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Vnější stěny (fasády) nebo-li obvodové konstrukce nám na první pohled prozrazují mnoho
o významu, účelu, vnitřním členění a uspořádání budovy. Prozrazují také něco o svém komfortu. Ve většině případů však skrývají svou skladbu.
Úpravě fasády je v dnešní době věnována velká pozornost. Účelem této úpravy je v 99 %
případů zateplení objektu. Zateplení rovná se úspora energie a úspora energie je ekvivalentem úspory našich peněz. Nejúčelněji lze tyto aspekty skloubit pomocí materiálů z výrobních
programů společnosti Knauf Insulation.
Široká škála možných řešení s relativně malými nároky na údržbu je umocněna vnějším estetickým vzhledem, který může významně dotvářet atraktivní exteriér stavby s rozmanitou řadou
úpravy vnějších povrchů.
Pro úsporu energie budov je nejvýznamnější vnější stěna (obvodový plášť) a u bytových domů
je velmi zatíženou konstrukcí právě tato část.
Pohodu vnitřního prostředí budovy výrazně ovlivňuje správný návrh skladby obvodových
stěn. Klasické jednovrstvé (homogenní) obvodové stěny nezabezpečují dostatečným způsobem tepelně-izolační požadavky kladené na vnitřní prostředí budovy.
Při zateplování obvodových stěn můžeme v principu uvažovat o několika možnostech zateplení. V novostavbách tak lze doporučit vícevrstvé konstrukce, u rekonstrukcí pak dodatečný
zateplovací systém. Historické objekty vyžadují individuální přístup v oblasti zateplení a převážně u nich volíme vnitřní systém zateplení. Podstatný význam při zateplováni má kvalitní
tepelná izolace. Nejrozšířenějším způsobem zateplení je však kontaktní zateplovaní systém,
na který jsou vhodné výrobky z výrobního programu kamenné (čedičové) minerální vlny.
Výrobky ze skelné minerální vlny jsou vhodné pro aplikaci do provětrávaných fasád nebo
do lehkých obvodových plášťů. Oblast vnitřního zateplování je oblastí nejméně rozšířenou
a vhodným programem pro tuto oblast zateplování je výrobní program skelných minerálně
vláknitých výrobků.

Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation
Kontaktní fasáda
Vnitřní zateplení

Sendvičové zdivo

Provětrávané fasády

Lehký obvodový plášť
(dřevostavba a kovový
obvodový plášť)

produkty KNAUF INSULATION
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.
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.
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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. Takto lze legálně zajistit minimální požadovanou tepelnou pohodu v interiéru.
Základním požadavkem na vnější stěnu (fasádu) z hlediska tepelné
techniky je součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]

Součinitel prostupu tepla UN,20 [W/(m2·K)]
Popis konstrukce
Požadované hodnoty

Doporučené hodnoty

lehká

0,30

0,20

těžká

0,38

0,25

Podlaha a stěna přilehlá k zemině

0,45

0,30

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru

0,60

0,40

Stěna vnější

Výtah z ČSN 73 0540-2

Součinitel tepelné vodivosti λ D
Základní ukazatel, který charakterizuje tepelnou izolaci. Je stanoven dle evropské legislativy EN 13 162 – Tepelně izolační výrobky pro
stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Součinitel tepelné vodivosti je materiálová konstanta, která se zjišťuje experimentálně.
λ – je základní vlastností materiálů Knauf Insulation a vyjadřuje tím materiálový benefit související s vedením tepla.
Čím je tento součinitel nižší, tím má materiál lepší tepelně technické vlastnosti.
Tepelný odpor R
Při aplikaci na jednotlivé konstrukce do objektu však hraje velkou roli i tloušťka daného materiálu.
Čím větší tloušťka tepelného izolantu aplikovaného na konstrukci, tím lepší tepelně technická vlastnost celé konstrukce (materiálu), tím tedy vyšší tepelný odpor konstrukce.
Stanovení tepelného odporu
R = d / λ [m2K/W]
d – tloušťka tepelné izolace Knauf Insulation [m]
λ – součinitel tepelné vodivosti minerální izolace Knauf Insulation [W/mK]
Součinitel prostupu tepla U
Na rozdíl od deklarovaného tepelného odporu RD, který charakterizuje materiál v jeho specifické tloušťce, jeho reciproční veličina – součinitel prostupu tepla, charakterizuje vlastnost konstrukce jako celek.
Čím větší tloušťka tepelného izolantu aplikovaného na konstrukci, tím nižší součinitel prostupu tepla.
Stanovení součinitele prostupu tepla:
Výpočet je určen především pro rychlé posouzení jednoduchých vícevrstvých konstrukcí.
Součinitel prostupu tepla konstrukce:
U = 1/ RT
RT = RSi + RN + RSe
RN = ∑ d/λ [m2K/W]
RSi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (neuvažujeme pokud konstrukce přiléhá např. k zemině)
Rsi[m2K/W]
0,25 (pro neprůsvitné konstrukce)
0,13 (pro výplně otvorů)
RSe Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (neuvažujeme pokud konstrukce přiléhá např. k zemině)
Rse [m2K/W]
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zimní období

0,04

zimní období (nadmořská výška ≥ 1000 m. n. m.)

