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aplikaãn˘ch otvorov, prípadne uvoºníme záklopovú dosku. Pomocou
aplikaãného zariadenia a aplikaãn˘ch hadíc materiál pneumaticky dopravíme do pripraveného priestoru,
ãím sa odstráni akákoºvek ruãná manipulácia s materiálom na stavbe.

Izolácia dvojplá‰Èov˘ch
ploch˘ch striech

âasté odhadzovanie snehu z dôvodu
jeho nadmerného odtápania.

Zv˘‰enie cien energií
nemusí byÈ postrachom
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. Dá sa proti tomu nieão robiÈ?
ezvratn˘ 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.

N

a vo väã‰ine prípadov sa na toto
debnenie naná‰al tzv. ‰kvarov˘ poter. Podºa vtedaj‰ích staviteºov mala
vzniknutá vzduchová medzera pôsobiÈ ako izolaãná vrstva. Rie‰ením je

Únik tepla a jeho rie‰enie
S nadmern˘m únikom tepla sa
môÏeme stretnúÈ aj pri stropn˘ch
kon‰trukciách na rodinn˘ch domoch
postaven˘ch v päÈdesiatych a ‰esÈdesiatych rokoch minulého storoãia.
Tzv. „‰Èukátorové stropy“ mali trámovú kon‰trukciu, ktorá bola zo
strany interiéru obitá riedkym debnením. Na debnenie sa pribíjali trstinové rohoÏe a potom sa stropy
omietali omietkovou hmotou. Zo
strany exteriéru (povaly) sa hrady
opäÈ uzatvorili dreven˘m debnením

dodatoãné zateplenie stavieb so zachovanou dutinou v stropnej kon‰trukcii „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou. Prístup do izolovaného priestoru získame vytvorením

Podobn˘m spôsobom sa dodatoãne zatepºujú i dvojplá‰Èové strechy
rodinn˘ch domov postaven˘ch
v ‰esÈdesiatych alebo sedemdesiatych rokoch minulého storoãia. Stropy na domoch, ktoré sa stavali
v tomto období, boli rie‰ené buì ako
betónová platÀa – „deka“, alebo neskôr sa pouÏívali prefabrikované tehlové materiály, ktoré poznáme pod
názvom keramick˘ strop. Na stropnú
kon‰trukciu bol postaven˘ krov
v miernom spáde a so svetlou v˘‰kou
medzistre‰ného priestoru od 80 cm
aÏ po takmer nulu. Vzniknut˘ medzipriestor vo väã‰ine prípadov nebol tepelne izolovan˘ a ak áno, tak
ãasÈ poteru na strope bola doplnená
len o perlitov˘ poter alebo tenkou
doskovou tepelnou izoláciou. 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. âo pomôÏe?
Dodatoãná tepelná izolácia dvojplá‰Èov˘ch striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou. Tá spoãíva
v tom, Ïe sa na stre‰nej kon‰trukcii
vytvorí vlez (pokiaº nie je), ktor˘ slúÏi na vstup do izolovaného medzistre‰ného priestoru. Po vizuálnej
kontrole a navrhnutí rie‰enia sa pomocou aplikaãn˘ch hadíc nafúka celulózová tepelná izolácia na stropnú
kon‰trukciu s poÏadovanou priemernou hrúbkou. Aplikácie rodinn˘ch
domov sú zaujímavé aj t˘m, Ïe domy
moÏno zatepliÈ v ktoromkoºvek roãnom období.

Charakteristika

Komfortná aplikácia

Základ „fúkanej“ celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS
tvorí celulózové vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná tak, Ïe koneãn˘

Trebi‰ov, RoÏÀava, Ko‰ice, Pre‰ov, Spi‰ská Nová Ves, Poprad, Oravská Lesná,
Zvolen, Îilina, Pie‰Èany, Malacky, Ivánka pri Dunaji, Nové Zámky, ·amorín, Lukaãovce

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.
Dodatoãné zateplenie spomínan˘ch stropn˘ch kon‰trukcií dáva majiteºom star‰ích rodinn˘ch domov
novú moÏnosÈ vyrie‰iÈ v˘razné úniky

Medzistre‰n˘ priestor dvojplá‰Èovej strechy s izoláciou

Vlez do medzistre‰ného plá‰Èa strechy

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. apríla

Dutina stropu – dokonalé okopírovanie

v˘robok je nehorºav˘, s nulov˘m ‰írením plameÀa po povrchu a zároveÀ
o‰etren˘ prísadami, ktoré zabezpeãujú odolnosÈ proti hubám, plesÀam, hmyzu a hlodavcom. Celá v˘roba je zaisÈovaná suchou cestou.
V súãasnosti je materiál beÏne dostupn˘ v âesku, Poºsku, Nemecku,
Rakúsku, vo ·vajãiarsku a od roku
1990 i na Slovensku prostredníctvom firmy VUNO HREUS zo Îiliny.
Koneãn˘ v˘robok je vláknit˘, balen˘
do polyetylénov˘ch vriec a je urãen˘
na spracovanie v ‰pecializovan˘ch
certifikovan˘ch stavebn˘ch firmách,
ktoré vlastnia aplikaãné strojové zariadenia, potrebné na uloÏenie izolácie do stavby.

V˘hodou je i cena
Zaujímavá je aj priaznivá cena izolácie, vrátane dodávky a montáÏe. Je

tepla pri niÏ‰om rozsahu sanaãn˘ch
prác, nároãn˘ch zásahov a za priaznivú cenu. Vìaka tepelnej izolácii
CLIMATIZER PLUS tak ani zv˘‰enie
cien energií nemusí byÈ postrachom.
DaB v spolupráci so spoloãnosÈou
VUNO HREUS

niÏ‰ia alebo porovnateºná s klasick˘mi doskov˘mi izoláciami. Cena „fúkanej“ celulózovej tepelnej izolácie
CLIMATIZER PLUS je prijateºná i pre
t˘ch, ktorí si zvykli na domoch robiÈ
urãité celky svojpomocne. Po koneãnej aplikácii zákazník platí len za
konkrétne spotrebované mnoÏstvo
tepelnej izolácie, ãím sa stáva spolutvorcom koneãnej ceny.

Ekologické hºadisko
Poãítaãom riadená v˘robná technológia celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je v súãasnosti najmodernej‰ia 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. Na základe
testov vykonan˘ch príslu‰n˘mi ‰tátnymi skú‰obÀami bola tepelnej izo-

Vyplnenie dutiny

Nav‰tívte nás na CONECU,
hala BO, ãíslo stánku 802
v˘hradn˘ dovozca v SR
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lácii CLIMATIZER PLUS prepoÏiãaná
ochranná známka „ekologick˘ ‰etrn˘ v˘robok“ 01-01. K ochrane Ïivotného prostredia prispieva aj skutoãnosÈ, Ïe tento pravidelne certifikovan˘ materiál je biologicky odbúrateºn˘, ãím sa stáva vo vyspel˘ch
ekonomikách veºmi Ïiadan˘m produktom. Vzhºadom na zjednotenie
právnych a správnych predpisov
ãlensk˘ch krajín Európskej únie v˘robca poÏiadal o udelenie Európskej

