
Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Isover EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS
■ Grafitové izolace nové generace 
■ Izolace pro sokl a spodní stavbu
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Tepelně Izolační vlasTnosTI
pěnový polystyren výborně tepelně izoluje, což je 
dáno jeho jemnou buněčnou strukturou skládající 
se z mnoha uzavřených buněk tvaru mnohostěnu 
obsahujících vzduch.

Dobrá boDová zaTížITelnosT
například na plochých střechách s eps není nutno navr-
hovat zpevněné komunikační trasy, protože nehrozí roz-
šlapání tepelné izolace.

MInIMální hMoTnosT eps 
snIžuje:
■ zatížení nosné konstrukce
■ náklady na transport
■ námahu při aplikaci

jeDnoDuchá recyklovaTelnosT
■ polystyrenbetony
■ zahradní substráty
■ tepelně izolační omítky a zásypy
■ zpětná recyklace do výrobku
■ termické recyklace

přIMěřená paropropusTnosT
porovnání faktoru difuzního odporu μ:
■ běžné zdivo - μ = cca 10
■ eps Isover - μ = cca 30
■ měkké dřevo - μ = cca 150
■ pěnové sklo - μ = cca 70 000
eps patří k materiálům se střední propustností pro
vodní páru.

velMI nízká nasákavosT
Minimální nasákavost eps oceníme především při 
aplikaci za zhoršených klimatických podmínek nebo 
případném zatečení do konstrukce.

o společnosTI Isover

společnost Isover vyvíjí, vyrábí a prodává izolační 
materiály z minerálních vláken, čedičových 
i skleněných, již od roku 1936. každá druhá střecha 
v evropě je izolovaná materiály Isover, v usa 
každý pátý dům. Isover je největší světový výrobce 
izolací s působností a výrobními závody po celém 
světě. Isover reprezentuje izolační divizi koncernu 
saint-Gobain, založeného v roce 1665 ve Francii, 
zaměstnávajícího více než 250 000 lidí a ročním 
obratem více než 50 miliard euro.

v české republice spadá Divize Isover pod  spo-
lečnost saint-Gobain construction products 
cz a.s., která má sídlo v praze a centrála Divi-
ze Isover je pak v častolovicích. v častolovi cích 
je moderní výrobní závod na výrobu izolačních 
materiálů z čedičové vlny. výrobky pro tepelné, 
zvukové a protipožární izolace se zde vyrábějí již 
více než 45 let. stejně jako na jiných evropských  
a světových trzích, tak i na českém trhu je Isover 
největší výrobce a dodavatel izolačních materiálů 
prvotřídní kvality, které jsou navíc vyrobeny z eko-
logicky nezávadných přírodních surovin.

vzhledem k tomu, že naše společnost nabízí 
kompletní sortiment materiálů jak z čedičových tak 
i skleněných vláken, vždy vám dokážeme nabídnout 
optimální výrobek pro danou aplikaci. ať už se 
jedná o tradiční výrobky umožňující provádění 
izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, 
plochých a šikmých střech, obytných i komerčních 
objektů, či kompletní sortiment výrobků pro 
technické a průmyslové izolace, až po speciální 
výrobky např. pro hydroponické pěstování 
rostlin. vždy u nás naleznete to nejlepší řešení. 
v našem sortimentu naleznete také expandovaný 
polystyren eps či extrudovaný polystyren Xps, 
včetně nejnovějších grafitových materiálů nové 
generace. sortiment uzavírají speciální doplňky 
pro šikmé střechy, především unikátní parobrzda 
s proměnnou difuzní tloušťkou Isover vario, která je 
i součástí systému zateplení nad krokvemi. 

prodej výrobků pod ochrannou známkou Isover 
je v české republice zajištěn prostřednictvím 
sítě smluvních prodejců. v každém z regionů 
čech a Moravy má naše společnost obchodní 
zástupce (viz mapa na zadní části katalogu), kteří 
jsou připraveni podat vám veškeré informace 
o našich materiálech a nalézt optimální řešení 
vašich problémů.

stojíte-li před rozhodnutím, jaký izolační materiál 
je nejvhodnější pro reprezentativní či obytnou 
budovu nebo průmyslovou aplikaci, můžete si být 
jistí, že u nás naleznete nejlepší poměr mezi cenou 
a kvalitou, nejlepší služby a nejmodernější výrobky.