0,03

letní období

0,07

Tepelně-izolační vlastnosti
Vnitřní povrchová teplota – další důležitá charakteristika vnějších
stěn (fasád), která vypovídá o kvalitě obvodové konstrukce.
Zabezpečením normativních požadavků vnitřní povrchové teploty
lze z povrchu vyloučit kondenzaci. Kondenzace má jeden nevítaný
efekt. Tím je tvorba plísní. A nejen jich. Místo je tak vhodné k množení jiných nežádoucích bakterií. Takový vnitřní povrch je zdraví
velice škodlivý. Zateplením minerálně vláknitou izolací vnějších stěn
dojde k úplnému vyloučení vzniku těchto nežádoucích efektů.

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%) nastavá
kondenzace na vnitřní části konstrukce. Dostatečným zateplením je
odstraněna možnost vzniku kondenzátu a dojde k úplnému vyloučení vzniku plísní.

Ušetříte nejenom peníze, ale i prostor

160
60 mm
m

24
240
40 m
mm
m

100
00 mm
m

Varianta 3

NOBASIL FKD S

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 10 × 10 M

NOBASIL FKD S

ČISTÁ NEZASTAVĚNÁ PLOCHA

Varianta 2

NOBASIL FKD S

Varianta 1

IZOLACE
OBVODOVÁ ZEĎ

365 m
36
365
mm
m

60 m
60
mm
m

440 mm
44
440
m

Tloušťka cihelné stěny (mm)
Tloušťka izolantu (mm)

240 mm
160 mm

365 mm
100 mm

Celková tl. obvodové stěny

400 mm
0,21 W/m2K

465 mm

500 mm

0,21 W/m2K

0,21 W/m2K

90,63 m2

84,64 m2

83,17 m2

255 372 Kč

270 683 Kč

272 282 Kč

MAXIMÁLNĚ
UŠETŘÍTE
PENÍZE A PROSTOR

Varianta 2 – zaplatíte o 15 311 Kčč VÍCE PENĚZ

Varianta 3 – zaplatíte o 16 910 Kč VÍCE PENĚZ

U
Čistá nezastavěná plocha
na ploše 10 ×10 m,
3 metry vysoká zeď
Cena provedení stěny
na 3 metry vysokou zeď

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
VARINATA 1

440 mm
60 mm

Varianta 2 – budete mít o 5,99 m2 MÉNĚ PROSTORU Varianta 3 – budete mít o 7,46 m2 MÉNĚ PROSTORU

Energetické hodnocení
ho 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 PENB (průkaz energetické náročnosti budov). PENB 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 obvodové stěny
dojde k efektivnímu snížení energetické náročnosti na provoz objektu významným
způsobem.

Třída energetické
náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické
náročnosti budovy

A

Mimořádně úsporná

B

Úsporná

C

Vyhovující

D

Nevyhovující

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná
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Zvukově-izolační vlastnosti
Z akustického jsou vnější stěny obvodovým pláštěm budovy a vztahují se tak na ně požadavky stanovené v ČSN 73 0532.
Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně
o ochraně proti hluku. Vnější stěny nám zajišťují akustickou pohodu
před vnějším hlukem. Hluk je veškerý souhrn nežádoucích zvuků,
které jsou nám nepříjemné. Pro někoho je to kolona aut, pro jiného
hejno křiklavých ptáků a pro jiné zase motorová sekačka. Vnitřní
akustickou pohodu zajistíme tepelně izolačními 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 návrhu 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 nebo-li dle síly vnějšího hluku.

Jiný požadavek tak bude pro objekt ve velkoměstě u rušné komunikace
a jiný je stanoven pro podhorskou vesnici daleko od civilizace.

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R´w – vzduchová neprůzvučnost

Vyšší hladiny hluku*
Druh chráněného
vnitřního prostoru

v denní době

v noční době

> 65
≤ 70

> 70
≤ 75

> 55
≤ 60

> 60
≤ 65

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.)

38

43

38

43

Pokoje v hotelech a penzionech

33

38

33

38

*) ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, dB
Výtah z normy ČSN 73 0532

Zvukově izolační vlastnosti stěny – vzduchová neprůzvučnost

odrazivvý povrch
Plynosilikátové tvárnice
bez zateplení tl. 200 mm
vzduchová neprůzvučnost 37 dB
nevyhoví náročnějším hlukovým zátěžím
vzduchová neprůzvučnost 38 dB

Ochrání před hlukem
Hluková mapa – legenda:
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeg:
≤ 40 dB
≤ 45 dB
≤ 50 dB
≤ 55 dB
≤ 60 dB
≤ 65 dB
≤ 70 dB
> 70 dB
Hluková zátěž velkých měst. Velmi exponovaná místa
již od 55 dB. Zateplování prováděné minerální izolací
ochrání před hlukem.
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vyssoce pohltivý
povvrch
Plynosilikátové tvárnice
s NOBASIL FKD S tl. 250 + tl. 100 mm
vzduchová neprůzvučnost

