








































































 

Konstruk ční prvky –  
přirozen ě vyrobené ze d řeva 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LVL – vrstvené dřevo pro různé aplikace 

• Dostupné v širokém rozsahu tloušťek a formátů 

• Vysoký poměr pevnosti k hmotnosti 

• Rozměrová stabilita 

• Vysoká tlaková pevnost pro použití na okrajové 
nosníky 

• Snadno se přiřezává a opracovává při použití 
tradičních nástrojů 

• Minimální sedání 

• Vysoká kapacita pro spojování a připevňování na 
vytažení 

• Efektivní využití zásob dřeva 
 
 
 

Vrstvené dřevo Taleon Terra 

OBLASTI POUŽITÍ 

Trámy, nosníky, sloupy, vaznice,  

pozednice, nosné desky, atd. 

Různé průmyslové aplikace 

Prvky soustavy pro konstrukční systém 

STEICOconstruction 

Pro d alš í  in formace v iz .  www.ste ico .com 



 

Kvalita a efektivita 

Firma Taleon Terra založila nejmodernější závod na 
výrobu vrstveného dřeva na světě nedaleko od 
Moskvy (Rusko) – s výlučným partnerem STEICO pro 
distribuci do střední a západní Evropy. Mezinárodní 
know-how a úroveň technologie jsou zárukou trvale 
vysoké jakosti ekologických stavebních materiálů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STEICOultralam
TM :  Vrstvené dřevo pro nejvyšší požadavky 

STEICOultralam
TM je vyrobeno z více vrstev tříděných smrkových dýh o tloušťce 3 mm.  

To rozptyluje suky a růstové nepravidelnosti a vytváří prakticky homogenní průřez.  
Tato konstrukce znamená, že vrstvené dřevo STEICOultralam

TM je vysoce tuhé a rozměrově stabilní. 

 
Tato metoda výroby také umožňuje velkou 
variabilitu vyráběných formátů s ohledem na 
výrobu surové desky až do délky 20,5 m a šířky 
1,25 m. 
 
Certifikováno CE  
STEICOultralam R

TM
 s podélnými dýhami a 

STEICOultralam X
TM

 s příčnými vrstvami dýh jsou 
certifikovány Institutem Univerzity ve Stuttgartu 
(Německo) pro zkoušení materiálů. 

  
ÚROVEŇ VÝROBY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEICO má mnohaletou zkušenost s výrobou a 
prodejem technických dřevěných výrobků a 
ekologických stavebních materiálů. STEICO tak 
zajišťuje nejenom profesionální prodej a technický 
servis, ale také rychlou mezinárodní dostupnost svých 
výrobků. 

 

STEICOultralam
TM
 

Tloušťka od  
19-106 mm 

Šířka do 
1,25 m 

Délka do 
20,50 m ! 

Areál skladu kulatiny Loupání dýh. Zpracování výřezu 
kulatiny trvá méně než 3 
sekundy. 

Dýhy na pásu pro třídění a další 
zpracování. 

Jednotka pro sušení a třídění 
dýh „Grenzebach“. 

Lepení a vrstvení vysušených 
dýh. 

Lis „Dieffenbacher“  
- nejdelší na světě. 

Hotové výrobky po lisování. 

 
Trvalá kontrola jakosti. 
 



 

STEICOultralam RTM je jedním z nejtužších dostupných dřevěných technických výrobků.  

Aktuální zkušební hodnoty, které byly stanoveny během certifikace CE, 
potvrzují vysokou jakost STEICOultralam.  

Pevnost v ohybu na stojato je 48 N/mm
2
 a charakteristická pevnost 

v ohybu naležato je 50 N/mm
2
. To znamená, že pevnost v ohybu je 

dvojnásobkem pevnosti běžného řeziva C24. Pevnost v tahu je značná – 
38 N/mm

2
 a modul pružnosti je v průměru 14000 N/mm

2
. To znamená: 

štíhlé konstrukční prvky, méně materiálu a snížené náklady. 

 
 
 
 
 

 
 
CERTIFIKACE 
STEICOultralam R a X 

TM
 se vyrábí a kontroluje podle harmonizované evropské výrobkové normy EN 14374 

 a má označení CE. 
 

SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA 
STEICOultralam

TM
 vrstvené dřevo se má skladovat naležato. Vzdálenost mezi podkladními nosníky nemá 

překročit 2 metry.   STEICOultralam
TM

 má být chráněno při přepravě před přírodními vlivy. 
 

VLHKOST 
STEICOultralam

TM
 má být chráněno před nadměrným vlivem vlhkosti.  STEICOultralam R

TM
 se vyrábí a expeduje 

s vlhkostí přibližně  8-10%. 

 
 
 

     
Vysoká únosnost Přísné výrobní 

tolerance 
Vysoká rozměrová 

stálost 
Snadné opracování Výšky odpovídající  

I - nosníkům STEICO 

 
 
 
 

   
Vrstvené dřevo Taleon Terra Vrstvené dřevo Taleon Terra Vrstvené dřevo Taleon Terra 

Efektivní technický dřevěný výrobek 
pro pravoúhlé průřezy. U prvku 
STEICOultralam

TM
 R jsou všechny vrstvy 

dýh vzájemně slepeny podélně. 

Křížově vrstvené STEICOultralamTM 
znamená, že jedna pětina dýh je lepená 
příčně – zlepšuje se pevnost v ohybu a 
tuhost v příčném směru desky. 

Vrstvené dřevo Taleon Terra 
Speciální jakosti pro průmyslové účely 
mohou být vyrobeny na objednávku 
vzhledem k vyspělé výrobní technologii. 

  
 

Certifikováno CE Certifikováno CE  

Průřezy se stejnou pevností v ohybu 



 

Váš prodejce STEICO:  
 
 
 
 
                        www.mta.cz; mta@mta.cz 

Dostupné formáty  STEICOultralam RTM  
Délka (mm) Tloušťka (mm) Šířka (mm) Kusů/balení Hmotnost/balení (kg) 

12,000 39 

200 30 cca 1,690 

220 30 cca 1,690 

240 25 cca 1,690 

300* 20 cca 1,690 

360* 15 cca 1,690 

400* 15 cca 1,690 

12,000 45 

200 30 cca 1,950 

220 30 cca 2,140 

240 25 cca 1,950 

300 20 cca 1,950 

360* 15 cca 1,750 

400* 15 cca 1,950 

12,000 75 

200 18 cca 1,950 

220 15 cca 1,790 

240 15 cca 1,950 

300 12 cca 1,950 

360 12 cca 2,340 

400 9 cca 1,950 

12,000 90 

200 18 cca 2,340 

220 15 cca 2,140 

240 15 cca 2.340 

300 12 cca 2,340 

360 9 cca 2,100 

400 9 cca 2,340 

Zvláštní rozměry a jakosti, jakož i speciální balení a zásilky jsou dostupné na objednávku. 

 
 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY PRO NAVRHOVÁNÍ STEICOultralam RTM 

Podle EN 14374 pro použití při navrhování podle Eurokódu 5 v N/mm
2 

Charakteristická hustota = 480 kg/m
3
 

Parametr vlivu rozměru s = 0,15 
Použití na ležato 
(jako deska) 

Použití na stojato 
(jako nosník) 

Pevnost v ohybu   fm,0,k 50.0  48.0  

Pevnost v tahu      ft,0,k 36.0  36.0  

Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny      fc,0,k 38.0  38.0  

Pevnost v tlaku kolmo k vláknům           fc,90,k 3.0  6.0  

Pevnost ve smyku                                      fv,k -*  5,0  

Modul pružnosti                                        E0,mean 14,000  14,000  

Modul pružnosti ve smyku                      Gmean -*  350  

* v dohledné době bude určena 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

přírodní stavební výrobky 



flex
flexiblní tepelná izolace

stavební materiály ze dřeva šetrné  
k životnímu prostředí

více informací a návod na zpracování najdete v příslušných brožurách 
nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz

• pružná tepelná a zvuková izolace

• lehké a snadné zpracování

• v konstrukcích pevně drží

• vynikající tepelně izolační vlastnosti v zimě i v létě

• velmi difúzně otevřené, podporují zdravé klima v místnostech 

• regulují klima v interiérech díky své sorpční schopnosti 

• Významně přispívá k biologicky vynikajícímu vnitřnímu klimatu

• ekologický, recyklovatelný materiál příznivý k životnímu prostředí

• certifikovaná izolace z dřevovlákna 

| Doporučené použitÍ

Elastická izolace do střech, stěn 

a stropních konstrukcí.

Izolace do příček, předsazených stěn

a instalačních stěn.



| OCHRANA PROTI HORKU I CHLADU

S izolací STEICOflex významně přispějete k větší kvalitě života ve svém vlastním domě. Její perfektní Tepelně 
izolační vlastnosti pomáhají udržet komfortní teplo v místnostech v zimě. S izolací STEICOflex lze optimálně 
realizovat strukturální tepelnou ochranu stavebních konstrukcí - stěn, stropů a střech a dosáhnout tak 
jednoduše požadované tepelné izolace obvodového pláště. 

A ještě více: díky nízké tepelné vodivosti a vysoké akumulační kapacitě chrání izolace STEICOflex místnosti v létě 
proti přehřátí. Vysoká objemová hmotnost cca 50 kg/m3 a vysoká měrná tepelná kapacita 2100 J/kgK (více než 
dvojnásobek než má minerální vlna) zadržuje teplo i v těch největších vedrech a zajistí váš klidný spánek.

| VÍCe rADoSti Ze žiVotA Ve ZDrAVéM proStŘeDÍ

To, že se ve svém vlastním domě cítíte opravdu pohodlně závisí na mnoha faktorech. Ale správné klima -  
s příjemnou teplotou, optimální vlhkostí, bez vlivů rúzných toxinů - k tomu určitě patří. 

STEICOflex je vyráběn z přírodního dřevovlákna se všemi výhodami dřeva jako takového. 

Flexibilní, pružné izolační desky jsou difúzně otevřené, takže nebrání prostupu vlhkosti směrem ven - stejně 
jako u funkčního oblečení. Kromě toho dřevovláknitá izolace přijímá vlhkost do vláken a její kapacita je 
mnohonásobně větší než u běžných izolačních materiálů. Takže STEICOflex přispívá nejen k regulaci vlhkosti 
(např. u vnitřních stěn), ale je odolný i vůči rychle vznikajícímu kondenzátu. 
Celá konstrukce je tak velmi odolná proti poškození vlhkem. Tepelně 
izolační vlastnosti desek STEICOflex nejsou dočasnou změnou vlhkosti 
ovlivněny. 