Základní vlastnosti pěnového polystyrenu
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vysoká pevnosT v Tlaku a Tahu
vysoká pevnost eps v tlaku umožňuje jeho použití také 
pro terasy plochých střech, průmyslové podlahy apod. 
vysoká pevnost v tahu zase umožňuje např. zateplování 
stěn dokonce bez použití kotev.

zDravoTní nezávaDnosT
při aplikaci eps není nutno používat speciální ochranné 
pomůcky, protože eps neobsahuje zdravotní riziko 
(uvedeno v bezpečnostním listě). eps je možno používat 
také v interiérech či pro balení potravin.
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význaM Tepelných Izolací 
neusTále rosTe

v rámci celosvětového zvyšování cen energií 
se stále větší pozornost obrací na snižování 
jejich spotřeby. jednou z nejefektivnějších 
cest je použití účinných tepelných izolací. bylo 
prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov 
je možno snížit spotřebu energie na vytápění 
až o 60 %, u nízkoenergetických a pasivních 
domů až o 90 % oproti stávající výstavbě. přitom 
ekonomická návratnost investic se pohybuje 
od několikaměsíců do několika let.

v nových evropských normách a dalších 
předpisech se tak setkáváme s účinnými 
tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených 
tloušťkách (běžně 100 - 300mm pro podlahy 
a stěny, 200-500mm pro střechy) dle energetické 
klasifikační třídy a-c. 

nové požadavky na tepelnou izolaci si vynutily 
vývoj účinnějších izolantů - typickým příkladem 
jsou grafitové izolační materiály Isover GreyWall 
a Isover eps Grey se zvýšeným izolačním 
účinkem.

pěnový polystyren patří mezi nejpoužívanější 
tepelně-izolační materiály. Dlouhodobé úspěšné 
používání tepelných izolací z pěnového polystyrenu 
na celém světě prokázalo, že výborné vlastnosti eps 
je možno výhodně využít v celé řadě stavebních 
konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, 
fasád, podlah i stropů.

optimálním řešením je vytvoření souvislé 
tepelně-izolační obálky budovy bez tepelných 
mostů. Tento požadavek se týká nejenom 
střechy a stěn, ale samozřejmě také konstrukcí 
ve styku se zeminou, jakými jsou oblasti soklu, 
suterénní stěny a podlahy, případně základové 
desky. konkrétní požadavky na tepelnou 
ochranu stanovuje čsn 73 0540. Tepelné 
izolace těchto konstrukcí musí splňovat vysoké 
nároky především na pevnost v tlaku, minimální 
nasákavost a mrazuvzdornost.

uvedeným požadavkům pro tzv. obvodovou 
izolaci - perimetr - vyhovují soklové desky, 
Drenážní desky a izolační desky perimetr. 
uvedené desky je možno vhodně kombinovat 
dle konkrétních potřeb stavby. 

Tepelná sTabIlITa
eps je určen pro trvalé aplikace s teplotami do 80 °c 
(Grafitové izolanty do 70 oc). Tato odolnost vyhovuje 
všem nárokům běžných stavebních konstrukcí (střechy, 
fasády...). krátkodobě eps odolává teplotám okolo 
+100 °c (lze jej lepit např. horkým asfaltem).

cheMIcké vlasTnosTI
eps lze kombinovat se všemi běžnými stavebními 
materiály, jako je sádra, cement, beton, asfalt, apod. 
eps neodolává organickým rozpouštědlům.

bIoloGIcké vlasTnosTI
pěnový polystyren nevytváří živnou půdu pro mikroor-
ganismy, nehnije, neplesniví ani netrouchniví, neškodí 
mu ani půdní bakterie.

cenová výhoDnosT
Isover eps i při vynikajících vlastnostech zůstává 
cenově výhodný. je to způsobeno především nízkou 
energetickou náročností při výrobě a používáním 
moderních technologií.

požární bezpečnosT
v poslední době byla velká pozornost věnována otázce 
požární bezpečnosti konstrukcí s eps. Dnes se dodávají 
výhradně samozhášivé materiály se zvýšenou požární 
bezpečností (třída reakce na oheň e). certifikované 
systémy s eps splňují přísné požární požadavky, např. 
zateplovací systémy eTIcs s eps jsou zařazeny do třídy 
reakce na oheň b. vysokou požární bezpečnost vykazují 
také kombinace materiálů eps + MW.

oDolnosT proTI sTárnuTí
eps vynalezl Fritz stastny (basF) v roce 1949. více jak 
padesát let mnohostranného a dlouhodobého používání 
pěnového polystyrenu prokázalo, že při správné aplikaci 
jeho vlastnosti zůstávají nezměněny.

