
























































Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Cihly POROTHERM 44 EKO jsou ur-
čené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
440 mm s vysokými nároky na tepelný
odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva

lepší až o 10 % přináší úspory v nákla-
dech na vytápění

– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení

– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů

– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 248x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 680 kg/m3

– hmotnost cca 17,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

10/8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty 41 l/m2

92 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5

cihly P10 1,45 1,20 1,00 0,90

P8 1,25 1,05 0,90 0,80

P6 1,10 0,90 0,75 0,65

α 1000 1000 750 1000

(ČSN 73 1101)

Zvuková izolace zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 338 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,127 3,47 0,28
bez omítek 1,0 0,133 3,31 0,29
s om. PTH* 1,0 0,136 3,56 0,27
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 120 DP1

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2

2,96 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1095 kg

POROTHERM 44 EKO

Tepelněizolační vnější stěna

POROTHERM 44 EKO
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Doplňkové cihly

POROTHERM 44 1/2 K EKO
(poloviční koncová)

– rozměry d/š/v 125x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 790 kg/m3

– hmotnost cca 10,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

10/8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K EKO jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1280 kg

POROTHERM 44 EKO

Tepelněizolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 44 K EKO
(koncová)

– rozměry d/š/v 250x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– hmotnost cca 18,3 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 K EKO jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1130 kg

POROTHERM 44 R EKO
(rohová)

– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– hmotnost cca 13,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 R EKO jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1020 kg
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

03
 1

31

Použití
Cihly POROTHERM 36,5 P+D jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tlouš�ky
365 mm s vysokými nároky na tepelný
odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody
– dokonalé řešení lineárních tepelných

mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– nízká spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 247x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 730-790 kg/m3

– hmotnost cca 16,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 365 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

43,8 ks/m3

– spotřeba malty 34 l/m2

94 l/m3

– výpočtová pevnost zdiva v tlaku Rd
a součinitel přetvárnosti α

Rd (MPa) M10 M5 M2,5 LM5

cihly P15 1,94 1,63 1,37 1,22

P10 1,49 1,25 1,05 0,94

P8 1,29 1,08 0,91 0,81

α 1000 1000 750 1000

Zvuková izolace zdiva*
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 19-21

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
47 dB při plošné hmotnosti zdiva včet-
ně omítek POROTHERM 314 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)

0,130 2,82 0,33
bez omítek 0 až až až

0,145 2,52 0,37
0,135 2,70 0,35

bez omítek 1,0 až až až
0,155 2,40 0,39
0,140 2,95 0,32

s omítkami* 1,0 až až až
0,155 2,65 0,35

* omítky:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost
Stěna s oboustrannou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 1,11 hod/m2

3,04 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 36,5 P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1035 kg

POROTHERM 36,5 P+D

Tepelněizolační vnější stěna 1/2

POROTHERM 36,5 P+D

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Doplňkové cihly

POROTHERM 36,5 1/2 K
(poloviční koncová)

– rozměry d/š/v 125x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 780-960 kg/m3

– hmotnost cca 10,1 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 36,5 1/2 K jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1245 kg

POROTHERM 36,5 N P+D (nízká)

– rozměry d/š/v 247x365x155 mm
– informace na tech. listu v kapitole 6 -

Doplňkový program

POROTHERM 36,5 P+D

Tepelněizolační vnější stěna 2/2

POROTHERM 36,5 K
(koncová)

– rozměry d/š/v 250x365x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700-800 kg/m3

– hmotnost cca 17,1 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

15/10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2

Cihly POROTHERM 36,5 K jsou do-
dávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1060 kg
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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POROTHERM 11,5 P+D

Nenosná příčka

Použití
Cihly POROTHERM 11,5 P+D se
používají pro omítané zdivo vnitřních
příček tlouš�ky 115 mm, případně pro
vnější omítanou část obvodového vrst-
veného zdiva v kombinaci s tepelným
izolantem a vnitřní nosnou částí. Lze je
též použít jako přizdívku tepelné izola-
ce v místě železobetonových ztužu-
jících věnců.

