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MATERIÁLY - VÝROBKY

Ekologické
izolacnímateriály

ru vody u minerální vlny do její nasycenosti
dvou procent pri merné hmotnosti 25 kg/m2.

Mekkédrevovláknitédeskyo izolace,drevovláknitédeskytvrdé, I-nosníkypro
stavebnictví
o izoloc~z konopí.Tojsouvýrobkyprovádenétechnologiímokrého

Prostropy,stenyi podlahy

Nekteré druhy izolacních desek STEICO
jsou impregnovány bitumenem a proto jsou
použitelné jako tepelne a akusticky izolující
materiály i pro mokrou výstavbu pod betonové
receno, jejich znakem je ekologicnost a mož- podlahy ci jako stenové a strešní izolacní systénost využití jako druhotne zpracovatelné suro- my. Akustická (krocejová)izolace stropuje velviny po ukoncení vlastní funkce. K hlavním mi dobre zajištena drevovláknitými deskami
kladum techto materiálu patrí regulace teplot- STEICO standard prírodní, které jsou zvlášte
ních výkyvu, ochrana životního prostredí, vhodné do drevostaveb. Optimální izolacní
úspora nákladu na topení. Mají velmi nízký vlastnosti mají podlahové desky STEICO podsoucinitel tepelné vodivosti 11..
lahová s lištou pro instalaci drevených podlah
a STEICO podlahová pro montáž plovoucích
podlah.
Ochranapred prehríváním
Pro stenovou, strešní a príckovou izolaci
Existují nesporné prednosti drevního vlákna
lze doporucit izolacní materiál STEICO flex
v ochrane pred prílišným prehriváním vnitrních
a STEICO flex light (drevovláknitá elastická
izolace) a STEICO canaflex (elastická izolace
prostor v léte. Svedcí o tom:
- velmi nízký soucinitel tepelné vodivosti 11., z konopí).
- vysoká merná tepelná kapacita cp'
- vysoká objemová hmotnost p,
Konstrukcní
systémz I-nosníku
- nízký soucinitel difuze vodních par on'
Novým velmi progresivním stavebním konFázový posun prostupu tepla izolace
STEICO flex, pri aplikaci do strešní konstruk- strukcním materiálem jsou I-nosníky STEICO
ce o tlouštce 240 mm, ciní zhruba 11 hodin. wall a STEICO joist. Jde o plne ekologický
Porovnáme-li tuto vlastnost s chováním stejné
vrstvy bežné minerální
izolace, dostáváme se
k hodnote pouhých 6,8
hodin.

i suchéhoprocesu,k/erénáležídovýrobníhoprogramunemeckéspolecnosti
STEICO,
navozujícínoprodukcipolskéfirmy EKOPLYTA.
mekké desky v ru:žných variD revovláknité
antách slouží k tepelné a akustické izolaci
ve stenách, stropech, podlahách a strešních konstrukcích. Deklarovaná ekologicnost potvrzuje,
že pro jejich výrobu se výhradne používá jako
surovina drevo s certifikátem FSC, tj. že pochází z .lesu. pestovaných podle svetových standardÍI v ošetrovaných porostech. Navíc firma
STEICO neustále optimalizuje technologické
procesy a díky tomu jsou materiály vyrábeny
bez škodlivých chemických prísad. Od roku

Drevnívlákno
a difuzevpdnípáry
2003 splnuje výroba nejvyšší stupen kontroly
jakosti (ISO 9001:2000).
Jako odpoved na zvyšující se ekologické požadavky trhu byla zahájena i výroba izolací
z konopného vlákna (konopí je velmi efektivní
surovina s mnohokrát kratším vegetacním obdobím než drevo).

Prednostidrevovláknitýchdesek
U drevovláknitých desek lze vyzdvihnout
predevším dokonalou akustickou izolaci, vysokou odolnost v tlaku, izolaci prostupu tepla
v léte, výborné tepelne izolacní vlastnosti, regulaci klimatu pri vysoké schopnosti akumulace tepla a absorpci vodní páry. Jak už bylo
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stavitel. i hned.cd

materialy

Malý faktor difuzního
odporu 11 u drevního
vlákna výrazue pusobí na
difuzi vodní páry. Z toho
plyne:
schopnost absorpce
vzdušné vlhkosti u stavebních materiálu má velký vliv na udržení
stálého klimatu uvnitr budov,
-

schopnost

akumulace

vzdušné vlhkosti

pri zachováníFdeklarovaných tepelne izolacních a akustických vlastností je 10 litru vody u izolace STEICO flex do její nasycenosti
20 procent pri merné hmotnosti 43 kg/m2,
- schopnost akumulace vzdušné vlhkosti
pri zachování deklarovaných tepelne izolacních a akustických vlastností je pouze 0,5 lit-

výrobek s masivního dreva a drevovláknité
desky tvrdé s vynikajícími technickými a pevnostními vlastnostmi. Tyto nosníky jsou vyrábeny na linkách, které garantují jejich vysokou vstupní a výstupní kvalitu. STEICO walll
jsou dodatecne izolovány mekkou drevovláknitou deskou a tím se eliminují veškeré možnosti vzniku tepelných mostu.
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