special dry

Izolační systém z dřevovláknitých
desek pro rekonstrukce
Holzfaser-Dämmsystem
für Sanierungen

Umweltfreundliche
Dämmsysteme
Ekologicky
šetrné izolační
systémy
natürlicher
Holzfaser
zaus
přírodních
dřevěných
vláken

k!a !ht
NoNvlmdEieinU
á ic
lreshkle

Besovened
átdaebskila
aupn vns

Sanierungsplatte
die zusätzliche
oberhalb der Sparren
t• Sanační
deska pro für
dodatečnou
izolaci Dämmung
nad krokvemi
funkceFunktion:
v jednom:
protivětrná
zábrana,
pojistná
hydroizolace,
winddichte
Ebene,
zweite
wasserführende
Ebene, Dämmung
t• 33-fache
EMPFOHLENER
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
EINSATZBEREICH

tepelná a zvuková izolace

t Hoher sommerlicher Wärmeschutz

hochdämmende Aufdachdämmung.

• Vynikající tepelná ochrana proti přehřívání interiéru v létě
•
Ohne Tragschalung
direkt
auf
den Sparren
zu verlegen
t• Uložení
přímo na krokve
bez
nutnosti
celoplošného
podložení
Gutes Handling
am na
Bau
und besonders
einfache
Verarbeitung
t• Snadná
manipulace
stavbě
a jednoduché
zpracování
Besonders diffusionsoffen
fürpro
erhöhte
Konstruktionssicherheit
difúzně otevřená
zvýšení
spolehlivosti konstrukcíim
t• Mimořádně

Wärmedämmende Wandbauplatte
für Neubau und Sanierungsbereich.

typu UDP-A Typ:
pro sklon
střechy
≥ 16°. Odolnost povětrnostním
Unterdeckplatten
UDP-A
für Dachneigungen
16°. Bis zu 4 Wochen
t• Desky

Tepelná izolace
pro výstavbu
Wärmedämmende,
regensichere
Untera rekonstrukce střech, odolávající
deckplatte aus natürlicher Holzfaser
atmosférickým vlivům, slouží i jako
für
Dachsanierung
unda Neubau.
protivětrná
zábrana
pojistná
hydroizolace
střech a provětrávaných
Unterdeckung für die wirtschaftliche,
fasád.

Guter Schallschutz
t Protihluková
ochrana

při
rekonstrukcích
Sanierungsbereich

vlivům až 12 týdnů.
als Behelfsdeckung geeignet. Freibewitterung bis zu 12 Wochen möglich.
Vysoce spolehlivá díky speciální profilaci hran
•
t Hohe Sicherheit durch Spezialprofilierung
• Minimalizuje tepelné mosty v konstrukci
t Vermindert konstruktive Wärmebrücken

Více informací
na www.steico.com
v našich
brožurách.
Mehr
unter www.steico.com
oder nebo
in unseren
Konstruktionsheften.
dry.
dry.
Prosíme,
věnujteSie
pozornost
instrukcím k pokládce
desek STEICOspecial
Bitte
beachten
die Verlegeanleitung
für STEICOspecial

STEICOflex
Zwischensparrendämmung
STEICOfl
ex mezikrokevní
izolace

SYSTÉMOVĚMIT
IZOLOVAT
DÄMMEN
SYSTEM

dry sanační
dry Sanierungsplatte
STEICOspecial
STEICOspecial
deska

STEICOmulti
UDB
Luftdichtungsbahn
STEICOmulti
UDB
vzduchotěsná
fólie

Um zeitgemäße
K dosažení aktuálních
Dämmwerte
zu erzielen,
izolačních parametrů
reicht
beim Altbau
u staréeszástavby
häufig
nicht
aus, nur den
většinou
nestačí
mezikrokevní
izolace.
Bereich
zwischen
den
Sparren zu dämmen. Hier
Zde nabízí
bietet
STEICOspecialdry
STEICOspecialdry
eine Zusatzdämmung
dodatečnou izolaci
oberhalb
der Sparren.
nad krokvemi.
Die Luftdichtigkeit lässt
sich
auf einfache lze
Weise
Vzduchotěsnosti
snadno
mit
der dosáhnout
STEICOmultiseUDB
STEICOmulti UDB
Luftdichtigkeitsbahn
(vzduchotěsná fólie).
herstellen.

