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Vlastnosti izolací z kamenné vlny
ROCKWOOL
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Základní charakteristickou vlastností izolací ROCKWOOL
je nehořlavost, potvrzena třídou reakce na oheň A1.
Izolace z kamenné vlny nehoří a zvyšují požární
bezpečnost staveb. Nehořlavé izolace snižují rizika rozvoje
požáru a zabraňují jeho šíření, tím poskytují více času
na záchranné akce a k evakuaci ohrožených osob.

DLOUHODOBÁ STÁLOST
Kamenná vlna díky přírodním vlastnostem kamene
zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace
ROCKWOOL jsou díky větší objemové hmotnosti tvarově
stálé, pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně
funkční po desítky let.

TEPELNÁ OCHRANA
Izolace ROCKWOOL pomáhají udržet v domě teplo,
na druhé straně pomáhají zamezit přehřívání interiéru
v letním období. Izolace z kamenné vlny hrají klíčovou roli
ve snížení spotřeby energií v domech a pomáhají tak šetřit
náklady na vytápění a chlazení.

PAROPROPUSTNOST
Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny jsou charakteristické
velmi nízkým difúzním odporem, jsou paropropustné
a zachovávají tak prodyšnost stěn. Díky prodyšnosti snižují
riziko zadržování vlhkosti v konstrukci, jako i riziko vzniku
či rozvoje plísní a hub.

AKUSTICKÝ KOMFORT
Použití izolací ROCKWOOL významně přispívá ke zvýšení
akustického komfortu místnosti. Vlákna kamenné vlny
vynikají svou vysokou zvukovou pohltivostí, čímž minimalizují šíření hluku. Správně zvolené izolace tlumí nežádoucí
zvuky a zajistí požadované ticho v domě.

ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI
Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou hydrofobizované
a odolné proti vzdušné vlhkosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kamenná vlna je vyráběna z přírodních surovin jako bazalt
a gabro. Díky svému přírodnímu původu je plně recyklovatelná a podílí se tak na snižování dopadů výrobního
procesu na životní prostředí. Izolace ROCKWOOL snižují
spotřebu energií potřebných na vytápění i chlazení a tím
pomáhají omezit emise CO2.

ROCKWOOL je předním světovým výrobcem a dodavatelem výrobků a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny.
Izolace ROCKWOOL zajišťují zvýšení energetické účinnosti a požární bezpečnosti budov, výrazně přispívají
ke zvýšení akustického komfortu a k vytváření příjemného vnitřního klimatu.
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Odborný katalog věnovaný oblasti provětrávaných fasád popisuje možné způsoby zateplení obvodových stěn s cílem snížení
nákladů na vytápění, zamezení únikům tepla a snížení energetické náročnosti budov. V katalogu znázorněná řešení odrážejí rostoucí normové požadavky na zateplování konstrukcí.
Odborně technický tým ROCKWOOL představuje tento technický katalog v návaznosti na dlouholeté znalosti a zkušenosti
ve stavebnictví. Katalog je zároveň reakcí na vývoj v oblasti
stavebnictví a legislativy.

Společnost ROCKWOOL
ROCKWOOL je předním světovým výrobcem a dodavatelem
výrobků a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny,
které jsou určené nejen pro tepelné, akustické a protipožární
izolace budov.
ROCKWOOL vyvíjí, vyrábí a dodává tepelné izolace již od roku
1937 a dlouhodobě tak potvrzuje nejvyšší kvalitu izolací.

Kamenná vlna
Přírodou inspirovaná technologie výroby kamenné vlny
ROCKWOOL se opírá o přírodní suroviny, jako jsou bazalt
a gabro. Díky svým jedinečným vlastnostem kamenná vlna
splňuje nejpřísnější kritéria a požadavky norem pro
zateplování budov. Její použití přináší řadu výhod.
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Izolace ROCKWOOL zajišťují příjemné vnitřní klima uvnitř místností. V zimním období udržují teplo a v létě příjemný chlad.
Izolace z kamenné vlny snižují spotřebu energie a náklady na
vytápění. Významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov. Díky svým výborným tepelněizolačním vlastnostem jsou ideální nejen pro rekonstrukce, ale i pro energeticky
úsporné a pasivní domy. Izolace ROCKWOOL jsou zařazeny
do dotačního programu „Nová zelená úsporám“.
Izolace ROCKWOOL zároveň chrání před hlukem a přispívají
ke zvýšení akustického komfortu. Tyto nehořlavé izolace rovněž
zvyšují požární bezpečnost budov.
Kamenná vlna díky přírodním vlastnostem kamene zachovává
své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace zůstávají plně
funkční po desítky let. Jsou paropropustné a odolné proti
vzdušné vhkosti.

Myslíme na životní prostředí

Recyklace

Volba izolací ROCKWOOL je správným rozhodnutím i s ohledem
na ochranu životního prostředí.

Izolace z minerální vlny jsou plně recyklovatelné a podílejí se
tak na snižování dopadů výrobního procesu na životní prostředí.
Díky využívání přírodních materiálů a moderních technologií
při výrobě kamenné vlny je většinový podíl vlastního procesního
odpadu recyklován zpět do výroby.
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Izolace ROCKWOOL jsou vyráběné z přírodních materiálů dle
evropských norem. Patří k výrobkům, které šetří až stonásobně více energie během jejich používání ve srovnání s energií
potřebné k jejich výrobě. Snižují spotřebu energií na vytápění,
chlazení, větrání a klimatizaci, chrání omezené zdroje energie
a snižují znečištění ovzduší. Každá úspora energie přináší
snížení emisí CO2. Zvyšují energetickou účinnost budov.

ISO 9001 a ISO 14001
ROCKWOOL postupuje podle certifikovaného systému
integrovaného řízení, který je vybudován na základě norem
ISO 9001: Systém managementu kvality a ISO 14001: Systém
environmentálního managementu.
Veškeré procesy jsou neustále rozvíjeny a zdokonalovány
v návaznosti na systém environmentálního managementu.
Komplexní přístup a prevence znečišťování je prioritou
v oblasti ochrany životního prostředí.

ROCKWOOL kamenná vlna splňuje environmentální požadavky
na izolaci. Izolace ROCKWOOL se podílejí na stavbách šetrných
k životnímu prostředí. Jsou používány na budovách hodnocených v rámci LEED a BREEAM. Pro hodnocení těchto budov
je vydáváno prohlášení výrobce o obsahu recyklovatelné složky,
složení výrobku a další požadované údaje. Prohlášení je vydáváno pouze na vyžádání a je řešeno individuálně.
ROCKWOOL, a.s. jako výrobce izolací z kamenné minerální vlny
přispívající k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému
rozvoji, cítí povinnost pečovat o životní prostředí v každé fázi své
činnosti.

Ekologie
Výroba izolací z přírodních materiálů, nízká míra vlastních
odpadů a zátěže životního prostředí umožňuje získat ekologické
certifikáty pro vlastní výrobky.
Izolace jsou hodnoceny z hlediska celého životního cyklu
výrobku (LCA – Life Cycle Assessment). Výstupním dokumentem hodnotícím LCA je protokol Environmentální prohlášení
o produktu (EPD – Environmental Product Declaration).
Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení
o produktu jsou cestou k udržitelnému rozvoji.
Izolace ROCKWOOL jsou výrobky s certifikací EUCEB.
Jsou vyrobeny z kvalitních surovin a jsou tedy zárukou
dlouhodobé vysoké kvality.
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DŮVODY
zatepLENÍ

2. Proč zateplovat
Obvodový plášť budov zaujímá největší plochu obálky budovy.
Musí splňovat mnoho někdy až rozporuplných požadavků, které
jsou na něj kladeny. Týkají se jak jeho technických parametrů
– nosnosti, akustické a tepelné ochrany, tak použití vhodných
materiálů a v neposlední řadě i estetické kvality stavby.

 ýhody konstrukce provětrávaných fasád
V
a přínosy zateplení
Snižují úniky tepla a vytvářejí příjemné klima uvnitř budovy.
Chrání konstrukce před teplotními výkyvy vnějšího prostředí,
v létě se konstrukce nepřehřívají, v zimě nedochází k jejich
prochlazování. Při návrhu tloušťky izolace je nutné zohlednit
vliv tepelných mostů v důsledku kotvení.
Zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort.

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou
složku celkových ztrát tepla objektu.
U rodinného domku se fasáda podílí na celkových ztrátách cca 30 %, u administrativních,
činžovních nebo panelových domů je tato
ztráta podstatně vyšší.
Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů na topení.
Ekonomické i ekologické analýzy poukazují na neodvratitelný
trend zvyšování cen energií. Vytápění budov představuje nejvyšší
položku ve spotřebě energie domácností a většiny firem.
Srovnání izolačních schopností různých materiálů

 ajišťují odvádění vlhkosti větranou mezerou, proto jsou
Z
tyto fasády velmi vhodné i pro rekonstrukce domů a objekty
po sanaci vlhkého zdiva. Provětrávaná konstrukce umožňuje
udržovat optimální vlhkostní režim celého souvrství.
 rodlužují životnost izolovaných konstrukcí. Prodloužení
P
životnosti stávajících budov je velmi významným aspektem
i v případě panelových domů, jejichž životnost byla původně
projektována na 40 až 60 let. Vhodný obkladový materiál
chrání nosnou konstrukci budovy před klimatickými vlivy
a zajišťuje dlouhou životnost fasády.
Nabízejí velkou variabilitu tvarů a barevnosti obkladů
Obkladové desky je možné upravovat do nejrůznějších oblouků
a křivek. Existuje široká barevná škála obkladových
i kotvících materiálů.
Dovolují snadnou opravu a výměnu poškozeného obkladu.

Tloušťka materiálů se stejným součinitelem
prostupu tepla, porovnaná na 1 cm izolace

Suchý montážní proces ve většině případů není závislý
na povětrnostních podmínkách.

