
IZOLACE
ŠIKMÝCH STŘECH

Tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken
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ISOVER A ORSIL VE SKLADBÁCH ŠIKMÝCH STŘECH

ISOVER A ORSIL VE SKLADBÁCH ŠIKMÝCH STŘECH

Pokud plánujete využití půdních prostorů pro obytné 
místnosti s veškerým komfortem, je před Vámi důležitá 
otázka: Jak zkvalitnit funkci stávajícího střešního pláště 
tak, aby splňoval požadavky tepelné a akustické pohody 
a zároveň byl požárně bezpečný?

Odpověď je jednoduchá: Použitím minerálně vláknitých 
materiálů Isover a Orsil, kterými můžete dosáhnout:
• dostatečné tepelně izolační vrstvy dle stávajících 

požadavků
• akusticky vyhovujícího prostředí
• požárně bezpečné vícevrstvé konstrukce, která nebude 

přispívat k rozvoji požáru

Izolace Isover a Orsil v kombinaci s kvalitními membránami 
VARIO KM a TYVEK, podporujícími jejich tepelně izolační 
funkci, poskytují:
• ochranu před vnitřní vzdušnou vlhkostí systémem 

membrány VARIO KM pod finálním obložením (dřevo, 
SDK Rigips, atd.) 

• ochranu před vnější vzdušnou vlhkostí, kondenzátem 
ze spodní strany krytiny nebo bednění, zafukováním 
srážek pod krytinu a provzdušňování tepelné izolace, 
systémem difuzních fólií TYVEK

• ochranu před zabudovanou vlhkostí, která díky použití 
kvalitních fólií VARIO KM a TYVEK a difuzně propustné 
tepelné izolace ISOVER a ORSIL může přirozeně 
vysychat dle tepelně vlhkostních podmínek okolí 
konstrukce

• podporu tepelně izolační funkce díky zachování 
nehybnosti a omezení zvyšování vlhkosti vzduchu 
mezi minerálními vlákny - maximální izolace suchým 
a nehybným vzduchem mezi vlákny

INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ
Dodatečné zateplení budovy nebo její části vyžaduje 
jednorázové náklady, které v případě půdních vestaveb 
tvoří pouhých 4 až 6% z celkových investičních nákladů. 
Navíc se Vám tato investice vrátí již během následujících 
let ve formě značné úspory energie nutné k vytápění.

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
I v případě, že pouze měníte krytinu nebo plánujete půdní 
vestavbu a investici do zateplení v budoucnu, předejděte 
konstrukčním problémům tím, že si necháte projektantem 
navrhnout správnou skladbu zastřešení budoucí vestavby 
již teď. 

Do popředí zájmu ekologů, ale i laické veřejnosti se dostává 
problematika nízkoenergetických (NED) a pasivních domů 
(PD). Stavební konstrukce těchto objektů jsou navrhovány 
na hodnotu součinitele prostupu tepla cca 0,15 W.m- 2.K-1 
a 0,11 W.m-2.K-1. A díky technologickému zařízení ke svému 

provozu potřebují jen minimum energie. K tomu je 
potřeba dům utěsnit a kvalitně izolovat (30 až 40 cm 
minerální izolace). Jednorázová investice do energeticky 
nenáročného bydlení je to nejvýhodnější zhodnocení 
stavby, jaké můžeme v produktivním věku realizovat, 
ve stáří z něj čerpat a nakonec i přenechat našim dětem.

MINERÁLNÍ IZOLACE
Izolace Isover a Orsil jsou minerálního původu. Vlna 
Isover se vyrábí ze skla určeného pro recyklaci a dalších 
dostupných materiálů jako je křemičitý písek, vápenec, 
dolomit, živec atd. Hlavní surovinou při výrobě vlny Orsil 
je čedič. Oba materiály mají dlouhou životnost, jsou opět 
recyklovatelné. Jako nerecyklované nejsou nebezpečným 
či škodlivým odpadem pro životní prostředí.

• volbou tloušťky izolace, požadované nebo doporučené, 
rozhodnete o nákladech za energii potřebnou pro 
tepelnou pohodu Vašeho domova. Optimální tloušťka 
ověřená projektantem nebo stavebním fyzikem Vám 
zaručí velké úspory tepla nejen v současnosti, ale 
po celou dobu životnosti Vašeho domu.

• volbou typu izolace ovlivníte akustickou pohodu 
podkrovních prostorů a navíc přispějete k požární 
odolnosti celé konstrukce střechy. Tyto dva aspekty 
pozitivně ovlivňují minerální izolace Isover a Orsil, které 
jsou akusticky účinné díky své vláknité struktuře a díky 
svému původu nebudou uloženy ve Vaší střeše jako 
„palivo“ pro šířící se oheň v případě požáru. Neohrozíte 
ani svou rodinu, ani svoje sousedy!

EKOLOGICKÁ IZOLACE
Minerální vlna Isover a Orsil splňuje náročné požadavky 
na ekologickou izolaci, jakými jsou:
• účinná tepelná, akustická i protipožární ochrana (3 v 1)
• minerální desky z vodoodpudivých vláken s vysokou 

difuzní propustností
• tvarová stálost, dlouhá životnost bez biodegradace
• chemicky neutrální, biologicky odbouratelná
• nehořlavost, bez přispívání požáru, bez retardérů 

hoření
• bez chemikálií rizikových pro znečištění spodních vod 

(nadouvadla, pesticidy…)
• výhodný výrobní postup (z 1m3 suroviny až 250m3 

izolačního materiálu)
• podíl recyklátů až 70%, možnost další recyklace
• široké spektrum opakovaného použití
• úspora nákladů na dopravu i skladování díky vysoké 

stlačitelnosti
• kompatibilita s jinými znovuobnovitelnými materiály 

jako dřevo a nepálená hlína
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VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH

VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH

dvouplášťová větraná střecha s větráním nad fólií

tříplášťová střecha s větráním pod fólií

tříplášťová střecha s větráním pod bedněním

SKLADBY S BEDNĚNÍM

Skladba střešního pláště je zakončena krytinou. Pokud 
je požadována parotěsná krytina s vysokým difuzním 
odporem, např. asfaltové střešní šindele na bednění, 
navrhuje se mezi bedněním a tepelnou izolací vloženou 
mezi krokve větraná vzduchová mezera. Další varianta 
provětrávané skladby je větrací dutina mezi izolací 
a bedněním s difuzní fólií. Pokud je ve skladbě umístěna 
větraná vzduchová mezera, pak tato mezera dělí skladbu 
na dvě části tzv. pláště, jedná se o střechu dvouplášťovou. 
Pokud jsou ve skladbě navrženy dvě větrané vzduchové 
mezery, jedná se o skladbu tříplášťovou. Pro návrh 
rozměrů větracích dutin dvou a tříplášťových střech 
a jejich napojení na okolní prostředí se mohou použít 
zjednodušené empirické vztahy (ČSN 73 1901).

Tabulka kromě min. ploch otvorů uvádí min. výšku větrací 
dutiny pro bedněné střechy s parotěsnou krytinou a se 
skládanou krytinou v kombinaci s difuzní fólií (tašky + latě 
+ kontralatě).
• Výchozím údajem je plocha střechy P, která má být od-

větrávána směrem od okapu ke hřebeni (u symetrické 
sedlové střechy je to 1/2 celé plochy střechy)

• Podělíme ji hodnotou v tabulce odpovídající sklonu 
střešní roviny. Dostaneme tak celkovou min. plochu 
přiváděcích otvorů.

• Celkovou min. plochu větracích otvorů podělíme po-
čtem provětrávaných pásů mezi krokvemi a dostane-
me tak plochu přiváděcího otvoru dílčího pásu u oka-
pu.

• Dílčí plochu přiváděcího otvoru podělíme světlou 
vzdáleností krokví a dostaneme tím výšku přiváděcího 
otvoru.

• Pokud plochu přiváděcího otvoru mezi dvěma krokve-
mi zvětšíme o 10%, získáme plochu odváděcího otvo-
ru u hřebene.

• Upozornění: 
 - plocha přiváděcích otvorů je zmenšena o plochu 

ochranné mřížky u okapu, při výpočtu se s tímto zmen-
šením musí počítat

 - pokud je vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů 
> 10 m, obvykle se plocha profilu větrané dutiny zvět-
šuje o 10% celkové plochy na každý 1m přesahující 
vzdálenost 10 m

SKLADBY BEZ BEDNĚNÍ

Pokud se investor rozhodne pro méně kvalitní 
bezkontaktní difuzní fólii, projektant musí zvolit skladbu 
větranou pod touto fólií. Pak se mezi tepelnou izolací 
a difuzní fólií navrhuje vzduchová vrstva a přiváděcí otvory 
o celkové ploše P/500, které jsou navíc omezeny minimem 
200 cm2/m okapu (bez ohledu na sklon střechy). Odváděcí 
otvory u hřebene mají mít celkovou plochu P/1000 (P 
je plocha střechy, která má být odvětrávána směrem od 
okapu ke hřebeni). Výška vzduchové vrstvy by měla být 
min. 20 mm, pokud bereme v úvahu prověšení difuzní 
fólie vlivem střídání teplot, je doporučována mezera mezi 
tepelnou izolací a horním povrchem krokve až 40 mm.

Upozornění: plocha přiváděcích otvorů je zmenšena 
o ochranné mřížky u okapu, při výpočtu se s tímto 
zmenšením musí počítat, dále je třeba zvážit prověšení 
difuzní fólie v důsledku změn teplot ve střešním plášti. 
Z konstrukčního hlediska to znamená odsadit horní 
líc tepelné izolace až o 4 cm od horního líce krokve při 
vkládání izolace mezi krokve. Pak se dle požadované 
tloušťky izolace z tepelně technického hlediska upravuje 
podrošt, do kterého se vloží zbývající tepelná izolace.