Výhody
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a velmi rychlé zdění
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:

– rozměry d/š/v 497x115x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 810-970 kg/m3

– hmotnost cca 12,9 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tlouš�ka 115 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

– spotřeba malty 11 l/m2

Zvuková izolace zdiva *
- nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 2, strana 5/7 a 6/7
Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 44 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 161 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně technické údaje
zdivo u λU RU Uint
na maltu % W/mK m2K/W W/m2K
obyčejnou (λU = 0,83 W/mK)
bez omítek 0 0,34 0,34 1,65
bez omítek 0,5 0,35 0,33 1,70
s omít. obyč.* 0,5 0,38 0,38 1,55
* oboustranná omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: EI 120 DP1

(ČSN EN 13501-2)

Ostatní stavebně fyzikální 
hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg K

Faktor difuzního odporu μ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,54 hod/m2

Doplňkové cihly
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 11,5 P+D se tyto cihly
dělí na poloviny nebo čtvrtiny, případně
lze použít cihel 2 DF, resp. CDm nebo
1 NF.

Dodávka
Cihly POROTHERM 11,5 P+D jsou
dodávány zafoliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 96 nebo 100 ks/pal
– hmotnost palety cca 1270

nebo 1320 kg
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1. 1. 2010       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje aktualizovat.

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 Častolovice
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Tloušťka (mm) Rozměry (mm)
Balení Deklarovaný tepelný odpor

RD(m2 .K.W-1)ks m2 m3

Isover EPS 100F 10 1000 x 500 50 25,0 0,250 0,25
Isover EPS 100F 20 1000 x 500 25 12,5 0,250 0,55
Isover EPS 100F 30 1000 x 500 16 8,0 0,240 0,80
Isover EPS 100F 40 1000 x 500 12 6,0 0,240 1,10
Isover EPS 100F 50 1000 x 500 10 5,0 0,250 1,35
Isover EPS 100F 60 1000 x 500 8 4,0 0,240 1,65
Isover EPS 100F 70 1000 x 500 7 3,5 0,245 1,90
Isover EPS 100F 80 1000 x 500 6 3,0 0,240 2,20
Isover EPS 100F 90 1000 x 500 5 2,5 0,225 2,45
Isover EPS 100F 100 1000 x 500 5 2,5 0,250 2,75
Isover EPS 100F 120 1000 x 500 4 2,0 0,240 3,30
Isover EPS 100F 150 1000 x 500 3 1,5 0,225 4,15
Isover EPS 100F 160 1000 x 500 3 1,5 0,240 4,40
Isover EPS 100F 170 1000 x 500 2 1,0 0,170 4,70
Isover EPS 100F 180 1000 x 500 2 1,0 0,180 5,00
Isover EPS 100F 190 1000 x 500 2 1,0 0,190 5,25
Isover EPS 100F 200 1000 x 500 2 1,0 0,200 5,55

Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách.

ZáKlaDní TEChnICKé PaRamETRy

hRany   
Desky jsou standardně opatřeny rovnou hranou, za příplatek je možno vytvoření polodrážky (do max. tl. 240mm, krycí rozměry se zmenší o rozměr 
polodrážky, tj.15mm).  

* Samozhášivost EPS Isover je zajištěna pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan - HBCD. Použití tohoto retardéru hoření nevyžaduje 
stanovení pravidel bezpečného použití, podrobné technické parametry jsou k dispozici v písemné formě na vyžádání.
** Objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatížení.   
*** Pro požární bezpečnost staveb je rozhodující zatřídění celých konstrukcí a systémů, EPS se nepoužívá bez nehořlavých krycích vrstev.
Pozn.: Konkrétní aplikace musí splňovat obecné požadavky technických podkladů Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., platných technických norem 
a konkrétního projektu.

PoužITí
Izolační desky Isover EPS 70F jsou určeny zejména pro fasádní zateplovací 
systémy ETICS se zvýšenými nároky a ostatní aplikace bez významných 
požadavků na zatížení tlakem (podlahy apod.). Desky jsou vhodné pro 
izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní 
domy) s běžnými tloušťkami izolace 200-500mm. 

BalEní, TRanSPoRT, SKlaDování
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500mm a 1000x1000mm jsou 
baleny do PE folie v balících max. výšky 500mm. Nestandardní rozměry 
např. 1000x2000mm, 1000x2500mm jsou páskovány. Desky musí být 
dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. 
Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci. Desky jsou označeny na 
boku 3 barevnými pruhy v pořadí barev - zelená, černá, zelená.  
       PřEDnoSTI
■ velmi dobré tepelně izolační vlastnosti    
■ výborné mechanické vlastnosti     
■ vhodné i pro ETICS tl. 200-350mm    
■ minimální hmotnost     
■ jednoduchá zpracovatelnost    
■ dlouhá životnost      
■ ekologická a zdravotní nezávadnost    
■ trvalá odolnost proti vlhkosti    
■ biologická neutrálnost  
■ ekonomická výhodnost 