Železobeton

35 cm

Plná cihla

20 cm

Snadněji vyrovnávají nerovnosti podkladu díky zvolenému
nosnému systému.

Thermo blok

9 cm

Škvára

5,9 cm

Dřevo

3,8 cm

Kamenná vlna
ROCKWOOL
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1 cm

Faktory ovlivňující spotřebu energie
Při řešení zateplování je nutné uvažovat o možnostech úspor
energie komplexně. Prováděné zateplení musí být v souladu
s dalšími faktory ovlivňujícími spotřebu tepelné energie.
Základními faktory, které ovlivňují spotřebu energie jsou:

Vliv situování objektu v terénu na tepelné ztráty

80 %
+ 2 °C

tvar a geometrie objektu
umístění objektu v terénu

dům ve svahu

volba zdroje tepla, topného média a způsob jeho
provozování
regulace vytápění
prostup tepla otvorovými výplněmi – kvalita oken
infiltrace spárami výplní – těsnění spár
poměr ploch otvorových výplní a plných stěn

100 %
+/- 0 °C

existence zádveří
orientace otvorových výplní ke světovým stranám

dům na rovině

zvolený systém zateplení a tloušťka izolace
tepelně technické vlastnosti zateplované konstrukce
(podkladu)
způsob využívání objektu

110 %
–2 °C

využití rekuperace tepla
Výše uvedené faktory je vhodné posoudit v rámci „Energetického auditu“. Energetický audit provádí odborný energetický
auditor za účelem navržení opatření, která přinesou
co nejvyšší úspory energie.
Jedním z faktorů ovlivňujících spotřebu energie je tvar objektu,
situování a vliv větru.

dům na kopci

120 %
–3 °C

Vliv tvaru objektu na tepelné ztráty
dům v údolí

100 %
Vliv větru na tepelné ztráty objektu

100 %
120 %
140 %

dům na rovině

200 %

dům na kopci

170 %

50 %

dům v údolí
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Evropská směrnice o energetické
náročnosti budov
Směrnice o energetické náročnosti budov – EPBD (Energy
Performance of Buildings Directive) je základním dokumentem,
který definuje cíle Evropské unie v oblasti energetické náročnosti budov. První směrnice EPBD I 2002/91/EU byla přijata
již v roce 2002. V České republice s touto směrnicí legislativně
souvisí vyhláška č. 148/2007 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií. Novelizovaná směrnice o energetické
náročnosti EPBD II 2010/31/EU, která nahrazuje EPBD I,
zachovává všechny oblasti působnosti původní směrnice,
ale některé požadavky rozšiřuje a popisuje podrobněji.
EPBD II byla vydána v červnu 2010.

EPBD II má za cíl výrazně snížit
spotřebu energie v budovách:
z avedením minimálních požadavků na energetickou
náročnost pro novou výstavbu – požaduje přechod
k budovám s téměř nulovou spotřebou energie
a se značným využitím obnovitelných zdrojů energie
zavedením minimálních požadavků na energetickou
náročnost při rekonstrukci budov

Pro Evropu byl stanoven cíl
do roku 2020: 20-20-20:
zvýšení energetické účinnosti o 20 %
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové
spotřebě v EU na 20 %
snížení emisí skleníkových plynů o 20 %
oproti úrovni z roku 1990

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Všechny nové budovy by od 1. ledna 2020 měly mít „téměř
nulovou spotřebu energie“. Pro budovy veřejné správy tato
povinnost nastane již od 1. ledna 2018.
Požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
je rozdělen podle celkové energeticky vztažné plochy budov:

Energeticky vztažná
plocha budovy
větší než 1 500 m2

od 1. 1. 2016

větší než 350 m2

od 1. 1. 2017

Pro neveřejné budovy stejných energeticky vztažných ploch
nastává povinnost od roku 2019.

Tyto minimální požadavky jsou definovány jako nákladově
optimální. Je tedy nutná rovnováha mezi vstupní investicí
a náklady na energie uspořenými během životního cyklu budovy.
Za nákladově optimální jsou v případě konstrukcí obálky
budovy doporučené hodnoty normou ČSN 73 0540-2.
motivací trhu rozšířením a zveřejňováním energetických
průkazů budov
zavedením pravidelných kontrol správné funkčnosti
energetického vybavení budov
využitím obnovitelných zdrojů v budovách
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Platnost požadavku

A

B
C
D
E

F
G

POŽADAVKY
A NORMY

3. Normy pro navrhování
provětrávaných fasád
Při navrhování nebo realizování obvodové stavební konstrukce je
třeba pamatovat na splnění základních požadavků na obvodové
konstrukce, kterými jsou:
úspora energie a tepelná ochrana
požární bezpečnost
ochrana vnitřního prostředí proti hluku
mechanická odolnost a stabilita
hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
bezpečnost při užívání
případně další požadavky investora

Svislé obvodové konstrukce se navrhují
a posuzují z hlediska:
návrhových teplot a relativních vlhkostí venkovního vzduchu
návrhových teplot a relativních vlhkostí vnitřního vzduchu
únosnosti, způsobu zatížení a připojení systému
provětrávané fasády k zateplované konstrukci

Pro konstrukční návrh a posuzování svislých
obvodových stěn platí zásady:
t epelný odpor R zateplované svislé obvodové stěny se zvýší
o tepelný odpor tepelné izolace v systému provětrávané
fasády se zohledněním vlivu tepelných mostů pomocné
nosné konstrukce a kotev izolace.
difúzní odpor, resp. ekvivalentní difúzní tloušťka rd svislé
obvodové stěny se musí směrem od interiéru k exteriéru
snižovat.

Požadavky na provětrávané fasády
řeší např.:
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb –
Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb –
Výrobní objekty
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb –
Společná ustanovení
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku
v budovách a posuzování akustických vlastnostností stavebních
výrobků – Požadavky
ČSN EN ISO 10140-2 (73 0511) – Akustika –
Laboratorní měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) – Akustika –
Hodnocení zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách – Část 2: Vzduchová
neprůzvučnost
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských
konstrukcí
Žádná z norem neřeší technologii a návrh provětrávaných fasád.
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3.1 Tepelná ochrana

představovat v některých případech zvýšení tepelné propustnosti
konstrukce až o 40 %.

Pro zajištění komfortního bydlení je nutné, aby obvodový plášť
splňoval požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň zajišťoval požární bezpečnost. Všech těchto požadavků lze docílit
použitím izolací ROCKWOOL z kamenné vlny.

Návrh tloušťky tepelné izolace

Požadavky na tepelnou ochranu budov určuje norma
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky.
Tepelně technické požadavky zohledňují jednak šíření tepla,
vlhkosti a vzduchu konstrukcemi, jednak energetickou náročnost budovy.

Hlavním cílem tepelné ochrany je minimalizovat tepelné ztráty,
které snížíme použitím vhodné tloušťky tepelné izolace
a správným řešením konstrukčních detailů.
Návrh odpovídající tloušťky izolace obvodových plášťů, která
splňuje normou stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla
U, vychází z tepelně technického výpočtu.

Tepelně technické posouzení svislé
konstrukce musí obsahovat:

Hodnota součinitele prostupu tepla charakterizuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce, kdy musí být splněna
podmínka pro U [W/m2.K]:

posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U
posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu
v rizikových místech
posouzení kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce
Pokud se v obvodové konstrukci vyskytují systémové tepelné
mosty (např. sloupy v obvodovém plášti skeletových systémů
nebo u dřevostaveb), je nutno při výpočtu součinitele prostupu
tepla U vždy zohlednit jejich vliv. Nezohlednění vlivu tepelných
mostů ve výpočtu bude mít pak negativní vliv na chování celé
obvodové konstrukce (kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce,
tepelné ztráty, průběh povrchových teplot). Tepelné mosty mohou

U ≤ UN

požadovaná hodnota nebo

U ≤ Urec,20

doporučená hodnota nebo

U ≤ Upas,20

doporučená hodnota pro pasivní budovy

Hodnota součinitele prostupu tepla uvádí míru tepelné ztráty
stavební konstrukce. Čím je hodnota U menší, tím lepší jsou
izolační vlastnosti konstrukce. Hodnota U je závislá na tepelněizolačních vlastnostech izolace (λ) a její tloušťce.
Tabulka 1 uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla U pro budovy s převažující návrhovou vnitřní
teplotou θim v intervalu 18 až 22 °C včetně.

Tabulka 1 – Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy dle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky

Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]
Požadované
hodnoty
UN,20

Doporučené
hodnoty
Urec,20

Doporučené
hodnoty
pro pasivní
budovy
Upas,20

Stěna vnější těžká
Stěna těžká k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)

0,30

0,25

0,18 až 0,12

Stěna vnější lehká
Stěna lehká k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)

0,30

0,20

0,18 až 0,12

1,05

0,70

0,50

0,2 + fw

0,15 + 0,85·fw

Popis konstrukce

Stěna mezi sousedními budovami

Lehký obvodový plášť (LOP)
Pozn.: hodnota fw je podíl průsvitné plochy LOP k ploše celkové

Standard ROCKWOOL vychází z konceptu energeticky
úsporného domu a splňuje doporučené hodnoty
dle ČSN 73 0540-2.
Podrobnější informace najdete na stránce 20.
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fw ≤ 0,5

0,3 + 1,4·fw

fw > 0,5

0,7 + 0,6·fw
Požadované hodnoty
Doporučené hodnoty
Doporučené hodnoty pro pasivní budovy

Rozložení teplot v konstrukci zateplené kazetové stěny

Tepelné
vlastnosti
konstrukce
λ [W.m-1.K-1]

Teplotní
pole [°C]

Z hlediska stavební fyziky se fasáda posuzuje jako celek až
k provětrávané mezeře. Při posuzování tepelněizolačních
vlastností konstrukce je nutné uvažovat s vlivem tepelných
mostů, kterými jsou nosné rošty a kotevní prvky, což je obvykle
kompenzováno větší tloušťkou tepelné izolace.
V souvislosti se zvyšováním požadavků na zateplování budov
dochází i ke zvyšování tlouštěk izolací používaných pro zateplení. V současné době se používá tepelné izolace v tloušťkách
od 160 mm a více na rozdíl od tlouštěk izolací v minulosti,
které se pohybovaly v rozmezí 50 až 80 mm. Zvyšování tlouštěk
izolací vede ke zvětšení celkové tloušťky montovaných obvodových plášťů a k vyložení nebo zvětšení hloubky nosných roštů
z dřívějších řádově 120 mm na nyní běžných 200 mm a více,
často až kolem 400 mm.

