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02 • Úvod 

URSA GLASSWOOL®

Tepelné, akustické a protipoÏární

izolace s vysokou schopností

tepelného útlumu vhodné pro

nízkoenergetické stavby.

URSA XPS®

Tepelné izolace z extrudovaného

polystyrenu s vysokou odolností v tlaku,

pouÏitelné i ve vlhkém prostfiedí.

Ve‰keré otázky na ãeské i evropské technické normy v souvislosti s aplikací tepel-

nû  izolaãních materiálÛ a systémÛ URSA mÛÏete posílat na e-mailovou adresu:

ursa.cz@uralita.com nebo se mÛÏete obrátit telefonicky ãi písemnû na centrálu

spoleãnosti URSA CZ v âeské republice. Rádi Vám odpovíme.

URSA SERVIS Technické poradenství - 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

URSA - záruka evropské kvality v tepelných izolacích

URSA, silný evropský výrobce tepelných izolací, je dynamickým a spolehlivým partnerem  
s rozsáhlými zkušenostmi z různých klimatických prostředí. Vynikající účinnost zateplovacích 
systémů je zajištěná optimálním sladěním vlastností všech použitých komponentů. 

Dlouholeté zkušenosti garantují kvalitu a vysokou funkční spolehlivost. Využijte potenciál celé 
řady vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří neustále pracují na tom, aby produkty prodáva-
né pod značkou URSA byly vždy na nejvyšší technologické úrovni.

Produktové skupiny URSA nabízí širokou škálu konstrukčních řešení ve spodní a vrchní stavbě.

Tepelné, akustické a protipožární izo- 
lace zcela nové generace.

Čistě bílá, méně prašná, nedráždivá  
a bez obsahu formaldehydů.

Centrála

Obchodné zastúpenie

Výrobný závod GW

Výrobný závod XPS
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04 • Stfiecha

Izolace ‰ikmé stfiechy
Pfii zateplování ‰ikm˘ch stfiech je dÛleÏité optimální sladûní vlastností v‰ech komponentÛ; kvalitních, osvûdãe-

n˘ch, tepeln˘ch izolantÛ ze skelné vlny URSA GLASSWOOL®, podstfie‰ních vysoce difúznû otevfien˘ch fólií,

parozábran, parobrzd a montáÏního pfiíslu‰enství.

Prvky zateplení:

– plsÈ URSA DF / SF®

– parotûsné fólie 

– parobrzdy

– lepicí tmely, lepicí pásky 

– kontaktní podstfie‰ní vysoce difúznû otevfiené 

PruÏné plsti ze skelné vlny URSA GLASSWOOL® fiady SF lze rychle, jednodu‰e a prakticky bez profiezÛ vkládat

mezi krokve nebo dfievûné trámy. Bezpeãnû pfiilnou k jednotliv˘m prvkÛm stavební konstrukce bez spár

a mezer. PruÏn˘ izolaãní materiál není nutné v prÛbûhu montáÏe dodateãnû zaji‰Èovat.

Zateplovací systém zaji‰Èuje pfii správném provedení odpovídající tepelnû technické vlastnosti konstrukce, její

vzduchotûsnost, zamezuje prostupu vodní páry z obytného prostoru do zateplené konstrukce a zvy‰uje její

poÏární odolnost. UmoÏÀuje tedy splnûní poÏadavkÛ protipoÏární ochrany.

Zateplení stfiechy je moÏné provádût i v nepfiízniv˘ch povûtrnostních podmínkách.

Charakteristika dobfie zateplené stfiechy

– v‰echny prvky jsou v maximálním souladu

– splÀuje ve‰keré poÏadavky tepelnû technick˘ch norem

– jednoduchá realizace

– aplikace izolaãního materiálu prakticky bez profiezu

– pfii správné aplikaci v souladu s montáÏními doporuãeními a platn˘mi normami jsou vylouãena rizika 

poruch zateplen˘ch konstrukcí a reklamací

– trvalé zachování vzduchotûsnosti

– vysoká poÏární odolnost konstrukce. 

Stfiecha

Pfii navrhování a realizaci zateplen˘ch ‰ikm˘ch stfiech je tfieba posoudit celou fiadu stavebnû
fyzikálních faktorÛ. Pro zaji‰tûní úãinnosti a funkãnosti skladby zateplení jsou rozhodující
zejména tepelnû technické vlastnosti celé konstrukce zateplené stfiechy, difúzní pomûry a vzdu-
chotûsnost (zábrana proti ztrátám tepla konvekcí).

1 URSA® DF/SF 
2 parozábrana nebo parobrzda 
3 URSA® DF/SF
4 podstfie‰ní kontaktní difúznû otevfiená

fólie 
5 krokev

1
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4

5

2

Parozábrana mezi vrstvami tepelné izolace

1

3

4

5

2

Parozábrana pod tepelnou izolací

Pozor! Při umísťování parozábrany mezi dvě vrstvy tepelné izolace je důležité zachovat poměr mezi tepelným 
odporem nad a pod parozábranou. Pro většinu běžných střešních plášťů lze považovat za bezpečné, pokud je 
25 -30% tloušťky izolace pod parozábranou. Tato jednoduchá poučka však nemusí platit v případě, že je nad 
parozábranou umístěný nějaký prvek, který tvoří významný tepelný most (mohutná dřevěná krokev, ocelový 
nosník a podobně). Vlhkostní bilanci stavební konstrukce doporučujeme vždy ověřit výpočtem.

ČSN 730540-2 (duben 2007) připouští u jednoplášťové střechy nebo konstrukce se zabudovanými dřevěnými 
prvky (prakticky každá šikmá střecha) maximální množství zkondenzované vlhkosti za rok (platí nižší z hodnot): 
Mc,N = 0,10 kg/(m2·a) nebo 3% plošné hmotnosti materiálu. 



1 parozábrana  
nebo parobrzda 

2 URSA® DF/SF 
3 provûtrávaná mezera
4 podstfie‰ní difúznû otevfiená fólie 
5 krokev

1
2

5
4

Neprovûtrávaná konstrukce zateplení stfiechy
(dvouplá‰Èová)

1
2
3

5
4

Provûtrávaná konstrukce zateplení stfiechy
(tfiíplá‰Èová)

Odvûtrávaná nebo neodvûtrávaná skladba stfie‰ní konstrukce

Jak zvolit typ konstrukce:

Vzduchotûsnost - zábrana proti proudûní vzduchu (konvekci)

Stfiecha • 05

Jeden z prvků, dle kterého lze rozdělit konstrukční varianty zateplení šikmých střech, je způsob jejich odvětrání. 
Při použití nekontaktních pojistných podstřešních fólií, tzv. mikroperforovaných polyetylénových fólií, je nutné volit 
variantu konstrukce provětrávané, (tříplášťové, viz ČSN 73 19 01) tj. s provětrávanou mezerou mezi tepelným 
izolantem a pojistnou hydroizolací. Je tu však třeba pečlivě dbát na nepřerušení větrací mezery v celé délce krokvo-
vého pole (střešním oknem, komínem atd.) zároveň je třeba zajistit, aby nedocházelo ke styku mezi tepelným 
izolantem a fólií, atd.
Použití kontaktních vysoce difúzně otevřených fólií umožňuje zvolit tzv. konstrukci neprovětrávanou (dvouplášťo-
vou), kde pojistná, difúzní, hydroizolační fólie leží přímo na tepelném izolantu. Difúzní parametry těchto fólií zajistí 
efektivnější odvětrání vlhkosti z konstrukce než by mohla dosáhnout tzv. konstrukce provětrávaná (trojplášťová), 
ulehčují tak dosažení normou požadovaných nebo doporučených tepelně technických parametrů konstrukce (ČSN 
73 0540-2).

