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Používanie dreva na nosné aj nenosné steny patrí k najstar-
ším stavebným metódam v histórii. Ľahké drevené rámové kon-
štrukcie sa už dávno úspešne aplikujú tak v krajinách Severnej 
Ameriky, ako aj v Škandinávii a ďalších priemyselne vyspelých 
krajinách západnej Európy. Moderné stavebné konštrukcie na 
báze dreva sa v týchto krajinách využívajú nielen na výstavbu 
rodinných domov, ale aj objektov pre priemysel, poľnohospo-
dársku výrobu, šport atď.
Čoraz väčší počet ľudí si uvedomuje význam udržateľného roz-
voja Zeme. Podstatnou súčasťou tejto stratégie sú domy s veľmi 
nízkou potrebou energie na vykurovanie. Preto sa na nosnú 
konštrukciu a opláštenie stien logicky ponúka využitie trvalo 
obnoviteľnej stavebnej hmoty, ktorou je drevo.
Udržateľnosť stavania z dreva vyplýva aj z jednoduchého 
porovnania bežnej životnosti drevených stavebných konštruk-
cií (80 až 150 rokov) a času, ktorý je bežne potrebný na rast 
stromov vhodných na ťažbu (60 až 80 rokov). Počas životnos-
ti domu sa tak les obnoví až dvakrát. Drevo je aj vynikajúca 
prirodzená úschovňa CO2 a produkcia dreva tak prispieva 
k redukcii tohto skleníkového plynu v atmosfére Zeme. 
Nízkoenergetické alebo pasívne domy možno realizovať so 
stenami z rôznych materiálov. V porovnaní napríklad s klasic-

kým murivom z pálených tvárnic prináša drevostavba význam-
né zníženie množstva energie spotrebovanej na ťažbu surovín, 
výrobu stavebných materiálov, dopravu na stavbu a manipulá-
ciu s materiálom. 
Vysoké nároky kladené na tepelnoizolačnú funkciu stien čoraz 
častejšie vedú k oddeleniu funkčných vrstiev. Znamená to, že 
už neočakávame, že jeden, hoci tradičný a osvedčený mate-
riál, ako sú pálené tehly a bloky alebo betón, zabezpečí tak 
nosnú funkciu, ako aj požadovaný tepelný odpor, zvukovú 
izoláciu, neprievzdušnosť, ochranu proti poveternostným vply-
vom atď.
Jednotlivé funkcie sa priraďujú k tým prvkom steny, ktoré 
najlepšie a najhospodárnejšie poslúžia na daný účel. Drevo-
stavba kombinuje drevené hranoly, ktoré majú nosnú funkciu, 
s izoláciou z minerálnych vláken, spĺňajúcou funkciu tepelnej, 
zvukovej a požiarnej izolácie, s doskami na báze dreva, prí-
padne s drevotrieskovými, sadrovláknitými či cementovými 
doskami, ktoré majú funkciu uzatvorenia panelov, pozdĺžneho 
stuženia a protipožiarnej ochrany, s fóliami na zabezpečenie 
vzduchotesnosti obalu a so samostatnou vrstvou odvetrávanej 
či kontaktnej fasády, ktorá spĺňa funkciu ochrany pred poveter-
nostnými vplyvmi a esteticky dotvára vzhľad steny.
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... tepelná izolácia, poskytuje energetickú úspornosť

... akustická izolácia, znižuje prenos hluku

... nehorľavá izolácia, zvyšuje bezpečnosť

... izolácia prináša úspory fosílnych palív, šetrí životné prostredie

Úvod
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• Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností môže drevostavba s vrstvou minerálnej izolácie poskytnúť rov-
naký tepelný odpor ako murivo z klasických pálených materiálov pri zhruba polovičnej celkovej hrúbke 
stien. Aj ďalšie zväčšovanie hrúbky obvodových stien na báze dreva v súvislosti s rastom požiadaviek 
sa dá veľmi ľahko riešiť. Pri bežnom rodinnom dome môže rozdiel získaný úsporou hrúbky stien predsta-
vovať 10 až 12 m2 obytnej plochy navyše.

• Drevo, moderné materiály a konštrukčné prvky, ako sú napríklad OSB dosky, lepené nosníky v tvare I so 
stojkou z OSB dosiek, drevovláknité dosky a podobne, umožňujú využiť všetku drevnú surovinu a maxi-
málne ju zhodnotiť ako obnoviteľný a ekologický materiál. Moderné, správne navrhnuté a realizované 
drevostavby predstavujú najmenšie zaťaženie životného prostredia a potrebu energie pri ich výstavbe, 
užívaní aj pri ich likvidácii (LCC – Life Cycle Costs).

• Celková tepelná strata moderných energeticky úsporných drevených domov s dostatočnou vrstvou 
izolácie z minerálnych vláken je nízka a umožňuje aplikáciu najúspornejších systémov vykurovania 
(napríklad teplovzdušné s rekuperačnou jednotkou a dohrievaním, nízkoteplotné sústavy s tepelným 
čerpadlom, kondenzačný plynový kotol na drevo, drevené brikety či pelety  atď.).

• Náklady na vykurovanie ľahkých rámových drevostavieb s dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie z 
minerálnych vláken sú výrazne nižšie ako pri domoch z klasických materiálov. Úsporou nákladov na 
prevádzku domu sa pre investora vytvára priestor na splácanie úveru alebo hypotéky.

• Podstatne nižšia hmotnosť konštrukcií z dreva znižuje náklady na dopravu a tiež zlacňuje manipuláciu 
na stavbe.

• Nižšia hmotnosť môže priniesť úsporu v základových konštrukciách a zemných prácach.
• Nízka hmotnosť a ľahká demontovateľnosť stavebných konštrukcií na báze dreva umožňuje jednodu-

cho zmeniť dispozičné usporiadanie domu podľa potrieb užívateľa. Predlžuje sa tak morálna životnosť 
týchto stavieb.

• Likvidácia stavieb na báze dreva je energeticky nenáročná a nezaťažuje životné prostredie.
• Suchá výstavba umožňuje nasadenie pracovnej sily po celý rok, a to aj v obdobiach, keď sa mokré 

procesy musia zastaviť. Tým sa výrazne skracuje čas výstavby.
• Pri suchej technológii výstavby sa znižuje množstvo stavebného odpadu, jeho likvidácia je jednoduchá, 

málo nákladná a ekologická.

Produkty
Knauf Insulation

 Classic 040
Univerzálny izolačný materiál vyrobený z minerálnych 
sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v 
baloch, súčiniteľ tepelnej vodivosti je λ = 0,040 W/m . K. 
Má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou 
reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti 
prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene. Výhodou je 
vysoký stupeň kompresie – úspora pri manipulácii, dopra-
ve a skladovaní.

 Classic 035
Univerzálny izolačný materiál vyrobený z minerálnych skle-
nených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v baloch. 
Classic 035 má špičkové tepelnoizolačné vlastnosti – sú-
činiteľ tepelnej vodivosti je λ = 0,035 W/m . K. Výrobok 
má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou 
reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti 
prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

 Nobasil FKD
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych kamenných vlá-
ken, určený na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien. 
Vyrába sa v doskách. Súčiniteľ tepelnej vodivosti je λ = 
0,039 W/m . K. Materiál je nehorľavý – s triedou reakcie 
na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípad-
nému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

 Nobasil FKL
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych kamenných vlá-
ken, určený na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien. 
Vyrába sa v lamelách s kolmou orientáciou vláken. Súči-
niteľ tepelnej vodivosti je λ = 0,040 W/m . K. Materiál je 
nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia 
zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo von-
kajšej stene.

Ďalšie odporúčané produkty vyrábané 
v skupine Knauf
• Cementové dosky Knauf Aquapanel
• Sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall
• Sadrokartónové dosky Knauf GKB, BKF, GKBi a GKFi
• Drevocementové dosky Heraklith

 TP 116
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vlá-
ken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v doskách, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti je λ = 0,037 W/m . K. Má vysokú zvu-
kovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň 
A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému 
výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

• Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností môže drevostavba s vrstvou minerálnej izolácie poskytnúť rov-
naký tepelný odpor ako murivo z klasických pálených materiálov pri zhruba polovičnej celkovej hrúbke 
stien. Aj ďalšie zväčšovanie hrúbky obvodových stien na báze dreva v súvislosti s rastom požiadaviek 
sa dá veľmi ľahko riešiť. Pri bežnom rodinnom dome môže rozdiel získaný úsporou hrúbky stien predsta-

• Drevo, moderné materiály a konštrukčné prvky, ako sú napríklad OSB dosky, lepené nosníky v tvare I so 
stojkou z OSB dosiek, drevovláknité dosky a podobne, umožňujú využiť všetku drevnú surovinu a maxi-
málne ju zhodnotiť ako obnoviteľný a ekologický materiál. Moderné, správne navrhnuté a realizované 
drevostavby predstavujú najmenšie zaťaženie životného prostredia a potrebu energie pri ich výstavbe, 

• Celková tepelná strata moderných energeticky úsporných drevených domov s dostatočnou vrstvou 
izolácie z minerálnych vláken je nízka a umožňuje aplikáciu najúspornejších systémov vykurovania 
(napríklad teplovzdušné s rekuperačnou jednotkou a dohrievaním, nízkoteplotné sústavy s tepelným 

• Náklady na vykurovanie ľahkých rámových drevostavieb s dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie z 
minerálnych vláken sú výrazne nižšie ako pri domoch z klasických materiálov. Úsporou nákladov na 

• Podstatne nižšia hmotnosť konštrukcií z dreva znižuje náklady na dopravu a tiež zlacňuje manipuláciu 

• Nízka hmotnosť a ľahká demontovateľnosť stavebných konštrukcií na báze dreva umožňuje jednodu-
cho zmeniť dispozičné usporiadanie domu podľa potrieb užívateľa. Predlžuje sa tak morálna životnosť 

• Suchá výstavba umožňuje nasadenie pracovnej sily po celý rok, a to aj v obdobiach, keď sa mokré 

• Pri suchej technológii výstavby sa znižuje množstvo stavebného odpadu, jeho likvidácia je jednoduchá, 

Výhody
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0,20*
odporúčaná hodnota

Prehľad riešení

*Hodnoty sú platné pre ľahké vonkajšie steny (plošná hmotnosť  < 100 kg/m2).
** Použitie a parametre treba stanoviť na základe tepelnotechnického posúdenia

Knauf Insulation ponúka výrobky pre celý rad sys-
témov ľahkých drevených rámových stien – vnú-
torných aj vonkajších, ktoré spĺňajú, prípadne pre-
vyšujú požiadavky platných STN, sú vhodné pre 
rozličné konštrukčné varianty a môžu dosahovať 
rôzne stupne tepelnoizolačných, zvukovoizolač-
ných a protipožiarnych vlastností.
Tabuľka na tejto strane prehľadne graficky znázor-
ňuje vybrané príklady možných riešení pre vonkaj-
šie steny s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou, 
s izoláciou Knauf Insulation.
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str. 12–15 str. 16–19

Konštrukčná 
skladba steny
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Odvetrávaná fasáda

Omietka na doskách 
vonkajšieho opláštenia

Izolácia
hlavná vrstva

Izolácia
vnútorná 

vrstva

Izolácia
vonkajšia 

vrstva

Konštrukčná 
skladba steny

Izolácia
hlavná vrstva

Izolácia
hlavná vrstva

Izolácia
vnútorná 

vonkajšia 
vrstva

Izolácia
vonkajšia 

vrstva
vnútorná 

Celková hrúbka (mm)

Opláštenie – vnútorné

Opláštenie – vonkajšie

Fasáda

Profily b × h (mm)
po 600 mm

Typ izolácie

Hrúbka izolácie (mm)

Typ izolácie

Hrúbka izolácie (mm)

Typ izolácie

Hrúbka izolácie (mm)

 0,30

•  sadrokartón Knauf 
GKB 9,5 m 

•  parozábrana** 
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,30

asi 235–330

Classic 040

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 140

140

 0,25

•  sadrokartón Knauf GKB 
9,5 mm 

• parozábrana** 
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,25

asi 255–350

Classic 035

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 160

160

 0,24

•  sadrokartón Knauf GKB 
9,5 mm 

•  parozábrana** 
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,24

asi 275–370

TP 116

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 180

180

 0,24

•  vnútorná omietka 
15 mm 

•  drevocementová doska 
Heraklith 50 mm 

•  parozábrana**

 U W/(m2.K)
0,24

asi 320–410

Classic 040

•  drevocementová doska 
Heraklith 50 mm

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 140

140

 0,29

•  sadrokartón Knauf GKB 
12,5 mm + sadrovlákni-
tá doska Knauf Vidiwall 
12,5 mm 

