
Pre správne fungovanie izolácie v podlahe je nutné najskôr ur i  ú itkové za a enie, ktoré bude na
izolácie pôsobi  (pod a druhu prevádzky). To bude alej ur ova  rámec pou itia jednotliv ch
podlahov ch v robkov z minerálnej izolácie alebo niektorého z penov ch polystyrénov. Pokladanie
izolácie sa rozli uje pod a ú itkového za a enia na ahké a a ké plávajúce podlahy.

1. Oddelenie pevnej rozná acej vrstvy podlahy od ostatn ch kon trukcií a stien

Pre správnu funkciu akustickej plávajúcej podlahy je nutné pru né oddelenie pevnej rozná acej vrstvy od ostatn ch
kon trukcií, najmä stien. Po obvode miestnosti sa pokladajú podlahové pásky ISOVER N/PP
ISOVER T-N, ISOVER .

 platí pre a ké i ahké plávajúce podlahy.

Postup izolácie a kej plávajúcej podlahy
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2. Pokladanie izolácie Potrebujete  
poradiť?
–  Návrh skladby podlahy 

s tepelnou alebo 
akustickou izoláciou

–  Návrh hrúbky izolácie
–  Odporučenie riešenia 

podľa zaťaženia podlahy

On-line chat:
www.isover.sk 
Telefonicky:
0904 986 243  
Mailom:
poradenstvo@isover.sk



Za íname zvy ajne celou doskou v rohu miestnosti, dosky kladieme na raz .

Prípadné úpravy rozmerov dosiek vykonávame no om na rezanie minerálnej izolácie.
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3. Pokladanie hydroizolácie pred pokladaním plávajúcej 

Na izola nú vrstvu sa kladie poistná hydroizolácia (obvykle PE fólie s presahom 15 cm), zabra ujúca vnikanie vlhkosti 
do izola nej vrstvy a zatekanie zmesi medzi dosky akustickej izolácie . Je dôle ité separova  fólie aj 
bo né pás ky.

4. Nanesenie poteru



Pripraven  podklad vystu íme betónovou mazaninou, alebo anhydritov m poterom (betón triedy C16 / 20 s kari sie ou
W4 150/150 mm (hr. 50 mm), alebo W4 200/200 (hr. 60+ mm).( ) ( )
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Postup izolácie ahkej  plávajúcej podlahy

Po zatvrdnutí rozná acej dosky sa odre ú pre nievajúce asti izola ného pás k  a fólie na hornú úrove  rozná acej 
dosky. T m vznikne podklad pre vykonanie ná apnej vrstvy (koberce, PVC, keramická dla ba, parkety, a pod.).

Po ladanie dosiek pre izoláciu podlahy
Rovnako ako u a kej plávajúcej podlahy sa aj montá  ahkej plávajúcej podlahy za ína podlahov m pásikom po
obvode a pokra uje sa pokladan m dosiek minerálnej izolácie .

Na ahkú plávajúcu podlahu vä inou nie je nutné pou íva  separa nú PE fóliu, preto e pokra ujeme such m procesom.
Sú vhodné aj pre rekon trukcie.
Postup pre vytvorenie ahkej plávajúcej podlahy teda vynecháva body 3 a 4 z postupu pre vytvorenie a kej plávajúcej
podlahy.

ahká plávajúca podlaha je preto vhodná aj pre rekon trukcie, kde by doprava i príprava betónu znamenala komplikácie
s be nou prevádzkou domu.


