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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 prodávané pod značkou URSA byly vždy na nejvyšší technologické úrovni.
Produktové skupiny URSA nabízí širokou škálu konstrukčních řešení ve spodní a vrchní stavbě.

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.

Tepelné, akustické a protipožární izo-
lace zcela nové generace.
Čistě bílá, méně prašná, nedráždivá
a bez obsahu formaldehydů.
URSA SERVIS Technické poradenství -

800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Ve‰keré otázky na ãeské i evropské technické normy v souvislosti s aplikací tepelnû 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.
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URSA XPS® - tepelnû izolaãní desky z extrudovaného polystyrenu
Extrudovan˘ polystyren
URSA XPS® je nepostradateln˘m izolaãním materiálem pro konstrukce s obrácen˘m poﬁadím izolaãních vrstev a s nároky na vysokou odolnost v tlaku.
Argumenty pro URSA XPS®
• v˘borné tepelnû izolaãní vlastnosti

• vysoká odolnost v tlaku

• nízká nasákavost

Tepelná izolace
Moderní tepelnû izolaãní materiály jako je napﬁíklad extrudovan˘ polystyren jsou jednoduch˘m ﬁe‰ením v‰ude tam, kde jsou vysoké poÏadavky
na úspory energií. PouÏití extrudovaného polystyrenu usnadÀuje plnûní poÏadavkÛ tepelnû-technick˘ch norem (v âR âSN 73 0540-2). Díky nejnovûj‰ím v˘robním postupÛm je v˘roba tohoto materiálu velmi ‰etrná k Ïivotnímu prostﬁedí.
Odolnost v tlaku
Pﬁi v˘robû extrudovaného polystyrenu je dosaÏeno mimoﬁádnû vysoké odolnosti v tlaku. Proto lze URSA XPS® pouÏít v konstrukcích prÛmyslov˘ch podlah nebo napﬁ. podlah parkovi‰È.
Nasákavost
Extrudovan˘ polystyren vykazuje díky své uzavﬁené bunûãné struktuﬁe minimální nasákavost, která je podstatnû niÏ‰í neÏ u ostatních znám˘ch
tepeln˘ch izolantÛ. Tato vlastnost otevírá nové dimenze netradiãních ﬁe‰ení zateplení stavebních konstrukcí, neboÈ tradiãní tepelnû izolaãní
materiály bylo vÏdy tﬁeba pﬁed vlhkostí chránit. URSA XPS® je moÏno umístit pﬁímo na stranu pÛsobícího vlhkého prostﬁedí. Materiál je proto
vhodn˘ pro pouÏití zejména v konstrukcích s obrácen˘m poﬁadím izolaãních vrstev, tj. v oblasti obrácen˘ch ploch˘ch stﬁech a vnûj‰í tepelné izolace pod úrovní terénu (svislé i vodorovné).
Kvalita
Extrudovan˘ polystyren URSA XPS® podléhá stálé vnitﬁní i vnûj‰í nezávislé kontrole kvality. V‰echny v˘robní závody vlastní certifikát podle
EN ISO 9002.
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Stﬁecha
âast˘m problémem u klasick˘ch ploch˘ch zateplen˘ch stﬁech je funkãnost hydroizolaãní vrstvy.
Tento dÛleÏit˘ prvek konstrukce stﬁechy je vystavován extrémní teplotní zátûÏi s prudk˘mi zmûnami v ‰irokém rozmezí a také vlivu UV-záﬁení, coÏ v˘znamnû pﬁispívá k únavû hydroizolace
a tím ke sníÏení její Ïivotnosti.
URSA XPS® Obrácená střecha
Konstrukce obrácené střechy s použitím izolačních desek z extrudovaného polystyrenu URSA XPS® nabízí optimální
řešení: desky URSA XPS® položené na hydroizolaci zajišťují vedle tepelné izolace i ochranu hydroizolační vrstvy, čímž
se podstatně prodlouží její životnost.
Pro použití v konstrukci obrácené střechy jsou vhodné desky URSA XPS® N-III-L a URSA XPS® N-V-L , u extrémně
zatěžovaných střech i URSA XPS N-VII-L.