Ať už jako vnější nebo vnitřní izolace - izolace STEICOflex výborně tlumí 
hluk. Vzhledem ke své objemové hmotnosti se v konstrukcích nesesedá. 
Tím je zabráněno přenosu zvuku netěsnými místy. 



| EKOLOGIE

Dřevo pro všechny dřevovláknité izolace STEICO je těženo z lesů  
z udržitelného lesního hospodářství, které splňují přísné požadavky 
FSC® (Forest Stewardship Council). Cílem FSC® je propagace sociálně 
přínosné a ekonomicky životaschopné správa lesa s ohledem  
k životnímu prostředí. Z lesa je těženo jen tolik dřeva, které je schopné 
zase dorůst. S využitím STEICOflex významně přispíváte k ochraně 
klimatu. Průměrný strom ukládá asi 1 tunu CO2 během svého růstu CO2 
a současně produkuje 0,7 tuny kyslíku. CO2 je vázán ve dřevu a tím i v 
konečném výrobku po celou dobu jeho životnosti - zatímco nové stromy 
pokračují v odstraňování emisí skleníkových plynů CO2 z atmosféry.

 

| SnADné ZprACoVÁnÍ pŘÍJeMné poKožCe

STEICOflex je tvarově stálý a v konstrukcích krásně rozepře a nesesedá.  
Přířezy desek zachovávají svůj tvar a drží i v konstrukcích nad hlavou. 
Malé nepřesnosti jsou bez problémů kompenzovány pružností 
materiálu. 

Stejně jako u všech dřevovláknitých 
materiálů je i STEICOflex šetrný k 
pokožce. Při zpracování nesvědí, 
neškrábe a „nekouše“. Přířezy se 
provádějí snadno pomocí nože na 
izolace nebo elektrickou přímočarou 
pilou. Podrobnější informace naleznete 
na www.steico.com/cz >Výrobky> 
STEICOflex>Zpracování.

STEICOflex se lehkým tlakem vloží 
mezi krokve (je vhodné dodržet šířku 
izolace o 1 cm větší než je šířka mezi 
krokvemi). Pro montáže, které si 
stavebníci provádějí sami lze doporučit 

2 vrstvy např. pro krokev 200 mm doporučujeme 2 x 100 mm STEICOflex.

Standardní šířka izolací STEICOflex je odvozena od osového systému 
pro dřevostavby. Větší osové vzdálenosti mohou být zaizolovány 
překrýváním desek. Pro snížení prořezu lze zbytky desek požívat pro 
vyplnění volných míst.

   Dřevo jako surovina
 
Surovinou pro STEICOflex je pouze 

naše čerstvé tříděné pilařské dřevo 

z okolních borových lesů. Při výrobě 

dřevovláknitých izolací STEICO 

není používán formaldehyd jako 

pojivo, jak to v současné době 

vyžaduje WHO. Směrná hodnota 

formaldehydu může být max. do 

0,1 ppm. Izolace STEICO jej obsahují 

daleko méně. 

Vzhledem k trvalé kontrole výrobků 

při výrobě, která je prováděna 

zahraničními certifikačními institu-

cemi jsou výrobky STEICO zdravotně 

nezávadné a bez emisí. 

| TIP 

Při zpracování STEICOflex venkovních 

konstrukcích v zimním období je nutné 

co nejdříve nainstalovat parobrzdu. 

Tím se zabrání vlhnutí izolace dalších 

konstrukcí a pronikání vlhkosti do 

interiéru.

Variabilní parobrzdy redukují difúzní 

odpor pokud je okolní vlhkost vysoká. 

To je velmi důležité při zvýšení stavební 

vlhkosti v zimě, kdy se provádí např. 

potěry nebo omítky.   



Samozřejmě lépe izolovat

Váš STEICO partner:
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Výroba a kontrola dle ČSN EN 13171

Označení desek     WF – EN 13171 – T2 – TR1 – AF5

Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1             E

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 
λD [ W / ( m * K )]    0,038

Deklarovaný tepelný odpor    0,50 / 0,75/1,05 / 1,30 / 1,55 / 2,10 /  
RD [( m2 * K ) / W]    2,60 / 3,15 / 3,65 / 4,20 / 4,70 / 5,25 / 
     5,75 / 6,30

Objemová hmotnost [kg / m3]   cca 50

Součinitel difúzního odporu μ  1/2

Měrná tepelná kapacita c [J / (kg * K)]  2.100

odpor proti proudění vzduchu [( kPa * s ) / m2] ≥ 5

Kód odpadu (EAK)    030105 / 170201

Složení     dřevní vlákna, polyolefinová   
     vlákna, fosforečnan amonný

teChniCKé pArAMetry STEICOflex

tloušťka [mm] Formát [mm] Váha  /m2 [kg]
kusů v balení

balení na paletě 
plocha na paletě 

[m2]

váha palety [kg]

20 1.220 * 575 1,00 24 10 168,4 cca 186

30 1.220 * 575 1,50 16 10 112,2 cca 186

40 1. 220 * 575 2,00 10 12 84,2 cca 186

50 1. 220 * 575 2,50 9 10 63,1 cca 186

60 1. 220 * 575 3,00 8 10 56,1 cca 186

80 1. 220 * 575 4,00 6 10 42,1 cca 170

100 1. 220 * 575 5,00 4 12 33,7 cca 170

120 1.220 * 575 6,00 4 10 28,1 cca 175

140 1. 220 * 575 7,00 4 8 22,4 cca 160

160 1. 220 * 575 8,00 3 10 21,0 cca 170

180 1. 220 * 575 9,00 3 8 16,8 cca 190

200 1. 220 * 575 10,00 2 12 16,8 cca 200

220 1. 220 * 575 11,00 22 kusů na paletě 15,4 cca 170

240 1. 220 * 575 12,00 20 kusů na paletě 14,0 cca 175

DODÁVKY

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.15-1452

SKLADOVÁNÍ / TRANSPORT

Transportní folii odstraňte až když paleta 

stojí na pevném a rovném podkladu. 

Balíky izolace musí ležet rovně na 
podkladu.  

STEICOflex skladujte v suchu.

Výrobní závod  
certifikován dle  
ISO 9001:2008
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Člen 
WWF

Global Forest & 
Trade Network ®



Více informací a návod na zpracování najdete v příslušných brožurách
nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz

 stavební materiály ze dřeva šetrné 
 k životnímu prostředí

•  Podstřešní a fasádní deska pro novostavby 

•  Minimalizuje tepelné mosty v konstrukci

•  Účinná ochrana proti větru, prachu, vlhku a hluku

•  Vynikající ochrana proti horku v létě

•  Podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy >=18°

•  Podstřešní deska jako dočasná ochrana proti povětrnostním vlivům

•  Výborně difúzně otevřená pro zdravé vnitřní prostředí

•  Ekologická, šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelná jako dřevo

| DOPORUČENÉ POUŽITÍ

dřevovláknitá deska pro použití na 

střešní a stěnové konstrukce.

universal
deska pod krytinu a na fasádu

| MATERIÁL

izolační dřevovláknité desky vyráběné 

podle normy ČSN EN 13171 a ČSN EN 

13986, s nepřetržitou kontrolou kvality 

dřevní suroviny použité k výrobě 

tohoto produktu pochází z manažersky 

pěstovaného lesa, certifikovaného třetí 

osobou v souladu se zásadami FSC®.

IzoLAcE jAko sTATIckÁ 

dEskA

podle schválení AbZ Z-9.1-826♦
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Samozřejmě lépe izolovat

| TEchNIckÉ PaRamETRy sTEIcouniversal

Výroba a kontrola dle                                ČSN EN 13171 a ČSN EN 13986

označení desek 
WF – EN 13171 – T4 – DS  (70,-) 2 – CS (10  \ Y)100 –  
TR30 – WS1,0 – AF100; EN 622-4 – SB.H – E1

provedení hran pero a drážka (P+D)

třída reakce na oheň dle ČSN EN 
13501-1 

E

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD [ W / ( m*K )] 

0,048

deklarovaný tepelný odpor 
RD [( m²*K ) / W] 

0,45 (22) / 0,50 (24) / 0,70 (35) / 1,05 (52)/
1,25 (60)

objemová hmotnost [kg / m³] 270

součinitel difuzmího odporu μ 5

hodnota sd [m] 
0,11 (22) / 0,12 (24) / 0,18 (35) / 0,26 (52)/
0,30 (60)

krátkodobá absorpce vody [kg / m²] ≤ 1,0

měrná tepelná kapacita c [J / (kg*K)] 2.100

napětí v tlaku při stlačení
10 % σ10 [N / mm²] 

0,20

garantovaná pevnost v tlaku [kPa] 200

pevnost v tahu ^ [kPa] ≥ 30

odpor proti proudění vzduchu 
[( kPa*s ) / m²] 

≥ 100

složení
dřevěná vlákna, síran hlinitý, parafín, 
hydrofobizační přípravky, zpevňující
plnidla

kód odpadu (EAK / AVV) 030105 / 170201

| dodÁVkY sTEIcouniversal

tloušťka [mm] formát [mm]
krycí rozměr 

[mm]
hmotnost 
[kg / m²]

kusů na paletě paleta [m2]
[m2/paleta]

hmotnost
palety [kg]

22 2.500 * 600 2.480 * 585 5,83 104 156,0 150,9 ca. 1.020

24 2.500 * 600 2.477 * 577 6,36 98 147,0 140,1 ca. 1.020

35♦ 2.500 * 600 2.477 * 577 9,28 66 99,0 94,3 ca. 1.010

52♦ 2.500 * 600 2.477 * 577 13,78 44 66,0 62,9 ca. 1.000

60♦ 2.500 * 600 2.477 * 577 16,20 38 57,0 54,3 ca. 1.000

♦ dočasně ztužující účinek dle AbZ Z-9.1-826
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| skLAdoVÁNÍ / TRANsPoRT

uložte naplocho v suchém prostředí, hrany 

chraňte před poškozením, foliový obal 

odstraňte teprve tehdy, když je paleta na 

pevném a rovném místě

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.15-1452
Výrobní závod

certifikován podle 
 

ISO 9001:2008

Člen 
WWF

Global Forest & 
Trade Network 

®



•	 eliminace	tepelných	mostů

•	 stabilita	rozměrů

•	 velká	rozpětí		

•	 vysoká	zátěžová	odolnost	

•	 ulehčuje	montáž	technických	instalaci	ve	stavbě

•	 dodávány	rovněž	jako	profily	s	dodatečnou	tepelnou	izolací	stojiny	

•	 montáž	pomocí	universálních	spojovacích	elementů

•	 pásnice-	masivní	hoblované	dřevo	

•	 uměle	vysušené	a	následně	spojované	na	délku	šípovými	spoji	

•	 stojina-	dřevovláknitá	deska	tvrdá

•	 ETA	Evropské	Technické	Schválení	06	/	0238

•	 profesionální	technická	podpora

Doporučené použití

stěnové	prvky	dřevěných		

skeletových	konstrukcí

stropní a střešní	profily	dřevěných	

skeletových	konstrukcí	

a	tradičních	konstrukcí

pro	výstavbu	nízkoenergetických 
a pasivních domů

 konstrukční dřevěné
 stavební elementy

construction
nosníkový systém pro střechy, 
stropy a stěny

wall
systém I-nosníků pro stěny

joist
nosný systém pro střechu & strop



STEICOjoist A STEICOwall - příroDní výrobky

Základem	moderní-
ho	stavebnictví	jsou	
optimalizované	nosné	
konstrukce	a	zároveň	
stavební	materiály	
s	dokonalými	izolač-
ními	vlastnostmi.	Spe-
cialisté	firmy	STEICO	
neustále	pracují	na	
vývoji	nových	výrobků	
jak	pro	tradiční	sta-
vebnictví	tak	pro	stavebnictví	skeletové.	Ochrana	životního	prostředí	a	
zároveň	rostoucí	ceny	energií	byly	pro	nás	impulsem	pro	velmi	intenzivní	
zamyšlení.	Výsledkem	je	produkce	I-nosníků	STEICOwall	a	STEICOjoist.	
Surovinou	k	výrobě	I-nosníků	STEICO	je	dřevo.	Již	tisíce	let	je	používáno	
jako	konstrukční	stavební	materiál.	Díky	vysoké	technologii	výroby	a	
zároveň	know	how	při	výrobě	I-nosníků	STEICOjoist	a	STEICOwall	využí-
váme	všechny	vyjímečné	vlasnosti	dřeva.	