Isover EPS 100F
fasádní desky z pěnového polystyrenu

ChaRaKTERISTIKa výRoBKu
EPS (pěnový polystyren) je lehká a tuhá organická pěna, která se široce 
používá v evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé 
izolační desky si v průběhu 40 let používání získaly na stavbách pro 
své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolační desky EPS Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC 
(známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu 
a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje 
výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.*

Kód značení:  EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Parametr Jednotka hodnota norma

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W.m-1.K-1 0,037 ČSN EN 12 667
Charakteristický součinitel tepelné vodivosti λk10 W.m-1.K-1 0,036 -
Objemová hmotnost kg.m-3 13,5-18** ČSN EN 1602
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) % 5 ČSN EN 12 087
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 100 ČSN EN 1607
Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) kPa 100 ČSN EN 826
Trvalá zatížitelnost kg.m-2 2000 -
Třída reakce na oheň - E*** ČSN EN 13 501-1
Teplotní odolnost dlouhodobě °C 80 -
Faktor difuzního odporu (μ) MU - 30-70 ČSN EN 12 086

RoZměRy, IZolační vlaSTnoSTI

SouvISEJíCí DoKumEnTy
■ Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-050017987
■ Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-005a/06/P
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ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ ES certifikát shody 1390 - CPD - 0222/09/P

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena 
na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a 
přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do 
finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. 
Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná 
fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

POUŽITÍ
Desky ISOVER  P jsou určeny k provádění tepelných, zvukových 
a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Používají se 
výhradně jako spodní vrstva pod další roznášecí tepelně izolační vrstvy, 
např. Isover S. Desky se pokládají na parozábranu, nosnou konstrukci, 
nebo na spádový systém. Ten je možné vytvořit ze spádových desek 
Isover SD, nebo dvouspádových klínů Isover DK ve spádech až 15%. 
Celou skladbu doporučujeme doplnit atikovými klíny Isover AK pro lepší 
přechod hydroizolace.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky Isover P jsou baleny do PE fólie v rozměrech 
1200 x 1000 mm a 1200 x 2000 mm. Desky musí být dopravovány 
v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich 
navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách 
naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

PŘEDNOSTI
■ velmi dobré tepelně-izolační schopnosti
■ velmi dobrá pohltivost zvuku
■ nízký difuzní odpor - propustný pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály ISOVER jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D

W.m-1.K-1 0,037 ČSN EN 12667

Soubor podmínek pro deklarované hodnoty λ(10°C) a (u
dry

) - měřeno 
při střední teplotě 10°C a nízké rovnovážné vlhkosti dosažené sušením

- - ČSN EN ISO 10456

Měrná tepelná kapacita c
d

J.kg-1.K-1 1100 ČSN 73 0540-3 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Napětí v tlaku při 10% stlačení (σ
10

) CS(10) kPa ≥ 20 ČSN EN 826

Pevnost v tahu kolmo k desce (σ
mt

) TR kPa ≥ 1 ČSN EN 1607

Charakteristická hodnota zatížení kN.m-3 1,00 a 1,20 1) ČSN EN 1991-1-1
ČSN EN 1990

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1

Maximální teplota použití °C 200 -

Bod tání t
t

°C ≥ 1000 DIN 4102 díl 17

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Faktor difuzního odporu (µ) MU - 1 ČSN EN 12086

Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P) kg .m-2 1 / 3 ČSN EN 1609

1) Z hlediska namáhání konstrukce možno uvažovat horní nebo dolní charakteristickou hodnotu.

Isover P
Minerální izolace z kamenných vláken

Kód specifikace: MW - EN 13162 - T4 - DS(T+) - CS(10)20 - TR1 - WS - WL(P) - Mu1

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2)
Deklarovaný tepelný odpor R

D
 

(m2.K/W-1)

Isover P 6 60 2000 x 1200 2,880 1,55
Isover P 8 80 2000 x 1200 2,880 2,10
Isover P 10 100 2000 x 1200 3,120 2,60
Isover P 12 120 2000 x 1200 2,880 3,15
Isover P 14 140 2000 x 1200 2,688 3,65
Isover P 16 160 2000 x 1200 3,072 4,20 

Třída tolerance tloušťky T4 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -3% nebo -3mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota a +5% nebo
+5mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance.
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ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (u
dry