44 dB

Zlepšení o celých 7 dB,
vyhoví nárokům pro vyšší hlukové zátěže

Požární odolnost
dělují do tzv. tříd reakce na oheň. Všechny výrobky Knauf Insulation používané do vnějších konstrukcí mají nejvyšší požární odolnost
s třídou reakce na oheň A1.
Požární odolnost stavebních konstrukcí se hodnotí zásadně pro
celý systém. Konstrukční prvky se třídí do tří skupin, konstrukce druhu DP1, DP2, DP3, přičemž se hodnotí ze dvou hledisek. Jedním je
přispění k intenzitě požáru a druhým je hodnotící hledisko vzhledem k použitým materiálům s vlivem na jejich třídu reakce na oheň
v souvislosti s únosností a stabilitou při případném požáru.
Při hodnocení konstrukcí dle ČSN 73 0802(04) musí být pro konstrukce s označením DP1 použity materiály s různou třídou reakce
na oheň, pouze výrobky označené třídou reakce na oheň A1 nemají při použití do těchto konstrukcí žádná omezení.

Kdy
y musíme p
použít zateplení
p
z minerální izolace
dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Dodatečné zateplení
ETICS,
A1 nebo A2
stropní konstrukce
22,5 m

1
v případě jedné
únikové cesty
z požárního úseku
(jeden vchod z jedné strany)

20°

Dodatečné zateplení
ETICS, A1 nebo A2
Horizontální pásy výšky
0,5 m nad jednotlivými
okny ve výšce nad 12 m

1

ETICS, A1 nebo A2

2

12,0 m

Pás výšky 0,5 m

2

1
vchod

A1 – výrobky, které nepřispívají k růstu požáru a k vývoji kouře. (minerální izolace)
A2 – výrobky, které nepřispívají k růstu požáru

Novostavba (výška do 30 m)

Novostavba (výška nad 30 m)

Konstrukce
druhu DP1
tepelná
izolace, A1
nebo As2
12 m

DP1 – konstrukce s nehořlavými materiály

Konstrukce
druhu DP1
tepelná
izolace, A1
nebo As2
v celé výšce
objektu

Aplikace minerální izolace v případě obytných budov
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Vnější stěny (Fasády) – Kontaktní fasády

Armovací mřížka

Hmoždinka / Kotvení

(vtlačená do armovací hmoty)

Lepicí tmel

Stěrková hmota

Finální vrstva
(na penetrovaném podkladu)

Izolace Kn
nauf Insulation

Vnější část zateplovaccího systému,
armovací hmota s omíítkou

desky s m
minerálně vláknitých
kamenných vláken
izolace Knauff Insulation má velmi
vysoko
ou tuhost a vynikající
tepeln
ně-izolační vlastnosti

(vhodná pro minerálně vláknité
é desky)

Tepelná izolace Knauf Insulation aplikovaná na železobeton (o tl. 250 mm)

bez zateplení

NOBASIL FKD S
tl.=80 mm

NOBASIL FKD S
tl.=120 mm

NOBASIL FKD S
tl.=160 mm

NOBASIL FKD S
tl.=180 mm

U = 3,80 W/m2K

U = 0,38 W/m2K

U = 0,27 W/m2K

U = 0,20 W/m2K

U = 0,18 W/m2K

Velmi nehospodárná

Vyhovující

Vyhovující

Úsporná

Mimořádně úsporná

i – interiér
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e – exteriér

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 = 0,038 W/mK.

Foto instalace

Aplikace lepicího tmelu na minerální desku, okrajový rámec
doplněn vnitřním bodovým lepením

Aplikace minerální izolace na nosnou stěnu, jemuž
předcházela kontrola rovinnosti povrchu stěny

Nivelace minerálně vláknité desky, nutné pro správné
osazení všech minerálních desek do konstrukce kontaktního
zateplovacího systému

Příprava kotvicích hmoždinek před jejich plným
mechanickým ukotvením

Kotvení minerálně vláknitých desek k nosnému podkladu

Aplikace vnějších krycích zátek na kotvení

Případná úprava minerálních desek v detailech snadným
oříznutím

Finální vzhled zateplení minerálními deskami před aplikací
vnějších omítkových vrstev. Nutná úprava desky v místě
otvoru (– – – –).
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Kvalita na prvním místě
Společnost Knauf Insulation obdržela od Cechu pro zateplování budov certifikaci kvalitativní třídy A pro své výrobky na zateplení fasád
kontaktním způsobem, NOBASIL FKD S, FKD, FKL. Zařazení do třídy
A je důkazem toho, že produkty převyšují národní i evropské normo-

vé požadavky a splňují i ty nejpřísnější kvalitativní normy. Zákazníci
si tak mohou být stoprocentně jisti, že za své peníze získají to nejlepší
co na trhu je. Společnost Knauf Insulation potvrzuje svou roli dodavatele těch nejkvalitnějších produktů na trhu izolačních materiálů.