• Jestliže je zvolena konstrukce odvětrávaná, je třeba při realizaci dbát na dostatečně velkou a nepřerušenou 
větrací mezeru v celé ploše. Střešní okna nebo vikýře mohou přerušit větrací mezeru a znemožnit provětrávání.

•  Jestliže je vzduchová mezera nedostatečně dimenzovaná, může docházet ke kondenzaci vodních par  
v konstrukci.

•  Jestliže dojde ke styku mezi izolantem a mikroperforovanou PE fólií, může docházet ke kondenzaci vodních par.

•  Při volbě skladby s tepelnou izolací do plné výše krokví se musí navrhnout správný poměr difúzních odporů 
vnitřních a vnějších vrstev. Nezávisle na zvolené konstrukci se zvýší funkční bezpečnost celého zatepleného střešní-
ho pláště při použití vysoce difúzně otevřených fólií.

Jedním z důležitých předpokladů pro správné fungování zateplené konstrukce šikmé střechy je zabránění proudění 
vzduchu mezi podkrovními místnostmi nebo vnějším prostředím a vnitřkem konstrukce.
V případě, že je umožněno proudění vzduchu z obytných místností do konstrukce střechy, dochází vlivem této chy-
by (v zimním období) nejenom k významným tepelným ztrátám, ale zároveň k transportu vodní páry do konstruk-
ce, kde pára posléze zkondenzuje. Následuje hromadění vlhkosti, která může zapříčinit snížení účinnosti tepelné 
izolace a případně trvalé poškození nosné konstrukce krovu.

Předpokladem pro zajištění vzduchotěsnosti ze strany podkrovních místností je použití kvalitní parozábrany či pa-
robrzdy. Zároveň je třeba dbát na pečlivé řešení všech příslušných detailů (spoje fólie - fólie, fólie - okolní konstruk-
ce). Důležité je též zajištění vzduchotěsnosti na vnější straně střešního pláště, které i zde zlepšuje tepelně technické 
vlastnosti konstrukce. Na vnitřní straně střešního pláště je možno použít parozábrany nebo parobrzdy, v kombinaci 
s příslušnými spojovacími prvky: lepicí tmel, lepicí pásky a těsnicí expanzní pásky.
Na vnější stranu střešního pláště je nutno použít odpovídajícím způsobem dimenzovanou pojistně hydroizolační 
vrstvu*. Pomocí vhodného lepicího tmelu, případně pásků lze dosáhnout toho, že výsledkem bude dokonale 
vzduchotěsná podstřešní vrstva bezpečně zabraňující prostupu kapalné vody z vnějšího prostředí do konstrukce  
a zároveň umožňující bezpečné odpaření (např. zbytkové) vlhkosti z konstrukce zateplené střechy.

*Viz také ČSN 731901 nebo „Pravidla pro navrhování a provádění střech“ která vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.  



Zateplení mezi krokvemi u novostaveb

Komponenty pro zateplení ‰ikm˘ch stfiech mezi krokvemi:

– tepelná izolace URSA® SF/DF

– parozábrany nebo parobrzdy 

– podstfie‰ní fólie 

– lepicí pásky nebo tmely na difúznû otevfiené podstfie‰ní fólie

– pásky nebo tmely na parozábrany

– tûsnící expanzní páska

Podstfie‰ní, difúznû otevfiené fólie zajistí ve spojení s lepícími komponenty ochranu stfiechy pfied vnûj‰ími vlivy 

(a to i v dobû v˘stavby).

PruÏná plsÈ ze skelné vlny URSA® SF umoÏÀuje snadnou a rychlou montáÏ a bezpeãné vyplnûní celého prostoru.

Parozábrany nebo parobrzdy zajistí bezpeãnou ochranu zateplené konstrukce pfied prostupem vodních par a prou-

dûním vzduchu (konvencí).

Pfiednosti pouÏití izolací URSA pro zateplení mezi krokvemi:

– optimální tepelná ochrana

– snadná a bezpeãná montáÏ

– aplikace materiálÛ prakticky bez profiezu

– jistota dlouhodobé Ïivotnosti

– umoÏÀuje jednoduché splnûní poÏadavkÛ na poÏární odolnost

06 • Izolace mezi krokvemi

1

2
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4
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1 podstfie‰ní fólie 
2 lepen˘ spoj podstfie‰ní fólie
3 URSA® SF/DF
4 lepen˘ spoj parozábrany 
5 parozábrana nebo parobrzda
6 lepicí pásky 
7 URSA® SF/DF
8 konstrukce ro‰tu
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Pokyny pro zpracování

Parozábrany se pokládají bez záhybÛ pod spodní tepelnû izolaãní vrstvu, pfiípadnû mezi první a druhou tepelnû-izolaãní

vrstvu, pro zaji‰tûní lze pouÏít oboustrannou lepicí pásku nebo montáÏní sponky, které se následnû pfielepí jednostran-

nou páskou. Jednotlivé pruhy fólie se pokládají s pfiesahem pfiibliÏnû 10 cm a spojují se lepením. Místo lepeného spoje

musí b˘t bez mastnoty a neãistot. 

Spoje parozábran a parobrzd na okolní konstrukce (omítnuté zdivo apod.) se zatûsÀují napfiíklad pomocí vhodného tme-

lu, pfiípadnû pomocí expanzní tûsnicí pásky  s pouÏitím pfiítlaãné li‰ty.

Zateplení mezi krokvemi u star‰ích budov
Pfii realizaci zateplení u dfiíve postaven˘ch stfiech, v pfiípadû Ïe jak nosná konstrukce krovu, tak stfie‰ní krytina jsou v bez-

vadném stavu,  je tfieba postupovat v návaznosti na konkrétní situaci. Navrhovanou konstrukci je vÏdy nutné ovûfiit v˘po-

ãtem z hlediska bilance vlhkosti dle âSN 73 05 40 - 4, resp. âSN EN ISO 13788.

Pfii navrhování konstrukce zateplení je tfieba napfied znát odpovûdi na nûkolik otázek:

– Je pouÏita podstfie‰ní difúznû otevfiená fólie?

– Jsou v konstrukci stfiechy pouÏity kontralatû?

– Pokud je pouÏita podstfie‰ní pojistná difúznû otevfiená fólie, jedná se o moderní fólii umoÏÀující konstrukãní variantu,

kde je fólie v kontaktu s tepelnou izolací, nebo bude pod fólií tfieba vytvofiit provûtrávanou mezeru?

S pouÏitím vhodn˘ch komponentÛ lze fie‰it zateplení ‰ikmé stfiechy pro v‰echny tyto varianty.

Zateplení stfiechy se stávající funkãní podstfie‰ní vrstvou

V pfiípadû, Ïe souãástí stávající konstrukce stfiechy je funkãní podstfie‰ní vrstva (s bednûním ãi bez bednûní), s pouÏitím

moderní, kontaktní difúzní fólie je postup pfii zateplování stejn˘ jako pfii realizaci stfiechy nové.

Pokud je ve stávající konstrukci pouÏita nekontaktní (PE), mikroperforovaná fólie, pak je tfieba zvolit provûtrávanou kon-

strukci stfiechy (dimenzování provûtrávan˘ch mezer viz. âSN 73 19 01). Z vnitfiní strany se po aplikaci izolaãního materiá-

lu URSA GLASSWOOL® montuje parozábrana pfiípadnû parobrzda.

Zateplení stfiechy bez funkãní podstfie‰ní vrstvy

Pokud je tfieba zateplit stfie‰ní konstrukci, kde není pouÏita funkãní podstfie‰ní vrstva tj. vlastní stfiecha je tvofiena  pouze

krytinou, lze provést dodateãnou montáÏ difúzní fólie mezi krokve s pouÏitím pfiítlaãn˘ch li‰t.

