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Príčinou vysokých nákladov na vykurovanie môže byť
neodborne zhotovená alebo nedostatočná izolácia. Jednou
z vhodných alternatív zateplenia konštrukcií je celulózová
izolácia CLIMATIZER PLUS. Úspora energií a pozitívny prístup
k ekológii je fenoménom 21. storočia.
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pojmami energetic
ká náročnosť domov
či pasívny alebo níz
koenergetický dom sa pri
výstavbe moderných ob
jektorv stretávame často.
Častejšie však riešime ener
getickú náročnosť v existu
júcich bytoch, domoch a by
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tových domoch. A to aj vte
dy, keď sú postavené relatív
ne nedávno (posledných 20
rokov). Podceňovanie detai
lov a projekčných návrhov
totiž bolo a je takmer „ná
rodným športom“ pri všetkej
úcte k mnohým stavebným
firmám.

Komfort v interiéri
Jednou z veľmi účinných
možností zníženia nákladov
na vykurovanie v zimnom
období a zvýšenia komfor
tu v interiéri v lete je systém
fúkanej celulózovej izolá
cie CLIMATIZER PLUS. Ide
o prírodnú izolačnú hmotu

z celulózy, ktorá sa nafúkava
do striech, do stropov, podláh
či podkroví. CLIMATIZER
PLUS vykazuje výborné izo
lačné parametre v zime i v le
te. Jeho použitie vedie k úspo
rám energie, k redukcii ná
kladov na vykurovanie, k zní
ženiu vzniku emisií CO2
a tým aj k zlepšeniu životné
ho prostredia. Izolačnú vrstvu
CLIMATIZER PLUS mož
no vytvoriť aj na veľmi ťaž
ko prístupných miestach, čím
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Dôležitým argumentom na použitie tejto
izolácie v systémoch
suchej výstavby, často
tvorenej prvkami na
báze dreva, je okrem
rovnakej prírodnej
podstaty oboch materiálov aj výpočet ich
dôležitých predností
a technických parametrov:
› veľmi dobré tepelnoizolačné parametre izolácie (λ =
0,039 – 0,043 W/m.K)
› výrazné zlepšenie akustiky stavby
› vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov
(Cd = 1 907 J/kg.K), ktorá
zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obytných
priestorov (umelo vyrábané
izolácie majú túto hodnotu

sa spoľahlivo zabráni vzni
ku škárovej prievzdušnos
ti. Navyše, difúziám otvore

Spoľahlivá realizácia
asi polovičnú)
› nižšia navĺhavosť ako pri
surovom dreve (vyrovnaná
vlhkosť 10 – 12 % hm.)
› nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne
otvorenou skladbou
› dokonalé vyplnenie
všetkých detailov stavby pri
prefabrikovanej továrenskej
výrobe dielcov, aj pri realizácii na stavbe
› dobré požiarne parametre
› odolnosť voči hubám
a plesniam
› ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 – 40 cm) jedným aplikačným zariadením
› vysoká produktivita práce
› nízke prepravné náklady v prípade realizácie prác
na stavbe
› ekologický šetrný výrobok
– známka prepožičaná už
v roku 1994
› CE – Európsky certifikát –
ETA-06/0086ako doposiaľ
jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku

ný izolačný systém sa postará
o príjemnú izbovú klímu, lebo
vyrovnáva kolísanie vlhkosti.

Pri ukladaní tepelnoizolač
ných materiálov hrá ľudský
faktor veľmi dôležitú úlohu.
V prípade aplikácie celulózo
vých vlákien pomocou pneu
matického plnenia, teda za
fúkaním izolovaného prostre
dia, netreba primeriavať, zare
závať ani inak upravovať izo
lačný materiál (ako pri klade
ní doskovej tepelnej izolácie).
Množstvo požiadaviek na
zateplenie neustále rastie.
Zákazník by si mal preveriť
schopnosti, referencie i ma
teriál, ktorý chce aplikač
ná firma použiť na zateple
nie. Vyhne sa tak ťažko iden
tifikovateľným izolačným
materiálom, kde deklarova
né vlastnosti výrobku nemu
sia zodpovedať skutočnos
ti. Tepelnoizolačný materiál
má byť v originálnom balení
s označením a identifikačný
mi údajmi. Obal nesmie byť
dodatočne uzatvorený prele
pením, či dokonca zadrôto
vaním uzáveru. Zákazník má

na požiadanie dostať doklad
o deklarovaných vlastnos
tiach výrobku a o spôsobilos
ti firmy na takéto aplikácie.

Na záver
Všetci hovoria, že je dôleži
tá cena. My hovoríme, že ce
na má byť primeraná ponuke
a kvalite. Vznik našej firmy sa
datuje od roku 1989 a používa
nie značky VUNO HREUS od
roku 1990 – už v tomto období
bolo hlavným zameraním vy
konávanie tepelných izolácií –
úzka špecializácia na tepelné
izolácie. Používanie tepelno
izolačného materiálu rovnakej
značky a kvality počas dvoch
desaťročí ja pre nás veľkou
devízou a prínosom v našich
skúsenostiach v prospech kaž
dého nášho zákazníka.
Všetkých priaznivcov
pozývame na návštevu nášho
stánku na výstave CONECO
2010 v Bratislave: voľná
plocha A, stánok č. 36 –
príďte si dohodnúť dobrú cenu.

Aplikácia
v podkroví
novostavby
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