11

3.2 Ochrana proti hluku
Řešení obvodových stěn s použitím izolací z kamenné vlny
ROCKWOOL zásadním způsobem omezují přenos hluku
a podstatně zlepšují akustické vlastnosti celé konstrukce.
Izolace chrání venkovní prostor před hlukem, který vzniká
uvnitř budovy, např. uvnitř výrobní haly nebo chrání vnitřní
prostředí před hlukem, který přichází zvenku, např. z důvodu
letecké dopravy, v blízkosti koncertních hal apod.
Správně navržená konstrukce může předejít problémům spojeným s hlukem. Z hlediska ochrany proti hluku je pro provětrávané fasády podstatná především hodnota vzduchové neprůzvučnosti. Je to akustická vlastnost budovy nebo konstrukce,
která vyjadřuje její schopnost potlačovat zvuk přenášený
vzduchem z venkovního prostředí dovnitř budovy a obráceně.
Otevřená pórovitá struktura izolací ROCKWOOL zajistí zvýšení
neprůzvučnosti obvodových stěn. Při požadavcích na zvýšení
neprůzvučnosti obvodového pláště je třeba vždy klást velký
důraz na návrh výplní otvorů včetně jejich napojení k nosné
zateplované stěně. Ty totiž zásadně ovlivňují přenos hluku.

Ukázka typických hladin zvuku z různých zdrojů

12

Obvodové stěny musí splňovat požadavky stavební akustiky
dané normovými hodnotami. Požadavky na vlastnosti obalových
konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0532.
Splnění požadavků podle normy ČSN 73 0532 se prokazuje
zkouškou na stavbě na konkrétní stavební konstrukci dle
příslušných zkušebních postupů. Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze předpoklad ke splnění požadavků prokazovat
výpočtem.
Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových
plášťů budov, určené podle ČSN EN ISO 717-1 nesmí být nižší
než požadavky stanovené v tabulce 2. Při kontrole v budovách
se měřením posuzují prvky obvodového pláště nebo obvodový plášť jako celek. Hodnoty požadované zvukové izolace
obvodového pláště v tabulce 2 se vždy vztahují k horní hranici
příslušného rozmezí hladin akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m
před fasádou. Přípustná je lineární interpolace požadavků podle
skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.

Tabulka 2 – Požadavky na zvukovou izolaci vnějších obvodových plášťů budov dle ČSN 73 0532

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R´w*) nebo DnT,w*), dB

Druh chráněného vnitřního prostředí

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06.00 h – 22.00 h
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, dB**)
≤ 50

> 50
≤ 55

> 55
≤ 60

> 60
≤ 65

> 65
≤ 70

> 70
≤ 75

> 75
≤ 80

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách
(koleje, internáty apod.)

30

30

30

33

38

43

48

Pokoje v hotelech a penzionech

30

30

30

30

33

38

43

Nemocniční pokoje

30

30

30

33

38

43

(48)

Druh chráněného vnitřního prostředí

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22.00 h – 6.00 h
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, dB**)
≤ 40

> 40
≤ 45

> 45
≤ 50

> 50
≤ 55

> 55
≤ 60

> 60
≤ 65

> 65
≤ 70

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách
(koleje, internáty apod.)

30

30

30

33

38

43

48

Pokoje v hotelech a penzionech

30

30

30

30

33

38

43

Nemocniční pokoje

30

30

33

38

43

48

(53)

Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných
v ČSN EN ISO 140-5.

*) 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5,
zaokrouhlená na celé číslo.

**) 

Poznámka: Jsou-li požadavky uvedeny pro denní i noční dobu a při různém dopravním zatížení, je rozhodující vyšší hodnota požadavku.
   Hodnoty uvedené v závorkách jsou obtížně dosažitelné a v nové výstavbě by se již uvedené situace neměly vyskytovat.
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3.3 Požární ochrana
Budovy musí splňovat požadavky požární ochrany. Cílem požární
ochrany je zabránit v případě požáru ztrátám na životech, zdraví
a majetku. Nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKWOOL
významně přispívají ke zvýšení požární bezpečnosti budov.
Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Řešení požární bezpečnosti stavby
navrhuje a posuzuje požární specialista.

mechanickém zatížení, bez jakékoli ztráty stability a bez
nadměrné deformace. Tento mezní stav se týká všech
nosných konstrukcí zajišťujících stabilitu celého objektu.

E – Celistvost
Schopnost prvku s dělící funkcí odolávat působení požáru
pouze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou
stranu, v důsledku průniku plamenů (např. vzniklými
trhlinami nebo otvory) nebo horkých plynů. Mezní stav E
musí splňovat např. požární stěny a stropy oddělující
požární úseky, podhledy a požární uzávěry.

Požární odolnost

I – Izolace (teplota na neohřívané straně)

Jednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je
jejich požární odolnost, která vyjadřuje dobu v minutách,
po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru
uvnitř budovy. Tato doba určuje schopnost konstrukce zachovat
si svoji původní funkci v podmínkách požáru, aniž by byla
ohrožena její celistvost, únosnost, izolační vlastnosti a radiace.

Schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru
pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku
významného přestupu tepla z exponované strany
na neexponovanou stranu. Nesmí se vznítit ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv materiál v její blízkosti. Prvek má
rovněž vytvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v její
blízkosti. Mezní stav I zajistí relativně nízké teploty na straně
konstrukce odvrácené od požáru, čímž by mělo být zabráněno
zahoření blízkých předmětů v sousedícím požárním úseku.

Ověřování požární odolnosti se provádí na základě zkoušky dle
příslušné normy, nebo pomocí výpočtu. Požární odolnost stavebních konstrukcí se určuje podle ČSN EN 13 501-2 Požární
klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2.
Na základě provedené požární zkoušky je stavební konstrukce
zařazena do třídy požární odolnosti udávané v minutách: 10, 15,
20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min. Tyto třídy požární odolnosti jsou
doplněny o symboly mezních stavů. Požární odolnosti nosných
stěn jsou zkoušené pro mezní stavy: R, E, I a W. Na nenosné
obvodové stěny jsou nejčastěji kladeny požadavky mezních
stavů E, I a W.
Požární odolnost konstrukce tedy všeobecně znamená, jak
dlouho splní konstrukce tato kritéria:
R

– Únosnost a stabilita

 chopnost prvku konstrukce odolávat po určitou dobu
S
působení požáru na jednu nebo více stran při specifickém
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W

– Radiace (hustota tepelného toku na
neohřívané straně)
Schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze
z jedné strany tak, aby se snížila pravděpodobnost přenosu
požáru následkem významného sálavého tepla jak prvkem,
tak i z neexponovaného povrchu prvku na sousední materiály.
Prvek má také chránit osoby v její blízkosti. Mezní stav W
není schopen zabránit nárůstu teplot, ale pouze do určité
míry omezuje tepelný tok sálající ze strany konstrukce odvrácené od požáru. Tento tepelný tok nesmí způsobit rozšíření požáru nebo ohrozit osoby unikající v blízkosti takovéto
konstrukce.

Požární odolnost se hodnotí vždy na celou skladbu konstrukce.
Samotný jednotlivý element skladby dané konstrukce, např.
izolaci, takto hodnotit nelze.

Tabulka 3 – Třídy reakce na oheň a příklady

Třída reakce
na oheň
Nehořlavé
výrobky

Hořlavé
výrobky

Hořlavé
výrobky

Kamenná vlna ROCKWOOL –
třída reakce na oheň A1
Nehoří – taví se teprve při teplotách nad 1 000 °C

Obecná charakteristika

A1

Nepřispívají k růstu požáru a k vývoji
kouře (např. kamenná vlna)

A2

Nepřispívají významně k růstu požáru
(např. minerální vlna s určitou povrchovou
úpravou)

B

Velmi omezeně přispívají k růstu požáru
(např. některé fenolové pěny – FP)

C

Omezeně, ale postřehnutelně přispívají
k vývoji požáru (např. některé pěny PIR)

D

Podstatně přispívají k vývoji požáru
(např. dřevo, některé pěny PIR)

E

Značně přispívají k vývoji požáru
(např. EPS, PUR)

F

Jako E nebo výrobky nezařazené
do A1 až E, příp. výrobky, u nichž
nebyla třída reakce na oheň stanovena

Vliv působení teploty na materiály
(křivka ohřevu podle ČSN EN 1363-1)

Zvyšuje požární odolnost konstrukcí

Teplota [°C]

Zvyšuje požární bezpečnost budov
Snižuje riziko rozvoje požáru a zabraňuje jeho šíření
Během požáru nevytváří kouř
Nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic
Poskytuje více času na záchranné akce a více
času potřebného k evakuaci ohrožených osob

Přírodní kámen se taví
(kamenná vlákna ROCKWOOL)
(kolem 120 minut)

1 000

800

Třída reakce na oheň
Izolační materiály jsou dle požárně technické normy rozděleny
do tzv. tříd reakce na oheň. Třída reakce na oheň výrobku určuje, zda a jakým způsobem výrobek přispívá k šíření požáru, tedy
jak rychle hoří a kolik energie při tom vytváří. Zkoumání reakce
na oheň je prováděno na základě normy ČSN EN 13501-1.
Fasády s nehořlavými izolacemi ROCKWOOL dosahují nejlepších parametrů a splňují ty nejpřísnější požadavky z hlediska
požárních norem a předpisů. Izolace ROCKWOOL jsou zařazeny
do nejvyšší třídy reakce na oheň A1. Tyto nehořlavé izolace
nepřispívají k požáru v žádném jeho stadiu, zvyšují požární
odolnost konstrukcí a požární bezpečnost budov. Jsou ideální
pro požárně bezpečné a požárně odolné konstrukce tedy i pro
provětrávané fasády.