) - - ČSN EN ISO 10456

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D

W.m-1.K-1 0,039 ČSN EN 12667

Měrná tepelná kapacita c
d

J.kg-1.K-1 1150 ČSN 73 0540-3

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Napětí v tlaku při 10% deformaci (σ
10

)CS(10) kPa ≥ 70 ČSN EN 826

Pevnost v tahu kolmo k desce (σ
mt

) TR kPa ≥ 15 ČSN EN 1607

Bodové zatížení při deformaci 5mm (F
p
)PL(5) N ≥ 600 ČSN EN 12430

Charakteristická hodnota zatížení kN.m-3 1,75 a 1,47 1) ČSN EN 1991-1-1
ČSN EN 1990

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1

Maximální teplota použití °C 200 -

Rozměrová stabilita při (70±2)°C DS(T+) % ≤1 ČSN EN 1604

Bod tání t
t

°C ≥ 1000 DIN 4102 díl 17

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (µ) MU - 1 ČSN EN 12086

Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P) kg .m-2 1/3
ČSN EN 1609

ČSN EN 12087

1) Z hlediska namáhání střešní konstrukce možno uvažovat horní nebo dolní charakteristickou hodnotu.

PŘEDNOSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ ES certifikát shody 1390 - CPD - 0212/09/P

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2)
Deklarovaný tepelný odpor 

R
D
 (m2.K.W-1)

Isover S 5 50 1200 x 1000 a 2000 x 1200 28,80 a 57,60 1,30

Isover S 6 60 1200 x 1000 a 2000 x 1200 24,00 a 48,00 1,55

Isover S 8 80 1200 x 1000 a 2000 x 1200 18,00 a 36,00 2,10

Isover S 10 100 1200 x 1000 a 2000 x 1200 14,40 a 31,20 2,60

Isover S 12 120 1200 x 1000 a 2000 x 1200 12,00 a 24,00 3,15

Třída tolerance tloušťky T5 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -1% nebo -1mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota, a +3mm. 

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky Isover S jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3m. 
Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za pod-
mínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se 
v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

POUŽITÍ
Desky Isover S jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožár-
ních izolací jednoplášťových plochých střech. Pokládají se v jedné nebo ve 
dvou vrstvách. Vhodná kombinace je s deskami Isover T a Isover R, které 
se kladou jako spodní vrstva, se spadovým systémem Isover SD a Isover 
DK a také s atikovými klíny Isover AK, které pomáhají přechodu hydroizo-
lace z vodorovného do svislého směru. 
Přímo na desky Isover S lze aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, 
mechanickým kotvením nebo pomocí přitížení). Pokud se ve skladbě 
střechy nad tepelnou izolací nenachází roznášecí betonová (ŽB) deska, 
musí být projektem navrženy pochozí chodníčky, které zamezí tvoření 
prohlubní v místech pocházení za účelem revize střechy a technolog. 
zařízení.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na 
metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního 
tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je 
nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, sepa-
rační vrstvy, hydroizolační souvrství jednoplášťových plochých střech).

Kód specifikace: MW - EN 13162 - T5 - DS(T+) - CS(10)70 - TR15 - PL(5)600 - WS - WL(P) - MU1

Isover S
Minerální izolace z kamenných vláken
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ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (u
dry

) - - ČSN EN ISO 10456

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D

W.m-1.K-1 0,039 ČSN EN 12667

Měrná tepelná kapacita c
d

J.kg-1.K-1 1100 ČSN 73 0540-3

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Napětí v tlaku při 10% stlačení (σ
10

) CS(10) kPa ≥ 50 ČSN EN 826

Pevnost v tahu kolmo k desce (σ
mt

) TR kPa ≥ 7,5 ČSN EN 1607

Bodové zatížení při deformaci 5mm (F
p
)PL(5) N ≥ 500 ČSN EN 12430

Charakteristická hodnota zatížení kN.m-3 1,60 a 1,25 1) ČSN EN 1991-1-1
ČSN EN 1990

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1

Maximální teplota použití °C 200 -

Bod tání t
t

°C ≥ 1000 DIN 4102 díl 17

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (µ) MU - 1 ČSN EN 12086

Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P) kg .m-2 1/3
ČSN EN 1609

ČSN EN 12087

1) Z hlediska namáhání konstrukce možno uvažovat horní nebo dolní charakteristickou hodnotu.

PŘEDNOSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ ES certifikát shody 1390 - CPD - 0212/09/P

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2)
Deklarovaný tepelný odpor 

R
D
 (m2.K.W-1)

Isover T 3 30 1200 x 1000 a 2000 x 1200 - 0,75

Isover T 4 40 1200 x 1000 a 2000 x 1200 - 1,05

Isover T 5 50 1200 x 1000 a 2000 x 1200 - 1,30

Isover T 6 60 1200 x 1000 a 2000 x 1200 24,0 a 48,0 1,55

Isover T 8 80 1200 x 1000 a 2000 x 1200 18,0 a 36,0 2,10

Isover T 10 100 1200 x 1000 a 2000 x 1200 14,4 a 31,2 2,60

Isover T 12 120 1200 x 1000 a 2000 x 1200 12,0 a 24,0 3,15

Isover T 14 140 1200 x 1000 a 2000 x 1200   9,6 a 19,2 3,60

Třída tolerance tloušťky T5 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -1% nebo -1mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota a +3mm.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky Isover T jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3m. 
Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za 
podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují 
se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m. 

POUŽITÍ
Desky Isover T jsou určeny k provádění tepelných, zvukových 
a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Pokládají se 
v jedné nebo dvou vrstvách. Je možná kombinace s deskami Isover R, 
které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým systémem Isover SD 
a Isover DK a také s atikovými klíny Isover AK, které pomáhají přechodu 
hydroizolace z vodorovného do svislého směru.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na 
metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna
se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou 
po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chrá-
nit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva 
ploché střechy atp.).

Kód specifikace:  MW - EN 13162 - T5 - CS(10)50 - TR7,5 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1

Isover T
Minerální izolace z kamenných vláken
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ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ ES certifikát shody 1390 - CPD - 0223/09/P

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena 
na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí 
a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do 
finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. 
Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná 
fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

POUŽITÍ
Desky Isover R jsou určeny k provádění tepelných, zvukových 
a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Používají se 
výhradně jako spodní vrstva pod další roznášecí tepelně izolační vrstvy, 
např. Isover S. Desky se pokládají na parozábranu, nosnou konstrukci, 
nebo na spádový systém. Ten je možné vytvořit ze spádových desek 
Isover SD, nebo dvouspádových klínů Isover DK ve spádech až 15%. 
Celou skladbu doporučujeme doplnit atikovými klíny Isover AK pro lepší 
přechod hydroizolace.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky Isover R jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3 m. 
Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za 
podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují 
se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

PŘEDNOSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2)
Deklarovaný tepelný odpor R

D
 

(m2.K/W-1)

Isover R 6 60 2000 x 1200 2,880 1,55
Isover R 8 80 2000 x 1200 2,880 2,10
Isover R 10 100 2000 x 1200 3,120 2,60
Isover R 12 120 2000 x 1200 2,880 3,15
Isover R 14 140 2000 x 1200 2,688 3,65
Isover R 16 160 2000 x 1200 3,072 4,20

 
Třída tolerance tloušťky T5 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -1% nebo -1mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota a +3% nebo
+3mm, kdy je rozhodující nižší číselná hodnota tolerance.

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ
D

W.m-1.K-1 0,038 ČSN EN 12667

Soubor podmínek pro deklarované hodnoty λ(10°C) a (u
dry

) - - ČSN EN ISO 10456

Měrná tepelná kapacita c
d

J.kg-1.K-1 1100 ČSN 73 0540-3 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Napětí v tlaku při 10% stlačení (σ
10

) CS(10) kPa ≥ 30 ČSN EN 826

Pevnost v tahu kolmo k desce (σ
mt

) TR kPa ≥ 7,5 ČSN EN 1607

Charakteristická hodnota zatížení kN.m-3 1,30
ČSN EN 1991-1-1

ČSN EN 1990

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1

Maximální teplota použití °C 200 -

Bod tání t
t

°C ≥ 1000 DIN 4102 díl 17

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Faktor difuzního odporu (µ) MU - 1 ČSN EN 12086

Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P) kg .m-2 1 / 3 ČSN EN 1609

Isover R
Minerální izolace z kamenných vláken

Kód specifikace: MW - EN 13162 – T5 - -DS (T+) - CS(10)30 – TR7,5 - WS - WL(P) - Mu1



1. 1. 2010       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 Častolovice
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

PŘEDNOSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti 
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály Isover jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

Isover DK
Použití
Dvouspádové klíny Isover DK jsou vhodné jako spádová vrstva složitějších plochých střech, nebo v případech, kde spádování nelze vytvořit pouze 
jednostupňovými deskami. Tyto klíny se vyrábí vždy na zakázku pro konkrétní střechu. Nemusí se proto na střeše „improvizovat“ a spád směřuje vždy 
k místu vpustě.