•  parozábrana

 U W/(m2.K)
0,29

asi 210

Classic 040

•  difúzne otvorená 
poistná membrána

•  Knauf Aquapanel 
12,5 mm

•  Výztužná vrstva + 
tenkovrstvá omítka
ca 10 mm

60 × 160

160

 0,27

•  sadrokartón Knauf GKB 
9,5 mm 

•  parozábrana** 
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,27

asi 255–350

Classic 040

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 160

160

0,30*
požadovaná 
0,30*
požadovaná 
0,30*

 0,30

U W/(m2.K)
0,30

 0,30  0,29

U W/(m2.K)
0,29

U W/(m.K)

 0,29

U W/(m

 0,29 0,29

U W/(m

 0,27

U W/(m2.K).K)

 0,27

U W/(m

 0,27 0,27
 0,25 0,25

 0,27 0,27
 0,25 0,25

 0,24 0,24 0,24 0,24  0,24 0,24 0,24 0,24

Odvetrávaná fasáda
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*Hodnoty sú platné pre ľahké vonkajšie steny (plošná hmotnosť  < 100 kg/m2).
** Použitie a parametre treba stanoviť na základe tepelnotechnického posúdenia

str. 16–19 str. 20–23
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Odvetrávaná fasáda 
s izoláciou v jednej vrstve

Kontaktný zatepľovací systém, 
dvojvrstvová izolácia

Odvetrávaná fasáda 
s izoláciou v dvoch vrstvách

Odvetrávaná fasáda 
s izoláciou v dvoch vrstvách

Kontaktný zatepľovací systém, 
dvojvrstvová izolácia

Odvetrávaná fasáda s izoláciou 
v troch vrstvách
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 0,23

•  sadrokartón Knauf 
GKB 9,5 m 

•  parozábrana** 
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,23

asi 230

Classic 040

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  kontaktný zatepľovací 
systém s tenkovrst-
vovou omietkou asi 
70 mm

60 × 120

120

60

Nobasil FKL/FKD

 0,22

•  sadrokartón
Knauf GKB 9,5 mm

•  parozábrana**
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,22

asi 275–365

TP 116

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  izolácia medzi 
horizontálnymi latami  
60 mm

•  odvetrávaná – lícové 
murivo 115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 120

120

60

TP 116

 0,21

•  sadrokartón
Knauf GKB 9,5 mm

•  parozábrana**
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,21

asi 275–365

Classic 035

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  izolácia medzi 
horizontálnymi latami  
60 mm

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 120

120

60

Classic 035

 0,20

•  sadrokartón
Knauf GKB 9,5 mm

•  parozábrana**
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,20

asi 270

Classic 040

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  kontaktný zatepľovací 
systém s tenkovrst-
vovou omietkou asi 
70 mm

60 × 160

160

60

Nobasil FKL/FKD

 0,18

•  sadrokartón
Knauf GKB 9,5 mm

•  parozábrana**
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,18

asi 315–405

Classic 035

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  izolácia medzi 
horizontálnymi latami 

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 160

160

60

Classic 035

 0,16

• vnútorná omietka 15 mm
•  drevocementová doska 

Heraklith 50 mm
•  parozábrana**
•  izolácia medzi 

horizontálnymi latami 

 U W/(m2.K)
0,16

asi 350

Classic 035

•  drevocementová doska 
Heraklith 50 mm

•  vonkajšia omietka 
15 mm

60 × 160

160

60

Classic 035

 0,15

•  sadrokartón Knauf
GKB / GKF 15 mm

•  parozábrana**
•  izolácia medzi horizon-

tálnymi latami 

 U W/(m2.K)
0,15

asi 375–465

Classic 035

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  izolácia medzi horizon-
tálnymi latami 

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

60 × 160

160

60

Classic 035

Classic 035

60

 0,12

•  sadrokartón
Knauf GKB 9,5 mm

•  parozábrana**
•  OSB doska 12 mm

 U W/(m2.K)
0,12

asi 395–485

Classic 035

•  difúzne otvorená 
drevovláknitá doska 
15 mm
(alt. OSB doska 12 mm**)

•  izolácia medzi 
horizontálnymi latami 

•  odvetrávaná – lícové 
murivo  115 + 35 mm 
(alt. drevený obklad
25 + 35 mm)

I-stĺpik h = 240

240

Classic 035

60

 0,23 0,23  0,22 0,22 0,22 0,22  0,21 0,21 0,21 0,21  0,20 0,20 0,20 0,20
 0,18

 0,20 0,20
 0,18

 0,16  0,15 0,15

 0,12 0,12 0,12 0,12
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V tejto príručke sa zaoberáme v súčasnosti pre-

važujúcim systémom ľahkých drevených rámových 

stien. V  oblastiach hovoriacich po anglicky sa často 

nazýva „two by four“, čo znamená, že rozmer dre-

vených stĺpikov je 2 × 4 palce, a práve tento rozmer 

v minulosti prevažoval. Hoci je tento názov doteraz 

zaužívaný, vonkoncom nezodpovedá súčasnej 

realite. Konštrukcia, ktorá ponúka približne 10 cm 

voľnej dutiny, dnes nevyhovie ani najzákladnejším 

požiadavkách našich noriem. V ČR a SR je bežnejší 

systém, ktorý vychádza z nemeckých zvyklostí, roz-

mery stĺpikov sú 50 – 60 mm × h, kde h predstavuje 

rozmer dutiny vzniknutej v stene, ktorá je k dispozícii 

na vyplnenie izoláciou z minerálnych vláken. Oso-

vá vzdialenosť stĺpikov je najčastejšie 600 alebo 

625 mm. Primárny je vždy návrh minimálnych dimen-

zií zo statického hľadiska, ďalšie zväčšenie prierezu 

si môže vyžiadať tepelnotechnické posúdenie. Pri 

rešpektovaní požiadaviek jestvujúcej normy STN 73 

0540-2 (Zmena Z1-2005) Tepelná ochrana budov. 

Časť 2: Požiadavky bude pri skladbe s dvoma 

vrstvami izolácie šírka stĺpika najčastejšie 120 mm, 

v prípade skladby s jednou vrstvou izolácie minimál-

ne 140 mm. Uvedené rozmery zodpovedajú hrúbke 

hlavnej vrstvy izolácie Knauf Insulation.

Okrem horizontálnych drevených stĺpikov (prahy, 

preklady atď.) dopĺňajú nosnú funkciu steny aj dos-

ky opláštenia. Tie zabezpečujú tuhosť konštrukcie 

pri horizontálnom zaťažení v rovine steny. Stužujú-

ca vrstva môže byť vnútorná, vonkajšia, prípadne 

obojstranná. To kladie aj špeciálnu požiadavku na 

Drevostavby s izoláciou Knauf Insulation
obnoviteľné materiály a energetická úspornosť

materiál opláštenia. Preglejky a drevotriesky často 

používané v minulosti sa dnes nahrádzajú drevoš-

tiepkovými doskami, špeciálnymi drevovláknitými 

doskami, prípadne doskami na báze nedrevených 

materiálov, ako sú cementové dosky, sadrovláknité 

dosky a pre vnútorné povrchy často aj sadrokartó-

nové dosky. V obľube sú najmä drevocementové 

dosky známe pod názvom Heraklith.

Skladbu steny zvyčajne dopĺňa parotesná fólia a 

niekedy aj paropriepustná poistná hydroizolačná 

membrána, ktorá môže súčasne pôsobiť ako pro-

tiveterná bariéra. Funkciu parotesnej fólie môže 

prevziať aj doska opláštenia s vysokým difúznym 

odporom, napríklad OSB. V tomto prípade sa 

však zvyšuje požiadavka na kvalitu vyhotovenia 

– dosky s perom a drážkou, lepené v spojoch 

a spoje prekryté špeciálnou tesniacou páskou. 

Existuje veľa správnych aj nesprávnych variantov 

riešenia. Vždy je však potrebné, aby sa skladba 

posúdila podľa požiadaviek normy.

Vložením izolácií Knauf Insulation z minerálnych 

sklenených vláken do dutiny steny medzi stĺpiky, 

prípadne do ďalších vrstiev dosiahneme pod-

statné zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti 

celej skladby. Z akustického hľadiska je drevená 

rámová stena dvojitou konštrukciou, kde stĺpiky a 

ďalšie nosné prvky pôsobia ako akustické mosty 

zhoršujúce výslednú hodnotu nepriezvučnosti.

Prípadná druhá (alebo aj tretia) vrstva izolácie sa 

vkladá zvonka alebo znútra steny medzi drevené 

hranoly alebo laty.

Podrobné podmienky 
projektovania

Podrobné podmienky 
projektovania

materiál opláštenia. Preglejky a drevotriesky často 

používané v minulosti sa dnes nahrádzajú drevoš-

tiepkovými doskami, špeciálnymi drevovláknitými 

doskami, prípadne doskami na báze nedrevených 

materiálov, ako sú cementové dosky, sadrovláknité 

dosky a pre vnútorné povrchy často aj sadrokartó-

nové dosky. V obľube sú najmä drevocementové 

Skladbu steny zvyčajne dopĺňa parotesná fólia a 

niekedy aj paropriepustná poistná hydroizolačná 

membrána, ktorá môže súčasne pôsobiť ako pro-

tiveterná bariéra. Funkciu parotesnej fólie môže 

prevziať aj doska opláštenia s vysokým difúznym 

odporom, napríklad OSB. V tomto prípade sa 

však zvyšuje požiadavka na kvalitu vyhotovenia 

– dosky s perom a drážkou, lepené v spojoch 

a spoje prekryté špeciálnou tesniacou páskou. 

Existuje veľa správnych aj nesprávnych variantov 

riešenia. Vždy je však potrebné, aby sa skladba 

Vložením izolácií Knauf Insulation z minerálnych 

sklenených vláken do dutiny steny medzi stĺpiky, 

prípadne do ďalších vrstiev dosiahneme pod-

statné zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti 

celej skladby. Z akustického hľadiska je drevená 

rámová stena dvojitou konštrukciou, kde stĺpiky a 

ďalšie nosné prvky pôsobia ako akustické mosty 

Prípadná druhá (alebo aj tretia) vrstva izolácie sa 

vkladá zvonka alebo znútra steny medzi drevené 
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Základnou požiadavkou pre steny je dodržanie stanoveného súčiniteľa prechodu tepla (UN). Platná STN 73 0540-2 (Zmena Z1-2005) Tepelná ochrana 
budov. Časť 2: Požiadavky predpisuje dve úrovne – požadovaný UN a odporúčaný UN. Prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Pri návrhu skladby konštrukčných vrstiev steny z tepelnotechnického hľadiska treba zobrať do úvahy požadované tepelnoizolačné parametre, konštrukč-
nú šírku dutiny, materiál a hrúbku dosiek opláštenia, materiál a rozmery nosných zvislých profilov a prípadne typ, parametre a umiestnenie parotesnej 
fólie. Pri výpočte súčiniteľa prechodu tepla minimálnej povrchovej teploty treba rešpektovať tepelné mosty, ktoré vytvárajú drevené stĺpiky prechádza-
júce cez izolačnú vrstvu v dutine steny.

Vonkajšie steny

Poznámka:  Za ľahké konštrukcie sa považujú konštrukcie 
s plošnou hmotnosťou vrstiev od vnútorného 
líca k tepelnej izolačnej vrstve do 100 kg/m2 
vrátane. Ostatné konštrukcie sa považujú za 
ťažké. Drevostavby sa vzhľadom na svoje 
materiálové zloženie zaraďujú do ľahkých 
konštrukcií.

Norma STN 73 0540-2 vyžaduje, aby sa preukázalo, že nedôjde ku kon-
denzácii vnútri konštrukcie, ak sa tým ohrozí požadovaná funkcia. Ohroze-
ním požadovanej funkcie je napríklad skrátenie predpokladanej životnosti, 
zníženie vnútornej povrchovej teploty, vedúce k vzniku plesní, objemové 
zmeny, zvýšenie objemovej hmotnosti nad rámec statického výpočtu atď.
Na zníženie rizika kondenzácie zvyčajne vkladáme do konštrukcie paro-
tesnú vrstvu, ktorá sa umiestňuje na teplú stranu izolácie. Tak podstatne 
obmedzíme prenikanie vodných pár do konštrukcie steny. Parotesná vrstva 

Posúdenie rizika 
kondenzácie

Okrem ďalších požiadaviek treba podľa normy STN 73 0540-2 
posúdiť teplotu vnútorného povrchu konštrukcie v zimnom období vo 
vzťahu k minimálnej požadovanej vnútornej povrchovej teplote θsi, N 
(°C). Týmto postupom sa preukazuje, že nenastane kritická povrchová 
vlhkosť (pre stavebné konštrukcie 80 %), ktorá môže zapríčiniť vznik 
plesní. Rozhodujúcimi pre toto kritérium sú kritické detaily, napríklad 
tepelné mosty v konštrukcii a tepelné väzby medzi konštrukciami 
– napríklad ostenia, kúty atď. Pri riešení treba stanoviť viacrozmerné 
teplotné pole kritického detailu a v ňom nájsť najnižšiu vnútornú povr-
chovú teplotu.