Pružná plsť URSA® SF se vkládá bez nutnosti dodatečného zajištění mezi prvky dřevěné konstrukce. Potřebné přířezy se pro-

vádějí na stavbě prakticky bez prořezu. Role je vhodná pro všechny rozteče krokví. Přířez je usnadněn označením na povrchu 

plsti. Šířka přířezu: světlá rozteč krokví plus cca 2 cm navíc zaručuje bezpečné zajištění izolačního materiálu. Tloušťka izo-

lační vrstvy u izolace do plné výše krokví odpovídá výšce krokví. U odvětrávané tříplášťové konstrukce doporučujeme zvolit 

tloušťku izolace přinejmenším o 40 mm menší, než činí výška krokví (doporučené dimenze větrání střech viz. ČSN 73 1901).
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1. vrstva: URSA DF 39®  1. vrstva: URSA® SF 35
2. vrstva: URSA DF 39 2. vrstva: URSA DF 39® ®

Tlou‰Èka izolace Tlou‰Èka izolace U Tlou‰Èka izolace Tlou‰Èka izolace U
1. vrstva mm 2. vrstva mm W/(m2K) 1. vrstva mm 2. vrstva mm W/(m2K) 

120 50 0,26 120 50 0,24

140  50  0,23 140 50 0,22

160 50 0,22 160 50 0,20

180 50 0,20 180 50 0,19

200 50 0,19 200 50 0,18

220 50 0,18 220 50 0,16

Zateplená stfiecha s izolací mezi a pod krokvemi

Druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi usnadÀuje splnûní poÏadavkÛ tepelnû technick˘ch norem tím, Ïe umoÏÀuje

nav˘‰it vrstvu izolace bez ohledu na v˘‰ku krokví a zároveÀ minimalizuje vliv tepeln˘ch mostÛ.

URSA DF 39 URSA SF 35® ®

Tlou‰Èka izolace mm U W/(m2.K) Tlou‰Èka izolace mm U W/(m2.K)

120 0,32

140 0,31 140 0,28

160 0,27 160 0,25

180 0,25 180 0,23

200 0,23 200 0,21

220 0,21 220 0,19

Hodnoty souãinitele prostupu tepla U podle âSN 73 05 40-2: stfiecha plochá a ‰ikmá do 45° vãetnû: poÏadovaná hodnota: 0,24 W/(m2K),
doporuãená hodnota: 0,16 W/(m2K); stfiecha strmá nad 45°: poÏadovaná hodnota: 0,30 W/(m2K), doporuãená hodnota: 0,20 W/(m2K).

Hodnoty souãinitele prostupu tepla U podle âSN 73 05 40-2: stfiecha plochá a ‰ikmá do 45° vãetnû: poÏadovaná hodnota: 0,24 W/(m2.K),
doporuãená hodnota: 0,16 W/(m2K); stfiecha strmá nad 45°:  poÏadovaná hodnota: 0,30 W/(m2K), doporuãená hodnota: 0,20 W/(m2K).

1

3

4

5

2

Zateplení stfiechy bez kontralatí

V urãit˘ch pfiípadech (napfiíklad pokud je stávající konstrukce stfiechy bez kontralatí) je tfieba zajistit dostateãnou  pro-

vûtrávanou mezeru v prostoru pod stfiechou. Provûtrávanou mezeru lze zajistit s vyuÏitím pomocn˘ch latí, viz. obrázek.

Zateplení mezi krokvemi
Zateplená stfiecha s izolací mezi krokvemi

1  kontaktní pojistná 

 podstřešní fólie

2  pomocná lať

3  přítlačná lať

4  plsť URSA® DF 37, DF 39, 

 SF 32, SF 35, SF 40

5  krokev

6  parozábrana 

 nebo parobrzda

7  podhled

Střecha zateplená izolací URSA GLASSWOOL® (0,032 ≤ λD ≤ 

0,040 (W/m2·K)), podíl dřeva v konstrukci 12,3 %, provětrávaná 

mezera tvořená latí 30 mm, podhled ze sádrokartonu 12,5 mm  

(λ = 0,21 W/(m·K)).

1  parozábrana 

 nebo parobrzda

2  druhá vrstva tepelné 

 izolace URSA® DF 37, 

 DF 39, TWP 1, TWF 1, 

 TWF FONO

3  plsť URSA® DF 37, 

 DF 39, SF 32, 

 SF 35, SF 40

4  kontaktní pojistná podstřešní fólie     5 krokev

Střecha zateplená izolací URSA GLASSWOOL® (0,032 ≤ λD ≤ 

0,040 (W/m2·K)), podíl dřeva v konstrukci 11,8 %, podíl dřeva  

v roštu pod krokvemi 10 %, provětrávaná mezera tvořená latí 

30 mm, podhled ze sádrokartonu 12,5 mm (λ = 0,21 W/(m·K)).
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ProtipoÏární ochrana v ‰ikmé stfie‰e

URSA GLASSWOOL® je zafiazena dle âSN EN 13 501-1 do tfiídy reakce na oheÀ A1 (nehofilavá), nepfiispívá tedy v pfií-

padû poÏáru k jeho dal‰ímu ‰ífiení. Konstrukce stfiechy s pouÏitím tepelné izolace URSA GLASSWOOL® mÛÏe splÀovat

poÏadavek na dobu poÏární odolnosti aÏ 90 minut.

PoÏární odolnost konstrukcí ‰ikm˘ch stfiech s pouÏitím izolaãních materiálÛ URSA®

Klasifikace Stfie‰ní bednûní Konstrukce URSA® izolaãní materiál Spodní oplá‰Èování

F 30 B bez stfie‰ního krokve

bednûní jakostní tfiída II > 100 mm deska 12,5 mm nebo sádrovláknitá

‰ífika  > 40 mm deska 12,5 mm (Fermacell)

F 30 B dfievotfiísková deska krokve  
> 16 mm jakostní tfiída II > 100 mm deska 12,5 mm nebo

nebo palubky ‰ífika  > 40 mm sádrovláknitá deska 
> 19 mm 12,5 mm (Fermacell)

F 90 B dfievotfiísková deska krokve
> 16 mm jakostní tfiída II > 100 mm deska Knauf 25,0 mm

‰ífika  > 40 mm na kovové konstrukci

Krytina se stfie‰ními ta‰kami a s pojistnou hydroizolaãní fólií. U stfiechy s bednûním se dosahuje vy‰‰ích hodnot.

1 kontaktní pojistná podstfie‰ní fólie
2 pfiípadnû dfievûné bednûní
3 krokev
4 URSA® DF/SF
5 parozábrana
6 podhled

1

3
4

5

2

6

Akustická izolace v ‰ikmé stfie‰e

PruÏné izolace na bázi skelné vlny jsou druhem materiálu, kter˘ optimálním zpÛsobem pohlcuje zvukové vlny (tuhé

tepelnû izolaãní materiály; napfi. pûnov˘ polystyren nebo polyuretanová pûna, mohou pÛsobit jako membrána  a nao-

pak situaci v˘raznû zhor‰it). URSA® SF, DF  s akustick˘m vlnov˘m odporem Ξ > 5 kPa.s/m2 je velmi vhodná pro vyuÏití

i jako izolace proti pronikání hluku pfies konstrukci zateplené ‰iké stfiechy. Konstrukce stfiechy s pouÏitím plsti URSA

GLASSWOOL® mÛÏe splnit ve‰keré poÏadavky na ochranu proti hluku.