Hliník se taví
(kolem 9 minut)

600

Sklo se taví, pevnost oceli
klesá (kolem 7 minut)

400
Dřevo začíná hořet
(kolem 5 minut)

200

Materiály z umělých hmot
se taví a začínají hořet
(kolem 3 minut)

0

Čas [min]
0

10 20 3040 50 60

90

120

Revize norem požární bezpečnosti staveb zpřísnila nároky na
zateplovací systémy a konstrukce obvodových plášťů. Podstatně to omezí použití veškerých materiálů pro opláštění budov,
jejichž index šíření plamene is je větší než 0 mm/min nebo třída
reakce na oheň jiná, než A1 nebo A2.
U vyšších objektů je nutno provést posouzení celé skladby dle
požadavků požárních norem i s ohledem na vertikální šíření
plamene.
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Možné způsoby zateplení provětrávaných, sendvičových
a kazetových plášťů budov
Provětrávané fasády

Kazetová stěna
standardní
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Sendvičové stěny

Kazetová stěna s přerušeným tepelným
mostem – systém ROCKPROFIL

ZPŮSOBY
ZATEPLENÍ

4. Způsoby zateplení
obvodových stěn objektů
Obvodová konstrukce se zateplovacím systémem se skládá
z nosné části a tepelněizolační vrstvy. Nosná část zajišťuje
stabilitu a únosnost obvodové konstrukce. Tepelněizolační
vrstva zajišťuje požadované tepelně technické vlastnosti stěny.
Je navrhována tak, aby vyhověla tepelným požadavkům
s dostatečnou rezervou i v příštích letech. Proto je vhodné ji
navrhovat na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
(více na str. 20 Standard ROCKWOOL).
Obvodové stěny lze rozdělit z hlediska plošné hmotnosti na:
Těžké (s plošnou hmotností nad 100 kg/m2)
Lehké (s plošnou hmotností do 100 kg/m2)
Podle tohoto hlediska jsou rozděleny také základní normové
požadavky na tepelně technické vlastnosti (více na str. 10)

Vnější zateplovací systémy
Jsou nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů. Jejich
obrovskou výhodou je celistvost izolační vrstvy. Izolace chrání
objekt jako celek, nejen jeho oddělené části. Použitím vnějšího zateplovacího systému se také podstatnou měrou snižuje
namáhání obvodové konstrukce – zejména jejich spojů – výkyvy
teplot a povětrnostní vlivy.
Podle konstrukčního řešení existují následující nejpoužívanější
způsoby vnějšího zateplení:

U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná
izolace mezi nosné prvky roštu, který nese obklad fasády.
Obklad fasády za větrací mezerou může tvořit např. sklo, kov,
dřevo, vláknocementové šablony a keramika. Mezi izolací
a obkladem fasády je vytvořena větraná vzduchová mezera.
Sendvičové stěny se vyznačují tím, že k nosné vrstvě obvodového zdiva je přidána tepelněizolační vrstva. Vnější samonosný
obklad fasády, realizovaný obvykle z lícových cihel, je spojen se
zateplovanou (nosnou) konstrukcí pomocí speciálních kotev.
Sendvičové konstrukce se navrhují buď provětrávané, či neprovětrávané. Spřahující kotvy mohou být opatřeny distančními
talířky pro řádné vymezení polohy tepelné izolace v případě
provětrávané varianty sendvičového zdiva.
U kazetových stěn se izolace vkládá do plechových kazet.
U standardní kazetové stěny tepelná izolace nepřekrývá nosy
kazety, vnější obklad je tak přímo kotven přes separační pásku
do nosů kazet. V těchto místech vznikají tepelné mosty.
U kazetového systému s přerušeným tepelným mostem
ROCKPROFIL je dosaženo souvislé vrstvy tepelné izolace, která
překrývá nosy kazet a tímto odstraňuje lineární tepelné mosty.
Více informací k systémovému řešení ROCKPROFIL – viz samostatný prospekt „Kazetový systém ROCKPROFIL“.
Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) tvoří systém
složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených.
Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek
vnějšího souvrství. Povrch fasády tvoří většinou omítka,
v ojedinělých případech lepený obklad.

Provětrávané zateplovací systémy
Sendvičové stěny
Kazetové stěny
Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
Ostatní
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PŘEHLED
IZOLACÍ PRO
PROVĚTRÁVANÉ
FASÁDY

5. Provětrávané zateplovací systémy
a vhodné izolace

Přehled izolací pro provětrávané
fasády

Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné z možností
vnějšího zateplení budov. Dostávají se do popředí jak díky
novým materiálům a způsobům kotvení, tak i díky širokému
uplatnění z hlediska architektonických požadavků.
Jsou využívány pro novostavby i pro dodatečné zateplení stávajících budov. Provětrávané zateplovací systémy se používají
nejenom u rodinných a bytových domů, ale především u velkých
staveb jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské
a komerční budovy, objekty zdravotnických zařízení, hotelové
komplexy, letiště, průmyslové a skladové objekty, atd.
Provětrávaná fasáda je založena na principu vzduchové mezery
mezi tepelnou izolací a vnějším fasádním obkladem. Pro správné fungování systému je nutné, aby vzduch v mezeře proudil
(více na stránce 27).

Správná volba vhodné izolace je velmi důležitá.

Skladba provětrávané fasády
nosná zateplovaná stěna
izolace
provětrávaná vzduchová mezera
nosný rošt
vnější plášť
V případě provětrávaných zateplovacích systémů je tepelná
izolace uchycena k nosné stěně nebo vložena mezi rošt.
Konstrukce roštu je obvykle provedena z hliníku, pozinkované
oceli nebo dřeva. Výběr materiálu pro rošt je ovlivněn platnými
požárními předpisy. Provedení roštů závisí na zvoleném druhu
a formátu fasádního obkladu. Kombinovanou a dřevěnou
nosnou konstrukci roštů je možné použít pouze do výšky 9 m.
Škála povrchů provětrávaných fasád je velice rozmanitá. Povrch
fasády může tvořit, např. dřevo a materiály na bázi dřeva nebo
kov (ušlechtilé slitiny, hliník, měď, korozivzdorná ocel), beton,
sklo, keramické obklady, kámen, plasty a další.
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Při návrhu izolační vrstvy je nutné zvolit:
 valitní tvarově stálé izolační desky, které zachovávají
k
svůj tvar
desky s dostatečnou hustotou povrchu, která zabrání
pronikání proudícího vzduchu do hloubky desky
desky odpovídající zvolenému způsobu upevnění (kotvení)
Výběr izolace závisí na konstrukčním řešení systému provětrávané fasády, na požadavcích z hlediska tepelného, akustického
a protipožárního a na způsobu aplikace izolace v konstrukci
fasády. Tepelně izolační desky z kamenné vlny jsou nejvhodnějším izolačním materiálem pro použití v provětrávaných
fasádách.
Pro provětrávané fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem jsou doporučovány izolace s jednostrannou
povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií. Izolace s povrchovou úpravou splňují zvláštní optické a estetické požadavky.
Povrchová úprava fleecem nenahrazuje svými vlastnostmi difúzní
fólii ve větrané mezeře.

Tabulka 4 – Doporučené použití izolací

Izolace
Konstrukce

AIRROCK HD AIRROCK ND FB1 ROCKTON SUPERROCK VENTI MAX VENTI MAX F

Provětrávaná fasáda s izolací vloženou
mezi vodorovné rošty
Provětrávaná fasáda s izolací vloženou
mezi svislé rošty
Provětrávaná fasáda s izolací vloženou
mezi svislé rošty a kotvenou hmoždinkami nebo držáky izolace
Stěna dvouvrstvá a sendvičová1)
Provětrávaná fasáda s izolací viditelnou
pohledem mezi spáry obkladu
Stěna kazetová standardní

Stěna kazetová perforovaná
1)

kotvení spřahujícími kotvami s distančním talířkem

  Doporučené řešení               

  Možné řešení
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STANDARD ROCKWOOL je souhrn řešení pro izolaci různých
konstrukcí budov a vychází z konceptu energeticky úsporného
domu.

Doporučené tloušťky izolací – STANDARD ROCKWOOL
Tabulka 5 – Standard ROCKWOOL pro vnější obvodové stěny

Konstrukce

U [W/m2.K]

Stěna vnější těžká

U = 0,25

Stěna vnější lehká

U = 0,20

Stěna mezi sousedními budovami

U = 0,70

Uvedené tloušťky izolací v tabulce č. 5 vycházejí z doporučených
hodnot normy ČSN 73 0540-2. Jsou vypočítány pro zateplení
železobetonové obvodové stěny tloušťky 200 mm, neuvažují vlivy
tepelných mostů a vazeb. Jsou vypočítány se zahrnutím vlivu
zabudované vlhkosti.
Projektant musí při výpočtu zohlednit vliv tepelných mostů
navýšením tloušťky izolace.
Při výpočtu je použita výpočtová hodnota součinitele tepelné
vodivosti λV.
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Izolace

Doporučená
tloušťka izolace

VENTI MAX

150 mm

ROCKTON

150 mm

VENTI MAX

180 mm

ROCKTON

200 mm

ROCKTON

50 mm

Společnost ROCKWOOL, a.s. uvádí na etiketách výrobků a v technické dokumentaci hodnotu deklarované tepelné vodivosti λD
v souladu s ČSN EN 13 162.
Součinitel tepelné vodivosti λD [W/m.K] je důležitým kritériem
porovnání tepelněizolačních vlastností izolací. Čím je hodnota
nižší, tím jsou tepelněizolační schopnosti izolace vyšší, teplo
uniká pomaleji.