Posúdenie najnižšej vnútornej 
povrchovej teploty konštrukcií 

Typ konštrukcie

Súčiniteľ prechodu tepla
UN [W/(m2.K)]

Požadované 
hodnoty

Odporúčané 
hodnoty

Vonkajšia 
stena

ľahká 0,30 0,20

ťažká 0,38 0,25

Typ konštrukcie Poznámky, príklady 
susedného priestoru

Súčiniteľ prechodu tepla
UN [W/(m2.K)]

Požadované 
hodnoty

Odporúčané 
hodnoty

Vnútorná stena 
z vykurovaného do 
nevykurovaného priestoru

Susedné občas 
vykurované byty 
a prevádzkarne

0,60 0,40

Vnútorná stena 
z vykurovaného do 
čiastočne vykurovaného 
priestoru

Susedné temperované 
byty a prevádzkarne

0,75 0,50

Stena medzi susednými 
budovami

1,05 0,70

Stena medzi priestormi 
s rozdielom teplôt ≤ 10 °C

Susedné vykurované 
byty

1,30 0,90

Stena medzi priestormi s 
rozdielom teplôt ≤ 5 °C

2,70 1,80

musí byť súvislá a spoje musia byť utesnené. Použitie parotesnej vrstvy 
možno vo väčšine prípadov odporučiť, ale nie vždy je nevyhnutné. Roz-
hodnutie o jej aplikácii, type a parametroch musí byť vždy uvedené v pro-
jekte stavby, v tepelnotechnickom posúdení. Všeobecne možno povedať, 
že parotesnú vrstvu niekedy možno nahradiť umiestnením vrstvy z dosiek 
s vysokým difúznym odporom na vnútornej strane, ale treba prijať ďalšie 
opatrenia, ktoré tieto riešenia komplikujú a vyžadujú vysokokvalifikovanú 
montáž.

Stavebné normy pre tepelnú ochranu budov

Vnútorné steny

Posúdenie súčiniteľa prechodu tepla
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Ochrana proti hluku
Ak hovoríme o ochrane proti hluku pri vnútorných či vonkajších stenách, máme na mysli 
vzduchovú nepriezvučnosť, teda schopnosť konštrukcie zabraňovať prenosu zvuku z jed-
ného priestoru do druhého. Vážená nepriezvučnosť je jednočíselná hodnota v dB, ktorá 
sa stanovuje normovým postupom podľa STN EN ISO 717-1 zo vstupných údajov v treti-
nooktávových kmitočtových pásmach.
Na účely praxe treba rozlišovať:
•  váženú laboratórnu nepriezvučnosť – Rw (dB),

vyjadruje zvukovoizolačné vlastnosti steny bez vplyvu bočných ciest zvuku a prípad-
ných iných častí s odlišnou nepriezvučnosťou (výplne otvorov);

•  váženú stavebnú nepriezvučnosť – R ẃ (dB),
hodnotu, ktorá sa môže určiť meraním na stavbe a závisí nielen od vlastností steny 
a všetkých jej prvkov (výplne otvorov, priestupov, oslabení atď.), ale aj od návrhu 
a vyhotovenia nadväzujúcich konštrukcií a príslušných detailov pripojenia.

Vzhľadom na uvedené bude v praxi platiť Rw > R ẃ.
Je zrejmé, že ani dodávateľ systému pre stenu, ani dodávateľ izolácie, ani montážna 
firma nemôžu deklarovať a garantovať váženú stavebnú nepriezvučnosť R�w steny ako 
univerzálnu hodnotu platnú pre všetky konkrétne aplikácie. Požiadavka v zadaní stavby 
by mala byť vyjadrená ako vážená laboratórna nepriezvučnosť R�w a práve projektant 
v spolupráci odborníkom na akustiku musí zohľadniť všetky vplyvy tak, aby sa mohla do-
siahnuť predpísaná vážená stavebná nepriezvučnosť.
Z hľadiska izolácie vloženej do vnútornej dutiny má zásadný význam tesné osadenie 
bez škár medzi izoláciou a stĺpikmi, podlahou alebo stropom. Pružnosť a stlačiteľnosť 
Knauf Insulation zo sklenených vláken zabezpečuje dokonalé vyplnenie priestorov dutiny 
a tesný styk susedných dosiek. Najvyššia spoľahlivosť funkcie akustickej izolácie sa dosi-
ahne úplným vyplnením hrúbky dutiny.

Ako minerálna vlna 
pohlcuje zvuk
Zvukové vlny prenikajúce vrstvou izolácie 
kontinuálne odrážajú a lámu jednotlivé tenké 
vlákna. Vibrácie vláken premieňajú zvukovú 
energiu na energiu mechanickú.

V ľahkej montovanej priečke so zvislými pro-
filmi (drevenými alebo kovovými) bez izolácie 
sa nepriezvučnosť zabezpečuje iba doskami 
opláštenia a vzduchovou dutinou. Podľa požia-
daviek sa potom musí buď zvýšiť počet vrstiev 
opláštenia, alebo zväčšiť šírka dutiny, a tým aj 
hrúbka priečky.
Pridaním izolácie zo sklenených vláken do duti-
ny sa podstatne zvýši nepriezvučnosť odrazom 
a lomom zvukových vĺn a tlmením kmitov dosiek 
opláštenia (vzniká tzv. efekt hmota – pružina 
– hmota). Použitie sklenenej izolácie umožní 
dosiahnuť špecifikované požiadavky na ochra-
nu proti hluku bez potreby pridávania ďalších 
dosiek opláštenia alebo aplikácie špeciálnych 
a nákladnejších typov dosiek.

Pridaním minerálnej vlny zo sklenených vláken 
zlepšíme zvukovo- aj tepelnoizolačné vlastnosti

Nedostatočná 
nepriezvučnosť
Malý tepelný 
odpor

Vyhovujúca 
nepriezvučnosť
Vyhovujúci 
tepelný odpor

Pridaním minerálnej vlny zo sklenených vláken 
zlepšíme zvukovo- aj tepelnoizolačné vlastnosti

Nedostatočná 
nepriezvučnosť
Malý tepelný 

Vyhovujúca 
nepriezvučnosť
Vyhovujúci 
tepelný odpor

V ľahkej montovanej priečke so zvislými pro-
filmi (drevenými alebo kovovými) bez izolácie 
sa nepriezvučnosť zabezpečuje iba doskami 
opláštenia a vzduchovou dutinou. Podľa požia-
daviek sa potom musí buď zvýšiť počet vrstiev 
opláštenia, alebo zväčšiť šírka dutiny, a tým aj 
hrúbka priečky.
Pridaním izolácie zo sklenených vláken do duti-
ny sa podstatne zvýši nepriezvučnosť odrazom 
a lomom zvukových vĺn a tlmením kmitov dosiek 
opláštenia (vzniká tzv. efekt hmota – pružina 
– hmota). Použitie sklenenej izolácie umožní 
dosiahnuť špecifikované požiadavky na ochra-
nu proti hluku bez potreby pridávania ďalších 
dosiek opláštenia alebo aplikácie špeciálnych 
a nákladnejších typov dosiek.

V ľahkej montovanej priečke so zvislými pro-
filmi (drevenými alebo kovovými) bez izolácie 
sa nepriezvučnosť zabezpečuje iba doskami 
opláštenia a vzduchovou dutinou. Podľa požia-
daviek sa potom musí buď zvýšiť počet vrstiev 
opláštenia, alebo zväčšiť šírka dutiny, a tým aj 

Pridaním izolácie zo sklenených vláken do duti-
ny sa podstatne zvýši nepriezvučnosť odrazom 
a lomom zvukových vĺn a tlmením kmitov dosiek 
opláštenia (vzniká tzv. efekt hmota – pružina 
– hmota). Použitie sklenenej izolácie umožní 
dosiahnuť špecifikované požiadavky na ochra-
nu proti hluku bez potreby pridávania ďalších 
dosiek opláštenia alebo aplikácie špeciálnych 

Ako funguje minerálne vlna zo sklenených vláken v dutine
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Vonkajšie steny tvoriace obvodový plášť budovy musia spĺňať požiadavku vyjadrenú ako minimálna R´w prípadne DnT,W v dB v tabuľke 2 normy 
STN 73 0532 (Zmena Z1 05/2005).
Tieto hodnoty sa odvádzajú od ekvivalentnej hladiny akustického tlaku 2 m pred fasádou LAeq,2 m, ktoré sa líšia podľa denného (06:00 – 22:00) 
alebo nočného (22:00 – 06:00) času. Ďalej ich treba rozlišovať podľa účelu použitia chráneného vnútorného priestoru.

Stavebné normy na ochranu proti hluku

Požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov Ŕ w alebo DnT,W v dB

Požiadavky na vnútorné steny sú podrobne rozpracované v aplikačnej príručke Knauf Insulation – Vnútorné steny.
Informácie o nameraných hodnotách Rw niektorých skladieb drevených rámových stien možno nájsť v podkladoch Knauf pre steny v drevostavbe zo sadro-
kartónových dosiek, dosiek Vidiwall a cementových dosiek Aquapanel.

LAeq,2m Chránený vnútorný priestor

dB
Lôžkové izby, špeciálne vyšetrovne 
a operačné sály v zdravotníckych 

zariadeniach

Obytné miestnosti bytov, izby 
hostí v ubytovacích zariadeniach, 

pobytové miestnosti detských 
zariadení, prednáškové siene, 
výučbové priestory, čitárne, 

lekárske ordinácie

Spoločenské a rokovacie miestnosti, 
kancelárie, pracovneNoc Den

22.00-06.00 06.00-22.00

≤ 40 ≤ 50 30 30 –

41–45 51–55 30 30 –

46–50 56–60 33 30 30

51–55 61–65 38 33 30

56–60 66–70 43 38 33

61–65 71–75 48 43 38

66–70 76–80 – 48 43



Protipožiarna ochrana

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, a teda aj vonkajších stien sa 
hodnotí zásadne pre celý systém. Pri drevostavbách bude vonkajšia stena 
zvyčajne zaradená do kategórie nosnej steny s požiarne deliacou funkciou. 
Skúšobnú metódu stanovuje EN 1365-1.
Hodnotia sa tieto kritériá:

• Nosnosť R – prekročenie obidvoch nasledujúcich kritérií:
 a) osové stlačenie C = h/100 (mm)
 b)  rýchlosť osového stlačenia dC/dt = 3 h/1000 (mm/min.)
 h… pôvodná výška steny

• Celistvosť E – kritériá:
 a) trhliny alebo otvory prevyšujúce dané medze
 b) vznietenie bavlneného vankúšika
 c) trvalé plamenné horenie na neexponovanej strane

• Izolácia I –   používa sa vzrast teploty na neexponovanom povrchu 
nad začiatočnú teplotu:

 a) vzrast priemernej teploty o maximálne 140 °C,
 b) vzrast maximálnej teploty o maximálne 180 °C.

Požiadavka na nosnú vonkajšiu stenu ako systém má byť stanovená v pro-
tipožiarnom projekte stavby. Najčastejšie sa bude požadovať klasifikácia 
REI v minútach.
V prípade stien v drevostavbách je špecifikácia systému s deklarovanou 
požiarnou odolnosťou záležitosťou výrobcov systémov (napríklad Knauf) 
a obsahuje nielen materiál, druh, hrúbku a počet vrstiev opláštenia, ale 
aj minimálny rozmer stĺpikov, maximálne prípustné rozmery, spojovacie a 
upevňovacie prostriedky, tmely, tesniace pásky atď. Izolácia je nevyhnutnou 
súčasťou systému na dosiahnutie požadovanej požiarnej odolnosti a zvyčaj-
ne sa špecifikujú jej minimálna hrúbka a objemová hmotnosť, prípadne mini-
málny bod tavenia. Splnením týchto a ostatných predpísaných požiadaviek 
systému sa dosiahne deklarovaná požiarna odolnosť. Pre podrobnejšie 
informácie možno odporučiť príručky Knauf pre steny v drevostavbe zo sad-
rokartónových dosiek, dosiek Vidiwall a cementových dosiek Aquapanel.