RW,R Tlou‰Èka izolace URSA podhled
dB mm

47 > 100 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na laÈové konstrukci
plo‰ná hmotnost > 11 kg/m2

48 > 120 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na laÈové konstrukci
plo‰ná hmotnost > 11 kg/m2

49 > 140 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na laÈové konstrukci
plo‰ná hmotnost > 11 kg/m2

49 > 100 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na laÈové konstrukci
plo‰ná hmotnost > 22 kg/m2

50 > 180 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na laÈové konstrukci
plo‰ná hmotnost > 11 kg/m2

50 > 120 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na laÈové konstrukci
plo‰ná hmotnost > 22 kg/m2

51 > 100 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na pruÏném profilu
plo‰ná hmotnost > 11 kg/m2

51 1. vrstva > 100 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na pruÏném profilu

2. vrstva > 50 plo‰ná hmotnost > 11 kg/m2

52 > 100 dfievotfiísková deska, sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska na pruÏném profilu
plo‰ná hmotnost > 22 kg/m2

  DF/SF   sádrokartonová protipoÏární

  DF/SF   sádrokartonová protipoÏární

  DF/SF   sádrokartonová protipoÏární
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Dfiíve zateplovaná podkroví v naprosté vût‰inû pfiípadÛ nesplÀují tepelnû technické poÏadavky stávajících platn˘ch

norem, tj. nejsou ãasto dostateãnû tepelnû izolována. RovnûÏ poÏadavek na neprody‰nost (ztráta tepla konvekãním

proudûním) b˘val ãasto zanedbáván. UÏivatelÛm podkrovní místnosti nemohou nabídnout dostateãn˘ komfort ve

smyslu tepelné pohody (v období zimním i letním) a pfiimûfien˘ch nákladÛ na vytápûní místností.

âSN 73 0540 - 2 definuje poÏadované hodnoty souãinitele prostupu tepla UN, respektive hodnoty souãinitele prostu-

pu tepla doporuãené UN. Pfii zmûnách a rekonstrukcích stávajících budov je tfieba jejich tepelnû technické vlastnosti

nav˘‰it na úroveÀ poÏadovanou v této normû. Zlep‰ení kvality bydlení v podkrovních místnostech a úspora energií je

samozfiejmû také v zájmu uÏivatelÛ.

Pfied kaÏdou rekonstrukcí je tfieba posoudit ve‰keré dÛsledky pfiedpokládan˘ch úprav. 

Sanací je nutno dosáhnout tyto cíle:

– sníÏení tepeln˘ch ztrát

– spolehlivá neprody‰nost

– zaji‰tûní plnû vyhovujícího difúzního reÏimu stfiechy

1

2

3

4

7

5

6

1 stávající konstrukce

2 parobrzda a konvekãní zábrana

(2 m<sD<4m) 

3 lepen˘ spoj fólie

4 pfiítlaãná laÈ

5 lepen˘ spoj fólie

6 URSA DF 40h®

7 kontaktní pojistná podstfie‰ní fólie 

Renovace ‰ikmé stfiechy

Pfii renovaci star‰ích budov se musí prakticky vÏdy pfiizpÛsobovat tepelnû technické parametry jejich jed-

notliv˘ch konstrukãních ãástí poÏadavkÛm souãasn˘ch norem, pfiedpisÛ a stoupajícím poÏadavkÛm uÏi-

vatelÛ budovy. Stfiecha musí splÀovat poÏadavky na odpovídající tepelnû technické parametry, difúzní

reÏim a neprody‰nost.

Je tfieba mít na pamûti i to, Ïe norma âSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov) je nejen platná, ale i závazná

(Zákon 406/2006 Sb. úplné znûní zákona 406/2000 Sb.). Má tedy platnost zákona.

Provádí-li se v˘mûna krytiny, pak je konstrukce stfiechy vût‰inou pfiístupná pouze zvenãí. Je vhodné pou-

Ïít skladbu, která zaji‰Èuje spolehlivou ochranu pfied proudûním vyduchu a zároveÀ splÀuje tepelnû

technické a akustické poÏadavky souãasnû platn˘ch norem. Ovûfiené difúzní pomûry pÛvodní stfiechy by

mûly b˘t ovlivnûny zanedbatelnû nebo upraveny tak, aby stfiecha byla dostateãnû chránûna pfied nebez-

peãím po‰kození vlivem kondenzace uvnitfi konstrukce.



1 podstfie‰ní difúzní fólie 
2 URSA DF 40 h®

3 krokev
4 pfiítlaãná laÈ
5 parobrzda a konvekãní zábrana 
6 pÛvodní konstrukce podhledu a zateplení

RENOVACE ·IKM¯CH ST¤ECH

1

3

6

2

5
4
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V˘hody dodateãné renovace ‰ikmé stfiechy

– dodateãné zateplení pfii rekonstrukci stfie‰ního plá‰tû z venku

– zachování vnitfiního obloÏení

– podkrovní místnosti lze pouÏívat i bûhem rekonstrukce stfiechy

– dosahuje se optimální tepelná a zvuková izolace a tím i vysok˘ komfort bydlení

– trvalá neprody‰nost bez v˘znamného vlivu na difúzní reÏim stfiechy

– vlhkost, která (napfi. pfii montáÏi) do konstrukce vnikla se mÛÏe po obnovû stfiechy vypafiit

– rekonstrukci lze provádût i pfii nepfiíznivém poãasí 

– izolaãní materiál nenasává vlhkost ani pfii krátkodobém pfiímém kontaktu s vodou

– lze dosáhnout protipoÏární odolnost konstrukce aÏ 90 minut

– lze dosáhnout optimálních akustick˘ch vlastností

Kontaktní podstfie‰ní fólie umoÏÀují zaplnit tepelnou izolací cel˘ prostor mezi krokvemi, pokud tento prostor nestaãíí

(a je-li moÏné zv˘‰it konstrukci stfiechy), pak lze zv˘‰it celkovou tlou‰Èku izolace zv˘‰ením v˘‰ky krokví s pomocí

námûtkÛ. Pfii provádûní zmûn na konstrukci krovu se v kaÏdém pfiípadû poraìte se statikem.

Není vylouãeno, Ïe z dÛvodu nutnosti úpravy konstrukce, vzhledem k nov˘m poÏadavkÛm norem na pfiípustné mezní

prohnutí stfie‰ních trámÛ, bude i bez ohledu na tepelnû technické poÏadavky nutno zv˘‰it sílu krokví, vznikl˘ prostor

mÛÏete následnû pouÏít k izolaci. Není li v‰ak pfiípustné ani malé zv˘‰ení stfie‰ní konstrukce, je vÏdy tfieba dbát na

dostateãné odvûtrání konstrukce, coÏ omezuje prostor pro umístûní izolace.

Tyto poÏadavky je popsaná skladba schopna splnit. Nutn˘m pfiedpokladem je v‰ak vÏdy posouzení pÛvodního stavu,

zejména je tfieba klást dÛraz na difúzní pomûry a bilanci vlhkosti. Celkovou skladbou, kterou je nutné vÏdy posoudit

podle konkrétního stavu pÛvodní konstrukce, se zaji‰Èuje optimální difúzní reÏim rekonstruované konstrukce. Pfiípadná

vlhkost (napfi. zbytková) ve stfie‰ní konstrukci mÛÏe, stejnû jako pfied obnovou, opou‰tût bez jak˘chkoliv zábran kon-

strukci, neshromaÏìuje se a nepÛsobí ‰kody napfiíklad na dfievûn˘ch ãástech krovu.

