
Izolácie zo sklennej vlny 

Technické informácie 

Technické informácie odráÏajú úroveÀ ná‰ho
súãasného poznania a skúseností. Opísané 
oblasti pouÏitia nemôÏu zohºadniÈ v‰etky   
‰pecifické prípady a sú preto bez záruky. 
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URSA - záruka európskej kvality v tepelných izoláciách

URSA, silný európsky výrobca tepelných izolácií, je dynamickým a spoľahlivým partnerom  
s rozsiahlymi skúsenosťami z rôznych klimatických prostredí.

Dlhodobé skúsenosti teda garantujú kvalitu a dlhoročnú funkčnú spoľahlivosť. Využite  
potenciál celej rady vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí neustále pracujú na tom, aby 
produkty predávané pod značkou URSA® boli vždy na najvyššej technologickej úrovni.

Produktové skupiny URSA® ponúkajú širokú škálu konštrukčných riešení v spodnej a vrchnej 
stavbe.

Centrála

Obchodné zastúpenie

Výrobný závod GW

Výrobný závod XPS
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V‰etky otázky na slovenské aj európske technické normy v súvislosti s aplikáciou 

tepelno-izolaãn˘ch materiálov a systémov URSA® môÏete posielaÈ na e-mailovú adresu:

ursa.sk@uralita.com, alebo sa môÏete obrátiÈ telefonicky, prípadne písomne

na centrálu spoloãnosti URSA SK v Slovenskej republike.

URSA servis

URSA GLASSWOOL®

Tepelné, akustické a protipoÏiarne

izolácie s vysokou schopnosÈou

tepelného útlmu vhodné pre

nízkoenergetické stavby.

URSA XPS®

Tepelná izolácia z extrudovaného

polystyrénu s vysokou odolnosÈou

v tlaku, pouÏiteºná i vo vlhkom prostredí.
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tepelno-izolaãn˘ch materiálov a systémov URSA® môÏete posielaÈ na e-mailovú adresu:

ursa.sk@uralita.com, alebo sa môÏete obrátiÈ telefonicky, prípadne písomne na 

centrálu spoloãnosti URSA SK v Slovenskej republike.

URSA - záruka európskej kvality v tepeln˘ch izoláciách 

URSA, siln˘ európsky v˘robca tepeln˘ch izolácií, je dynamick˘m a spoºahliv˘m partnerom

s rozsiahlymi skúsenosÈami z rôznych klimatick˘ch prostredí. 

Dlhodobé skúsenosti teda garantujú kvalitu a dlhoroãnú funkãnú spoºahlivosÈ. VyuÏite

potenciál celej rady vysoko kvalifikovan˘ch pracovníkov, ktorí neustále pracujú na tom, aby

produkty predávané pod znaãkou URSA® boli vÏdy na najvy‰‰ej technologickej úrovni. 

Tri produktové skupiny URSA® ponúkajú ‰irokú ‰kálu kon‰trukãn˘ch rie‰ení v spodnej a vrchnej

stavbe.

URSA GLASSWOOL®

Tepelné, akustické a protipoÏiarne 

izolácie s vysokou schopnosÈou

tepelného útlmu vhodné pre

nízkoenergetické stavby. 

URSA XPS®

Tepelná izolácia z extrudovaného

polystyrénu s vysokou odolnosÈou

v tlaku, pouÏiteºná i vo vlhkom

prostredí. 

URSA TECH®

Systém pre tepelné a akustické

izolácie v oblasti technického

zariadenia budov a pre priemysel. 
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Odvetrávaná alebo neodvetrávaná skladba stre‰nej kon‰trukcie 

Jeden z prvkov, podºa ktorého je moÏne rozdeliÈ kon‰trukãné varianty zateplenia ‰ikm˘ch striech, je spôsob jej odvetrá-

vania. Pri pouÏití nekontaktn˘ch poistn˘ch podstre‰n˘ch fólií, tzv. mikroperforovan˘ch polyetylénov˘ch fólií, je nutné

voliÈ variantu prevetrávanej kon‰trukcie, tj.s prevetrávanou medzerou medzi tepeln˘m izolantom a poistnou fóliou. 

Je tu v‰ak treba dôkladne dbaÈ na nepreru‰enie vetracej medzery v celej dæÏke krokvového poºa. ZároveÀ je treba zaistiÈ,

aby nemohlo dôjsÈ k styku medzi tepeln˘m izolantom a fóliou.

PouÏitie kontaktn˘ch vysoko difúzne otvoren˘ch fólií umoÏÀuje zvoliÈ tzv. kon‰trukciu neprevetrávanú, kde poistná,

difúzna, hydroizolaãná fólia leÏí priamo na tepelnom izolante. Difúzne parametre t˘chto fólií zaistí efektívnej‰ie odvetra-

nie vlhkosti z kon‰trukcie ako by mohla dosiahnuÈ tzv. kon‰trukcia prevetrávaná, uºahãujú tak dosiahnutie normou poÏa-

dovan˘ch alebo doporuãen˘ch tepelne technick˘ch parametrov kon‰trukcie (STN 73 0540-2). 

Ako zvoliÈ typ kon‰trukcie: 

– Ak sa zvolí kon‰trukcia odvetrávaná, musí sa pri realizácií dbaÈ na dostatoãne veºkú a nepreru‰ovanú vetraciu medzeru

v celej ploche. Stre‰né okná alebo vikiere môÏu preru‰iÈ vetranú medzeru a znemoÏniÈ prevetrávanie. 

– Ak je vzduchová medzera nedostatoãne dimenzovaná, môÏe dôjsÈ ku kondenzácií vodn˘ch pár v kon‰trukcii. 

– Ak dôjde k styku medzi izolantom a nekontaktnou mikroperforovanou PE fóliou, naru‰í sa funkãnosÈ podstre‰nej

pojistnej fólie.. 

– Pri voºbe skladby s tepelnou izoláciou do plnej v˘‰ky krokvy, sa musí navrhnúÈ správny pomer difúznych odporov

vnútorn˘ch a vonkaj‰ích ochrann˘ch vrstiev. Nezávisle na zvolenej kon‰trukcii sa zv˘‰i funkãná bezpeãnosÈ pouÏitím

vysoko difúzne otvoren˘ch kontaktn˘ch poistn˘ch podstre‰n˘ch fólií.

Zábrana proti prúdeniu vzduchu (konvekcii) 

Jedn˘m z dôleÏit˘ch predpokladov pre správne fungovanie zateplenej kon‰trukcie ‰ikmej strechy je zabránenie prúdeniu

vzduchu medzi podkrovn˘mi miestnosÈami alebo vonkaj‰ím prostredím a vnútraj‰kom kon‰trukcie. 

V prípade, Ïe je umoÏnené prúdenie vzduchu z obytn˘ch miestností do kon‰trukcie strechy, dochádza vplyvom tejto chy-

by (v zimnom období) nielen k v˘razn˘m teplotn˘m stratám ale aj zároveÀ k transportu vodnej pary do kon‰trukcie, kde

para po ãase skondenzuje. Nasleduje hromadenie vlhkosti, ktorá môÏe zapríãiniÈ zníÏenie úãinnosti tepelnej izolácie a prí-

padne trvalé po‰kodenie nosnej kon‰trukcie krovu. 

Predpokladom pre zaistenie vzduchotesnosti zo strany podkrovn˘ch miestností je pouÏitie kvalitnej parozábrany alebo

parobrzdy, zároveÀ je treba dbaÈ na dôkladné rie‰enie v‰etk˘ch detailov (spoje fólia- fólia , fólia okolitá kon‰trukcia).

DôleÏité je taktieÏ zaistenie vzduchotesnosti na vonkaj‰ej strane stre‰ného plá‰Èa, ktoré aj tu zlep‰uje tepelno technické

vlastnosti kon‰trukcie. Na vnútornej strane stredného plá‰Èa je moÏné pouÏiÈ parozábrany alebo parobrzdy v kombinácií

s príslu‰n˘mi spojovacími prvkami. 

Na vonkaj‰iu stranu stredného plá‰Èa je nutné pouÏiÈ poistné podstre‰né fólie. Kontaktné poistné podstre‰né fólie umoÏ-

Àujú cel˘ rad kon‰trukãn˘ch variant: strecha prevetrávaná, neprevetrávaná, fólia na debnenie, atì... 

Pomocou vhodn˘ch lepiacích tmelov alebo pások je moÏné dosiahnuÈ to, Ïe v˘sledkom bude dokonale vzduchotesná

podstre‰ná vrstva bezpeãne zabraÀujúca priestupu kvapalnej vody z vonkaj‰ieho prostredia do kon‰trukcie, zároveÀ

umoÏÀujúca bezpeãné odparenie (napr. zbytkovej ) vlhkosti z kon‰trukcie zateplenej strechy. 

Strecha • 0504 • Strecha

Izolácie ‰ikmej strechy 

Pri zateplování ‰ikm˘ch striech je dôleÏité optimálne zladenie vlastností v‰etk˘ch komponentov; kvalitn˘ch,

osvedãen˘ch ,tepeln˘ch izolantov zo sklennej vlny URSA GLASSWOOL®,  podstre‰n˘ch vysoko difúzne otvo-

ren˘ch fólií, parozábran, parob⁄zd a montáÏneho príslu‰enstva. 

Prvky zateplenia: 

– plsÈ URSA® SF/DF 39

– parotesné fólie a reflexné parotesné fólie  

– parobrzdy  

– lepiace tmeli a lepiace pásky 

– kontaktné podstre‰né vysoko difúzne otvorené fólie 

PruÏné plsti zo sklennej vlny URSA GLASSWOOL® rady SF je moÏné r˘chlo, jednoducho a prakticky bez prie-

rezov a odrezkov vkladaÈ medzi krokvy. Svojou pruÏnosÈou zaistia tesné spojenie so stavebnou kon‰trukciou

bez ‰pár a medzier. PruÏn˘ izolaãn˘ materiál nieje potrebné v priebehu montáÏe dodatoãne zaisÈovaÈ. Správ-

ne zateplen˘ stre‰n˘ plá‰È spºÀa, pri správnom prevedení, poÏiadavky na odpovedajúce tepelno technické

vlastnosti, vzduchotesnosÈ, zamedzuje prechodu vodnej pary do zateplenej kon‰trukcie a zvy‰uje jej poÏiarnu

odolnosÈ. UmoÏÀuje tak splnenie poÏiadavkov protipoÏiarnej ochrany. Zateplenie strechy je moÏné previesÈ

i v nepriazniv˘ch poveternostn˘ch podmienkach. 

Charakteristika dobre zateplenej strechy

– v‰etky prvky sú v maximálnom súlade

– spºÀa v‰etky poÏiadavky tepelno technick˘ch noriem 

– jednoduchá realizácia 

– aplikácia izolaãného materiálu prakticky bez odrezkov 

– pri správnej aplikácií v súlade s montáÏnymi a doporuãen˘mi normami sú vylúãené riziká porúch 

zateplen˘ch kon‰trukcií a reklamácií 

– trvalé zachovanie vzduchotesnosti 

– vysoká poÏiarna odolnost kon‰trukcie.

Strecha

Pri navrhovaní a realizácii zateplen˘ch ‰ikm˘ch striech je potrebné posúdiÈ celú ‰kálu stavebne

fyzikálnych faktorov. Pre zachovanie úãinnosti a funkãnosti skladby zateplenia sú rozhodujúce

najmä: tepelnû technické vlastnosti celej kon‰trukcie zateplenej strechy, difúzne pomery a vzdu-

chotesnosÈ (zábrana proti stratám tepla konvekciou). 

1 URSA® DF/SF 
2 parozábrana alebo parobrzda 
3 URSA® DF/SF
4 podstre‰ná kontaktná difúzne 

otvorená fólia 
5 krokva

1

3

4

5

2

Parozábrana medzi vrstvami tepelnej izolácie

1

3

4

5

2

Parozábrana pod tepelnou izoláciou

1 parozábrana alebo parobrzda 
2 URSA® DF/SF 
3 provetrávaná medzera
4 podstre‰ná fólia 
5 krokva1

2

5
4

Neprevetrávaná kon‰trukcia zateplenej strechy

1
2
3

5
4

Prevetrávaná kon‰trukcia zateplenej strechy
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Je tu v‰ak treba dôkladne dbaÈ na nepreru‰enie vetracej medzery v celej dæÏke krokvového poºa. ZároveÀ je treba zaistiÈ,
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PouÏitie kontaktn˘ch vysoko difúzne otvoren˘ch fólií umoÏÀuje zvoliÈ tzv. kon‰trukciu neprevetrávanú, kde poistná,
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Predpokladom pre zaistenie vzduchotesnosti zo strany podkrovn˘ch miestností je pouÏitie kvalitnej parozábrany alebo
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vlastnosti kon‰trukcie. Na vnútornej strane stredného plá‰Èa je moÏné pouÏiÈ parozábrany alebo parobrzdy v kombinácií

s príslu‰n˘mi spojovacími prvkami. 

