




















VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce: POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

 

Rekapitulace vstupních dat 
 

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 
 

íslo Název vrstvy  d [m] Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1 Porotherm Universal  0,010  0,450   14,0 

2 Porotherm 44 CB  0,440  0,121   5,0 

3 Porotherm TO  0,030  0,100   8,0 

4 Porotherm Universal  0,005  0,450   14,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793 + 0,000 = 0,793 

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m = 0,941 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

 

 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné mosty 

a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v etn  

tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní 

požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
 

Požadavek: U,N =  0,30 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =  0,24 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most  (nap . 

krokví v zateplené šikmé st eše). 

  



III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
 

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m
2
 rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,360 kg/m2 rok (materiál: Porotherm TO). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2 rok. 

 

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

    

   Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0503 kg/m
2
 rok. 

   Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,2976 kg/m
2
 rok. 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce: KMB SENDWIX 

 

Rekapitulace vstupních dat 
 

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 

 

Skladba konstrukce 
 

íslo Název vrstvy  d [m] Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1 Omítka JM 303  0,010  0,430   14,0 

2 SENDWIX 8DF-LD  0,240  0,380   15,0 

3 Lepící malta ETICS  0,003  0,300   20,0 

4 Isover EPS 100 F  0,140  0,037   50,0 

5 Výztužná vrstva ETICS  0,004  0,750   50,0 

6 Omítka ETICS silikonová  0,002  0,700   90,0 

 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793 + 0,000 = 0,793 

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m = 0,944 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

 

 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné mosty 

a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v etn  

tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní 

požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
 

Požadavek: U,N =  0,30 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =  0,23 W/m
2
K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most  (nap . 

krokví v zateplené šikmé st eše). 

  



III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
 

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m
2
 rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,105 kg/m2 rok (materiál: Isover EPS 100 F). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2 rok. 

 

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

   Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0044 kg/m
2
 rok. 

   Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,6515 kg/m
2
 rok. 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 