Provětrávaná skladba je problematická u střech se 
složitými průniky střešních rovin, dále u střech s větším 
počtem prostupů, střešních oken, vikýřů apod. Pokud 
je v pásu mezi krokvemi umístěno střešní okno, pak 
se odváděcí otvor provede v úrovni parapetu okna 
a přiváděcí v úrovni nadpraží. Vhodnost provětrávané 
skladby zvládne posoudit projektant, který bere v úvahu 
další okrajové podmínky, jako je množství sněhových 
srážek, teplotní oblast a nadmořská výška, ve které se 
objekt nachází a vlhkostní namáhání ze strany interiéru. 
Nelze tedy dát obecný návod, je třeba skladbu střechy 
individuálně navrhnout a posoudit.

sklon
střechy

celková min.plocha větracích 
otvorů (P = plocha odvětrávané 

části střechy)

min. výška větrací dutiny 
při max. délce krokví

L do 10 m

přiváděcí odváděcí parotěsná 
krytina

skládaná 
krytina

5 - 25° P/200 P/200 + 10% 60 mm 40 mm

>25° - 45° P/300 P/300 + 10% 40 mm 20 mm

> 45° P/400 P/400 + 10% 40 mm 20 mm

min. 20 mm≈ 40 mm

min. 20 mm
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NÁZEV KAPITOLY

TEPELNÁ OCHRANA

Volbu vhodné skladby střešního pláště se vyplatí svěřit 
odborníkovi a ověřit výpočtem. Zvlášť důležité je to 
u detailů, což minimalizuje riziko vzniku chyb.  V převážné 
většině se navrhují dřevěné krovové konstrukce, doplněné 
o ocelové spojovací a ztužovací prostředky.  Pokud má být 
do skladby zateplení zahrnut ocelový prvek (např. ocelová 
krokev), bere se v úvahu jeho vysoká tepelná vodivost 
a tím i větší riziko vzniku tepelného mostu. Tepelný most 
se projevuje nízkou povrchovou teplotou konstrukce 
na straně interiéru a vysokou povrchovou teplotou na 
straně exteriéru.  Na vnitřním povrchu konstrukce může 
v oblastech s nízkými povrchovými teplotami (<14,6°C) 
docházet ke kondenzaci vlhkosti a rozvoji plísní. 

NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se 
ověřují dle požadavků uvedených v normě ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov (2007). Tato norma stanovuje 
tepelně technické požadavky pro správný návrh budov 
tak, aby byl zajištěný tepelně požadovaný stav při jejich  
užívání.

Návrh odpovídající tloušťky izolace, která pro daný 
typ konstrukce a okrajové podmínky splňuje normou 
stanovené maximum hodnoty součinitele prostupu tepla 
UN, vychází z tepelně technického výpočtu. Pokud navíc 
tloušťka a typ izolace vyhovuje akustickým a požárně 
bezpečnostním požadavkům, celá skladba se zpětně 
posuzuje na:
• skutečnou hodnotu součinitele U ≤ UN normová 

hodnota požadovaná nebo doporučená (viz tabulka 
na  konci prospektu)

• nejnižší vnitřní povrchovou teplotu θsi ≥ θsi,N = 14,6°C 
(při tlumeném vytápění s poklesem do 7°C včetně - 
běžný provoz)

• kondenzaci vodních par, ke které by nemělo vůbec 
docházet a pokud dochází, musí výpočet prokázat 
splnění podmínek:

 - zkondenzované množství páry Mc,a se během roku 
bezezbytku vypaří a neohrozí funkce střechy

 - Mc,a ≤ 0,5kg.m-2.rok-1, u skladeb s parotěsnou krytinou 
Mc,a ≤ 0,1kg.m-2.rok-1

Upozornění: Dle nové ČSN EN 13 162 je výrobce povinen na 
etiketách a v technických dokumentech uvádět hodnotu 
deklarované tepelné vodivosti λD, která je u výrobků Saint-
Gobain Orsil statisticky ověřenou hodnotou měřenou 
při střední teplotě 10°C v suchém stavu udry. Metodiku 
stanovení návrhových hodnot λ z hodnot deklarovaných 
λD stanovuje 3. část normy ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná 
ochrana budov. Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování 
a ověřování nebo ČSN EN ISO 10456:2001 Stavební 
materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných 
a návrhových tepelných hodnot.

OKRAJOVÉ PODMÍNKY NÁVRHU 
TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE
• poloha objektu v teplotní mapě
 - vnější návrhová teplota, nadmořská výška
• poloha objektu vůči okolní zástavbě
 - vliv hnaných srážek, větru
• převládající teplota v interiéru objektu
 - vnitřní návrhová teplota
• relativní vlhkost vzduchu v interiéru - vlhkostní třída 

(pro rodinné domy např. 3 dle ČSN EN ISO 13 788)
• materiálové řešení krovové konstrukce (dřevo, ocel)
• skon střešních rovin
• profil krokví a jejich osová vzdálenost
• typ krytiny (parotěsná, paropropustná)
• typ skladby zateplení - větraná, nevětraná
• typ izolace a membrán atd.

Naše sesterská společnost Rigips přináší na trh novinku – 
krokvový nástavec, který ve spojení se stavěcím třmenem 
umožní použít v konstrukcích podkroví Rigips minerální 
izolaci až do tloušťky 400 mm. Více informací o tomto 
systému naleznete na www.rigips.cz.

TEPELNÁ OCHRANA

Termovizní snímek podkrovní místnosti - rozeznatelné krokve 
(oranžová) a zásuvka (modrá)
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OCHRANA PROTI HLUKU

 Rw [dB] Schéma skladby Popis skladby

50

betonová krytina
latě
kontralatě
difuzní fólie Tyvek Soft Antirefl ex
minerální izolace Isover Unirol Profi 
minerální izolace Orsil Uni
parobrzda Vario KM Duplex UV
sádrokartonový rošt
sádrokarton Rigips

-
40 mm
40 mm

-
220 mm

60 mm
-

40 mm
12,5 mm

48 

betonová krytina
latě
kontralatě
difuzní fólie Tyvek Soft Antirefl ex
minerální izolace Isover Unirol Profi 
parobrzda Vario KM Duplex UV
sádrokartonový rošt
sádrokarton Rigips

-
40 mm
40 mm

-
220 mm

-
40 mm

12,5 mm

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Jako tlumicí výplň do mezery dvojité konstrukce je 
naprosto nevhodný tuhý materiál s uzavřenými póry typu 
pěnový polystyren nebo polyuretanová pěna. Užitím 
těchto materiálů vznikne zcela jiný typ konstrukce, vnější 
opláštění konstrukce spojené tuhým jádrem, které výrazně 
snižuje zvukově izolační vlastnosti. 

Nejefektivnější akustická izolace je ta, která neobsahuje 
tuhé prvky (akustické mosty). U klasického zateplení 
bychom se vždy potýkali s tuhostí vlastního krovu (krokví), 
a proto nabízíme zákazníkům i systém zateplení nad 
krokvemi, který je z hlediska akustiky i tepelné ochrany 
tou nejvhodnější variantou.

Vzduchová neprůzvučnost uvedená v tabulce je orientační hodnotou, stanovená výpočtem.

Pokud se budova nachází v pásmech o vysokých hladinách hluku, doporučujeme skladbu s bedněním doplněnou o dvoj- 
nebo několikanásobné vnitřní obložení, vyplněnou Orsil UNI.

Na první pohled by se mohla zdát akustická izolace šikmé 
střechy zbytečná, ale opak je pravdou. Právě střechou, 
střešními okny atd. se do obytných podkrovních prostor 
může dostávat hluk z okolí velmi lehce. Z tohoto důvodu 
by se mělo dbát zvýšené pozornosti právě při řešení 
akustiky šikmých střech. 

Z akustického hlediska střešní plášť šikmé střechy 
představuje dvojitou konstrukci složenou z krytiny, event. 
bednění a vnitřního obložení. Tuhé mechanické spojení 
a možné cesty šíření zvuku celou skladbou tvoří krokve 
a systém pod a nadroštů.

Z hlediska tepelně technického se střešní plášť musí 
doplnit o tepelnou izolaci, obvykle na celou výšku krokví. 
Ideální je použití izolace s vláknitou strukturou, která navíc 
izoluje proti hluku. Akusticky účinná je díky své vláknité 
struktuře, pak totiž v prostoru mezi krokvemi působí jako 
tlumič.

OCHRANA PROTI HLUKU
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POŽÁRNÍ OCHRANA

POŽÁRNÍ OCHRANA

         POŽADOVANÁ VLASTNOST IZOLACE V SYSTÉMU VHODNÁ IZOLACE

min. tloušťka mm POZOR: musí také splňovat požadavek na prostup tepla podle tep. tech. 
výpočtu a akustické požadavky

min. objemová 
hmotnost kg/m3 kontaktujte zákaznické oddělení SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o.

bod tavení vláken > 1000°C
splňují výrobky do šikmých střech z čedičových vláken ORSIL: 
ORSTROP, ORSIK, ORSET, UNI, FASSIL, HARDSIL
(minerální izolace ISOVER mají bod tavení vláken <1000°C)

třída reakce na 
oheň podle ČSN EN 
13 501-1

A1 všechny ORSIL a ISOVER výrobky doporučené do šikmých střech

Stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska 
požární ochrany hodnotí pomocí tzv. požární odolnosti 
(PO), což je doba v min., po kterou je konstrukce schopna 
odolávat účinkům požáru, který probíhá za normou 
stanovených podmínek. PO se ověřuje zkouškami (model 
konstrukce se vystaví za daných podmínek účinkům 
požáru) nebo výpočty, extrapolacemi atd. PO ověřuje 
autorizovaná osoba, která vydává protokol o klasifikaci 
(PKO - požárně klasifikační osvědčení, PK - protokol 
o klasifikaci).

POŽÁRNÍ ODOLNOST
se stanovuje v základní stupnici: 15, 30, 45, 60, 90, 120 
a 180 min. Tyto třídy PO jsou doplněny o písmenné 
symboly vyjadřující mezní stav udávané požární odolnosti. 
Požární odolnost skladeb šikmých střech se zkouší pro 
mezní stavy: R, E a I.