Na vonkaj‰iu stranu stredného plá‰Èa je nutné pouÏiÈ poistné podstre‰né fólie. Kontaktné poistné podstre‰né fólie umoÏ-
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Strecha

Pri navrhovaní a realizácii zateplen˘ch ‰ikm˘ch striech je potrebné posúdiÈ celú ‰kálu stavebne

fyzikálnych faktorov. Pre zachovanie úãinnosti a funkãnosti skladby zateplenia sú rozhodujúce

najmä: tepelnû technické vlastnosti celej kon‰trukcie zateplenej strechy, difúzne pomery a vzdu-

chotesnosÈ (zábrana proti stratám tepla konvekciou). 

1 URSA® DF/SF 
2 parozábrana alebo parobrzda 
3 URSA® DF/SF
4 podstre‰ná kontaktná difúzne 

otvorená fólia 
5 krokva
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Parozábrana medzi vrstvami tepelnej izolácie

1

3

4

5

2

Parozábrana pod tepelnou izoláciou

1 parozábrana alebo parobrzda 
2 URSA® DF/SF 
3 provetrávaná medzera
4 podstre‰ná fólia 
5 krokva1

2

5
4

Neprevetrávaná kon‰trukcia zateplenej strechy

1
2
3

5
4

Prevetrávaná kon‰trukcia zateplenej strechy
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Izolácia medzi krokvami u novostavieb 

Komponenty pre zateplenie ‰ikm˘ch striech medzi krokvami: 

– tepelná izolácia URSA® SF/DF

– parozábrany alebo parobrzdy  

– podstre‰né fólie 

– lepiace tmeli na difúzne otvorené podstre‰né fólie

– tmely na parozábrany

– lepiace pásky 

– tesniaca expanzná páska 

– butylová lepiaca páska 

– obojstranná lepiaca páska 

Podstre‰né, difúzne otvorené fólie zaistia v spojení s lepiacimi komponentmi ochranu strechy pred vonkaj‰ími vplyvmi

(a to i v dobe v˘stavby). 

PruÏná plsÈ zo sklennej vlny URSA® SF umoÏÀuje ºahkú a r˘chlu montáÏ a bezpeãné vyplnenie celého priestoru. 

Parozábrany a parobrzdy zaistia bezpeãnú ochranu zateplenej kon‰trukcie pred priestupom vodn˘ch pár a vzdu‰n˘m

prúdením (konvekciou). 

Prednosti izolácií URSA® pre zateplenie medzi krokvami: 

– zaisÈuje optimálnu tepelnú ochranu 

– ºahká a bezpeãná montáÏ 

– aplikácia materiálov prakticky bez odrezkov 

– umoÏÀuje jednoduché splnenie poÏiadavkou na poÏiarnu odolnosÈ 

Izolácia medzi krokvami • 0706 • Izolácia medzi krokvami 
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1 podstre‰ná fólia

2 lepiací tmel / butylová lepiaca páska

3 URSA® SF/DF

4 tmel na parozábrany / tesniaca 
expanzná páska

5 parozábrana alebo parobrzda

6 tmel na parozábrany, lepiaca páska, 
butylová lepiaca páska, obojstranná 
lepiaca páska

7 URSA® SF/DF

8 kon‰trukcia ro‰tu

Pokyny pre spracovanie 

Difúzne otvorené podstre‰né fólie sa kladú beÏn˘m spôsobom v pásoch po krokvách a spájajú sa pomocou tmelu

prípadne lepiacich pások.

PruÏná plsÈ URSA® SF sa vkladá bez nutnosti dodatoãného zaistenia medzi prvky drevenej kon‰trukcie. Spracovanie

materiálu na stavbe je moÏné prakticky bez odpadov. Rolka je vhodná pre v‰etky rozteãe krokiev. Formátovanie izolácie

je uºahãené oznaãením na povrchu plsti. ·írka prírezu: svetlá rozteã krokiev plus cca 2cm naviac zaruãuje bezpeãné

zaistenie izolaãného materiálu. Hrúbka izolaãnej vrstvy pri izolácií do plnej v˘‰ky krokiev zodpovedá hrúbke krokiev.

Pri odvetrávanej kon‰trukcii doporuãujeme zvoliÈ hrúbku izolácie prinajmen‰om o 4cm men‰iu, neÏ je hrúbka krokiev

(doporuãené dimenzie vetrania striech viì. STN 73 1901). 

Parozábrany alebo parobrzdy sa pokladajú bez záhybov pod spodnú tepelnú izolaãnú vrstvu prípadne medzi prvú

a druhú tepelno izolaãnú vrstvu. Pre spojenie sa pouÏíva obojstranná lepiaca páska alebo montáÏne sponky, ktoré sa

následne prelepia páskou. Jednotlivé pruhy fólie sa ukladajú s presahom pribliÏne 10 cm a spojujú sa tmelom alebo

páskami. Miesto lepeného spoja musia byÈ zbavené mastnoty a neãistôt. 

Spoje parozábran a parob⁄zd na okolité kon‰trukcie (murivo a pod.) sa utesÀujú pomocou tmelov alebo pomocou

tesniacej pásky s pouÏitím prítlaãnej li‰ty.

Zateplenie medzi krokvami u star‰ích budov 
Pri realizácii zateplenia u star‰ích striech v prípade, Ïe kon‰trukcia krovu aj stre‰ná krytina sú v bezchybnom stave, je

potrebné postupovaÈ podºa konkrétneho stavu. Navrhovanú kon‰trukciu je vÏdy nutné overiÈ v˘poãtom z hºadiska

bilancie vlhkosti podºa STN 730540 âasÈ 4., alebo STN EN ISO 13788. 

Pri navrhovaní kon‰trukcie zateplenia je potrebné poznaÈ odpoveì na niekoºko otázok: 

– Aká je pouÏitá podstre‰ná difúzne otvorená fólia? 

– Sú v kon‰trukcii strechy pouÏité kontralaty? 

– Bude pod podstre‰nou fóliou potrebné vytvoriÈ prevetrávanú medzeru? 

– Pokiaº je pouÏitá podstre‰ná poistná difúzne otvorená fólia, jedná sa o modernú fóliu umoÏÀujúcu kon‰trukãnú

variantu kontaktu fólie s tepelnou izoláciou? 

S pouÏitím izolácií je moÏné vyrie‰iÈ zateplenie ‰ikmej strechy pre v‰etky tieto varianty. 

Zateplenie strechy s existujúcou funkãnou podstre‰nou vrstvou 

V prípade, Ïe existujúca kon‰trukcia strechy má funkãnú podstre‰nú vrstvu (s debnením alebo bez debnenia), ktorá je

tvorená modernou kontaktnou difúznou fóliou, je postup pri zatepºovaní rovnak˘ ako pri realizácii novej strechy. 

Pokiaº je v existujúcej kon‰trukcii pouÏitá nekontaktná (PE), mikroperforovaná fólia, potom je potrebné zvoliÈ prever-

távanú kon‰trukciu strechy (dimenzovanie prevetrávan˘ch medzier viì STN 731901). Z vnútornej strany sa po aplikácií

izolaãného materiálu URSA GLASWOOL® montuje parozábrana prípadne parobrzda.

Zateplenie strechy bez funkãnej podstre‰nej vrstvy 

Pokiaº je potrebné zatepliÈ stre‰nú kon‰trukciu, kde nie je pouÏitá funkãná podstre‰ná vrstva a strecha je tvorená len

krytinou, je moÏné previezÈ dodatoãnú montáÏ difúznej fólie medzi krokvy s pouÏitím prítlaãn˘ch lí‰t. 
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Pokyny pre spracovanie 

Difúzne otvorené podstre‰né fólie sa kladú beÏn˘m spôsobom v pásoch po krokvách a spájajú sa pomocou tmelu

prípadne lepiacich pások.

PruÏná plsÈ URSA® SF sa vkladá bez nutnosti dodatoãného zaistenia medzi prvky drevenej kon‰trukcie. Spracovanie

materiálu na stavbe je moÏné prakticky bez odpadov. Rolka je vhodná pre v‰etky rozteãe krokiev. Formátovanie izolácie

je uºahãené oznaãením na povrchu plsti. ·írka prírezu: svetlá rozteã krokiev plus cca 2cm naviac zaruãuje bezpeãné

zaistenie izolaãného materiálu. Hrúbka izolaãnej vrstvy pri izolácií do plnej v˘‰ky krokiev zodpovedá hrúbke krokiev.

Pri odvetrávanej kon‰trukcii doporuãujeme zvoliÈ hrúbku izolácie prinajmen‰om o 4cm men‰iu, neÏ je hrúbka krokiev

(doporuãené dimenzie vetrania striech viì. STN 73 1901). 

Parozábrany alebo parobrzdy sa pokladajú bez záhybov pod spodnú tepelnú izolaãnú vrstvu prípadne medzi prvú

a druhú tepelno izolaãnú vrstvu. Pre spojenie sa pouÏíva obojstranná lepiaca páska alebo montáÏne sponky, ktoré sa

následne prelepia páskou. Jednotlivé pruhy fólie sa ukladajú s presahom pribliÏne 10 cm a spojujú sa tmelom alebo

páskami. Miesto lepeného spoja musia byÈ zbavené mastnoty a neãistôt. 

Spoje parozábran a parob⁄zd na okolité kon‰trukcie (murivo a pod.) sa utesÀujú pomocou tmelov alebo pomocou

tesniacej pásky s pouÏitím prítlaãnej li‰ty.

Zateplenie medzi krokvami u star‰ích budov 
Pri realizácii zateplenia u star‰ích striech v prípade, Ïe kon‰trukcia krovu aj stre‰ná krytina sú v bezchybnom stave, je

potrebné postupovaÈ podºa konkrétneho stavu. Navrhovanú kon‰trukciu je vÏdy nutné overiÈ v˘poãtom z hºadiska

bilancie vlhkosti podºa STN 730540 âasÈ 4., alebo STN EN ISO 13788. 

Pri navrhovaní kon‰trukcie zateplenia je potrebné poznaÈ odpoveì na niekoºko otázok: 

– Aká je pouÏitá podstre‰ná difúzne otvorená fólia? 

– Sú v kon‰trukcii strechy pouÏité kontralaty? 

– Bude pod podstre‰nou fóliou potrebné vytvoriÈ prevetrávanú medzeru? 

– Pokiaº je pouÏitá podstre‰ná poistná difúzne otvorená fólia, jedná sa o modernú fóliu umoÏÀujúcu kon‰trukãnú

variantu kontaktu fólie s tepelnou izoláciou? 

S pouÏitím izolácií je moÏné vyrie‰iÈ zateplenie ‰ikmej strechy pre v‰etky tieto varianty. 

Zateplenie strechy s existujúcou funkãnou podstre‰nou vrstvou 

V prípade, Ïe existujúca kon‰trukcia strechy má funkãnú podstre‰nú vrstvu (s debnením alebo bez debnenia), ktorá je

tvorená modernou kontaktnou difúznou fóliou, je postup pri zatepºovaní rovnak˘ ako pri realizácii novej strechy. 

Pokiaº je v existujúcej kon‰trukcii pouÏitá nekontaktná (PE), mikroperforovaná fólia, potom je potrebné zvoliÈ prever-

távanú kon‰trukciu strechy (dimenzovanie prevetrávan˘ch medzier viì STN 731901). Z vnútornej strany sa po aplikácií

izolaãného materiálu URSA GLASWOOL® montuje parozábrana prípadne parobrzda.

Zateplenie strechy bez funkãnej podstre‰nej vrstvy 

Pokiaº je potrebné zatepliÈ stre‰nú kon‰trukciu, kde nie je pouÏitá funkãná podstre‰ná vrstva a strecha je tvorená len

krytinou, je moÏné previezÈ dodatoãnú montáÏ difúznej fólie medzi krokvy s pouÏitím prítlaãn˘ch lí‰t. 
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Zateplená strecha s izoláciou medzi a pod krokvami

Druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami uºahãuje splnenie poÏiadaviek tepelno technick˘ch noriem t˘m, Ïe umoÏ-

Àuje zvaã‰iÈ vrstvu izolácie bez ohºadu na v˘‰ku krokiev a zároveÀ minimalizuje vplyv tepeln˘ch mostov.

Hodnoty súãiniteºa prechodu tepla U podºa STN 73 05 40 - 2: ‰ikmá strecha nad obytn˘m priestorom so sklonom >45°: maximálna hodno-
ta: 0,46 W/m2K, odporúãaná hodnota: 0,32 W/m2K; plochá a ‰ikmá strecha _ 45°: maximálna hodnota: 0,30 W/m2K, odporúãaná hodnota:
0,20 W/m2K.

Hodnoty súãiniteºa prechodu tepla U podºa STN 73 05 40 - 2: ‰ikmá strecha nad obytn˘m priestorom so sklonom >45°: maximálna hodno-
ta: 0,46 W/(m2.K), odporúãaná hodnota: 0,32 W/(m2K); plochá a ‰ikmá strecha ≤ 45°: maximálna hodnota: 0,30 W/(m2K), odporúãaná hod-
nota: 0,20 W/(m2K).