1
2
3
4

1 ‰tûrkov˘ zásyp 16/32 mm > 5 cm
2 separaãní vrstva (geotextilie)
> 140 g/m2
3 URSA XPS® N-III
4 hydroizolaãní vrstva
5 stropní deska

5

V˘hody konstrukce obrácené stﬁechy
–
–
–
–
–

ochrana hydroizolace pﬁed mechanick˘m po‰kozením v prÛbûhu stavby i pﬁi následném uÏívání
minimalizace zátûÏe hydroizolace vlivem extrémního teplotního namáhání
ochrana hydroizolace pﬁed neÏádoucími vlivy sluneãního UV-záﬁení
moÏnost pokládky desek i pﬁi extrémních povûtrnostních podmínkách
moÏnost celé ﬁady finálních úprav povrchu stﬁechy, terasová stﬁecha, stﬁecha plus, stﬁecha duo, zelená stﬁecha
atd. pﬁi pouÏití jediného v˘robku

Zateplení obrácené stﬁechy s materiálem URSA XPS®
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

80
100
120
140
160

0,41
0,34
0,29
0,26
0,23

Ve v˘poãtech byly zohlednûny tyto vrstvy stﬁe‰ní konstrukce:
URSA XPS® extrudovan˘ polystyren, ocelobetonová deska 160 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), vnitﬁní omítka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)).

Varianty ﬁe‰ení povrchu obrácen˘ch stﬁech s tepelnû izolaãními deskami URSA XPS®
Terasová stﬁecha
Plochou stﬁechu tzv. obrácené konstrukce je moÏno upravit jako terasu. K posouzení v˘sledn˘ch vlastností stﬁechy
(akustické, tepelnû technické atd.) je tﬁeba brát v úvahu souãinnost v‰ech prvkÛ konstrukce. Pokládka napﬁ. betonov˘ch vym˘van˘ch dlaÏdic mÛÏe b˘t provádûna do podkladních terãÛ, nebo do vrstvy jemného ‰tûrku (3/8 mm).
Konstrukci stﬁechy (vãetnû konstrukce povrchu) musí vÏdy vzhledem k pﬁedpokládanému zatíÏení posoudit statik.
Desky URSA XPS® se vyrábûjí v nûkolika skupinách odolnosti v tlaku a je tﬁeba vÏdy správnû zvolit materiál dle pﬁedpokládaného zatíÏení v konstrukci.
Střecha Duo
I nejvyšší požadavky na tepelně technické parametry střechy může splnit konstrukce střechy Duo, která optimálně
kombinuje výhody konstrukce obrácené střechy a konvenčně zateplené (jednoplášťové) konstrukce ploché střechy.
První vrstva zateplení je řešena konvenčním způsobem s hydroizolací kladenou na tepelný izolant, druhá vrstva,
která je poté kladena na hydroizolaci navyšuje tepelný odpor konstrukce a zároveň hydroizolaci chrání. Tento typ
konstrukce může v podstatě eliminovat jakékoliv kondenzační jevy ve střeše.
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1
2
1 vym˘vaná dlaÏba 40 x 40 x 5 cm
2 podkladní terã, alternativnû jemn˘
‰tûrk 3/8 mm
3 vhodná separaãní vrstva (geotextilie)
≥ 140 g/m2
4 URSA XPS®
5 hydroizolace
6 stropní deska

3
4
5
6

Zateplení stﬁechy systémem stﬁecha Duo
Tloušťka izolace mm
1. vrstva
2. vrstva

U-celá konstrukce
W/(m2·K)

Tloušťka izolace mm
1. vrstva
2. vrstva

U-celá konstrukce
W/(m2·K)

80

60

0,25

120

80

0,18*

80

80

0,23

140

50

0,19

100

50

0,24

140

60

0,18*

100

60

0,22

140

80

0,17*

100

80

0,21

160

50

0,17*

120

50

0,21

160

60

0,17*

120

60

0,20

160

80

0,15

Ve v˘poãtech byly zohlednûny tyto vrstvy stﬁe‰ní konstrukce:
2 vrstvy URSA XPS® extrudovaného polystyrenu, Ïelezobetonová deska 160 mm
(λ = 2,1 W/(m.K)), vnitﬁní omítka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K))

* Rozdíl v účinnosti je pod řádem, na který je výsledek zaokrouhlen.