I-nosníky	jsou	konstruovány	z	pásnic	a	stojin.	K	výrobě	pásnic	používá-
me	jehličnatého	řeziva	spojovaného	šípovými	spoji.	Umělé	vysoušené	

řezivo	strojově	opracované	má	vyso-
ký	stupeň	jakosti	a	zároveň	zachová-
vá	vysoké	pevnostní	parametry.	
Na	stojiny	používáme	dřevovláknitou	
desku	tvrdou	s	drážkovým	spojem.	
Mnohaleté	zkušenosti	firmy	STEICO	
při	výrobě	dřevovláknitých	desek	
umožňuje	výrobu	stojin	z	tvrdé	dře-
vovláknité	desky,	které	jsou	charak-

terizovány	neobvykle	vysokou	pevností	při	zatížení	ve	střihu.	Následující	
opracování	a	spojování	pásnic	a	stojin	probíhá	v	plně	automatizovaném	
výrobním	procesu	při	použití	nejmodernějších	technologií.

Skupina	STEICO	je	vašim	partnerem

již	mnoho	let.	Jako	výrobce	izo-

lačních	materiálů	se	od	začátku	

zabýváme	energe-ticky	úsporným	

stavebnictvím.	Neustále	pracujeme	

na	nových	výrobcích	jak	pro	tradiční	

stavebnictví	tak	pro	stavebnictví	ske-

letové.	Ochrana	životního	prostředí	

a	zároveň	rostoucí	ceny	energií	byly	

pro	nás	impulsem	pro	velmi	intenziv-

ní	zamyšlení.	Výsledkem	je	produkce	

I-nosníků	STEICOwall	a	STEICOjoist.	

Optimalizované	nosné	konstrukce	

a	zároveň	stavební	materiál	s	doko-

nalými	izolač-ními	vlastnostmi	

jsou	dnes	základem	stavebnictví.

Díky	ním	předáme	příštím	pokolením	

moderní	stavby	shodné	s	duchem	

času.

�
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přehleD sortimentu i-nosníků steiCo

typ
pásnice výška délka1) váha/bm

b x h [mm] h [mm] [m] [kg/mb]

STEICOjoist 
SJ 45

45 x 45

�00

dtto	16	m

�,9

�40 �,�

�00 �,7

�60 4,�

STEICOjoist 
SJ 60

60 x 45

�00 �,5

�40 �,9

�00 4,�

�60 4,8

400 5,1

STEICOjoist 
SJ 90

90 x 45

�00 4,8

�40 5,1

�00 5,6

�60 6,�

400 6,4

typ            
pásnice výška délka1) váha/bm

b x h [mm] h [mm] [m] [kg/mb]

STEICOwall2) 
SW 45

45 x 45

160

dtto	16	m

�,4

�00 �,7

�40 �,9

�00 �,�

�60 �,7

STEICOwall2) 
SW 60

60 x 45

160 �,0

�00 �,�

�40 �,5

�00 �,9

�60 4,�

400 4,5

STEICOwall2) 
SW 90

90 x 45

�40 4,8

�00 5,�

�60 5,7

400 5,8

1) I-profily	jsou	dodávány	ve	standardních	délkách,	délka	16	000	mm	je	dodávaná	na	objednávku 
�) dodávané	jako	I-nosníky		se	středníkem	izolovaným	dřevovláknitou	deskou	měkkou

wall
systém I-nosníků pro stěny

joist
nosný systém pro střechu & strop
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eliminaCe tepelnýCh mostů

Stavební	materiály	použité	v	prostorách	mezi	konstrukčními	prvky	ske-
letových	stěn	vykazují	stále	lepší	termoizolační	vlastnosti.
Stěnové	prvky	nebo	krokve	z	masivního	dřeva	navzdory	všem	výho-
dám	dřeva	předávají	teplo	z	obytného	prostoru	ven.	Tím	vlastně	tvoří	
klasické	tepelné	mosty.	Tepelné	mosty	rozhodně	mění	tepelnou	bilanci	
domů.	Tepelné	mosty	jsou	části	konstrukce,	které	lépe	převedou	teplo	
než	její	zbývající	elementy.	Způsobují	tím	značné	tepelné	ztráty.	
Výkyvy	teploty	(ztráta/vzestup)	jsou	tím	větší	čím	širší	je	tepelný	most.	
Jsou	nežádoucím	jevem	a	jejich	působení	je	třeba		zredukovat	na	mini-
mální	hodnotu.	Tuto	funkci	dokonale	plní	výrobky	STEICOjoist	
a	STEICOwall.	Jsou	nezastupitelnými	konstrukčními	prvky	pro	tradiční	
stavebnictví,	jakož	i	stavebnictví	skeletové	a	pro	budování	pasivních	
staveb.	U	I-nosníku	STEICO	rozhoduje	o	průniku	tepla	tloušťka	stojiny,	
která	je	jenom	8	nebo	6	mm.Tímto	způsobem	se	nám	podařilo	zreduko-
vat	tepelné	mosty,	všeobecně	vystupujících	v	masivních	dřevěných	kon-
strukcích.	Výsledkem	toho	je	snížení	nákladů	spojených	jak	s	investicí	
tak	i	s	dalším	užíváním	stavby.				

STEICOwall IzOlOvAný I-nOSník

I-nosník	STEICOwall	ideálním	způsobem	v	sobě	spojuje	vlastnosti	dřeva	
s	nejlepšími	přednostmi	tvrdých	dřevovláknitých	desek.	Tento	profil	
může	být	dodatečně	izolován	měkkou	dřevovláknitou	deskou.	Izolace	
se	vkládá	mezi	pásnice	z	obou	stran	stojiny.	Investor	dostává	hotový	
zaizolovaný	výrobek.	Nemusí	již	doplňovat	izolační	materiál	k	vyplňe-
ní	nezaizolovaných	prostor	I-nosníku.	Můžeme	jej	přímo	použít	jako	
konstrukční	prvek	s	obdélníkovým	průřezem.	Profily	STEICOwall	jsou	
inovačním	výsledkem	v	energeticky	úsporných	konstrukcích.

prostup	tepla	konstrukčním

prvkem	z	masivního	dřeva

STEICOwall izolovaný	I-nosník



montáž instalačníCh rozvoDů

Moderní	bytové	stavebnictví	vyžaduje	velké	množství	instalačních	
rozvodů	sanitárních	zařízení	a	ventilačních	systémů.	Instalace	rozvodů	
v	hotových	stropech	není	vždy	možné	a	obyčejně	je	spojeno	s	vysokými	
náklady	(např.	budování	instalačních	stěn	nebo	montáž	dodatečných	
předstěn).	Díky	STEICOjoist	a	STEICOwall	můžeme	vést	rozvody	Prostupy	
ve	stojině.	Otvory	o	průměru	do	20	mm	je	možno	umístit	v	libovolném	
místě	stojiny.	

lehké konstrukCe s velkou únosností

I-nosníky	STEICO	jsou	ideálním	řešením	pro	konstrukci	střech	a	stěn.	
Jejich	nízká	váha	umožňuje	jednodušší	montáž	a	vyžaduje	méně	času	
než	při	použití	masivního	dřeva.	Menší	náklady	jsou	rovněž	na	trans-
port	nosníků.	Pro	montáž	betonových	a	ocelových	konstrukcí	je	potře-
ba	nákladných	zdvihacích	zařízení.	Pro	montáž	profilu	STEICO	však	
nepotřebujeme	žádná	speciální	zařízení.	Je	to	alternativa,	která	je	při	
porovnatelné	nosnosti	o	polovinu	lehčí	než	masivní	dřevo.	Vysoká	nos-
nost	profilů	STEICO	dovoluje	přenášet	větší	zatížení	na	větším	rozpěti.	

Další	výhodou	profilů	STEICO	je	vysoká	
tuhost	což	je	garancí	pevnosti	staveb-
ní	konstrukce.	Díky	jejich	vyjímečné	
pevnosti	a	stability	ve	velkých	rozpětích	
je	můžeme	použít	při	budování	velkých	
otevřených	prostor.

5
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návRH mOnTáž

Montáž	STEICO	joist	a	STEICO	wall	je	ekonomická	a	značně	časově	
úsporná.	Profily	STEICO	mohou	být	použity	zároveň	v	tradičním	staveb-
nictví	pro	konstrukce	skeletové	a	zároveň	pro	dřevěné	stavby.	Konstru-
kční	podmínky	je	možno	nalézt	v	„Technické	příručce”	nebo	na	našich	
internetových	stránkách	www.steico.com

 
spoJování na vrCholové vazniCi

spoJování na vrCholové 
vazniCi - oCelovými spoJkami

přesah střeChy s i-nosníkem
zasazeným Šikmo Do pozeDniCe

přesah střeChy s úhlovou 
poDložkou

Díky	programu,	který	je	speciálně	zpracován	pro	I-nosníky	STEICO	
nabízíme	širokou	škálu	servisních	služeb.	Soubor	umožňuje	dimenzo-
vání	konstrukcí,	zpracování	kompletních	řezů	konstrukcemi	a	rovněž	
vytvoření	projektu	instalačních	rozvodů.	Máteli	další	otázkyjsme	vždy	
k	dispozici	na	www.steico.com



7

zakončení stropu s bočním 
nosníkem nosné vnitřní stĚny

rohový spoJ - skeletová
konstrukCe

ukotvení paty sloupku
k prahu

Širokou	paletu	ocelových	spojovacích	prvků	přizpůsobených	systému	
I-nosníků	STEICO	je	navržen	z	nabídky	firmy	SIMPSON	Strong-Tie	Sp.	z	o.o.,	
bližší	informace	www.strongtie.com



European Technical Approval ETA-06/0238
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Distributor:

CZ

O STEICO

STEICO	je	celosvětově	působící	firma		

s	asi	940	pracovníky	se	sídlem		

v	Feldkirchen	u	Mnichova.