Altes
Dach izolovat
– effizient
gedämmt
Efektivně
starou
střechu
drydry
STEICOspecial
: Nová
izolací pro
STEICOspecial
: Diegenerace
neue Dämmstoffrekonstrukce
střech
vnějšku.
Generation für
diez Dachsanierung
von außen.
Velkou
plochou
dochází
k velmi
vysokým
ztrátám
Über das
Dach střechy
mit seiner
großen
Fläche
geht besonders
tepelné
odpovídá
vysoký potenciál
úspor
viel Heizenergie.
energieTomu
verloren.
Entsprechend
hoch ist
das
po
rekonstrukci. bei der Sanierung. Was aber, wenn das
Einsparpotenzial
Co
však, když jebereits
už podkroví
hotovo
zabydleno?
Dachgeschoss
ausgebaut
istaund
bewohnt wird? Hier
dry
Zde
nabízí
STEICOspecial
řešení
–
pevnou
desku,
dry
bietet STEICOspecial die Lösung – eine izolační
feste Dämmplatte,
kterou je možno uložit z vnějšku přímo na krokve.
die von außen direkt auf den Sparren verlegt werden kann.

Beispielsanace
einer Sanierung
Příklad
Dacheindeckung
krytina
1 střešní

2 latě
a kontralatě
Lattung
und
Konterlattung

3 STEICOspecialdry ukládaný
3 STEICOspecialdry direkt
přímo na krokve
oberhalb der Sparren
4 STEICOmulti
UDB
verlegt

fólie
4 vzduchotěsná
STEICOmulti UDB
Luftdichtigkeitsbahn
5 mezikrokevní
izolace,
5 Zwischensparrennapř. STEICOflex
dämmung, z. B.
nebo STEICOzell
STEICOflex oder
STEICOzell
6 stávající
prostorová
6 Raumseitige
Unterpodkladní konstrukce:
konstruktion (Bestand):
lehká stavební deska
Holzwolle-Leichtbauplatte
z dřevěné
vlny s vápenomit
Kalkzementputz

cementovou omítkou

2

STEICOspecial dry

1

2

3

4

5

Idealerweise
wird
zuerst
der Bereich
zwischen– den
Ideálně nejprve
zateplit
prostor
mezi krokvemi
např. flexibilní
Sparren
gedämmt
–
z.B.
mit
dem
flexiblen
Holzfaserdřevovláknitou izolací STEICOflex systému STEICO.
Dämmstoff STEICOflex aus dem STEICO System.
Krokve
u starých střech jsou často velmi nízké, aby mohlo
Häufig sind Altbausparren aber zu gering
být
dosaženo aktuálních
izolace samotnou
6
dimensioniert,
um alleinparametrů
mit einer Zwischensparrendämmung
Dämmwerte
zu
dry
mezikrokevní izolací.zeitgemäße
Je to však možné
se STEICOspecial
erreichen. Mit STEICOspecialdry ist es möglich,
– provedení montáže dodatečné izolace nad krokvemi.
die erforderliche Zusatzdämmung oberhalb der
Obytný prostor
pod střechou
tím není omezen.
Výroba
Sparren
anzubringen.
Der Wohnraum
unter dem
Dach
wird nicht
izolačních
desekbeeinträchtigt.
STEICOspecialdry probíhá inovativní

“suchou“
technologií
– lehkých dry
a stabilních
desekerfolgt
s mimořádně
Die
Produktion
der STEICOspecial
Dämmplatten
nach
demizolačními
innovativen
"Trockenverfahren" – für leichte und
dobrými
vlastnostmi.
stabile Platten mit besonders guten Dämmeigenschaften.