Doporučené izolace

VENTI MAX

Dvouvrstvá deska z kamenné vlny
pro tepelnou, akustickou
a protipožární izolaci

VENTI MAX F

Dvouvrstvá deska z kamenné vlny
s povrchovou úpravou pro tepelnou,
akustickou a protipožární izolaci

SVT6949

SVT6950

KÓD VÝROBKU

KÓD VÝROBKU

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,034 W.m .K
Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,564 kN.m-3
Třída reakce na oheň: A1

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,034 W.m-1.K-1
Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,564 kN.m-3
Třída reakce na oheň: A1

VÝHODY

VÝHODY

-1

-1

Nejlepší tepelněizolační vlastnosti

Nejlepší tepelněizolační vlastnosti

Výborné akustické a protipožární vlastnosti

Výborné akustické a protipožární vlastnosti

Tuhá horní vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost
proti mechanickému namáhání a proti profukování

Tuhá horní vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost
proti mechanickému namáhání a proti profukování

Tuhá izolace vhodná i do dvouvrstvých sendvičových zdí

Ideální pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným
obkladem

Doporučená izolace pro provětrávané fasády s uchycením
na trny, hmoždinky, držáky izolace
Vhodná izolace pro vysoké budovy
Ideální izolace pro nízkoenergetické i pasivní domy,
pro novostavby i rekonstrukce

Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

600
600
600
600
600
600
600

80
100
120
150
160
180
200

2,35
2,90
3,50
4,40
4,70
5,25
5,85

(mm)

Doporučená izolace pro provětrávané fasády s uchycením
na trny, hmoždinky, držáky izolace
Vhodná izolace pro vysoké budovy
Ideální izolace pro nízkoenergetické i pasivní domy,
pro novostavby i rekonstrukce

ROZMĚRY A BALENÍ
(mm)

Tuhá izolace vhodná i do dvouvrstvých a sendvičových zdí

(mm)

[m2.K/W]

ROZMĚRY A BALENÍ
Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

600
600
600
600
600
600
600
600

80
100
120
140
150
160
180
200

2,35
2,90
3,50
4,10
4,40
4,70
5,25
5,85

(mm)

(mm)

(mm)

[m2.K/W]
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ROCKTON

Polotuhá deska z kamenné vlny pro
tepelnou, protipožární a akustickou izolaci

SUPERROCK

Poloměkká deska z kamenné vlny pro
tepelnou, protipožární a akustickou izolaci

SVT3420

SVT3888

KÓD VÝROBKU

KÓD VÝROBKU

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 pro tloušťku 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1
pro tloušťky 50 – 99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,85-MU1
pro tloušťky 100 – 200 mm

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 pro tloušťku 40 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1
pro tloušťky 50 – 99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1
pro tloušťky 100 – 200 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1
Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,491 kN.m-3
Zvuková pohltivost (AW): 0,70 pro tloušťky od 50 do 99 mm
0,85 pro tloušťky od 100 do 200 mm

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1
Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,373 kN.m-3
Zvuková pohltivost (AW): 0,75 pro tloušťky od 50 do 99 mm
0,95 pro tloušťky od 100 do 200 mm

Třída reakce na oheň: A1

Třída reakce na oheň: A1

VÝHODY

VÝHODY

Skvělé tepelněizolační a mechanické vlastnosti

Výborné tepelněizolační vlastnosti

Výborné akustické vlastnosti

Výborné akustické vlastnosti

Doporučená izolace i pro pasivní a nízkoenergetické
domy, ideální pro dřevostavby

Doporučená izolace i pro pasivní a nízkoenergetické
domy, vhodná pro dřevostavby

Izolace určena pro provětrávané fasády s vložením mezi
vodorovné i svislé rošty, s uchycením hmoždinkami nebo
držáky izolace

Izolace pro provětrávané fasády s vložením mezi vodorovné
rošty a pro kazetové standardní stěny

Izolace dodávána v nekomprimovaném balení

ROZMĚRY A BALENÍ

ROZMĚRY A BALENÍ
Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
625
625
625
625

40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
50
60
80
100

1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
1,40
1,70
2,25
2,85

(mm)
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(mm)

(mm)

Izolace dodávána v komprimovaném balení

[m2.K/W]

Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

610
610
610
610
610
610
610
610
610
610

50
60
80
100
120
140
150
160
180
200

1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70

(mm)

(mm)

(mm)

[m2.K/W]

AIRROCK HD

AIRROCK ND FB1

Tuhá deska z kamenné vlny
pro tepelnou, akustickou
a protipožární izolaci

Polotuhá deska z kamenné vlny
s povrchovou úpravou pro tepelnou,
akustickou a protipožární izolaci
SVT3463

SVT3486

m

ce
S flee
KÓD VÝROBKU

KÓD VÝROBKU

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,001)
pouze pro tloušťku 100 mm

1)

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1
Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,687 kN.m-3
Třída reakce na oheň: A1

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1
Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,491 kN.m-3
Zvuková pohltivost (AW): 1,00 pro tloušťku 100 mm
Třída reakce na oheň: A1

VÝHODY
Skvělé tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti
Výborné mechanické vlastnosti – tuhá izolace vhodná
i do dvouvrstvých sendvičových zdí
Doporučená izolace pro provětrávané fasády s uchycením
na trny, hmoždinky, držáky izolace
Ideální pro vysoké budovy
Doporučená izolace pro nízkoenergetické i pasivní domy

Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

600
600
600
600
600
600
600
600
600

30
40
70
80
100
120
140
150
220

0,85
1,10
2,00
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
6,25

(mm)

Výborné tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti
Izolace určena pro provětrávané fasády s vložením mezi
vodorovné i svislé rošty, s uchycením hmoždinkami nebo
držáky izolace
Ideální pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným
obkladem
Doporučená izolace pro nízkoenergetické i pasivní domy

ROZMĚRY A BALENÍ
(mm)

VÝHODY

(mm)

[m2.K/W]

ROZMĚRY A BALENÍ
Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

600
600
600
600
600
600
600
600

50
60
80
100
140
160
180
200

1,40
1,70
2,25
2,85
4,00
4,55
5,10
5,70

(mm)

(mm)

(mm)

[m2.K/W]
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MONTÁŽ
IZOLACE

6. Způsoby montáže izolace
Způsob montáže tepelněizolačních desek v systému provětrávaných fasád je přizpůsoben technickému řešení roštů pro
osazení vnějšího obkladu.

kotvení talířovými hmoždinkami nebo držáky izolace
 ombinace vložení mezi rošty a kotvení hmoždinkami
k
nebo držáky izolace

Varianty upevnění izolace k zateplované stěně
vložení mezi rošty z kovových profilů nebo dřevěných latí,
které nesou obklad fasády; zajišťují přenos všech účinků
zatížení (hydrotermické namáhání, účinky větru, vlastní
hmotnost); rošty mohou být vodorovné, svislé nebo křížové;

Izolace vložená mezi vodorovný rošt bez mechanického kotvení
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Izolace VENTI MAX, ROCKTON, SUPERROCK

Izolace VENTI MAX F, AIRROCK ND FB1

Izolace vložená mezi svislý rošt bez mechanického kotvení

Izolace VENTI MAX, ROCKTON

Izolace VENTI MAX F, AIRROCK ND FB1

Izolace vložená mezi rošty a kotvená mechanicky
Izolace vložená mezi svislé rošty je často rovněž uchycená
pomocí hmoždinek nebo držáků izolace. Přikotvení desek
zabrání vyboulení izolace do větrané mezery a tímto je zachována její funkčnost. Správný výběr izolace je velmi důležitý.

Polotuhé izolační desky je možné uchytit i pomocí mechanického kotvení. Je nutné volit takové izolační desky, které drží tvar
a na kotvách se neprověšují.

Izolace VENTI MAX, ROCKTON, AIRROCK HD

Izolace VENTI MAX F, AIRROCK ND FB1

Izolace kotvená mechanicky
V případě sendvičového zdiva je možné izolaci připevnit k nosné
zdi pomocí spřahujících kotev, které jsou opatřeny distančními
talířky. Takto dojde k řádnému vymezení polohy tepelné izolace

v případě provětrávané varianty sendvičového zdiva. Pro tento
typ konstrukce jsou doporučovány tuhé izolační desky, které
jsou samonosné a nesesedají, lze je použít i pro izolaci vysokých budov.

Izolace VENTI MAX, AIRROCK HD

Izolace VENTI MAX F
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Doporučené počty a rozmístění
hmoždinek nebo držáků izolace
Izolační desky se kotví pomocí talířových hmoždinek nebo
držáků izolace. Jejich typ, rozmístění a počet je určen v prováděcí dokumentaci realizace provětrávané fasády. V této dokumentaci je rovněž uveden průměr talíře.
Talířové hmoždinky s průměrem talíře 60 mm lze doplnit
o roznášecí talíře průměru 90 až 110 mm dle výrobce
hmoždinek.
Pro kotvení jsou používané standardní hmoždinky určené
pro ETICS. Jelikož hmoždinky v systému provětrávaných
fasád nejsou tolik mechanicky namáhány, jako v případě
kontaktních fasád, je jejich počet menší než u ETICS.