Ve	třech	moderních	výrobních	závodech	

se	vyrábí	ekologické	konstrukční	materi-

ály:	rozsáhlý	výrobní	program	izolačních	

materiálů	ze	dřevěných	a	konopných	

vláken	a	profilové	nosníky.	Certifikace	

jakosti	výroby	podle	ISO	9001:2000	jakož	

i	externí	kontrola	jakosti	uznávanými	

evropskými	instituty	zajišťují	trvale	vy-

sokou	jakost	výrobků	STEICO.	Ve	výrobě	

dřevovláknitých	izolačních	materiálů	

je	STEICO	v	popředí	evropského	trhu.	

Výrobky	STEICO	s	označením		

natureplus®	nesou	uznávané	označení	

jakosti	pro	ekologické,	hygienicky	

snášenlivé	a	funkční	stavební	výrob-

ky.	natureplus®	potvrzuje	výrobkům	

mimořádně	vysoký	podíl	obnovujících	

se	surovin,	nízkou	spotřebu	energie	při	

výrobě	a	nepatrné	emise	při		výrobě	

i	použití.	Označení	FSC®(Forest	Steward-

ship	Council)	zajišťuje	kromě	toho	trvalé,	

ekologické	použití	suroviny	dřevo.

Obnovitelné	

suroviny	bez		

škodlivých	přísad

Velmi	dobrá	zimní	

tepelná	ochrana

Výtečná	letní	

tepelná	ochrana

Výrazné	zlepšení	

zvukové	izolace

Otevřené	difúzi	

a	přijímající	vlh-

kost	–	pro	zdravé	

klíma	v	místnosti	a	

pro	odolné		

konstrukce

Ekologicky	vhodné	

výrobky	s	vysokou	

schopností	recy-

klace

Dobrá		

protipožární	

ochrana

Izolační	látka	pro	

hygienu	a	pohodu	

bydlení

Snadné	a	příjemné	

zpracování

Trvalé	řízení	výro-

by		vlastní	i	exter-

ní	kontrolou



Další informace a pokyny ke zpracování naleznete v příslušných
konstrukčních návodech nebo pod www.steico.com/cz

| ROZSAH POUŽITÍ

Vhodná pro izolaci všech dutin staveb-

ních konstrukcí.

Vhodná pro prefabrikované střešní a 

stěnové dílce.

Ideální izolační materiál pro sanaci 

střech a podlah.

 Ekologické izolační systémy
 z přírodních dřevních vláken

zell
dřevovláknitá foukaná izolace

• Bez spár, bez prořezu, izoluje dutiny všech velikostí a tloušťek

• Vynikající izolace v zimě

• Výborná ochrana proti horku v létě

• Bezpečná vzhledem k dlouhodobým zkušenostem

• Díky "zaklesnutým" vláknů je dlouhodobě bezpečná vůči sesedání

• Vysoká kvalita zpracování je zajištěna proškolenými firmami

• Čistá dřevěná vlákna z čerstvého neošetřovaného dřeva

• Akustické a protipožární podklady k dispozici

• Ekologická, šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelná jako dřevo

• Výborně difúzně otevřená pro zvýšenou bezpečnost konstrukce



2 STEICOzell

Vzrůstající spotřeba dřeva
chrání naše lesy

Zní to sice jako paradox, ale jde o 

nepopíratelnou skutečnost. Největší 

část evropských lesů je totiž trvale 

obhospodařována, to znamená, že je 

zde vysázeno minimálně tolik stromů, 

kolik jich bylo z lesa odebráno. A při 

vzrůstající poptávce se přizpůsobí 

i nabídka: evropské lesy rostou v 

současné době rychlostí zhruba 

510.000 hektarů ročně.

Používání dřeva znamená ale i další 

přínos z hlediska ekologie. Dřevo je 

totiž účinným zásobníkem CO2. Během 

růstu odebírají stromy z atmosféry 

velké množství skleníkového plynu 

CO2 a ukládají jej ve formě uhlíku do 

dřeva. 

V kubickém metru dřeva je vázána asi 

tuna CO2, zatímco se současně vytvoří 

0,7 tuny kyslíku.

Uložený CO2 zůstává vázaný i ve 

zpracovaných dřevěných výrobcích 

jako je izolace STEICOzell. 

Izolace STEICOzell je tedy okamžitým 

přínosem, co se týče řešení problémů 

našeho klimatu.

DŘEVO – UŽ V PŘÍRODĚ JE DOBRÉ

Dřevo je odjakživa oblíbeným stavebním materiálem a to právě kvůli  
svým tepelně izolačním vlastnostem. Díky vynikající buněčné struktuře 
izoluje dřevo 15x lépe než beton, 400x lépe než ocel a 1770x lépe než 
hliník. Poskytuje tak např. v šířce 2,5 cm vyšší tepelnou izolaci než 11,5 
cm silná kamenná stěna. Přitom je dřevo maximálně pevné, má dlouhou 
životnost a jeho opracování je snadné. Formy,  v nichž je dřevo v 
současné době ke stavebním účelům k dispozici, sahají od jednoduchých 
trámů přes izolační desky až k moderním konstrukcím, jako jsou např. 
I-nosníky stěn, stropů a střech.

VARIABILITA FORMÁTU, FLEXIBILITA FORMY 
– PŘEDNOSTI FOUKANÉ IZOLACE

STEICOzell se skládá z čistých volných dřevěných vláken, vyplňujících 
všechny duté prostory bez mezer a spár. Každé z těchto vláken má 
všechny přednosti přírodního dřeva: trvanlivost, stabilitu a velmi dobré 
tepelně izolační vlastnosti. K vytvoření izolační vrstvy je materiál 
vláken pod vysokým tlakem vháněn do uzavřených částí stěn, určených 
k vyplnění, kde se přesně přizpůsobí tvaru konstrukce. Tímto je 
STEICOzell vhodná jako izolační materiál jak pro průmyslovou výrobu 
střešních, stěnových a stropních dílců, tak i pro sanační práce.

U izolace se STEICOzell nehraje žádnou roli, zda prostory, určené k 
vyplnění, odpovídají standardním velikostem izolačního materiálu.  
Také instalační prvky v prostorech, určených k zaplnění, jsou při 
vhánění zcela uzavřeny bez zdlouhavé ruční práce. Pomocí kvalitní 
techniky při vhánění je i u nejkomplikovanějších konstrukcí dosaženo 
homogenního vyplnění dutin bez mezer a spár. Vedle výplně dutin lze  
STEICOzell použít i jako volně uloženou izolaci. Tato metoda se 
aplikuje v případě, že STEICOzell  se ukládá na horizontálních, 



3STEICOzell

STEICOzell

klenutých nebo mírně nakloněných plochách mezi  nosníky nebo 
trámy. Ať už se jedná o novostavbu, o starou zástavbu, příhradovou 
konstrukci nebo dřevostavbu – nebo jinou lehkou konstrukci – se 
STEICOzell je izolace vždy z hlediska nákladů i ekologie mimořádně 
příznivá.

RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ A TRVALÁ KVALITA

Nanášení STEICOzell probíhá výhradně ze strany zaškoleného partnera 
nebo licencovaných firem. V Německu probíhá školení a kontrola ze 
strany MPA NRW (úřad pro kontrolu materiálu Nordrhein-Westfalen). 
To zajišťuje projektantům a stavitelům trvale vysokou kvalitu – při 
výrobě a zpracování.

STEICOzell se dodává jako izolace 
stačená v pytlích. Vláknitá izolace je 
pomocí foukacího zařízení vháněna 
přes flexibilní trubky až na místo 
zpracování. Výhoda: Jak stroj, tak i 
izolační materiál může být umístěn 
mimo budovu, takže je zajištěna 
plynulá práce i v úzkých prostorech.
U STEICOzell nevzniká odpad.
Pokud zbyde nějaký materiál lze jej 
jednoduše kompostovat. STEICOzell  
je možno při řádné vestavbě znovu 
využít i po mnoha letech. Pokud 
by snad přece bylo potřeba izolaci 
odstranit, např. během pozdější 
přestavby, pak se STEICOzell dá 
bez komplikací recyklovat. Tímto 
se STEICOzell  odlišuje od mnoha 
tradičních izolačních materiálů u 

nichž je nutno při odstranění dbát přísných zdravotních předpisů a 
mimo to zde vznikají vysoké náklady.

PŘÍJEMNÉ KLIMA V MÍSTNOSTI PO CELÝ ROK 

Díky difúzně otevřené buněčné struktuře reguluje STEICOzell vlhkost  
a přispívá tak z hlediska biologie stavby k vytvoření optimálního 
prostředí pro bydlení. Vysokou schopností akumulace tepla zamezuje 
STEICOzell navíc přísunu tepla do budovy v létě. Efekt: příjemný chlad  
v nejteplejších dnech a příjemné teplo v nejmrazivějším zimním období.

BEZPEČNOST ULOŽENÍ 

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.11-1120

Aby bylo možno zajistit bezpečnost proti 

slehávání po desetiletí, je důležité, aby 

byl u izolačního materiálu zachován 

požadovaný objem. Při vhánění 

dřevovláken STEICOzell dochází u 

jednotlivých dřevných vláken k propletení 

ve třech dimenzích a mechanickému 

spojení (mikroskopické uchycení). U 

nízkých  

objemových hmotností je tímto  

garantován maximální stupeň bezpečnosti 

uložení přivysoké elasticitě. Četné pokusy, 

stejně jako cizí kontrola ze strany MPA 

NRW (Úřad pro kontrolu materiálů, 

Nordrhein-Westfalen, Dortmund) potvrzují 

trvalé zachování kvality a bezpečnost 

systému.

Značka Ü od MPA NRW (Úřad pro 

kontrolu materiálů Nordrhein-Westfalen) 

je pečetí prověřené kvality výrobku a 

zárukou bezpečnosti do budoucna u všech  

stavebních materiálů, které jsou nositeli 

této značky. Všechny STEICO výrobky 

splňují požadavky této pečetě.
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| FORMY DODÁNÍ

Dodáváno v PE-pytlích po 15 kg 
21pytlů na paletě = 315 kg / paleta 
Rozměry palety = 0,80 * 1,20 * 2,60 m (délka * šířka * výška)

| TECHNICKÉ PARAMETRY STEICOzell

Schválení pro volná dřevovlákna jako tepelnou izolaci

Všeobecné schválení stavebního 
dohledu 

DIBt Z-23.11-1120

Evropské technické schválení ETA -12/0011

Třída stavebního materiálu dle DIN 
4102

B2

Třída reakce na oheň dle ČSN EN 
13501-1

E

Deklarovaná hodnota tepelné 
vodivosti D [W / ( m*K )] dle AbZ 
-Z-23.11-1120

0,040

Deklarovaná hodnota tepelné 
vodivosti D [W / ( m*K )] dle ETA 
-12/0011

0,038

Doporučená objemová hmotnost  [kg / m3]
uloženého materiálu:
Volné uložení na podlahu.........................................cca. 32-38
Střecha < 45°, podlaha, strop..................................cca. 35- 45
Střecha > 45°, stěna ......................................................... cca. 38- 45

Součinitel difúzního odporu μ 1 - 2

Měrná tepelná kapacita c [J / ( kg*K )] 2.100

Použité materiály (složení)
dřevovlákno, fosfát amonný,
kyselina boritá

| MATERIAl

Dřevovlákna jsou vyrobena podle 

všeobecného schválení stavebního 

dohledu Z-23.11-1120 s průběžnou 

kontrolou jakosti.

