaufinsulation.com

 Radek Mareček

+420 606 478 160
radek.marecek@knaufinsulation.com

 Tomáš Budňák

+420 724 059 007
tomas.budnak@ knaufinsulation.com
projektový specialista
Pavel Přech +420 606 711 304
pavel.prech@knaufinsulation.com

KI-AB-SSTR/CZ-100121

Vnitřní stěny CZ

Vnitřní stěny

Thákurova 4
160 00 Praha 6
Česká republika

Vnější stěny CZ

prosinec 2009

prosinec 2009

Vnější stěny
Fasády

Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Thákurova 4
160 00 Praha 6
Česká republika

Zákaznický servis
Tel: +420 234 714 014, 018 (skelná minerální vlna)
Tel: +420 234 714 016, 017 (kamenná minerální vlna)
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
order.cz@knaufinsulation.com