Příklady rozmístění a počtu hmoždinek
či držáků na desku izolace
Doporučení ROCKWOOL vycházejí z dlouhodobých zkušeností
v oblasti realizace provětrávaných fasád. Níže uvedená doporučení uvádíme i z důvodu, že v tuto chvíli v ČR neexistuje norma
stanovující způsob kotvení desek v provětrávaných systémech,
příp. počet hmoždinek (držáků izolace) na m2.

2 ks/1 deska

3 ks/1 deska

4 ks/1 deska

5 ks/1 deska

 ržák izolace má větší průměr talíře, obvykle 90 až 110 mm,
D
dle výrobce držáků, obvykle nemá rozpěrný trn. Je možné
použít i hmoždinky s plastovým trnem.
Hmoždinky a držáky izolace je nutné zvolit s ohledem na druh
podkladu, ke kterému je izolace kotvena. Musí v podkladu
spolehlivě držet. Je nutné dodržet minimální kotevní hloubku
do konkrétního materiálu – nosné zateplované stěny.
Doporučený počet kotev na desku závisí zejména na zvoleném
typu izolace.

Tabulka 7 – Doporučené počty hmoždinek a držáků na 1 ks desky

Izolace
VENTI MAX, VENTI MAX F
AIRROCK HD
ROCKTON
AIRROCK ND FB1
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Minimální počet držáků
izolace na 1 desku
2
2–3

Provětrávaná vzduchová mezera
Provětrávaná fasáda je založena na principu provětrávané
vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a vnějším obkladem.
Tato mezera zajišťuje odvádění vodních par prostupujících
izolací a nosnou zateplovanou konstrukcí. Předpokladem
fungování systému provětrávání je proudění vzduchu v mezeře.

Dimenzování rozměrů provětrávané mezery
Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje norma pro navrhování
provětrávaných fasád, doporučujeme pro návrh velikosti provětrávané mezery využívat normu ČSN 73 1901. Provětrávanou fasádu
je možno v tomto ohledu považovat za strmou střechu. Střecha se
spádem nad 45° musí mít větranou mezeru minimálně 40 mm.
Velikost větrané vzduchové mezery mezi tepelnou izolací
a fasádním obkladem sehrává zásadní roli při spolehlivosti
a funkčnosti tohoto systému. Pro správné fungování je nutno
zajistit bezproblémové proudění vzduchu v této mezeře, které
odvede případnou vlhkost z větrané mezery. Provětrávání
zásadním způsobem ovlivňuje životnost fasádní konstrukce.

Ukázka provětrávané fasády s vodorovným a svislým roštem

Návrh skladby konstrukce by měl vždy výpočtem ověřit projektant.

Možnosti použití provětrávaných soklů

Je nutné rovněž zabezpečit dostatečný počet nasávacích
a výdechových otvorů. Tyto otvory musí být zajištěny proti
vniknutí drobných hlodavců a hmyzu. Musí se pravidelně čistit.
Je nutno dbát na jejich správné umístění, aby zejména v zimním období nebyly nasávací otvory trvale zasypány sněhem.
Nutná minimální plocha větracích otvorů je 1/400 plochy fasády, která má být odvětrána. Jedná se o čistou větrací plochu
po odečtení plochy ochranné krycí mřížky.
Na obrázku níže je znázorněno, kolik srážkové vody se může
dostat otevřenými spárami do izolace (cca 0,1 % z celkové
srážky). Toto zanedbatelné množství je při správné funkci
provětrávané mezery velice rychle odvětráno. Povrchová úprava
izolačních desek fleecem napomáhá lepšímu stékání srážkové
vody, která pronikla přes větranou mezeru. Tato úprava fleecem
nenahrazuje svými vlastnostmi difúzní fólii ve větrané mezeře.

Při zateplování soklů se používají nejčastěji dvě technologie.
Kontaktní a provětrávaná. Kontaktní způsob se nejčastěji
používá při realizaci novostaveb. Pokud chce investor mít
povrch soklu ztvárněn v imitaci např. cihly, kamene, atd. lze
využít i provětrávanou technologii. Ta se používá často i při
zateplování soklů po sanaci vlhkého zdiva, neboť sanytr
ze základového zdiva takto neproniká do soklového obkladu.
Pokud to dovolí požární předpisy a použije se dřevěný rošt,
který musí být impregnovaný proti hnilobě a škůdcům.
Od vlhkého podkladu musí být odizolován pomocí hydroizolační
fólie.

100 % dešťových srážek

94,5 %
0,3 % průnik dešťových 		
srážek na povrch desky
0,1 % vniknutí srážek do
izolace (hydrofobizované)

5,1 %
Vniknutí srážkové vody skrz horizontální spáry
venkovního obkladu provětrávaných fasád

Ukázka provětrávaného soklu
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Zateplení stěny provětrávaným zateplovacím systémem s ocelovým roštem
1

2

1	Nosná zateplovaná stěna
2 Kotvy nosných roštů

3
4

3	Nosné rošty
4	Izolace ROCKTON nebo
VENTI MAX
5	Vnější plášť

5

1. Montáž kotev nosných roštů vnějšího pláště na zateplovanou stěnu

2. U
 chycení izolace ROCKTON nebo VENTI MAX pomocí hmoždinek

3. Montáž svislého roštu u zateplené stěny izolací ROCKTON
nebo VENTI MAX

4. M
 ontáž svislého roštu u zateplené stěny izolací s povrchovou úpravou fleecem VENTI MAX F nebo AIRROCK ND FB1

5. Montáž obkladu fasády

6. Vnější obklad provětrávané fasády
Rohové ukončení s přiznaným hliníkovým profilem
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Zateplení stěny provětrávaným zateplovacím systémem s dřevěným roštem
1

1	Nosná zateplovaná stěna
2	Vodorovný impregnovaný
dřevěný rošt

4

2

3	První vrstva izolace mezi
vodorovným roštem:
SUPERROCK, ROCKTON
nebo VENTI MAX

3

4	Svislý impregnovaný
dřevěný rošt

5
6

5	Druhá vrstva izolace mezi
svislým roštem: ROCKTON
nebo VENTI MAX
6	Vnější plášť – dřevěný
obklad

1. Montáž vodorovného dřevěného roštu pro vložení první
vrstvy izolace

2. V
 ložení první vrstvy izolace SUPERROCK, ROCKTON nebo
VENTI MAX

3. Montáž svislého dřevěného roštu pro vložení druhé vrstvy
izolace

4. Vložení druhé vrstvy izolace ROCKTON nebo VENTI MAX
mezi svislý rošt

5. Mezi izolací a vnějším obkladem fasády je ponechána provětrávaná vzduchová mezera o min. velikosti 40 mm

6. Vnější dřevěný obklad provětrávané fasády
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Zateplení sendvičové stěny
1	Nosná zateplovaná stěna

1

2

2	Hmoždinky pro kotvení
izolace
3	Izolace VENTI MAX F
4	Vnější plášť

3

4

1. Příprava zateplované stěny

2. U
 chycení izolace VENTI MAX F pomocí kotev

3. Uchycení izolace VENTI MAX F pomocí kotev v celé ploše
zateplované stěny

4. M
 ontáž obkladu fasády. Vnější samonosný obklad fasády
z lícových cihel je spojen se zateplovanou stěnou pomocí
speciálních kotev.

5. Vnější obklad provětrávané fasády – lícové zdivo. Vnější obklad
fasády je založen na základu nebo na speciální zakládací kotvě.

30

Sendvičové konstrukce se navrhují buď provětrávané, či neprovětrávané. Spřahující kotvy mohou být opatřeny distančními
talířky pro řádné vymezení polohy tepelné izolace v případě
provětrávané varianty sendvičového zdiva.

Příklad provedení
provětrávané fasády
zateplené izolacemi
ROCKWOOL.
 Univerzitní Kampus Masarykovy univerzity Brno
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NEREZOVÝ

min. 10m

ZDIVO

TERMSTOP

NÝT
ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM
ZPŮSOBEM
ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚN
DESKA CETRIS VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FA
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY
PREFA PŘÍPONKA
ZDIVO VRUT
NEREZOVÝ
TERMSTOP
ZDIVO
S PODLOŽKOU
IZOLACE
KOTEVNÍ
PRVEK ROCKWOOL x
VENTI
SVISLÁ
DŘEVĚNÁ
LAŤ MAX, ROCKTON,
KOTEVNÍ PRVEK
ZATEPLENÍ
OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM
ZPŮSOBEM
FASÁDNÍ
PREFA
AIRROCK
HD, VENTI
MAX F,
+L-OBKLAD
NEREZOVÝ
DESKA
CETRIS
PROFIL 60/40/1,8mm
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ
DESKY MEZERA min: 25mm
AIRROCK ND FB1
VZDUCHOVÁ
SAMOVRTNÝ
VERTIKÁLNÍ
ŠROUB
NEREZOVÝ
VRUT
KOTEVNÍ
PRVEK
S PODLOŽKOU
L- PROFIL 60/40/1,8mm
HLINIKOVÝ
T
PROFIL
PODKLADNÍ EPDM PÁSKA
tl.1mm
VERTIKÁLNÍ
x
TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA
SVISLÁ DŘEVĚNÁ
LAŤ
+
NEREZOVÝ
min 100mm
VZDUCHOVÁ
MEZERA
min: 25mmŠROUB
SPOJOVACÍ ŠROUB
IZOLACE
ROCKWOOL
SPIDI
KOTVA
NEREZOVÝ
L - KONZOLA
VENTI MAX,SAMOVRTNÝ
ROCKTON,
ŠROUB
AIRROCK
HD, VENTIVZDUCHOVÁ
MAX F,L- KONZOLA
MEZERA
VZDUCHOVÁ
MEZERA
PODKLADNÍ EPDM
PÁSKA
tl.1mm
AIRROCK
ND
FB1
x