K odstranění prachu je nutno použít 

běžné odsavače prachu podle předpisů 

spolkového zákona, dále věnujte 

pozornost ustanovením TRGS 553.

STEICOzell může být použita u vnějších 

stavebních částí Gk0 u dřevěných 

staveb a prefabrikovaných prvků podle 

rámcových podmínek AbZ Z-23.11-1120.

| SKlADOvÁNÍ / DOPRAvA

STEICOzell prosím, skladujte v suchu. 

Přepravní obal odstraňte až pokud 

paleta stojí na pevném podkladu.
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STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.15-1452
Výrobní závod

certifikován podle 
 

ISO 9001:2008

STEICO therm
Holzfaser-Dämmstoff

Ausgabe 2/2010

sehr gut

Člen 
WWF

Global Forest & 
Trade Network 

®



Více informací a návod na zpracování najdete v príslušných brožurách
nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz

stavební materiály ze dřeva šetrné
k životnímu prostredí

• Velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru 

• Vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m2 - důležité pro „click“ systémy

• Vysoká životnost díky stabilní struktuře vláken

• Jednoduché a rychlé zpracování, snadno se řeže

• Vyrovnává jednotlivé nerovnosti až 3 mm 

• Vhodná pro systémy podlahového vytápění

• Ekologická, šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelná jako dřevo

| doporučené pouŽITÍ

kročejová izolace pro vícevrstvé  

dřevěné a laminátové podlahy 

 tlumení až do 18 dB

tlumení prostorového hluku u  

vícevrstvých dřevěných a laminovaných 

podlah do 15 dB

underfloor
podklad pod parketové a laminátové podlahy
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Samozřejmě lépe izolovat

| dodÁVKY

tlouštka [mm] formát [mm] hmotnost [kg / m2] kusů / balík m2 / balík balíky / paleta hmotnost palety [kg]

4,0 790 * 590 1,02 15 7,0 32 ca. 265

5,0 790 * 590 1,28 15 7,0 26 ca. 265

7,0 790 * 590 1,75 20 9,3 14 ca. 265

| TeCHnICKé pArAMeTrY STeICounderfloor

vyráběná a kontrolována podle normy EN 13986

dřevovláknitá deska měkká ČSN EN 622-4

označení desek EN 622-  4 SB – E1

zpracování hran tupé

třída reakce na oheň dle 
ČSN EN 13 501-1  E

součinitel tepelné
vodivosti λ [W / ( m * K )] 0,07 (podle ISO 10456, tab. 3)

objemová hmotnost [kg / m3] cca 250

součinitel difúzního odporu μ 5

hodnota sd [m] 0,02 (3,6) / 0,02 (4,0) / 0,03 (5,0) / 0,04 (7,0)

složení dřevní vlákna, síran hlinitý,
 parafín, barvivo 

kód odpadu (EAK) 030105 / 170201

| MATerIÁL

dřevovláknitá deska měkká 

vyráběná podle EN 13986 a EN 622-4 

s průběžným ověřováním kvality 

výrobku 

dřevní suroviny použité k 

výrobě tohoto produktu pochází 

z manažersky pestovaného lesa, 

certifikovaného třetí osobou v souladu 

se zásadami FSC
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í| SKLAdoVÁnÍ / TrAnSporT

uložte naplocho v suchém prostredí 

hrany chraňte pred poškozením 

obal z fólie odstrante teprve v suché 

místnosti, kde bude podlaha pokládána.

Výrobní závod
certifikován podle 

 

ISO 9001:2008
®
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STEICO therm internal  stav 07/2013 

vnitřní zateplení 

 

Vnitřní izolace obvodových stěn 
pro cihelné zdivo 

 

STEICOtherm internal je dřevovláknitá deska tloušťkách 40 mm a 60 mm. Rozměry 1200 mm x 380 mm 

s perem a drážkou umožňují jednoduchou manipulaci. Montáž desek na stěny je jednoduchá a provádí se 

celoplošným lepení a hmoždinkováním. Pro lepení desek se doporučují  vápenné  nebo hliněné omítky. 

K tomu jsou desky ještě mechanicky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek. 

 

1. Před zahájením prací je nutné posoudit podklad z hlediska únosnosti a rovinnosti . Tapety, vrstvy 

lepidel, obklady je nutné odstranit stejně tak čisté sádrové omítky. Základní nátěry – penetrace, 

uzavírací nátěry je nutné zdrsnit až odstranit broušením. vyrovnání podkladu se doporučuje 

provádět pomocí vápenné nebo jílové omítky. Pro vyrovnání nerovného podkladu je tento krok 

nutností. Tato vrstva musí před montáží desek být suchá. Doporučuje se 1 den na 1 milimetr 

tloušťky vrstvy. 

 

2. Lepicí vrstva se nanáší na tmavší stranu desky zubovou stěrkou s velikostí zubů 10 mm. Kontaktní 

plocha mezi zdivem a STEICOtherm internal  musí být alespoň 80%. Pero u desek směřuje nahoru. 

Na jaře desky směrem nahoru. Lehkým poklepáním dosáhneme lepšího přilnutí desky k podkladu.  

 

3. Mechanické upevnění pomocí hmoždinek STEICO Tellerbefestiger na zdivo se provádí po 1 dnu 

schnutí přilepené desky. První hmoždinku je možné upevnit do středu desky STEICO therm 

internal již těsně po jejím nalepení. Tímto se deska částečně zafixuje. Před kotvením hmoždinkami 

je vhodné desky předvrtat vrtákem Ø 10 mm. Kotevní šrouby nebo plastové hmoždinky se osazují 

po úplném vyschnutí lepicí vrstvy (cca 1 den) podle kotevního schématu.  

 

prosím dbejte dalších informací a doporučení ohledně zpracování omítkových systémů našich partnerů, 

která najdete na www.steico.com  

 

Partneři:  
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STEICO therm internal  stav 07/2013 

vnitřní zateplení 

 

 

 

Kotevní schéma 

      6 ks /m2 
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STEICO therm internal  stav 07/2013 

vnitřní zateplení 

 

Kotvení do zdiva 

 

Hmoždinka 

 

STEICOtherm internal  40 mm  

 

Tellerbefestiger NTK U 

STEICOtherm internal  60 mm 

 

Tellerbefestiger M 

 

 

 

zdivo 

STEICO therm internal 

omítka, lepicí vrstva 

STEICOprotect  

Tellerbefestiger  M 

minimální kotevní délka 55 mm 



Innendämmung

Umweltfreundliche Bauprodukte 
aus nachwachsenden Rohstoffen

UNSERE PUTZEMPFEHLUNGEN

 

STEICOtherm internal ist für den direkten 
Putzauftrag in Innenräumen geeignet und 
lässt sich mit vielen Putzsystemen verarbeiten.

natürlich besser dämmen

therm internal
Innendämmung aus Holzfasern

LEHMBAUSTOFFE



2 STEICO Innendämmung

Innendämmung macht Sinn: Sie senkt die Heizkosten 

und kann das Wohnklima deutlich verbessern. Die 

Anwendungsgebiete sind vielfältig, bei etlichen 

Gebäudetypen ist die Innendämmung sogar die  

einzige wirtschaftliche Lösung.

s gibt viele gute Gründe für eine Innendämmung: Wenn Fassaden 
nicht verändert werden können, wenn Abstandsflächen einzuhalten 

sind, wenn man in einem Mehrfamilienhaus einzelne Wohnungen däm-
men möchte oder wenn eine bestehende aber unzureichende Fassaden-
dämmung verbessert werden soll.

Daneben bietet eine Innendämmung Vorteile bei wenig genutzten 
Gebäuden oder Räumen wie Ferienhäusern, Gemeindesälen oder Gäste-
zimmern – durch die innenseitige Dämmung heizen sich die Räume 
schneller auf, es muss nicht die gesamte Wand ’durchgeheizt’ werden.

Zusätzlich ist die Montage einer Innendämmung häufig einfacher. Hier 
fallen keine teuren Gerüstkosten an und die Arbeiten können unabhän-
gig von der Witterung durchgeführt werden. Da die Innendämmung 
jedoch bauphysikalisch anspruchsvoller ist als die Außendämmung emp-
fiehlt es sich, ausschließlich aufeinander abgestimmte Systeme wie die 
hier vorgestellten Lösungen zu verwenden.

E

Behaglichkeit von innen heraus  
Wohngesund, günstig und energieeffizient

STEICOtherm internal: Die handlichen 
Dämmplatten sind ideal auch bei 
beengten Raumsituationen. Das Nut- 
und Feder-Profil erleichtert die Montage.



3STEICO Innendämmung

Modernisierung mit STEICO

STEICOtherm internal, die uni-
versell einsetzbare Innen-Dämm-
platte spart Energie und verbes-
sert das Wohnklima. 

Die handlichen Holzfaser-Dämm-
platten sind Dampf-diffusions-
offen und ermöglichen den 
kapillaren Feuchtetransport. 
Untersuchungen des Fraunhofer 
Instituts für Bauphysik belegen, 
dass Holzfaser-Dämmplatten die 
höchste Feuchtepufferung aller 
untersuchten Innen-Bekleidungen 
aufweisen1. Damit schützt 
STEICOtherm internal auch aktiv 
vor Schimmel im Wohnbereich 
– denn Feuchtepufferung und 
aktiver Feuchtigkeitstransport 
schaffen einen Feuchtigkeitshaus-
halt, der keine Grundlage für 
Schimmelpilzbildung bietet.

Die hohe Heizkosten-Ersparnis 
und die Verbesserung des Raum-
klimas sind wichtige Argumente 
– bei der Dämmung von Innen-
räumen spielt aber auch die Optik 
eine besondere Rolle.

STEICOtherm internal lässt sich 
in Innenräumen direkt verkleben 
und verputzen, so dass eine fast 
unbegrenzte Vielzahl an Farb- und 
Gestaltungsmöglichkeiten erreicht 
werden kann. Und damit die posi-
tiven Eigenschaften der Holzfaser-
Dämmung auch durch das Putz-
system voll unterstützt werden, 
hat STEICO zusammen mit renom-
mierten Partnern detaillierte Auf-
bauempfehlungen erarbeitet. Die 
gesamten Systemlösungen finden 
Sie unter www.steico.com. 

Das Wirkprinzip der Holzfaser: 
Feuchte puffern und  
kontrolliert abführen.
Bei Feuchtigkeitsspitzen - z.B. bei 
unregelmäßiger Lüftung oder 
beim Kochen - puffern die Holz-
fasern überschüssige Feuchtigkeit 
ohne Tauwasserausfall. Dank des 
kapillaren Feuchtigkeitstransports 
wird die gepufferte Feuchtigkeit 
an die Plattenoberfläche transpor-
tiert, so dass eine Abtrocknung 
durch das Mauerwerk oder auf der 
Rauminnenseite ermöglicht wird.

 | VORTEIL HOLZFaSER – MIT STEICO aUF DER SICHEREN SEITE

 | GUTES KLIMa 
   KLaSSE OPTIK

 Wand Oberfläche 15° C Wand Oberfläche 18,5° C

Raumluft 21,0° CRaumluft 23,5° C

 Vor der Innendämmung: Kalte Wände 
– unbehaglich trotz hoher Raum-
temperatur.