1 parozábrana 
2 druhá vrstva tepelnej izolácie URSA®

3 URSA® SF/DF 
4 podstre‰né fólie
5 krokva

1

3

4

5

2

Zateplenie medzi krokvami
Zateplená strecha s izoláciou medzi krokvami

1 podstre‰né fólie
2 pomocná li‰ta
3 prítlaãná li‰ta
4 plsÈ URSA®

5 krokva
6 parozábrany alebo parobrzdy
7 podhºad

ProtipoÏiarna ochrana v ‰ikmej streche 

URSA GLASSWOOL® je zaradená podºa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheÀ A1 (nehorºavá) Nepodporuje ‰íre-

nie poÏiaru. Kon‰trukcia strechy s pouÏitím tepelnej izolácie URSA GLASSWOOL® môÏe spæÀaÈ poÏiadavku na dobu

poÏiarnej odolnosti aÏ 90 min. 

PoÏiarna odolnosÈ kon‰trukcií ‰ikm˘ch striech s pouÏitím izolaãn˘ch materiálov URSA®

Klasifikácia Stre‰né bednenie Kon‰trukcie URSA® izolaãn˘ materiál Spodné oplá‰Èenie

F 30 B bez stre‰ného krokvy SF 32, SF 39, sádrokartónová protipoÏiarna

debnenia akostná trieda II doska 12,5 mm alebo sádrovláknitá

‰írka ≥ 40 mm doska 12,5 mm (Fermacell)

F 30 B drevotrísková deska krokve  sádrokartónová protipoÏiarna
≥ 16 mm akostná trieda II doska 12,5 mm nebo

alebo palubky ‰írka ≥ 40 mm sádrovláknitá doska 
≥ 19 mm 12,5 mm (Fermacell)

F 90 B drevotrísková deska krokve  sádrokartónová protipoÏiarna
≥ 16 mm akostná trieda II doska Knauf 25,0 mm

‰írka ≥ 40 mm na kovovej kon‰trukcii

Kon‰trukcia: stre‰né ta‰ky a poistná hydroizolaãná fólia. U strechy s debnením

1 podstre‰ná kontaktná difúzne  otvorená fólia
2 prípadné drevené debnenie
3 krokva
4 URSA® DF/SF
5 parozábrana
6 podhºad

1

3
4

5

2
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Akustická izolácia v ‰ikmej streche 

PruÏné izolácie na báze sklennej vlny sú druhom materiálu, ktor˘ optimálnym spôsobom pohlcuje zvukové vlny. Tuhé

tepelno izolaãné materiály napr. penov˘ polystyrén alebo polyuretánová pena môÏu pôsobiÈ ako membrána a naopak

akustické parametre v˘razne zhor‰iÈ. URSA® SF, DF s akustick˘m vlnov˘m odporom Ξ ≥ 5 kPa.s/m2 je veºmi vhodná pre

vyuÏitie aj ako izolácia proti prenikaniu hluku cez kon‰trukciu zateplenej ‰ikmej strechy. Kon‰trukcia strechy s pouÏi-

tím URSA GLASWOOL® môÏe splniÈ v‰etky poÏiadavky na ochranu proti hluku. 

RW,R Hrúbka izolácie URSA® podhºad
dB mm

47 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

48 > 120 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

49 > 140 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

49 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 22 kg/m2

50 > 180 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

50 > 120 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 22 kg/m2

51 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na pruÏnom profile
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

51 1. vrstva > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na pruÏnom profile
2. vrstva > 50 plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

52 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na pruÏnom profile
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 22 kg/m2

Zateplenie strechy bez kontralatí 
V urãit˘ch prípadoch (pokiaº je existujúca kon‰trukcia strechy bez kontralatí) je potrebné zaistiÈ dostatoãnú prevetrávanú

medzeru v priestore pod strechou. Prevetrávanú medzeru je moÏné zaistiÈ s vyuÏitím pomocn˘ch lí‰t (viì obrázok).

<
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SF 32,SF 39, DF 35, DF 37, DF 39

SF 32, SF 39, DF 35, DF 37, 
DF 39, TWP 1, TWF 1

 sa dosahujú vy‰‰ie hodnoty.

 35, DF 37,DF

SF 32, SF 39,
 35, DF 37,DF

SF 32, SF 39,
 35, DF 37,DF

Strecha zateplená izoláciou URSA GLASSWOOL® (0,032 ≤ λD ≤ 0,039; 
(W/mK)), podiel dreva v konštrukcii 12,3 %, neprevetrávaná medzera 
tvorená latou 30 mm, podhľad zo sádrokartónu 12,5 mm (λD = 0,21 
(W/mK)).

Strecha zateplená izoláciou URSA GLASSWOOL® (0,032 ≤ λD ≤ 0,039; 
(W/mK)), podiel dreva v konštrukcii 11,8 %, neprevetrávaná medzera 
tvorená latou 30 mm, podhľad zo sádrokartónu 12,5 mm (λD = 0,21 
(W/mK)).

Zateplená strecha s izoláciou medzi krokvami

Hrúbka izolácie 
(mm)

SF 32                       
U [W/(mK)]

DF 35                   
U [W/(mK)]

DF 37                   
U [W/(mK)]

SF 39 / DF 39
U [W/(mK)]

140 0,28 0,30 0,31 0,32

160 0,25 0,27 0,27 0,28

180 0,23 0,24 0,25 0,26

200 0,21 0,22 0,23 0,24

220 0,19 0,20 0,21 0,22

Zateplená strecha s izoláciou medzi a pod krokvami

Hrúbka izolácie 
1. / 2. vrstva (mm)

SF 32 / DF 35                       
U [W/(mK)]

DF 35 / DF 35                      
U [W/(mK)]

DF 37 / DF 37                      
U [W/(mK)]

DF 39, SF 39 / DF 39                      
U [W/(mK)]

140/50 0,22 0,23 0,24 0,24

160/50 0,20 0,21 0,22 0,23

180/50 0,19 0,19 0,20 0,21

200/50 0,17 0,18 0,19 0,20

220/50 0,16 0,17 0,18 0,18
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Druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami uºahãuje splnenie poÏiadaviek tepelno technick˘ch noriem t˘m, Ïe umoÏ-

Àuje zvaã‰iÈ vrstvu izolácie bez ohºadu na v˘‰ku krokiev a zároveÀ minimalizuje vplyv tepeln˘ch mostov.

Hodnoty súãiniteºa prechodu tepla U podºa STN 73 05 40 - 2: ‰ikmá strecha nad obytn˘m priestorom so sklonom >45°: maximálna hodno-
ta: 0,46 W/m2K, odporúãaná hodnota: 0,32 W/m2K; plochá a ‰ikmá strecha _ 45°: maximálna hodnota: 0,30 W/m2K, odporúãaná hodnota:
0,20 W/m2K.

Hodnoty súãiniteºa prechodu tepla U podºa STN 73 05 40 - 2: ‰ikmá strecha nad obytn˘m priestorom so sklonom >45°: maximálna hodno-
ta: 0,46 W/(m2.K), odporúãaná hodnota: 0,32 W/(m2K); plochá a ‰ikmá strecha ≤ 45°: maximálna hodnota: 0,30 W/(m2K), odporúãaná hod-
nota: 0,20 W/(m2K).

1 parozábrana 
2 druhá vrstva tepelnej izolácie URSA®

3 URSA® SF/DF 
4 podstre‰né fólie
5 krokva
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Zateplenie medzi krokvami
Zateplená strecha s izoláciou medzi krokvami

1 podstre‰né fólie
2 pomocná li‰ta
3 prítlaãná li‰ta
4 plsÈ URSA®

5 krokva
6 parozábrany alebo parobrzdy
7 podhºad

ProtipoÏiarna ochrana v ‰ikmej streche 

URSA GLASSWOOL® je zaradená podºa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheÀ A1 (nehorºavá) Nepodporuje ‰íre-

nie poÏiaru. Kon‰trukcia strechy s pouÏitím tepelnej izolácie URSA GLASSWOOL® môÏe spæÀaÈ poÏiadavku na dobu

poÏiarnej odolnosti aÏ 90 min. 

PoÏiarna odolnosÈ kon‰trukcií ‰ikm˘ch striech s pouÏitím izolaãn˘ch materiálov URSA®

Klasifikácia Stre‰né bednenie Kon‰trukcie URSA® izolaãn˘ materiál Spodné oplá‰Èenie

F 30 B bez stre‰ného krokvy SF 32, SF 39, sádrokartónová protipoÏiarna

debnenia akostná trieda II doska 12,5 mm alebo sádrovláknitá

‰írka ≥ 40 mm doska 12,5 mm (Fermacell)

F 30 B drevotrísková deska krokve  sádrokartónová protipoÏiarna
≥ 16 mm akostná trieda II doska 12,5 mm nebo

alebo palubky ‰írka ≥ 40 mm sádrovláknitá doska 
≥ 19 mm 12,5 mm (Fermacell)

F 90 B drevotrísková deska krokve  sádrokartónová protipoÏiarna
≥ 16 mm akostná trieda II doska Knauf 25,0 mm

‰írka ≥ 40 mm na kovovej kon‰trukcii

Kon‰trukcia: stre‰né ta‰ky a poistná hydroizolaãná fólia. U strechy s debnením

1 podstre‰ná kontaktná difúzne  otvorená fólia
2 prípadné drevené debnenie
3 krokva
4 URSA® DF/SF
5 parozábrana
6 podhºad
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Akustická izolácia v ‰ikmej streche 

PruÏné izolácie na báze sklennej vlny sú druhom materiálu, ktor˘ optimálnym spôsobom pohlcuje zvukové vlny. Tuhé

tepelno izolaãné materiály napr. penov˘ polystyrén alebo polyuretánová pena môÏu pôsobiÈ ako membrána a naopak

akustické parametre v˘razne zhor‰iÈ. URSA® SF, DF s akustick˘m vlnov˘m odporom Ξ ≥ 5 kPa.s/m2 je veºmi vhodná pre

vyuÏitie aj ako izolácia proti prenikaniu hluku cez kon‰trukciu zateplenej ‰ikmej strechy. Kon‰trukcia strechy s pouÏi-

tím URSA GLASWOOL® môÏe splniÈ v‰etky poÏiadavky na ochranu proti hluku. 

RW,R Hrúbka izolácie URSA® podhºad
dB mm

47 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

48 > 120 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

49 > 140 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

49 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 22 kg/m2

50 > 180 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

50 > 120 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na laÈovej kon‰trukcii
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 22 kg/m2

51 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na pruÏnom profile
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

51 1. vrstva > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na pruÏnom profile
2. vrstva > 50 plo‰ná hmotnosÈ ≥ 11 kg/m2

52 > 100 drevotrisková doska, sádrokartónová alebo sádrovláknitá doska na pruÏnom profile
plo‰ná hmotnosÈ ≥ 22 kg/m2

Zateplenie strechy bez kontralatí 
V urãit˘ch prípadoch (pokiaº je existujúca kon‰trukcia strechy bez kontralatí) je potrebné zaistiÈ dostatoãnú prevetrávanú

medzeru v priestore pod strechou. Prevetrávanú medzeru je moÏné zaistiÈ s vyuÏitím pomocn˘ch lí‰t (viì obrázok).

<
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Renovácia ‰ikmej strechy • 1110 • Renovácia ‰ikmej strechy 

V minulosti zatepºované podkrovia v prevaÏnej väã‰ine prípadov nesplÀujú tepelno technické poÏiadavky platn˘ch

noriem tzn. ãasto sú nedostatoãne tepelne izolované. TaktieÏ  vzduchotesnosÈ (ochrana proti stratám tepla konvekciou)

b˘vala v minulosti ãasto zanedbávaná. Takéto podkrovia nemôÏu ponúknuÈ dostatoãn˘ komfort v zmysle tepelnej

pohody (v období zimnom aj teplom) a primeran˘ch nákladov na vykurovanie miestností. 

STN 730540-2 definuje poÏadované hodnoty súãiniteºa prechodu tepla U , pre novostavby a rekon‰trukcie. Je potrebné

dbaÈ na dodrÏanie t˘chto hodnôt, pretoÏe tieto sú zárukou úspory energie pri vykurovaní a t˘m aj kvality b˘vania

v podkrovn˘ch miestnostiach. 

Pred kaÏdou rekon‰trukciou je potrebné posúdiÈ v‰etky dôsledky predpokladan˘ch úprav. 

Sanáciou je nutné dosiahnuÈ tieto ciele: 

– zníÏenie tepeln˘ch strát, 

– spoºahlivá vzduchotesnosÈ  

– zaistenie plne vyhovujúceho difúzneho reÏimu strechy. 

1

2

3

4

7

5

6

1 pôvodná  kon‰trukcia

2 parobrzda a konvekãná zábrana 

3 lepiaci tmel

4 prítlaãná lata

5 lepiaci tmel alebo butylová lepiaci páska

6 URSA ®

7 podstre‰né fólie

Renovácia ‰ikmej strechy 

Pri renovácii star‰ích budov sa musia tepelno technické parametre ich jednotliv˘ch kon‰trukãn˘ch ãastí
takmer vÏdy prispôsobiÈ poÏiadavkám súãasn˘ch noriem a predpisov. Strecha musí spæÀaÈ poÏiadavky
na zodpovedajúce tepelno technické parametre, difúzny reÏim a vzduchotesnosÈ. 

Je potrebné maÈ na pamäti aj to, Ïe norma STN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) je nielen platná, ale

i záväzná.