10

 b) vzrast maximálnej teploty o maximálne 180 °C.
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Steny s izoláciou 
v jednej vrstve

Steny s izoláciou 
v dvoch alebo troch vrstvách

Steny s izoláciou 
v jednej alebo v dvoch vrstvách
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Steny s izoláciou
v jednej vrstve

Úvod
Konštrukčne najjednoduchší a najlacnejší variant riešenia, ktorý je vhodný pre novostavbu obytných aj nebytových budov pri bežných požiadavkách na sta-
vebnofyzikálne vlastnosti. Steny s izoláciou v jednej vrstve zabezpečia splnenie požadovaného súčiniteľa prechodu tepla pre hrúbku izolácie a šírku stĺpika 
140 mm a viac. Fasáda môže byť napríklad odvetrávaná s pohľadovým lícovým murivom alebo s dreveným opláštením, ale možno naniesť aj tenkotvrstvovú 
omietku priamo na cementovú dosku Knauf Aquapanel.  

Classic 040 – Univerzálny izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa 
v baloch, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K. Má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň 
A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene. Výhodou je vysoký stupeň kompresie 
– úspora pri manipulácii, doprave a skladovaní.

Výrobky

Steny s izoláciou
v jednej vrstve
Steny s izoláciou
v jednej vrstve
Steny s izoláciou

Konštrukčne najjednoduchší a najlacnejší variant riešenia, ktorý je vhodný pre novostavbu obytných aj nebytových budov pri bežných požiadavkách na sta-

v jednej vrstve

Classic 035 – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v baloch. Clas-
sic 035 má špičkové tepelnoizolačné vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m . K. Výrobok má vysokú zvukovú 
pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo 
vonkajšej stene.
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1a   Vnútorné opláštenie – pohľadová vrstva – napríklad sadrokartónové dosky Knauf GKB
1b   Vnútorné opláštenie – stužujúca vrstva – napríklad OSB dosky, sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall
2   Parotesná zábrana (ak je nevyhnutná)
3   Nosné zvislé drevené stĺpiky

4a   Izolácia – hlavná vrstva – Knauf Insulation Classic 040, Classic 035
5   Vonkajšie opláštenie – napríklad drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom, OSB dosky, cementové dosky Knauf Aquapanel

6a   Odvetrávaná fasáda – lícové murivo, prípadne drevený obklad
6b   Tenkovrstvý priamo nanášaný omietkový systém
7   Hydroizolácia vo vetracej dutine
8   Difúzne otvorená poistná hydroizolácia

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 140 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná z lícového 
muriva (Klinker) s hrúbkou 115 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 140 mm. 
Celková hrúbka steny je približne 330 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 140 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná z lícového 
muriva (Klinker) s hrúbkou 115 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 140 mm. 
Celková hrúbka steny je približne 330 mm.

1a

2

1b

3

4a

5

6a

7

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie je 
zo sadrovláknitých dosiek Knauf Vidiwall hrubých 12,5 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartóno-
vá doska Knauf GKB 12,5 mm, medzi nosnými stĺpikmi a sadrovláknitou doskou je parozábrana. 
Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie 
opláštenie tvorí cementová doska Knauf Aquapanel hrubá 12,5 mm, pod ktorou je umiestnená 
difúzne otvorená poistná hydroizolácia. Fasádu tvorí tenkovrstvový omietkový systém nanášaný na 
dosky Knauf Aquapanel. Izolácia má hrúbku 160 mm. Celková hrúbka steny je približne 210 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie je 
zo sadrovláknitých dosiek Knauf Vidiwall hrubých 12,5 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartóno-
vá doska Knauf GKB 12,5 mm, medzi nosnými stĺpikmi a sadrovláknitou doskou je parozábrana. 
Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie 
opláštenie tvorí cementová doska Knauf Aquapanel hrubá 12,5 mm, pod ktorou je umiestnená 
difúzne otvorená poistná hydroizolácia. Fasádu tvorí tenkovrstvový omietkový systém nanášaný na 
dosky Knauf Aquapanel. Izolácia má hrúbku 160 mm. Celková hrúbka steny je približne 210 mm.

1a

1b

2

3

4a

5

6b
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Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom hrubým 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 160 mm. 
Celková hrúbka steny je približne 255 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom hrubým 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 160 mm. 
Celková hrúbka steny je približne 255 mm.

1a

2

1b

3

4a

5

6a

Príklady riešení
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Montáž

Montáž nosných drevených rámových konštrukcií je špecializovanou profesiou, ktorá vyžaduje 
kvalifikáciu a skúsenosti. Vzhľadom na rôznorodosť materiálových variantov a možností stupňa 
prefabrikácie výroby nie je možné na tomto mieste poskytnúť podrobný návod na montáž. 
Uvádzame iba časti týkajúce sa inštalácie izolácie Knauf Insulation.
Do pripravovanej rámovej konštrukcie pozostávajúcej z drevených stĺpikov a jednostranne 
opláštenej (zvyčajne zvonka na ochranu montovanej steny) sa vkladá izolácia z minerálnych 
vláken Knauf Insulation.
Rozmery izolácie treba upraviť tak, aby šírka zodpovedala svetlej vzdialenosti stĺpikov s pre-
sahom asi 10 mm. Zvyčajne bude potrebná šírka 600 – 60 + 10 = 550 mm alebo 625 – 60 
+ 10 = 575 mm.
Izolácia TP 116 v doskách sa osadzuje od podlahy k stropu, po miernom stlačení sa vsunie 
medzi stĺpiky a urovná, aby dokonale priliehala na stykoch. Priestor na poslednú dosku pri 
vrchnom horizontálnom hranole sa odmeria a doska sa odreže s malým presahom približne 10 
až 20 mm, ktorý zabezpečí pružné rozopretie proti horizontálnemu hranolu.
Izolácia Classic 040 a Classic 035 v baloch sa dodáva v šírke 1 200 mm. Po rozbalení a úpra-
ve šírky sa bal horným koncom osadí natesno k stropu a spustí sa medzi stĺpiky. Po starostlivom 
urovnaní sa pri podlahe s primeraným presahom odreže. Okrem montážnych výhod, ktoré 
prináša izolácia v baloch pri vyšších stenách, je efektívne aj zvýšenie spoľahlivosti funkcie 
izolácie, pretože sa minimalizujú styčné škáry. Pri izolácii v baloch je možný aj spôsob rezania 
naprieč na požadovaný rozmer.
Po kompletnom osadení izolácie sa upevní druhá strana opláštenia, prípadne aj parotesná 
zábrana.

Výhody – stena s izoláciou v jednej vrstve s izoláciou Knauf Insulation vo vnútornej dutine

•  Lacný a rýchly variant vonkajšej steny v drevostavbe pri bežných požiadavkách na stavebnofyzikálne vlastnosti.
•  Možnosť dosiahnutia hodnôt U od požadovaných po ½ rozpätia medzi požadovanými a odporúčanými pre vonkajšie ľahké steny.
•  Menšia hrúbka steny v porovnaní s inými materiálmi poskytuje zväčšenie vnútorného úžitkového priestoru. 
•  Dobré zvukovoizolačné parametre zabezpečené výhodným spolupôsobením dvojvrstvovej stenovej konštrukcie a vloženej akustické izolácie zo sklenených 

vláken.
•  Použité izolačné materiály sú nehorľavé – s triedou reakcie na oheň A1.
•  Jednoduchá a suchá montáž. Suchá výstavba umožňuje nasadenie pracovnej sily po celý rok, aj v obdobiach, keď sa mokré procesy musia 

zastaviť. Tak sa výrazne skracuje čas výstavby.
•  Výrazné zníženie hmotnosti oproti masívnym stenám porovnateľných parametrov vedie k úsporám nákladov na základy a spodnú stavbu.
•  Pri suchej technológii sa znižuje množstvo stavebného odpadu, jeho likvidácia je jednoduchá, málo nákladná a ekologická.

Bežné skladby konštrukcie

Ľahká drevená rámová stena s nosnou spodnou konštrukciou tvorenou drevenými stĺpikmi s prierezovými rozmermi 60 ×140 mm až 60 ×160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 m. Minimálne dimenzie stĺpikov a ich maximálnu vzdialenosť treba stanoviť statickým výpočtom.
Priestor medzi zvislými stĺpikmi je celkom vyplnený izoláciou z minerálnych vláken Knauf Insulation.
Na vnútorné stužujúce opláštenie možno použiť sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall, drevoštiepkové dosky (OSB), drevotrieskové dosky, preglejky atď. 
Zvyčajne sa na vnútornú stranu izolácie umiestňuje parotesná zábrana. Vnútornú pohľadovú vrstvu môžu tvoriť sadrokartónové dosky Knauf GKB (GKF, 
GKBi, GKFi) alebo omietka.
Vonkajšie opláštenie môžu tvoriť napríklad drevovláknité dosky s nízkym difúznym odporom, OSB dosky, cementové dosky Knauf Aquapanel a podobne. 
V projekte treba zvážiť nevyhnutnosť použitia difúzne otvorenej poistnej hydroizolácie. 
Fasáda môže byť odvetrávaná alebo ju môže tvoriť nanášaný tenkovrstvový omietkový systém.
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť používaných systémov drevených stien a možných kombinácií skladieb konštrukcie, typov izolácie a ďalších použitých 
materiálov a okrajových podmienok návrhu sa uvádzajú iba vybrané príklady, ktoré môžu slúžiť ako predbežné, orientačné riešenie. Výsledný návrh pre 
konkrétne dané podmienky treba overiť:
a) pri požiadavkách na tepelnoizolačné vlastnosti tepelnotechnickým výpočtom podľa STN 73 0540 najmä s ohľadom na:
 • dosiahnutie požadovanej, odporúčanej alebo inak špecifikovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U,
 • dodržanie najnižšej prípustnej vnútornej povrchovej teploty konštrukcie �Si, N,
 • posúdenie rizika kondenzácie vodnej pary v konštrukcii Gk; 
b) pri požiadavkách na zvukovoizolačné vlastnosti posúdením podľa STN 73 0532.
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Tepelná ochrana

Vlastnosti

Hodnoty U (W/m2.K)
Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v jednej vrstve, odvetrávaná fasáda

Izolácia – typ
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie 
mm

Profil stĺpika b × h
mm

Celková hrúbka steny 
mm

Súčiniteľ prechodu tepla 
U (W/m2.K)

Classic 040 140 60 × 140 235 – 330 0,30

Classic 040 160 60 × 160 255 – 350 0,27

TP 116 140 60 × 140 235 – 330 0,29

TP 116 160 60 × 160 255 – 350 0,26

Classic 035 140 60 × 140 235 – 330 0,28

Classic 035 160 60 × 160 255 – 350 0,25

Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v jednej vrstve, tenkovrstvový priamo nanášaný 
omietkový systém na dosky Knauf Aquapanel

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie 
mm

Profil stĺpika b x h
mm

Celková hrúbka steny 
mm

Súčiniteľ prechodu tepla 
U (W/m2.K)

Classic 040 160 60 × 160 210 0,29

Classic 035 140 60 × 140 190 0,30

Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v jednej vrstve, tenkovrstvový priamo nanášaný 
omietkový systém na drevocementové dosky Heraklith s hrúbkou 50 mm, vnútorné opláštenie Heraklith s hrúbkou 50 mm + omietka

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie 
mm

Profil stĺpika b x h
mm

Celková hrúbka steny 
mm

Súčiniteľ prechodu tepla 
U (W/m2.K)

Classic 040 140 60 × 140 280 0,25

Poznámky:
 – Hodnoty U zahŕňajú tepelný most v mieste profilu.

V tabuľkách prehľadu vlastností sú uvedené hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U pre bežné konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou 
izoláciou Knauf Insulation.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti uvedených materiálov

Classic 040 TP 116 Classic 035

0,040 W/m.K 0,037 W/m.K 0,035 W/m.K

D
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Steny s izoláciou 
v jednej alebo 
v dvoch 
vrstvách

Úvod
Kvalitný a pritom z hľadiska nákladov efektívny variant riešenia, ktorý je vhodný pre novostavbu obytných aj nebytových budov pri zvýšených požiadavkách 
na stavebnofyzikálne vlastnosti. Steny s izoláciou v jednej vrstve zabezpečia dosiahnutie úrovne minimálne ½ intervalu medzi požadovaným a odporúčaným 
súčiniteľom prechodu tepla pre hrúbku izolácie a šírku stĺpika 180 mm a viac. V prípade použitia drevocementových dosiek hrubých minimálne 2 × 50 mm 
môže byť hrúbka izolácie už od 140 mm. V dvojvrstvovom vyhotovení má hlavná vrstva zvyčajne hrúbku 120 mm a druhá vrstva hrúbku 60 mm. Fasáda môže 
byť napríklad odvetrávaná s pohľadovým lícovým murivom alebo s dreveným opláštením a s izoláciou vloženou v rošte, ale možno realizovať aj kontaktný 
zatepľovací systém s minerálnou izoláciou Knauf Insulation Nobasil a s tenkovrstvovou omietkou.