Isover TRV
Použití
Výplně trapézů Isover TRV jsou ideálním doplňkem lehkých plochých střech na trapézovém plechu. Vlna plechu vyplněná minerální vatou zlepšuje 
celkové tepelně technické vlastnosti střechy a také přispívá k vyšší vzduchové neprůzvučnosti střešní konstrukce. 

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Výrobky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za 
podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují 
se v krytých prostorách naležato.

Deklarace výrobků Isover SD, Isover DK, Isover AK, Isover N-PP a Isover TRV vzniklých řezáním výrobků Isover T, Isover N, Fassil nebo Hardsil, dle násle-
dující tabulky, je odvozena z deklarovaných parametrů těchto výrobků.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ ES certifikát shody 1390 - CPD - 0212/09/P

TECHNICKÉ PARAMETRY

Isover SD
Použití
Desky Isover SD jsou vhodné jako spádová vrstva jednoplášťových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelně technické parametry střešního 
pláště, minimálně zatěžuje stropní konstrukci a vzhledem k suchému procesu zkracuje dobu montáže. Nejčastěji se vyrábí s 2% spádem, ale je možné 
vyrobit spád na míru konkrétní ploché střechy.

Označení Délka (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm) Spád (%)

Isover SD 1000, 1200 500, 600 0-140 0-14

Isover N/PP
Použití
Podlahové pásky Isover N/PP kromě vytvoření profilu dilatační spáry zajišťují pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých stěn a průchodů stropní 
konstrukcí. Omezují boční přenos kročejového hluku, jsou nedílnou součástí řešení skladby plovoucích podlah. 

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (ks)

Isover N/PP 15 50 x 1000 20

Isover N/PP 15 100 x 1000 20

Isover AK
Použití
Atikový klín Isover AK je doplňkem řešení přechodu hydroizolace jednoplášťových plochých střech v místech napojení na svislé konstrukce (atika, pro-
stupy střešní konstrukcí, svislé nosné konstrukce, komíny apod).   

Označení Délka (mm) Šířka (mm)

Isover AK 1000 50 x 50, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100

Isover T Isover N Fassil Hardsil

Isover SD X - - -

Isover DK X - - -

Isover AK X - - -

Isover N-PP - X - -

Isover TRV - - X X

Řezané výrobky
(Isover SD, Isover DK, Isover AK, Isover TRV, Isover N/PP)



– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– extrudovaný polystyren
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně  

k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75 %) s napenetrovaným povrchem

HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož plošné hmotnosti 
200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se bodově 
nebo celoplošně natavuje na podklad, příp. se 
kotví. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze 
vystavit dlouhodobému působení UV záření.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a IZOLACE SPODNÍ STAVBY – 
Skladby a detaily.

– skládaná střešní krytina
– latě
– kontralatě
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu
– asfaltový pás typu V13
– dřevěné bednění na krokvích

01| plochá střecha s opačným pořadím vrstev
02| šikmá střecha se systémem TOPDEK 

(tepelná izolace nad krokvemi)

0201



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Schéma složení pásu

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída F

největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm

protažení EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 5 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
příčně 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm

odolnost proti nárazu EN 12691 10 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 10 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému stárnutí EN 1296, EN 1928 vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu μ EN 1931 30 000

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 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
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
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

Skladování

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

Záruka 10 let

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

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certifi kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 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

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

Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
je trvale sledována a certifi kována 
systémem ISO 9001.



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se 
bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, 
příp. se kotví. Pro nízkou tažnost je pás 
vhodný pro střechy s větším sklonem. Pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit 
dlouhodobému působení UV záření.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a SPODNÍ STAVBA – Skladby 
a detaily.