 Nach der Innendämmung: Warme 
Wände schaffen Behaglichkeit schon 
bei geringerer Raumtemperatur.

Die Innendämmung mit STEICOtherm internal erhöht die raumseitige 
Oberflächentemperatur der Wand – ein weiterer wichtiger Schutz 
gegen die Bildung von Schimmelpilzen. Ganz nebenbei fühlen wir uns 
in Räumen mit warmen Wänden deutlich wohler. Und weil die gefühlte 
Temperatur steigt, kann die tatsächliche Raumtemperatur oft sogar 
leicht gesenkt werden.

1 Quelle: Bauphysik Kalender 2007



natürlich besser dämmen

Ihr STEICO Fachhändler
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produziert und überwacht gemäß DIN EN 13171

Plattenkennzeichnung WF – EN 13171 – T3 – CS(10 \ Y)40 –  
 TR2,5 – AF 100

Kantenausbildung Nut und Feder

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [ W / ( m * K )] 0,039

Nennwert Wärmedurchlasswiderstand 
RD [( m2 * K ) / W] 1,0 /1,5

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λ [W / ( m * K )] 0,041 (gemäß Zulassung Z–23.15-1452)

Rohdichte [kg / m3] ca. 160

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 5

sd-Wert [m] 0,2 / 0,3

spezifische Wärmekapazität c [J / (kg * K)] 2100

Druckfestigkeit [kPa] 40

längenbezogener Strömungs-
widerstand [( kPa*s ) / m2] ≥ 100

Einsatzstoffe Holzfaser, Lagenverklebung

Abfallschlüssel (EAK) 030105 / 170201

TECHNISCHE KENNDaTEN STEICOtherm internal

Dicke [mm] Format [mm] Deckmaß [mm] Gewicht [kg / m2] Stück / Palette m2 / Palette Deckfläche / Pal. Gew. / Pal. [kg]

40 1.200 * 380 1.186 * 366 6,40 84 38,3 36,5 ca. 260

60 1.200 * 380 1.186 * 366 9,60 54 24,6 23,4 ca. 250

Innendämmung der Wand WI - zk, zg

Innendämmung der Decke 
(unters.) oder des Daches, 

Dämmung unter den  
Sparren / Tragkonstruktion

DI - zk, zg

Außendämmung von Dach 
oder Decke, vor Bewitte-

rung geschützt, Dämmung 
unter Deckungen

DaD - dg

Zwischensparrendämmung, 
zweischaliges Dach, nicht 
begehbare, aber zugäng-

liche oberste Geschossdecke

DZ

Innendämmung der Decke 
oder Bodenplatte (ober-

seitig) unter Estrich ohne 
Schallschutzanforderung

DEO - dg, 
dm

Außendämmung der Wand 
hinter Bekleidung

WaB - dg

Dämmung von  
Raumtrennwänden

WTR

CERTIFIED BY SGS SGS-COC-0547 
FSC © 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL  A.C.

 
STEICO AG
Werk Czarnków

Z-23.15-1452

Holzfaserdämmplatte produziert nach 
DIN EN 13171, mit laufender  

Güteüberwachung.

FSC®-zertifiziertes Holz.

Liegend, plan und trocken lagern.  
Kanten vor Beschädigung schützen. 

Maximale Stapelhöhe 2 Paletten.

aNWENDUNGSGEBIETE 
nach DIN 4108 -10 :
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Herstellwerk 
zertifiziert gem.
ISO 9001:2000

LIEFERFORMEN

Die sichere Anwendung von STEICOtherm internal ist nur zusammen mit 
empfohlenen Putzsystemen und einer herstellerkonformen Montage 
gewährleistet. 

LEHMBAUSTOFFE



 

Stav 4/2010. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury. 

Technické informace FERMACELL 
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523 

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava a Slezsko + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666 

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com 
 

Sádrovláknité desky FERMACELL 

Popis materiálu  
Homogenní, deska na bázi sádry s papírovými vlákny  
a  s hydrofobní úpravou provedenou ve výrobě. 

 
Oblasti použití  
V interiérech pro stěny, stropy a podlahy . 
 

Certifikáty 
Stavebně technické osvědčení ETA-03/0050 
Třída reakce na oheň.  
ČSN EN 13501-1 

A2 (nehořlavá) 

Tloušťka desky 10 /12,5 /15 /18 mm 

 
Rozměrové tolerance při ustálení vlhkosti 
pro standartní rozměry 
V délce a šířce + 0 / - 2 mm 

Diagonální tolerance # 2 mm 

V tloušťce desky ± 0,2 mm 

 
Charakterisktické hodnoty        
Objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3 

Součinitel difúzního odporu m =13 
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,32 W/mK 
Měrná tepelná kapacita c = 1,1 kJ/kgK 
Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2 

Bobtnavost po 24 hodinách uložení ve 
vodě 

< 2% 

Součinitel tepelné roztažnosti 0,001 %/K 

Roztažnost/smrštění při změně rel. 
vlhkosti o 30% při (20°C) 

0,25 mm/m 

Ustálená vlhkosti při 65% rel. vlhkosti a 
20°C 

1,3% 

Hodnota pH 7 – 8 
Další charakteristické hodnoty a informace naleznete v Evropském 
technickém schválení ETA-03/0050 

 
Povrch 
Broušená přední i zadní strana, s výrobními daty  
a schválením na zadní straně.  

 

Skladování 
Desky se dodávají naležato na paletách a musí být 
chráněny před vlhkostí a znečištěním. 

 
Zpracování 
Běžnými nástroji na zpracování dřeva,  u přířezů 
doporučujeme použít nástroje s břity z tvrdokovu.  

 
Rozteč spodní konstrukce  
Stěna # tloušťka desky  [mm] x 50  

Strop # tloušťka desky  [mm] x 35 

 
Povrchové úpravy 
Tapeta, nátěr, omítka nebo obklady.  

 

 
 

 
 



AIRSTOP VAP Parotěsná fólie 
 

Velmi kvalitní, parotěsná fólie a ochranná, vzduchotĕsná vrstva z těžce hořlavého polyetylénu pro 

difuznĕ otevřené stěnové, stropní a střešní konstrukce. 
 

 

VÝHODY: 
 

  odolná proti protržení  

  lehce zpracovatelná 

  pevná 

  těžce hořlavá 

 

 

 

 
 

VÝROBNÍ PARAMETRY: 
Podle normy EN 13984 
 

Složení:  LDPE 

Šířka role : EN 1848-2 3 m  4 m 5 m 

Délka role: EN 1848-2 50 m  25 m 25 m 

Plocha role: EN 1848-2 150 m² 100 m² 125 m² 

Hmotnost role:  ca. 28 kg ca. 18,5 kg ca. 23 kg 

Plošná hmotnost : EN 1848-2 ca. 180 g/m
2
 

Tloušťka : EN 1849-2 ca. 0,20 mm 

Maximální síla tahu                    EN 12311-2 podélně:   > 90 N/ 5 cm 

                                                       příčně :    > 85 N/ 5 cm 

Možnost roztažení                      EN 12311-2 podélně:   > 600 % 

                                                       příčně :    > 800 % 

Odolnost proti vytržení             EN 12310-1 podélně: ca. 90 N 

                                                       příčně :   ca. 90 N 

Sd-hodnota: EN 1931 ca.100 m 

UV-stabilita:  není udaná 

Vodotěsnost do 2 kPa:  zkoušky obstala 

Třída hořlavosti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EN 13501-1 E 

Tepelná odolnost :  - 20 ºC do + 60 ºC 

Teplota zpracování:  + 5 ºC do + 40 ºC 

Skladovatelnost:   v suchu a chladu 

Barva:  modro-zelená, transparentní  

 

 

ZPRACOVÁNÍ: 
 

AIRSTOP VAP p a r o těsná fó l i e   se jednoduše upevňuje na dřevěné konstrukce pomocí 

sponkové  pistole.  Při návazném napojení fólií doporučujeme  provedení s 10 cm přesahem. Návazná 

napojení / slepení dvou fólií  je možno provést pomocí  AIRSTOP lepicí pásky, AIRSTOP FLEX 

lepicí pásky nebo AIRSTOP ELASTO lepicí pásky a nebo pomocí těsnicího tmelu AIRSTOP 

„Sprint“. Pro oblasti průchodů doporučujeme použití AIRSTOP kabelových a  potrubních manžet 

nebo BUTYL Dehnflex páskou. 
     12.2012/BP/ CN 

www.isocell.at    Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108 

         



 
 

OMEGA Protivětrná fólie   
 
Difuzně otevřená, protivětrná, fólie z  třívrstvé polypropylenové kombinace, netkané textílie. Fólie je 
určená k přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění. Fólie chrání stavební díl nebo 
tepelnou izolaci proti povětrnostním vlivům a k větrutěsnému zabezpečení stavebního dílu nebo tepelné 
izolaci. Fólie umožňuje téměř volný výstup vlhkosti zevnitř  na  ven (vyrovnání tlaku páry). 
  

VÝHODY:  
•  extrémně paropropustná  
•  větrutěsná  
•  odolná proti protržení 
•  měkká  
•  odolná proti povětrnostním vlivům 
•  max. 2 měsíce UV-stabilní 
 

 
VÝROBNÍ PARAMETRY: 
Podle normy EN 13859-2 
 

Složení:  třívrstvá, polypropylenové  
kombinace, netkané textílie   

Šířka role: EN 1848-2 1,50 m  3 m 
Délka role: EN 1848-2 50 m 50 m 
Plocha role: EN 1848-2 75 m² 150 m² 
Hmotnost role: EN 1848-2 8 kg  15 kg 
Tloušťka fólie:  0,59 mm 
Barva:  antracit 
Plošná hmotnost: EN 1849-2                  100 (±10) g / m2 
Sd - hodnota: EN ISO 12572 0,02 m (+0,025/ -0,01) 
Tepelná odolnost:  - 40°C do + 80°C (krátkodobě  + 100°C) 
UV-stabilita: EN 1297/ EN 1296 max. 2 měsíce  (Klima ve střední Evropě) 
Vodní sloupec : EN 1928 W1 
Možnost roztažení: 
 

EN 12311-2 
 

podélně    65-85 % 
příčně     50-70 % 

Maximální  síla tahu : 
 

EN 12311-2 
 

podélně   220 (±10) N/50mm 
příčně     155 (±10) N/50mm 

Odolnost proti vytržení z hřebíku: EN 12310-1 
 

podélně   130 (±10) N 
příčně     150 (± 30) N 

Skladovatelnost:  V suchu a chladu 
Třída hořlavosti EN 13501-1 /  

EN ISO 11925-2 
E 

 
 

 
ZPRACOVÁNÍ: 
 

OMEGA protiv ětrná fólie se upevňuje na konstrukci s potištĕnou stranou nahoře pomocí sponkové 
pistole. Při vzájemnému napojení fólií doporučujeme  provedení s 10 cm přesahem. Napojení / slepení 
OMEGA protivě trný fólie  mezi sebou nebo při spojích je možné pomocí AIRSTOP SPRINT  těsnící 
tmel nebo pomocí OMEGA QUILLI . Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, 
podklady musí být suché a nosné. Tĕsnicí tmel  převezme při slepení funkci tĕsnĕní nikoli funkci 
sílového spojení.  