Ak sa prevádza v˘mena krytiny, potom je väã‰inou kon‰trukcia strechy prístupná iba z vonku. Je vhod-

né pouÏiÈ skladbu, ktorá spoºahlivo zaisÈuje ochranu pred konvenãn˘m prúdením a zároveÀ splÀuje

tepelnû technické a akustické poÏiadavky súãasne platn˘ch noriem. Overené difúzne pomery pôvodnej

strechy by mali byÈ zanedbateºne ovplyvnené alebo upravené tak, aby strecha bola dostatoãne chráne-

ná pred nebezpeãím po‰kodenia vplyvom kondenzácie vo vnútri kon‰trukcie. 

V˘hody dodateãnej renovácie ‰ikmej strechy 
– dodatoãné zateplenie pri rekon‰trukcii stre‰ného plá‰Èa zvonku, 

– zachovanie vnútorného obloÏenia, 

– podkrovné miestnosti je moÏné pouÏívaÈ aj poãas rekon‰trukcie strechy, 

– dosahuje sa optimálna tepelná a zvuková izolácia a t˘m aj vysok˘ komfort b˘vania, 

– trvalá vzduchotesnosÈ bez vplyvu na difúzny reÏim strechy, 

– vlhkosÈ, ktorá pri montáÏi do kon‰trukcie vnikla, sa môÏe po rekon‰trukcii strechy vypariÈ, 

– rekon‰trukciu je moÏné prevádzaÈ aj pri nepriaznivom poãasí 

– izolaãn˘ materiál nenasáva vlhkosÈ ani pri krátkodobom priamom kontakte s vodou, 

– je moÏné dosiahnuÈ protipoÏiarnu odolnosÈ kon‰trukcie aÏ 90 min., 

– je moÏné dosiahnuÈ optimálnych akustick˘ch vlastností 

Kontaktná podstre‰ná difúzna fólia pre renováciu striech umoÏÀuje zaplniÈ tepelnou izoláciou cel˘ priestor medzi kro-

kvami. Pokiaº tento priestor nestaãí a nebránia tomu iné okolnosti, je moÏné zv˘‰iÈ celkovú hrúbku izolácie zv˘‰ením

v˘‰ky krokvy pomocou nadstaven˘ch hranolov. Pri prevádzaní zmien na kon‰trukcii krovu sa v kaÏdom prípade poraì-

te so statikom. Aj bez ohºadu na tepelno izolaãné poÏiadavky je nutné v niektor˘ch prípadoch (neprípustné prehnutie

stre‰n˘ch nosníkov) zv˘‰iÈ v˘‰ku krokiev. Zlep‰ia sa tak tepelno technické parametre strechy, pretoÏe je moÏné vyuÏiÈ

celú zväã‰enú v˘‰ku pre vyplnenie izoláciou. VÏdy je potrebné dbaÈ na dostatoãné odvetranie kon‰trukcie. 

1 podstre‰ná difúzna fólia
2 URSA GLASSWOOL®

3 krokva
4 prítlaãná lata
5 parobrzda a konvekãná zábrana
6 pôvodná kon‰trukcia podhºadu a zateplenia

Predchádzajúce poÏiadavky je popísaná skladba schopná splniÈ. Nutn˘m predpokladom je v‰ak vÏdy posúdenie pôvod-

ného stavu, hlavne je treba klásÈ dôraz na difúzne pomery a bilanciu vlhkosti. Celkovú skladbu, ktorú je vÏdy nutné  pos-

údiÈ podºa konkrétneho stavu pôvodnej kon‰trukcie, sa zaistí optimálny difúzny reÏim rekon‰truovanej kon‰trukcie. Prí-

padná vlhkosÈ (napr. zvy‰ková) zo stre‰nej kon‰trukcie sa môÏe rovnako ako pred obnovou, odvádzaÈ bez ak˘chkoºvek

zábran kon‰trukciou, nezhromaÏduje sa a nespôsobuje ‰kody na dreven˘ch ãastiach krovu.

Prvky skladby renovovanej strechy 

– plsÈ URSA ®

– parobrzda a konvekãná zábrana (2m ≤ sd ≤ 4m) 

– kontaktná podstre‰ná difúzna fólia

– tmel na difúzne fólie

– butylová páska

Tepelno izolaãné plste URSA GLASWOOL® je moÏné pouÏiÈ pre v‰etky rozostupy krokiev. Dodávajú sa v rolkách a pri

montáÏi sa prirezávajú podºa konkrétneho rozostupu. 

Parobrzdy, ãiastoãne difúzne otvorené fólie (2m ≤ sd 4m), sa pouÏívaju ako vnútorná konvekãná zábrana. 

Vysoko difúzne otvorené fólie sa pouÏívajú ako poistné podstre‰né fólie. U star‰ích stre‰n˘ch kon‰trukcií sú pouÏité

rôzne varianty vnútorného obloÏenia a zateplenia. Dodatoãne sa prevádzali rôzne vnútorné úpravy a nadstavby. âasto

boli pouÏívané napríklad ºahké stavebné dosky z drevitej vlny. Spolu s minerálnou omietkou, ktorá je na nich, môÏu

tvoriÈ dostatoãnú parozábranu. Podobne je potrebné posudzovaÈ drevené alebo neskôr pouÏívané sádrokartónové

obloÏenie. Pri renovácii je potrebné vziaÈ do úvahy aj to, ãi ostane zachované aj mnoÏstvo vlhkosti emitované pouÏí-

vaním miestnosti (napr. pokiaº z obytnej miestnosti vznikne kúpeºÀa). 

Renovácia ‰ikmej strechy
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Renovácia ‰ikmej strechy • 1110 • Renovácia ‰ikmej strechy 

V minulosti zatepºované podkrovia v prevaÏnej väã‰ine prípadov nesplÀujú tepelno technické poÏiadavky platn˘ch

noriem tzn. ãasto sú nedostatoãne tepelne izolované. TaktieÏ  vzduchotesnosÈ (ochrana proti stratám tepla konvekciou)

b˘vala v minulosti ãasto zanedbávaná. Takéto podkrovia nemôÏu ponúknuÈ dostatoãn˘ komfort v zmysle tepelnej

pohody (v období zimnom aj teplom) a primeran˘ch nákladov na vykurovanie miestností. 

STN 730540-2 definuje poÏadované hodnoty súãiniteºa prechodu tepla U , pre novostavby a rekon‰trukcie. Je potrebné

dbaÈ na dodrÏanie t˘chto hodnôt, pretoÏe tieto sú zárukou úspory energie pri vykurovaní a t˘m aj kvality b˘vania

v podkrovn˘ch miestnostiach. 

Pred kaÏdou rekon‰trukciou je potrebné posúdiÈ v‰etky dôsledky predpokladan˘ch úprav. 

Sanáciou je nutné dosiahnuÈ tieto ciele: 

– zníÏenie tepeln˘ch strát, 

– spoºahlivá vzduchotesnosÈ  

– zaistenie plne vyhovujúceho difúzneho reÏimu strechy. 
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1 pôvodná  kon‰trukcia

2 parobrzda a konvekãná zábrana 

3 lepiaci tmel

4 prítlaãná lata

5 lepiaci tmel alebo butylová lepiaci páska

6 URSA ®

7 podstre‰né fólie

Renovácia ‰ikmej strechy 

Pri renovácii star‰ích budov sa musia tepelno technické parametre ich jednotliv˘ch kon‰trukãn˘ch ãastí
takmer vÏdy prispôsobiÈ poÏiadavkám súãasn˘ch noriem a predpisov. Strecha musí spæÀaÈ poÏiadavky
na zodpovedajúce tepelno technické parametre, difúzny reÏim a vzduchotesnosÈ. 

Je potrebné maÈ na pamäti aj to, Ïe norma STN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) je nielen platná, ale

i záväzná.

Ak sa prevádza v˘mena krytiny, potom je väã‰inou kon‰trukcia strechy prístupná iba z vonku. Je vhod-

né pouÏiÈ skladbu, ktorá spoºahlivo zaisÈuje ochranu pred konvenãn˘m prúdením a zároveÀ splÀuje

tepelnû technické a akustické poÏiadavky súãasne platn˘ch noriem. Overené difúzne pomery pôvodnej

strechy by mali byÈ zanedbateºne ovplyvnené alebo upravené tak, aby strecha bola dostatoãne chráne-

ná pred nebezpeãím po‰kodenia vplyvom kondenzácie vo vnútri kon‰trukcie. 

V˘hody dodateãnej renovácie ‰ikmej strechy 
– dodatoãné zateplenie pri rekon‰trukcii stre‰ného plá‰Èa zvonku, 

– zachovanie vnútorného obloÏenia, 

– podkrovné miestnosti je moÏné pouÏívaÈ aj poãas rekon‰trukcie strechy, 

– dosahuje sa optimálna tepelná a zvuková izolácia a t˘m aj vysok˘ komfort b˘vania, 

– trvalá vzduchotesnosÈ bez vplyvu na difúzny reÏim strechy, 

– vlhkosÈ, ktorá pri montáÏi do kon‰trukcie vnikla, sa môÏe po rekon‰trukcii strechy vypariÈ, 

– rekon‰trukciu je moÏné prevádzaÈ aj pri nepriaznivom poãasí 

– izolaãn˘ materiál nenasáva vlhkosÈ ani pri krátkodobom priamom kontakte s vodou, 

– je moÏné dosiahnuÈ protipoÏiarnu odolnosÈ kon‰trukcie aÏ 90 min., 

– je moÏné dosiahnuÈ optimálnych akustick˘ch vlastností 

Kontaktná podstre‰ná difúzna fólia pre renováciu striech umoÏÀuje zaplniÈ tepelnou izoláciou cel˘ priestor medzi kro-

kvami. Pokiaº tento priestor nestaãí a nebránia tomu iné okolnosti, je moÏné zv˘‰iÈ celkovú hrúbku izolácie zv˘‰ením

v˘‰ky krokvy pomocou nadstaven˘ch hranolov. Pri prevádzaní zmien na kon‰trukcii krovu sa v kaÏdom prípade poraì-

te so statikom. Aj bez ohºadu na tepelno izolaãné poÏiadavky je nutné v niektor˘ch prípadoch (neprípustné prehnutie

stre‰n˘ch nosníkov) zv˘‰iÈ v˘‰ku krokiev. Zlep‰ia sa tak tepelno technické parametre strechy, pretoÏe je moÏné vyuÏiÈ

celú zväã‰enú v˘‰ku pre vyplnenie izoláciou. VÏdy je potrebné dbaÈ na dostatoãné odvetranie kon‰trukcie. 

1 podstre‰ná difúzna fólia
2 URSA GLASSWOOL®

3 krokva
4 prítlaãná lata
5 parobrzda a konvekãná zábrana
6 pôvodná kon‰trukcia podhºadu a zateplenia

Predchádzajúce poÏiadavky je popísaná skladba schopná splniÈ. Nutn˘m predpokladom je v‰ak vÏdy posúdenie pôvod-

ného stavu, hlavne je treba klásÈ dôraz na difúzne pomery a bilanciu vlhkosti. Celkovú skladbu, ktorú je vÏdy nutné  pos-

údiÈ podºa konkrétneho stavu pôvodnej kon‰trukcie, sa zaistí optimálny difúzny reÏim rekon‰truovanej kon‰trukcie. Prí-

padná vlhkosÈ (napr. zvy‰ková) zo stre‰nej kon‰trukcie sa môÏe rovnako ako pred obnovou, odvádzaÈ bez ak˘chkoºvek

zábran kon‰trukciou, nezhromaÏduje sa a nespôsobuje ‰kody na dreven˘ch ãastiach krovu.

Prvky skladby renovovanej strechy 

– plsÈ URSA ®

– parobrzda a konvekãná zábrana (2m ≤ sd ≤ 4m) 

– kontaktná podstre‰ná difúzna fólia

– tmel na difúzne fólie

– butylová páska

Tepelno izolaãné plste URSA GLASWOOL® je moÏné pouÏiÈ pre v‰etky rozostupy krokiev. Dodávajú sa v rolkách a pri

montáÏi sa prirezávajú podºa konkrétneho rozostupu. 

Parobrzdy, ãiastoãne difúzne otvorené fólie (2m ≤ sd 4m), sa pouÏívaju ako vnútorná konvekãná zábrana. 

Vysoko difúzne otvorené fólie sa pouÏívajú ako poistné podstre‰né fólie. U star‰ích stre‰n˘ch kon‰trukcií sú pouÏité

rôzne varianty vnútorného obloÏenia a zateplenia. Dodatoãne sa prevádzali rôzne vnútorné úpravy a nadstavby. âasto

boli pouÏívané napríklad ºahké stavebné dosky z drevitej vlny. Spolu s minerálnou omietkou, ktorá je na nich, môÏu

tvoriÈ dostatoãnú parozábranu. Podobne je potrebné posudzovaÈ drevené alebo neskôr pouÏívané sádrokartónové

obloÏenie. Pri renovácii je potrebné vziaÈ do úvahy aj to, ãi ostane zachované aj mnoÏstvo vlhkosti emitované pouÏí-

vaním miestnosti (napr. pokiaº z obytnej miestnosti vznikne kúpeºÀa). 