Předpis
Norma ČSN

Požadavek cechu pro zateplování budov

Délka

EN 823

max.1200 mm
± 2%

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Šířka

EN 822

max. 625 mm
± 1,5%

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Tloušťka

EN 823

min. 20 mm
T5

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Vlastnost

divergence:

Pravoúhlost
deska

EN 824

lamela

max. 5 mm/m

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

max. 2 mm/m

Rovinnost

EN 1604

max. 5 mm

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Objemová hmotnost

EN 1602

min. 70 kg/m3
max. 175 kg/m3

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Rozměrová stabilita za určené teploty

EN 1604

max 1%

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Rozměrová stabilita za určeních teplotních a vlhkostních podmínek

EN 1604

max 1%

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky
deska

EN 1607

lamela

TR 10

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

TR 80

Pevnost ve smyku

EN 12090

min. 0,02N/mm2

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Modul pružnosti ve smyku

EN 12090

min. 1,0N/mm2

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Dlouhodobá nasákavost

EN 12087

max. 3,0kg/m2

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

EN 13501-1

A1

splněno
zařazeno v Evropské třídě kvality A

Reakce na oheň
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NOBASIL
FKD S, FKD, FKL

Když systém, tak certifikovaný!
Všechny certifikované zateplovaní systémy mají svá
pravidla, která je nutno dodržet.

Minerálně vláknitá deska se musí před aplikací lepicí hmoty zkontrolovat, je-li její povrch dostatečně suchý a bez mechanického poškození.

Hlavní zásady aplikace a důležité vlastnosti minerální izolace
v kontaktním zateplovacím systému – ETICS jsou uvedeny v evropském dokumentu ETAG 004.
Zateplení fasády je velmi časově a technologicky náročné. Doporučení tedy je: Realizaci ponechat jen zkušeným renomovaným
firmám s dostatečnými praktickými znalostmi a profesionálním vybavením.

Lepidlo se nanáší po celém okraji desky (v tzv. okrajové housence)
a ve střední části desky na terčíky (tzv. bodově), přičemž musí pokrývat
plochu minimálně 40 %. Lepidlo musí být vždy v místě fixace desky
hmoždinkou do nosné obvodové stěny.

Teplota vnějšího vzduchu, podkladu a zabudovávaného
materiálu při aplikaci kontaktního zateplovacího systému se musí
pohybovat od +5°C do +25°C. Kvalitu prací negativně ovlivňuje
i silný vítr, optimální je vítr do 5 m/s. Všechny systémové produkty
se musí aplikovat v suchém stavu. Právě aplikovaný produkt, ztužující prvky a omítku je třeba chránit před případnými dešťovými či
sněhovými srážkami.
Samostatnou část tvoří příprava podkladu. Povrch, na který bude
lepen aplikovaný produkt, musí být bez prachu a mastnost, čili čistý
a dostatečně soudržný a pevný – zvětrané či jinak poškozené části
omítky musí být odstraněné a začištěné.
Před aplikací produktu se stávající povrch mechanicky očistí kartáčem nebo tlakovou vodou. Podklad je nutné upravit tak, aby nerovnost povrchu nepřesahovala toleranci rovinnosti +/- 2 cm na 2 metry.
Z hlediska nejvhodnějšího technologického postupu stavebních
prací by měla být případná montáž oken, dveří a prací souvisejících s osazováním vnějších otvorů realizovaná ještě před začátkem zateplování. Vždy je nutno při osazování těchto prvků počítat
i se zateplovacími pracemi. Parapetní plechy je nutno osazovat
až po provedení zateplení tak, že bude zabezpečena dostatečnou
tloušťkou tepelná vazba mezi parapetní částí tvorové výplně a samotnou výplní.

Při montáži izolačních desek na obvodovou stěnu musíme dbát na to,
aby se mezi jednotlivými deskami netvořily nechtěné spáry, tím by
mohlo dojít ke vzniku nežádoucích tepelných mostů.
Při fixovaní minerálně vláknitých desek je nutné používat hmoždinky
schválené a předepsané výrobcem certifikovaného zateplovacího systému. Hmoždinky je nutné kotvit kolmo do nosné stěny po vytvrdnutí
lepicí hmoty.
Celý postup a schéma kotvení včetně typu a minimální délky hmoždinky, je uvedený v technologickém předpise certifikovaného kontaktního zateplovacího systému resp. v konkrétní projektové dokumentaci
stavby.
Před realizací závěrečných dvou vrstev zateplovacího systému je
v případě nutnosti možné povrch minerálně vláknitých desek zbrousit
do požadované rovinnosti povrchu.
Dále se postupuje dle již zmíněných technologických postupů prací
jednotlivých zateplovacích systémů.
Do nanesené armovací vrstvy se aplikuje sklolaminátová mřížka
a na ni se aplikuje další vrstva armovací hmoty. Ideální poměr těchto
vrstev je 1/3 ku 2/3 celkové tloušťky této vrstvy.
Po vyschnutí je možné povrch opatřit penetračním nátěrem
a aplikovat finální minerální či silikátovou omítku.
Po dobu realizace kontaktního zateplovacího systému je nutné dodržovat všechny systémově předepsané technologické přestávky uvedené
v technologickém předpisu montáže daného zateplovacího systému.