Energetický štítek 
úsporné budovy.
Dnešní stavby jsou navr-
hovány obvykle v ener-
getické klasifikační třídě 
C, což znamená mini-
mální standard a kaž-
doroční vysoké náklady 
na provoz.
Po zavedení štítkování 
budov je evidentní navý-
šení poptávky (shodně 
jako u ledniček apod.) 
po úspornějších budo-
vách třídy B, popř. nej-
lepší třídy A.

Termografie napůl zatepleného bytového domu.
nezateplená pravá část objektu vykazuje výrazně vyšší úniky tepla nezateplenou stěnou. navíc 
v oblasti překladů a věnců, kde jsou úniky extrémně vysoké, dochází k velkému promrzání těchto 
detailů, což znamená nízkou povrchovou teplotu stěny v interiéru, povrchovou kondenzaci a souvi-
sející růst plísní. zateplení tak kromě úspor tepla výrazně snižuje riziko vzniku plísní.   
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společnost Isover reaguje na rostoucí požadavky in-
vestorů na zlepšování tepelně-izolačních vlastnos-
tí a přináší na trh pod obchodními názvy Isover eps 
GreyWall (λD= 0,032 W/m.k), Isover eps GreyWall plus 
(λD=0,031 W/m.k), Isover eps Grey 100 a Isover eps Grey 
150 (λD = 0,031 W/m.k) nové účinnější izolanty využíva-
jící prvků nanotechnologie. Miliony buněk nového pěno-
vého polystyrenu se stopovou přísadou grafitu odrážejí 
teplo zpět k jeho zdroji a zlepšují tak podstatně nejdůle-
žitější vlastnost tohoto výrobku - tepelnou izolaci. 
Desky Isover eps GreyWall a Isover eps Grey se vyrábějí 
pomocí nejnovějších technologií. Díky nízké energetické 
náročnosti výroby nové izolační desky vykazují také vyni-
kající poměr cena/výkon. 

Isover eps GreyWall a GreyWall plus  
pro proFesIonální zaTeplení sTěn

Šedý polystyren Isover eps GreyWall je určen pro profe-
sionální zateplení stěnových konstrukcí (pro osvědčené 
fasádní zateplovací systémy eTIcs - nyní však s vyšším 
izolačním účinkem) a pro podobné aplikace s nejvyššími 
nároky na izolační účinnost. pro shodné použití, ale s ješ-
tě vyšším výkonem,  je určen výrobek z nových grafito-
vých surovin Isover eps GreyWall plus.

Izolační desky Isover eps GreyWall a GreyWall plus se po-
užívají zejména pro tepelné izolace energeticky úspor-
ných staveb, tj. pro nízkoenergetické a pasivní domy 
v běžných tloušťkách izolace 200-300mm. zároveň se 
nové materiály GreyWall a GreyWall plus používají pro 
zateplení dotovaná státními programy pro snižování 
energetické náročnosti staveb. 

hlavní výhoDy Desek 
Isover eps GreyWall a GreyWall plus:

■ lepší izolační účinek
■ menší tloušťka izolační vrstvy  
■ levnější kotvení (místo dlouhých kotev s kovovým 

trnem kratší kotvy s trnem plastovým)
■ menší ostění okna zajistí lepší oslunění interiéru
■ levnější oplechování parapetů 
■ menší objem izolantu - levnější doprava, rychlejší 

manipulace…   

aplikace desek Isover eps GreyWall a GreyWall plus se 
provádí zásadně dle technologického postupu konkrét-
ního zateplovacího systému eTIcs, včetně dodržení na-
příklad stínění stavby sítěmi při práci za extrémních tep-
lot, popř. používání tmelů odpovídající kvality. 

nedodržení technologie může způsobit např. vznik di-
latačních mezírek, v případě použití nevhodných lepidel 
nedostatečnou přídržnost izolačních desek.

celá balení není také vhodné skladovat na přímém slun-
ci, kdy pod průhlednou folií může dojít ke vzniku vysoké 
teploty a někdy dokonce k poškození materiálu. vhodné 
je skladování např. pod přístřeškem.

kromě výrazně zlepšené tepelné izolace si desky zacho-
vávají tradiční výhody eps tj. výborné mechanické vlast-
nosti, minimální hmotnost, nízkou nasákavost, jedno-
duché a příjemné zpracování, zdravotní a ekologickou 
nezávadnost, jednoduchou recyklovatelnost, apod.

příklad aplikace materiálu Isover eps GreyWall u zateplené stěny 
celkové tloušťky 400 mm s tepelným odporem r = 8,2 m2.k/W, 
tj. součinitelem prostupu tepla u = 0,12 W/(m2.k). v kombina-
ci s trojitým zasklením jde o stěnovou konstrukci vhodnou pro 
energeticky úsporné domy tj. nízkoenergetické a pasivní domy. 