Renovácia ‰ikmej strechy
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Zateplenie nad krokvami • 1312 • Renovácia ‰ikmej strechy 

Akékoºvek zmeny v nosnej kon‰trukcii strechy by sa nemali prevádzaÈ bez porady so statikom. Izolaãn˘ materiál

URSA ®

byÈ asi o 2 cm väã‰ia neÏ je svetlá rozteã  krokví. T˘m sa zaistí spoºahlivé prilnutie izolaãného materiálu k nosnéj kon-

‰trukcii. 

Hrúbka tepelnej izolácie je podmienená v˘‰kou krokvy. Pokiaº je moÏné zaistiÈ prevetranie strechy pouÏitím kontralatí

pod stre‰n˘mi latami, potom je pre izoláciu k dispozícii celá v˘‰ky krokvy (vã. prípadného nadstavenia krokvy). V prí-

pade, Ïe nie je moÏné, z akéhokoºvek dôvodu pouÏiÈ kontralaty, je nutné voliÈ hrúbky izolaãného materiálu tak, aby

pod latovaním vznikla primeraná odvetrávacia medzera. Na izolaãn˘ materiál sa poloÏí kontaktná podstre‰ná poistná

fólia. Jej poloÏenie by sa malo prevádzaÈ zospodu, kolmo na sklon strechy. V spojoch sa musí poãítaÈ s presahmi asi

10 cm a to vÏdy vrchnej vrstvy nad spodnou. Presahy fólií je nutné zlepiÈ vhodnou páskou alebo tmelom.

Nad podstre‰nou fóliou sa pokraãuje v kon‰trukcii strechy beÏn˘m spôsobom pouÏitím konralatí. Ak nie je moÏné pou-

ÏiÈ kontralatovanie, je potrebné poloÏiÈ podstre‰nú fóliu s dostatoãn˘m prevesením tak, aby bolo moÏné namontovaÈ

pomocnú li‰tu k zaisteniu prevetrávania pod stre‰nou krytinou. 

1 podstre‰ná difúzna fólia

2 nadstavenie krokví

3 URSA GLASSWOOL®

4 krokva

5 prítlaãná lata

6 parobrzda a konvekãná 
zábrana

7 pôvodná kon‰trukcia 
podhºadov a zateplenia

Renovácia ‰ikm˘ch striech so zväã‰ením
kon‰trukãnej v˘‰ky strechy.

1 podstre‰ná difúzna fólia

2 pomocná li‰ta zaisÈujúca
prevetrávanú medzeru

3 krokva

4 izolaãná vrstva 

5 prítlaãná lata

6 parobrzda a konvekãná
zábrana 

7 pôvodná kon‰trukcia 
podhºadov a zateplenia

Renovácia ‰ikm˘ch striech bez zväã‰enia
kon‰trukãnej v˘‰ky strechy.
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Zateplenie nad krokvami 

PouÏitie hydrofobizovan˘ch tepeln˘ch izolácií zo sklennej vlny URSA GLASSWOOL® umoÏÀuje také rie‰e-

nie zateplenia ‰ikmej strechy nad krokvami. 

V˘hody zateplenia ‰ikmej strechy nad krokvami: 

– vysoká úroveÀ tepelnej ochrany a ochrany pred hlukom 

– tvarová stálosÈ zateplenia

– nehorºavá tepelná izolácia 

– úspora skladovacích priestorov, ºahká manipulácia a r˘chle spracovanie 

1 parobrzda alebo parozábrana 

2 dreven˘ nosn˘ prvok

3 lepiaci tmel na parozábrany a parobrz-
dy alebo lepiaca páska

- lepiaca páska

- butylénová lepiaca páska

- obojstranná lepiaca páska

4 URSA ®

5 lepiaci tmel na podstre‰né difúzne fólie

6 podstre‰ná difúzna fólie 

Pokyny pre spracovanie 

Na vrstvu debnenia nad krokvami sa ako prvá poloÏí parozábrana, alebo parobrzda. Fólia sa poloÏí s presahom aspoÀ 10 cm

a zlepuje sa tmelom, alebo pomocou pásky. Nasleduje montáÏ nadstavenia krokvy u odkvapovej hrany, ktoré tvorí opornú

kon‰trukciu zatepºovacieho systému. 

Pokraãuje montáÏ dreven˘ch prvkov, ktoré sú poloÏené prieãne nad krokvami a tvoria priestor pre vloÏenie tepelnej izo-

lácie. Prvá rada dreven˘ch prvkov sa ukotví o nadstavenie krokiev u odkvapovej hrany. Tepelná izolácia URSA

alebo DF 40 h sa poloÏí na parozábranu v smere zdola nahor. Tepelná izolácia sa na poÏadovanú mieru odreÏe pri vlast-

nej montáÏi priamo na streche. MontáÏ pokraãuje ukotvením ìal‰ej rady dreven˘ch prvkov a postup sa ìalej opakuje. Po

zakrytí celej strechy sa pokraãuje poloÏením poistnej kontaktnej difúzne otvorenej fólie. Nakoniec sa prevedie montáÏ

kontralatí, latí a stre‰nej krytiny. 
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Pokyny pre spracovanie
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pritom na rovinnosť.
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Fasáda • 1514 • Fasáda

Tepelná izolácia priemyseln˘ch fasád 
Priemyslové fasády je moÏné optimálne izolovaÈ tepelne aj akusticky pomo-

cou fasádnych dosiek URSA® FKP PLUS. Dosky sú podºa STN EN 13501 

Tepelné izolácie URSA® v prevetrávan˘ch zatepºovacích
systémoch 
Ako optimálny izolaãn˘ materiál pre pouÏitie v prevetrávan˘ch zatepºovacích systémoch sú dodávané fasádne izolaã-

né dosky URSA®

Sú hydrofobizované, jednostranne ka‰írované netkanou sklennou textíliou. Dosky vykazujú pozdæÏny ‰pecifick˘ odpor

proti prúdeniu vzduchu Ξ ≥ 5 kPa.s/m2 a v˘znamne tak zlep‰ujú akusticko-izolaãné vlastnosti fasády. Prevetrávané

fasádne zatepºovacie systémy sa ãasto pouÏívajú pre rekon‰trukcie obvodov˘ch plá‰Èov obytn˘ch alebo priemyseln˘ch

budov, v‰ade tam, kde môÏe byÈ problém s vlhkosÈou kon‰trukcie.

Prevetrávané fasádne systémy s izolaãn˘mi doskami URSA®

®

U-celej kon‰trukcie W/(m2 .K)

60 0,48

80 0,38

100 0,31

120 0,26

140 0,23

160 0,20

Pre v˘poãet bola predpokladaná nasledujúca skladba kon‰trukcie: vnútorná omietka 15 mm (λ = 0,35 W/(mK)), Ïelezobetón 200 mm
(λ =2,1 W/(mK)), tepelná izolácia URSA® λ D = 0,035 W/(mK)).

Pro v˘poãet byla pfiedpokládána tato skladba konstrukce: vnitfiní omítka 15 mm (λ = 0,35 W/(mK)), zdivo z vápenopískov˘ch cihel 240
mm (λ = 0,79 W/(m.K)), tepelná izolace uvnitfi zdiva URSA® KDP 2/V-S ( λD = 0,035 W/(mK))., lícové zdivo 115 mm (λ = 0,81 W/(mK))

Tepelná izolácia v dvojvrstvovom murive 
Tepelno izolaãné dosky URSA® KDP 2/V-S boli vyvinuté ‰peciálne pre pouÏitie v kon‰trukcii dvojvrstvového muriva.  Sú hy-

drofobizované a jednostranne ka‰írované sklennou netkanou textíliou. 

MôÏu byÈ pouÏité pre prevetrávané zateplenie kon‰trukcie alebo ako tepelná izolácia vo vnútraj‰ku muriva. Tepelné

izolácie URSA GLASWOOL® nepodporujú ‰írenie poÏiaru a s pozdæÏnym ‰pecifick˘m odporom proti prúdeniu zvuku

Ξ > 5 kPa.s/m2 v˘znamne prispievajú k zvukovej izolácii obvodového plá‰Èa.

Tepelné izolácie URSA® pre dvojvrstvové murivo 
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URSA λ D = 0,035 W/mKKDP 2/V-S    

KDP 2/V-S (

Hrúbka izolácie mm

zaradené do triedy A1 (nehorºavé).

®

U-celej kon‰trukcie W/(m2 .K)

60 0,48

80 0,38

100 0,31

120 0,26

140 0,23

160 0,20

URSA λ D = 0,035 W/mKKDP 2/V-S    

Hrúbka izolácie mm

Pokyny pre spracovanie

Použitie dosiek URSA® KDP 2/V-S nie je z hľadiska požiarnej bezpečnosti obmedzené výškou budovy ani typom opláštenia 

budovy. Izolačné dosky sa kladú do vopred pripravenej konštrukcie roštu tak, že tesne priliehajú k zatepľovanej stene a ku 

konštrukcii roštu. Dosky sú vždy ukladané na väzbu, zaistenie dosiek sa kotví pomocou fasádnych tanierových hmoždiniek  

(∅ taniera > 80 mm).

Hmoždinky sa umiestňujú buď po dvoch do plochy, alebo v mieste styku dosiek. Počet tanierových hmoždiniek je 

potrebné primerane zvýšiť v rohoch budovy.

URSA® KDP 2/V-S    λD = 0,035 [W/(mK)]
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Priemyslové fasády je možné optimálne izolovať tepelne aj akusticky pomocou

fasádnych dosiek URSA® FKP PLUS. Dosky sú podľa STN EN 13501 

zaradené do triedy A2d0s1 (nehorľavé).
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budov, v‰ade tam, kde môÏe byÈ problém s vlhkosÈou kon‰trukcie.

Prevetrávané fasádne systémy s izolaãn˘mi doskami URSA®

®

U-celej kon‰trukcie W/(m2 .K)

60 0,48

80 0,38

100 0,31

120 0,26

140 0,23

160 0,20

Pre v˘poãet bola predpokladaná nasledujúca skladba kon‰trukcie: vnútorná omietka 15 mm (λ = 0,35 W/(mK)), Ïelezobetón 200 mm
(λ =2,1 W/(mK)), tepelná izolácia URSA® λ D = 0,035 W/(mK)).

Pro v˘poãet byla pfiedpokládána tato skladba konstrukce: vnitfiní omítka 15 mm (λ = 0,35 W/(mK)), zdivo z vápenopískov˘ch cihel 240
mm (λ = 0,79 W/(m.K)), tepelná izolace uvnitfi zdiva URSA® KDP 2/V-S ( λD = 0,035 W/(mK))., lícové zdivo 115 mm (λ = 0,81 W/(mK))

Tepelná izolácia v dvojvrstvovom murive 
Tepelno izolaãné dosky URSA® KDP 2/V-S boli vyvinuté ‰peciálne pre pouÏitie v kon‰trukcii dvojvrstvového muriva.  Sú hy-

drofobizované a jednostranne ka‰írované sklennou netkanou textíliou. 

MôÏu byÈ pouÏité pre prevetrávané zateplenie kon‰trukcie alebo ako tepelná izolácia vo vnútraj‰ku muriva. Tepelné

izolácie URSA GLASWOOL® nepodporujú ‰írenie poÏiaru a s pozdæÏnym ‰pecifick˘m odporom proti prúdeniu zvuku

Ξ > 5 kPa.s/m2 v˘znamne prispievajú k zvukovej izolácii obvodového plá‰Èa.

Tepelné izolácie URSA® pre dvojvrstvové murivo 
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KDP 2/V-S. 

URSA λ D = 0,035 W/mKKDP 2/V-S    

KDP 2/V-S (

Hrúbka izolácie mm

zaradené do triedy A1 (nehorºavé).

®

U-celej kon‰trukcie W/(m2 .K)

60 0,48

80 0,38

100 0,31

120 0,26

140 0,23

160 0,20

URSA λ D = 0,035 W/mKKDP 2/V-S    

Hrúbka izolácie mm

Pokyny pre spracovanie

Dosky URSA® KDP 2/V-S sa kladú na väzbu, tesne k sebe na vnútorné murivo. Kotvenie sa prevádza použitím príslušných 

systémových hmoždiniek podobne ako u fasádneho systému, podľa predpisov výrobcu kotviaceho materiálu.

Pre výpočet bola predpokládaná táto skladba konštrukcie: vnútorná omietka 15 mm (λ = 0,35 W / (mK)), murivo z vápennopieskových tehál 240 mm 
(λ = 0,79 W / (mK)), tepelná izolácia vnútri muriva URSA® KDP 2/VS (λD = 0,035 W / (mK)), lícové murivo 115 mm (λ = 0,81 W / (mK)).