Minerálně vláknité desky určené pro kontaktní zateplovací systém je možné řezat a upravovat dle potřeby přímo na stavbě v průběhu realizace stavby.

Lepení minerálně vláknitých lamel. Celoplošné lepení za pomoci
použití hřebene (NOBASIL FKL).

a

a = odstup okrajové hmoždinky od rohu budovy.
U zdiva je „a“ minimálně 100 mm, v betonu minimálně 50 mm.

Schéma doporučeného kotvení minerálně vláknitých desek FKD S
a FKD. (Postup kotvení minerálně vláknitých materiálů – desek a lamel
– podléhá předpisům jednotlivých dodavatelů zateplovacích systémů)

Lepení minerálně vláknitých desek, kde lepení je s uzavřenou okrajovou housenkou a bodovým lepením (NOBASIL FKD S, FKD).
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NOBASIL FKD S

Výhody při použití vysoce kvalitních materiálů Knauf
Insulation
• úspora energií při vytápění, která je ekvivalentní úspoře finanční
• více brání přehřívání interiéru
• chrání nosnou konstrukci před vnějšími vlivy
• eliminuje tepelné mosty
• dodávají spolu s finální úpravou vyšší estetický vzhled
• A1 – třída reakce na oheň – NEHOŘLAVÉ
• maximálně izolují teplo, izolováním lze dosáhnout energetické třídy A
• vysoce zvukově-pohltivé, třída zvukové pohltivosti A se součinitelem αW = 0,90; 0,095; 1,00.
• mají osvědčení třídy kvality A pro systémové zateplování budov
udělené Cechem pro zateplování budov

140 m
14
mm
m

160 mm

Běžná izolace

Pohodu vnitřního prostředí budovy výrazně ovlivňuje správný návrh skladby obvodových stěn. Klasické jednovrstvé (homogenní)
obvodové stěny nezabezpečují dostatečným způsobem tepelněizolační požadavky vnitřních prostor budovy.
V novostavbách tak lze doporučit vícevrstvé konstrukce, u rekonstrukcí pak dodatečný zateplovacní systém. Podstatný význam má
kvalitníí tepelná izolace.

Vyhovující součinitel UN

Vlastnosti a vliv zateplení

NOBASIL FKD, FKL, FKD S

NOBASIL FKD, FKL, FKD S

Rozložení teplot v typickém místě konstrukce
Zatížení vnější návrhovou teplotou a vlhkostí dle ČSN 730540
železobeton

T[°C]

Grafická závislost dříve běžně používaného izolantu
a nového produktu FKD S.

NOBASIL FKD S
6,00

5,56

18,01
13,93
9,86
5,79
1,71

i

e
-2,36
-6,44

Tepelný odpor R [m2K/W]

5,00
5,00

4,44
3,89

4,00

3,33

2,22
2,00

4,00
3,50

2,78

3,00

3,00
2,50
,50

1
1,67

Běžná izolace
λ = 0,40 W/mK
NOBASIL FKD S
λ = 0,036 W/mK

2,00
-10,51
1,00

5,00
4,50

1,50

-14,59
0,00
0

74

148

222

Tloušťka d [mm]
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296

370

60

80

100

120

140

Tloušťka MW [mm]

160

180

200

Produkty – Kontaktní fasády
IDEÁLNÍ minerální izolace Knauf Insulation
NOBASIL FKD S
SVT 9098*

λ D = 0,036 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek,
balený standardně po více kusech.
Tloušťky

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 (mm)

Standardní rozměr

500 × 1000 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30TR10-WS-WL(P)-MU3,5

Certifikát CE – číslo certifikátu

K1-0751-CPD-146.0-01-04/10

Ve své třídě má vynikající tepelně technické vlastnosti. Pevnost v tahu je 10 kPa.

Vnější stěny (fasády) – Kontaktní zateplovací systém
Produkty
Tepelně-izolační vlastnosti Zvukově-izolační vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Požární odolnost

z kamenné vlny
NOBASIL FKD S
NOBASIL FKD
NOBASIL FKL
Doporučená řada produktů

dobrý
lepší
nejlepší

NOBASIL FKD
SVT 2195*

deska

λ D = 0,039 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek,
balený standardně po více kusech.
Tloušťky

(20, 30) 40–200 (mm)

Standardní rozměr

500 × 1000 (mm), 600 × 1000 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40TR15-WS-WL(P)-MU3,5

Certifikát CE – číslo certifikátu

K1-0751-CPD-146.0-01-04/10

Ve své třídě má vynikající mechanické vlastnosti. Pevnost v tahu je 15 kPa.
NOBASIL FKL
SVT 2196*

lamela

λ D = 0,040 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě lamel,
balený standardně po více kusech.
Tloušťky

(20, 30) 40–240 (mm)

Standardní rozměr

200 × 1000 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR100-WSWL(P)-MU3,3 (tl.40-240)

Certifikát CE – číslo certifikátu

K1-0751-CPD-146.0-01-04/10

Ve své třídě má vynikající mechanické vlastnosti. Pevnost v tahu je 100 kPa.
* SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program Zelená úsporám
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Provětrávané fasády

Pomocný dřevěný rošt

Izolace Knauf Insulation
izolace která je hydrofobizovaná
a má nadstandardní
tepelně-izolační vlastnosti

Difuzní fólie

Vnější
j nosná stěna
Obkladový materiál
(např. dřevěný obklad)

Provětrávaná fasáda – fasáda s větranou vzduchovou mezerou
umožňující neustálé odvětrávání stěny, tím je zajištěna vlhkostní
stabilita celé konstrukce.