VZDUCHOVÁ
MEZERA

min 100mm

KONSTRUKČNÍ
DETAILY

min 52mm
x

70

x

x

KOTEVNÍ PRVEK

IZOLACE ROCKWOOL
ROCKWOOL
HLINIKOVÝ
VENTIIZOLACE
MAX, ROCKTON,
IZOLACE ROCKWOOL
VENTI
MAX,
ROCKTON,
T PROFIL
FASÁDNÍ
OBKLAD
PREFA
AIRROCK
HD,
VENTI
MAX F,
VENTI MAX, ROCKTON,
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK
UCHYTÁVACÍ
PROFIL
AIRROCK
HD, VENTI
MAX F, ND FB1
AIRROCK ND FB1
AIRROCK ND FB1
L - KONZOLA
KERAMICKÁ DESKA
SPOJOVACÍ ŠROUB
TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA
KERATWIN
K20
NEREZOVÝ NÝT
PAROZÁBRANA
L- PROFIL 60/40/1,8mm
IZOLACENEREZOVÝ
ROCKWOOL
ŠROUB
VERTIKÁLNÍ
MAX, ROCKTON,
TALÍŘOVÁVENTI
HMOŽDINKA
y
x
SPIDI
KOTVA
VENTI
MAX F,
PREFA
SIDINGS
PREFA PŘÍPONKA OSTĚNÍ AIRROCK HD,
VODOROVNÁ
DŘEVĚNÁ
45°
AIRROCKLAŤ
ND FB1
š=100mm
SPIDI
KOTVA
PAROZÁBRANA
NEREZOVÝ
SAMOVRTNÝ
IZOLACE
ROCKWOOL
IZOLACE ROCKWOOL
ZDIVO
ŠROUB VENTI MAX, ROCKTON,
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK
HD,
VENTI MAX F, x
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
ROHOVÝ
PODPŮRNÝ

min. 50mm

70

AIRROCK
AIRROCK ND FB1VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
PROFILND FB1
NÝT
TERÉN NEREZOVÝ
š=100mm
VZDUCHOVÁ MEZERA
SPIDI KOTVA
SPIDI KOTVA
SPIDI KOTVA

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ VZDUCHOVÁ
DLE TEPELNĚMEZERA
TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 x05- TLOUŠŤKA
40-2
IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, D
KERAMICKÁ
HLINIKOVÝ
T PROFIL DESKA
KERATWIN K20
PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ
OPLECHOVÁNÍ
NEREZOVÝ
NÁZEV
NÁZEV
PROFILSAMOVRTNÝ
Provětrávaná
fasáda
OKAPNIČKA
ŠROUBPROVEDENÍ
VÝKRESU
VÝKRESU
DILATACE
- VERTIKÁLNÍ
PREFA ROH
VNĚJŠÍ
VZDUCHOVÁ MEZERA
PROFIL2TDÍLNÝ
TERÉN UCHYTÁVACÍ
HLINIKOVÝ
PROFIL
NÁZEV DLE ČSN 73 x05- TLOUŠŤKA
NÁZEV D
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
40-2
IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ
TECHNICKÉHO
POSOUZENÍ,
NEREZOVÝ
ŠROUB
STAVBY
STAVBY
4.1.3.08
Vnější
obvodový
plášť
4.1.1.02 Vnější obvodový plášť
TERMOIZOLAČNÍ
NEREZOVÝ
NÝT
NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ
DESKA
CETRIS
INVESTOR
DATUM
PODLOŽKAPODPIS INVESTOR
NÁZEV
NÁZEV
PROFIL
ŠROUB
Keramické desky
– roh fasády fasáda
Fasádní desky PREFA
– dilatace fasáda
Provětrávaná
Provětrávaná
KERAMICKÁ
DESKA
VÝKRESU
VÝKRESU
UKONČENÍ
U
ZDI
VERTIKÁLNÍ
PROVEDENÍ
NEREZOVÝ
VRUT
S PODLOŽKOU
min.
10
mm
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE
TEPELNĚ
TECHNICKÉHO
POSOUZENÍ, D
KOTEVNÍ
PRVEK
KERATWIN
K20
AUTOR
AUTOR
SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ +
NÁZEV DLE ČSN 73 y05- TLOUŠŤKA
NÁZEV
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
40-2
ZATEPLOVANÉHO ZDIVA
PROJEKTANT
PROJEKTAN
VZDUCHOVÁ
MEZERA
min:
25mm
STAVBY
STAVBY
4.1.3.14
Vnější
obvodový
plášť
4.1.1.03 Vnější obvodový plášť min.100mm
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKT
PAROZÁBRANA
INVESTOR
DATUM
PODPIS INVESTOR
NÁZEV
NÁZEV
UCHYTÁVACÍ
PROFIL
Keramické desky
– ukončení
fasády
Fasádní desky PREFA
– ukončení ufasáda
zdi
STUPEŇ
ČÍSLO VÝKRESU
STUPEŇ
NEREZOVÝ
ŠROUB MĚŘÍTKO
Provětrávaná
fasáda
Provětrávaná
KERAMICKÁ
DESKA
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ
VÝKRESU
VÝKRESU
x
VNĚJŠÍ
ROH
- VERTIKÁLNÍ
PROVEDENÍ
x -TERMOIZOLAČNÍ
TLOUŠŤKA
IZOLANTŮ
DLE
TEPELNĚ
TECHNICKÉHO
POSOUZENÍ,
D
FORMÁT
A4
FORMÁT
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
e-mail:
info@rockwool.cz
tel.
800
161
161
1:5
KERATWIN
K20
PODKLADNÍ PODLOŽKA
EPDM PÁSKA tl.1mm
AUTOR
AUTOR
NÁZEV DLE ČSN 73 y05- TLOUŠŤKA
NÁZEV
ZATEPLOVANÉHO
ZDIVA
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
40-2
PROJEKTANT
PROJEKTAN
STAVBY
STAVBY
4.1.4.01
Vnější obvodový plášť
4.1.1.06GSPublisherEngine
Vnější obvodový
plášť
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKT
0.0.100.100
GSPublisherEngine 0.0.100.100
TALÍŘOVÁ
HMOŽDINKA
VZDUCHOVÁ
MEZERA
INVESTOR
DATUM
PODPIS INVESTOR
NÁZEV
NÁZEV
Fasádní desky
CETRIS
sokl
průběžný
Fasádní desky PREFA
– vnější roh fasáda
OSTĚNÍ
Z –AL
PLECHU
- HORIZONTÁLNÍ
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
STUPEŇ
Provětrávaná
fasáda
Provětrávaná
KOTEVNÍ
PRVEK
VÝKRESU
VÝKRESU
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
D
FORMÁT
A4
FORMÁT
PROVEDENÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800
161 161
1:5
AUTOR
AUTOR
ZATEPLOVANÉHO ZDIVA
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
40-2
NÁZEV DLE ČSN 73 y05- TLOUŠŤKA
NÁZEV
PROJEKTANT
PROJEKTAN
STAVBY
STAVBY
4.1.4.02 Vnější obvodový plášť
4.1.3.02GSPublisherEngine
Vnější obvodový
plášť
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKT
0.0.100.100
GSPublisherEngine
0.0.100.100
Fasádní
desky
CETRIS
–
sokl
NÁZEV
NÁZEV
INVESTOR
DATUM
PODPIS INVESTOR
Keramické deskyProvětrávaná
– ostění z AL plechu
OSTĚNÍ Z KERAMIKY
- HORIZONTÁLNÍ
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
STUPEŇ
fasáda
fasáda
ZDIVO
VÝKRESU
VÝKRESU
IZOLACE
ROCKWOOL
s přesahem Provětrávaná
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ
IZOLANTŮ
DLEROCKTON,
TEPELNĚ
POSOUZENÍ,
D
PROVEDENÍ
FORMÁT
A4 x - TLOUŠŤKA
FORMÁT
VENTI MAX,
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 ZDIVO
161
e-mail: info@rockwool.cz
tel. 800
161TECHNICKÉHO
161
1:5
AUTOR
AUTOR
AIRROCK HD, VENTI
MAX F,
NÁZEV
NÁZEV
ZATEPLOVANÉHO
ZDIVA
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
DLE ČSN 73 y05- TLOUŠŤKA
40-2
x
PROJEKTANT
PROJEKTAN
AIRROCK ND FB1
STAVBY
STAVBY
4.1.4.04 Vnější obvodový plášť
4.1.3.03GSPublisherEngine
Vnější obvodový
plášť
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKT
GSPublisherEngine
0.0.100.100
0.0.100.100
Fasádní
desky
CETRIS
–
napojení
INVESTOR
INVESTOR
DATUM
PODPIS
NÁZEV
NÁZEV
Keramické deskyProvětrávaná
– ostění z keramiky
KOUT
FASÁDY - HORIZONTÁLNÍ
STUPEŇ
STUPEŇ
Provětrávaná
fasáda MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
fasáda
šikmé střechy
VÝKRESU
VÝKRESU
TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
FORMÁT
A4
FORMÁT
PROVEDENÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800
161 161
1:5
AUTOR
AUTOR
NÁZEV DLE ČSN 73 05 40-2
NÁZEV
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
PROJEKTANT
PROJEKTAN
STAVBY
STAVBY
4.1.4.06 Vnější obvodový plášť
4.1.3.05 GSPublisherEngine
Vnější obvodový
plášť
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKT
0.0.100.100
GSPublisherEngine 0.0.100.100
INVESTOR
INVESTOR
DATUM
PODPIS
NÁZEV
Fasádní desky
– vnitřní
Keramické deskyProvětrávaná
– kout fasády fasáda
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO
VÝKRESU
STUPEŇ
ROHCETRIS
FASÁDY
45°roh- HORIZONTÁLNÍ
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
VÝKRESU
FORMÁT
A4
FORMÁT
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
e-mail:
info@rockwool.cz
tel.
800
161
161
1:5
PROVEDENÍ
AUTOR
AUTOR
NÁZEV
PROJEKTANT
PROJEKTAN
STAVBY
4.1.3.06 GSPublisherEngine
Vnější obvodový
plášť
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJEKT
0.0.100.100
GSPublisherEngine 0.0.100.100
INVESTOR
DATUM
PODPIS
Keramické desky – roh fasády 45°
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
STUPEŇ
min.100mm