Prvky skladby renovované stfiechy

– plsÈ URSA DF 40 h ®

– parobrzda a konvekãní zábrana 

– difúzní fólie

– lepicí páska nebo tmel na difúzní fólie a parobrzdy

Tepelnû  izolaãní plsti  URSA lze pouÏít pro v‰echny rozteãe krokví. Dodávají se v rolích a pfii realizaci se pfiifiezávají dle

konkrétní rozteãe. URSA DF 40 h jsou hydrofobní a difúznû otevfiené. Parobrzdy ãásteãnû difúznû otevfiené®

(2 m<sD<4 m), jsou navrÏeny jako vnitfiní zábrana proti konvekãnímu proudûní.

Vysoce otevfiené difúzní fólie se pouÏívají jako pojistné podstfie‰ní fólie.

U dfiíve realizovan˘ch stfie‰ních konstrukcí, jsou pouÏity rÛzné varianty konstrukce vnitfiního obloÏení a zateplení, doda-

teãnû se provádûly rÛzné vnitfiní úpravy a nástavby. âasto byly pouÏívány napfiíklad lehké stavební desky z dfievité vlny.

Spolu s minerální omítkou, která na nû byla nahozena, mohou tvofiit dostateãnou parozábranu. Obdobnû je tfieba posu-

zovat dfievûné nebo pozdûji pouÏívané sádrokartonové obloÏení. Pfii renovaci je nutné vzít v úvahu i to, zda zÛstane zacho-

váno i mnoÏství vlhkosti emitované provozem v místnostech (napfiíklad pokud z obytné místnosti vznikne koupelna).
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V konstrukci je ãasto k dispozici nedostateãná vrstva pÛvodního izolantu. MÛÏe poslouÏit jako ochrana konvekãní

zábrany pfied hroty hfiebíkÛ nebo ‰roubÛ trãících z pÛvodní konstrukce. Pokud z pÛvodní konstrukce trãí ostré hroty,

pak by se mûla jako první poloÏit vrstva tepelné izolace URSA® DF 40 h v tlou‰Èce cca 50 mm.

Na pÛvodní izolaci nebo na první vrstvu plsti URSA® DF 40 h se poloÏí parobrzda (2 m<sD<4m), která bude plnit roli

konvekãní zábrany. Fólie se klade podél krokví a ve spodní ãásti boku krokve se pfiipevní li‰tou s pomocí hfiebíkÛ, ‰rou-

bÛ apod. Je tfieba dbát na absolutní neprody‰nost konvekãní zábrany. Spoje parobrzdy se pfiekládají asi o 10 cm

a peãlivû zalepují pomocí napfi. butylové lepicí pásky.

Spoje s hladk˘mi povrchy (napfi. prostupy potrubí stfiechou) je tfieba rovnûÏ zatûsnit vhodnou páskou, spoje s ostatní-

mi stavebními prvky (napfi. omítka) se utûsÀují expanzní polyurethanovu páskou, která se pfiitlaãí li‰tou nebo vhodn˘m

tmelem. âasto je nutné zvût‰it v˘‰ku krokví (z dÛvodÛ statick˘ch nebo pro vytvofiení prostoru pro vloÏení vût‰í vrstvy

tepelné izolace). Konstrukãní prvky (latû nebo trámy), které je nutno pfiipevnit shora na krokve, je tfieba pevnû pfii-

montovat za dodrÏení podmínek rovinnosti.

Jakékoliv zmûny na konstrukci krovu by se nemûly provádût bez porady se statikem. PlsÈ URSA DF 40 h pfii montá-®

áÏi pfiizpÛsobí pfiíslu‰né rozteãi krokví. ·ífika izolaãního materiálu by mûla pfiesahovat pfiibliÏnû o 2 cm svûtlou roz-

zteã krokví. Tím se zajistí spolehlivé pfiilnutí izolaãního materiálu k nosné konstrukci krovu.

Tlou‰Èka  tepelné  izolace URSA se fiídí podle v˘‰ky krokví. Pokud lze zajistit potfiebné odvûtrání stfiechy pouÏitím kon-

tralatí pod stfie‰ními latûmi, pak je k dispozici pro montáÏ izolace celková v˘‰ka krokví (vãetnû pfiípadného nastavení).

Jinak je tfieba tlou‰Èku izolaãního materiálu volit tak, aby mezi trámy zÛstala volná, pfiimûfienû vysoká mezera. Na izo-

laãní materiál se pokládá pojistná podstfie‰ní fólie. Pokládat by se mûla odspodu kolmo ke sklonu stfiechy. Na spojích

se musí poãítat s pfiesahy pfiibliÏnû 10 cm tak, aby vy‰‰í pruh pfiekr˘val spodní pruh. Fólie je v pfiesahu vhodné spojit

lepením.

Nad podstfie‰ní fólií se realizuje konstrukce stfiechy bûÏn˘m zpÛsobem s pouÏitím kontralatí. Nelze-li pouÏít kontrala-

tû, je tfieba poloÏit podstfie‰ní fólii s dostateãn˘m provû‰ením pod stfie‰ními latûmi tak, aby bylo moÏné namontovat

pomocnou li‰tu k zaji‰tûní provûtrávané mezery pod stfie‰ní krytinou.

Pokyny ke zpracování

1 podstfie‰ní difúzní fólie 

2 nastavení krokví

3 URSA DF 40 h®

4 krokev

5 pfiítlaãná laÈ 

6 parobrzda a konvekãní 
zábrana 

7 pÛvodní konstrukce 
podhledu a zateplení

Renovace ‰ikm˘ch stfiech se zv˘‰ením
konstrukãní v˘‰ky stfiechy

1 podstfie‰ní difúzní fólie 

2 pomocná li‰ta zaji‰Èující
provûtrávanou mezeru

3 krokev

4 URSA DF 40 h®

5 pfiítlaãná laÈ 

6 parobrzda a konvekãní
zábrana 

7 pÛvodní konstrukce 
podhledu a zateplení

Renovace ‰ikm˘ch stfiech bez zv˘‰ení 
konstrukãní v˘‰ky stfiechy

1

4

7

3

6

2

5

1

3
4

6

2

7

5
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Zateplení nad krokvemi

PouÏití hydrofobizovan˘ch tepeln˘ch izolací ze skelné vlny URSA GLASSWOOL® umoÏÀuje také realizaci

zateplení nad krokvemi.

V˘hody zateplení ‰ikmé stfiechy nad krokvemi:

– vysoká úroveÀ tepelné ochrany a ochrany pfied hlukem

– tvarová stálost zateplení

– nehofilavá tepelná izolace

– úspora skladovacích prostor, snadná manipulace a rychlé zpracování

1 parobrzda nebo parozábrana 

2 dfievûn˘ nosn˘ prvek

3 lepen˘ spoj parozábrany nebo parobrzdy

4 URSA DF 40 h®

5 lepen˘ spoj na podstfie‰ní difúzní fólie

6 kontaktní podstfie‰ní difúzní fólie

Pokyny ke zpracování

Na podbití stfiechy se jako první pokládá parozábrana nebo parobrzda. Fólie se pokládá s pfiesahem alespoÀ 10cm

a slepuje se s pomocí tmelu nebo pásky. Následuje montáÏ nastavení krokví u okapové hrany které tvofií opûrnou kon-

strukci zateplovacího systému.

Nejprve se montují dfievûné prvky, které poloÏeny pfiíãnû na krokve, tvofií prostor pro vloÏení tepelné izolace. První

fiada dfievûn˘ch prvkÛ se opfie o nastavení krokví u okapové hrany. Tepelná izolace URSA DF 40 h se pokládá na®

parozábranu zdola nahoru. Tepelná izolace se na pfiesnou míru ufiízne pfii vlastní montáÏi pfiímo na stfie‰e.