Příklad detailu provětrávaného
fasádního systému

Výhody při použití vysoce kvalitních materiálů Knauf Insulation
• úspora energií při vytápění, která je ekvivalentní úspoře finanční
• více brání přehřívání interiéru
• chrání nosnou konstrukci před vnějšími vlivy
• případná kondenzace je okamžitě odvětrána do vzduchové mezery
• odbourávají tepelné mosty
• sami jsou chráněny z vnější strany finálním obkladem
• dovolují vyšší variabilitu řešení vnějších fasád
• dovolují aplikaci alternativních úprav pro „Aktivní Domy“
• A1 – třída reakce na oheň – NEHOŘLAVÉ
• maximálně izolují teplo, izolováním lze dosáhnout energetické třídy A
• vysoce zvuko-pohltivé, dosahují třídy zvukové izolace A

Minimální rozměr provětrávané
vzduchové mezery

minimálně 50 mm

TP 138, TP 116, TP 435 B, TP 425 B
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Produkty – Provětrávané fasády
IDEÁLNÍ minerální izolace Knauf Insulation
TP 435 B

λ D = 0,034 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě desek, balený standardně po více kusech, s povrchovou úpravou, kterou tvoří černá skelná netkaná textilie.
®

SVT 5856*

Tloušťky

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 (mm)

Standardní rozměr

625 × 1250 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)- AFr10

Certifikát CE – číslo certifikátu 0764-CPD-0122
Kyemark

001-BK-511-3338-0032-K00T

Vynikající tepelně-izolační vlastnosti, standardní zvuková pohltivost s dobrou požární
odolností. Skelná netkaná textilie instalovaná směrem k provětrávané mezeře minimalizuje
průnik chladného proudícího vzduchu v provětrávané mezeře a zabraňuje proniknutí nečistot
do samotné tepelné izolace.
Vnější stěny (fasády) – Provětrávaná fasáda
Produkty
Tepelně-izolační vlastnosti Zvukově-izolační vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Požární odolnost

ze skelné vlny
TP 138
TP 116
TP 435

Doporučená řada produktů
lepší
nejlepší

TP 138

λ D = 0,032 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě
desek, balený standardně po více kusech.
Ve své třídě má nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti. Materiál je předurčen k aplikaci do vnějších stěn jako jejich tepelně izolační výplň, aplikovaná na vnitřní části konstrukce obvodového pláště, dále do dřevěných roštových konstrukcí vnějších stěn, do lehkých
obvodových plášťů například na bázi dřeva, skla a kovu, do provětrávaných fasád
a do stěn oddělujících prostory s různými režimy vytápění. Vynikající pro nízkoenergetické a pasivní objekty, dále pak pro rekonstrukce jako dodatečná tepelná izolace starších
a historických budov u nichž není přípustné zateplování z vnějšího líce obvodové stěny.

SVT 5855*
TP 425 B

λ D = 0,035 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě desek, balený standardně po více kusech, s povrchovou úpravou, kterou tvoří černá skelná
netkaná textilie.
®

Jde o standardně dostupný materiál. Materiál je především vhodné aplikovat do provětrávaných fasád. Materiál je velmi dobrý pro nízkoenergetické a pasivní objekty. Skelná
netkaná textilie, instalovaná směrem k provětrávané mezeře, minimalizuje průnik proudícího chladného vzduchu do tepelné izolace.

SVT 2168*

TP 116

λ D = 0,037 W/mK
SVT 2167*

®

desek, balený standardně po více kusech.

Technology, ve formě

Jde o standardně dostupný materiál bez povrchové úpravy. Materiál je především
vhodné aplikovat do provětrávaných fasád. Materiál je velmi dobrý pro nízkoenergetické a pasivní objekty. Skelná netkaná textilie, instalovaná směrem k provětrávané mezeře,
minimalizuje průnik proudícího chladného vzduchu do tepelné izolace.
* SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program Zelená úsporám
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Vnější stěny (Fasády) – Vnitřní zateplení
Vnitřní zateplení
sádrokarton
PE fólie Classic 035

T[°C]

Vnitřní zateplení – u fasády, která nejde zateplit z vnější strany musíme dodatečně zateplit ze strany vnější, jde o alternativu, která vyžaduje kvalitní odborný
dohled a vždy se jedná o individuální řešení, které je třeba plně respektovat.

