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APLIKACE CELULÓZOVÉ IZOLACE
pﬁi dodateãném zateplování staveb
Stejnû tak jako v uplynul˘ch letech, tak i letos na podzim celá ﬁada investorÛ obrací svoji pozornost k
omezení únikÛ tepla pﬁed pﬁíchodem topné sezony. V ﬁadû pﬁípadÛ jsou poÏadavky na kvalitu a rozsah
díla znaãnû rozsáhlé a ãas na realizaci neúmûrnû krátk˘.

V

V mnoh˘ch konstrukcích lze v‰ak
s úspûchem doplnit izolaci pomocí foukané
izolaãní hmoty z celulózov˘ch vláken
Climatizer plus, aniÏ by bylo nutné
pﬁistoupit k rozsáhl˘m konstrukãním
zmûnám ãi nároãn˘m stavebním zásahÛm.
Podívejme se na nûkolik pﬁípadÛ, které je
snadné ﬁe‰it právû touto izolaãní metodou.
Z hlediska únikÛ je vÏdy logické zab˘vat
se nejprve stﬁe‰ní nebo stropní konstrukcí
objektÛ, pokud je‰tû z hlediska
tepelnûizolaãního nebyly sanovány.
Problémem star‰ích domÛ obvykle b˘vá
stropní konstrukce mezi obytn˘m
prostorem a pÛdou. Pokud pÛdní prostor
není vyuÏit jako obytn˘, je nutno o prostﬁedí
v nûm uvaÏovat jako o vnûj‰ím, a tomu
pﬁizpÛsobit i izolaãní vrstvu stropu,
oddûlujícího vnitﬁní ob˘vané a vytápûné
prostory od exteriéru. Souãasné poÏadavky
splÀuje správnû dimenzovaná izolace pﬁi
tlou‰Èkách minimálnû 16–20 cm (pﬁi tepelné
vodivosti ~ 0,04 W/m.K).
V omezeném poãtu pﬁípadÛ se setkáváme
s vrstvou ‰kváry ãi smûsi plev s vápnem,
obvykle je v‰ak mezera mezi nosn˘mi trámy
stropu zcela prázdná a dostateãnû silná
20 nûkdy aÏ 30 cm, aby splnila úãel pro
smysluplnou tlou‰Èku aplikované izolace.
PÛvodní zámûr stavitelÛ na uzavﬁenou

vzduchovou mezeru, která by mûla b˘t
izolantem, je ãasto naru‰en tím, Ïe
nevyplnûná mezera je i intenzivnû
provûtrávaná. To je zapﬁíãinûno
netûsnostmi vrchního záklopu nebo
mezerami v oblasti pozednice. Proudící
vzduch místo aby izoloval, tak nadále
zintenzivÀuje ochlazování vlastního stropu
tvoﬁeného zpravidla pouze prkny
omítnut˘mi pﬁes rákosov˘ rabic. Dodateãné
zateplení takové konstrukce mÛÏe pro
majitele objektu ãasto pﬁinést úsporu na
vytápûní ãítající i více neÏ 30 %.
Pﬁi provádûní této aplikace jsou v‰ak
i urãitá úskalí, na která je tﬁeba upozornit
a eliminovat jejich vliv. Jednou z hlavních

otázek, která obvykle napadne odborníka
i pouãeného laika, je otázka parotûsné
zábrany, která v takto provedené
konstrukci chybí. Z tohoto hlediska je tﬁeba
si uvûdomit nejprve tu skuteãnost, Ïe
Climatizer plus je pﬁírodní materiál na
stejné bázi jako ve‰keré dﬁevûné prvky této
konstrukce. Je schopen velmi dobﬁe odvádût
vlhkost, která by se v nûm náhodnû
vyskytla, ale pﬁedev‰ím má velmi nízk˘
difuzní odpor. Jeho pouÏitím tudíÏ nedojde
k uzavírání par uvnitﬁ konstrukce, ale
k jejich volnému prÛchodu. V˘poãtem
dojdeme k závûru, Ïe ve skuteãnosti vût‰ina
skladeb vychází bez kondenzace nebo
s jejím minimálním v˘skytem, kdy v˘par
v celkové bilanci nûkolikanásobnû