        10.2013_CZ 
www.isocell.at    Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108 



OMEGA DRAINY Střešní fólie  
 

Je extrémně difuzně otevřená střešní fólie. Fólie je určená k pokládání pod plechové pokrytí.  

Fólie tvoří tři dimensionální síťovou rohož (integrovaná drenážní vrstva), které se pokládá přímo na dřevěné 

bednění. Síťovaná rohož chrání fólii před horkem a před poškozením fólie plechem, jakož i zaručuje 

provětrávání fólie. 
 

 

Výhody: 

  pro odvětrané a neodvětrané šikmé střechy    trvalá ochrana dřeva i tepelné izolace 

  odolná proti dešti, větrutěsná      dá se lehce stříhat 

  UV-stabilní        neoslňuje  

  plně recyklovatelná       nesklouzavý povrch 

  určená k pokládání pod plechové pokrytí  

 

 

Výrobní parametry: 
Podle normy EN 13859-1 
 

Složení:  Kombinace polypropylenové, netkané  

textílie s integrovanou drenážní vrstvou 

Šířka role: EN 1848-2 1,5 m 

Délka role: EN 1848-2 25 m 

Plocha role: EN 1848-2 37,5 m² 

Hmotnost role: EN 1848-2 17 kg 

Tloušťka:  0,75 mm netkaná textílie a 7,5 mm integrovaná  

drenážní vrstva  

Barva:  netkaná textílie- šedá, integrovaná drenážní  

vrstva - černá  

Plošná hmotnost: EN 1849-2 450 (± 5 %) g/m
2
 

Sd - hodnota: EN ISO 12572 0,02 m 

Tepelná odolnost:  - 20°C do + 100°C 

UV- stabilita:  max. 4 měsíce  (Klima ve střední Evropě) 

Vodní sloupec: EN 1928 W1 

Možnost roztažení: EN 12311-1 podélně  / příčně 50 -60 % 

Maximální síla tahu : EN 12311-1 podélně   295 (± 40) [N/ 5cm] 

příčně     205 (± 40) [N/ 5cm] 

Odolnost proti vytržení z hřebíku: EN 12310-1 podélně   185 (± 30)  [N]  

příčně     230 (± 30)  [N] 

Skladovatelnost:  V suchu a chladu 

Třída hořlavosti : EN 13501-1 E 

 

U provedení  „PLUS" (Šířka role: 1,5 m) možnost dodání s jednostranně lepicí butylovou páskou! 

 

Zpracování: 

Viz směrnice zpracování pro střešní fólie OMEGA. 

Napojení / slepení dvou fólií je možno provést pomocí tĕsnicího tmelu OMEGA Quilli. U plochých střech 

dbejte při napojení / slepení dvou fólií na to, aby lepicí vrstva tĕsnicího tmelu OMEGA Quilli nebyla tlustě 

nanášena a aby nedošlo k zabránění volného odtékání vody. Zpracovávané materiály musí být bez prachu a 

mastnoty, podklady musí být suché a nosné. OMEGA Quilli převezme při slepení funkci tĕsnĕní nikoli 

funkci sílového spojení. Prosím dodržujte požadavky uvedené v národní normě B 4119 resp. ZVDH. 
 

11.2011/BP/CN 

www.isocell.at    Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108 



EGGER EUROSTRAND® 
OSB 3 E0

 lepeno 100% bez formaldehydu
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www.egger.cz/drevostavby



 Obsah formaldehydu jako u rostlého dřeva, potvrzeno  
 nezávislými zkouškami     

  Rozšířený dodací program OSB desek s formáty    
 přizpůsobenými pro různé typy aplikací

 Schválený stavební výrobek – nezávislý dohled a značení  
 CE dle EN 13986

 Ze skladu lze dodat tloušťky od 6 do 25 mm pro nosné a   
 vyztužující opláštění a obklady

 EGGER EUROSTRAND® OSB s deklarací vlivu na životní prostředí  
 (EPD) dle ISO 14025.

EUROSTRAND® OSB 3 E0 KU VAŠEMU PROSPĚCHU MNOHOSTRANNĚ VYUŽITELNÁ
→  Značka kvality nyní vylepšena na OSB3 E0 pro ekologicky  
      orientované dřevostavby.
 
→  Ideální doplněk k deskám OSB 4 TOP pro aplikace s nižšími  
      požadavky na statické vlastnosti. 
→  Přesně lícující deska s profilem pero-drážka snižuje nároky  
      na projektování a montáž, čímž šetří čas a náklady.

→  V rámci celé EU obchodně povolený a schválený stavební  
      výrobek – kvalita, na níž se můžete spolehnout.

→  Skladový program přizpůsobený požadavkům trhu zajištuje  
      díky rychlým dodávkám dodržení Vašich termínů.
→  Efektivní a nízkoemisní konstrukční stavební materiál pro  
      podmínky běžného zatížení v dřevostavbách.

→  Firma EGGER nabízí konkrétní, pro výrobek EUROSTRAND®  
      OSB specifická data týkající se jeho vlivu na životní  
      prostředí, jež vychází z ověřené ekobilance pro uplatnění v  
      budovách.

POUŽITÉ SUROVINY
  odkorněné dřevo z jehličnanů pocházející z kontrolovaného lesního hospodářství
  parafinová emulze
  PU-pryskyřice
  voda

MNOHOSTRANNĚ VYUŽITELNÁ
V dřevostavbách jako nosné a vyztužující 
opláštění pro dřevěné rámové konstrukce.

V interiérech k renovaci podlah, výstavbu 
konstrukcí a regálů a k dekorativním 
účelům.

Pro průmyslová využití jako jsou obaly a 
betonovací bednění.



Výrobek /
délka × šířka (mm)

tloušťka desky d (mm)

6 8 9 10 11 12 15 18 20 22 25 30 35 40

rovná hrana nebroušená

5.000 × 2.500

5.000 × 1.250

2.800 × 1.250

2.650 × 1.250

2.070 × 2.770     *

2.500 × 1.250   *

4-stranná pero-drážka nebroušená

2.500 × 1.250

2.500 × 675

4-stranná pero-drážka broušená

2.500 × 675

Vlastnost Zkušební norma Jednotka EUROSTRAND® OSB 3 E0

Tloušťkové rozpětí – mm 6 – 10 > 10 < 18 18 – 25

Pevnost v ohybu hlavní osa EN 310 N/mm² 22 20 18

Pevnost v ohybu vedlejší osa EN 310 N/mm² 11 10 9

Modul pružnosti v ohybu hlavní osa EN 310 N/mm² 4.500

Modul pružnosti v ohybu vedlejší osa EN 310 N/mm² 1.400

Bobtnání 24 hod. EN 317 % < 15

µ-hodnota * EN ISO 12572 – 200/200

Tepelná vodivost λR EN 13986 W/(mK) 0,13

Chování při požáru (Euroclass) EN 13986
EN 13501-1

– (≥ 9 mm) D-s2, d0
(< 9 mm) E

Délková změna při každé 1 % změně vlhkosti materiálu EN 318 % / % 0,03

Emise volného formaldehydu EN 717-1 ppm < 0,03

MECHANICKÉ A STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

DODACÍ PROGRAM

* výpočtová hodnota dle DIN 20000-1

* dle poptávky

 Ohledně jiných tlouštěk a formátů se prosím obraťte na nás.

EUROSTRAND® OSB desky s profi lem pero-drážka zaručují 

svým dobře lícujícím a stabilním profi lem rychlý pracovní 

postup.
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TECHNICKÉ INFORMACE
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TECHNICKÝ LIST 

STYRODUR 3035CS 
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  

 

POPIS VÝROBKU 
Izolačné dosky z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty 
s uzavretou bunkovou štruktúrou, charakteristickej zelenej 
farby, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW (na vypeňovanie hmoty 
sa používa výhradne CO2). Izolácia je ekologicky a hygienicky 
nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným 
škodcom, hlodavcom a hmyzu. 

OBLASŤ POUŽITIA 

Izolačné dosky  z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty, 
ktoré sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, 
vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Dosky 
sú  vhodné na použitie ako tepelná izolácia základových a 
podlahových konštrukcií aj v prípade podláh s vysokým 
mechanickým namáhaním (priemyselné podlahy, sklady, 
výrobné haly a pod.). Izolačné dosky sú tiež vhodné na použitie 
ako tepelná izolácia v skladbe obrátených plochých striech.   

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Izolačné dosky STYRODUR 3035CS sú balené do PE fólie  a 
dodávajú sa ako voľné balíky resp. v paletovanom balení. 
Izolačné dosky musia byť prepravované v krytých dopravných 
prostriedkoch tak, aby bolo vylúčené ich navlhnutie resp. iné 
znehodnotenie.  Paletovaný materiál s neporušeným balením 
môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch.  

VÝHODY POUŽITIA 
 vynikajúce  tepelnoizolačné vlastnosti 
 vysoká pevnosť v tlaku 
 uzavretá bunková štruktúra - minimálna nasiakavosť 
 vysoká odolnosť proti zmrazovaco-rozmrazovacím cyklom 
 rozmerová a tvarová stálosť 
 odolnosť proti stárnutiu a hnitiu 
 jednoduchá manipulácia a spracovanie 
 v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť 
 ekologická a hygienická nezávadnosť 

ROZMERY, IZOLAČNÉ VLASTNOSTI 
Označenie Hrúbka Rozmery Balenie Súčiniteľ tepelnej 

vodivosti λD 
Tepelný odpor 

vrstvy RD 

[mm] [mm] [m2/bal] [m2/pal] [W/m.K] [m2.K/W] 

STYRODUR 3035CS, 3 30 1265x615 10,50 126,00 0,031 1,00 

STYRODUR 3035CS, 4 40 1265x615 7,50 90,00 0,032 1,25 

STYRODUR 3035CS, 5 50 1265x615 6,00 72,00 0,033 1,55 

STYRODUR 3035CS, 6 60 1265x615 5,25 63,00 0,034 1,80 

STYRODUR 3035CS, 8 80 1265x615 3,75 45,00 0,035 2,35 

STYRODUR 3035CS, 10 100 1265x615 3,00 36,00 0,037 2,80 

STYRODUR 3035CS, 12 120 1265x615 3,00 30,00 0,038 3,30 

STYRODUR 3035CS, 14 140 1265x615 2,25 27,00 0,038 3,70 

STYRODUR 3035CS, 16 160 1265x615 2,25 22,50 0,038 4,20 

STYRODUR 3035CS, 18 180 1265x615 1,50 21,00 0,038 4,70 

STYRODUR 3035CS, 20 200 1265x615 1,50 18,00 0,038 5,25 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Parameter Označenie podľa 