URSA® KDP 2/V-S    λD = 0,035 [W/(mK)]



Kon‰trukcia prieãky StupeÀ nepriezvuãnosti RW,R

Hrúbka Hrúbka Hrúbka Sádrokartón Sádro-
oplá‰tenia URSA® TWP 1 prieãky vláknité

alebo dosky
URSA® TWF 1

Klasifikácia
Kon‰trukcia Izolaãn˘ materiál URSA® Oplá‰tenie 1. vrstva Oplá‰tenie 2. vrstva

F 30 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm sádrokartónové protipoÏiarne —

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm dosky2), 12,5 mm

F 30 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm Fermacell, 12,5 mm —

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 30 B drevené stojky TWP 1, ≥ 40 mm sádrokartónové protipoÏiarne —

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm dosky2), 12,5 mm

F 30 B drevené stojky TWP 1, ≥ 40 mm Fermacell, 12,5 mm —

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 30 B drevené stojky TWP 1, ≥ 40 mm drevotriesková doska, 16 mm —

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 90 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm sádrokartónové protipoÏiarne sádrokartónové protipoÏiarne

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm dosky2), 12,5 mm dosky2), 12,5 mm

F 90 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm Fermacell, 12,5 mm Fermacell, 12,5 mm

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 90 B drevené stojky TWP 1, ≥ 60 mm drevotriesková doska, 19 mm drevotriesková doska, 19 mm

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 75/60 mm

F 90 B drevené stojky TWP 1, ≥ 80 mm sádrokartónové protipoÏiarne sádrokartónové protipoÏiarne

≥ 40 x 100 mm3) alebo TWF 1, ≥100/80 mm dosky2), 12,5 mm dosky2), 12,5 mm

1) CW-profil podºa DIN 18 182-1, pri pouÏití väã‰ieho profilu zostáva klasifikácia nezmenená.
2) Sádrokartónové protipoÏiarne dosky typu GK(F podºa STN EN 520).
3) ·írka x hrúbka podºa DIN 4102-4, pri pouÏití väã‰ieho prieãneho profilu zostáva klasifikácia nezmenená.

Prieãky • 1716 • Prieãky 

Prieãky  
V kon‰trukciách ºahk˘ch prieãok sú izolaãné materiály pouÏívané vo väã‰ine prípadov ako izolácia akustická.

U vhodne navrhnutej kon‰trukcie pri pouÏití izolácie zo sklennej vlny je moÏné bez problémov prekroãiÈ

nepriezvuãnosÈ klasickej murovanej prieãky s rovnakou hrúbkou. Izolaãn˘ materiál zo sklennej vlny prispieva

k zvy‰ovaniu ãasu poÏiarnej odolnosti ºahk˘ch prieãok a pomáha tak splniÈ nároãné poÏiadavky protipoÏiar-

nej ochrany.

Izolácie ºahk˘ch kon‰trukcií prieãok s pouÏitím izolaãn˘ch materiálov URSA®

Pre nosnú kon‰trukciu ºahk˘ch prieãok sa obvykle pouÏívajú kovové profily, v niektor˘ch prípadoch aj drevené hranoly

tak, aby vÏdy splnili poÏiadavky v˘robcov oplá‰tenia prieãok. Prieãkové izolácie URSA® TWP 1 (dosky) TWF 1 (rolky) sú

vyrábané v tak˘ch rozmeroch, aby vyhovovali najãastej‰ie pouÏívan˘m rozostupom, ktoré pre nosnú kon‰trukciu prieãky

predpisujú v˘robcovia systémov suchej v˘stavby. Dosky sa vkladajú medzi profily prakticky bez odrezkov.

V prípade, Ïe kon‰trukcia bude od seba oddeºovaÈ priestory s rozdielnymi teplotn˘mi alebo vlhkostn˘mi pomermi,

môÏe sa vyskytnúÈ nutnosÈ pouÏiÈ parozábranu alebo parobrzdu (doporuãujeme overiÈ v˘poãtom). 

1 oplá‰tenie

2 nosná kon‰trukcia

PoÏiarna odolnosÈ ºahk˘ch prieãok s pouÏitím izolaãn˘ch materiálov URSA® (podºa DIN 4102)

2

1

2

1

3

3

Jednoduch˘ CW - profil mm mm mm dB dB

Jednoduch˘ CW 50 12,5 40 75 40-43 41-46

Jednoduch˘ CW 75 12,5 40 100 40-44 44-49

Jednoduch˘ CW 75 12,5 60 100 41-44 47-52

Jednoduch˘ CW 100 12,5 40 125 42-45 46-49

Jednoduch˘ CW 100 12,5 80 125 42-48 49-53

Jednoduch˘ CW 50 2 x 12,5 40 100 47-52 51-54

Jednoduch˘ CW 75 2 x 12,5 40 125 48-52 51-57

Jednoduch˘ CW 75 2 x 12,5 60 125 49-53 56-57

Jednoduch˘ CW 100 2 x 12,5 40 150 48-55 52-57

Jednoduch˘ CW 100 2 x 12,5 80 150 50-56 56-58

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 40 155 57-59 62
CW 50 + 50

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 2 x 40 155 59-60 62-64
CW 50 + 50

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 60 205 57-58 64
CW 75 + 75

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 2 x 60 205 58-60 64-66
CW 75 + 75

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 80 255 58-60 65
CW 100 + 100

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 2 x 80 255 60-63 67
CW 100 + 100

Akustická izolácia URSA® v ºahk˘ch prieãkach 
Prieãkové dosky URSA® TWP 1 a plste TWF 1 s pozdæÏnym ‰pecifick˘m odporom proti prúdeniu zvuku Ξ ≥ 5 kPa . s/m2

sú veºmi vhodné pre akustickú izoláciu v ºahk˘ch kon‰trukciách prieãok. 

Medzera medzi oplá‰tením by mala byÈ vyplnená izolaãn˘m materiálom. Hrúbky, v ktor˘ch sú plste a dosky dodávané

sú ‰tandardizované s rozmermi profilov pre stavby prieãok. PouÏitím prieãkov˘ch dosiek URSA® TWP 1 alebo plste

URSA® TWF 1 v kombinácii s vhodn˘m oplá‰tením kon‰trukcie je moÏné dosiahnuÈ v˘razné zlep‰enie stupÀa neprie-

zvuãnosti. 

Ocelové nosné profily
s oplá‰tûním 
sádrokartonov˘mi nebo
sádrovláknit˘mi 
deskami

StupeÀ laboratornej vzduchovej nepriezvuãnosti Rw
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Kon‰trukcia prieãky StupeÀ nepriezvuãnosti RW,R

Hrúbka Hrúbka Hrúbka Sádrokartón Sádro-
oplá‰tenia URSA® TWP 1 prieãky vláknité

alebo dosky
URSA® TWF 1

Klasifikácia
Kon‰trukcia Izolaãn˘ materiál URSA® Oplá‰tenie 1. vrstva Oplá‰tenie 2. vrstva

F 30 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm sádrokartónové protipoÏiarne —

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm dosky2), 12,5 mm

F 30 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm Fermacell, 12,5 mm —

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 30 B drevené stojky TWP 1, ≥ 40 mm sádrokartónové protipoÏiarne —

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm dosky2), 12,5 mm

F 30 B drevené stojky TWP 1, ≥ 40 mm Fermacell, 12,5 mm —

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 30 B drevené stojky TWP 1, ≥ 40 mm drevotriesková doska, 16 mm —

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 90 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm sádrokartónové protipoÏiarne sádrokartónové protipoÏiarne

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm dosky2), 12,5 mm dosky2), 12,5 mm

F 90 A CW-Profil1) TWP 1, ≥ 40 mm Fermacell, 12,5 mm Fermacell, 12,5 mm

50 x 0,6 alebo TWF 1, ≥ 50/40 mm

F 90 B drevené stojky TWP 1, ≥ 60 mm drevotriesková doska, 19 mm drevotriesková doska, 19 mm

≥ 40 x 80 mm3) alebo TWF 1, ≥ 75/60 mm

F 90 B drevené stojky TWP 1, ≥ 80 mm sádrokartónové protipoÏiarne sádrokartónové protipoÏiarne

≥ 40 x 100 mm3) alebo TWF 1, ≥100/80 mm dosky2), 12,5 mm dosky2), 12,5 mm

1) CW-profil podºa DIN 18 182-1, pri pouÏití väã‰ieho profilu zostáva klasifikácia nezmenená.
2) Sádrokartónové protipoÏiarne dosky typu GK(F podºa STN EN 520).
3) ·írka x hrúbka podºa DIN 4102-4, pri pouÏití väã‰ieho prieãneho profilu zostáva klasifikácia nezmenená.

Prieãky • 1716 • Prieãky 

Prieãky  
V kon‰trukciách ºahk˘ch prieãok sú izolaãné materiály pouÏívané vo väã‰ine prípadov ako izolácia akustická.

U vhodne navrhnutej kon‰trukcie pri pouÏití izolácie zo sklennej vlny je moÏné bez problémov prekroãiÈ

nepriezvuãnosÈ klasickej murovanej prieãky s rovnakou hrúbkou. Izolaãn˘ materiál zo sklennej vlny prispieva

k zvy‰ovaniu ãasu poÏiarnej odolnosti ºahk˘ch prieãok a pomáha tak splniÈ nároãné poÏiadavky protipoÏiar-

nej ochrany.

Izolácie ºahk˘ch kon‰trukcií prieãok s pouÏitím izolaãn˘ch materiálov URSA®

Pre nosnú kon‰trukciu ºahk˘ch prieãok sa obvykle pouÏívajú kovové profily, v niektor˘ch prípadoch aj drevené hranoly

tak, aby vÏdy splnili poÏiadavky v˘robcov oplá‰tenia prieãok. Prieãkové izolácie URSA® TWP 1 (dosky) TWF 1 (rolky) sú

vyrábané v tak˘ch rozmeroch, aby vyhovovali najãastej‰ie pouÏívan˘m rozostupom, ktoré pre nosnú kon‰trukciu prieãky

predpisujú v˘robcovia systémov suchej v˘stavby. Dosky sa vkladajú medzi profily prakticky bez odrezkov.

V prípade, Ïe kon‰trukcia bude od seba oddeºovaÈ priestory s rozdielnymi teplotn˘mi alebo vlhkostn˘mi pomermi,

môÏe sa vyskytnúÈ nutnosÈ pouÏiÈ parozábranu alebo parobrzdu (doporuãujeme overiÈ v˘poãtom). 

1 oplá‰tenie

2 nosná kon‰trukcia

PoÏiarna odolnosÈ ºahk˘ch prieãok s pouÏitím izolaãn˘ch materiálov URSA® (podºa DIN 4102)

2

1

2

1

3

3

Jednoduch˘ CW - profil mm mm mm dB dB

Jednoduch˘ CW 50 12,5 40 75 40-43 41-46

Jednoduch˘ CW 75 12,5 40 100 40-44 44-49

Jednoduch˘ CW 75 12,5 60 100 41-44 47-52

Jednoduch˘ CW 100 12,5 40 125 42-45 46-49

Jednoduch˘ CW 100 12,5 80 125 42-48 49-53

Jednoduch˘ CW 50 2 x 12,5 40 100 47-52 51-54

Jednoduch˘ CW 75 2 x 12,5 40 125 48-52 51-57

Jednoduch˘ CW 75 2 x 12,5 60 125 49-53 56-57

Jednoduch˘ CW 100 2 x 12,5 40 150 48-55 52-57

Jednoduch˘ CW 100 2 x 12,5 80 150 50-56 56-58

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 40 155 57-59 62
CW 50 + 50

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 2 x 40 155 59-60 62-64
CW 50 + 50

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 60 205 57-58 64
CW 75 + 75

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 2 x 60 205 58-60 64-66
CW 75 + 75

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 80 255 58-60 65
CW 100 + 100

Dvojit˘ CW - profil 2 x 12,5 2 x 80 255 60-63 67
CW 100 + 100

Akustická izolácia URSA® v ºahk˘ch prieãkach 
Prieãkové dosky URSA® TWP 1 a plste TWF 1 s pozdæÏnym ‰pecifick˘m odporom proti prúdeniu zvuku Ξ ≥ 5 kPa . s/m2

sú veºmi vhodné pre akustickú izoláciu v ºahk˘ch kon‰trukciách prieãok. 

Medzera medzi oplá‰tením by mala byÈ vyplnená izolaãn˘m materiálom. Hrúbky, v ktor˘ch sú plste a dosky dodávané

sú ‰tandardizované s rozmermi profilov pre stavby prieãok. PouÏitím prieãkov˘ch dosiek URSA® TWP 1 alebo plste

URSA® TWF 1 v kombinácii s vhodn˘m oplá‰tením kon‰trukcie je moÏné dosiahnuÈ v˘razné zlep‰enie stupÀa neprie-

zvuãnosti. 

Ocelové nosné profily
s oplá‰tûním 
sádrokartonov˘mi nebo
sádrovláknit˘mi 
deskami

StupeÀ laboratornej vzduchovej nepriezvuãnosti Rw
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 * pozri tiež prospekt ochrana proti hluku vydaný spoločnosťou URSA SK



Podlaha/strop • 1918 • Podlaha/strop

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napfi. plávajúca laminátová
3 podkladová drevotriesková alebo 

drevo‰tiepková doska s perodráÏkou
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napr. plávajúca laminátová
3 cementov˘ poter
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

5

Izolácie proti kroãajovému hluku 
Izolaãné dosky zo sklennej vlny v kon‰trukcii podláh plnia najãastej‰ie funkciu izolácie proti kroãajové-

mu hluku. Tvorí prekáÏku ‰íreniu zvuku v kon‰trukcii. ZároveÀ plnia funkciu tepelného izolantu, pokiaº

sa pouÏíva v kon‰trukcii oddeºujúcej priestory s rôznym teplotn˘m reÏimom. 