Classic 040 – Univerzálny izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v 
baloch, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m.K. Má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň 
A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene. Výhodou je vysoký stupeň kompresie 
– úspora pri manipulácii, doprave a skladovaní.

 TP 116 – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v doskách, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m.K. Má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hydrofobizá-
cia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

Classic 035 – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v baloch. Clas-
sic 035 má špičkové tepelnoizolačné vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m.K. Výrobok má vysokú zvukovú 
pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo 
vonkajšej stene.

Nobasil FKD – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych kamenných vláken určený na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien. 
Vyrába sa v doskách. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/m.K. Materiál je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hyd-
rofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

Nobasil FKL – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych kamenných vláken určený na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien. 
Vyrába sa v lamelách s kolmou orientáciou vláken. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m.K. Materiál  je nehorľavý – s trie-
dou reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

VýrobkyVýrobky

Steny s izoláciou 
v jednej alebo 
Steny s izoláciou 
v jednej alebo 
Steny s izoláciou 

v dvoch 
v jednej alebo 
v dvoch 
v jednej alebo 

vrstvách

Kvalitný a pritom z hľadiska nákladov efektívny variant riešenia, ktorý je vhodný pre novostavbu obytných aj nebytových budov pri zvýšených požiadavkách 

Steny s izoláciou 
v jednej alebo 
Steny s izoláciou 
v jednej alebo 
Steny s izoláciou 

v dvoch 
v jednej alebo 
v dvoch 
v jednej alebo 

vrstvách
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Príklady riešení

1a   Vnútorné opláštenie – pohľadová vrstva – napríklad sadrokartónové dosky Knauf GKB
1b    Vnútorné opláštenie – stužujúca vrstva – napríklad OSB dosky, sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall, drevocementové dosky Heraklith
2  Parotesná zábrana (ak je nevyhnutná)
3  Nosné zvislé drevené stĺpiky

4a   Izolácia – hlavná vrstva – Knauf Insulation Classic 040, TP 116, Classic 035
4b   Izolácia – vonkajšia vrstva – odvetrávaná fasáda: Knauf Insulation Classic 040, TP 116, Classic 035 / Kontaktný zatepľovací systém: Knauf Insula-

tion Nobasil FKD, FKL
5   Vonkajšie opláštenie – napríklad drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom, OSB dosky, cementové dosky Knauf Aquapanel, drevocementové 

dosky Heraklith
6a  Odvetrávaná fasáda – lícové murivo, prípadne drevený obklad
6c   Kontaktný zatepľovací systém – tenkovrstvový omietkový systém, lepidlá, kotvy, výstužná mriežka, profily atď.
7  Hydroizolácia vo vetracej dutine
8  Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / protiveterná bariéra

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 180 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 180 mm. 
Celková hrúbka steny je približne 275 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 180 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 180 mm. 
Celková hrúbka steny je približne 275 mm.

1a

2

1b

3

4a

5

6a

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie je 
z drevocementových dosiek Heraklith hrubých 50 mm, vnútorný povrch tvorí omietka, medzi nos-
nými stĺpikmi a doskou je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 140 mm 
v osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvoria drevocementové dosky  Heraklith hrubé 
50 mm. Fasáda je odvetrávaná z lícového muriva (Klinker) s hrúbkou 115 mm, vetracia medzera je 
hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 140 mm. Celková hrúbka steny je približne 410 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie je Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie je 
z drevocementových dosiek Heraklith hrubých 50 mm, vnútorný povrch tvorí omietka, medzi nos-
nými stĺpikmi a doskou je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 140 mm 
v osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvoria drevocementové dosky  Heraklith hrubé 
50 mm. Fasáda je odvetrávaná z lícového muriva (Klinker) s hrúbkou 115 mm, vetracia medzera je 
hrubá 35 mm. Izolácia má hrúbku 140 mm. Celková hrúbka steny je približne 410 mm.

1b

2

3

4a

5

6a

7

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 120 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je realizovaná ako kon-
taktné zateplenie s izoláciou Nobasil s hrúbkou 60 mm a tenkovrstvovým omietkovým systémom. 
Izolácia má hrúbku 120 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 230 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 120 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je realizovaná ako kon-
taktné zateplenie s izoláciou Nobasil s hrúbkou 60 mm a tenkovrstvovým omietkovým systémom. 
Izolácia má hrúbku 120 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 230 mm.

1a

2

1b

3

4a

5

4b

6c

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 120 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnic-
kým posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná 
s dreveným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Druhá vrstva izolácie 
Knauf Insulation je vložená do roštu, ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Hrúbka izolácie je 
120 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 275 mm.

 Vnútorné opláštenie – pohľadová vrstva – napríklad sadrokartónové dosky Knauf GKB

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 120 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnic-
kým posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná 
s dreveným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Druhá vrstva izolácie 
Knauf Insulation je vložená do roštu, ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Hrúbka izolácie je 
120 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 275 mm.120 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 275 mm.

1a
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1b
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4a
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Montáž

Montáž nosných drevených rámových konštrukcií je špecializovanou profesiou, ktorá vyžaduje kvalifikáciu a skúsenosti. Vzhľadom na rôznorodosť materiá-
lových variantov a možností stupňa prefabrikácie výroby nie je možné na tomto mieste poskytnúť podrobný návod na montáž. Uvádzame iba časti týkajúce 
sa inštalácie izolácie Knauf Insulation.
Do pripravovanej rámovej konštrukcie pozostávajúcej z drevených stĺpikov a jednostranne opláštenej (zvyčajne zvonka na ochranu montovanej steny) sa 
vkladá izolácia z minerálnych vláken Knauf Insulation.
Rozmery izolácie treba upraviť tak, aby šírka zodpovedala svetlej vzdialenosti stĺpikov s presahom asi 10 mm. Zvyčajne bude potrebná šírka 600 – 60 + 
10 = 550 mm alebo 625 – 60 + 10 = 575 mm.
Izolácia TP 116 v doskách sa osadzuje od podlahy k stropu, po miernom stlačení sa vsunie medzi stĺpiky a urovná, aby dokonale priliehala na stykoch. Priestor 
na poslednú dosku pri vrchnom horizontálnom hranole sa odmeria a doska sa odreže s malým presahom približne 10 až 20 mm, ktorý zabezpečí pružné 
rozopretie proti horizontálnemu hranolu.
Izolácia Classic 040 a Classic 035 v baloch sa dodáva v šírke 1 200 mm. Po rozbalení a úprave šírky sa bal horným koncom osadí natesno k stropu a spustí 
sa medzi stĺpiky. Po starostlivom urovnaní sa pri podlahe s primeraným presahom odreže. Okrem montážnych výhod, ktoré prináša izolácia v baloch pri 
vyšších stenách, je efektívne aj zvýšenie spoľahlivosti funkcie izolácie, pretože sa minimalizujú styčné škáry. Pri izolácii v baloch je možný aj spôsob rezania 
naprieč na požadovaný rozmer.
Po kompletnom osadení izolácie sa upevní druhá strana opláštenia, prípadne aj parotesná zábrana.
Druhá vrstva izolácie sa realizuje v súvislosti s fasádou. Vyhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému sa riadi technologickými pravidlami výrobcu systé-
mu. Ako izolant sa odporúčajú materiály Knauf Insulation Nobasil FKD alebo FKL. Ak je fasáda odvetrávaná, možno s výhodou použiť nosný rošt. Prípadné 
kotvenie izolácie pomocou rozperiek treba posúdiť a navrhnúť v projekte podľa konkrétneho zadania.

Výhody –  stena s izoláciou v jednej alebo v dvoch vrstvách s izoláciou Knauf Insulation  
vo vnútornej dutine aj v druhej vrstve

•  Kvalitný a energeticky úsporný variant vonkajšej steny v drevostavbe pri zvýšených požiadavkách na stavebnofyzikálne vlastnosti.    
•  Možnosť dosiahnutia hodnôt U od ½ rozpätia medzi požadovanými a odporúčanými až po odporúčané pre vonkajšie ľahké steny.
•  Menšia hrúbka steny v porovnaní s inými materiálmi poskytuje zväčšenie vnútorného úžitkového priestoru.
•  Výborné zvukovoizolačné parametre zabezpečené výhodným spolupôsobením dvojvrstvovej stenovej konštrukcie, vloženej akustické izolácie zo 

sklenených vláken a prídavnou vrstvou izolácie.
•  Použité izolačné materiály sú nehorľavé – s triedou reakcie na oheň A1.
•  Jednoduchá a suchá montáž. Suchá výstavba umožňuje nasadenie pracovnej sily po celý rok, aj v obdobiach, keď sa mokré procesy musia 

zastaviť. Tak sa výrazne skracuje čas výstavby.
•  Pri odvetrávanej fasáde možno na umiestnenie druhej vrstvy izolácie s výhodou použiť nosný rošt.
•  Dvojvrstvové riešenie znižuje vplyv tepelných mostov.
•  Výrazné zníženie hmotnosti oproti masívnym stenám porovnateľných parametrov vedie k úsporám nákladov na základy a spodnú stavbu. 
•  Pri suchej technológii sa znižuje množstvo stavebného odpadu, jeho likvidácia je jednoduchá, málo nákladná a ekologická.

Bežné skladby konštrukcie

Ľahká drevená rámová stena s nosnou spodnou konštrukciou tvorenou drevenými stĺpikmi s prierezovými rozmermi 60 ×120 mm až 60 ×180 mm v osovej 
vzdialenosti 600 m. Minimálne dimenzie stĺpikov a ich maximálnu vzdialenosť treba stanoviť statickým výpočtom.
Priestor medzi zvislými stĺpikmi je celkom vyplnený izoláciou z minerálnych vláken Knauf Insulation, ktorá tvorí hlavnú vrstvu izolácie.
Na vnútorné stužujúce opláštenie možno použiť sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall, drevoštiepkové dosky (OSB), drevocementové dosky Heraklith, drevot-
rieskové dosky, preglejky atď. Zvyčajne sa na vnútornú stranu izolácie umiestňuje parotesná zábrana. Vnútornú pohľadovú vrstvu môžu tvoriť sadrokartónové 
dosky Knauf GKB (GKF, GKBi, GKFi) alebo omietka.
Vonkajšie opláštenie môžu tvoriť napríklad drevovláknité dosky s nízkym difúznym odporom, OSB dosky, cementové dosky Knauf Aquapanel, drevocemen-
tové dosky Heraklith a podobne. 
Fasáda môže byť odvetrávaná alebo ju môže tvoriť kontaktný zatepľovací systém s tenkovrstvovou omietkou. 
V prípade konštrukcií s izoláciou v dvoch vrstvách je druhá (zvyčajne vonkajšia) vrstva umiestnená v rošte odvetrávanej fasády alebo ju tvorí izolácia 
kontaktného zatepľovacieho systému. Pri odvetrávanej fasáde treba v projekte zvážiť použitie difúzne otvorenej poistnej hydroizolácie, ktorá má aj funkciu 
protivetrovej bariéry. 
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť používaných systémov drevených stien a možných kombinácií skladieb konštrukcie, typov izolácie a ďalších použitých 
materiálov a okrajových podmienok návrhu sa uvádzajú iba vybrané príklady, ktoré môžu slúžiť ako predbežné, orientačné riešenie. Výsledný návrh pre 
konkrétne dané podmienky treba overiť:
a)  pri požiadavkách na tepelnoizolačné vlastnosti:  

Tepelnotechnickým výpočtom podľa STN 73 0540 najmä s ohľadom na:
 •  dosiahnutie požadovanej, odporúčanej alebo inak špecifikovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U.
 • dodržanie najnižšej prípustnej vnútornej povrchovej teploty konštrukcie θsi,N.
 • posúdenie rizika kondenzácie vodnej pary v konštrukcii Gk.
b) pri požiadavkách na zvukovoizolačné vlastnosti:
 • posúdením podľa STN 73 0532.
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Tepelná ochrana

Vlastnosti

V tabuľkách prehľadu vlastností sú uvedené hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U pre bežné konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou 
izoláciou Knauf Insulation.

Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v jednej vrstve, vonkajšie opláštenie – drevoce-
mentové dosky Heraklith s hrúbkou 50 mm, vnútorné opláštenie – Heraklith s hrúbkou 50 mm, odvetrávaná fasáda

Izolácia – typ  
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie 
mm

Profil stĺpika b × h
mm

Celková hrúbka steny 
mm

Súčiniteľ prechodu tepla 
U (W/m2.K)

Classic 040 140 60 × 140 320 – 410 0,24

Classic 035 140 60 × 140 320 – 410 0,22

Poznámky:
 – Hodnoty U zahŕňajú tepelný most v mieste profilu.