EPS GreyWall a EPS Grey 100 (150)

nové Izolace pro enerGeTIcky úsporné sTavby
- nízkoenerGeTIcké a pasIvní DoMy

příklad využití nových izolantů Isover eps GreyWall v tloušťce 
300mm pro pasivní dům (srch).

aplikace izolačních desek Isover eps GreyWall v zateplovacích 
systémech eTIcs se provádí zásadně dle technologického 
postupu konkrétního zateplovacího systému. vysoká pevnost 
desek GreyWall v tahu umožňuje při dodržení dalších zásad 
aplikaci bez dodatečného kotvení.
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Isover eps Grey 100 a 150 pro 
proFesIonální IzolacI poDlahy

Šedý polystyren Isover eps Grey je určen především 
pro profesionální zateplení podlahových konstrukcí 
a další aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost 
a vysokou pevnost v tlaku. 
Desky se vyrábějí ve dvou pevnostních třídách 
s označením Isover eps Grey 100 a Isover eps Grey 150.

Také desky Isover eps Grey 100 a Isover eps Grey 
150 jsou určeny zejména pro energeticky úsporné 
objekty. Mezi nejčastější aplikace materiálu Isover eps 
Grey patří energeticky úsporné objekty s vysokými 
požadavky na tepelnou ochranu (účinnost izolace), tj. 
nízkoenergetické a pasivní domy v běžných tloušťkách 
200-300mm. 

zároveň se nový materiál Isover eps Grey začíná používat 
tam, kde je třeba dosáhnout maximální izolace při 
minimální tloušťce. Typickým příkladem jsou např. 
rekonstrukce podlah, kde do stávajícího prostoru je 
nezbytné umístit vyšší izolační účinek.

Tepelná Izolace poDlahy je 
DůležITá

při srovnání průměrné teploty (v topném období) zemi-
ny pod objektem (kolem +8oc) s průměrnou teplotou 
exteriéru (kolem +5oc) zjistíme, že dimenzování tepelné 
izolace pro stěny a podlahy by se nemělo výrazně lišit. 
venkovní teplota např. -15oc trvá v zimě pouze několik 
dní v roce a zbytek topného období jsou již teploty vý-
razně vyšší. To si řada projektantů neuvědomuje a pod-

lahové konstrukce tak bývají velmi často izolačně pod-
dimenzované. Tradičně poddimenzované bývají podlahy 
s vytápěním, kdy by se tloušťka tepelné izolace měla 
vždy pohybovat mezi 150-250mm dle třídy energetické 
náročnosti objektu.

aplikace desek Isover eps Grey se provádí shodným 
způsobem jako u tradičních bílých eps desek, nejčastěji 
jako těžká plovoucí podlaha s anhydritovou nebo 
vyztuženou betonovou roznášecí deskou dle příslušného 
technologického postupu.  
návrh izolace tl. 200mm do podlahy s malým 
dotvarováním není zcela jednoduchý. při použití 
dostatečně pevné izolace vzniká největší dotvarování 
pokládkou na nerovný podklad, dále mezi jednotlivými 
vrstvami vlivem tolerancí jejich tlouštěk. zatížení podlahy 
tak velmi často desky tepelné izolace nepřenášejí 
celoplošně, ale pouze bodově. Takový stav není optimální 
a pro malé dotvarování je třeba celoplošné působení 
vhodným způsobem zajistit.  

z uvedeného vyplývá:

■ Desky izolantu je vhodné pokládat např. do 
cementového lepidla, které zajistí celoplošné 
působení tlaku.

■ je vhodné použít jednu vrstvu tepelné  izolace 
(případné mezery mezi deskami dopěnit pur pěnou), 
nebo jednotlivé vrstvy opět slepit.