Plnûní stropu, z prostoru pÛdy, mezerou po
odtrÏení jednoho ze záklopov˘ch prken.
Vyplnûní je moÏné do vzdálenosti asi 3 m

Pohled do stropu dodateãnû vyplÀovaného izolací Climatizer Plus
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Dodateãné zateplení ‰ikm˘ch ãástí stﬁechy.
Vzduchová mezera nad izolací je vymezena
zasunutím dﬁevovláknité difuznû otevﬁené
desky s vymezovacími latûmi pro odvûtrání
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pﬁevaÏuje. Je tﬁeba v‰ak dobﬁe zváÏit
celkovou situaci stﬁechy nad zateplovan˘m
stropem. Zcela jinak se z hlediska
odvûtrání chová stará stﬁecha bez
pojistné hydroizolaãní fólie a jinak
stﬁecha po rekonstrukci s celoplo‰nû
aplikovanou fólií nebo asfaltov˘m
‰indelem, navíc bez správnû
provedeného vûtrání. V takovém pﬁípadû
je tﬁeba nejprve realizovat systém pro
vûtrání celého pÛdního prostoru, napﬁíklad
vûtrací hlavicí, ‰títovou ventilaãkou nebo
vûtracími ta‰kami a pak teprve provádût
izolaci stropu. Pokud je strop pokryt pouze
prkny nebo tenkou hlinûnou mazaninou,
je obvykle aplikace bez jak˘chkoli
problémÛ. U stropÛ s betonovou
mazaninou je vhodné ãást mazaniny
(napﬁíklad u obou pozednic odstranit
a strop nechat takto odvûtrávat).

âastá b˘vá rovnûÏ otázka,
co se stane, pokud bude pÛda
v budoucnu vyuÏita jako obytná
a dojde k uzavﬁení horního
záklopu stropu podlahovou
krytinou. To v‰ak není jiÏ
Ïádn˘m problémem, protoÏe
teploty pﬁízemí i podkroví
se uÏíváním vyrovnají
a kondenzace jiÏ nemÛÏe nastat.
Climatizer plus pak slouÏí jako
akustická izolace a zároveÀ
brání prochlazování podlahy
v pﬁípadû netûsností stropu
u obvodov˘ch stûn. Je‰tû
jednodu‰‰ím problémem
b˘vá doplnûní izolaãní vrstvy
do nepochozích prostor
Dodateãná aplikace izolace do stanové stﬁechy –
odvûtrávan˘ch stﬁech, a to jak
nepochozí pÛdní prostor.
„rovn˘ch“, tak i napﬁíklad
stanov˘ch. Vstup do plá‰tû stﬁechy se buì
vytvoﬁí pﬁed aplikací a k jeho uzavﬁení
se po zaizolování pouÏije napﬁíklad aktivní
vûtrací hlavice nebo poklop. VÏdy zÛstává
v‰ak na projektantovi nebo pﬁímo aplikaãní
firmû posoudit velikost a vhodnost
rozmístûní odvûtrávacích otvorÛ stﬁechy
a zabezpeãení jejich dobré prÛchodnosti.
Dlouhá Ïivotnost tohoto typu stﬁech totiÏ
spoãívá pﬁedev‰ím na spolehlivém odvûtrání
mezery mezi stﬁe‰ním plá‰tûm a izolací.
Aplikací, které lze pﬁi dodateãném
zateplování objektÛ provést s úspûchem,
je celá ﬁada, a to i v obvodov˘ch stûnách
a prostorách podkroví. Doporuãujeme
v‰ak pﬁedem s námi konzultovat vhodnost
provedení u sloÏitûj‰ích aplikací.
PR: Ciur a.s.
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