Stﬁecha Plus
Nové vy‰‰í poÏadavky na tepelnû technické vlastnost ploch˘ch stﬁech uspokojí konstrukce stﬁechy Plus. Na stávající
zateplenou plochou stﬁechu se poklade nová vrstva tepelného izolantu z desek URSA XPS®. Nejprve je tﬁeba provést
kontrolu, opravu, pﬁípadnû pﬁevrstvení stávající hydroizolace.
Vzhledem k zv˘‰ení konstrukce stﬁechy je tﬁeba pﬁípadnû upravit v˘‰ku atik. Pﬁed rekonstrukcí je tﬁeba provést statické posouzení konstrukce vzhledem k nav˘‰ení váhy krycí vrstvou ‰tûrku.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

‰tûrkov˘ zásyp 16/32 mm ≥ 5 cm
vhodná separaãní vrstva (geotextilie) ≥ 140 g/m2
URSA XPS®
hydroizolace
stávající tepelná izolace
pﬁípadná stávající parozábrana
stropní deska

Zateplení stﬁechy systémem stﬁecha Plus
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

80
100
120
140
160

0,27
0,24
0,21
0,20
0,18

Ve v˘poãtech byly zohlednûny tyto vrstvy stﬁe‰ní konstrukce:
URSA XPS® extrudovan˘ polystyren, stávající tepelnû izolaãní vrstva 50 mm
λ = 0,040 W/(m.K), ocelobetonová deska 160 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), vnitﬁní omítka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)).
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Parkovací stﬁecha
Pro pojízdné konstrukce stﬁech se schopností pﬁená‰et vysokou zátûÏ jsou urãeny desky URSA XPS® N-V-L. Pﬁi 10%
stlaãení dle EN 826 jsou tyto desky schopné pﬁenést zatíÏení 0,5 N/mm2, jsou tedy nejvhodnûj‰ím ﬁe‰ením pro zateplení parkovacích stﬁech.
Pﬁípadné sanace parkovací stﬁechy jsou vÏdy nároãnûj‰í (a také draÏ‰í) neÏ u ostatních ploch˘ch stﬁech. Proto je tﬁeba
ochranû hydroizolaãní vrstvy vûnovat vÏdy zv˘‰enou pozornost.
Parkovací stﬁechu je tﬁeba zásádnû projektovat vÏdy individuálnû a pﬁizpÛsobit její konstrukci vÏdy specifick˘m poÏadavkÛm na statické a dynamické namáhání.

1

2

1 betonová deska na difuznû otevﬁené
separaãní vrstvû
2 URSA XPS® N-V-L nebo URSA XPS ® N-VII-L
3 hydroizolace
4 stropní deska

3
4

Pracovní postup
Desky URSA XPS® lze opracovávat pomocí běžného nářadí, např. ruční pilou nebo ostrým nožem. Pro konstrukci
obrácené ploché střechy jsou určeny desky URSA XPS® N-III-L a URSA XPS® N-V-L.
Desky URSA XPS® s hranou opracovanou na polodráÏku jsou volnû v jedné vrstvû pokládány na hydroizolaãní vrstvu.
Pﬁípadnû poÏadovaná vy‰‰í vrstva tepelné izolace mÛÏe b˘t realizována s vyuÏitím konstrukce duo stﬁechy.
Po poloÏení vhodné separaãní vrstvy (geotextilie) následuje pokládka zátûÏové a ochranné vrstvy (zásyp, dlaÏba, betonová deska). Separaãní vrstva musí b˘t difuznû otevﬁená, odolná proti UV-záﬁení a netlející.
U nepochozích ploch˘ch stﬁech se jako zátûÏová vrstva pouÏívá zpravidla vym˘van˘ ‰tûrk (oblé zrno 16/32 mm)
v tlou‰Èce vrstvy 5 cm. U vy‰‰ích budov, pﬁípadnû v nûkter˘ch ãástech stﬁechy (podél atik apod.) mÛÏe b˘t poÏadována vût‰í tlou‰Èka zátûÏové vrstvy.
Pﬁi projektování pochozích a pojezdov˘ch stﬁech je pro specifické nároky na zatíÏení tﬁeba posouzení statika.