Hodnoty U (W/m2.K)
Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v jednej alebo v dvoch vrstvách, odvetrávaná fasáda

Izolácia – typ Knauf 
Insulation

Hrúbka izolácie Profil stĺpika b × h
mm

Celková hrúbka 
steny 
mm

Súčiniteľ prechodu 
tepla 

U (W/m2.K)
Hlavná vrstva 

mm
Vonkajšia vrstva 

mm

Classic 040 180 - 60 × 180 275 – 370 0,25

Classic 040 200 - 60 × 200 295 – 390 0,23

Classic 040 120 60 60 × 120 275 – 370 0,23

TP 116 120 40 60 × 120 255 – 350 0,25

TP 116 180 - 60 × 180 275 – 370 0,24

TP 116 200 - 60 × 200 295 – 390 0,22

TP 116 120 60 60 × 120 275 – 370 0,22

Classic 035 180 - 60 × 180 275 – 370 0,23

Classic 035 200 - 60 × 200 295 – 390 0,21

Classic 035 120 60 60 × 120 275 – 370 0,21

Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v hlavnej vrstve a s kontaktným zatepľovacím 
systémom s izoláciou Knauf Insulation  

Hlavná vrstva Vonkajšia vrstva – VKZS Profil stĺpika  
b × h 
mm

Celková  
hrúbka steny 

mm

Súčiniteľ  
prechodu tepla

U (W/m2.K)Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie
mm

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie
mm

Classic 040 120 Nobasil FKD/FKL 60 60 × 120 230 0,23

TP 116 120 Nobasil FKD/FKL 60 60 × 120 230 0,22

Classic 035 120 Nobasil FKD/FKL 60 60 × 120 230 0,22

Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů:

Classic 040 TP 116 Classic 035 Nobasil FKD Nobasil FKL

0,040 W/m.K 0,037 W/m.K 0,035 W/m.K 0,039 W/m.K 0,040 W/m.K
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Steny s izoláciou 
v dvoch alebo 
v troch 
vrstvách

Úvod
Špičkové varianty riešení, ktoré sú vhodné pre novostavbu obytných aj nebytových budov pri vysokých požiadavkách na stavebnofyzikálne vlastnosti. Steny 
s izoláciou v jednej vrstve zabezpečia dosiahnutie odporúčanej úrovne súčiniteľa prechodu tepla pre hrúbku izolácie v hlavnej vrstve a šírku stĺpika od 160 
mm, pri hrúbke druhej vrstvy izolácie zvyčajne 60 mm. Tento typ stien možno bez problémov navrhovať aj pre hodnoty U nižšie ako odporúčané, a to až 
po steny, ktoré môžu byť súčasťou nízkoenergetického alebo aj pasívneho domu. Fasáda môže byť napríklad odvetrávaná s pohľadovým lícovým murivom 
alebo s dreveným opláštením a s izoláciou vloženou v rošte, ale možno realizovať aj kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izoláciou Knauf Insulation 
Nobasil a s tenkovrstvovou omietkou.

Classic 040 – Univerzálny izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v 
baloch, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m.K. Má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň 
A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene. Výhodou je vysoký stupeň kompresie 
– úspora pri manipulácii, doprave a skladovaní.

 TP 116 – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v doskách, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m.K. Má vysokú zvukovú pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hydrofobizá-
cia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

Classic 035 – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklenených vláken bez povrchovej úpravy. Dodáva sa v baloch. Clas-
sic 035 má špičkové tepelnoizolačné vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m.K. Výrobok má vysokú zvukovú 
pohltivosť a je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo 
vonkajšej stene.

Nobasil FKD – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych kamenných vláken určený na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien. 
Vyrába sa v doskách. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/m.K. Materiál  je nehorľavý – s triedou reakcie na oheň A1. Hyd-
rofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

Nobasil FKL – Izolačný materiál vyrobený z minerálnych kamenných vláken určený na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien. 
Vyrába sa v lamelách s kolmou orientáciou vláken. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m.K. Materiál  je nehorľavý – s trie-
dou reakcie na oheň A1. Hydrofobizácia zvyšuje odolnosť proti prípadnému výskytu vlhkosti vo vonkajšej stene.

VýrobkyVýrobky

Steny s izoláciou 
v dvoch alebo 
Steny s izoláciou 
v dvoch alebo 
Steny s izoláciou 

v troch 
vrstvách

Špičkové varianty riešení, ktoré sú vhodné pre novostavbu obytných aj nebytových budov pri vysokých požiadavkách na stavebnofyzikálne vlastnosti. Steny 

Steny s izoláciou 
v dvoch alebo 
Steny s izoláciou 
v dvoch alebo 
Steny s izoláciou 

v troch 
vrstvách
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Príklady riešení

1a   Vnútorné opláštenie – pohľadová vrstva – napríklad sadrokartónové 
dosky Knauf GKB

1b   Vnútorné opláštenie – stužujúca vrstva – napríklad OSB dosky, sadro-
vláknité dosky Knauf Vidiwall, drevocementové dosky Heraklith

2   Parotesná zábrana (ak je nevyhnutná)
3   Nosné zvislé drevené stĺpiky / lepené I-nosníky

4a   Izolácia – hlavná vrstva – Knauf Insulation Classic 040, TP 116, Clas-
sic 035

4b   Izolácia – vonkajšia vrstva – odvetrávaná fasáda: Knauf Insulation 
Classic 040, TP 116, Classic 035 / Kontaktný zatepľovací systém: Knauf 
Insulation Nobasil FKD, FKL

4c   Izolácia – vnútorná vrstva – Knauf Insulation Classic 040, TP 116, 
Classic 035

5   Vonkajšie opláštenie – napríklad drevovláknitá doska s nízkym difúznym 
odporom, OSB dosky, cementové dosky Knauf Aquapanel, drevocemen-
tové dosky Heraklith

6a  Odvetrávaná fasáda – lícové murivo, prípadne drevený obklad
6b   Tenkovrstvový priamo nanášaný omietkový systém
6c   Kontaktný zatepľovací systém – tenkovrstvový omietkový systém, lepid-

lá, kotvy, výstužná mriežka, profily atď.
8  Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / protiveterná bariéra

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je realizovaná ako kon-
taktné zateplenie s izoláciou Nobasil s hrúbkou 60 mm a s tenkovrstvovým omietkovým systémom. 
Izolácia má hrúbku 160 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 270 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v jednej vrstve. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je realizovaná ako kon-
taktné zateplenie s izoláciou Nobasil s hrúbkou 60 mm a s tenkovrstvovým omietkovým systémom. 
Izolácia má hrúbku 160 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 270 mm.
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4a
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4b

6c

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z drevocementových dosiek Heraklith s hrúbkou 50 mm, vnútorný povrch tvorí omietka, med-
zi horizontálnymi hranolmi a doskou je parozábrana. Prídavná vnútorná vrstva hrubá 60 mm je 
vložená medzi horizontálne hranoly. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v 
osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvoria drevocementové dosky Heraklith hrubé 
50 mm. Fasáda je z omietkového systému naneseného na dosky.  Izolácia má hrúbku 60 + 160 
mm. Celková hrúbka steny je približne 350 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 
je z drevocementových dosiek Heraklith s hrúbkou 50 mm, vnútorný povrch tvorí omietka, med-
zi horizontálnymi hranolmi a doskou je parozábrana. Prídavná vnútorná vrstva hrubá 60 mm je 
vložená medzi horizontálne hranoly. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v 
osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvoria drevocementové dosky Heraklith hrubé 
50 mm. Fasáda je z omietkového systému naneseného na dosky.  Izolácia má hrúbku 60 + 160 
mm. Celková hrúbka steny je približne 350 mm.
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Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v troch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie je 
zo sadrokartónových dosiek Knauf GKF 15, medzi horizontálnymi hranolmi a doskou je parozábra-
na. Prídavná vnútorná vrstva hrubá 60 mm je vložená medzi horizontálne hranoly. Drevené stĺpi-
ky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie 
tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou 
na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým posúdením, najmä s ohľadom na riziko 
kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreveným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia 
medzera je hrubá 35 mm. Tretia – vonkajšia vrstva izolácie Knauf Insulation je vložená do roštu, 
ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Celková hrúbka izolácie je 60 + 160 + 60 mm. Celková 
hrúbka steny je približne 375 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v troch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie je Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v troch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie je 
zo sadrokartónových dosiek Knauf GKF 15, medzi horizontálnymi hranolmi a doskou je parozábra-
na. Prídavná vnútorná vrstva hrubá 60 mm je vložená medzi horizontálne hranoly. Drevené stĺpi-
ky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie 
tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou 
na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým posúdením, najmä s ohľadom na riziko 
kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreveným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia 
medzera je hrubá 35 mm. Tretia – vonkajšia vrstva izolácie Knauf Insulation je vložená do roštu, 
ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Celková hrúbka izolácie je 60 + 160 + 60 mm. Celková 
hrúbka steny je približne 375 mm.
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Príklad drevenej vonkajšej steny v nízkoenergetickom alebo pasívnom dome s izoláciou v dvoch 
vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadro-
kartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky sú z lepených 
I-nosníkov, ktoré majú stojku z OSB dosiek a príruby z drevených lát vysokých 240 mm, v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Druhá vrstva izolácie Knauf 
Insulation je vložená do roštu, ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Celková hrúbka izolácie je 
240 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 395 mm.

hrúbka steny je približne 375 mm.

Príklad drevenej vonkajšej steny v nízkoenergetickom alebo pasívnom dome s izoláciou v dvoch Príklad drevenej vonkajšej steny v nízkoenergetickom alebo pasívnom dome s izoláciou v dvoch 
vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie je z OSB dosky hrubej 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadro-
kartónová doska Knauf GKB 9,5 mm, medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky sú z lepených 
I-nosníkov, ktoré majú stojku z OSB dosiek a príruby z drevených lát vysokých 240 mm, v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera je hrubá 35 mm. Druhá vrstva izolácie Knauf 
Insulation je vložená do roštu, ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Celková hrúbka izolácie je 
240 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 395 mm.240 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 395 mm.
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Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce oplášte-
nie je z OSB dosky s hrúbkou 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera má hrúbku 35 mm. Druhá vrstva izolácie Knauf 
Insulation je vložená do roštu, ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Celková hrúbka izolácie je 
160 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 315 mm.

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce opláštenie 

Príklad vonkajšej steny v drevostavbe s izoláciou v dvoch vrstvách. Vnútorné stužujúce oplášte-
nie je z OSB dosky s hrúbkou 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska GKB 9,5 mm, nie je z OSB dosky s hrúbkou 12 mm, vnútorný povrch tvorí sadrokartónová doska GKB 9,5 mm, 
medzi doskami je parozábrana. Drevené stĺpiky z opracovaných hranolov 60 × 160 mm v osovej 
vzdialenosti 600 mm. Vonkajšie opláštenie tvorí drevovláknitá doska s nízkym difúznym odporom 
hrubá 15 mm. Alternatíva s OSB doskou na vonkajšom povrchu sa musí preveriť tepelnotechnickým 
posúdením, najmä s ohľadom na riziko kondenzácie vnútri steny. Fasáda je odvetrávaná s dreve-
ným obkladom s hrúbkou 25 mm, vetracia medzera má hrúbku 35 mm. Druhá vrstva izolácie Knauf 
Insulation je vložená do roštu, ktorý nesie fasádu, a má hrúbku 60 mm. Celková hrúbka izolácie je 
160 + 60 mm. Celková hrúbka steny je približne 315 mm.
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Montáž

Montáž nosných drevených rámových konštrukcií je špecializovanou profesiou, ktorá vyžaduje kvalifikáciu a skúsenosti. Vzhľadom na rôznorodosť materiá-
lových variantov a možností stupňa prefabrikácie výroby nie je možné na tomto mieste poskytnúť podrobný návod na montáž. Uvádzame iba časti týkajúce 
sa inštalácie izolácie Knauf Insulation.
Do pripravovanej rámovej konštrukcie pozostávajúcej z drevených stĺpikov a jednostranne opláštenej (zvyčajne zvonka na ochranu montovanej steny) sa 
vkladá izolácia z minerálnych vláken Knauf Insulation.
Rozmery izolácie treba upraviť tak, aby šírka zodpovedala svetlej vzdialenosti stĺpikov s presahom asi 10 mm. Zvyčajne bude potrebná šírka 600 – 60 + 
10 = 550 mm alebo 625 – 60 + 10 = 575 mm.
Izolácia TP 116 v doskách sa osadzuje od podlahy k stropu, po miernom stlačení sa vsunie medzi stĺpiky a urovná, aby dokonale priliehala na stykoch. Priestor 
na poslednú dosku pri vrchnom horizontálnom hranole sa odmeria a doska sa odreže s malým presahom približne 10 až 20 mm, ktorý zabezpečí pružné 
rozopretie proti horizontálnemu hranolu.
Izolácia Classic 040 a Classic 035 v baloch sa dodáva v šírke 1 200 mm. Po rozbalení a úprave šírky sa bal horným koncom osadí natesno k stropu a spustí 
sa medzi stĺpiky. Po starostlivom urovnaní sa pri podlahe s primeraným presahom odreže. Okrem montážnych výhod, ktoré prináša izolácia v baloch pri 
vyšších stenách, je efektívne aj zvýšenie spoľahlivosti funkcie izolácie, pretože sa minimalizujú styčné škáry. Pri izolácii v baloch je možný aj spôsob rezania 
naprieč na požadovaný rozmer.
Vonkajšia vrstva izolácie sa realizuje v súvislosti s fasádou. Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému sa riadi technologickými pravidlami výrobcu sys-
tému. Ako izolant sa odporúčajú materiály Knauf Insulation Nobasil FKD alebo FKL. Ak je fasáda odvetrávaná, možno s výhodou použiť nosný rošt. Prípadné 
kotvenie izolácie pomocou rozperiek treba posúdiť a navrhnúť v projekte podľa konkrétneho zadania
Pri použití vnútornej prídavnej vrstvy izolácie sa na jej osadenie využije spodná konštrukcia vnútorného opláštenia, zvyčajne z drevených hranolov.

