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CHARAKTERISTIKA

•

Zajišťuje tepelnou pohodu (pocit teplo x chlad)

•

•
•
1)

Zvyšují stavební náklady x snižuje energetickou
náročnost stavby (energetický štítek)
Prodlužují životnost a provozuschopnost díla
Zajišťuje správný chod technologických procesů
(výrobní závody)
3)

2)

Základní pojmy
•
•

•

•

Teplo – jedna z forem energie (práce)
Měrné teplo (c) – míra schopnosti látky přijímat teplo,
(J.kg-1,K-1 )
Měrná tepelná vodivost (λ) – schopnost látky vést teplo
(W.m-1,K-1 ), nízký součinitel dobrá izolační schopnost

Tepelný odpor (R) – charakterizuje kvalitu konstrukcí
na základě prostupu tepla materiálem
- součet všech tepelných odporů (skladba konstrukce)
- R≥4,5

•

Tepelná propustnost (U) – U=1/R

•

- U≤0,25

1) Vláknité hmoty
Minerální vlna
•

čedičo – strusková směs, tavenina 1350 -1400C0

•

objemová hmotnost 35-220kg/m3,

•

nižší tepelná roztažnost, požárně bezpečnější
- výškové budovy (22,5m)

•

menší faktor difuzního odporu (zateplení starších
budov)
4)
5)

•

citlivá na navlhnutí

•

tepelná odolnost
až 700C0

1) Vláknité hmoty

7)

Skelná vlna
•

obdobné vlastnosti jako minerální vlna

•

objemová hmotnost 15 -250kg/m3,

•

teploty nad 250C0 možnost vznícení pryskyřičného
pojiva

•

nasákavost

•

použití dle typu
zatížení

6)

2) PĚNOVÝ POLYSTYREN
Expandovaný polystyren EPS
•

velké objemové změny (smršťování 4%)

•

objemová hmotnost 5-35kg/m3

•

vysoká nasákavost 5%(ovlivněno vlhkým prostředím)

•

tepelná odolnost 180C0 (tečení)

•

desky, tvárnice, drť, zateplovací tašky

•

vhodné pro nenosné konstrukce
9)

8)

2) PĚNOVÝ POLYSTYREN
Extrudovaný polystyren
•

vyšší tlaková pevnost, probarvené (odlišnost od EPS)

•

objemová hmotnost 5-100kg/m3

•

nepatrná nasákavost, použití do vlhkého prostředí

•

tepelná odolnost 180C0 (tečení)

•

desky, tvárnice,

•

vhodné pro nosné konstrukce
10)

11)

3) SYPKÉ IZOLACE
•

•

13)

granuláty různých materiálů – umělé kamenivo (perlit,
liapor), pěnové sklo, přírodní materiály (ceulózá apod.)

vhodné do podkladních vrstev podlah, nebo výplňový
materiál
12)

4) FOUKANÁ IZOLACE
•

•

•

granuláty různých materiálů – přírodní materiály
(ceulózá apod.), polystyren, minerální a sklená vata

vhodné jako výplňový materiál do nepřístupných
prostor (stropy, podlahy, krovy)
aplikace pomocí tlaku vzduchu
14)

16)

5) PĚNOVÝ POLYURETAN
•

objemová hmotnost 30-60kg/m3

•

tepelná odolnost do -150-180C0

•

nehořlavý, nenásákavý,

•

desky, tvarovky,

•

15)

pěna – vhodná jako dodatečná izolace, nepřístupná
místa ,
17)

6) PĚNOVÝ POLYETYLEN

20)

•

použití při izolacích potrubí, kabelů

•

podklad pod plovoucí podlahy

•

nenasákavý, trvale pružný

•

zdravotně nezávadný, recyklovatelný

•

desky, tvarovky,

18)

19)

7) PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
•

KONOPÍ

•

DŘEVO

•

SLÁMA

•

RÁKOS

21)

21)

22)

23)
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