Po pokládce desek URSA XPS® je tﬁeba zajistit jejich ochranu pﬁed neÏádoucími vnûj‰ími vlivy. Zejména
nepﬁípustné zahﬁátí sluneãním záﬁením mÛÏe vést k deformaci desek. Doporuãujeme proto zejména v tepl˘ch letních mûsících okamÏitou instalaci dal‰í stavební vrstvy (zátûÏová vrstva, dlaÏba). Pozor: tmavé folie
apod. jsou pro doãasnou ochranu pﬁed sluneãním záﬁením nevhodné.
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Fasáda
Desky URSA XPS® jsou vysoce odolné v tlaku a rozmûrovû stálé. Vzhledem k zanedbatelné nasákavosti
mÛÏe b˘t URSA XPS® pouÏit i v oblastech, kde se pﬁedpokládá pﬁím˘ kontakt s vlhk˘m prostﬁedím.
Jedná se zejména o oblasti soklÛ, kde lze pﬁedpokládat pÛsobení odraÏené de‰Èové vody, nebo o pﬁím˘
kontakt s ãerstv˘m betonem.
Izolace soklÛ budov
V oblasti soklÛ fasádního zdiva je tﬁeba poãítat s vy‰‰ím namáháním pouÏit˘ch materiálÛ a také s pÛsobením odraÏené de‰Èové vody bez ohledu na pouÏit˘ fasádní systém.
Vzhledem ke specifick˘m vlastnostem desek URSA XPS® je jejich pouÏití v oblasti soklÛ optimální.
Pro vy‰‰í pﬁilnavost omítkov˘ch materiálÛ doporuãejeme pouÏití desek URSA XPS ® N-III-PZ-I s profilovan˘m povrchem.

Tepelné mosty na fasádû pﬁeklenuté pouÏitím XPS
1
2

1 URSA GLASSWOOL®
(minerální vlna)
2 libovolné
provedení fasády
3 URSA XPS® N-III-PZ-I
4 omítka

3
4

Vnitﬁní izolace fasádní stûny
Také pro vnitﬁní izolaci zejména v prostorách s vysokou vlhkostí (sprchy, koupelny) je moÏné pouÏít nenasákav˘ URSA
XPS®. Díky vysokému difuznímu odporu není ãasto potﬁeba aplikovat dodateãnou parozábranu. Tento postup je v‰ak
moÏno aplikovat vÏdy po posouzení specifick˘ch podmínek.
BûÏnû lze pro vnitﬁní izolaci pouÏít URSA XPS® N-III-PZ-I, kter˘ je sv˘m speciálnû profilovan˘m povrchem vhodn˘ jako
podklad omítek a obkladÛ.

Izolace tepeln˘ch mostÛ
Tepelné mosty vznikají mj. v místech, kde se z konstrukãních dÛvodÛ st˘kají materiály s rÛznou tepelnou vodivostí
a nejsou dostateãnû tepelnû izolovány. Typick˘mi tepeln˘mi mosty jsou zakonãení podlah, pﬁeklady oken, betonové
vûnce, pilíﬁe apod. Tyto tepelné mosty zapﬁíãiÀují nikoliv zanedbatelné tepelné ztráty, v létû pak tepelné zisky budovy. Obojí má za následek ekonomické ztráty v podobû zv˘‰en˘ch nákladÛ na vytápûní, pﬁíp. klimatizaci budovy.
Tepelné mosty mohou zapﬁíãinit i pﬁímé ‰kody na budovû. NiÏ‰í povrchová teplota stavebních dílÛ s vy‰‰í tepelnou
vodivostí mÛÏe mít za následek sráÏení vodních par a následné vlhnutí, pﬁípadnû napadení houbami v místech tepeln˘ch mostÛ.
Pro izolaci tepeln˘ch mostÛ doporuãujeme URSA XPS® N-III-PZ-I.