Výhody –  stena s izoláciou v dvoch alebo v troch vrstvách s izoláciou Knauf Insulation vo vnútornej 
dutine aj v prídavných vrstvách

•  Špičkový a energeticky najúspornejší variant vonkajšej steny v drevostavbe pri veľmi vysokých požiadavkách na stavebnofyzikálne vlastnosti.
•  Možnosť dosiahnutia odporúčaných a lepších hodnôt U pre vonkajšie ľahké steny.
•  Riešenie, ktoré uspokojí aj najvyššie požiadavky pre nízkoenergetické a pasívne domy.
•  Výborné zvukovoizolačné parametre zabezpečené výhodným spolupôsobením dvojvrstvovej stenovej konštrukcie, vloženej akustické izolácie zo 

sklenených vláken a prídavnými vrstvami izolácie.
•  Použité izolačné materiály sú nehorľavé – s triedou reakcie na oheň A1.
•  Suchá výstavba umožňuje nasadenie pracovnej sily po celý rok, aj v obdobiach, keď sa mokré procesy musia zastaviť. Tak sa výrazne skracuje 

čas výstavby.
•  Pri odvetrávanej fasáde možno na umiestnenie druhej vrstvy izolácie s výhodou použiť nosný rošt. V prípade prídavnej vnútornej izolácie sa 

využíva spodná konštrukcia vnútorného opláštenia.
•  Viacvrstvové riešenie znižuje vplyv tepelných mostov.
•  Výrazné zníženie hmotnosti oproti masívnym stenám porovnateľných parametrov vedie k úsporám nákladov na základy a spodnú stavbu.
•  Pri suchej technológii sa znižuje množstvo stavebného odpadu, jeho likvidácia je jednoduchá, málo nákladná a ekologická.

Bežné skladby konštrukcie

Ľahká drevená rámová stena s nosnou spodnou konštrukciou tvorenou drevenými stĺpikmi s prierezovými rozmermi 60 ×120 mm a viac, prípadne lepenými 
drevenými I-nosníkmi v osovej vzdialenosti 600 m. Minimálne dimenzie stĺpikov a ich maximálnu vzdialenosť treba stanoviť statickým výpočtom.
Priestor medzi zvislými stĺpikmi je celkom vyplnený izoláciou z minerálnych vláken Knauf Insulation, ktorá tvorí hlavnú vrstvu izolácie.
Na vnútorné stužujúce opláštenie možno použiť sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall, drevoštiepkové dosky (OSB), drevocementové dosky Heraklith, drevot-
rieskové dosky, preglejky atď. Zvyčajne sa na vnútornú stranu izolácie umiestňuje parotesná zábrana. Vnútornú pohľadovú vrstvu môžu tvoriť sadrokartónové 
dosky Knauf GKB (GKF, GKBi, GKFi) alebo omietka.
Vonkajšie opláštenie môžu tvoriť napríklad drevovláknité dosky s nízkym difúznym odporom, OSB dosky, cementové dosky Knauf Aquapanel, drevocemen-
tové dosky Heraklith a podobne. 
Fasáda môže byť odvetrávaná alebo ju môže tvoriť kontaktný zatepľovací s tenkovrstvovou omietkou. 
V prípade konštrukcií s izoláciou v dvoch vrstvách je druhá, vonkajšia vrstva umiestnená v rošte odvetrávanej fasády alebo ju tvorí izolácia kontaktného 
zatepľovacieho systému. Pri odvetrávanej fasáde treba v projekte zvážiť použitie difúzne otvorenej poistnej hydroizolácie, ktorá má aj funkciu protivetrovej 
bariéry. 
Prípadná vnútorná izolácia sa umiestňuje medzi vodorovné hranoly, ktoré slúžia ako spodná konštrukcia vnútorného opláštenia.
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť používaných systémov drevených stien a možných kombinácií skladieb konštrukcie, typov izolácie a ďalších použitých 
materiálov a okrajových podmienok návrhu sa uvádzajú iba vybrané príklady, ktoré môžu slúžiť ako predbežné, orientačné riešenie. Výsledný návrh pre 
konkrétne dané podmienky treba overiť: 
a)  pri požiadavkách na tepelnoizolačné vlastnosti:  

Tepelnotechnickým výpočtom podľa STN 73 0540 najmä s ohľadom na:
 •  dosiahnutie požadovanej, odporúčanej alebo inak špecifikovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U.
 • dodržanie najnižšej prípustnej vnútornej povrchovej teploty konštrukcie θsi,N.
 • posúdenie rizika kondenzácie vodnej pary v konštrukcii Gk.
b) pri požiadavkách na zvukovoizolačné vlastnosti:
 • posúdením podľa STN 73 0532.
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Tepelná ochrana

Vlastnosti

V tabuľkách prehľadu vlastností sú uvedené hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U pre bežné konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou 
izoláciou Knauf Insulation.

Poznámky:
 – Hodnoty U zahŕňajú tepelný most v mieste profilu.

Hodnoty U (W/m2.K)
Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v dvoch alebo v troch vrstvách, odvetrávaná fasáda

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie Profil stĺpika 
b × h
mm

Celková 
hrúbka steny 

mm

Súčiniteľ 
prechodu tepla 

U (W/m2.K)
Hlavná vrstva  

mm
Vonkajšia vrstva 

mm
Vnútorná vrstva 

mm
Classic 040 160 60 - 60 × 160 315 – 405 0,20
Classic 040 120 60 60 60 × 120 335 – 425 0,19
Classic 040 160 60 60 60 × 160 375 – 465 0,16
TP 116 160 60 - 60 × 160 315 – 405 0,19
TP 116 120 60 60 60 × 120 335 – 425 0,18
TP 116 160 60 60 60 × 160 375 – 465 0,15
Classic 035 160 60 - 60 × 160 315 – 405 0,18
Classic 035 120 60 60 60 × 120 335 – 425 0,17
Classic 035 160 60 60 60 × 160 375 – 465 0,15

Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v hlavnej vrstve a s kontaktným zatepľovacím 
systémom s izoláciou Knauf Insulation

Hlavná vrstva  Vonkajšia vrstva– VKZS Vnútorná vrstva Profil stĺpika 
b × h
mm

Celková  
hrúbka steny

mm

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla
U (W/m2.K)

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka 
izolácie

mm

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka 
izolácie

mm

Hrúbka izolácie
mm

Classic 040 160 Nobasil FKD/FKL 60 - 60 × 160 270 0,20
Classic 040 160 Nobasil FKD/FKL 60 60 60 × 160 330 0,16
TP 116 160 Nobasil FKD/FKL 60 - 60 × 160 270 0,19
TP 116 160 Nobasil FKD/FKL 60 60 60 × 160 330 0,15
Classic 035 160 Nobasil FKD/FKL 60 - 60 × 160 270 0,18
Classic 035 160 Nobasil FKD/FKL 60 60 60 × 160 330 0,14

Konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou s vloženou izoláciou Knauf Insulation v dvoch vrstvách, vonkajšie opláštenie – drevo-
cementové dosky Heraklith s hrúbkou 50 mm, vnútorné opláštenie – Heraklith s hrúbkou 50 mm, vonkajší omietkový systém

Izolácia – typ  
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie Profil stĺpika  
b × h

Celková  
hrúbka steny

mm

Súčiniteľ 
prechodu tepla

U (W/m2.K)
Hlavná vrstva   

mm
Vnútorná vrstva

mm
Classic 040 160 60 60 × 160 350 0,17
Classic 035 160 60 60 × 160 350 0,16

Špeciálne konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou so stĺpikmi z lepených I-profilov s vloženou izoláciou Knauf Insulation v dvoch 
vrstvách, odvetrávaná fasáda

Izolácia – typ  
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie I-profil 
výška h

mm

Celková hrúbka 
steny
mm

Súčiniteľ 
prechodu tepla

U (W/m2.K)
Hlavná vrstva  

mm
Vonkajšia vrstva

mm
TP 116 240 60 240 395 – 485 0,13
Classic 035 240 60 240 395 – 485 0,12

Špeciálne konštrukčné skladby stien s ľahkou drevenou rámovou konštrukciou so stĺpikmi z lepených I-profilov s vloženou izoláciou Knauf Insulation v dvoch 
vrstvách, kontaktný zatepľovací systém

Hlavná vrstva  Vonkajšia vrstva– VKZS I-profil
výška h

mm

Celková hrúbka 
steny
mm

Súčiniteľ 
prechodu tepla

U (W/m2.K)
Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie
mm

Izolácia – typ 
Knauf Insulation

Hrúbka izolácie
mm

Classic 040 240 Nobasil FKD/FKL 60 240 350 0,13
Classic 035 240 Nobasil FKD/FKL 60 240 350 0,12

Súčiniteľ tepelnej vodivosti uvedených materiálov

Classic 040 TP 116 Classic 035 Nobasil FKD Nobasil FKL
0,040 W/m.K 0,037 W/m.K 0,035 W/m.K 0,039 W/m.K 0,040 W/m.K
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Špecifikácia 
– popisy položiek pre výkaz výmer

1) Ľahká drevená rámová stena s izoláciou Knauf Insulation v jednej vrstve

• Tepelná/zvuková*/a protipožiarna* izolácia steny v drevostavbe.
• Drevené stĺpiky 60 × 120 mm*/60 × 140 mm*/60 × 160 mm*/60 × 180 mm*/60 × 200 mm*/lepené I-nosníky s výškou h = ... mm* v osovej vzdiale-

nosti 600 mm*/625 mm*/... mm*.
• Vnútorné opláštenie sadrokartónovými doskami Knauf*/sadrovláknitými doskami Knauf Vidiwall*/drevoštiepkovými doskami OSB*/cementovými doska-

mi Knauf Aqupanel*/drevocementovými doskami Heraklith*/drevotrieskovými doskami...*/doskami...* s hrúbkou ... mm. 
• Na strane vykurovaného priestoru je medzi ... umiestnená parotesná vrstva s ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd ≥ ... m. Všetky styky, napojenia na 

okolité konštrukcie a priestupy musia byť utesnené podľa montážnych pokynov výrobcu*.
• Vonkajšie opláštenie sadrokartónovými doskami Knauf*/sadrovláknitými doskami Knauf Vidiwall*/drevoštiepkovými doskami OSB*/cementovými dos-

kami Knauf Aqupanel*/drevocementovými doskami Heraklith*/drevotrieskovými doskami...*/doskami...* s hrúbkou ... mm. 
• Vysokodifúzna poistná hydroizolačná membrána..., sd ≥ ... m, je umiestnená medzi ...*.
• Fasáda je odvetrávaná, obklad z..., vzduchová vetracia medzera ... mm* /tvorená priamo nanášaným omietkovým systémom ...*.
• Priestor medzi stĺpikmi je vyplnený na celú výšku steny izoláciou z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 040 – súčiniteľ 

tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K, hrúbka ... mm*/v doskách TP 116 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m . K, hrúbka ... mm*/v baloch Clas-
sic 035 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m . K, hrúbka ... mm*.