(orienta  né hodnoty stavebné normované hladiny akustického tlaku)

Hrúbka HmotnosÈ Hodnoty pre Hodnoty pre Hodnoty pre 
ÈaÏkej kon‰trukcie1) ÈaÏkú kon‰trukciu ÈaÏkú kon‰trukciu ºahkú 

kon‰trukcie kg/m2 bez kroãajovej URSA® TEP > 20 kon‰trukciu
stropu izolácie pod vrstvou URSA® TEP

mm L’n,w,eq,R dB betónového poteru pod podlahov˘mi doskami
L’n,w,R dB ≥ 22 mm / L’n,w,R dB

cca. 130 320 77 47 52

cca. 140 380 74 44 49

cca. 190 450 71 41 46

1) objemová hmotnost ρ = 2.400 kg/m3

PoÏiarna odolnosÈ priehºadov˘ch stropn˘ch kon‰trukcií

Klasifikácia Horn˘ obklad Kon‰trukcia URSA GLASSWOOL® Spodné oplá‰tenie

F 30 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 32, SF 39, DF 35, sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

alebo palúbka > 22 mm ‰írka > 40 mm > 100 mm 12,5 mm alebo Fermacell, 12,5 mm

F 90 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 35, SF 39, DF 40 Knauf sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

‰írka > 40 mm 25,0 mm na kovovej vnútornej kon‰trukcii

1 betónov˘ poter
2 PE-fólia
3 extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® N-III-I

alebo URSA XPS® N-III-L
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 nosná doska
6 podhºad s pouÏitím izolácie zo sklennej

vlny URSA GLASSWOOL®

1

3

4

5

2

Skladba podlahy: betónov˘ poter 50 mm (λ = 1,4 W/(m..K)), kroãajová izolácia URSA GLASSWOOL® 40 - 5 mm, extrudovan˘ polystyrén
URSA XPS®, Ïelezobetón 140 (λ

Kon‰trukcia podlahy zateplenej s pouÏitím URSA XPS

=2,1 W/(mK)).

® a kroãajovej izolácie URSA GLASSWOOL®

Dreven˘ trámov˘ strop 
Tepelno technické parametre stropn˘ch kon‰trukcií oddeºujúcich priestory vykurované a nevykurované urãuje 

STN 730540-2. U stropn˘ch kon‰trukcií je nutné správne dimenzovaÈ aj parametre akustické a protipoÏiarne. Pre izoláciu

trámov˘ch kon‰trukcií stropu sú kvôli svojim vlastnostiam (nízka hmotnosÈ, nehorºavosÈ) vhodné izolaãné plste URSA®

DF 39, 42. 

1 podlaha 
2 priehºadová kon‰trukcia
3 URSA GLASSWOOL®

4 podhºad

1

3

4

2

Tepelná izolácia podláh 
Materiály pouÏité pri tepeln˘ch izoláciách podláh musia spæÀaÈ okrem tepelno izolaãn˘ch poÏiadaviek aj poÏiadavky na

mechanické vlastnosti, obzvlá‰È na pevnosÈ v tlaku. V‰etk˘m poÏiadavkám kladen˘m na podlahy vyhovujú dosky

z extrudovaného polystyrénu URSA XPS®. Pre dosiahnutie potrebn˘ch parametrov tepelno technick˘ch aj akustick˘ch

je vhodné kombinovaÈ vlastnosti extrudovaného polystyrénu URSA XPS® a kroãajovej izolácie URSA GLASWOOL®. Izolaã-

né dosky URSA XPS® sú najvhodnej‰ím materiálom pre pouÏitie v kon‰trukcii priemyslov˘ch podláh, kde je nutné pre-

ná‰aÈ statické aj dynamické zaÈaÏenie. Pre toto pouÏitie ich predurãujú nielen v˘borné tepelno technické a mechanické

vlastnosti, ale aj v˘borná chemická odolnosÈ, nenasiakavosÈ a rozmerová stálosÈ. 

6

URSA® kroãajová izolácia

Hrúbka izolácie U  W/(m2.K)

50 0,35

60 0,32

80 0,29

100 0,25

120 0,23

1) Sádrokartónové protipoÏiarne dosky podºa DIN 18180 podºa ABP.
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ã   Dosiahnuteºné úrovne útlmu kroãajového hluku

DF 37 

> 100 mmDF 37 

Dosky URSA® TEP sú určené pre ľahké alebo ťažké (betónové alebo anhydrátové) podlahy. Pre akustické oddelenie 

podlahy od zvislých častí konštrukcie je nutné použiť pozdĺž stien okrajové pásky.

V konštrukciách podláh, na stropných konštrukciách medzi podlažiami sa doporučuje používať izoláciu proti 

kročajovému hluku. Dosky zo sklennej vlny URSA® TEP, dodávané v rôznych hrúbkach sú vhodné pre použitie v ťažkých 

konštrukciách podláh (podlaha je tvorená betónovou doskou na izolácii), ako aj v ľahkých konštrukciách podláh 

(podlaha je tvorená napr. drevotrieskovými doskami).

Pri navrhovaní kročajovej izolácie je potrebné brať do úvahy vlastnosti konštrukcie podlahy a spolupôsobenie 

nadväzujúcich zvislých konštrukcií.

Podlaha/strop • 1918 • Podlaha/strop

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napfi. plávajúca laminátová
3 podkladová drevotriesková alebo 

drevo‰tiepková doska s perodráÏkou
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napr. plávajúca laminátová
3 cementov˘ poter
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

5

Izolácie proti kroãajovému hluku 
Izolaãné dosky zo sklennej vlny v kon‰trukcii podláh plnia najãastej‰ie funkciu izolácie proti kroãajové-

mu hluku. Tvorí prekáÏku ‰íreniu zvuku v kon‰trukcii. ZároveÀ plnia funkciu tepelného izolantu, pokiaº

sa pouÏíva v kon‰trukcii oddeºujúcej priestory s rôznym teplotn˘m reÏimom. 

(orienta  né hodnoty stavebné normované hladiny akustického tlaku)

Hrúbka HmotnosÈ Hodnoty pre Hodnoty pre Hodnoty pre 
ÈaÏkej kon‰trukcie1) ÈaÏkú kon‰trukciu ÈaÏkú kon‰trukciu ºahkú 

kon‰trukcie kg/m2 bez kroãajovej URSA® TEP > 20 kon‰trukciu
stropu izolácie pod vrstvou URSA® TEP

mm L’n,w,eq,R dB betónového poteru pod podlahov˘mi doskami
L’n,w,R dB ≥ 22 mm / L’n,w,R dB

cca. 130 320 77 47 52

cca. 140 380 74 44 49

cca. 190 450 71 41 46

1) objemová hmotnost ρ = 2.400 kg/m3

PoÏiarna odolnosÈ priehºadov˘ch stropn˘ch kon‰trukcií

Klasifikácia Horn˘ obklad Kon‰trukcia URSA GLASSWOOL® Spodné oplá‰tenie

F 30 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 32, SF 39, DF 35, sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

alebo palúbka > 22 mm ‰írka > 40 mm > 100 mm 12,5 mm alebo Fermacell, 12,5 mm

F 90 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 35, SF 39, DF 40 Knauf sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

‰írka > 40 mm 25,0 mm na kovovej vnútornej kon‰trukcii

1 betónov˘ poter
2 PE-fólia
3 extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® N-III-I

alebo URSA XPS® N-III-L
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 nosná doska
6 podhºad s pouÏitím izolácie zo sklennej

vlny URSA GLASSWOOL®

1

3

4

5

2

Skladba podlahy: betónov˘ poter 50 mm (λ = 1,4 W/(m..K)), kroãajová izolácia URSA GLASSWOOL® 40 - 5 mm, extrudovan˘ polystyrén
URSA XPS®, Ïelezobetón 140 (λ

Kon‰trukcia podlahy zateplenej s pouÏitím URSA XPS

=2,1 W/(mK)).

® a kroãajovej izolácie URSA GLASSWOOL®

Dreven˘ trámov˘ strop 
Tepelno technické parametre stropn˘ch kon‰trukcií oddeºujúcich priestory vykurované a nevykurované urãuje 

STN 730540-2. U stropn˘ch kon‰trukcií je nutné správne dimenzovaÈ aj parametre akustické a protipoÏiarne. Pre izoláciu

trámov˘ch kon‰trukcií stropu sú kvôli svojim vlastnostiam (nízka hmotnosÈ, nehorºavosÈ) vhodné izolaãné plste URSA®

DF 39, 42. 

1 podlaha 
2 priehºadová kon‰trukcia
3 URSA GLASSWOOL®

4 podhºad

1

3

4

2

Tepelná izolácia podláh 
Materiály pouÏité pri tepeln˘ch izoláciách podláh musia spæÀaÈ okrem tepelno izolaãn˘ch poÏiadaviek aj poÏiadavky na

mechanické vlastnosti, obzvlá‰È na pevnosÈ v tlaku. V‰etk˘m poÏiadavkám kladen˘m na podlahy vyhovujú dosky

z extrudovaného polystyrénu URSA XPS®. Pre dosiahnutie potrebn˘ch parametrov tepelno technick˘ch aj akustick˘ch

je vhodné kombinovaÈ vlastnosti extrudovaného polystyrénu URSA XPS® a kroãajovej izolácie URSA GLASWOOL®. Izolaã-

né dosky URSA XPS® sú najvhodnej‰ím materiálom pre pouÏitie v kon‰trukcii priemyslov˘ch podláh, kde je nutné pre-

ná‰aÈ statické aj dynamické zaÈaÏenie. Pre toto pouÏitie ich predurãujú nielen v˘borné tepelno technické a mechanické

vlastnosti, ale aj v˘borná chemická odolnosÈ, nenasiakavosÈ a rozmerová stálosÈ. 

6

URSA® kroãajová izolácia

Hrúbka izolácie U  W/(m2.K)

50 0,35

60 0,32

80 0,29

100 0,25

120 0,23

1) Sádrokartónové protipoÏiarne dosky podºa DIN 18180 podºa ABP.
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Podlaha/strop • 1918 • Podlaha/strop

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napfi. plávajúca laminátová
3 podkladová drevotriesková alebo 

drevo‰tiepková doska s perodráÏkou
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napr. plávajúca laminátová
3 cementov˘ poter
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

5

Izolácie proti kroãajovému hluku 
Izolaãné dosky zo sklennej vlny v kon‰trukcii podláh plnia najãastej‰ie funkciu izolácie proti kroãajové-

mu hluku. Tvorí prekáÏku ‰íreniu zvuku v kon‰trukcii. ZároveÀ plnia funkciu tepelného izolantu, pokiaº

sa pouÏíva v kon‰trukcii oddeºujúcej priestory s rôznym teplotn˘m reÏimom. 

(orienta  né hodnoty stavebné normované hladiny akustického tlaku)

Hrúbka HmotnosÈ Hodnoty pre Hodnoty pre Hodnoty pre 
ÈaÏkej kon‰trukcie1) ÈaÏkú kon‰trukciu ÈaÏkú kon‰trukciu ºahkú 

kon‰trukcie kg/m2 bez kroãajovej URSA® TEP > 20 kon‰trukciu
stropu izolácie pod vrstvou URSA® TEP

mm L’n,w,eq,R dB betónového poteru pod podlahov˘mi doskami
L’n,w,R dB ≥ 22 mm / L’n,w,R dB

cca. 130 320 77 47 52

cca. 140 380 74 44 49

cca. 190 450 71 41 46

1) objemová hmotnost ρ = 2.400 kg/m3

PoÏiarna odolnosÈ priehºadov˘ch stropn˘ch kon‰trukcií

Klasifikácia Horn˘ obklad Kon‰trukcia URSA GLASSWOOL® Spodné oplá‰tenie

F 30 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 32, SF 39, DF 35, sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

alebo palúbka > 22 mm ‰írka > 40 mm > 100 mm 12,5 mm alebo Fermacell, 12,5 mm

F 90 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 35, SF 39, DF 40 Knauf sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

‰írka > 40 mm 25,0 mm na kovovej vnútornej kon‰trukcii

1 betónov˘ poter
2 PE-fólia
3 extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® N-III-I

alebo URSA XPS® N-III-L
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 nosná doska
6 podhºad s pouÏitím izolácie zo sklennej

vlny URSA GLASSWOOL®

1

3

4

5

2

Skladba podlahy: betónov˘ poter 50 mm (λ = 1,4 W/(m..K)), kroãajová izolácia URSA GLASSWOOL® 40 - 5 mm, extrudovan˘ polystyrén
URSA XPS®, Ïelezobetón 140 (λ

Kon‰trukcia podlahy zateplenej s pouÏitím URSA XPS

=2,1 W/(mK)).

® a kroãajovej izolácie URSA GLASSWOOL®

Dreven˘ trámov˘ strop 
Tepelno technické parametre stropn˘ch kon‰trukcií oddeºujúcich priestory vykurované a nevykurované urãuje 

STN 730540-2. U stropn˘ch kon‰trukcií je nutné správne dimenzovaÈ aj parametre akustické a protipoÏiarne. Pre izoláciu

trámov˘ch kon‰trukcií stropu sú kvôli svojim vlastnostiam (nízka hmotnosÈ, nehorºavosÈ) vhodné izolaãné plste URSA®

DF 39, 42. 