Projektant v oblasti požární bezpečnosti dle charakteristik 
objektu (užívání, osazení osobami, atd.) stanoví 
požadovanou PO v minutách při odpovídajících mezních 
stavech (např. REI 30). Následuje volba odzkoušené 
systémové skladby se stanovenou dobou požární 
odolnosti (např. Rigips). V podkladech výrobců těchto 
systémů jsou specifikovány některé podmínky, za kterých 
byla PO splněna a také vlastnosti materiálů použitých 
ve zkoušené skladbě.
Pokud je součástí odzkoušené skladby konstrukce 
minerální izolace, obvykle je specifikována minimální 
tloušťkou, objemovou hmotností a dalšími požárně 
technickými vlastnostmi.  Podle předepsaných vlastností 
se volí vhodný typ izolace.

STUPEŇ HOŘLAVOSTI, TŘÍDA REAKCE 
NA OHEŇ
Výrobky z mineralní plsti ORSIL a ISOVER výrazně přispívají 
ke zvyšování požární odolnosti objektů. Požární odolnost 
v minutách (např. příčky či obvodové stěny) se hodnotí vždy 
jako odolnost celé skladby (nosné části, izolace, opláštění 
včetně kotvících prvků apod.), nikdy nelze hodnotit 
samostatnou izolační desku či jiný jednotlivý prvek dané 
skladby. Desky či role samotně jsou dle platných předpisů 
hodnoceny tzv. reakcí na oheň. 

Reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému je 
za daných podmínek vystaven. Je to výsledek celého 
souboru zkoušek. Všechny výrobky z minerální plsti ORSIL 
nebo ISOVER jsou zařazeny dle ČSN EN 13501-1 do třídy 
reakce na oheň A1 (A2).

R únosnost a stabilita konstrukce

E celistvost konstrukce

I izolační schopnost (mezní teploty na neohřívaném povrchu)

Důležité:
Požární odolnost (PO v minutách) je vlastnost celé konstrukce. Zkouška se provádí na celé skladbě všech materiálů, 
odkazujeme tedy na technické podklady výrobců systémových konstrukčních desek (např. sádrokartonové a sádrovláknité 
- Rigips, cementotřískové, dřevotřískové, dřevoštěpové atp.). Konkrétní materiály pak z hlediska požární bezpečnosti 
charakterizujeme třídou reakce na oheň, kterou uvádíme v technických listech jednotlivých výrobků.

Přehled zkoušek a kritérií pro třídu reakce na oheň A1
ČSN EN 13501-1

ORSIL
a ISOVER

třída
A1

zkouška
nehořlavosti
dle prEN ISO 
1182

ΔT ≤ 30°C  …nárůst teploty
Δm ≤ 50% …úbytek hmotnosti
tf ≤ 0 s        …doba trvalého    
                          plamenného hoření

stanovení 
kalorického 
potenciálu 
dle prEN ISO 
1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg … latentní teplo 
obsažené v jakýchkoliv vodních 
parách uvolňovaných z materiálu 
v průběhu jeho hoření (množství 
uvolněného tepla)

Třída reakce
 na oheň
ČSN EN 13501-1

Stupeň hořlavosti
ČSN 73 0862

A1 A nehořlavé

A2 B nesnadno hořlavé

B C1 těžce hořlavé

C nebo D C2 středně hořlavé

E nebo F C3 lehce hořlavé
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PAROBRZDY VARIO KM

Parobrzda Isover Vario KM byla vyvinuta již před několika 
lety předními odborníky v Německu. Od té doby se rozšířila 
prakticky po celé Evropě. Myšlenka byla jasná, udělat 
parobrzdu tak, aby fungovala jako parobrzda, když je to 
třeba (tj. v zimním období) a pokud dojde vlivem chyb 
v montáži, špatným provedením spojů či jinak k nárůstu 
vlhkosti v prostoru nad parobrzdou, aby byla schopna tuto 
situaci řešit a mohla pomáhat vysušování dřevěných částí 
krovu i minerální izolace během léta i směrem do interiéru.

Toto úsilí se zdařilo a byla vyvinuta parobrzda s proměnlivou 
ekvivalentní difuzní tloušťkou sd od 0,2 do 5 m. Díky 
unikátnímu složení vznikly parobrzdy Isover Vario KM 
a její vylepšená verze Vario KM DUPLEX UV, která je díky 
speciálnímu rounu schopna přilnout ke krokvím podobně 
jako funguje suchý zip.

PROČ POUŽÍVAT PAROBRZDU VARIO 
Parobrzdu Vario KM bychom měli používat vždy, když 
chceme mít určitou garanci že nám konstrukce vyhoví 
i v případě ne zcela 100% správně provedené konstrukce 
(bohužel 100% provedená konstrukce je spíše raritou 
než standardem). Jde o jakousi pojistku, podobně jako je 
tomu u Airbacku u aut. Airback pomáhá zachránit život 
v případě nehody auta, parobrzda Isover Vario KM zachránit 
konstrukci v případě poruchy konstrukce.   

1. Zabraňuje vnikání vlhkosti do konstrukce
Základní funkce všech parobrzd a parozábran je zabránit 
pronikání vlhkosti z interiéru do podstřešního prostoru. 
Tuto základní funkci samozřejmě má i parobrzda Isover 
Vario KM.

2. Zlepšuje vlhkostní režim v konstrukci
Oproti běžným parobrzdám má Isover Vario KM difuzní 
odpor proměnný v závisloti na množství vlhkosti. Pokud 
vlhkost nad parobrzdou dosáhne vyšší hodnoty než je 
v interiéru, tak se vlastnosti parobrzdy změní tak, že je 
schopna odvádět nadměrnou vlhkost zpět do interiéru.

3. Sytémové řešení
Smyslem parotěsné vrstvy není jen mít ideální parobrzdu, 
ale mít parotěsnou celou vrstvu v konstrukci. Z tohoto 
důvodu nechceme zákazníkům nabízet jen jeden výrobek, 
ale celé systémové řešení, kterým je kompletní systém 
lepících pásek. Jedná se o Isover VARIO KB 1, Isover VARIO 
POWERFLEX či lepící tmel Isover VARIO DS a dalšího 
příslušenství, které v kombinaci s parozábranou Isover 
Vario KM tvoří ideální funkční systém.

4. Garance
Funkčnost tohoto systémového řešení Vám zaručujeme 
doživotní zárukou.

označení sd (m) tloušťka 
(μm)

rozměry 
(mm)

hmotnost 
(kg)

Isover Vario KM 0,2-5,0 50 30000 x 2000 3,7

Isover Vario KM 
DUPLEX UV 0,3-5,0 220 40000 x 1500 4,8

VARIO EFEKT
léto

VARIO EFEKT
zima

PAROBRZDY VARIO KM
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MONTÁŽ A DETAILY

MONTÁŽ A DETAILY

Vždy je nutno respektovat, že systém funguje jako systém, 
jen pokud jsou použity všechny jeho části, tj. každá fólie 
má svoji pásku přímo vyrobenou přesně na základě 
chemického složení parobrzdy. Proto je lepší se vyvarovat 
záměn typů pásek či parobrzd, jelikož tato záměna je velmi 
riskantní a může vést ke špatné funkci celé konstrukce.

 
 
 

1. Parobrzda
Základní verze parobrzdy je Isover Vario KM a pokročilejší 
verze pak Vario KM Duplex UV. Obě parobrzdy fungují 
stejně, nicméně parobrzda Isover Vario KM Duplex UV má 
na sobě navíc speciální rouno, které zajišťuje velmi dobrou 
přilnavost k nehoblovaným dřevěným konstrukcím. Rouno 
přebírá i tahové síly, takže u této parozábrany již není třeba 
nechávat průvěs 2-3 cm, jako je tomu u Isover Vario KM, 
kde je to nutné z hlediska roztažnosti vlivem proměnlivého 
vlhkostního režimu. 

2. Páska pro lepení spojů
K lepení spojů mezi jednotlivými pruhy parozábrany slouží 
lepicí páska Isover Vario KB 1. Páska má šířku 60 mm a díky 
tomu je schopna spolehlivě zajistit neprodyšné spojení. 

3. Páska pro lepení rohů, koutů a prostupů
Často se na stavbách setkáváme s lepením dvou částí 
konstrukce pod úhlem 90°. Tato montáž je často chybně 
provedena běžnou páskou, která spoj dokonale neutěsní. 
Z tohoto důvodu byla vyvinuta páska Isover Vario Powerflex 
(obdoba pásky MultiTape), která má dvě lepící pole a díky 
tomu lze pravoúhlý spoj ideálně provést. Páska je také 
vhodná na prostupy instalací, trub a dalších částí konstrukcí, 
které jsou často náročné na správné provedení. Páska zde 
musí být pružná, ale zároveň velmi lepivá a pevná.

4. Řešení ukončení u stěny
Konstrukce se stává vzduchotěsnou jen díky správnému 
spojení pásů parobrzdy, řešení napojení na dřevěné 
konstrukce, správnému řešení prostupů a na závěr 
i těsnému napojení na obvodové stěny. K tomuto účelu 
se hodí trvale pružný tmel Isover Vario DS, který se nanáší 
v tloušťce 6-8 mm a fólie Vario KM se k němu přiloží 
s přesahem min. 50 mm.

SYSTÉM JE ODZKOUŠEN JAK 
NA STAVBÁCH, TAK I V LABORATOŘI

Všechny naše výrobky jsou nejen certifikovány, ale jsou 
již několik let používány v západních státech Evropy, 
především v Německu a Rakousku. Proto můžeme 
s jistotou říci, že nejen výpočetní a laboratorní simulace 
jasně prokazují správnou funkci parozábran a doplňků, ale 
i praktické aplikace na konstrukcích. 

Parobrzda Vario KM, Vario KM Duplex UV

Páska pro lepení spojů Vario KB 1

Páska na lepení rohů, 
koutů, prostupů

Vario Powerflex

Řešení ukončení u stěny Vario DS
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PODSTŘEŠNÍ FÓLIE TYVEK

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE TYVEK

Difuzně otevřené fólie Tyvek jsou fólie určené pod střešní 
krytinu jako pojistná hydroizolace a umisťují se buď přímo 
nad tepelnou izolaci či na bednění.