STEICOspecialdry

OKAMŽITÁ
OCHRANA
PŘED POVĚTRNOSTNÍMI
VLIVY – AŽ 12 BIS
TÝDNŮ
SOFORTIGER
WITTERUNGSSCHUTZ
– FREIBEWITTERUNG
ZU 12 WOCHEN
Bei
Dachsanierungen
außenjeist
es notwendig,
dass so schnell
Při rekonstrukci
střechyvon
z venku
třeba
zajistit co nejrychleji
ochra-wie
möglich
der Witterungsschutz
die darunterliegende
nu proti povětrnosti
pro obytnéfür
prostory
pod ní umístěné.Wohnfläche
Speciální profigewährleistet wird.
Die
umlaufende
Spezial-Profilierung
von
lace STEICOspecialdry zaručuje větrotěsnost a odvod vody bez dodatečnéSTEICOspecialdry garantiert die Winddichtigkeit und Wasserableitung
ho zalepení spár při minimálním sklonu střechy 16° (nižší sklon střechy je
ohne zusätzliche Fugenabklebungen bei Dachneigungen von mindestens
možný
s dodatečnými
opatřeními
). mit Zusatzmaßnahmen möglich).
16
° (geringere
Dachneigungen
sind
dry

Takschützt
ochraňuje
STEICOspecial
střechu
ještě
dne podas
pokládce
před
dry noch
So
STEICOspecial
am Tag
dertéhož
Verlegung
Dach vor
deštěm
a
povětrnostními
vlivy
–
max.
4
týdny.
U
novostaveb
je
možno
Regen und Witterung – für bis zu vier Wochen. Als Unterdeckplatte im
desky
vystavit
povětrnosti
12Wochen
týdnů. Freibewitterung möglich.
Neubau
bereich
sind bis zuaž12

STEICO
SE VYPLATÍ
STEICOIZOLACE
DÄMMUNG
MACHT

SICH BEZAHLT

QUALITÄ

ng

Dä

STEI
C

mung &
m

T

Die außergewöhnlich
hohe
Mimořádně
vysoká difúzní
otevřenost
dry
Diffusionsoffenheit
der
izolačních
desek STEICOspecial
dry Dämmplatten
STEICOspecial
NTIE dodatečně ochraňuje konstrukci
schützt zusätzlich die
ARA
G
střechy. Protože desky nabízí vysoký
EM
T
S
Dachkonstruktion.
Denn die
SY A
potenciál odparu, podporují tak
b dichtu
Platten bieten ein hohes
spolehlivé řízení vlhkosti. Proto je
Verdunstungspotenzial und untermožno
u většinyFeuchtemanagement.
spodních konstrukcí,
stützen damit
ein sicheres
jako
např.
u
omítnutých
desek
dřevěné vlny, vylouSo kann bei vielen geeignetenz raumseitigen
čit
nákladnou parozábranu.
Místo
je možno
Unterkonstruktionen,
wie z.B.
bei toho
verputzten
HWL-Platten
auf eine
aufwändige,
raumseitige
použít
jednoduchou
pokládku
se STEICOmulti
UDB
Dampfbremse
verzichtet
werden.
Zum
Einsatz
vzduchotěsnou fólií, kterou je možno umístit bez
kommt stattdessen
dieSTEICO
einfachgarantuje
zu verlegende
komplikací
nad krokve.
pro všechny
STEICOmulti UDB Luftdichtigkeitsbahn, die unkomschválené konstrukce trvalou těsnost v rámci STEICO
pliziert oberhalb der Sparren angebracht werden
systémové garance.*

O

kann. STEICO gewährleistet für alle freigegebenen Konstruktionen die dauerhafte Dichtigkeit
im Rahmen der STEICO Systemgarantie.*