• Izolácia je nehorľavá – s triedou reakcie na oheň A1.
• Celková hrúbka steny je ... mm.
• Súčiniteľ prechodu tepla celej konštrukčnej skladby steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation U = ... W/(m2 . K).
• Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation Rw = ... dB.
• Požiarna odolnosť steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation je ... min.

2) Ľahká drevená rámová stena s izoláciou Knauf Insulation v dvoch vrstvách

•  Tepelná/zvuková*/a protipožiarna* izolácia steny v drevostavbe.
•  Drevené stĺpiky 60 × 120 mm*/60 × 140 mm*/60 × 160 mm*/60 × 180 mm*/60 × 200 mm*/lepené I-nosníky s výškou h = ... mm* v osovej vzdiale-

nosti 600 mm*/625 mm*/... mm*.
•  Vnútorné opláštenie sadrokartónovými doskami Knauf*/sadrovláknitými doskami Knauf Vidiwall*/drevoštiepkovými doskami OSB*/cementovými doska-

mi Knauf Aqupanel*/drevocementovými doskami Heraklith*/drevotrieskovými doskami...*/doskami...* s hrúbkou ... mm.
•  Na strane vykurovaného priestoru je medzi ... umiestnená parotesná vrstva s ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd ≥ ... m. Všetky styky, napojenia na 

okolité konštrukcie a priestupy musia byť utesnené podľa montážnych pokynov výrobcu*.
•  Vonkajšie opláštenie sadrokartónovými doskami Knauf*/sadrovláknitými doskami Knauf Vidiwall*/drevoštiepkovými doskami OSB*/cementovými 

doskami Knauf Aqupanel*/drevocementovými doskami Heraklith*/drevotrieskovými doskami...*/doskami...* s hrúbkou ... mm. 
• Vysokodifúzna poistná hydroizolačná membrána..., sd ≤ m, je umiestnená medzi ...*.
•  Fasáda je odvetrávaná, obklad z..., vzduchová vetracia medzera ... mm*/tvorená priamo nanášaným omietkovým systémom ...*/tvorená kontaktným 

zatepľovacím systémom s tenkovrstvovou omietkou ...*.
•  Priestor medzi stĺpikmi je vyplnený na celú výšku steny izoláciou z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 040 – súčiniteľ 

tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K, hrúbka ... mm*/v doskách TP 116 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m . K, hrúbka ... mm*/v baloch Clas-
sic 035 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m . K, hrúbka ... mm*.

•  Prídavná vonkajšia vrstva izolácie je vložená medzi laty spodnej konštrukcie odvetrávanej fasády*/je súčasťou vonkajšieho kontaktného zatepľovacie-
ho systému ...*.

•  Prídavná vnútorná vrstva izolácie je vložená medzi laty spodnej konštrukcie vnútorného opláštenia*.
•  Izolácia z prídavnej vrstvy z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 040 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K, 

hrúbka ... mm*/z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v doskách TP 116 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m . K, hrúbka ... mm*/z 
minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 035 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m . K, hrúbka ... mm*/z minerálnych 
kamenných vláken Knauf Insulation v doskách Nobasil FKD – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/m . K, hrúbka ... mm*/z minerálnych kamenných 
vláken Knauf Insulation v lamelách Nobasil FKL – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K, hrúbka ... mm*.

•  Dodatočné kotvenie izolácie vonkajšej vrstvy rozperkami ... v počte ... ks/m2*.
•  Izolácia je nehorľavá – s triedou reakcie na oheň A1.
•  Celková hrúbka steny je ... mm.
•  Súčiniteľ prechodu tepla celej konštrukčnej skladby steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation U = ... W/(m2 . K).
•  Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation Rw = ... dB.
•  Požiarna odolnosť steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation je ... min.
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3) Ľahká drevená rámová stena s izoláciou Knauf Insulation v troch vrstvách

•  Tepelná/zvuková*/a protipožiarna* izolácia steny v drevostavbe.
•  Drevené stĺpiky 60 × 120 mm*/60 × 140 mm*/60 × 160 mm*/60 × 180 mm*/60 × 200 mm*/lepené I-nosníky s výškou h = ... mm* v osovej vzdiale-

nosti 600 mm*/625 mm*/... mm*.
•  Vnútorné opláštenie sadrokartónovými doskami Knauf*/sadrovláknitými doskami Knauf Vidiwall*/drevoštiepkovými doskami OSB*/cementovými doska-

mi Knauf Aqupanel*/drevocementovými doskami Heraklith*/drevotrieskovými doskami...*/doskami...* s hrúbkou ... mm. 
•  Na strane vykurovaného priestoru je medzi ... umiestnená parotesná vrstva s ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd ≥ ... m. Všetky styky, napojenia na 

okolité konštrukcie a priestupy musia byť utesnené podľa montážnych pokynov výrobcu*.
•  Vonkajšie opláštenie sadrokartónovými doskami Knauf*/sadrovláknitými doskami Knauf Vidiwall*/drevoštiepkovými doskami OSB*/cementovými 

doskami Knauf Aqupanel*/drevocementovými doskami Heraklith*/drevotrieskovými doskami...*/doskami...* s hrúbkou ... mm. 
•  Vysokodifúzna poistná hydroizolačná membrána..., sd ≥ ... m, je umiestnená medzi ...*.
•  Fasáda je odvetrávaná, obklad z..., vzduchová vetracia medzera ... mm*/tvorená priamo nanášaným omietkovým systémom ...*/tvorená kontaktným 

zatepľovacím systémom s tenkovrstvovou omietkou ...*.
•  Priestor medzi stĺpikmi je vyplnený na celú výšku steny izoláciou z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 040 – súčiniteľ 

tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K, hrúbka ... mm*/v doskách TP 116 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m . K, hrúbka ... mm*/v baloch Clas-
sic 035 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m . K, hrúbka ... mm*.

•  Prídavná vonkajšia vrstva izolácie je vložená medzi laty spodnej konštrukcie odvetrávanej fasády*/je súčasťou vonkajšieho kontaktného zatepľovacie-
ho systému ...*.

•  Prídavná vnútorná vrstva izolácie je vložená medzi laty*/kovové profily* spodnej konštrukcie vnútorného opláštenia
•  Izolácia vonkajšej prídavnej vrstvy z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 040 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m 

. K, hrúbka ... mm*/z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v doskách TP 116 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m . K, hrúbka ... mm*/
z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 035 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/m . K, hrúbka ... mm*/z minerálnych 
kamenných vláken Knauf Insulation v doskách Nobasil FKD – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/m . K, hrúbka ... mm*/z minerálnych kamenných 
vláken Knauf Insulation v lamelách Nobasil FKL – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m . K, hrúbka ... mm*.

•  Dodatočné kotvenie izolácie vonkajšej vrstvy rozperkami ... v počte ... ks/m2*.
•  Izolácia vnútornej prídavnej vrstvy z minerálnych sklenených vláken Knauf Insulation v baloch Classic 040 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/m 

. K, hrúbka ... mm*/v doskách TP 116 – súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/m . K, hrúbka ... mm*/v baloch Classic 035 – súčiniteľ tepelnej vodivosti 
λ = 0,035 W/m . K, hrúbka ... mm*.

•  Izolácia je nehorľavá – s triedou reakcie na oheň A1.
•  Celková hrúbka steny je ... mm.
•  Súčiniteľ prechodu tepla celej konštrukčnej skladby steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation U = ... W/(m2 . K).
•  Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation Rw = ... dB.
•  Požiarna odolnosť steny s vloženou izoláciou Knauf Insulation je ... min.

 Poznámky:
 1) Pri položkách označených (*) vyberte vhodný variant, prípadne položku vynechajte.
 2) Doplňte hodnoty do miest označených (...).
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Použitie výrobkov

Classic 044 ● ● ● ●Classic 044

Classic 040 ● ● ● ● ● ● ● ●Classic 040

Classic 035 ● ● ● ● ● ● ●Classic 035Classic 035

Unifit 039 ● ●Unifit 039Unifit 039

Unifit 035 ● ●Unifit 035

TI 435 U ●TI 435 U

TI 140 T ● ● ● ●TI 140 TTI 140 T

TP 116 ● ● ● ● ● ● ● ● ●TP 116TP 116

TP 115 ● ● ● ● ●TP 115TP 115

TP 425 B ● ● ● ●TP 425 BTP 425 B

Factory Clad * ●Factory Clad *Factory Clad *

TI 416 * ●TI 416 *TI 416 *

NOBASIL 
MPN  ● ●
NOBASIL NOBASIL NOBASIL 
MPNMPNMPN

NOBASIL 
MPS  ● ● ●
NOBASIL NOBASIL NOBASIL 
MPSMPSMPS

NOBASIL 
FKD ● ●
NOBASIL 
FKD

NOBASIL 
FKL ● ●
NOBASIL 
FKL

NOBASIL 
SPN ●
NOBASIL 
SPN

NOBASIL 
SPE ●
NOBASIL 
SPE

NOBASIL 
FRN ● ● ● ●

Šikmé 
strechy: 
krovy

Šikmé 
strechy: 
stropy

Ploché 
strechy

Vonkajšie 
steny: 

viacvrstvo-
vé murivo

Vonkajšie 
steny: 

drevené 
konštrukcie

Vonkajšie 
steny: 

vnútorné 
izolácie

Vonkajšie 
steny: 

odvetráva-
né fasády

Vonkajšie 
steny: 

kontaktné 
fasády

Vnútorné 
steny

Stropy: 
vnútorné

Stropné 
podhľady

Kovové 
obvodové 

plášte 
budov

● Odporúčané použitie      ● Možné použitie      *Informácie o týchto výrobkoch na požiadanie
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Šikmé strechy Vonkajšie steny Vnútorné steny Vonkajšie steny v suteréne Podlahy

Aplikácia produktov Knauf Insulation

Izolácie šikmých 
striech v úrovni 
krokiev
Riešenie pre vybudovanie 
podkrovia – teplú 
strechu. Izolácia v jednej, 
dvoch a troch vrstvách.

Ďalšie informácie o produktoch 
a aplikáciách nájdete na 

www.knaufinsulation.sk 
alebo kontaktujte obchodného zástupcu.

Izolácie vnútorných 
stien
Vnútorné ľahké nenosné 
priečky zo sadrokartónu, 
s kovovou alebo 
drevenou spodnou 
konštrukciou a s 
vloženou izoláciou Knauf 
Insulation.

Izolácie šikmých striech 
v úrovni stropu pod 
nevykurovanou 
povalou
Riešenie pre studenú 
strechu. Izolácia medzi 
stropnými trámami 
a/alebo nad úrovňou 
stropu v jednej alebo 
v dvoch vrstvách.

Classic 044 ● ● ● ●

Classic 040 ● ● ● ● ● ● ● ●

Classic 035 ● ● ● ● ● ● ●

Unifit 039 ● ●

Unifit 035 ● ●

TI 435 U ●

TI 140 T ● ● ● ●

TP 116 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TP 115 ● ● ● ● ●

TP 425 B ● ● ● ●

Factory Clad * ●

TI 416 * ●

NOBASIL 
MPN  ● ●

NOBASIL 
MPS  ● ● ●

NOBASIL 
FKD ● ●

NOBASIL 
FKL ● ●

NOBASIL 
SPN ●

NOBASIL 
SPE ●

NOBASIL 
FRN ● ● ● ●

Šikmé 
strechy: 
krovy

Šikmé 
strechy: 
stropy

Ploché 
strechy

Vonkajšie 
steny: 

viacvrstvo-
vé murivo

Vonkajšie 
steny: 

drevené 
konštrukcie

Vonkajšie 
steny: 

vnútorné 
izolácie

Vonkajšie 
steny: 

odvetráva-
né fasády

Vonkajšie 
steny: 

kontaktné 
fasády

Vnútorné 
steny

Stropy: 
vnútorné

Stropné 
podhľady

Kovové 
obvodové 

plášte 
budov

Izolácie vonkajších 
stien
Drevostavby
Riešenia vonkajších 
nosných stien v moderných 
drevostavbách. Steny 
s vloženou izoláciou 
Knauf Insulation v jednej, 
dvoch alebo troch 
vrstvách.



Knauf Insulation, spol. s r. o.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Fax: +420 800 800 060

order.cz@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.sk

@

✆ Tel.: +420 234 714 014

Knauf Insulation, spol. s r. o.
Thákurova 4, 160 00 Praha 6
Česká republika

Regionálni zástupcovia 
na technické a obchodné konzultácie:

Technické poradenstvo:
tel.: 045/68 33 594, fax: 045/68 33 501
e-mail: poradenstvo@knaufinsulation.com

www.thinksulation.com