Pokládka pokraãuje montáÏí dal‰í fiady dfievûn˘ch prvkÛ, dále se postup opakuje. Následuje pokládka difúznû otevfiené

fólie, montáÏ kontralatí, latí a stfie‰ní krytiny.
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Tepelná izolace prÛmyslov˘ch fasád
PrÛmyslové fasády lze úãinnû izolovat tepelnû i akusticky pomocí fasádních

desek URSA FKP 1 a FKP 2. Desky jsou dle âSN EN 13 501 zafiazeny do tfií-®

Tepelné izolace URSA v provûtrávan˘ch zateplovacích
systémech
Jako optimální izolaãní materiál pro pouÏití v provûtrávan˘ch zateplovacích systémech jsou dodávány fasádní izolaãní

desky URSA® FDP 1/V a FDP 2/V. 

Jsou hydrofobizované, jednostrannû ka‰írované netkanou skelnou textilií. Desky vykazují podéln˘ specifick˘ odpor

proti proudûní vzduchu Ξ > 5 kPa.s/m2 a v˘znamnû tím zlep‰ují akusticko izolaãní vlastnosti fasády. 

Provûtrávané fasádní zateplovací systémy se ãasto pouÏívají pro rekonstrukce obvodov˘ch plá‰ÈÛ obytn˘ch nebo  prÛ-

myslov˘ch budov, kde mÛÏe b˘t problém s vlhkostí konstrukce. Fasádní  tepelnû  izolaãní desky URSA jsou difúznû otev-

fiené, nebrání vysychání (nemûní tedy jako parozábrana vlhkostní reÏim v konstrukci), posunutím úrovnû kondenzace

k vnûj‰í ãásti oplá‰tûní zabraÀují zvy‰ování vlhkosti vlivem kondenzace uvnitfi konstrukce.

Provûtrávané fasádní systémy s izolaãními deskami URSA

URSA® FDP 1/V    λD = 0,040 W/m .K URSA® FDP 2/V    λD = 0,035 W/m .K

Tlou‰Èka izolace mm U-celé konstrukce W/(m2 .K) Tlou‰Èka izolace mm U-celé konstrukce W/(m2 .K)

60 0,54 60 0,48

80 0,42 80 0,38

100 0,35 100 0,31

120 0,30 120 0,26

140 0,26 140 0,23

160 0,23 160 0,20

Pro v˘poãet byla pfiedpokládána tato skladba konstrukce: vnitfiní omítka 15 mm (λ = 0,35 W/(m.K)), Ïelezobeton 200 mm
(λ =2,1 W/(m.K)), tepelná izolace URSA® FDP 1/V nebo URSA® FDP 2/V (λ = max. 0,040 W/(m.K))

Pokyny pro zpracování

Fasádní tepelnû izolaãní desky URSA® FDP 1/V a FDP 2/V jsou urãeny pro pouÏití v provûtrávan˘ch fasádních zateplo-

vacích systémech. Jejich pouÏití není z hlediska poÏární bezpeãnosti omezeno v˘‰kou budovy ani typem svrchního

oplá‰tûní systému. 

Izolaãní desky se kladou do pfiedem pfiipravené konstrukce ro‰tu, desky se kladou tak, Ïe tûsnû pfiiléhají k zateplova-

né stûnû a ke konstrukci ro‰tu, desky jsou vÏdy kladeny na vazbu, zaji‰tûní desek je provádûno za pomoci fasádních,

talífiov˘ch hmoÏdinek (∅ talífie > 80 mm), hmoÏdinky budou umístûny buì po dvou do plochy, nebo v místû styku

desek, poãet talífiov˘ch hmoÏdinek je tfieba pfiimûfienû zv˘‰it v rozích budovy.

dy A1 (nehofilavé).
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URSA® KDP 1/V    λD = 0,040 W/m .K URSA® KDP 2/V    λD = 0,035 W/m.K

Tlou‰Èka izolace mm U-celé konstrukce W/(m2 .K) Tlou‰Èka izolace mm U-celé konstrukce W/(m2 .K)

50 0,53 50 0,49

60 0,47 60 0,43

80 0,38 80 0,34

100 0,32 100 0,29

120 0,28 120 0,25

140 0,24 140 0,22

Pro v˘poãet byla pfiedpokládána tato skladba konstrukce: vnitfiní omítka 15 mm (λ = 0,35 W/(m.K)), zdivo z vápenopískov˘ch cihel 240 mm
(λ = 0,79 W/(m.K)), tepelná izolace uvnitfi zdiva URSA® KDP 1/V nebo URSA® KDP 2/V (λ = max. 0,040 W/(m.K)), lícové zdivo 115 mm
(λ = 0,81 W/(m.K))

Fasádní tepelnû izolaãní desky URSA® KDP 1/V a KDP 2/V jsou urãeny pro pouÏití v dvouvrstvém  (sendviãovém) zdivu

s provûtrávanou nebo neprovûtrávanou mezerou. Desky se kladou na vazbu, tûsnû k sobû na vnitfiní zdivo. Kotvení se

provádí s pouÏitím pfiíslu‰n˘ch systémov˘ch hmoÏdinek rozmístûn˘ch dle pfiedpisÛ v˘robce.

Tepelná izolace ve dvouvrstvém zdivu
Tepelné izolace URSA® KDP 1/V a KDP 2/V byly vyvinuty speciálnû pro pouÏití v konstrukci dvouvrstvého zdiva. Jsou sil-

nû hydrofobizované a jednostrannû ka‰írované skelnou netkanou textilií. 

Mohou b˘t poÏity pro provûtrávané zateplené konstrukce nebo jako tepelná izolace uvnitfi zdiva.Tepelné izolace URSA

GLASSWOOL® nepfiispívají k ‰ífiení poÏáru a s podéln˘m specifick˘m odporem proti proudûní vzduchu Ξ > 5 kPa.s/m2

pfiispívají k zvukové izolaci obvodového plá‰tû.

Tepelné izolace URSA uvnitfi zdiva (dvouvrstvé zdivo)

Pokyny pro zpracování



Klasifikace
Konstrukce Izolaãní materiál URSA Oplá‰Èování 1. vrstva Oplá‰Èování 2. vrstva

F 30 A CW-Profil1) TWP 1, > 40 mm sádrokartonové protipoÏární —

50 x 0,6 nebo TWF 1, > 50/40 mm desky2), 12,5 mm

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

50 x 0,6v nebo TWF 1,  > 50/40 mm

F 30 B dfievûné stojky TWP 1, > 40 mm sádrokartonové protipoÏární —
> 40 x 80 mm3) nebo TWF 1, > 50/40 mm desky2), 12,5 mm

F 30 B dfievûné stojky TWP 1, > 40 mm Fermacell, 12,5 mm —
> 40 x 80 mm3) nebo TWF 1, > 50/40 mm

F 30 B dfievûné stojky TWP 1, > 40 mm dfievotfiísková deska, 16 mm —
> 40 x 80 mm3)                 nebo TWF 1, > 50/40 mm

F 90 A CW-Profil1) TWP 1, > 40 mm sádrokartonové protipoÏární sádrokartonové protipoÏární

50 x 0,6 nebo TWF 1, > 50/40 mm desky2), 12,5 mm desky2), 12,5 mm

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

50 x 0,6             nebo TWF 1,  > 50/40 mm

F 90 B dfievûné stojky TWP 1, > 60 mm dfievotfiísková deska, 19 mm dfievotfiísková deska, 19 mm
> 40 x 80 mm3) nebo TWF 1, > 75/60 mm

F 90 B dfievûné stojky TWP 1, > 80 mm sádrokartonové protipoÏární sádrokartonové protipoÏární
> 40 x 100 mm3) nebo TWF 1, > 100/80 mm desky2), 12,5 mm desky2), 12,5 mm

1) CW-profil podle DIN 18 182-1, pfii pouÏití vût‰ího profilu zÛstává klasifikace dodrÏena.
2) Sádrokartonové protipoÏární desky typu GKF podle DIN 18 180.
3) ·ífika x tlou‰Èka podle DIN 4102-4, pfii pouÏití vût‰ího profilu zÛstává klasifikace dodrÏena.
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Pfiíãky 
V konstrukcích lehk˘ch pfiíãek jsou izolaãní materiály pouÏívány vût‰inou jako izolace akustická. V kom-

binaci s vhodnou konstrukcí lze pfii pouÏití izolantu ze skelného vlákna bez problémÛ pfiekroãit neprÛ-

zvuãnost klasické, tûÏké pfiíãky o stejné tlou‰Èce. Izolanty ze skelného vlákna zároveÀ zvy‰ují ãasy

poÏární odolnosti, pomáhají tak splnit i nejnároãnûj‰í poÏadavky na preventivní protipoÏární ochranu.