1

1

2

3

1 zdivo
2 zakonãení podlahy
3 URSA XPS® N-III-PZ-I

2
3

1 fasádní zdivo
2 URSA XPS® N-III-PZ-I
3 omítka
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Podlaha/strop
Konstrukce podlah a stropÛ které oddûlují prostory vytápûné a nevytápûné, pﬁípadnû podlahy zakládané
na neizolovaném podkladu jsou oblastí, kde dochází k v˘znamn˘m tepeln˘m ztrátám. Zde je tﬁeba provést
dostateãnou tepelnou izolaci. Tento problém je tﬁeba ﬁe‰it jak ve v˘stavbû bytové, tak i v administrativní
a prÛmyslové.

1
2
3
4

5

1 podlahová deska
2 PE-fólie
3 URSA XPS® N-III-I
nebo URSA XPS® N-III-L
4 such˘ zásyp
5 betonová deska

Podlahy v bytové v˘stavbû
Tepelnû izolaãní desky URSA XPS® mají vysokou pevnost v tlaku a jsou rozmûrovû stálé . S extrudovan˘m polystyrenem URSA XPS® lze dosáhnout poÏadovan˘ch parametrÛ v kaÏdém typu konstrukce. Pro konstrukce, kde dochází
k bûÏnému namáhání v tlaku lze pouÏít URSA XPS® N-III-I, pﬁípadnû URSA XPS® N-III-L, pﬁi zv˘‰ené zátûÏi URSA XPS®
N-V-L a při extrémní zátěži URSA XPS® N-VII-L.
Za úãelem sníÏení konstrukãní v˘‰ky podlahy (a tím i sníÏení nákladÛ pﬁi v˘stavbû) se ãasto pokládá tepelná izolace
v jedné rovinû s instalaãními rozvody. Prostor kolem rozvodÛ je tﬁeba vyplnit such˘m zásypem tak aby se pokud
moÏno zabránilo vzniku tepeln˘ch a akustick˘ch mostÛ. Pro odstínûní kroãejového hluku je v nûkter˘ch pﬁípadech
vhodné kombinovat konstrukci zateplení podlahy s kroãejovou izolací ze skelného vlákna URSA GLASSWOOL®.
U nové v˘stavby doporuãujeme vkládat tepelnou izolaci pod úroveÀ hydroizolace. (viz kapitola Tepelná izolace perimetru).
Produkty URSA XPS® lze vysoce efektivnû pouÏít v konstrukcích:
• podlah na terénu
• podlah nad nevytápûn˘m prostorem
• podlah nad vnûj‰ím prostorem (napﬁ. nad prÛjezdem)
Konstrukce podlahy na terénu viz. strana 9.

Zateplení nad nevytápûn˘m prostorem s deskami URSA XPS®
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

50
60
80
100
120

0,35
0,32
0,29
0,25
0,23

Ve v˘poãtech byly zohlednûny tyto vrstvy podlahové konstrukce:
cementová deska 50 mm (λ = 1,4 W/(m.K)), kroãejová izolace URSA GLASSWOOL® 40-5 mm (λ = 0,033(W/m.K)), URSA XPS®
extrudovan˘ polystyren, ocelobetonová deska 140 mm (λ = 2,1 W/(m.K))
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Konstrukci podlah nad vnûj‰ím prostorem je tﬁeba navrhovat individuálnû s pﬁihlédnutím na konkrétní poÏadavky,
ãasto je tepelná izolace podlahy kombinovaná s vnûj‰ím zateplením (napﬁ. podhled s pouÏitím tepelné izolace URSA
GLASSWOOL®), ãastá je také kombinace s kontaktním zateplovacím systémem nebo tepelnû izolaãní omítkou.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

