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SouvISejíCí dokumenty
■	 ES certifikát shody 1390 – CPD – 00293/11/P
■	 Německý certifikát: ORSTECH 45, 6V048, DIN CERTCO Gesellschaft  
 für Konformitätsbewertung mbH

RoZměRy

teChnICké paRametRy

přednoStI
■ velmi dobré tepelně izolační vlastnosti (nízká tepelná vodivost)
■ požární ochrana - nehořlavý materiál
■ velmi dobrá pohltivost zvuku (vysoký činitel pohltivosti)
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály Isover jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ vynikající zpracovatelnost - výrobek lze snadno řezat ostrým nožem

Balení, tRanSpoRt, Skladování
Výrobky ORSTECH 45 jsou baleny do PE fólie a musí být dopravovány 
v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí 
nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato. 

použItí
Desky z minerálních vláken vhodné zejména pro izolace potrubí 
vzduchotechniky. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem. 
Lze je dodat i s povrchovou úpravou, tzv. polepem. Pro venkovní použití 
je nutné použít vhodné opláštění plechem. Desky mohou být vyrobeny 
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. ORSTECH 45 
H) nebo netkanou textilií (ozn. ORSTECH 45 NT). Při zátěži materiálu 
například spalinami, či jejich kondenzátem, případně pak mechanickým 
namáháním, jako jsou opakované vibrace, je potřebné odsouhlasit 
s výrobcem správné použití výrobku.
Nejvyšší provozní teplota: 250 °C. U desky s polepem musí být tloušťka 
izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C. 
V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším než 150 °C dochází 
standardně k uvolňování pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto 

ChaRakteRIStIka výRoBku
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na 
metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního 
tvaru desek. AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 a ASTM C 795 - izolace 
nerezových technologických zařízení. Hydrofobizace dle ČSN EN 1609.

oRSteCh 45
Deska

označení tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení (m2)

orsteCH 45 40 1000 x 500 6,0
orsteCH 45 50 1000 x 500 5,0
orsteCH 45 60 1000 x 500 4,0
orsteCH 45 80 1000 x 500 3,0
orsteCH 45 100 1000 x 500 2,5
orsteCH 45 120* 1000 x 500 2,0

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem. Doplňkové označení povrchové úpravy: NT - polep sklovláknitou netkanou textílií, H - polep 
armovanou hliníkovou fólií. Tolerance tloušťky dle ČSN EN 823: -3 mm a +5 mm.

parametr jednotka hodnota norma

tepelné vlastnosti
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD  dle Čsn en 
iso 13787

°C 50 100 150 200 250 300
W.m-1.K-1 0,043 0,051 0,062 0,075 0,090 0,106

Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti podle Čsn en 12667 W.m-1.K-1 0,040 0,049 0,061 0,074 0,089
nejvyšší provozní teplota / na straně polepu °C 250 / max. 100 Čsn en 14706
Měrná tepelná kapacita cp J.kg-1.K-1 840 -
FYZiKÁlnÍ vlastnosti
objemová hmotnost kg.m-3 45 Čsn en 1602, Čsn en 13470
Krátkodobá nasákavost Wp kg.m-2 << 1 Čsn en 1609
Faktor difuzního odporu minerální vlny bez polepu μ - 1,3 Čsn en 12086
ekvivalentní difuzní tloušťka hliníkové fólie sd m > 100 Čsn en 12086
odpor proti proudění vzduchu Ξ kpa.s..m-2 16 (tl. 60 mm) Čsn en 29053
protipožÁrnÍ vlastnosti
orsteCH 45 a orsteCH 45nt:
reakce na oheň - a1 Čsn en 13501-1

orsteCH 45H: reakce na oheň - doplňková klasifikace na tvorbu 
kouře, plamenně hořící částice - a2 - s1, d0 Čsn en 13501-1

třída hořlavosti - a1 Din 4102
stupeň hořlavosti
index šíření plamene is

-
mm.min-1

B - nesnadno hořlavé
0,00

Čsn 73 0862
Čsn 73 0863

Bod tání tt °C ≥ 1000 Din 4102 díl 17
aKUstiCKé vlastnosti
Činitel zvukové pohltivosti α 
pro kolmý dopad vln (-)
dle Čsn iso 10534-1 a 
Čsn en iso 11654

tloušťka

Frekvence Hz 125 250 500 1000 2000 4000
40 mm 0,09 0,18 0,47 0,83 0,99 0,90
80 mm 0,27 0,49 0,89 0,92 0,95 0,97

100 mm 0,33 0,76 0,90 0,92 0,93 0,98

vážený činitel zvukové pohltivosti αw  pro tl. 40 / 80 / 100 mm - 0,45 / 0,85 / 0,90 Čsn iso  10534-1,
Čsn en iso 11654

ZatŘÍDĚnÍ Dle aGi Q 132
Zatřídění izolačního materiálu - 10.08.01.25.05 aGi Q 132

jevu nedochází. Zatřídění izolačního materiálu: Izolace provozních 
zařízení dle AGI Q 132: 10.08.01.25.05

Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,033 W.m-1.K-1. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro 
tepelné izolace rozvodů) a § 8, odst. 1 a 2 (pro tepelné izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob). Uvedená tepelná vodivost neslouží k návrhu, 
protože desky z minerální vlny nejsou vhodné na chladicí rozvody, ani na zásobníky chladu.

kód specifikace: MW – EN 14303 – T4 – ST 250 – WS1 – CL10