Izolace lehk˘ch konstrukcí pfiíãek s pouÏitím izolaãních materiálÛ URSA

Pro nosnou konstrukci lehk˘ch pfiíãek se u nás obvykle pouÏívají kovové profily, pfiípadnû lze pouÏít dfievûné hranoly

(splÀující poÏadavky dodavatele systému). Dfievûné stojky mohou pfiená‰et i statické zatíÏení. Pfiíãkové izolace URSA®

TWP1 (desky), TWF1 (role) jsou vyrábûny v takov˘ch rozmûrech, aby vyhovovaly nejãastûji pouÏívan˘m rozteãím, které

pro nosnou konstrukci pfiíãky pfiedepisují dodavatelé systémÛ suché v˘stavby. Desky se vkládají mezi profily prakticky

bez profiezu.

Pokud konstrukce bude od sebe oddûlovat prostory s rozdíln˘mi teplotními nebo vlhkostními pomûry, mÛÏe b˘t nut-

no pouÏít parozábranu nebo parobrzdu (doporuãujeme ovûfiit v˘poãtem). 

1 oplá‰tûní

2 nosná konstrukce

3 URSA® TWP , TWF

PoÏární odolnost lehk˘ch pfiíãek s pouÏitím izolaãních materiálÛ URSA (dle DIN 4102)

2

1

2

1

3

3

1 1



Konstrukce pfiíãky StupeÀ neprÛzvuãnosti RW,R

Tlou‰Èka Tlou‰Èka Tlou‰Èka Sádrokarton Sádro-
oplá‰tûní URSA® TWP 1 pfiíãky vláknité

nebo desky
URSA® TWF 1

Pfiíãky • 17

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 izolace URSA v lehk˘ch pfiíãkách
Pfiíãkové desky URSA® TWP 1 a plsti URSA® TWF 1 s podéln˘m specifick˘m odporem proti proudûní vzduchu Ξ > 5 kPa s/m2

jsou velmi vhodné pro akustickou izolaci v lehk˘ch konstrukcích pfiíãek. 

Mezera mezi oplá‰tûním by mûla b˘t vyplnûna izolaãním materiálem. Tlou‰Èky, v nichÏ jsou tyto rohoÏe a desky dodá-

vány, tuto skuteãnost zohledÀují. S pouÏitím pfiíãkov˘ch desek URSA® TWP 1 nebo plsti URSA® TWF 1 lze dosáhnout

podstatného zv˘‰ení stupnû neprÛzvuãnosti.

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

StupeÀ neprÛzvuãnosti Rw

Detailní přehled typů lehkých dělících příček a jejich parametrů s použitím izolací URSA najdete v prospektu „Ochrana před 
hlukem“, který vydala společnost URSA CZ v roce 2010.
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1 okrajové pásky 
2 podlaha, napfi. plovoucí laminátová
3 podkladová dfievotfiísková nebo 

dfievo‰tûpková deska spojená 
na perodráÏku

4 kroãejová izolace URSA® TEP
5 PE- fólie

1

3

4
5

2

1 okrajové pásky 
2 podlaha, napfi. plovoucí laminátová
3 cementov˘ potûr
4 kroãejová izolace URSA® TSP
5 PE- fólie

1

3

4
5

2

5

Izolace proti kroãejovému hluku
Izolaãní desky ze skelné vlny v konstrukci podlah plní nejãastûji funkci izolace proti kroãejovému hluku.

Tvofií pfiekáÏku ‰ífiení zvuku v konstrukci. ZároveÀ mohou plnit funkci tepelného izolantu, pokud jsou

pouÏity v konstrukci oddûlující prostory s rÛzn˘m teplotním reÏimem.

V konstrukcích stropÛ mezi podlaÏími je ãasto nutno pouÏít izolaci proti kroãejovému hluku. Desky ze skelné vlny

URSA® TSP a URSA® TEP, dodávané v rÛzn˘ch tlou‰Èkách, jsou vhodné pro pouÏití v tzv. tûÏk˘ch konstrukcích podlah

(podlaha je tvofiena betonovou deskou na kroãejové izolaci), i pro lehkou konstrukci podlah (podlaha je tvofiena vhod-

n˘mi deskami, napfi. dfievotfiískami). 

Pfii navrhování kroãejové izolace je tfieba vÏdy brát v úvahu vlastnosti konstrukce podlahy a spolupÛsobení okolních

svisl˘ch konstrukcí.

DosaÏitelné úrovnû útlumu kroãejového hluku (podle DIN 4109)

Tlou‰Èka Hmotnost Hodnoty pro Hodnoty pro Hodnoty pro
tûÏké kce. konstrukce1) tûÏkou konstrukci tûÏkou konstrukci tûÏkou konstrukci

stropu kg/m2 bez kroãejové URSA® TSP > 20-5 s kroãejovou izolací
mm izolace pod vrstvou URSA® TEP

L’n,w,eq,R dB betonové mazaniny pod podlahov˘mi deskami
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

Desky URSA® TEP jsou urãeny pro systémy suché konstrukce podlah. Desky URSA® TSP pro pouÏití pod betonovou

mazaninu. Pro akustické oddûlení podlahy od svisl˘ch ãástí konstrukce je nutno podél stûn pouÏít pásky izolace.

1) objemová hmotnost ρ = 2.400 kg/m3



1 podlaha 
2 nosn˘ trám
3 URSA GLASSWOOL®

4 podhled

1

3

4

2
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PoÏární odolnost trámov˘ch stropních konstrukcí

Klasifikace Horní obklad Konstrukce URSA GLASSWOOL® Spodní oplá‰tûní

F 30 B dfievotfiísková deska > 19 mm trámy, jakostní tfi. II       DF / SF      sádrokartonová protipoÏární deska1)

nebo palubka > 22 mm ‰ífika > 40 mm > 100 mm 12,5 mm nebo Fermacell, 12,5 mm

F 90 B dfievotfiísková deska > 19 mm trámy, jakostní tfi. II       DF / SF        Knauf sádrokartonová protipoÏární deska1)

‰ífika > 40 mm > 100 mm 25,0 mm na kovové vnitfiní konstrukci

1 betonová mazanina
2 PE-fólie
3 extrudovan˘ polystyren URSA XPS® N-III-I nebo

URSA XPS® N-III-L
4 kroãejová izolace URSA® TSP, 

variantnû URSA® TEP
5 konstrukce stropu
6 eventuálnû podhled s pouÏitím izolace ze skelné

vlny URSA GLASSWOOL®

1

3

4

5

2

Skladba podlahy: betonová mazanina 50 mm (λ = 1,4 W/(m.K)), kroãejová izolace URSA GLASSWOOL® 40 - 5 mm, extrudovan˘
polystyren URSA XPS®, Ïelezobeton 140 (λ=2,1 W/(m.K)).

