MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE

Zv˘‰enie cien
energií nemusí
byÈ postrachom
Ten film musíte vidieÈ – tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS
Otázka úspory energie uÏ dávno nie je pre ‰irokú verejnosÈ neznámou sférou. Podstatnú ãasÈ rodinného rozpoãtu priemernej
slovenskej domácnosti tvoria náklady na teplo, ohrev úÏitkovej
vody, ako aj úãet za elektrinu, ão predstavuje nezanedbateºnú
poloÏku. Nezvratn˘ jav zvy‰ovania cien presviedãa spotrebiteºov
o potrebe racionálneho prístupu k ‰etreniu energií. Donedávna
„nevyãerpateºné“ energetické zdroje sú dnes veºmi hlasno komentované ako zdroje, ktor˘ch je ãoraz menej.
Riešenie úniku tepla

S

nadmerným únikom tepla sa môžeme stretnúť aj pri stropných konštrukciách rodinných domov postavených v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch predchádzajúceho storočia, tzv. „šťukátorových stropoch“. Stropy mali trámovú
konštrukciu, ktorá bola zo strany interiéru
obitá riedkym debnením. Na debnenie sa
pribíjali trstinové rohože a potom sa stropy
omietali omietkovou hmotou. Zo strany exteriéru (povaly) sa hrady opäť uzatvorili
drevených debnením a vo väčšine prípadov sa na toto debnenie nanášal tzv. škvarový poter. Podľa vtedajších staviteľov mala vzniknutá vzduchová medzera pôsobiť
ako izolačná vrstva.

Riešením je dodatočné zateplenie stavieb
so zachovanou dutinou v stropnej konštrukcii „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou. Prístup do izolovaného priestoru
získame vytvorením aplikačných otvorov,
prípadne uvoľníme záklopovú dosku. Pomocou aplikačného zariadenia a aplikačných hadíc materiál pneumaticky dopravíme do pripraveného priestoru, čím sa odstráni akákoľvek ručná manipulácia s materiálom na stavbe.
Izolácia dvojplášťových plochých striech
Podobným spôsobom sa dodatočne zatepľujú i dvojplášťové strechy rodinných domov postavených v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

Charakteristika
Základ „fúkanej“ celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že
konečný výrobok je nehorľavý, s nulovým
šírením plameňa po povrchu a zároveň
ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú jeho odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu
a hlodavcom. Celá výroba sa uskutočňuje
suchou cestou. V súčasnosti je materiál
bežne dostupný v Čechách, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a od roku
1990 i na Slovensku prostredníctvom firmy VUNO HREUS zo Žiliny. Konečný výro-

bok je vláknitý, balený do polyetylénových
vriec a je určený na spracovanie v špecializovaných certifikovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do
stavby.
Výhodou je i cena
Zaujímavá je aj priaznivá cena izolácie,
vrátane dodávky a montáže. Je nižšia alebo porovnateľná s klasickými doskovými
izoláciami. Cena „fúkanej“ celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS je prijateľná i pre tých, ktorí si zvykli na domoch robiť určité celky svojpomocne. Po konečnej
aplikácii zákazník platí len za konkrétne
spotrebované množstvo tepelnej izolácie,
čím sa stáva spolutvorcom konečnej ceny.
Ekologické hľadisko
Počítačom riadená výrobná technológia
celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je
v súčasnosti najmodernejšou svojho druhu
i vo svetovom meradle. Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kvality ISO
9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality výrobku. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS
prepožičaná ochranná známka „ekologický šetrný výrobok“ 01-01. K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že
tento pravidelne certifikovaný materiál je
biologicky odbúrateľný, vďaka čomu sa
stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.
Dodatočné zateplenie stropných konštrukcií dáva majiteľom starších rodinných domov možnosť vyriešiť výrazné úniky tepla
pri nižšom rozsahu sanačných prác, náročných zásahov a za priaznivú cenu. Keď sa
nás zima opýta, čo sme robili v lete, môžme povedať, že sme zabezpečili pre našu
strechu dostatočne teplý kabát.
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Stropy na domoch, ktoré sa stavali v tomto
období, boli riešené buď ako betónová
platňa – „deka“, alebo neskôr sa používali
prefabrikované tehlové materiály, ktoré
poznáme pod názvom keramický strop. Na
stropnú konštrukciu bol postavený krov
v miernom spáde a so svetlou výškou
medzistrešného priestoru od 80 cm až takmer po nulu. Vzniknutý medzipriestor vo
väčšine prípadov nebol tepelne izolovaný,
a ak áno, tak časť poteru na strope bola
doplnená len o perlitový poter alebo tenkou doskovou tepelnou izoláciou. Čas
a poveternostné podmienky preverili takéto strechy a ako si môžeme všimnúť, odtápanie snehu, následné hromadenie vody
vo zvodoch a vytváranie nebezpečných zamŕzajúcich cencúľov svedčí o nadmernom
úniku tepla.
Čo pomôže? Dodatočná tepelná izolácia
dvojplášťových striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou, ktorá spočíva
v tom, že sa na strešnej konštrukcii vytvorí
vlez (pokiaľ nie je), ktorý slúži na vstup do
izolovaného medzistrešného priestoru. Po
vizuálnej kontrole a navrhnutí riešenia sa
pomocou aplikačných hadíc nafúka celulózová tepelná izolácia na stropnú konštrukciu v požadovanej priemernej hrúbke.
Aplikácie izolácie v rodinných domoch sú
zaujímavé aj tým, že domy možno zatepliť
v ktoromkoľvek ročnom období.

