
Aplikácia parozábrany / parobrzdy v šikmej
streche

Lepenie klíma membrány 
VARIO® KM Duplex UV / VARIO® XtraSafe klíma membrána je inštalovaná na podkonštrukciu strechy po uložení
izolácie. Ku kovovej konštrukcii sa lepí obojstrannou páskou VARIO  XtraFix.
Pásy klíma membrány sa prekrývajú cca 10 cm a prelepujú sa lepiacou
páskou VARIO® KB1 / VARIO® Multitape / VARIO® XtraTape.

Zateplenie povaly bungalovu fúkanou izoláciou ISOVER

Aplikačný stroj ISOVER ST 40  pripojíme do elektrickej siete.
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Použitie systému vzduchotesnosti a ochrany proti vlhkosti ISOVER VARIO® ponúka spoľahlivú ochranu
pred poškodením budov - vďaka variabilným parobrzdám VARIO® XtraSafe a VARIO® KM Duplex UV,
rovnako ako rad tmelov a lepiacich pások dokonale prispôsobených fóliovému materiálu a bežným
stavebným podkladom.

Pripevnenie klíma membrány na podkonštrukciu strechy
použitá je klíma membrána VARIO  KM Duplex UV / VARIO  XtraSafe
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páskou VARIO® KB1 / VARIO® Multitape / VARIO® XtraTape.

Inštalácia systému VARIO® pre dosiahnutie vzduchotesnosti strechy
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Aplikácia parozábrany / parobrzdy v šikmej
streche

Systém VARIO® Xtra je synonymom pre jednoduchú aplikáciu. Suchý zips VARIO® XtraPatch jednoducho 
prilepte ku trámu a pripevnite klímamembránu VARIO® XtraSafe. Pokiaľ je nutná oprava, môžete 
VARIO® XtraSafe sňať a znovu pripevniť pomocou suchého zipsu. Nakoniec trvalo pripevnite pomocou 
VARIO® XtraTape a VARIO® XtraFit.

1. MONTÁŽ KLÍMAMEMBRÁNY VARIO ®
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Klímamembránu ISOVER VARIO® XtraSafe pripevnite na ISOVER VARIO® XtraPatch. Nasledujúce pásy inštalujte 
s presahom 10 cm.
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Potrebujete 
poradiť?
–  Ako riešiť detaily pri

prestupoch konštrukciou
–  Návrh skladby celej 

strešnej konštrukcie 
a hrúbky izolácie 

–  Verifikácia návrhu
výpočtom 

–  Nápočet potrebného 
množstva materiálu

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

Prietok vzduchu regulujeme mechanicky.



Umiestnenie kabeláže a prívodov pre zachovanie vzduchotesnosti klíma membrány 
Odporúčame, aby hlavné prívody, kabeláž, atď. boli umiestnené mimo vzduchotesnej vrstvy. Ak to nie je možné,
prechody musia byť utesnené páskou  VARIO® XtraTape.  
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Nasadíme 76 mm hadicu a zaistíme.

Pripravíme balíky fúkanej izolácie ISOVER INSULFIT. Na zateplenie odporúčame použiť min. 30cm 
vrstvu, čo predstavuje spotrebu asi 50 balíkov na 100 m2.

Výlez do podstrešia musí byť pred zateplovaním dostatočne navýšený. 



Vzduchotesná inštalácia klíma membrány 
Na dosiahnutie vzduchotesného spoja, sú prechody a spoje s podlahou, stropom, štítovými stenami alebo komínmi
utesnené tesniacimi tmelmi VARIO® Doublefit / VARIO® XtraFit alebo páskou VARIO
MultiTape / VARIO® XtraTape. Na veľmi namáhané spoje, prechody so strešnými oknami, potrubiami a strešnými
prestupmi sú používané tesniace pásky VARIO® MultiTape / VARIO® XtraTape . 
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Pripravíme si meraciu ihlu, na ktorej si vyznačíme požadovanú hrúbku zateplenia. 

Komprimovanú izoláciu dávkujeme do stroja postupne, aby sme predišli k upchatiu násypníka ako aj hadíc.

Komprimované balíky ISOVER INSULFIT si narežeme a postupne vkladáme do aplikačného stroja. Pri manipulácii s 
izoláciou používame ochranné pomôcky. 
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Klímamembránu ISOVER VARIO® XtraSafe pripevnite na ISOVER VARIO® XtraPatch. Nasledujúce pásy inštalujte 
s presahom 10 cm.

Výsledná vrstva fúkanej izolácie ISOVER INSULFIT vytvorí rovnomerné zateplenie stropu nepochôdzneho 
podkrovia, ktoré v zimnom období účinné bráni tepelným stratám a v letnom období chráni pred prehrievaním 
podkrovia.

Fúkanú izoláciu aplikujeme rovnomerne voľným fúkaním do plochy.
Pri aplikácii voľným fúkaním sa strojom rozvoľnia komprimované balíky izolácie  z objemovej hmotnosti ca 150 kg/
m3 na  aplikačnú objemovú hmotnosť ca 25 kg/m3.

Fúkanú izoláciu aplikujeme do celej plochy. Pri menej prístupných miestach môžeme použiť teleskopickú tyč. 

Fúkaná izolácia ISOVER INSULFIT je vyrobená z recyklovaného skla, vďaka čomu je nehorľavá, povrch vlákien je 
hydrofobizovaný, je paropriepustná, spĺňa najprísnejšiu triedu sadania S1 ( ≤1% ). Má v praxi overenú dlhodobú 
životnosť a spoľahlivú funkčnosť.
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