RL
POIA
ÚSNZ
IÁOL TE
NCRP
TEPA
PO
EINS

≥90%
IGER
BEI EINLAG
G
VERLEGUN

Ein ungedämmtes
Altbaudach
ist eine
Neizolovaná
stará střecha
je skutečně
wahre Energieschleuder.
Außerdem
führen
die niedenormním
plýtváním energií.
Kromě toho
dochází
rigen
Oberflächentemperaturen
zu
unangenehmen
vlivem nízkých hodnot povrchových teplot k nepříjemLuftbewegungen im Rauminneren.
ným
pohybům vzduchu ve vnitřních prostorách.
Neizolovaná
střecha
Ungedämmtes
Dach

*Prosíme
všimněteSie
si informací
na www.steico.com
/ systémová /garance.
* Bitte beachten
die Informationen
unter www.steico.com
Systemgarantie

SPOLEHLIVÉ
KONSTRUKCE
SICHERE KONSTRUKTIONEN
MIT
SYSTEMGARANTIE
SE
SYSTÉMOVOU GARANCÍ

STEICO
střecha
STEICOizolovaná
gedämmtes
Dach

-10° C

-10° C
3,7° C

20° C

Termografi
e průřezueines
střechou
s krokvemi ukazuje:
Die Thermografie
Dachquerschnitts
mit Sparren zeigt:
zatímco
u neizolované
střechy dochází
tepelným ztrátám,
Während
beim ungedämmten
Dachk sämtliche
Wärme STEICO
verloren
izolant perfektně izoluje a zajišťuje příjemně teplý povrch vnitřních
geht,
dämmen
STEICO
Dämmstoffe
perfekt
und
sorgen
für
prostor.

angenehm warme Oberflächen auf der Raumseite.

V
neizolovanému
krovu,
snižuje mezikroImporovnání
Vergleichkzum
ungedämmten
Dachstuhl
reduziert
eine
Zwischensparrendämmung
mit
kevní izolace se STEICOflex (140 mm) s dodatečnou
STEICOflex
(140
mm)
und
eine
Überdämmung
izolací STEICOspecialdry (60 mm) spotřebu teplamit
o více
dry (60 mm) den Heizwärmebedarf
STEICOspecial
než 90 %. Zároveň se cítíme mnohem příjemněji
bereits um mehr als 90%. Gleichzeitig fühlen wir uns
v prostorách se zateplenými stropy.
in Räumen mit warmen Decken deutlich wohler.

VÝHODY
NA PRVNÍ
PLUSPUNKTE
AUF POHLED
EINEN BLICK

1

0,041: Velmi dobrý součinitel
tepelné
vodivosti
0,041: Sehr
gute

Wärmeleitfähigkeit

dry nabízejíbieten
dry Dämmplatten
Desky
STEICOspecial
vynikaSTEICOspecial

einen
hervorragenden
Dämmwert.
Der
jící
hodnotu
tepelné izolace.
Jmenovitá
λ liegt
Nennwerttepelné
der Wärmeleitfähigkeit
hodnota
vodivosti je 0,041
/ (m
* K )]. So sind dry
mitjsou
bei 0,041 [WSe
[W/(m*K)].
STEICOspecial
dry besonders schlanke
STEICOspecial
možné obzvláště tenké konstrukce
Dachaufbauten bei hervorragendem
při vynikající tepelné ochraně. A díky
Wärmeschutz möglich. Und dank der
dodatečné izolaci krokví jsou účinně
Überdämmung der Sparren werden
minimalizovány tepelné mosty.
Wärmebrücken wirksam minimiert.

2

Spolehlivý profil
chránící
před vlivy počasí
Sicheres

Wetterschutz-Profil

Speciální
profiNutl pero-drážka
STEI- der
Das spezielle
und Federprofil
dry disponuje
dry verfügt
übervyvinutou
eine neu
STEICOspecial
COspecial
nově
entwickelte
Geometrie
– für
einfache
geometrií
– pro
snadnou
pokládku
a
Verlegung undspolehlivost.
dauerhafte Sicherheit.
dlouhodobou
Díky profiDankkompatibilitě
der Profilkompatibilität
innerhalb
lové
uvnitř STEICOspecial
der STEICOspecial Familie können
rodiny, je možno také kombinovat
STEICOspecialdry Dämmstoffplatten auch
STEICOspecialdry desky izolantu s výrobmit den Produkten der STEICOspecial
ky výrobní linie STEICOspecial (mokrá
Linie (Naßverfahren) kombiniert werden.
technologie).