Fólie Tyvek jsou daleko lehčí a pevnější než papír a pružnější 
než textilie, fólie se vyrábí z mimořádně jemných vláken 
vysokohustotního polyetylénu. Materiál je hladký, 
nepropustný pro světlo, pružný a velmi lehký. Je propustný 
pro páru, avšak odolný vůči vodě a rovněž vysoce odolný 
vůči chemikáliím, odírání a stárnutí. Díky této unikátní 
struktuře, na rozdíl od jiných typů podobných fólií, fungují 
fólie Tyvek v obou směrech, obdobně jako tkaniny GORE- TEX 
používané především v textilním průmyslu. Kromě této 
vlastnosti mají fólie Tyvek ještě řadu dalších výhod:

1. Vysoká propustnost pro páry
Velmi nízká hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky sd (0,025 
– 0,03 m). 

2. Trvalá ochrana před povětrnostními podmínkami
V případě zatečení vody pod krytinu či tání zafoukaného 
sněhu Vám tato fólie splní svoji funkci.

3. Pevnost a odolnost proti mechanickému poškození
Materiály jsou lehčí a pevnější než papír a pružnější něž 
textilie, jsou vysoce odolné vůči chemikáliím a odírání.

4. Odolnost vůči UV záření
Fólie Tyvek nemění svoje vlastnosti ani po 4 měsících 
trvalého vystavení přímému slunečnímu záření.

5. Odolnost proti houbám, plísním a hmyzu

6. Mimořádně dlouhá provozní životnost

Platná norma difuzní podkladní fólie ČSN EN 13859 zajišťuje 
deklaraci základních parametrů se  značkou CE. Dle této 
normy se stanovují například tyto vlastnosti :

- Rozměry, přímost a základní hmotnost
- Reakce na oheň
- Odolnost vůči průsaku vody
- Prostupnost vodních par (koeficient sd)
- Tažné vlastnosti a odolnost proti protrhávání
- Rozměrová stálost
- Ohebnost za nízkých teplot
- Umělé stárnutí
- Odolnost proti pronikání vzduchu
Fólie Tyvek měly jako jedny z prvních deklarovány technické 
údaje podle těchto nových norem. Chceme, aby naši 
zákazníci měli možnost dostat nejpřesnější údaje o našich 
produktech.

fólie

skládaná krytina fasády

s 
bedněním

bez 
bednění

dřevěná 
rámová 

konstrukce

kovový 
rám zdivo

TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX

● ● ● ●

TYVEK SOLID ● ● ● ● ●

POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
TYVEK SOFT ANTIREFLEX

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní difuzní tloušťka sd(m)
Role
(m2)

50000 x 1500 175 5,0 0,025 75

50000 x 1500 220 8,0 0,030 75

TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX

TYVEK SOLID

POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
TYVEK SOLID
Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,03 m, možnost 
kladení přímo na izolaci i na bednění, použití na chemicky 
ošetřený krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, 
teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána má také 
antireflexní povrch a bude funkční i v případě instalace 
nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.

Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,025 m, možnost 
kladení přímo na izolaci, šíře role 1500 mm, UV stabilita 
4 měsíce, teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána 
je opatřena antireflexním potiskem a bude plně funkční 
i když bude instalována nepotištěnou (bílou) stranou 
vzhůru.
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ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI

ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI

Systém zateplení nad krokvemi se v poslední době 

objevuje stále častěji. Je tomu jak v důsledku stále vyšších 

požadavků norem na zateplování šikmých střech, díky 

čemuž roste potřeba mít vyšší tloušťky izolace v konstrukci, 

tak i díky výhodnějšímu systému řešení celé konstrukce.

Ještě před několika lety byly tyto systémy dražší než 

klasické zateplování mezi a pod krokvemi, ale dnes již je 

cena systému zateplení nad krokvemi na stejné úrovni, 

ne-li na nižší cenové úrovni. Proto nabízíme zákazníkům 

osvědčený systém, který se již více než 15 let běžně 

používá v Rakousku či Německu a který jsme převzali.

HLAVNÍ VÝHODY TOHOTO SYSTÉMU

Výčet všech výhod by byl značný, proto zde uvádíme 

pouze několik základních výhod.

1.  Otevřený podhled v interiéru

 Podhled v interiéru může zůstat volný bez dalších 

zásahů, čímž se docílí příjemného estetického 

působení struktury dřeva v konstrukci krovu.

2.  Minimalizace teplených mostů

 Díky eliminaci záporného vlivu krokví jako tepelných 

mostů se zabrání úniku tepla těmito místy, krokve 

běžně ovlivňují izolační schopnost konstrukce z 10 - 

20%.

3.  Rychlá montáž

 Systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší 

na provedení, navíc odpadají problémy s úchyty 

sádrokartonových roštů u vyšších tlouštěk izolací pod 

krokvemi.

4.  Snížení rizika poničení parobrzdy

 Nedochází k perforaci parobrzdy průnikem kotvení 

roštů pro podhled či samotného podhledu, tím se 

snižuje riziko průniku vlhkosti v nedokonale slepených 

místech.

5.  Eliminace chyb v konstrukci

 Zateplením nad krokvemi se vyhneme často 

problémovým řešením vlivem složité konstrukce krovu 

v interiéru, jak z hlediska parozábrany tak z hlediska 

tepelné izolace.

6.  Možnosti kombinace způsobu zateplení

 Zateplení nad krokvemi lze bez problémů kombinovat 

se současnými systémy zateplení mezi a pod 

krokvemi.

7.  Minimalizace akustických mostů

 Krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým 

mostem. Díky kladení izolace nad krokve můžeme 

dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou 

neprůzvučnost Rw≥52 dB.

8. Normové požadavky

 Tloušťka 320 mm tohoto systému splňuje i požadavek 

pro nízkoenergetické stavby a v kombinaci s další 

tloušťkou izolace mezi (případně i pod) krokvemi i pro 

pasivní domy.

tloušťka [mm] UT [W·m-2·K-1] UN,20 [W·m-2·K-1] hodnota

200 0,18 < 0,24 požadovaná

240 0,15 < 0,16 doporučená

280 0,13 < 0,16 doporučená

320 0,11 ≤ 0,11 nízkoenergetická

Poznámka: Tabulka vychází z hodnot dle ČSN 73 0540-2 
z dubna 2007
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POSTUP MONTÁŽE

POSTUP MONTÁŽE

La
Kontrala

Bedn ní

Krytina

Folie Tyvek Soft Antireflex

Parozábrana Vario KM Duplex UV

Izolace Isover Domo 035
Izolace Isover Domo 035

0,22
15,00

140
140
0,18

60,00
40,00 mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Krokev 160,00 mm

A

A

A

200
200

A

Parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX UV
Montážní hranoly Orsil TRAM
Výplňová izolace Orsil (UNI, ORSIK, ORSET), Isover 

(DOMO, UNIROLL, Unirol Profi)
Montážní vruty Twin UD (400,440,480 a 520 mm)
Pojistná hydroizolace Tyvek (Soft Antirefl ex, Solid)

Základem správného postupu je hned na začátku použít 
námi odzkoušené systémové řešení. Celý systém řešení 
zateplení se skládá z několika částí. Pro správnou funkci  
systému je nutno použít všechny části systému, které byly 
odzkoušeny.

1.  Parobrzda
 Na provedené bednění položíme parobrzdu Vario 

KM či Vario KM DUPLEX UV (ta navíc díky speciální 
povrchové úpravě vhodně přilne k povrchu prken). Je 
zde bezpodmínečně nutné dbát na správnost přelepení 
přesahů fólie (pomocí pásky Isover VARIO KB 1) 
a zabránění jejího poškození při montáži. Vhodné je 
použít klasické lavičky určené pro montáž hladkých 
vláknocementových krytin.

2.  Námětky
 Aby konstrukce byla při montáži o nějakou část opřena,  

je nutno u okapní hrany osadit námětek či fošnu, 
na kterou se osadí první montážní hranol. 

3.  Montážní izolační hranoly
 Montážní hranoly Orsil TRAM se kladou od sebe 600 

či 1200 (1300) mm dle rozměru výplňové izolace. Aby 
hranoly správně držely, je nutno je předem připevnit 
pomocí hřebíku či vrutu ke krokvi. Jelikož dojde 
k průniku přes parobrzdu, je nutné v tomto místě okolo 
vrutu či hřebu aplikovat tmel Isover VARIO DS pro 
zajištění parotěsnosti spoje.

4.  Výplňová izolace
 Po upevnění montážních hranolů na části konstrukce se 

mezi ně vloží výplňová izolace. Vhodné typy jsou např. 
Orsil Uni či Isover Unirol Profi.

5.  Pojistná hydroizolace
 Jakmile je izolace položena, lze postupně sundávat 

montážní latě (pokud byly použity na zajištění 
konstrukce) a klást difuzně otevřenou pojistnou 
hydroizolaci Tyvek Soft Antireflex.

6.  Kontralatě
 Aby pojistná hydroizolace držela, je nutno na ni hned 

připevnit kontralatě pomocí dvouzávitových šroubů 
Twin UD, čímž se celá konstrukce stane únosnou. 
Minimální průměr kontralatí je 50/60 mm a na upevnění 
každé kontralatě je nutno použít alespoň 4 vruty.

7.  Dvouzávitové vruty
 Aby byli vruty správně dotaženy, je vhodné použít 

speciální montážní nástavec WT–T40/D10 a kontralatě 
předem předvrtat. Rozteče vrutů je nutno předem 
staticky spočítat, což jsme schopni Vám zajistit či můžete 
využít návrhovou tabulku z další strany. Vruty jsou po 
montáži uchyceny v krokvi v délce 90 mm.

8.  Dokončení
 Po provedení všech vrutů je konstrukce již plně únosná 

a lze klást latě a libovolnou krytinu.

SYSTÉM JE ODZKOUŠEN JAK 
NA STAVBÁCH, TAK I V LABORATOŘI
Přestože je systém zateplení nad krokvemi již více než 
15 let úspěšně používán v zahraničí, nechali jsme jej 
ověřit v laboratořích CSI a provést jak tepelné, vlhkostní,  
tak i statické posouzení. Protokol Vám rádi na vyžádání 
poskytneme.

