PﬁÍLOHA – TEPELNÉ IZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE CLIMATIZER PLUS
nejrychlej‰í cesta k úsporám pﬁi dodateãném zateplování
detail 1

Pﬁi aplikaci do tûchto stropÛ doporuãujeme odstranit pﬁíãnû pﬁes cel˘ pÛdní prostor nûkolik záklopov˘ch prken. Z jedné mezery (‰íﬁka asi
30 cm) lze obvykle doplnit stropní konstrukci na vzdálenost zhruba 3–4 m na kaÏdou stranu. V pﬁípadû záklopu, kter˘ je opatﬁen potûrem z
betonu na silné asfaltové lepence, je tﬁeba udûlat opatﬁení v podobû nûkolika otvorÛ v kaÏdém poli. Tyto otvory musejí zÛstat ventilaãnû
otevﬁeny i po provedení izolace. V pﬁípadû jakéhokoli typu tohoto zateplení je vÏdy tﬁeba dbát na ﬁádné odvûtrání pÛdního prostoru nad
stropem (alespoÀ 1 m2 vûtracích otvorÛ na 200 m2 izolované plochy).
Neustále se zvy‰ující cena energií vytváﬁí v
souãasné dobû i do budoucna nejvy‰‰í tlak
na opatﬁení vedoucí k jejich úsporám.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe mnoÏství
energie vynakládané na vytápûní
a chlazení obytn˘ch prostor z celkovû
vyrábûné energie je vût‰í neÏ 40 %, je jasné,
Ïe úspory v tomto spotﬁebitelském sektoru
mohou b˘t v˘razné. Snaha o maximální
úspory je v tomto pﬁípadû nejen ekologická,
ale pro majitele a uÏivatele i v˘raznû
ekonomická. JiÏ z dne‰ního cenového
pohledu je moÏné celkem snadno vytipovat
konstrukce, u nichÏ jsou náklady na
dodateãné zateplení návratné v horizontu
2–5 let. Podívejme se na nûkteré z nich,
které je moÏné dobﬁe a v˘hodnû ﬁe‰it

foukanou izolací Climatizer plus, a to
nejen pﬁi dodateãném zateplení, ale
i pﬁi nové v˘stavbû.
Konstrukce podle detailu 1 vyuÏívá
vynikajících fyzikálních vlastností
bezspárovû foukané celulózové izolace
CLIMATIZER PLUS s ohledem na tepelnou
i akustickou protirezonanãní izolaci.
PﬁestoÏe není moÏné do tûchto konstrukcí
doplnit parotûsnou zábranu nebo
parobrzdu, nehrozí ve vût‰inû pﬁípadÛ
Ïádné nebezpeãí kondenzace. Difuzní odpor
prostého prkenného záklopu na sraz je
pomûrnû nízk˘ a rovnûÏ v pﬁípadû jeho
jednoduch˘ch potahÛ (hlína, betonov˘ nebo
‰kvárobetonov˘ potûr) není váÏnûj‰ích
pﬁekáÏek. Vyskytne-li se sloÏitûj‰í skladba

stropu, doporuãujeme vÏdy provést
v˘poãet difuze vodních par podle
âSN EN ISO 13788.
Oproti mnoha bûÏn˘m izolaãním systémÛm
se dokonale pﬁizpÛsobí tvaru a zÛstává
difuznû otevﬁen˘, coÏ je zejména pro
historické stavby velmi dÛleÏité.
Proti sesutí mÛÏe b˘t materiál pﬁi aplikaci
mírnû zvlhãen. Vytvoﬁí se tím stabilní
vrstva pﬁesnû „na míru“ pÛvodní
konstrukce klenby.
Izolace stﬁe‰ního prostoru podle detailu 3
umoÏÀuje spolehlivû provedenou
dodateãnou pÛdní vestavbu a kvalitní izolaci
budovanou ze strany interiéru.
Tepelnûizolaãní hodnoty pﬁitom splÀují
vysoké poÏadavky souãasn˘ch norem.

detail 2
CLIMATIZER PLUS se v˘bornû hodí k tepelné izolaci nepravidelnû tvarovan˘ch nebo obloukov˘ch ploch (detail 2).
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detail 3

Provûtrávací úroveÀ (mezera 3–4 cm) je tvoﬁena pﬁidrÏovacími li‰tami a impregnovan˘mi deskami HFD nebo MDF (napﬁíklad Hofafest,
Smrãina, Steico) s nízk˘m difuzním odporem. Ze spodní strany mÛÏe b˘t pouÏita napﬁíklad parobrzda Intello z distribuce CIUR a.s.

detail 4

PR: Ciur a. s.

RÛzné varianty dvouplá‰Èov˘ch odvûtran˘ch stﬁech je moÏné ﬁe‰it foukanou izolací Climatizer plus v zásadû nejv˘hodnûj‰ím zpÛsobem, a to
jak z hlediska technického provedení, tak i ceny. Zhodnocení a dostateãné ﬁe‰ení odvûtrání je pﬁi této aplikaci nezbytné.
I pﬁi foukané aplikaci izolace je vÏdy
spolehlivû dodrÏena vûtrací mezera, coÏ
se v pﬁípadû skladby se stﬁe‰ní pojistnou
hydroizolaãní fólii ãasto nedodrÏuje, a to ani
pﬁi vkládání deskov˘ch typÛ izolací.
Dvouplá‰Èové konstrukce pouÏívané
v minulosti v bytové v˘stavbû se

vyznaãovaly spoleãn˘m znakem – podobné
panelové nebo Ïelezobetonové konstrukce
stropu, nad níÏ se vytváﬁely rÛzné typy
skladeb a stﬁe‰ních tvarÛ. Îelezobetonov˘
strop obvykle poskytuje dobrou funkci
statickou a má vysok˘ difuzní odpor, av‰ak
pouÏívané izolace vedle toho, Ïe byly velmi

slabé (asi 4–5 cm) byly navíc velmi ledabyle
ukládány. To vede ãasto k vysok˘m únikÛm
tepla, lokálním poruchám v podobû
kondenzace nebo i plísní. Je-li dutina uvnitﬁ
konstrukce dostateãnû dimenzovaná, lze
pomocí foukaného Climatizeru plus
tepelnûizolaãní vlastnosti znaãnû zlep‰it.
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