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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...
veºkému mnoÏstvu potreby rie‰enia dodatoãného zateplenia patrí aj prípad rie‰enia
tepeln˘ch izolácií stropn˘ch a medzistre‰n˘ch
kon‰trukcií na rodinn˘ch domoch z obdobia
60. – 70. rokov. Stropy boli rie‰ené buì ako
betónová platÀa „deka“, alebo v neskor‰om
období boli pouÏité prefabrikované tehlové
materiály, ktoré poznáme pod názvom keramick˘ strop. Na stropnú kon‰trukciu bol postaven˘ krov s miernym spádom so svetlou v˘‰kou medzistre‰ného priestoru od 80 cm aÏ po
takmer nulu.
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CLIMATIZER PLUS
Vzniknut˘ medzipriestor vo väã‰ine prípadov
nebol rie‰en˘ z hºadiska tepelnej izolácie a, ak
áno, tak ãasÈ poteru na strope bola doplnená
len o perlitov˘ poter alebo men‰iu hrúbku doskovej tepelnej izolácie. âas a poveternostné
podmienky preverili takéto strechy a, ako si
môÏeme v‰imnúÈ, odtápanie snehu, nasledovné hromadenie sa vody vo zvodoch a vytváranie nebezpeãn˘ch nam⁄zajúcich cencúºov
svedãí o nadmernom úniku tepla. Pri tomto
probléme môÏeme hovoriÈ o neproporãnosti

Pre spokojnosÈ na‰ich detí...

Ten problém je nám známy ....
medzi obvodovou a stropnou kon‰trukciou
z hºadiska úniku tepla.
Na dodrÏanie architektúry bola v˘stavba tak˘chto domov typizovaná a stavali sa tzv. „radové zástavby“. Ponosovanie sa na tzv. socialistickú v˘stavbu v tomto prípade nie je namieste,
pretoÏe aj niektoré vyspelé krajiny, napr. Francúzsko, s úspechom naìalej pouÏívajú systém
rovn˘ch striech. Skôr môÏeme hovoriÈ o nedotiahnutí rie‰enia detailov, v tomto prípade ide o únik
tepla. Jedn˘m z nápravn˘ch rie‰ení môÏe byÈ nafúkanie celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER
PLUS do takejto dvojplá‰Èovej strechy.

Ako to zaãalo?
V sedemdesiatych rokoch prichádzajú tepelné
izolácie na báze celulózov˘ch vlákien ako aj
technológie na aplikáciu tak˘chto celulózov˘ch

tepeln˘ch izolácií. Ich aplikácia má veºmi v˘znamn˘ podiel aj na rie‰ení dodatoãn˘ch tepeln˘ch izolácií. Sú to prírodné materiály, ktor˘ch
v˘roba je zabezpeãovaná tak, aby spæÀali nároãné poÏiadavky, ktoré sú kladené na tepelné
izolácie. Dodatoãná tepelná izolácia dvojplá‰Èov˘ch striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou
izoláciou spoãíva v tom, Ïe na stre‰nej kon‰trukcii, pokiaº nie je, sa vytvorí vlez, ktor˘ slúÏi
na vstup do izolovaného medzistre‰ného priestoru. Po vizuálnej kontrole a navrhnutí rie‰ení
sa na stropnú kon‰trukciu pomocou aplikaãn˘ch hadíc nafúka v poÏadovanej priemernej
hrúbke tepelná izolácia.
Od roku 1990 je tento materiál beÏne dostup-

n˘ 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 ruãná manipulácia s materiálom na

stavenisku. Tak˘to spôsob práce umoÏÀuje uloÏenie izolácie bez chybn˘ch spojov a s veºmi
dobrou priºnavosÈou v detailoch.

Ekologick˘ ‰etrn˘ v˘robok
Poãítaãom riadená v˘robná technológia celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je v súãasnosti
najmodernej‰ou svojho druhu i vo svetovom

n˘ 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˘ európsky 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 dvojplá‰Èov˘ch striech rodinn˘ch
domov dáva novú moÏnosÈ uÏívateºom vyrie‰iÈ
v˘razn˘ únik tepla pri obmedzenej miere sanácie, nároãn˘ch zásahov a priaznivej cene.
DaB v spolupráci so spoloãnosÈou
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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 certifikova-

