VYKUROVANIE
V prekvapení, Ïe aj takto
sa dá izolovaÈ...

datoãného zatepºovania uÏ existujúcich stavebn˘ch kon‰trukcií.
K veºkému mnoÏstvu potreby rie‰enia dodatoãného zateplenia patrí aj prípad rie‰enia izolácií stropn˘ch kon‰trukcií na rodinn˘ch domoch z obdobia 50. – 60. tych rokov.
Stropy boli rie‰ené trámovou kon‰trukciou,
ktorá bola zo strany interiéru obitá riedkym
debnením, na ktoré sa pribíjal rákos a následne omietal omietkovou hmotou. Zo
strany exteriéru (povaly) sa tieto hrady opäÈ
uzatvorili dreven˘m debnením a vo väã‰ine
prípadov sa na toto debnenie vykonal tzv.
‰kvárov˘ poter. My‰lienka vtedaj‰ích staviteºov bola taká, Ïe vzniknutá vzduchová medzera bude v podstate pôsobiÈ ako izolaãná

Na dodatoãné zateplenie nikdy nie je neskoro –

„‰Èukátorové stropy“
Od chvíle, keì si väã‰ina
vyspel˘ch krajín sveta
uvedomila, Ïe najlacnej‰ia
energia je tá, ktorá sa
nemusí vyrobiÈ,
sa datuje nov˘ prístup
k tepeln˘m izoláciám. K˘m
e‰te v ‰esÈdesiatych rokoch
sa väã‰inou potrebná
hrúbka tepelnej izolácie pri
obvodov˘ch kon‰trukciách
objektu stanovovala tak,
aby nedochádzalo pri
nízkych vonkaj‰ích
teplotách ku kondenzácii
vodnej pary na vnútornom
povrchu kon‰trukcie, dnes
je to uÏ dlho inak.

2 STAVAJTE S NAMI

Detail aplikácie tepelnej izolácie
CLIMATIZER PLUS

T

epelnoizolaãné vlastnosti stien, podláh
a striech sa stanovujú dnes predov‰etk˘m tak, aby dochádzalo k ão najväã‰ím
úsporám energie na vykurovanie objektu. PoÏadované tepelno-technické vlastnosti obvodov˘ch kon‰trukcií, a predov‰etk˘m uÏ spomenuté vlastnosti tepelnoizolaãné, sa pohybujú v takej v˘‰ke, Ïe nebezpeãenstvo povrchov˘ch kondenzácií uÏ
dávno nie je problém (s v˘nimkou tepeln˘ch mostov).
Pri návrhu skladby stavebnej kon‰trukcie
treba dodrÏiavaÈ niekoºko pomerne jednoduch˘ch zásad. Patrí k nim predov‰etk˘m
snaha obmedziÈ, prípadne úplne vylúãiÈ
kondenzáciu vodnej pary v kon‰trukcii, ìalej pouÏívaÈ ão najsuch‰ie materiály a nezabúdaÈ ani na problémy spojené so statikou
kon‰trukcie a s jej objemov˘mi zmenami.
V‰etky tieto otázky sa objavia zvlá‰È u do-

vrstva. Niektoré tieto tzv. „‰Èukátorové stropy“ mali vyústenie tejto vzduchovej medzery do obvodovej ãasti domu, ktorá slúÏila na
vetranie tohto stropu.
VráÈme sa k my‰lienke vzduch ako izolant.
V kon‰trukcii, v ktorej boli pouÏité relatívne
vhodné stavebné paropriepustné materiály,
tieto zabezpeãovali v˘menu teplého
a chladného vzduchu, priãom, samozrejme,
dochádzalo k tomuto javu a pohybu vzduchu vo vzniknutej dutine. T˘mto vzniká nadmerné ochladzovanie takto vytvorenej
stropnej kon‰trukcie. Z pohºadu na takéto
rodinné domy ako celok sa dá hovoriÈ o neproporãnosti medzi obvodovou a stropnou
kon‰trukciou z hºadiska úniku tepla.
S rie‰ením tohto problému sa stretávame
e‰te v období konca ‰esÈdesiatych rokov,
keì boli niektoré stropy s takouto dutinou
poãas v˘stavby vypæÀané prírodn˘mi mate-
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Dokonalé okopírovanie v dutine stropu

riálmi. Boli to napr. piliny premie‰ané vápnom ãi plevy premie‰ané vápnom, popolom.
Stavitelia sa snaÏili zatepliÈ stropnú kon‰trukciu a zamedziÈ v˘mene chladného a teplého vzduchu. T˘chto stavieb je v‰ak men‰ie
mnoÏstvo a prevaÏujú stavby s existujúcou
dutinou v stropnej kon‰trukcii.
V sedemdesiatych rokoch prichádzajú te-