■ pro izolační vrstvy 150-250mm je vhodné dle 
zatížení použít izolanty Isover eps Grey 100 a 150, 
popř. adekvátní tloušťky desek bílého eps či Xps. 

příklad aplikace izolačních desek 
Isover eps Grey 100 tl. 200 mm 
v energeticky úsporném objektu.
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Izolační desky pro sokl a spodní stavbu jsou speciálním 
typem eps desek napěňovaných do forem pro aplikace 
v přímém styku s vlhkostí. Tato technologie a používání 
speciálních surovin zajišťují deskám některé mimořádné 
vlastnosti. 

nejdůležitější vlastnosti desek pro sokl a spodní stavbu:

■ minimální nasákavost
■ vysoká pevnost v tlaku
■ mrazuvzdornost
■ výborné izolační vlastnosti

Izolační desky pro sokl a spodní stavbu není nutno 
(stejně jako desky extrudovaného polystyrenu Xps) 
v konstrukci chránit hydroizolací. Desky se vyrábějí 
výhradně v samozhášivém provedení se zvýšenou 
požární bezpečností.

oproti deskám z extrudovaného polystyrenu Xps mají 
některé zajímavé výhody:

■ povrch desek je účelně profilován (bez navýšení ceny)
 ■ soklové desky Isover eps sokl vaflovou   

 strukturou pro ideální přídržnost lepidel   
 a tmelů

 ■ drenážní desky Isover eps DD universal   
 s drenážním rastrem

 ■ izolační desky Isover eps perimetr mělkým  
 rastrem po 50mm pro rychlejší a přesnější  
 dělení

■ hrany desek nejsou ostré
■ desky jsou vyráběny v ČR (nízké výrobní náklady)
■ tloušky desek až 200mm
■ desky jsou cenově výhodnější

Do skupiny eps desek pro sokl a spodní stavbu patří:

■ soklové desky Isover EPS Sokl
■ drenážní desky Isover EPS DD Universal
■ izolační desky Isover EPS Perimetr

soklové Desky Isover eps sokl

soklové desky se vyrábějí ve formátu 1000 x 500mm 
v tloušťkách 20 - 200mm. obě strany jsou opatřeny 
vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel 
a tmelů (desky není třeba penetrovat ani brousit). 

použití: 

soklové desky Isover jsou určeny pro sokl jak 
zateplených stěn v rámci zateplovacího systému eTIcs, 
tak nezateplených zděných konstrukcí. zde oceníme 
jejich vysokou odolnost proti průrazu, působení mrazu 
a vlhkosti. kromě tradičního soklu nad terénem je 
nezbytné soklové desky aplikovat v dalších místech, kde 
je např. zateplovací systém namáhán odstřikující vodou, 
například do výšky min. 30 cm u soklu nad balkony, 
terasami apod.

Tři hlavní funkce soklových desek Isover:

■ odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti 
přechodu stěny na betonový základ

■ vytvoření spolehlivého detailu ukončení 
hydroizolace nad terénem

■ umožnění provedení souvislého omítkového 
souvrství až pod úroveň terénu 

Desky se zpracovávají shodně jako běžné fasádní 
eps desky. k lepení se zpravidla používají cementové 
lepící tmely dle jednotlivých systémů eTIcs. pro lepení 
na hydroizolace se používají pur lepící pěny nebo 
bezrozpouštědlová lepidla na bázi asfaltu. lepení na 
hydroizolační fólie je třeba vždy konzultovat s výrobcem 
fólie. na soklové desky se nejčastěji aplikuje vyztužující 
vrstva a následně soklová ušlechtilá tenkovrstvá omítka, 
popř. obklad.     

Isover EPS Sokl, Isover EPS Perimetr, Isover EPS DD Universal

Isover eps sokl

Isover eps perimetr

Isover eps DD universal

správně provedený detail soklu ener-
geticky úsporného objektu. 

byly použity vysoce odolné materiály 
s dlouhou životností.

příklad řešení soklu nad střešním pláštěm dle podkladů cechu 
pro zateplování bodov czb. 
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 Izolace pro sokl a spodní stavbu

Tepelná Izolace soklu - unIverzální řeŠení pro jeDnovrsTvé I vrsTvené zaTeplené sTěny

zcela chybné, ale bohužel nejčastější provedení 
detailu soklu jednovrstvých stěn jak stávajících 
objektů, tak i novostaveb. v detailu vzniká významný 
tepelný most se všemi souvisejícími negativními 
důsledky. riziko vzniku kondenzace (a souvisejících 
plísní) a další problémy v tomto detailu se dále 
zvyšují například v místech za kuchyňskou 
linkou, za sedací soupravou v obývacím pokoji, 
za vestavěnou skříní a všude tam, kde je omezen 
přístup vzduchu.

Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny. 
zateplení pomocí soklových desek Isover, popř. 
desek Xps odstraňuje obvyklý tepelný most (hlavní 
důvod pro vznik plísní v interiéru) a zamezuje 
vzlínání vlhkosti (vzniku výkvětů). celé základy se 
dostávají do nezámrzné oblasti, což dále snižuje 
tepelné ztráty objektu a prodlužuje životnost 
základové konstrukce.