1 podlaha 
2 priehºadová kon‰trukcia
3 URSA GLASSWOOL®

4 podhºad

1

3

4

2

Tepelná izolácia podláh 
Materiály pouÏité pri tepeln˘ch izoláciách podláh musia spæÀaÈ okrem tepelno izolaãn˘ch poÏiadaviek aj poÏiadavky na

mechanické vlastnosti, obzvlá‰È na pevnosÈ v tlaku. V‰etk˘m poÏiadavkám kladen˘m na podlahy vyhovujú dosky

z extrudovaného polystyrénu URSA XPS®. Pre dosiahnutie potrebn˘ch parametrov tepelno technick˘ch aj akustick˘ch

je vhodné kombinovaÈ vlastnosti extrudovaného polystyrénu URSA XPS® a kroãajovej izolácie URSA GLASWOOL®. Izolaã-

né dosky URSA XPS® sú najvhodnej‰ím materiálom pre pouÏitie v kon‰trukcii priemyslov˘ch podláh, kde je nutné pre-

ná‰aÈ statické aj dynamické zaÈaÏenie. Pre toto pouÏitie ich predurãujú nielen v˘borné tepelno technické a mechanické

vlastnosti, ale aj v˘borná chemická odolnosÈ, nenasiakavosÈ a rozmerová stálosÈ. 

6

URSA® kroãajová izolácia

Hrúbka izolácie U  W/(m2.K)

50 0,35

60 0,32

80 0,29

100 0,25

120 0,23

1) Sádrokartónové protipoÏiarne dosky podºa DIN 18180 podºa ABP.
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Podlaha/strop • 1918 • Podlaha/strop

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napfi. plávajúca laminátová
3 podkladová drevotriesková alebo 

drevo‰tiepková doska s perodráÏkou
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napr. plávajúca laminátová
3 cementov˘ poter
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 PE-fólia

1

3

4
5

2

5

Izolácie proti kroãajovému hluku 
Izolaãné dosky zo sklennej vlny v kon‰trukcii podláh plnia najãastej‰ie funkciu izolácie proti kroãajové-

mu hluku. Tvorí prekáÏku ‰íreniu zvuku v kon‰trukcii. ZároveÀ plnia funkciu tepelného izolantu, pokiaº

sa pouÏíva v kon‰trukcii oddeºujúcej priestory s rôznym teplotn˘m reÏimom. 

(orienta  né hodnoty stavebné normované hladiny akustického tlaku)

Hrúbka HmotnosÈ Hodnoty pre Hodnoty pre Hodnoty pre 
ÈaÏkej kon‰trukcie1) ÈaÏkú kon‰trukciu ÈaÏkú kon‰trukciu ºahkú 

kon‰trukcie kg/m2 bez kroãajovej URSA® TEP > 20 kon‰trukciu
stropu izolácie pod vrstvou URSA® TEP

mm L’n,w,eq,R dB betónového poteru pod podlahov˘mi doskami
L’n,w,R dB ≥ 22 mm / L’n,w,R dB

cca. 130 320 77 47 52

cca. 140 380 74 44 49

cca. 190 450 71 41 46

1) objemová hmotnost ρ = 2.400 kg/m3

PoÏiarna odolnosÈ priehºadov˘ch stropn˘ch kon‰trukcií

Klasifikácia Horn˘ obklad Kon‰trukcia URSA GLASSWOOL® Spodné oplá‰tenie

F 30 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 32, SF 39, DF 35, sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

alebo palúbka > 22 mm ‰írka > 40 mm > 100 mm 12,5 mm alebo Fermacell, 12,5 mm

F 90 B drevotriesková doska > 19 mm hranoly, akostná tr. II SF 35, SF 39, DF 40 Knauf sádrokartónová protipoÏiarna doska1)

‰írka > 40 mm 25,0 mm na kovovej vnútornej kon‰trukcii

1 betónov˘ poter
2 PE-fólia
3 extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® N-III-I

alebo URSA XPS® N-III-L
4 kroãajová izolácia URSA® TEP
5 nosná doska
6 podhºad s pouÏitím izolácie zo sklennej

vlny URSA GLASSWOOL®

1

3

4

5

2

Skladba podlahy: betónov˘ poter 50 mm (λ = 1,4 W/(m..K)), kroãajová izolácia URSA GLASSWOOL® 40 - 5 mm, extrudovan˘ polystyrén
URSA XPS®, Ïelezobetón 140 (λ

Kon‰trukcia podlahy zateplenej s pouÏitím URSA XPS

=2,1 W/(mK)).

® a kroãajovej izolácie URSA GLASSWOOL®

Dreven˘ trámov˘ strop 
Tepelno technické parametre stropn˘ch kon‰trukcií oddeºujúcich priestory vykurované a nevykurované urãuje 

STN 730540-2. U stropn˘ch kon‰trukcií je nutné správne dimenzovaÈ aj parametre akustické a protipoÏiarne. Pre izoláciu

trámov˘ch kon‰trukcií stropu sú kvôli svojim vlastnostiam (nízka hmotnosÈ, nehorºavosÈ) vhodné izolaãné plste URSA®

DF 39, 42. 

1 podlaha 
2 priehºadová kon‰trukcia
3 URSA GLASSWOOL®

4 podhºad

1

3

4

2

Tepelná izolácia podláh 
Materiály pouÏité pri tepeln˘ch izoláciách podláh musia spæÀaÈ okrem tepelno izolaãn˘ch poÏiadaviek aj poÏiadavky na

mechanické vlastnosti, obzvlá‰È na pevnosÈ v tlaku. V‰etk˘m poÏiadavkám kladen˘m na podlahy vyhovujú dosky

z extrudovaného polystyrénu URSA XPS®. Pre dosiahnutie potrebn˘ch parametrov tepelno technick˘ch aj akustick˘ch

je vhodné kombinovaÈ vlastnosti extrudovaného polystyrénu URSA XPS® a kroãajovej izolácie URSA GLASWOOL®. Izolaã-

né dosky URSA XPS® sú najvhodnej‰ím materiálom pre pouÏitie v kon‰trukcii priemyslov˘ch podláh, kde je nutné pre-

ná‰aÈ statické aj dynamické zaÈaÏenie. Pre toto pouÏitie ich predurãujú nielen v˘borné tepelno technické a mechanické

vlastnosti, ale aj v˘borná chemická odolnosÈ, nenasiakavosÈ a rozmerová stálosÈ. 

6

URSA® kroãajová izolácia

Hrúbka izolácie U  W/(m2.K)

50 0,35

60 0,32

80 0,29

100 0,25

120 0,23
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20 • Podlaha/strop

Akustická izolácia 
Pre pouÏitie v akustick˘ch podhºadoch sú dodávané akustické izolaãné

dosky URSA® AKP 3/V-S, ktoré sú ka‰írované ãiernou netkanou textíliou. Dos-

ky URSA® AKP 3/V-S je moÏné pouÏiÈ ako akustickú izoláciu pod obloÏením

stien (napr. v koncertn˘ch sálach alebo kinosálach). 

Súãiniteº zvukovej pohltivosti α

URSA® frekvencie
AKP 3/V-S 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

50 mm 0,20 0,65 1,00 1,00 1,00

Akustické izolácie v dreven˘ch kon‰trukciách stropov (DIN 4109)

Izolácia Druh kon‰trukcie Podhºad Hodnoty Hodnoty
mezi zvukového kroãajového
trámy útlmu R’w,R útlmu L’n,w,R

DF 39, DF 37, 1. podlahová doska > 19 mm drevotriesková doska nebo

2. URSA® TEP 33-3 sádrokartónové dosky 12,5 mm 50 dB 64 dB

3. podlahová doska > 16 mm nebo sádrovláknité dosky12,5 mm

na drevenom ro‰te

1. podlahová doska > 19 mm drevotriesková doska > 13 mm nebo

2. URSA® TEP 33-3 sádrokartónové dosky 12,5 mm 54 dB 56 dB

3. podlahová doska > 16 mm nebo sádrovláknité dosky 12,5 mm

ve dvou vrstvách na pruÏnej  podloÏke

1. podlahová doska > 19 mm drevotriesková doska nebo 

2. URSA® TEP 33-3 sádrokartónové dosky 12,5 mm 57 dB 53 dB

3. podlahová doska > 16 mm nebo sádrovláknité dosky 12,5 mm

na pruÏnej  podloÏke

1. betónov˘ poter 50 mm sádrokartónové dosky 12,5 mm

2. URSA® TEP 33-3 na drevenom ro‰te 57 dB 51 dB

3. podlahová doska

16 - 25 mm

1 podlahová doska
2 kroãajová izolácia URSA® TEP 

na PE-fólii
3 podlahová doska
4 izolaãná plsÈ URSA® DF/SF
5 drevená kon‰trukcia
6 podhºad

1

2
3

4

5

6

Poznamky • 21

Poznámky
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Akustická izolácia trámového stropu 
S pouÏitím izolácie zo sklennej vlny URSA GLASSWOOL® je moÏné dosiahnuÈ vynikajúce hodnoty akustick˘ch para-

metrov dreven˘ch kon‰trukcií stropu. 

p

1,00

> 100 mm

> 100 mm

> 100 mm

> 100 mm

DF 35, SF 35,

SF 32

DF 39, DF 37,
DF 35, SF 35,

SF 32

DF 39, DF 37,
DF 35, SF 35,

SF 32

DF 39, DF 37,
DF 35, SF 35,

SF 32
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URSA® symbol
skratka 
triedy

jednotka AKP 3/V-S DF 37 DF 39 DF 42 DF 35 KDP 2/V-S Norma

Kašírovanie • • •
netkaná 

sklotextilie
• • • •

netkaná
sklotextilie

•

Hodnota súčiniteľa 
tepelnej vodivosti λD

• (W/m·K) 0,034 0,037 0,039 0,042 0,035 0,035 STN EN 13162

Trieda reakcie 
na oheň

• • •
nehořlavá 
A2d0s1

nehořlavá 
A1

nehořlavá 
A1

nehořlavá 
A1

nehořlavá 
A1

nehořlavá 
A2d0s1

STN EN 13501-1

Tolerancia hrúbky • T • 3 2 2 2 2 3 STN EN 13 162

Priepustnosť pre 
vodnú paru

μ MU • 1 1 1 1 1 1 EN 12086

Dlhodobá nasiakavosť 
(hydrofobné účinky)

Wlp WL(P) kg/m2 ≤ 3,0 • • • • ≤ 3,0 EN 12086

Dynamická tuhosť s’ SD MN/m2 • • • • • • EN 29052-1

Stlačitelnosť c CP mm • • • • • •
EN 12431/ 
STN EN 13162

Odpor pri prúdenia 
vzduchu

r AF kPa·s/m2 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 • ≥ 5 ≥ 5 EN 29053

Technická špecifikácia materiálov URSA GLASSWOOL podľa STN EN 13 162

Úroveň alebo trieda Tolerancia

T1 -5 % alebo -5 mma odchýlení je dovoleno 

T2 -5 % alebo -5 mma +15 % nebo +15 mmb

T3 -3 % alebo -3 mma +10 % nebo +10 mmb

T4 -3 % alebo -3 mma +5 % nebo +5 mmb

T5 -1 % alebo -1 mma +3 mm 

a Rozhodujúca je vyššia čiselná hodnota tolerancie.

b Rozhodujúca je nižšia čiselná hodnota tolerancie.

Tolerancia hrúbky Ti        Podľa EN 823, alebo pre T6, T7 podľa EN 12431.
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Technická špecifikácia materiálov URSA GLASSWOOL podľa STN EN 13 162

URSA® symbol
skratka 
triedy

jednotka FKP PLUS SF 32 SF 39 TEP TWF 1 TWP 1 Norma

Kašírovanie • • • • • • • • • •

Hodnota súčiniteľa 
tepelnej vodivosti λD

• (W/m·K) 0,039 0,032 0,039 0,033 0,040 0,040 STN EN 13162

Trieda reakcie 
na oheň

• • •
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
STN EN 13501-1

Tolerancia hrúbky • T • 3 2 2 6 2 3 STN EN 13 162

Priepustnosť pre 
vodnú paru

μ MU • 1 1 1 1 1 1 EN 12086

Dlhodobá nasiakavosť 
(hydrofobné účinky)

Wlp WL(P) kg/m2 ≤ 3,0 • • • • • EN 12086

Dynamická tuhosť s’ SD MN/m2 • • •
≤ 15 mm: 20
≤ 25 mm: 10
> 25 mm: 7

• • EN 29052-1

Stlačitelnosť c CP mm • • • ≤ 5 • •
EN 12431/ 
STN EN 13162

Odpor pri prúdenia 
vzduchu

r AF kPa·s/m2 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 EN 29053

Trieda Tolerancia

T6 -5 % alebo -1 mma +15 % alebo +3 mma

T7 0 +10 % alebo +2 mma

a Rozhodujúca je vyššia čiselná hodnota tolerancie.

Zaťaženie 250 Pa

Hrúbka*(mm) 20/17 23/20 28/25 33/30 40/37 40

Dynamická tuhosť 10 10 10 7 7 7

SD (MN/m3) *Stlačitelnosť < 5 mm

Dynamická tuhosť TEP
*Hodnoty pre jednotlivé hrúbky sú uvedené v tabulke.
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