6

podlaha
PE-folie
URSA XPS® N-III-I nebo URSA XPS® N-III-L
pﬁíp. URSA® TSP kroãejová izolace, variantnû TEP
betonov˘ strop
pﬁíp. dodateãné zateplení
URSA GLASSWOOL® nebo tepelnû izolaãní omítka

Tepelná izolace podlahy nad vnûj‰ím prostorem s deskami URSA XPS®
Kroãejová izolace URSA® TSP 40-5 a 40 mm tepelnû izolaãní omítka
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

50
60
80
100
120

0,30
0,28
0,26
0,23
0,20

Ve v˘poãtech byly zohlednûny tyto vrstvy konstrukce podlahy:
cementová deska 50 mm (λ = 1,4 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polystyren, URSA ® TSP kroãejová izolace 40-5 mm
(λ = 0,035 W/(m.K)), ocelobetonová stropní deska 140 mm (λ = 2,1 W/(m.K)) s tepelnû izolaãní omítkou 40 mm (λ = 0,07 W/(m.K)).

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

betonová podlaha
PE-folie
URSA XPS® N-V-L nebo URSA XPS ® N-VII-L
hydroizolace
vyrovnávací vrstva

PouÏití desek URSA XPS® v prÛmyslov˘ch podlahách
Také v prÛmyslov˘ch objektech je tﬁeba plnit poÏadavky na ‰etﬁení energií. Vzhledem k vy‰‰ímu statickému a dynamickému zatíÏení, které pÛsobí na prÛmyslové podlahy je tﬁeba vûnovat návrhu jejich konstrukce velkou pozornost.
¤e‰ením mÛÏe b˘t pouÏití desek URSA XPS® N-V-L, které snesou velké zatíÏení v tlaku a jsou rozmûrovû stálé. Jejich
pouÏití mÛÏe pomoci sníÏit finanãní náklady na konstrukci podlahy. Technické údaje viz. str. 12.
V případech, kdy je konstrukci potřebné dimenzovat na extrémní zatížení (zatížení težkým strojovým zařízením, popojíždění těžkými nákladními automobily, vysoké dynamické namáhání apod.) lze použít materiál URSA XPS® N-VII-L.
Tepelná izolace prÛmyslové podlahy s deskami URSA XPS®
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

50
60
80

0,60
0,51
0,45

100
120

0,37
0,31

Ve v˘poãtech byly zohlednûny tyto vrstvy konstrukce podlahy: Ïelezobetonová podlaha 140 mm (λ = 2,1 W/(m.K)),
URSA XPS® extrudovan˘ polystyren.
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Tepelná izolace perimetru*
U nové v˘stavby se ãasto vyuÏívají prostory zasahující pod úroveÀ terénu k napﬁ. obytn˘m úãelÛm.
·patné tepelnû technické parametry vnûj‰ích konstrukcí u tûchto prostor nejen zvy‰ují náklady na
vytápûní, ale také (vlivem niÏ‰ích povrchov˘ch teplot konstrukce) sniÏují tepelnou pohodu v místnostech a mohou ãasto zpÛsobovat hygienické problémy (napﬁ. plísnû).
Dﬁíve bylo zateplení stûn a podlah pod úrovní terénu, (sklepní prostory) dosti obtíÏné. Tepelná izolace
URSA XPS® umístûná z vnûj‰í strany za hydroizolací je jednoduché a relativnû laciné ﬁe‰ení. Tepelná izolace zde zároveÀ slouÏí jako stabilní ochranná vrstva hydroizolace pﬁed mechanick˘m po‰kozením.
Tepelná izolace perimetru s pouÏitím desek URSA XPS®
Varianta, kdy je tepeln˘ izolant umístûn v pﬁímém kontaktu se zeminou, na nûj klade mimoﬁádnû vysoké poÏadavky.
URSA XPS® je vhodn˘ pro pouÏití v oblasti perimetru zejména pro svou vysokou odolnost v tlaku a minimální nasákavost, neboÈ vrstva tepelné izolace se v tomto pﬁípadû nachází na vnûj‰í stranû hydroizolaãní vrstvy. Pro tuto oblast
doporuãujeme pouÏití desek URSA XPS® N-III-L a URSA XPS® N-V-L. URSA XPS® mÛÏe b˘t pouÏit dokonce i v pﬁímém
kontaktu se spodní vodou.