Tento detail zobrazuje další velmi rozšířené zcela 
chybné řešení, tentokrát u zatepleného objektu.  
zbytečným nedotažením izolace pod úroveň terénu 
vzniká velký tepelný most, který přináší tradiční 
problémy - vysoké tepelné ztráty, plesnivění koutů, 
vysokou vlhkost v konstrukci i na povrchu. Izolačně 
nejslabší místo konstrukce je zcela nelogicky 
opomenuto, ačkoliv řešení je velmi jednoduché 
a finančně nenáročné.

Toto řešení dosahuje nejlepších hodnot z hlediska 
vnitřní povrchové teploty. Tento komplexní způsob 
zateplení fasády i soklu, tj. zateplení systémem 
eTIcs společně s tepelnou izolací soklu a základu 
deskami perimetr, je také nejúčinnější ochrana 
objektu. celá stavba, včetně základů, se nachází 
v chráněné oblasti, tím jsou zajištěny minimální 
tepelné ztráty a maximální životnost konstrukce. 
veškeré detaily s použitím soklových desek Isover 
zároveň řeší ukončení hydroizolace v soklové části, 
kdy již nemůže docházet ke vzlínání vlhkosti se 
souvisejícími problémy. 

Detail 1 - chybné řešení soklu jednovrstvých stěn

Detail 2 - správné řešení pro jednovrstvé stěny

Detail 3 - chybné řešení u zateplovaných stěn

chybně

chybně

Detail 4 - správné řešení soklu zateplených stěn SPRávně
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Toto řešení ukazuje, že zatažení tepelné izolace 
pod úroveň terénu, ač v omezené míře, je 
velmi významné. hodnoty množství vzniklého 
kondenzátu a průběh teplotních polí je výrazně 
příznivější, než u detailu soklu bez tepelné izolace.

Toto netradiční, prozatím málo používané 
řešení zateplení soklu, je určeno především pro 
případy, kdy není možno v okolí stavby provádět 
výkopové práce. Tepelnou izolaci je možno zcela 
jednoduchým způsobem aplikovat pod okapový 
chodník. výborný účinek je patrný z přiloženého 
průběhu teplotních polí - problémová zámrzná zóna 
společně s kondenzační zónou se příznivě posouvá 
od objektu. Toto řešení je velmi často používáno 
v rámci doteplení soklu stávajících objektů.

potřebu důsledného řešení zateplení soklu je mož-
no velmi dobře dokumentovat na termografických 
fotografiích.
následující termogramy ukazují tepelné mosty (vel-
mi vysoké úniky) tepla právě v oblasti soklu a to jak 
u novostaveb, tak i u starších objektů.

zaTeplení soklu - závěry:

■ zateplení soklu pomocí soklových desek Iso-
ver eps sokl, drenážních desek Isover eps DD 
universal, popř. desek Xps, patří mezi nejzá-
kladnější detaily každé stavby. je přitom zcela 
jedno, zda se jedná o jednovrstvou, či vrstvenou 
zateplenou stěnu.

■ výše uvedené znázornění teplotních a vlhkost-
ních polí dokládá, že posuzovat konstrukce 
podle katalogových hodnot tepelného odporu 
je naprosto zavádějící.

■ vliv detailů na celkové parametry konstrukce se 
výrazně zvyšuje zejména pro dobře izolované 
provozně úsporné stavby. 

■ pro zcela běžné stavby je dnes kvalitní tepelně 
technické provedení rozhodujících detailů na-
prosto nezbytné.

(Termografická a fotografická dokumentace 
pochází z archivu firmy Ing. p. svoboda, s-Therma 
olomouc, stavební a expertní kancelář)

1 - příklad nepodsklepené soklové části rodinného domu 
realizovaného v 80. letech min. století
2 - příklad nepodsklepené soklové části školní budovy 
realizované v 70. letech min. století
3 - příklad nepodsklepené soklové části tradičně zděného 
bytového domu realizovaného v r. 2001

Detail 5 - řešení zateplení soklu s omezenou 
hloubkou zatažení pod terén

Detail 6 - řešení zateplení soklu pomocí tzv. 
izolačního křídla
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Drenážní Desky Isover eps 
DD unIversal

Drenážní desky Isover DD universal jsou univerzálně 
použitelné jako soklové i drenážní desky. aplikují se 
drenážním rastrem směrem ke stěně. jejich hlavním 
cílem je zajistit kromě zateplení soklu i plošné odvedení 
vody k drenážnímu potrubí. zabrání se tak vzniku 
a působení tlakové vody (vodního sloupce), která 
krátkodobě vzniká téměř v každém zásypu a pro suterén 
stavby je velmi nebezpečná. Dále se drenážní desky 
Isover používají pro konstrukce staveb, kde je třeba 
zajistit spolehlivou drenáž spolu s ochranou proti mrazu 
(opěrné stěny, základy, apod.). pro nejnáročnější aplikace 
je účelné plošnou drenáž zdvojit. Tak je zajištěna 
nejvyšší ochrana drenážního systému (proti zanesení) 
a hydroizolace (proti tlakové vodě). Drenážní desky není 
nutno chránit hydroizolací.