01| skladba střechy s klasickým pořadím vrstev
02| skladba střechy s tepelnou izolací z PIR desek
03| šikmá střecha se systémem TOPDEK 

(tepelná izolace nad krokvemi)
04| skladba střechy s obráceným pořadím vrstev

02

01

04

03

– ELASTEK 40 FIRESTOP natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do tr. plechu
– tepelná izolace z desek z minerálních vláken lepená 

k podkladu
– parozábrana z asfaltového pásu
– trapézový plech

– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– extrudovaný polystyren
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75%) s napenetrovaným povrchem

– skládaná střešní krytina
– latě
– kontralatě
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu
– asfaltový pás typu V13
– dřevěné bednění na krokvích

– ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu
– PIR desky přikotveny nebo nalepeny k podkladu
– parozábrana z asfaltového pásu
– beton ve spádu (min. 1,75%) s napenetrovaným povrchem



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída F

největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

protažení EN 12311-1 podélně i příčně 12 % ± 5 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

odolnost proti nárazu
• při teplotě     23 °C ± 2 °C
• při teplotě -10 °C ± 2 °C

EN 12691
10 mm
20 mm

odolnost proti statickému 
zatížení

EN 12730 5 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě

EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání 
(dřík hřebíku)

EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému 
stárnutí

EN 1296,
EN 1928

vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu μ EN 1931 30 000

Skladování

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

Záruka 10 let

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

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certifi kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 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

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

Schéma složení pásu 

Kvalita hydroizolačních 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL  

MINERAL je trvale sledována 
a certifi kována

systémem 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 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
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
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
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

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.



Technický list 1615 

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení 
představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití 
v konkrétních podmínkách. 
 

Baumit silikátová omítka 
Baumit SilikatPutz
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Výrobek Průmyslově vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi vodného roztoku
křemičitanu draselného. 

Složení Draselné vodní sklo, minerální plniva a pigmenty, stabilizátory, voda, přísady. 

Použití Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v exteriéru i v interiéru, propouštějící vodní páru;
zejména vhodná pro sanaci a renovaci starých staveb a památkově chráněných objektů, resp. jako
konečná povrchová úprava Baumit tepelně izolačních systémů, zkoušená dle ETAG 004. 

Technické údaje Objemová hmotnost: 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
Faktor difúzního odporu (µ): 
Rychlost pronikání vody 
v kapalném stavu (w): 
Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd): 

 cca 1,8 kg/dm3  
 cca 0,7 W/mK 
 30-50 
  
< 0,20 kg/m2 h-0,5 

 0,06 – 0,1 m (při tloušťce vrstvy 2 mm) 
 Označení zrnitosti: 

Maximální zrnitost: 
Spotřeba materiálu:*  
škrábaná struktura – K (kg/m2) 
rýhovaná struktura – R (kg/m2) 

K1,5 
1,5 mm 
 
cca 2,5  
 

K2 
2 mm 
 
cca 3,2 

 

K3 
3 mm 
 
cca 4,2  
 

R2 
2 mm 
 
 

cca 2,8  

R3 
3 mm 
 
 

cca 3,9  
 *) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném jemném a hladkém podkladu. 
Způsob dodávky 30 kg kbelík  
Skladování V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 12 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované
zkušebny. 

Seznam RS vět S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu,
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a
rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 
Vhodné podklady: 
• výztužná vrstva vnějších tepelně izolačních systémů (ETICS) 
• vápenocementové a cementové omítky 
• beton a jiné minerální podklady 
• (staré) dobře soudržné silikátové nátěry a omítky 
• sádrokartonové desky (příprava podkladu: 2 x Baumit uzavírací základ) 
Podmíněně vhodné podklady: 
• omítky obsahující sádru (vhodnost nutno ověřit na zkušební referenční ploše) 
Nevhodné podklady: 
• materiály z plastů a pryskyřic  
• lakové eventuálně olejové vrstvy 
• klihové a disperzní barvy 
• vápenné nátěry  
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Příprava  
podkladu 

• křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit zpevňovač omítky, technologická  
   přestávka min. 14 dní) 
• výkvěty a solné povlaky mechanicky odstranit 
• zbytky odformovacího oleje na betonu odstranit pomocí horké páry a odstraňovače olejů 
• znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku 
• podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky 
• méně přídržné a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů   
• poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit lepicí
    malta popřípadě vyztužené Baumit sklotextilní síťovinou). 
Všechny podklady je nutno předem natřít Baumit univerzálním základem a poté dodržet technologickou
přestávku min. 24 hodin. 

Zpracování Skladba omítky: 
• 1 x Baumit univerzální základ (celoplošně a rovnoměrně) 
• 1 x Baumit silikátová omítka 

Podklad musí být opatřen min. 24 h nátěrem Baumit univerzální základ. Pro rýhované struktury a
především u tmavých odstínů doporučujeme použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený.
Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu
konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg Baumit silikátové omítky. Baumit silikátová omítka
se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. 
Rýhovaná struktura 
Po krátkém zaschnutí upravit strukturu krouživými či přímočarými tahy umělohmotným hladítkem. 
Škrábaná struktura 
Ihned po natažení omítky zatřít povrch krouživými tahy umělohmotným hladítkem. 