3

Lehké desky,
jednoduchá
pokládka
Leichte Dämmplatten,

einfache Verlegung

SMit
objemovou
hmotností
140kg
kg/m
jsou
einer Rohdichte
von 140
/ m33 sind
dry
dry
Dämmstoffplatten
STEICOspecial
izolační
desky STEICOspecial
mimobesonders
leicht
und manipulovatelné.
gut in der Handřádně
lehké
a dobře
habung: schließlich
wiegt eine
60 mm
Závěrem
ještě – hmotnost
60 mm
desky
Platte
nur
noch
9,1
kg
und
kann
auch
je pouhých 9,1 kg a může být pohodlně
von einer Person bequem verarbeitet
zpracována jedním pracovníkem. Tak
werden. So lassen sich selbst große
je možno velké plochy střech rychle a
Dachflächen schnell und wirtschaftlich
ekonomicky izolovat.
dämmen.

STEICOspecial dry

3

MATERIAL
MATERIÁL
Dřevovláknitá
deska je vyráběna
na základě
Holzfaserdämmplatte
produziert
nach
ČSN EN 13171,DIN
s průběžnou
kontrolou
výroby.
EN 13171,
mit laufender

Güteüberwachung.

Pro odstraňování prachu platí podmínky dle

Zur(profesní
Staubbeseitigung
die(odsávání
BestimBG
sdružení) a gelten
TRGS 553
mungen
der BG und
der TRGS
553.
a likvidace
dřevěného
prachu).

LIEFERFORMEN
FORMY DODÁNÍ
Dicke
[mm]
tl. [mm]

Format
/ m22]] Stück
/ Palette
m22na
/ Palette
Gew.palety
/ Pal. [kg]
formát [mm]
[mm] Gew.
váha [kg
[kg/m
kusů na
paletě m
paletě váha
[kg]

60

1.800 * 600

8,40

36

38,8

ca. 360

80

1.800 * 600

11,20

28

30,2

ca. 360

100

1.800 * 600

14,00

22

23,7

ca. 360

Krycí
rozměr1.775
(po odečtení
délky pera): 1 775 * 575 mm
Deckmaß:
* 575 mm

ANWENDUNGSGEBIETE
OBLASTI POUŽITÍ
Vnější izolace
Außendämmung
vonstřechy
Dach DAD - dk,
stropu,
odernebo
Decke,
vor chráněná
Bewitte- dg, dm, ds
povětrností,
izolace
rungpřed
geschützt,
Dämmung
v podhledu
unter Deckungen

drydry
TECHNICKÉ KENNDATEN
ÚDAJE STEICOspecial
TECHNISCHE
STEICOspecial
Vyráběno
a kontrolováno
dle normy
ENEN
13171
Produziert
und überwacht
gemäßDIN
DIN
13171
Označení
desek
Plattenkennzeichnung

WF – EN 13171 – T3 – CS(10\Y)70 –
TR10 – WS1,0 – AF100

Vnější izolace
Außendämmung
vonstřechy
Dach DAA - dh,
stropu,
odernebo
Decke,
vor chráněná
Bewitte- ds
povětrností,
izolace
rungpřed
geschützt,
Dämmung
pod těsněním
unter Abdichtungen

Zpracování
hran
Kantenausbildung

Speciální
profilNut
pero-drážka
Spezialprofil
und Feder
(profi
l kompatibilní se
STEICOspecial
(Profilkompatibel
mit
–STEICOspecial
mokrá technologie)
– Nassverfahren)

Požární
odolnost dle
normy
EN 13501-1
Brandverhalten
nach
DIN DIN
EN 13501-1

E

Vnitřní izolace
stropu DI - zk, zg
Innendämmung
der Decke
(na spodní straně)
(unterseitig)
oder
nebo
střechy
des Daches