7. Vybrané konstrukční detaily
Provětrávaná
fasáda 4.1.1.02
provětrávaných
fasád

Vnější plášť keramické
desky
Vnější plášť keramické
desky
Vnější plášť fasádní desky
CETRIS
Vnější plášť fasádní desky
CETRIS
Vnější plášť fasádní desky
CETRIS
Vnější plášť fasádní desky
CETRIS
x

Vnější plášť fasádní desky
4.1.1.03
PREFA
Vnější plášť fasádní desky
4.1.1.06
PREFA
Vnější plášť fasádní desky
4.1.3.02
PREFA
Vnější plášť keramické
4.1.3.03
desky
Vnější plášť keramické
4.1.3.05
desky
Vnější plášť keramické
4.1.3.06
desky
Vnější plášť keramické
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
desky
e-mail:
info@rockwool.cz tel. 800 161 161

4.1.3.08

FORMÁT
AUTOR

A4

4.1.3.14

4.1.4.01

4.1.4.02

A

4.1.4.04

A

4.1.4.06

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800
161 161
1:5

A

A

FORMÁT

Kompletní sada zpracovaných konstrukčních detailů je k dispozici
na stránkách www.rockwool.cz.
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Praktické využití dále uvedených detailů je nutné pro konkrétní případy posoudit a upravit. Jedná se o vzorová řešení. Ve vybraných
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
TECHNICKÉ
konstrukčních detailech nemohou
býtPORADENSTVÍ
vyřešena všechna speciﬁka pro konkrétní řešení. Proto také nelze z vybraných detailů
FORMÁT
A4
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
1:5
vyvodit bezprostřední právní zodpovědnost.
GSPublisherEngine 0.0.100.100
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA

ZDIVO

min. 10mm

TERMSTOP

SPOJOVACÍ ŠROUB

PREFA PŘÍPONKA

FASÁDNÍ OBKLAD PREFA

L- PROFIL 60/40/1,8mm
VERTIKÁLNÍ

L - KONZOLA
VZDUCHOVÁ MEZERA
IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

x
KOTEVNÍ PRVEK

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.1.02

Vnější plášť fasádní desky
PREFA

NÁZEV
VÝKRESU

DILATACE - VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA

KOTEVNÍ PRVEK

ZDIVO

TERMSTOP

x

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

VZDUCHOVÁ MEZERA

FASÁDNÍ OBKLAD PREFA

min 52mm
L - KONZOLA
SPOJOVACÍ ŠROUB
L- PROFIL 60/40/1,8mm
VERTIKÁLNÍ
PREFA PŘÍPONKA OSTĚNÍ

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.1.03

Vnější plášť fasádní desky
PREFA

NÁZEV
VÝKRESU

UKONČENÍ U ZDI - VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA
VARIANTA PROVEDENÍ

x
ZDIVO

TERMSTOP
KOTEVNÍ PRVEK
L- PROFIL 60/40/1,8mm
VERTIKÁLNÍ

min 100mm

SPOJOVACÍ ŠROUB

min 100mm

L- KONZOLA

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

PREFA SIDINGS

ROHOVÝ PODPŮRNÝ
PROFIL

PREFA ROH
VNĚJŠÍ 2 DÍLNÝ

min. 10 mm
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.1.06

Vnější plášť fasádní desky
PREFA

NÁZEV
VÝKRESU

VNĚJŠÍ ROH - VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

ZDIVO
KOTEVNÍ PRVEK

TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA
NEREZOVÝ ŠROUB

x

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1
SPIDI KOTVA
NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB
NEREZOVÝ NÝT
SPIDI KOTVA
VZDUCHOVÁ MEZERA

HLINIKOVÝ T PROFIL
NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB
UCHYTÁVACÍ PROFIL

KERAMICKÁ DESKA
KERATWIN K20

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.3.02

Vnější plášť keramické
desky

NÁZEV
VÝKRESU

OSTĚNÍ Z AL PLECHU - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

A

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

ZDIVO

KOTEVNÍ PRVEK

TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA
NEREZOVÝ ŠROUB

45°
x

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1
SPIDI KOTVA
KERAMICKÁ DESKA
KERATWIN K20

VZDUCHOVÁ MEZERA

HLINIKOVÝ T PROFIL
NEREZOVÝ NÝT

NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB

UCHYTÁVACÍ PROFIL

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.3.03

Vnější plášť keramické
desky

NÁZEV
VÝKRESU

OSTĚNÍ Z KERAMIKY - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

A

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

HLINIKOVÝ T PROFIL

NEREZOVÝ SAMOVRTNÝ
ŠROUB

UCHYTÁVACÍ PROFIL
KERAMICKÁ DESKA
KERATWIN K20

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1
VZDUCHOVÁ MEZERA

x

SPIDI KOTVA

NEREZOVÝ ŠROUB
TERMOIZOLAČNÍ PODLOŽKA

KOTEVNÍ PRVEK

ZDIVO
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.3.05

Vnější plášť keramické
desky

NÁZEV
VÝKRESU

KOUT FASÁDY - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

A

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

NEREZOVÝ NÝT

min.100mm

SPIDI KOTVA

NEREZOVÝ ŠROUB
TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA
KOTEVNÍ PRVEK
min.100mm
KERAMICKÁ DESKA
KERATWIN K20

VZDUCHOVÁ MEZERA

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

ZDIVO
x

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.3.06

Vnější plášť keramické
desky

NÁZEV
VÝKRESU

ROH FASÁDY 45° - HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÍ

A

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY

NEREZOVÝ NÝT
SPIDI KOTVA

NEREZOVÝ ŠROUB
TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA
KOTEVNÍ PRVEK

KERAMICKÁ DESKA
KERATWIN K20

VZDUCHOVÁ MEZERA

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

ZDIVO
x

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.3.08

Vnější plášť keramické
desky

NÁZEV
VÝKRESU

ROH FASÁDY - HORIZONTÁLNÍ PROVEDENÍ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

A

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - KERAMICKÉ DESKY
x

KERAMICKÁ
DESKA
KERATWIN K20

UCHYTÁVACÍ
PROFIL
NEREZOVÝ
NÝT

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

VZDUCHOVÁ
MEZERA
NEREZOVÝ
SAMOVRTNÝ
ŠROUB

NEREZOVÝ ŠROUB
KOTEVNÍ
PRVEK

SPIDI KOTVA

TERMOIZOLAČNÍ
PODLOŽKA
ZDIVO

HLINIKOVÝ
T PROFIL

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Provětrávaná fasáda

4.1.3.14

Vnější plášť keramické
desky

NÁZEV
VÝKRESU

UKONČENÍ FASÁDY - VERTIKÁLNÍ
PROVEDENÍ

A

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ŘEZ-ŘEŠENÍ PŘESAHEM
ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY CETRIS

DESKA CETRIS
NEREZOVÝ VRUT
S PODLOŽKOU
SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
+
VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm

x

y

PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm
IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

PAROZÁBRANA

70

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
š=100mm

TERÉN

PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ
PROFIL

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Provětrávaná fasáda

4.1.4.01

Vnější plášť fasádní desky
CETRIS

NÁZEV
VÝKRESU

SOKL PRŮBĚŽNÝ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY CETRIS

DESKA CETRIS
NEREZOVÝ VRUT
S PODLOŽKOU
SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
+
VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm

x

y

PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm
IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

PAROZÁBRANA

70

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
š=100mm

OPLECHOVÁNÍ
TERÉN
PERFOROVANÝ ODVĚTRÁVACÍ
PROFIL

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Provětrávaná fasáda

4.1.4.02

Vnější plášť fasádní desky
CETRIS

NÁZEV
VÝKRESU

SOKL S PŘESAHEM - ŘEŠENÍ
OPLECHOVÁNÍM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY CETRIS

x

0
16

0
12

min. 50mm

min.100

50

OKAPNIČKA

VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
š=100mm
DESKA CETRIS
NEREZOVÝ VRUT S PODLOŽKOU
SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ +
VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm
PAROZÁBRANA
PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm

x

y

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Provětrávaná fasáda

4.1.4.04

Vnější plášť fasádní desky
CETRIS

NÁZEV
VÝKRESU

ŠIKMÁ STŘECHA

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100

44

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY CETRIS

DESKA CETRIS
IZOLACE ROCKWOOL
VENTI MAX, ROCKTON,
AIRROCK HD, VENTI MAX F,
AIRROCK ND FB1
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
VZDUCHOVÁ MEZERA min: 25mm
y

x
DIFUZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
VODOROVNÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
SVISLÁ DŘEVĚNÁ LAŤ
PODKLADNÍ EPDM PÁSKA tl.1mm
NEREZOVÝ VRUT S PODLOŽKOU
ROHOVÝ PROFIL

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Provětrávaná fasáda

4.1.4.06

Vnější plášť fasádní desky
CETRIS

NÁZEV
VÝKRESU

VNITŘNÍ ROH S ROHOVÝM PROFILEM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Referenční budovy

46
46

Rezidenční park BAAROVA, Praha

Bytový komplex KAJETÁNKA, Praha

Main Point Karlín, Praha

Masarykova univerzita, Brno

Spielberk Office Centre, Brno

Kavčí Hory Office Park, Praha

Povodí Vltavy, České Budějovice

Hasičská stanice, Praha

Campus, Masarykova univerzita, Brno

ČSOB pojišťovna, Pardubice

HUTIRA, Brno

Filadelfie, Praha

City tower, Praha

47

Datum: 20-04-2015

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
e-mail: info@rockwool.cz
technické poradenství:  800 161 161
www.rockwool.cz
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