Upozornění a 
všeobecné  
pokyny 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +8 °C.  
Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. 
Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání silikátové omítky. 
Všechny silikátové omítky obecně jsou citlivé na dodržení správných podmínek zpracování. Při jejich 
nanášení nebo zrání za teplot vyšších než 25 °C může dojít k jejich příliš rychlému zaschnutí, a tím k 
odchylce v barevnosti oproti standardu. V krajním případě nemusí při vysokých teplotách dojít k plné 
přeměně draselného vodního skla na pojivý gel oxidu křemičitého a po smočení takto postižené fasády 
prvním deštěm se nezreagovaná část omítky může vymývat na níže položené části stavby.  
Baumit silikátovou omítku je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné 
rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. 
Pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů doporučujeme používat přednostně omítky 
a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 30. 
Tenkovrstvé omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) nižší než 20 se pro povrchové úpravy 
kontaktních tepelně izolačních systémů nesmí používat. 
Užití omítek a barev s hodnotou světelného odrazu (HBW) 20-25 pro povrchové úpravy kontaktních te-
pelně izolačních systémů doporučujeme předem konzultovat. 
Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 
Okolí nanášené plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky, použité nářadí se bezprostředně omyjí 
dostatečným množstvím vody. 
V případě použití v oblastech nebezpečných na vznik plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat omítku se
zvýšenou protiplísňovou úpravou. 
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 Nabídka barevných odstínů 
Dle platného vzorníku Baumit, stejný barevný tón daného odstínu může být garantován jen v rámci jedné 
výrobní šarže. 
Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný
(jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se
doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky. 
 
Možnost přetření dodatečným nátěrem 
• Baumit silikátová barva 
• Baumit silikonová barva 
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Výrobek Průmyslově vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi akrylátové disperze a křemen-
ných písků. 

Složení Akrylátová disperze, barevné křemenné písky, voda, přísady. 

Použití Vodoodpudivá tenkovrstvá omítka použitelná v exteriéru i v interiéru, mechanicky odolná; zejména vhod-
ná jako konečná povrchová úprava soklových partií (i u Baumit tepelně izolačních systémů). 

Technické 
údaje 

Zrnitost: 
Faktor difúzního odporu (µ): 
Spotřeba materiálu: 
Vydatnost: 

2 mm 
150 
cca 5,5 kg/m2 na jemném a hladkém podkladu 
cca 5,5 m2/30 kg hmoty 

Způsob  
dodávky 

30 kg kbelík 
 

 

Skladování V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zku-
šebny. 

Bezpečnostní 
značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz. 

Seznam  
RS vět 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Podklad  
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, 
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovno-
měrně nasákavý. 
Baumit mozaiková omítka je vhodná na: 
• vápenocementové a cementové omítky 
• beton a jiné minerální podklady 
• sádrové omítky 
Baumit mozaiková omítka je podmíněně vhodná na: 
• dřevo 
• tepelně izolační systémy 
Baumit mozaiková omítka je nevhodná na: 
• čerstvé vápenné omítky 
• tepelně izolační omítky 

Doporučení 
pro podklady 
specifické 
pro výrobek 

• povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit 
• staré lakové, olejové nebo klihové nátěry: odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry 
• znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry 
• minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit 
• výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opatření 
• poškozené, resp. popraskané plochy: vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty. 

Zpracování Podklad musí být opatřen min. 24 h nátěrem Baumit univerzální základ. Především u tmavých odstínů 
doporučujeme použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený. Bezprostředně před nanáše-
ním výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Baumit mozaiková omítka se natahuje nerezo-
vým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Nanesenou omítku ještě ve vlhkém 
stavu celoplošně vyhladit. 
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Upozornění a 
všeobecné 
pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při pří-
mém slunečním záření, dešti nebo silné větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýše-
ná vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Při použití Baumit mo-
zaikové omítky na tepelně izolačních systémech mohou být použity pouze odstíny č. 003, 006, 019, 020, 
022, 024, 029, 052, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 070, 071, 072, 073, 074, 075. 
Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 
Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí 
dostatečným množstvím vody. 

Nabídka 
barevných 
odstínů 

Dle platného vzorníku Baumit. 

 
 
 