Součinitel
vodivosti D [W/(m*K)]
Nennwerttepelné
Wärmeleitfähigkeit
λD [ W / ( m * K )]

0,041

Jmenovitá
součinitele prostupu
Nennwerthodnota
Wärmedurchlasswiderstand
tepla
RD2[(m
* K )2*K)/W]
/ W]
R D [( m

1,45 / 1,95 / 2,40 /

Naměřená
hodnotader
tepelné vodivosti
Bemessungswert
[W/(m*K)]
Wärmeleitfähigkeit
λ [W / ( m * K )]

0,042
schválení
Z-23.15-1452)
0,042(dle
(gem.
Zulassung
Z-23.15-1452)

Objemová
Rohdichtehmotnost
[kg / m3] [kg/m3]

ca. 140

Vnitřní izolace stropu
nebo DEO - dg,
Innendämmung
der Decke
podlahy
(na vrchní straně)
oder
Bodenplatte
(ober- dm, ds
dole
potěr
bez požadavku
na
seitig)
unter
Estrich ohne
protihlukovou ochranu
Schallschutzanforderung
Vnější izolace
stěny WAB - dk,
Außendämmung
der Wand
pláštěm dg, dm, ds
hinter pod
Bekleidung
Izolace dřevěných
rámových WH
Dämmung
v. Holzrahmena panelových
konstrukcí
und
Holztafelbauweise
Izolace Dämmung
vnitřních příček
von WTR
v interiéru
Raumtrennwänden

LAGERUNG / TRANSPORT
SKLADOVÁNÍ
/ DOPRAVA
STEICOspecial
na liegend,
ležato, skladovat
STEICOspecialdry
plan
dry

rovinělagern.
a v suchu.
und na
trocken

Součinitel
difúzního odporu vodních par µ μ
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

3

Hodnota
[m]
sd-Wert s[m]
d

0,18 / 0,24 / 0,3 /

Měrná
tepelná
kapacita c [J/(kg*K)]
Spezifische
Wärmekapazität
c [J / (kg * K)]

2.100

Tlakové
napětí při bei
10 %
deformaci
Druckspannung
10%
Stauchung
10
[N/mm
σ10 [N2/]mm2]

0,10

Pevnost
v tlaku [kPa]
Druckfestigkeit
[ kPa ]

100

Pevnost
v tahu kolmo
k rovině
Zugfestigkeit
senkrecht
zur desky
[kPa]
Plattenebene [kPa]
Odpor
v podélné průvzdušnosti
Längenbezogener
Strömungs[(kPa*s)
/ m2] [( kPa * s ) / m2]
widerstand

wenn
Palette
auf festem,
ebenem
und
podklad
– nejprve
odstranit
fóliový
obal.
trockenem Untergrund steht.

100

UDP-A

Splňuje
3 až
5 dle
ZVDH-pravidel
erfüllt třídu
Klasse
3 bis
5 gemäß
ZVDHpokud
DN ≥ RDN
-8° DN RDN -8°
Fachregeln
sofern

Suroviny
Einsatzstoffe

Dřevěná
vlákna,
PUR pryskyřice,
Holzfaser,
PUR-Harz,
Paraffin parafin

Kód
odpadu (EAK)
Abfallschlüssel
(EAK)

030105 / 170201

Kanten vor
Beschädigung
Hrany
chránit před schützen.
poškozením.
Folienverpackung
erst entfernen,
Před uložením
palety na pevný,
rovný a suchý

10

Požární charakteristika
Brandkennziffer
Jmenovitou
hodnotu
tepelné vodivosti D jeλmožno
SIAals
jako průkaznou
Der Nennwert
der Wärmeleitfähigkeit
gemäß dle
SIA norem
Normen
D kannpoužívat
hodnotu
v pozemním
Bemessungswert
fürstavitelství.
Nachweise im Hochbau verwendet werden.

Herstellwerk
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008

STEICO SE

Werk Czarnków

Z-23.15-1452

samozřejmě
lépedämmen
izolovat
natürlich
besser

www.steico.com
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