Unirol Profi i
Unirol Profi i
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POTŘEBNÝ POČET VRUTŮ  

A
200 200

A

A

A

A

A
200

Tl. izolace (mm) 240 Vzdálenost vrutů A při osové vzdálenosti krokví 1 m - viz obr.

klimatická oblast Lehká krytina Těžká krytina

sníh vítr sklon 10° sklon 30° sklon 45° sklon 60° sklon 80° sklon 10° sklon 30° sklon 45° sklon 60° sklon 80°

  I 1 1,00 0,80 0,85 0,90 0,90 0,95 0,75 0,75 0,80 0,80

  II 1 0,95 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,65 0,70 0,80 0,80

  III 1 0,80 0,65 0,75 0,90 0,90 0,80 0,60 0,65 0,80 0,80

  IV 1 0,75 0,60 0,70 0,90 0,90 0,70 0,55 0,65 0,80 0,80

  V 1 0,70 0,55 0,65 0,90 0,90 0,65 0,50 0,60 0,80 0,80

  VI 1 0,65 0,50 0,60 0,90 0,90 0,60 0,45 0,55 0,80 0,80

  VII 1 0,50 0,40 0,55 0,90 0,90 0,45 0,35 0,55 0,80 0,80

  I 2 1,00 0,80 0,80 0,90 0,90 0,95 0,70 0,75 0,80 0,75

  II 2 0,95 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,65 0,70 0,80 0,75

  III 2 0,80 0,65 0,75 0,90 0,90 0,80 0,60 0,65 0,80 0,75

  IV 2 0,75 0,60 0,70 0,90 0,90 0,70 0,55 0,65 0,80 0,75

  V 2 0,70 0,55 0,65 0,90 0,90 0,65 0,50 0,60 0,80 0,75

  VI 2 0,65 0,50 0,60 0,90 0,90 0,60 0,45 0,55 0,80 0,75

  VII 2 0,50 0,40 0,55 0,90 0,90 0,45 0,35 0,55 0,80 0,75

Tl. izolace (mm) 280 Vzdálenost vrutů A při osové vzdálenosti krokví 1 m - viz obr.

klimatická oblast Lehká krytina Těžká krytina

sníh vítr sklon 10° sklon 30° sklon 45° sklon 60° sklon 80° sklon 10° sklon 30° sklon 45° sklon 60° sklon 80°

  I 1 1,00 0,80 0,85 0,90 0,90 0,95 0,75 0,75 0,80 0,80

  II 1 0,95 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,65 0,70 0,80 0,80

  III 1 0,80 0,65 0,75 0,90 0,90 0,80 0,60 0,65 0,80 0,80

  IV 1 0,75 0,60 0,70 0,90 0,90 0,70 0,55 0,65 0,80 0,80

  V 1 0,70 0,55 0,65 0,90 0,90 0,65 0,50 0,60 0,80 0,80

  VI 1 0,65 0,50 0,60 0,90 0,90 0,60 0,45 0,55 0,80 0,80

  VII 1 0,50 0,40 0,55 0,90 0,90 0,45 0,35 0,55 0,80 0,80

  I 2 1,00 0,80 0,80 0,90 0,90 0,95 0,70 0,75 0,80 0,75

  II 2 0,95 0,70 0,80 0,90 0,90 0,85 0,65 0,70 0,80 0,75

  III 2 0,80 0,65 0,75 0,90 0,90 0,80 0,60 0,65 0,80 0,75

  IV 2 0,75 0,60 0,70 0,90 0,90 0,70 0,55 0,65 0,80 0,75

  V 2 0,70 0,55 0,65 0,90 0,90 0,65 0,50 0,60 0,80 0,75

  VI 2 0,65 0,50 0,60 0,90 0,90 0,60 0,45 0,55 0,80 0,75

  VII 2 0,50 0,40 0,55 0,90 0,90 0,45 0,35 0,55 0,80 0,75

Poznámka: Návrhové tabulky pro tl. izolace 200 a 320 mm Vám na vyžádání rádi poskytneme.

POTŘEBNÝ POČET VRUTŮ



14

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A JEHO REALIZACE

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A JEHO REALIZACE

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do 
prostoru mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu, a to 
vždy podle tloušťky izolace dané výpočtem.

U skladeb s paropropustnou krytinou (např. tašky) je 
výhodné vložit izolaci na celou výšku krokví a dle navržené 
celkové tloušťky zbývající izolaci vložit pod nebo nad 
krokve do roštů. Díky použití kvalitních membrán obvykle 
není třeba odvětrávat prostor mezi izolací a difuzní fólií 
(relativní vlhkost vnitřního vzduchu <50%), vše ověří 
výpočet. V případě horších vlhkostních podmínek a rizika 
zabudování vlhkosti je možné vytvořit provětrávanou 
skladbu zateplení mezi tepelnou izolací a difuzní fólií.

U skladeb s parotěsnou krytinou (asf. šindele, plech 
apod. uložené na bednění) se navrhuje odvětrávání mezi 
krytinou (resp. bedněním) a izolací, která je chráněná 
difuzní fólií. 

ZÁSADY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
• zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající 

dřevěné konstrukce a předepsat maximální vlhkost 
dřeva pro realizaci zateplení a volbou kvalitní difuzní 
fólie zajistit její odpařování (TYVEK: sd ≤ 0,03m)

• i v případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat 
správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem 
na spodní straně krytiny, bednění) a vždy zajistit její 
odvodnění (pokud neleží na bednění), okraj střechy se 
u okapu v šířce 2 m zakryje bedněním, lze ho zapustit 
do krokví nebo poslední nejvýše položenou desku 
zkosit a vytvořit náběh pro plynulý přechod fólie

• zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce 
navržené krytiny)

• navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace ISOVER 
a ORSIL a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu 
tepla, roční bilance vodních par a minimální vnitřní 
povrchové teploty

• dle vlhkostních podmínek, typu difuzní fólie, složitosti 
tvaru střechy, počtu prostupů, oken a vikýřů zvážit, 
zda je nutné skladbu zateplení navíc provětrávat mezi 
izolací a difuzní fólií resp. mezi bedněním s difuzní fólií 
a izolací

• u provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) 
navrhnout dostatečně velké přiváděcí i odváděcí 
otvory u okapu a hřebene

• dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, 
navrhnout podrošt, nebo nadrošt

• směrem do interiéru umístit parobrzdu VARIO KM
• mezi parobrzdou VARIO KM a vnitřním obkladem 

vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění 
elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící 
prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací 
a zvýšit tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout 
tloušťky navržené výpočtem

• pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, 
dodržet zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod 
parobrzdou 4,5 až 5 : 1 (např. nad parobrzdou 200 mm, 
pod parobrzdou 40 mm izolace)

• návrh doplnit o detailní řešení kritických míst z hlediska 
vzduchotěsnosti a provětrávání: 

 - napojení parobrzdy na prostupující konstrukce 
(štítové a komínové zdivo), instalační prostupy u oken, 
tepelná izolace po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, 
event. vaznice

 - napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací 
a difuzní fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene 
(dle doporučení výrobce krytiny)

• ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její 
těsnosti (Blower Door test)

ZÁSADY REALIZACE ZATEPLENÍ
• kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu, normou pro 

konstrukční dřevo je předepsána hodnota 15%, které 
se jen velmi těžko dosáhne, proto použít difuzní fólii 
s ekvivalentní difuzní ltoušťkou sd ≤ 0,03 m (TYVEK)

• dodržet projektantem navržené materiálové složení 
skladby nebo využít možnosti konzultace s výrobcem 
izolace a membrán

• v případě, že je nutné zaměnit typ izolace nebo 
membrán předepsaných v návrhu skladby, je nutné 
použít náhradu s minimálně stejnými či lepšími 
vlastnostmi a skladbu nechat ověřit výpočtem

• u větraných skladeb zateplení (mezi izolací a difuzní 
fólií) dodržet předepsanou výšku provětrávané dutiny 
a napojit dutinu na venkovní prostředí u okapu 
a hřebene

• vytvořit vzduchotěsné spojení a napojení membrán 
u prostupů, štítů oken atd.

• dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a jejího odvodnění 
směrem do žlabu

Tip
Pokud výška latí podroštu nestačí pro tloušťku izolace, lze 
latě podroštu přichytit ke krokvím pomocí závěsů 
- viz. doporučení výrobců SDK systémů (např. Rigips).  
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JAK DĚLAT JEDNODUŠE OPRAVY

JAK DĚLAT JEDNODUŠE OPRAVY

VZDUCHOTĚSNÉ ZATEPLENÍ 
PROVÁDĚNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY

Pokud je nutná výměna krytiny starší střechy, je to dobrá 
příležitost pro zateplení podle nejnovějších technologií. 
Se systémem Isover pro střechy to pro Vás nebude žádný 
problém. Šikmé střechy zateplené z vnějšku spoří energii, 
jejich konstrukce jsou nepropustné a suché. I v tomto 
případě uplatňuje parobrzda VARIO KM s proměnnou 
hodnotou sd všechny své přednosti: vzduchotěsnost 
a nepřekonatelně bezpečnou ochranu před vlhkostí.

Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby nebo 
hřeby, případně je před položením VARIO KM překryjeme 
pevnou deskou pro kročejovou neprůzvučnost ORSIL 
T-N, čímž zabráníme poškození. Krokve obalíme VARIO 
KM, nenapínáme, na plochu bednění pokládáme opět 
kročejovou desku ORSIL T-N (ochrana proti hřebům). 
Přesahy parobrzdy VARIO KM přelepíme vzduchotěsně 
VARIO KB 1. Vložíme tepelnou izolaci Isover Unirol Profi 
mezi krokve.

