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Dnešní krby již neslouží k ohřevu 
pouze jedné místnosti. Stále 
častěji jsou alternativním, nebo 
také jediným zdrojem tepla pro 
celý byt nebo dům.

Aby krb byl tím správným  
a efektivním zdrojem tepla je potřeba 
jeho projekt připravit tak, aby se 
maximálně využila veškerá tepelná 
energie vzniklá spalováním dřeva.

Materiálem, který nám pomáhá při 
hospodaření s tepelnou energií je 
kamenná vlna. Při projektování 
a hlavně při stavbě krbu musíme 
věnovat velkou pozornost  typu 
použité vlny. S ohledem na vysoké 
teploty na které se krbová vložka 
může zahřát (450 – 500°C) můžeme 
pro vnitřní izolaci použít jen 
vysokoteplotní izolační produkty, 
jejichž tepelná odolnost  je alespoň 
700°C.

Tloušťka izolace záleží na druhu 
stavebního materiálu použitého pro 
výstavbu krbu a také maximální 
teploty na povrchu zdiva, kterou jsme 
ochotni akceptovat. Z praktických 
důvodů by tato teplota neměla 
překročit 40°C.

PAROC Fireplace Slab 90 AL1 
základní údaje:
Rozměry:   1000 x 600 mm
Tloušťka:   25 a 30 mm 
Balení:   v kartónech
Objemová hmotnost: 90 kg/m3

Tepelná odolnost:  700°C
Deklarovaný součinitel 
prostupu  tepla Δλ:  0,036 W/m2.K
Množství m2 v kartónu:
Tloušťka 25mm = 12ks/kart. = 7,2 m2

Tloušťka 30mm = 10ks/kart. = 6,0 m2
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Správná izolace dřevěného prvku 
obezdívky krbu

Krbové izolace



Doporučené tloušťky izolace za 
předpokladu, že teplota na vnější 
straně obezdívky nemá překročit 40°C
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Skupina Paroc  je jedním z předních výrobců izolačních výrobků 
a řešení z kamenné vlny v Evropě. Nabídka firmy Paroc zahrnuje 
stavební a technické izolace, izolace pro loďařský průmysl, vrstvené 
desky s jádrem ze strukturální kamenné vlny a zvukové izolace. 
Výrobní podniky jsou ve Finsku, Švédsku, Polsku a Litvě. Obchodní 
společnosti a zastoupení jsou pak ve 13 zemích Evropy.

Stavební izolace vyrábí široké spektrum 
výrobků a řešení pro použití v tradičním 
stavebnictví. Stavební izolace jsou využívány 
jako tepelná, protipožární a zvuková 
izolace vnějších stěn, střech, podlah, sklepů, 
mezipodlažních stropů a dělicích stěn.

Technické Izolace se používají              
jako tepelná, protipožární a zvuková 
izolace ve stavební technologii,                       
v průmyslových zařízeních, potrubních 
instalacích a loďařském průmyslu.

Paroc FireProof Panels® jsou lehké 
vrstvené desky s jádrem z kamenné vlny, 
které jsou z obou stran pokryté ocelovým 
plechem. Vrstvené desky Paroc se používají 
při stavbě fasád, dělících stěn a stropů ve 
veřejně prospěšných budovách  
a v obchodních a průmyslových objektech.
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