zdivo CP

16,87
12,96
9,05
5,14
1,24

i

e
-2,67
-6,58
-10,49
-14,40

0

74,5

149

223,6

298,1

Tloušťka d [mm]

Pozn.: Grafický průběh teplot vychází z výpočtů programu
TEPLO 2009, Svoboda SOFTWARE®

372,6

Výhody při použití vysoce kvalitních materiálů Knauf Insulation
• úspora energií při vytápění, která je ekvivalentní úspoře finanční
• snadná instalace ze strany interiéru
• aplikace není podmíněna vnějším vlivům počasí
• dovolují aplikaci alternativních úprav pro historické
objekty
• A1 – třída reakce na oheň – NEHOŘLAVÉ
• maximálně izolují teplo, izolováním lze dosáhnout
energetické třídy A
• vysoce zvuko-pohltivé, dosahují třídy zvukové izolace A

Vnější stěny (fasády) – Vnitřní zateplení
Produkty
Tepelně-izolační vlastnosti Zvukově-izolační vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Požární odolnost

ze skelné vlny
TP 138
TP 116
Doporučená řada produktů

dobrý
lepší
nejlepší

TP 138

λ D = 0,032 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě
desek, balený standardně po více kusech.
®

Tloušťky

40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 (mm)

Standardní rozměr

600 × 1350 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T4- WS-WL(P)-AFr5

Certifikát CE – číslo certifikátu

0764-CPD-0122

Kyemark
SVT 5855*

001-BK-511-3338-0035-KE0M

Ve své třídě má nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti. Vynikající pro nízkoenergetické a pasivní objekty.

TP 116

λ D = 0,037 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě
desek, balený standardně po více kusech.
Tloušťky

45, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150 /
40, 60, 80 (mm)

Standardní rozměr

600 × 1350 (mm) / 625 × 1350 (mm)

Třída reakce na oheň

A1

Certifikát CE – kód označení

MW-EN 13162-T4- WS-WL(P)-AFr5

Certifikát CE – číslo certifikátu

0764-CPD-0122

Kyemark
SVT 2167*

Jde o standardně dostupný materiál bez povrchové úpravy.

* SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program Zelená úsporám
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001-BK-511-3338-0009-K00M

Vnější stěny (Fasády) – Sendvičové zdivo
Sendvičové zdivo
zdivo CP

T[°C]

NOBASIL FRN

Sendvičové zdivo – méně standardní konstrukce, která využívá vložení izolačního
materiálu mezi dvě nosné části konstrukce vnější obvodové stěny.

zdivo CP

18,02
13,95
9,87
5,79
1,72

i

e
-2,36
-6,43
-10,51
-14,59

0

116

232

348

464

Tloušťka d [mm]

580

Výhody při použití vysoce kvalitních materiálů Knauf Insulation
• úspora energií při vytápění, která je ekvivalentní úspoře finanční
• odbourávají tepelné mosty
• sami jsou chráněny z vnější strany finálním obkladem
• dovolují vyšší variabilitu řešení vnějších fasád
• A1 – třída reakce na oheň – NEHOŘLAVÉ
• maximálně izolují teplo, izolováním lze dosáhnout
energetické třídy A
• vysoce zvuko-pohltivé, dosahují třídy zvukové izolace A

Pozn.: Grafický průběh teplot vychází z výpočtů programu
TEPLO 2009, Svoboda SOFTWARE

Vnější stěny (fasády) – Sendvičové zdivo
Produkty
Tepelně-izolační vlastnosti Zvukově-izolační vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Požární odolnost

z kamenné vlny
NOBASIL FRN

NOBASIL MPE
NOBASIL MPS
Doporučená řada produktů
Možná řada produktů

NOBASIL FRN

dobrý
lepší
nejlepší

λ D = 0,038 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek,
balený standardně po více kusech.

SVT 2197*

Jde ve své třídě o nadstandardní produkt. Materiál má optimální tuhost a pevnost.
Do konstrukcí o výšce do 8 m.

NOBASIL FRE

λ D = 0,036 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek,
balený standardně po více kusech.

SVT 2198*

Jde ve své třídě o nadstandardní produkt. Materiál má optimální tuhost a pevnost.
Do konstrukcí o výšce nad 8 m.

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.
SVT 2177* 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.
SVT 2179* Vhodný zejména do střešních systémů se zvýšenými požadavky na požární odolnost.

* SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program Zelená úsporám
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Vnější stěny (Fasády) – Lehké obvodové pláště
Lehké obvodové pláště – dřevostavby a kovové obvodové pláště
sádrokarton

T[°C]

Classic 035

Lehké obvodové pláště – jde o moderní způsob výstavby, který je založen na maximálním užití co nejvyšší tloušťky tepelné izolace vložené do rámových konstrukcí
opláštěných lehkými deskami.

dřevovláknité deskyy

19,83
15,49
11,15
6,82
2,48

i

e
-1,86
-6,20
-10,54
-14,88

0

89

178

267

356

445

Tloušťka d [mm]

Pozn.: Grafický průběh teplot vychází z výpočtů programu
TEPLO 2009, Svoboda SOFTWARE

Výhody při použití vysoce kvalitních materiálů Knauf Insulation
• úspora energií při vytápění, která je ekvivalentní úspoře finanční
• více brání přehřívání interiéru
• chrání nosnou konstrukci před vnějšími vlivy
• odbourávají tepelné mosty
• sami jsou chráněny z vnější strany finálním obkladem
• dovolují vyšší variabilitu řešení vnějších fasád
• dovolují aplikaci alternativních úprav pro „Aktivní Domy“
• A1 – třída reakce na oheň – NEHOŘLAVÉ
• maximálně izolují teplo, izolováním lze dosáhnout energetické třídy A
• vysoce zvuko-pohltivé, dosahují třídy zvukové izolace A
Vnější stěny (fasády) – Lehké obvodové pláště

Produkty
Tepelně-izolační vlastnosti

Zvuko-izolační vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Požární odolnost

ze skelné vlny
Classic 032
Classic 037
TP 112
Možná řada produktů

Classic 032

dobrý
lepší
nejlepší

λ D = 0,032 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí.
Nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvuko-pohltivé vlastnosti s dobrou požární odolností. Nejvhodnější umístění je do roštových konstrukcí jakéhokoliv
druhu.

SVT 9636*
Classic 035

λ D = 0,035 W/mK
SVT 5848* 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 037

λ D = 0,037 W/mK
SVT 10373*

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.

TP 112

λ D = 0,039 W/mK
SVT 9635* Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě
desek, balený standardně po více kusech.
Standardní tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvuko-pohltivé vlastnosti s dobrou
požární odolností. Nejvhodnější umístění je do roštových konstrukcí jakéhokoliv druhu.

* SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program Zelená úsporám
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Aplikační řešení produktů Knauf Insulation

Stropní podhledy
a stropy
TP 440
TP 120 A
NOBASIL ADE
Classic 035
Classic 037
Classic 039

Šikmé střechy
TI 135 U
TI 137 U
TI 140 U
TI 435 U
TI 140 Decibel
TP 115
TP 112
Classic 032
Classic 035
Classic 037
Classic 039

Vnitřní stěny
TI 140 Decibel
TI 140 T
TP 115
NOBASIL ADN
TP 112
Classic 032
Classic 035
Classic 037
NOBASIL MPS
NOBASIL MPE

Ploché střechy
DDP-N (NOBASIL SPN)
DDP (NOBASIL SPS)
DDP BIT (NOBASIL SAS)
DDP BITF (NOBASIL SKS)
DDP-K (NOBASIL SPK)
DDP-KL (Atikový klín)
DDP-G (SPS-SD)

Vnější stěny
provětrávané fasády
TP 435 B
TP 425 B
TP 138
TP 116
NOBASIL FRN
NOBASIL FRK
NOBASIL FRE
TP 112
Classic 032
Classicc 035
Classicc 037
Classicc 039
NOBA
ASIL MPS
NOBA
ASIL MPE

D
Doporu
Do
učené použití
Možné
M
použití

PS 600
(Nobasil skruž)
LMF AluR
(Nobasil LSP 35)
HTB 380
(N
(Nobasil
TDN
N 40))

Technické izolace

plakat 800x1132.indd 1

TP 138
138
TP 116
TP 112
Classic 032
Classic 035
Classic 037
Classic 039
NOBASIL MPS
N
NOBASIL
M
MPE

Vnější stěny
(fasády)

NOBASIL FKD S
NOBASIL FKD
NOBASIL
O
FKL

Vnější stěny
(fasády)

Polyfoam®
Ultra Grip
G p

Suterény

NOBASIL PTN
NOBASIL PTE
NOBASIL PTS
NOBASIL PVT
NOBASIL okraj.
p
pásky
y

Podlahy
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Technické zastoupení v ČR

Obchodní zastoupení v ČR

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

 Pavel Havlíček

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

 Martin Vlček

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

Obchodní specialisté:
Projekty a ploché střechy
Pavel Přech +420 606 711 304
pavel.prech@knaufinsulation.com

 Milan Bogdan

+420 602 553 837
milan.bogdan@knaufinsulation.com
obchodní zastoupení Praha východ a okolí

Kontaktní fasády
Vítězslav Veselý +420 725 389 021
vitezslav.vesely@knaufinsulation.com

 Jiří Müller

Technické izolace
Pavel Havlíček +420 724 283 344
pavel.havlicek@knaufinsulation.com

 Radek Mareček

+420 724 059 007
jiri.muller@ knaufinsulation.com
obchodní zastoupení Praha západ a okolí
+420 606 478 160
radek.marecek@knaufinsulation.com

 Iveta Janoušková

+420 725 319 704
iveta.janouskova@knaufinsulation.com

 Petr Vozák

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

 Jaromír Koběluš

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

KI-AB-VNISTE/CZ-100806

Šikmé střechy CZ

prosinec 2009

Šikmé střechy

Knauf Insulation, spol. s r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika

Vnitřní stěny CZ

prosinec 2009

Vnitřní stěny

Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
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