Parobrzda VARIO KM je jediná speciální fólie, která může 
být bezpečně umístěna přes krokve, protože je schopna 
upravovat hodnotu sd podle požadavků. Montáž systému 
je potřeba provést rychle z důvodu nebezpečí v případě 
deště.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU

• Jediný systém, kde může být parobrzda vedena přes 
krokve bez nebezpečí

• Při montáži zvenčí není narušeno užívání obytných 
místností

• Všechny výrobky jsou navzájem sladěny 
• Montáž je rychlá, jednoduchá a čistá
• Isover Unirol Profi je vhodný pro všechny vzdálenosti 

krokví
• Přilnavá plst má patentované čárkové značení 

pro přesnou a rychlou montáž
• Proměnná hodnota sd zajišťuje bezvadnou funkci i při 

znečištění pojistné hydroizolace 

Vlastnosti

        Parobrzda

VARIO KM „Dýchající“ parobrzda s proměnným sd (0,2 – 5 m)

VARIO KM Duplex 
UV Zesílená „dýchající“ parobrzda s proměnným sd (0,3 – 5 m)

        Lepidla a těsnění

VARIO KB 1 Jednostranná lepicí páska s vysokou pevností lepení

        Izolace mezi krokve

ISOVER UNIROL 
PROFI Skelná minerální izolace s minimalizací odpadu při montáži

              Druhá vrstva izolace mezi příčné laťování

ORSIL T-N Tvrdší a pevnější kamenná minerální izolace pro zajištění pevné opory pro parozábranu a zároveň brání nebezpečí protržení 
parozábrany vlivem hřebů

        Pojistná hydroizolace

TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy pro perfektní ochranu proti vlhkosti z exteriéru, pro dlouhodobou 
ochranu šikmých střech bez bednění

TYVEK SOLID Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy pro perfektní ochranu proti vlhkosti z exteriéru, pro dlouhodobou 
ochranu šikmých střech s bedněním
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Plánujete půdní vestavbu až do budoucna? Podle návrhu konečné podoby skladby je třeba zabudovat odpovídající pojistnou 
hydroizolaci nebo přizpůsobit konstrukci krovu (viz skladby „mezi a nad krokve“)

Umístění tepelné 
izolace

- skládaná krytina
- bez bednění

- skládaná krytina
- s bedněním na krokvích

- povlaková krytina
- s bedněním na kontralatích

mezi a pod krokve

tloušťka izolace 
220 mm

profil krokví 
100/180 mm 
po 1000 mm

180 + 40 mm 180 + 40 mm 180 + 40 mm
 

U  = 0,195 W.m-1.K-1

θsi = 18,72 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,192 W.m-1.K-1

θsi = 19,75 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,195 W.m-1.K-1

θsi = 19,72 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

mezi a nad krokve

tloušťka izolace
220 / 260 mm

profil krokví 
100/180 mm
po 1000 mm

180 + 40 mm / 180 + 80 mm 180 + 40 mm / 180 + 100 mm

U  = 0,211 W.m-1.K-1

θsi = 19,22 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,16 W.m-1.K-1

θsi = 19,83 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,216 W.m-1.K-1

θsi = 18,28 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,148 W.m-1.K-1

θsi = 19,92 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

mezi a pod krokve

tloušťka izolace
220 / 280 mm

profil krokví 
80/220 mm
po 1000 mm

220 mm / 220 + 60 mm 220 mm / 220 + 60 mm 220 mm / 220 + 60 mm

U  = 0,203 W.m-1.K-1

θsi = 19,38 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,151 W.m-1.K-1

θsi = 20,09 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,200 W.m-1.K-1

θsi = 19,41 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,149 W.m-1.K-1

θsi = 20,10 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,203 W.m-1.K-1

θsi = 19,38 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,151 W.m-1.K-1

θsi = 20,09 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

dodatečné zateplení 
shora

tloušťka izolace 
225 mm

profil krokví 
80/160 mm
po 900 mm

25 + 160 + 40 mm 25 + 160 + 40 mm 25 + 160 + 40 mm

U  = 0,238 W.m-1.K-1

θsi = 18,52 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,233 W.m-1.K-1

θsi = 18,61 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1  

U  = 0,238 W.m-1.K-1

θsi = 18,52 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

PŘÍKLADY SKLADEB ŠIKMÝCH STŘECH
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PŘÍKLADY SKLADEB ŠIKMÝCH STŘECH

Pomocí několika možných řešení skladby jsme chtěli nastínit 
neuvěřitelnou variabilitu způsobů zateplení. Návrh obvykle 
zahrnuje tři hlediska. U těchto příkladů jsme se zaměřili 
na tepelně vlhkostní parametry.

Pro uvedená konstrukční řešení byly stanoveny tři hodnoty, 
které se v rámci tepelně technického výpočtu posuzují 
s požadavky normy ČSN 73 0540-2:2007:
U součinitel prostupu tepla W.m-1.K-1: požadovaný 

0,24 W.m- 1.K-1, doporučený 0,16 W.m-1.K-1, u NED cca 
0,15 W.m-1.K-1, u PD cca 0,11 W.m-1.K-1 

θsi nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce °C : pro 
lehkou konstrukci min. 14,07 °C (13,57°C + přirážka 
0,5°C)

Gk celkové množství zkondenzované vodní páry kg.m-2.rok-1: 
pokud rovno 0, nedochází ke kondenzaci

Hodnoty byly stanoveny výpočtem za následujících 
podmínek:
• plášť šikmé střechy je lehká konstrukce s plošnou 

hmotností vrstev (od vnitřního líce k tepelně izolační 
vrstvě včetně) nižší než 100 kg·m-2

• teplotní a vlhkostní okrajové podmínky pro obytné 
budovy a obytné místnosti: návrhová teplota vnějšího 
vzduchu θe = -15°C, φe = 84% (oblast Brno), převažující 
návrhová vnitřní teplota θim = 20°C, vnitřní relativní 
vlhkost vzduchu φi < 50% v případě jiných teplotních 
a vlhkostních okrajových podmínek se skladba 
posuzuje dle ČSN 73 0540-2:2007 odst. 5.2.

• uvažován deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

pro izolaci UNIROLL λD = 0,038 W.m-2.K-1 mezi krokve, 
DOMO nebo ORSIK pod nebo nad krokve λD = 
0,040 W.m-2.K-1 (soubor podmínek I (10°C), udry dle ČSN 
EN ISO 10456)

• uvažován vliv tepelného mostu přes krokve: 
100/180 mm při rozteči 1000 mm, u skladeb 
s parobrzdou přes krokve z horní strany 80/160 rozteč 
900 mm.

• parobrzda VARIO KM a difuzní fólie jako pojistná 
hydroizolace TYVEK

Součástí projektové dokumentace by měl být tepelně 
technický návrh a posouzení skladby šikmé střechy včetně 
návrhu přiváděcích a odváděcích otvorů pro provětrávané 
dutiny. Tento výpočet zahrnuje přesnou specifikaci 
okrajových podmínek návrhu a vliv tepelného mostu přes 
krokve.

POZOR: Od dubna 2007 platí nová norma ČSN 73 0540-2. 
Výpočtové metody ověřování tepelně technických vlastností 
jsou shrnuty v ČSN 73 0540-4: 2005. Hodnoty uvedené 
u příkladů skladeb a v tabulce doporučených tlouštěk 
byly zjišťovány podle těchto nově vydaných dokumentů. 
Uvažujte tyto hodnoty pro jiné okrajové podmínky jako 
orientační a konstrukci vždy individuálně posuďte (dle 
zákona č.406/2000Sb. je povinností při stavebním řízení 
písemně dokládat ověření a splnění tepelně technických 
vlastností dle ČSN 73 0540-2:2007). Pro lepší porovnání 
vypočtených hodnot mezi různými skladbami jsme hodnoty 
prostupu tepla U zaokrouhlili na 3 desetinná místa a hodnoty 
povrchových teplot na 2 desetinná místa.

výrobek plocha střechy x koefi cient spotřeba
materiálu 

spotřeba materiálu / množství v balení
= počet balení

Tyvek (Soft Antire-
fl ex, Solid) ……. x 1,25 …….. m2 …… m2 / 75m2 = ….. rolí

izolace do nadroštu ……. x 0,95 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

izolace mezi krokve ……. x 0,90 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

izolace do podroštu ……. x 0,90 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

Isover Vario KM 
(Duplex UV) ……. x 1,25 …….. m2 …… m2 / 60 nebo 120m2 = ….. rolí

páska 
Isover Vario KB 1 ……. x 0,65 …….. m …… bm / 40bm = ….. rolí

těsnící tmel
Isover Vario DS ……. x 0,55 …….. m …… bm / 10bm = ….. bal.

příklad pro plochu střechy 150m2

izolace mezi krokve
Isover UNIROLL 20 150 m2 x 0,90 135 m2  UNIROLL 20…..5,2 m2 v balení

 135 m2 / 5,2 m2 = 26…tj. 26 bal.

Isover Vario KM 150 m2 x 1,25 187,5 m2  187,5 m2 / 60 m2 = 3,1…tj. 4 role  
 187,5 m2 / 120 m2 = 1,5…tj. 2 role

Isover Vario KB 1 150 m2 x 0,65 97,5 m   97,5 bm / 40 bm = 2,4…tj. 3 role

Isover Vario DS 150 m2 x 0,55 82,5 m   82,5 bm / 10 bm =  8,3…tj. 9 bal.

SPOTŘEBA MATERIÁLU
Pro jednodušší odhad potřebného množství materiálu slouží tabulka. Výchozí pro výpočet je plocha střechy v m2.
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PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ
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ozn. izolace umístění
1 Isover DOMO, UNIROLL, UNIROL PROFI izolace mezi krokve

2 Orsil UNI, ORSIK, ORSET izolace pod a nad krokve do roštu

3 Isover VARIO KM DUPLEX UV parobrzdící vrstva na straně interiéru

4 TYVEK SOLID difuzně otevřená pojistná hydroizolace na straně exteriéru

4A TYVEK SOLID pás u hřebene zabudovaný s prověšením mezi kontralatěmi

5 STYRODUR 2800C tepelné mosty v obvodových stěnách

6 Orsil FASSIL, HARDSIL provětrávaná fasáda

7 větrací tvarovka pro pojistnou hydroizolaci - výrobci krytin a střešních fólií

8 Orsil T-N ochrana parobrzdy VARIO - proti poškození původními hřebíky

9 těsnící pásky VARIO a TYVEK ukončení a napojování membrán VARIO a TYVEK

10 Orsil UNI, ORSIK, Isover UNIROLL, UNIROL PROFI izolace mezistropu - mezi kleštiny, hambalky

Poznámka:
Ve skladbě lze kombinovat výrobky ze skelného, čedičového vlákna i extrudovaného polystyrenu bez jakýchkoli 
negativních účinků.

PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ
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POSTUP ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY

Izolace se vkládá mezi krokve vždy větší a to cca o 1-2 cm, aby v konstrukci dostatečně držela díky rozepření.

Mezi krokve můžeme použít Orsil (Orsik, Orset, Uni), 
uřízneme desku dle požadovaného rozměru  a vložíme 
mezi krokve. Materiály Orsil jsou pevnější a proto drží mezi 
krokvemi velmi dobře. Dle modulu krokví bychom měli 
volit i rozměr materiálu 1000 či 1200 mm.

V případě že používáme izolaci Isover (Domo, Unirol 
Profi, Uniroll) si naměříme požadovaný rozměr z role 
a také vložíme mezi krokve. Materiály Isover jsou oproti 
Orsilu měkčí, díky tomu ideálně kopírují nerovnosti 
a minimalizují tak tepelné mosty vlivem netěsností mezi 
izolací a krokví.

Jako další vrstvu izolace pod krokve můžeme použít opět 
materiály Orsil (Orsik, Orset, Uni). Modul zde volíme dle 
rozměru materiálu a to 600 či 625 mm.

Jakmile jsme s izolací hotovi, připevníme parobrzdu Isover 
Vario KM (KM Duplex UV). Připevňuje se pomocí sponek, 
které se následně zalepí páskou Isover Vario KB 1.

Spoje parobrzdy Isover Vario KM 
ponecháme s přesahem 100 mm 
a poté přelepíme páskou Vario KB 1. 
Parobrzda Vario KM musí být prově-
šena o 2-3 cm, varianta Duplex UV 
tuto podmínku splňovat nemusí.

Pomocí tmelu Isover Vario DB snad-
no napojíme parobrzdu Vario na 
štítové konstrukce. Přesah fólie by 
měl být min. 50 mm, doporučuje-
me raději 100 mm.

Napojení rohů, koutů a dalších 
dřevěných konstrukcí vzájemně 
či s fólií Vario opět pohodlně vy-
řešíme pomocí pásky Isover Vario 
Powerflex.

POSTUP ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY
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POSTUP ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY

U prostupů přes parobrzdu musíme věnovat zvláštní po-
zornost vzduchotěsnému řešení. Nejprve si připravíme 
čtverec fólie Vario KM s nakresleným přůřezem trubky. 
Místo pro budoucí trubku nevyřezáváme celé, prořezá-
váme jednotlivé výseče tak, abychom je později mohli 
k trubce připevnit.

Jakmile připravený prvek fólie nasuneme na procházející 
trubku, tak okolní části přelepíme páskou Isover Power-
flex či MultiTape. Vzduchotěsnost je tím zaručena.

TIP: pokud sádrokarton přichytíme ke krokvím pomocí závěsů, zvětší se prostor pro izolaci pod parobrzdou, nebo se izolace 
vloží za latě a vznikne volná instalační mezera.

Dodatečná izolace pod vlastní parobrzdou je možná, ale je vždy nutno dodržet pravidlo, že poměr tlouštěk vrstev izolace 
pod : nad parobrzdou by měl být 1:4,5 lépe 1:5. Vždy je ale třeba skladbu nechat ověřit tepelně technickým výpočtem.
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

ISOVER UNIROLL - CLASSIC (ISOPHEN)

ORSIL ORSIK

λD = 0,038 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

100 7000 x 1300 9,10 0,25 163,8 2,60

120 6000 x 1300 7,80 0,25 140,4 3,15

140 5000 x 1300 6,50 0,25 117,0 3,65

160 5000 x 1300 6,50 0,32 117,0 4,20

180 4500 x 1300 5,85 0,32 105,3 4,70

200 4000 x 1300 5,20 0,32 93,6 5,25

UNIROLL 10

UNIROLL 12

UNIROLL 14

UNIROLL 16

UNIROLL 18

UNIROLL 20

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 1,00

50 1200 x 600 7,20 0,35 1,30

60 1200 x 600 5,76 0,35 1,55

80 1200 x 600 4,32 0,35 2,05

100 1200 x 600 4,32 0,35 2,60

120 1200 x 600 3,60 0,35 3,10

140 1200 x 600 2,88 0,35 3,65

160 1200 x 600 2,88 0,35 4,15

180 1200 x 600 2,16 0,35 4,70

200 1200 x 600 2,16 0,35 5,20

ORSIK 4  

ORSIK 5

ORSIK 6

ORSIK 8

ORSIK 10*

ORSIK 12*

ORSIK 14*

ORSIK 16*

ORSIK 18*

ORSIK 20*

* Komprimované výrobky.

Dodává se v MPS balení (1MPS = 18 rolí). Při použití bezkontaktní difuzní fólie 
nutno zabezbečit funkční provětrávací mezeru.

Vhodný jako tepelná a zvuková izolace pro zabudování do konstrukcí střešních vestaveb, mezi krokve, kleštiny. Drží 
samostatně bez dodatečného upevňování mezi prvky krovu. Dále je vhodný pro uložení materiálu ve dvou vrstvách, 
kdy je při aplikaci tloušťky nad 320 mm tepelné izolace dosažena požadovaná velikost součinitele prostupu tepla i pro 
nízkoenergetické budovy. Oproti jiným materiálům se vyznačuje vyšší přilnavostí k dřevěným povrchům jako jsou krokve.

Desky Orsil ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním 
mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin. 

Desky Orsil ORSET jsou vhodné zvláště pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace šikmých střech s vkládáním 
mezi krokve s roztečí do 1 m, dále pod krokve do přídavného podhledového roštu (rozměr 625 mm), dále pro izolace stropů, 
příček, podhledů a dutin.

ORSIL ORSET

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1000 x 625 7,500 0,30 1,00

50 1000 x 625 6,250 0,31 1,25

60 1000 x 625 5,000 0,30 1,55

80 1000 x 625 3,750 0,30 2,05

100 1000 x 625 3,125 0,31 2,55

120 1000 x 625 2,500 0,30 3,10

140 1000 x 625 1,875 0,26 3,60

160 1000 x 625 1,875 0,30 4,10

180 1000 x 625 1,250 0,23 4,65

200 1000 x 625 1,250 0,25 5,15

ORSET 4

ORSET 5

ORSET 6

ORSET 8

ORSET 10

ORSET 12

ORSET 14

ORSET 16

ORSET 18

ORSET 20



23

λD = 0,041 (W . m-1 . K-1)

ORSIL ORSTROP

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 0,95

50 1200 x 600 7,20 0,36 1,20

60 1200 x 600 5,76 0,35 1,45

80 1200 x 600 4,32 0,35 1,95

100 1200 x 600 5,04 0,36 2,45

120 1200 x 600 4,32 0,36 2,90

140 1200 x 600 3,60 0,36 3,40

160 1200 x 600 2,88 0,36 3,90

180 1200 x 600 2,88 0,36 4,40

200 1200 x 600 2,16 0,36 4,90

ORSTROP 4

ORSTROP 5

ORSTROP 6

ORSTROP 8

ORSTROP 10*

ORSTROP 12*

ORSTROP 14*

ORSTROP 16*

ORSTROP 18*

ORSTROP 20*

* Komprimované výrobky.

ISOVER DOMO

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50 2 x 7500 x 1200 18,00 0,17 432,0 1,25

60 2 x 6000 x 1200 14,40 0,17 345,6 1,50

80       9000 x 1200 10,80 0,17 259,2 2,05

100       7500 x 1200 9,00 0,17 216,0 2,55

120       6000 x 1200 7,20 0,17 172,8 3,05

140       5000 x 1200 6,00 0,17 144,0 3,55

160       5000 x 1200 6,00 0,17 144,0 4,10

180       4000 x 1200 4,80 0,17 115,2 4,60

200       3500 x 1200 4,20 0,17 100,8 5,10

DOMO TWIN 10/ 5

DOMO TWIN 12/ 6

DOMO 8

DOMO 10

DOMO 12

DOMO 14

DOMO 16

DOMO 18

DOMO 20

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno 
dodat i volné balení. Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití 
bezkontaktní difuzní fólie, nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.

Desky Orsil ORSTROP jsou vhodné pro nezatížitelné tepelné, zvukové a protipožární izolace stropů (mezi stropní trámy), 
nepochůzných půd, podhledů a dutin.