1
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5

suterénní zdivo
hydroizolace
URSA XPS® N-III-L
základová deska
separaãní vrstva
URSA XPS® N-III-L

6

V˘hody tepelné izolace perimetru s pouÏitím desek URSA XPS®
– trvale dobré tepelnû izolaãní vlastnosti

– nízká hmotnost

– vysoká odolnost na tlak

– ochrana hydroizolace proti mechanickému po‰kození

– jednoduchá a rychlá pokládka

– zanedbatelná nasákavost (uzavﬁená struktura bunûk)

Podlahová deska - tepelná izolace na terénu
Staticky ménû namáhané podlahy lze úãinnû a ekonomicky tepelnû izolovat poloÏením tepelné izolace URSA XPS® pod
úroveÀ hydroizolaãní vrstvy.
Desky URSA XPS® se kladou na peãlivû zarovnan˘ povrch terénu. Ihned poté lze zaãít s realizací podlahové desky. URSA XPS®
mÛÏe b˘t následnû pouÏit na tepelnou izolaci obvodu základu, tak aby byl eliminován vliv tepeln˘ch mostÛ na minimum.

1

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

sklepní zdivo
hydroizolace
URSA XPS® N-III-L
základová deska
separaãní vrstva
URSA XPS® N-III-L, N-V-L, N-VII-L
zhutnûn˘ podklad

Tepelná izolace Ïelezobetonové desky podlahy s tepelnou izolací URSA XPS®
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

50
60
80
100
120

0,37
0,33
0,31
0,26
0,22

Pro v˘poãty byly zohlednûny tyto vrstvy konstrukce podlahy:
Cementová deska 50 mm (λ =1,4 W/(m.K)), URSA®TSP kroãejová izolace 40-5 mm (λD=0,033 W/(m.K)),
ocelobetonová deska 150 mm (λ=2,1 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polysytren.
* Podle ČSN 730540-2 je úroveň požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní
zeminy a venkovního vzduchu stanovena jako stejná s požadovanými hodnotami pro stěny vnější .
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Vnûj‰í zateplení sklepních zdí
Desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS® lze pokládat jako vnûj‰í tepelnou izolaci pﬁímo na vnûj‰í stranu konstrukce. Tímto zpÛsobem tepelné izolace se nejen zabraÀuje tepeln˘m ztrátám, ale mj. zabraÀuje vzniku plísní.
Navíc se vytváﬁí spolehlivá vnûj‰í ochrana proti mechanickému po‰kození hydroizolaãní vrstvy. URSA XPS® je vhodn˘ také pro zateplení soklÛ, které jsou zvlhãovány vlivem ostﬁiku, coÏ umoÏÀuje plynul˘ pﬁechod zateplení pod
úrovní terénu k zateplení fasády bez tepeln˘ch mostÛ.
Tepelná izolace sklepní zdi z vápenopískov˘ch cihel (36,5cm) s tepelnou izolací URSA XPS®
Tlou‰Èka izolace mm

U-celá konstrukce W/(m2 .K)

50
60
80

0,48
0,42
0,37

100
120

0,32
0,27

Pro v˘poãty byly zohlednûny tyto vrstvy konstrukce stûny:
vnitﬁní omítka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)), zdivo z vápenopískov˘ch cihel 365 mm
(λ = 0,70 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polystyren.

Tepelná izolace Ïelezobetonové zdi (20cm) s tepelnou izolací URSA XPS®
Tlou‰Èka izolace mm
50
60
80
100
120

U-celá konstrukce W/(m2 .K)
0,60
0,51
0,45
0,45
0,31

Pro v˘poãty byly zohlednûny tyto vrstvy konstrukce stûny:
vnitﬁní omítka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)), Ïelezobetonová stûna 200 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polystyren.