DIN EN 13164 
Jednotka Hodnota Norma 

Tepelnoizolačné vlastnosti 

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD - W/m.K pozri tab hore DIN EN 13164 

Merná tepelná kapacita c - J/kg.K 2060 STN 73 0540-3 

Mechanické vlastnosti 

Pevnosť v tlaku alebo tlakové napätie pri 10% stlačení  CS(10\Y) kPa 300 DIN EN 826 

Dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%  CC(2/1,5/50) kPa 130 DIN EN 1606            

Menovitá hodnota napätia v tlaku pod základovými doskami σpov 
kPa 

130
 

DIBT Z-23.34-1325 

fcd 185
1) 

Modul pružnosti    krátkodobý E 
     dlhodobý E50 

CM kPa 
20.000 DIN EN 826 

5.000 

Teplotné a protipožiarne vlastnosti 

Reakcia na oheň Eurotrieda - E STN EN 13501-1 

Maximálna teplota použitia MST - °C 75 DIN EN 14706 

Rozmerová stálosť (70°C, 90%) DS(TH) % ≤5% DIN EN 1604 

Stlačiteľnosť (zaťaženie: 40 kPa, 70°C) DLT(2)5 % ≤5% DIN EN 1605 

Lineárny súčiniteľ tepelnej rozťažnosti Pozdĺžny smer mm/m.K 0,08 DIN 53752 

Priečny smer mm/m.K 0,06 

Difúzne vlastnosti a nasiakavosť 

Nasiakavosť pri dlhodobom ponorení  WL(T)0,7 obj % 0,2% DIN EN 12087 

Nasiakavosť pri difúznej skúške WD(V)3 obj % ≤3% DIN EN 12088 

Nasiakavosť po striedavom namáhaní mrazom / roztápaním FT2 - ≤1% DIN EN 12091 

Faktor difúzneho odporu MU - 100 STN 73 0540-3 

Ostatné vlastnosti 

Hrana / povrch polodrážka / hladký 

Objemová hmotnosť - kg/m
3
 33 DIn EN 1602 

Kód špecifikácie výrobku XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-
WD(V)3-MU100-FT2-CV95 

1)  Pre viacvrstvové položenie: 140 kPa 
 
1.11.2012: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať. 



Vlastnost  Jednotka1)

Číselný kód 
značení dle 

ČSN EN 
13164

2500 C  2800 C 3035 CS 3035 CN 4000 CS 5000 CS Norma

Profil hrany

Povrch hladký ražený hladký hladký hladký hladký

Délka x šířka  mm 1250 x 600 1250 x 600 1265 x 615 2515 x 6152) 1265 x 615 1265 x 615

Objemová hmotnost kg/m3 28 30 33 30 35 45 ČSN EN 
1602

Součinitel tepelné  
vodivosti lD [W/(m.K)]
Tepelný odpor  
vrstvy RD [m2.K/W]

lD 

RD 

lD 

RD 

lD 

RD

lD 

RD 

lD 

RD

lD

RD 

ČSN EN 
13164

Tloušťka 20 mm
30 mm

 40 mm
 50 mm
 60 mm
 80 mm
 100 mm
 120 mm
 140 mm
 160 mm
 180 mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,030
0,031 
0,032
0,033
0,034

–
–
–
–
–
–

0,65
1,00
1,25
1,55
1,80

–
–
–
–
–
–

0,030
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035
0,037
0,038

–
–
–

0,65
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35
2,80
3,30

–
–
–

–
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035
0,037
0,038
0,038
0,038
0,040

–
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35
2,80
3,30
3,70
4,20
4,55

–
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035

–
–
–
–
–

–
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35

–
–
–
–
–

–
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035
0,037
0,038

–
–
–

–
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35
2,80
3,30

–
–
–

–
–

0,032
0,033
0,034
0,035
0,037

–
–
–
–

–
–

1,25
1,55
1,80
2,35
2,80

–
–
–
–

Pevnost v tlaku  
při 10 % stlačení  (kPa)

20 mm
30 mm

> 30 mm
CS(10\Y)

150
150
200

200
300
300

–
300
300

–
250
250

–
500
500

–
–

700
ČSN EN 

826

Pevnost v tlaku pro  
trvalé zatížení 50 let  
a stlačení < 2 %  (kPa)

20 mm
30 mm

> 30 mm

CC(2/1,5/50)
60
60
80

80
100
100

–
130
130

–
100
100

–
180
180

–
–

250
ČSN EN 

1606

Naměřená hodnota napětí 
v tlaku pod základovými 
deskami (kPa)

σpov.

fcd

–
–

–

–

–

  1303)

185

–

–

180

255

250

355

DIBT 
Z-23.34- 

1325

Přilnavost k betonu kPa          TR 200 – > 200 – – – – ČSN EN 
1607

Modul pružnosti 
 (kPa)

Krátkodobý E

Dlouhodobý E50
CM

10.000

–

15.000

–

20.000

5.000

15.000

–

30.000

10.000

40.000

14.000
ČSN EN 

826

Stabilita rozměrů 
70 °C; 90 % rel. vlhkost.  % DS(TH) ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %

ČSN EN 
1604

Deformační chování:  
Zátěž 40 kPa; 70 °C  % DLT(2)5 ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %

ČSN EN 
1605

Součinitel tepelné roztažnosti.  
Podélný směr mm/(m.K)
Příčný směr

–
–

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

DIN  
53752

Třída reakce na oheň Evropská 
třída – E E E E E E ČSN EN 

13501-1

Dlouhodobá nasákavost  
při ponoření Objem. % WL(T)0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 ČSN EN 

12087

Navlhavost při difuzi Objem. % WD(V)3 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ČSN EN 
12088

Faktor difuzního odporu  
(závisí na tloušťce) MU 200 – 100 200 – 80 150 – 50 150 – 100 150 – 80 150 – 100                     

ČSN EN 
12086

Absorpce vody po  
střídavém namáhání   Objem. % 
mrazem/roztáváním FT2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

ČSN EN 
12091

Nejvyšší teplota použití °C – 75 75 75 75 75 75 DIN EN 
14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa       2) Tloušťka 30 a 40 mm: 2510 x 610 mm       3) Pro vícevrstvé položení: 100 kPa       
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SAMOLEPICÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE

GLASTEK 30 STICKER

GLASTEK 30 STICKER je vyroben z SBS 
modifi kovaného asfaltu. Nosnou vložkou je 
skleněná rohož. Pás je na horním povrchu 
opatřen jemnozrnným minerálním posypem. 
Na spodním povrchu a v podélných přesazích 
je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.
Samolepicí pás umožní aplikovat hydroizolační 
vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene 
na podklad, a tím dochází k urychlení realizace 
celé skladby. Uplatní se u objektů a nebo 
konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování 
pásu pomocí plamene (např. u dřevostaveb).

GLASTEK 30 STICKER se obvykle používá 
jako spodní pás hydroizolace plochých střech 
složené z více asfaltových pásů. 

GLASTEK 30 STICKER lze aplikovat 
na silikátový podklad nebo na dřevěné bednění 
z OSB desek nebo prken (palubek), které 
musí být s perem a drážkou. Obvykle se 
podklad opatří asfaltovým nátěrem (nejlépe 
DEKPRIMER). Spoje desek je nezbytné přelepit 
(např. malířskou páskou šířky 50 mm) tak, aby 

nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu 
v bezprostřední blízkosti spoje desek. Stejné 
opatření platí i pro dilatační spáry nebo trhliny 
v silikátovém podkladu. Pás není vhodný 
k pokládce na nosnou vrstvu z profi lovaného 
plechu a tepelněizolačních dílců. 

V případě, že je stabilita skladby konstrukce 
proti sání větru závislá na přídržnosti pásu 
k podkladu, je nutné postupovat dle pokynů 
v příručce Asfaltové pásy DEKTRADE, kde 
jsou také zmíněny podrobnosti o použití pásu, 
přípravě podkladu a technologii provádění 
pásu. 



GLASTEK 30 STICKER je certifi kován dle 
ČSN EN 13707 a je označován značkou shody 
CE.

Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem.

Informace a technická podpora 

Technologie provádění hydroizolace z pásu
GLASTEK 30 STICKER je podrobně popsána 
v příručce ASFALTOVÉ  PÁSY DEKTRADE 
– Návod k použití. Zásady navrhování 
hydroizolace jsou popsány v příručce 
PLOCHÉ STŘECHY – Skladby a detaily.

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství poskytnou
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti
DEKTRADE a.s.

HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

GLASTEK 30 STICKER

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 10 m

tloušťka EN 1849-1 3,0 mm ±0,2 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

maximální tahová síla EN 12311-1 podélně 400 N/50 mm ±100 N
příčně 300 N/50 mm ±100 N

tažnost EN 12311-1 podélně i příčně 3 % 

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -20 °C

odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě

EN 1110 100 °C

faktor difúzního odporu  ČSN EN 1931 20000

Při provádění hydroizolace z více asfaltových 
pásů se vlivem celoplošného navaření vrchní 
vrstvy hydroizolačního souvrství nahřeje 
podkladní pás GLASTEK 30 STICKER, a tím 
se aktivuje jeho samolepicí vrstva v přesazích 
a na spodním povrchu a dojde k ideálnímu 
spojení pásů. 

Podélné přesahy GLASTEK 30 STICKER 
se spojují přeložením a přitlačením (rukou, 
přišlapáváním, válečkem). Při provádění 
příčných spojů je nutné mechanicky odstranit 
minerální posyp v přesahu. Pro lepší přilnavost, 
a okamžité zvýšení těsnosti spoje, je vhodné 
nahřát spoj plamenem tak, že po přiložení 

Kvalita hydroizolačních 
pásů GLASTEK 30 STICKER 

je trvale sledována 
a certifi kována

systémem ISO 9001.

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 561 010 060
KARLOVY VARY 353 579 068
KARVINÁ 555 122 001
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249

LIBEREC 485 134 143
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734

PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘEBÍČ 561 011 000
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 219 613
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

Schéma složení pásu
jemnozrnný minerální posyp

SBS modifi kovaná asfaltová 
hmota

skleněná rohož

SBS modifi kovaná asfaltová 
hmota
snímatelná silikonova fólie

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým
působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 5 let

Výrobce poskytuje pětiletou záruku 
na vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek
byl správně zabudován do konstrukce (viz 
příručka ASFALTOVÉ  PÁSY DEKTRADE –
Návod k použití).

asfaltového pásu se okraj vrchního nadzvedne 
a plamenem se nahřeje asfaltová hmota 
ve spoji na spodním pásu. Po přeložení se 
spoj opět přitlačí (přišlapáváním, válečkem). Je 
třeba dávat pozor na poškození pásu vlivem 
jeho přehřátí při použití plamene.

Při pokládce GLASTEK 30 STICKER by 
minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu 
neměla klesnout pod 10 ° C. Při nižších 
teplotách je nutné vždy v jednom denním 
záběru provést celou skladbu hydroizolační 
vrstvy včetně navaření vrchního asfaltového 
pásu.