Role Isover DOMO jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených 
podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochůzí stropní konstrukce.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

λD = 0,033 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,042 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,036 (W . m-1 . K-1)

ISOVER UNIROL PROFI - ÚČINNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA

ISOVER RIO - NEVĚTRANÁ SKLADBA ZATEPLENÍ

ORSIL UNI - MATERIÁL VHODNÝ DO PROTIPOŽÁRNÍCH PŘÍČEK

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50 9500 x 1200 11,40 0,570 136,8 1,50

100 4500 x 1200 5,40 0,540 64,8 3,00

120 4000 x 1200 4,80 0,576 57,6 3,60

150 3500 x 1200 4,20 0,630 50,4 4,50

180 3000 x 1200 3,60 0,648 43,2 5,45

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50  2 x 7500 x 1200 18,00 0,16 432,0 1,15

60  2 x 6500 x 1200 15,60 0,16 374,4 1,40

80 9000 x 1200 10,80 0,16 259,2 1,90

100 7500 x 1200 9,00 0,16 216,0 2,35

120 6500 x 1200 7,80 0,16 187,2 2,85

140 5500 x 1200 6,60 0,16 158,4 3,30

160 5000 x 1200 6,00 0,16 144,0 3,80

180 4500 x 1200 5,40 0,16 129,6 4,25

200 4000 x 1200 4,80 0,16 115,2 4,75

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 1,10

50 1200 x 600 7,20 0,36 1,40

60 1200 x 600 5,76 0,35 1,65

80 1200 x 600 4,32 0,35 2,20

100 1200 x 600 3,60 0,36 2,80

120 1200 x 600 2,88 0,35 3,35

140 1200 x 600 2,16 0,30 3,90

160 1200 x 600 2,16 0,35 4,45

180 1200 x 600 1,44 0,26 5,00

200 1200 x 600 1,44 0,29 5,60

UNIROL PROFI 5

UNIROL PROFI 10

UNIROL PROFI 12

UNIROL PROFI 15

UNIROL PROFI 18

RIO TWIN 10/5

RIO TWIN 12/6

RIO 8

RIO 10

RIO 12

RIO 14

RIO 16

RIO 18

RIO 20

ORSIL UNI 4

ORSIL UNI 5

ORSIL UNI 6

ORSIL UNI 8

ORSIL UNI 10

ORSIL UNI 12

ORSIL UNI 14

ORSIL UNI 16

ORSIL UNI 18

ORSIL UNI 20

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 12 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno 
dodat i volné balení. Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití 
bezkontaktní difuzní folie, nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Při objednání výrobku Isover RIO 
je minimální dodací množství 12 MPS izolačních materiálů Isover. Při aplikaci 
materiálu na izolaci šikmých střech a při použití bezkontaktní difuzní fólie, nutno 
zabezpečit funkční provětrávací mezeru.

Měkká skelná minerální izolace, vhodná mezi krokve i do přídavných roštů, izolace mezistropů. Velmi kvalitní materiál 
s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. 

Role Isover RIO jsou vhodné jako tepelná a zvuková izolace, převážně určená do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci 
dutin či na nepochůzné stropní konstrukce.

s požadavkem na OH ≥ 40kg/m3
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DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM

ISOVER VARIO KM chytrá parobrzda

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

30000 x 2000 50 3,7 0,2 - 5,0 60

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

40000 x 1500 220 4,8 0,3 - 5,0 60

Šířka pásky
(mm) bm v roli

60 40

Šířka pásky
(mm) bm v roli

60 25

Obsah
(ml)

310

VARIO KM 

VARIO KM DUPLEX 

VARIO KB 1

VARIO Powerfl ex 

VARIO DS

ISOVER VARIO KB 1 - NOVINKA

VARIO Powerflex - NOVINKA

VARIO DS - NOVINKA

Jedná se o parobrzdu s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou. Ve spojení s materiály Orsil a Isover je tato parobrzda 
ideální pro konstrukce šikmých střech a jiných dřevěných konstrukcí, např. obvodových stěn a dřevěných stropů. Umožňuje 
rychlejší vysychání dřeva. UV stabilita 1 měsíc.

 Lepící páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Vario KM a Vario KM Duplex. 

 Univerzální vysoce pružná lepící páska určená k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce či prostupů instalací 
skrz parobrzdu.

Trvale elastický tmel, aplikuje se v tl. 6-8 mm k zajištění trvalého vzhuchotěsného napojení parobrzdy a obvodového zdiva.

ISOVER VARIO KM DUPLEX UV chytrá parobrzda - NOVINKA
Je velmi pevná parobrzda s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou, UV stabilizací min. 18 měsíců a speciálním přilnavým 
rounem.

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM
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POJISTNÁ HYDROIZOLACE TYVEK SOFT ANTIREFLEX

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

50000 x 1500 175 5,0 0,025 75

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

50000 x 1500 220 8,0 0,03 75

TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX

TYVEK SOLID

Cena bez DPH
(Kč/ks)

350Nůž

NŮŽ NA ŘEZÁNÍ IZOLACE S OBOUSTRANNÝM OSTŘÍM

POJISTNÁ HYDROIZOLACE TYVEK SOLID
Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,03 m, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, použití na chemicky ošetřený 
krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána má také antireflexní povrch 
a bude funkční i v případě instalace nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.

Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,025 m, možnost kladení přímo na izolaci, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, 
teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána je opatřena antireflexním potiskem a bude plně funkční i když bude instalována 
nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM



27

POŽADOVANÉ HODNOTY PROSTUPU TEPLA

Při návrhu typu a tloušťky izolace do konstrukce je na projektantovi aby posoudil, zda je postačující předběžný návrh nebo je nutné nechat konstrukci 
navrhnout a posoudit projektantem - specialistou ve stavební fyzice nebo požární bezpečnosti staveb.

Prostup tepla a vodních par Akustika Požární odolnost konstrukce (PO)

Předběžný 
zjednodušený 

návrh

Pro splnění okrajových podmínek návrhové teploty v 
exteriéru θe = -15°C, převažující návrhové teploty v inte-
riéru θim = 20°C, vlhkosti ϕi ≤ 50%, lze použít tabulkovou 
hodnotu UN (doporučená, požadovaná) a k ní vyhledat 
odpovídající min. tloušťku izolace.

Vyhledání odpovídající systémové 
konstrukce a zjištění požadovaných 
vlastností minerální izolace. U kon-
strukcí podlah lze použít zjednodu-
šený výpočet, viz prospekt izolace 
podlah.

Určení požadované hodnoty požárních 
odolností stavebních konstrukcí podle 
ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 (dle 
typu objektu, jeho polohy, osazení oso-
bami a požárního zatížení).
Vyhledání odpovídající systémové 
konstrukce v katalogu výrobců systé-
mových konstrukcí.

Pokud je součástí systému minerální 
izolace, pak je určená min. objemovou 
hmotností a tloušťkou.
Hodnoty PO celé stavební konstrukce 
(celé skladby, ne dílčích částí) dokládá 
výrobce konstrukce (systému) atestem 
zkušebny nebo expertního střediska.

Přesný návrh 
a posouzení

Pokud nejsou splněny okrajové podmínky a pro budovy 
s jinou převažující návrhovou vnitřní teplotou, tak se 
hodnota součinitele prostupu tepla UN stanoví výpočtem 
dle ČSN 73 0540-2:2007, odst. 5.2. Odpovídající tloušťku 
izolace lze vypočítat podle ČSN 73 0540-4. 
Dle ČSN 73 0540-2:2007 se následně posoudí prostup 
tepla U ≤ UN, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstruk-
ce θsi ≥ θsi,N , množství zkondenzované vodní páry Gk a u 
podlah pokles dotykové teploty Δθ10 ≤ Δθ10,N.

Pokud nelze vyhledat odpovídající 
systémovou konstrukci, návrh a po-
souzení akustikem dle ČSN 73 0532 
(výpočtem za podpory softwaru a 
měřením přímo na stavbě).
R‘w vážená stavební vzduchová 
neprůzvučnost L‘n,w  vážená norma-
lizovaná hladina akustického tlaku 
kročejového hluku

x x

x x
x x

y y

POŽADOVANÉ HODNOTY PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 73 0540

Typ konstrukce (aplikace izolace)
Součinitel prostupu tepla  Un [W.m-2.K-1]

požadované 
hodnoty

doporučené 
hodnoty

nízkoenergetické 
hodnoty doporučený produkt z řad Orsil, Isover, Styrodur

Střecha plochá nepochozí

0,24 0,16 0,11

Orsil T + Orsil S

Střecha plochá pochozí Styrodur 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

Střecha plochá inverzní Styrodur 3035 CS

Podlaha nad venkovním prostorem Orsil TF, Orsil NF 333 (z vnějšku)

Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně Orsil Uni, Isover Unirol Profi , Uniroll

Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné 
izolace

0,30 0,20 0,13

Isover Unirol Profi , Uniroll, Domo

Stěna vnější lehká Orsil Uni, Fassil, Hardsil

Střecha strmá se sklonem nad 45° lehká Orsil Uni, Isover Unirol Profi , Uniroll

Stěna vnější težká
0,38 0,25 0,17

Orsil TF, Orsil NF 333

Střecha strmá se sklonem nad 45° těžká Orsil T

Podlaha a stěna přilehlá k zemině

0,60 0,40 0,27

Styrodur 2800, 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

Strop z vytápěného do nevytápěného prostoru Isover Unirol Profi , Uniroll, Domo

Vnitřní stěna z vytápěného do nevytápěného prostoru Orsil Uni, Isover Piano

Strop z vytápěného do částečně vytápěného prostoru

0,75 0,50 0,33

Merino, Rollino, Isover Domo, Rio

Strop z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu 
prostředí Merino, Rollino, Isover Domo, Rio

Vnitřní stěna z vytápěného do částečně vytápěného 
prostoru Orsil Uni, Orset, Isover Piano, Rollino

Stěna z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu 
prostředí Orsil TF, Orsil NF 333

Stěna mezi sousedními budovami
1,05 0,70 0,47

Orsil N

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně Orsil Orsik, Orset, Rollino, Merino

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,30 0,90 0,60 Orsil Uni, Isover Piano

Strop vniřní mezi prostory s rozdílem tepla do 5°C včetně 2,20 1,45 0,97 Orsil Orstrop, Isover Domo, Rio

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,70 1,80 1,20 Orsil Orset, Rollino, Merino



Saint-Gobain Orsil s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 Častolovice
www.isover.cz, e-mail: info@isover.cz

Obchodní ředitelství
Čermákova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: 221 429 610, fax: 221 429 677

SAINT GOBAIN ORSIL s. r. o.
Masarykova 197  ·  517 50 Častolovice
 
Obchodní ředitelství · zákaznický servis
Čermákova 7 · 120 00 Praha 2 · Vinohrady · tel 221 429 610 · fax 221 429 677

Bezplatná faxová linka
800 1ORSIL (800 167 745)

www.isover.cz
e-mail info@isover.cz

kontaktujte svého prodejce

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště 
podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými 
obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

Praha
Střední Čechy

724 122 713
602 170 284

Severní Čechy 
602 128 964

Jihozápadní Čechy
602 170 286

Východní Čechy
602 477 877

Severní Morava
602 709 728

Brno + Vysočina
606 609 259

Jižní Morava
606 748 327
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