čtyři hlavní funkce drenážních desek Isover:

■ vytvoření plošné drenáže
■ ochrana hydroizolace (nahrazují ochrannou 

přizdívku)
■ zateplení spodní stavby (suterénu, základů) 
 - tj. vyřešení obvyklého tepelného mostu
■ elegantní řešení ukončení hydroizolace nad 

terénem

Další výhody oproti jiným typům plošných drenáží (např. 
nopové fólie):

■ desky Isover DD Universal je možno na lícové 
straně spolehlivě omítat 

■ drenážní desky jsou mechanicky velmi pevné a při 
sedání přilehlého násypu se nedeformují (není je 
nutno chránit další konstrukcí) 

varianty použití drenážních desek Isover EPS DD Universal:

Drenážní desky Isover EPS DD Universal

8

Drenážní desky Rigips 
jsou určeny zejména pro aplikace na
stěny suterénu staveb, popř. 
navazující soklovou část. Drenážní
desky se dále používají pro konstrukce
staveb, kde je třeba zajistit spolehlivou
plošnou drenáž spolu s ochranou 
proti mrazu (opěrné stěny, základy,
apod.).

Oproti klasickým deskám Perimetr
jsou drenážní desky Rigips doplněny 
speciálním drenážním rastrem, který
spolehlivě zajistí plošné odvedení
vody k drenážnímu potrubí. Zabrání se
tak vzniku a působení tlakové vody,
která krátkodobě vzniká téměř 
v každém zásypu a pro suterén stavby
je velmi nebezpečná.

Drenážní desky stejně jako desky
Perimetr není nutno chránit
hydroizolací. 

Tři hlavní funkce drenážních desek
Rigips:
� Vytvoření plošné drenáže
� Ochrana hydroizolace (nahrazují

ochrannou přizdívku)
� Zateplení spodní stavby 

(suterénu, základů) + vyřešení 
obvyklého tepelného mostu 

Drenážní desky Rigips se vyrábějí 
z materiálu třídy EPS 200 v rozměrech 
1 250 x 600 mm v tloušťkách 
53/45, 63/55, 83/75 mm* s obvodovou
polodrážkou. Zakázkově lze dodat též
tloušťky 103/95 a 123/115 mm, a to
od min. množství 50 m3.

* Hodnota před lomítkem značí tloušťku 
desky včetně drenážního rastru, hodnota 
za lomítkem tloušťku desky bez rastru 
(rastr má výšku 8 mm).

Drenážní desky se vyrábějí ve dvou základních provedeních:

1. Drenážní desky Rigips DD Universal (bez filtrační geotextilie)
– tento typ desek se zpravidla aplikuje drenážní vrstvou směrem k hydroizolaci, 
tak je zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho vyplývajícího působení tlakové
vody. Povrch desek tvoří z jedné strany
drenážní rastr, druhá strana je 
standardně opatřena vaflovou 
strukturou povrchu (pro vysokou 
přídržnost lepidel a tmelů při aplikaci
vnějších omítek v oblasti nad terénem),
což zajišťuje možnost univerzálního
použití též jako soklové desky. 

2. Drenážní desky Rigips DD Geotex (s filtrační geotextilií)
– drenážní vrstva s textilií směřuje při aplikaci směrem od konstrukce, kde 
zajišťuje odvedení vody z přilehlého
násypu k drenážnímu potrubí. Filt-
rační 
geotextilie zároveň chrání drenážní
rastr před zanášením. Tento způsob
aplikace také zabraňuje vzniku 
vodorovných sil od působení vodního
sloupce. 

Pro nejnáročnější aplikace se používá kombinace obou typů desek – tj. plošná
drenáž se zdvojuje. Dochází k eliminaci vodorovných sil od působení vody 
a zároveň k nejvyšší ochraně zdvojeného drenážního systému (proti zanesení) 
a hydroizolace (proti tlakové vodě).

Obr. 1:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace a drenáž.