Konstrukce podlahy zateplená s pouÏitím URSA XPS® a kroãejové izolace URSA GLASSWOOL®

Dfievûn˘ trámov˘ strop
Tepelnû technické parametry stropních konstrukcí oddûlující prostory vytápûné a nevytápûné urãuje âSN 73 05 40 - 2.

Dále je u stropních konstrukcí nutno zhodnotit i vlastnosti akustické a protipoÏární. Pro izolaci uvnitfi konstrukce stro-

pu jsou vhodné izolaãní plsti URSA® DF ,  42.

Tepelná izolace podlah
Materiály pouÏité pfii tepeln˘ch izolacích podlah musí splÀovat kromû tepelnû izolaãních poÏadavkÛ i poÏadavky na

mechanické vlastnosti, zejména na pevnost v tlaku. Ve‰ker˘m poÏadavkÛm v tûchto smûrech vyhovují desky z extru-

dovaného polystyrénu URSA XPS®. Pro dosaÏení potfiebn˘ch parametrÛ tepelnû technick˘ch i akustick˘ch je vhodné

kombinovat vlastnosti extrudovaného polystyrenu URSA XPS® a kroãejové izolace URSA GLASSWOOL®.Také pro pou-

Ïití v konstrukcích prÛmyslov˘ch podlah, kde je nutné pfiená‰et zatíÏení statické i dynamické, jsou izolaãní desky URSA

XPS® nejvhodnûj‰ím materiálem. Pro toto pouÏití je pfiedurãují nejen v˘borné vlastnosti tepelnû technické a mechanic-

ké, ale také v˘borná chemická odolnost, nenasákavost, rozmûrová stálost, atd.

6

URSA kroãejová izolace

Tlou‰Èka izolace mm U  W/(m2.K)

50 0,35

60 0,32

80 0,29

100 0,25

120 0,23

1) Sádrokartonové protipoÏární desky podle DIN 18180 podle ABP

37  DF 39, DF
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Akustická izolace
Pro pouÏití v akustick˘ch podhledech (pohledové desky jsou opatfieny otvory

ãi záfiezy) jsou dodávány akustické izolaãní desky URSA® AKP 2/V, které jsou

opatfieny ãernou netkanou textilií. Desky URSA® AKP 2/V, lze rovnûÏ pouÏít

jako akustickou izolaci pod obloÏením stûn (napfiíklad v koncertních sálech

nebo kinosálech).

Souãinitel zvukové pohltivosti α

URSA® frekvence
AKP 2, AKP 2/V 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

20 mm 0,09 0,22 0,54 0,74 0,86 0,92

50 mm 0,22 0,53 0,99 1,05 1,03 1,04

Akustické izolace v trámov˘ch stropech (DIN 4109)

Izolace Konstrukce podlahy Podhled Hodnoty Hodnoty
mezi zvukového kroãejového
trámy útlumu R’w,R útlumu L’n,w,R

DF / SF 1. podlahová deska > 19 mm dfievotfiísková deska nebo

2. URSA® TEP 33-3 sádrokartonové desky 12,5 mm 50 dB 64 dB> 100 mm
3. podlahová deska > 16 mm nebo sádrovláknité desky12,5 mm

na dfievûném ro‰tu

   1. podlahová deska > 19 mm dfievotfiísková deska > 13 mm nebo

2. URSA® TEP 33-3 sádrokartonové desky 12,5 mm 54 dB 56 dB> 100 mm
3. podlahová deska > 16 mm nebo sádrovláknité desky 12,5 mm

ve dvou vrstvách na pruÏné podloÏce

1. podlahová deska > 19 mm dfievotfiísková deska nebo 

2. URSA® TEP 33-3 sádrokartonové desky 12,5 mm 57 dB 53 dB> 100 mm
3. podlahová deska > 16 mm nebo sádrovláknité desky 12,5 mm

na pruÏné podloÏce

1. betonov˘ potûr 50 mm sádrokartonové desky 12,5 mm

2. URSA® TEP 33-3 na dfievûném ro‰tu 57 dB 51 dB> 100 mm
3. podlahová deska

16 - 25 mm

Akustická izolace trámového stropu
S pouÏitím izolací ze skelné vlny URSA GLASSWOOL® lze dosáhnout vynikajících v˘sledkÛ i pfii úpravû akustick˘ch 

izolací dfievûn˘ch konstrukcí stropÛ.

1 podlahová deska
2 kroãejová izolace URSA® TEP 

na PE-fólii
3 podlahová deska
4 izolaãní plsÈ URSA® DF/SF
5 dfievûn˘ trám
6 podhled

1

2
3

4

5

6

DF / SF

DF / SF

DF / SF



   

URSA symbol
zkratka 

třídy
jednotka AKP 2 AKP 2/V DF 37 DF 39 DF 40h DF 42 DF 35h FDP 1/V FDP 2/V Norma

Kašírování • • • •
netkaná 

sklotextilie
• • • • •

netkaná
sklotextilie

netkaná
sklotextilie

•

Hodnota součinitele  
tepelné vodivosti λD

• (W/m·K) 0,035 0,035 0,037 0,039 0,040 0,042 0,035 0,040 0,035 ČSN EN 13162

Třída reakce na oheň • • •
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
ČSN EN 13501-1

Tolerance tloušťky • T • 3 3 2 2 2 2 2 3 3 EN 823

Propustnost 
pro vodní páru

μ MU • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EN 12086

Dlouhodobá nasákavost
(hydrofobní účinky)

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

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

Stlačitelnost c CP mm • • • • • • • • • EN 12431

Odpor při proudění  
vzduchu

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

Technická specifikace materiálů URSA GLASSWOOL® dle ČSN EN 13 162

Úroveň nebo třída Tolerance

T1 -5 % nebo -5 mma odchýlení je dovoleno 

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

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

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

T5 -1 % nebo -1 mma +3 mm 

a Rozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance.

b Rozhodující je nižší číselná hodnota tolerance.

Třída Tolerance

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

T7 0 +10 % nebo +2 mma

a Rozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance.

Tolerance tloušťky Ti 
Podle EN 823, nebo pro T6, T7 dle EN 12431.

Zatížení 250 Pa
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URSA symbol
zkratka 

třídy
jednotka FKP 1 FKP 2 SF 32 SF 35 SF 40 TSP TEP TWF 1 TWF FONO TWP 1 Norma

Kašírování • • • • • • • • • • • • • •

Hodnota součinitele  
tepelné vodivosti λD

• (W/m·K) 0,040 0,035 0,032 0,035 0,040 0,033 0,034 0,040 0,040 0,040 ČSN EN 13162

Třída reakce na oheň • • •
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
nehořlavá 

A1
ČSN EN 13501-1

Tolerance tloušťky • T • 3 3 2 2 2 6 6 2 2 3 EN 823

Propustnost 
pro vodní páru

μ MU • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EN 12086

Dlouhodobá nasákavost
(hydrofobní účinky)

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

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

Stlačitelnost c CP mm • • • • • ≤ 5 ≤ 5 • • • EN 12431

Odpor při proudění  
vzduchu

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

Technická specifikace materiálů URSA GLASSWOOL® dle ČSN EN 13 162

Tloušťka*(mm) 15 20 25 30 35 40

Dynamická tuhost 20 10 10 7 7 7

SD (MN/m3) *Stlačitelnost < 5 mm

Tloušťka*(mm) 20 23 28 33 40

Dynamická tuhost 10 10 7 7 7

SD (MN/m3) *Stlačitelnost < 5 mm

Dynamická tuhost TSP
*Hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce

Dynamická tuhost TEP
*Hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce
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Tel.: region v˘chod: 0907 723 136

www.ursa.sk, e-mail: ursa.sk@uralita.com
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