Odstránenie záklopovej dosky
pre aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS

stupn˘ aj na Slovensku. „Fúkaná“ celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vláknitá, balená do polyetylénov˘ch vriec a je
urãená na spracovanie v ‰pecializovan˘ch
stavebn˘ch firmách, ktoré vlastnia strojové
zariadenia, potrebné na uloÏenie izolácie
do stavby. Doprava materiálu sa vykonáva
pneumaticky, ãím sa v˘razne obmedzuje

fikovan˘ materiál je biologicky odbúrateºn˘. Vzhºadom na zjednotenie právnych
a správnych predpisov ãlensk˘ch krajín Európskej únie v˘robca poÏiadal o udelenie
Európskej technickej atestácie pre tepelnú
izoláciu CLIMATIZER PLUS. V˘sledkom je, Ïe
zatiaº ako jedinej fúkanej tepelnej izolácii
v âesku a na Slovensku jej bol pridelen˘ eu-

Vyplnenie dutiny trámového stropu pomocou
aplikaãnej hadice

pelné izolácie na báze celulózov˘ch vlákien
ako aj technológie pre aplikáciu tak˘chto
celulózov˘ch tepeln˘ch izolácií. Ich aplikácia
má veºmi v˘znamn˘ podiel aj v rie‰ení dodatoãn˘ch tepeln˘ch izolácií. OpäÈ sú to prírodné materiály, ktor˘ch v˘roba je zabezpeãovaná tak, aby spæÀali nároãné poÏiadavky,
ktoré sú kladené na tepelné izolácie. Dodatoãná tepelná izolácia „‰Èukátorov˘ch stropov“ „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou spoãíva v tom, Ïe na stropnej kon‰trukcii sa vytvoria aplikaãné otvory, prípadne
sa uvoºní záklopová doska tak, aby bol prístup s aplikaãnou hadicou do izolovaného
priestoru.
Od roku 1990 je tento materiál beÏne do-

ruãná manipulácia s materiálom na stavenisku. Tak˘to spôsob práce umoÏÀuje uloÏenie
izolácie bez chybn˘ch spojov a s veºmi dobrou priºnavosÈou v detailoch.
Poãítaãom riadená v˘robná technológia
celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je
v súãasnosti najmodernej‰ou svojho druhu
i vo svetovom meradle. Vo v˘robe bol zaveden˘ systém riadenia kvality ISO 9001:2001,
ktor˘ je zárukou stabilne vysokej kvality v˘robku. SpæÀa aj nároãné kritériá ochrany Ïivotného prostredia. Na základe testov vykonan˘ch príslu‰n˘mi ‰tátnymi skú‰obÀami
bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepoÏiãaná ochranná známka „ekologick˘ ‰etrn˘ v˘robok“ 01-01. Tento pravidelne certi-

rópsky atest s CE oznaãením. Tento Európsky atest vydal Nemeck˘ in‰titút stavebnej
techniky v Berlíne dÀa 18.4.2006 na základe
odsúhlasen˘ch údajov a informácií, ktoré sú
v Àom uloÏené a slúÏia na identifikáciu
a posúdenie hodnoteného v˘robku. Vydaním tohto certifikátu boli potvrdené deklarované kvalitné vlastnosti v˘robku a jeho
akceptovanie v rámci Európskej únie.
Spôsob vykonania dodatoãného zateplenia uÏ spomínan˘ch „‰Èukátorov˘ch stropov“ dáva novú moÏnosÈ uÏívateºom domu
vyrie‰iÈ v˘razn˘ únik tepla pri obmedzenej
miere sanácie, nároãn˘ch zásahoch a priaznivej cene.
Peter Hreus