PouÏití desek URSA XPS® v kontaktu se spodní vodou
V kontaktu se spodní vodou vãetnû tlakové spodní vody lze pouÏít URSA XPS® N-III-L nebo URSA XPS® N-V-L. Izolaãní desky mohou b˘t pouÏity ve spodní vodû aÏ do hloubky 3m pod hladinou. Pﬁi aplikaci desek URSA XPS® v oblasti
styku s tlakovou vodou je nutné jejich celoplo‰né pﬁilepení.

Pracovní postup
URSA XPS® mÛÏe b˘t opracováván bûÏn˘m náﬁadím, ruãní pilou, ostr˘m noÏem. U stûn spodní stavby je tﬁeba pﬁed
zasypáním stavební jámy desky bodovû pﬁilepit vhodn˘m lepidlem bez obsahu rozpou‰tûdel. Desky je tﬁeba klást
na vazbu tûsnû k sobû, v místech kontaktu se spodní vodou je tﬁeba je pﬁilepit k podkladu celoplo‰nû.
Pﬁi realizaci staticky nenamáhan˘ch podlah se desky kladou pﬁímo na zarovnan˘ podklad, následnû se provede
pokládka separaãní vrstvy z PE fólie a vlastní betonáÏ podlahové desky. Provedení hydroizolace na betonové desce
provádíme dle obecnû platn˘ch norem.
Pﬁi del‰ím skladování v nechránûném prostoru je tﬁeba chránit desky pﬁed pﬁím˘m sluneãním svûtlem (napﬁ. svûtlou
fólií).
Ostatní informace viz. Smûrnice pro zpracování XPS
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deklarovaná hodnota
součinitele tepelné
vodivosti λD W/(m·K)

pevnost v tlaku
(napětí)
pri 10% deformaci

dotvarování tlakem
(deformace
< 2%/50 let)

N-III-I

N-III-L

N-III-PZ-I

N-V-L

N-W-I

N-VII-L

NORMA

20-60 mm: 0,034
80-100mm:0,036

20-60 mm: 0,034
80-120mm:0,036
140-160mm:0,038

20-60 mm: 0,034
80-120 mm: 0,036
140 mm: 0,038

50-60 mm: 0,034
80-120mm:0,036

0,034

60 mm: 0,036
80-100 mm: 0,037

ČSN EN 13 164

CS(10\Y)300

CS(10\Y)300

CS(10\Y)300

CS(10\Y)500

CS(10\Y)300

CS(10\Y)700

0,300 N/mm2

0,300 N/mm2

0,300 N/mm2

0,500 N/mm2

0,300 N/mm2

0,700 N/mm2

CC(2/1,5/50)130

CC(2/1,5/50)130

•

50-100mm:
CC(2/1,5/50)180
120mm :
CC(2/1,5/50)150

•

CC(2/1,5/50)250

•

0,250 N/mm2

EN 826

EN 1606

0,130 N/mm2

0,130 N/mm2

•

50-100mm: 0,180
120mm: 0,150

třída reakce
na oheň

E

E

E

E

E

E

ČSN EN 13 501-1

tolerance
tloušťky

T1

T1

T1

T1

T1

T1

EN 823

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

dlouhodobá
nasákavost

WL(T)0,7
< 0,7%

WL(T)0,7
< 0,7%

•

WL(T)0,7
< 0,7%

•

WL(T)0,7
< 0,7%

EN 12087

navlhavost
difuzí

WD(V)3

WD(V)3

•

WD(V)3

•

WD(V)3

EN 12088

FT2

FT2

•

FT2

•

FT2

< 1,0%

< 1,0%

•

< 1,0%

•

< 1,0%

80-250

80-250

80-250

80-250

80-250

80-250

EN 12086

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

•

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

•

•

•

TR100

•

TR100

•

•

•

> 100 kPa

•

> 100 kPa

•

rozměrové změny
při 90% rel. vlhkosti a 70°C

EN 1604

rozměrové změny při 0,04 N/
mm2 a 70°C

EN 1605

odolnost
zmrazování /rozmrazování

EN 12087

faktor difúzního odporu

linearní koeficient tepelné
roztažnosti

mezní teploty použití

pevnost v tahu
kolmo k rovině
desky

EN 1607
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