Obr. 2:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako soklová deska.

Obr. 3:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace a drenáž
s dodatečně aplikovanou filtrační geotextilií.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

tloušťka ks/balení ks/balení m2/balení

DD Universal 50, DD Geotex 50 53/45 10 7,5 0,375

DD Universal 60, DD Geotex 60 63/55 8 6,0 0,360

DD Universal 80, DD Geotex 80 83/75 6 4,5 0,360

Drenážní desky Rigips DD Universal a DD Geotex 1 250 x 600 mm

Ukázky použití drenážní desky Rigips DD Universal:
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Drenážní desky Rigips 
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desky se dále používají pro konstrukce
staveb, kde je třeba zajistit spolehlivou
plošnou drenáž spolu s ochranou 
proti mrazu (opěrné stěny, základy,
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Drenážní desky stejně jako desky
Perimetr není nutno chránit
hydroizolací. 

Tři hlavní funkce drenážních desek
Rigips:
� Vytvoření plošné drenáže
� Ochrana hydroizolace (nahrazují

ochrannou přizdívku)
� Zateplení spodní stavby 

(suterénu, základů) + vyřešení 
obvyklého tepelného mostu 

Drenážní desky Rigips se vyrábějí 
z materiálu třídy EPS 200 v rozměrech 
1 250 x 600 mm v tloušťkách 
53/45, 63/55, 83/75 mm* s obvodovou
polodrážkou. Zakázkově lze dodat též
tloušťky 103/95 a 123/115 mm, a to
od min. množství 50 m3.

* Hodnota před lomítkem značí tloušťku 
desky včetně drenážního rastru, hodnota 
za lomítkem tloušťku desky bez rastru 
(rastr má výšku 8 mm).

Drenážní desky se vyrábějí ve dvou základních provedeních:

1. Drenážní desky Rigips DD Universal (bez filtrační geotextilie)
– tento typ desek se zpravidla aplikuje drenážní vrstvou směrem k hydroizolaci, 
tak je zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho vyplývajícího působení tlakové
vody. Povrch desek tvoří z jedné strany
drenážní rastr, druhá strana je 
standardně opatřena vaflovou 
strukturou povrchu (pro vysokou 
přídržnost lepidel a tmelů při aplikaci
vnějších omítek v oblasti nad terénem),
což zajišťuje možnost univerzálního
použití též jako soklové desky. 

2. Drenážní desky Rigips DD Geotex (s filtrační geotextilií)
– drenážní vrstva s textilií směřuje při aplikaci směrem od konstrukce, kde 
zajišťuje odvedení vody z přilehlého
násypu k drenážnímu potrubí. Filt-
rační 
geotextilie zároveň chrání drenážní
rastr před zanášením. Tento způsob
aplikace také zabraňuje vzniku 
vodorovných sil od působení vodního
sloupce. 

Pro nejnáročnější aplikace se používá kombinace obou typů desek – tj. plošná
drenáž se zdvojuje. Dochází k eliminaci vodorovných sil od působení vody 
a zároveň k nejvyšší ochraně zdvojeného drenážního systému (proti zanesení) 
a hydroizolace (proti tlakové vodě).

Obr. 1:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace a drenáž.

Obr. 2:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako soklová deska.

Obr. 3:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace a drenáž
s dodatečně aplikovanou filtrační geotextilií.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

tloušťka ks/balení ks/balení m2/balení

DD Universal 50, DD Geotex 50 53/45 10 7,5 0,375

DD Universal 60, DD Geotex 60 63/55 8 6,0 0,360

DD Universal 80, DD Geotex 80 83/75 6 4,5 0,360

Drenážní desky Rigips DD Universal a DD Geotex 1 250 x 600 mm

Ukázky použití drenážní desky Rigips DD Universal:
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Drenážní desky Rigips 
jsou určeny zejména pro aplikace na
stěny suterénu staveb, popř. 
navazující soklovou část. Drenážní
desky se dále používají pro konstrukce
staveb, kde je třeba zajistit spolehlivou
plošnou drenáž spolu s ochranou 
proti mrazu (opěrné stěny, základy,
apod.).

Oproti klasickým deskám Perimetr
jsou drenážní desky Rigips doplněny 
speciálním drenážním rastrem, který
spolehlivě zajistí plošné odvedení
vody k drenážnímu potrubí. Zabrání se
tak vzniku a působení tlakové vody,
která krátkodobě vzniká téměř 
v každém zásypu a pro suterén stavby
je velmi nebezpečná.

Drenážní desky stejně jako desky
Perimetr není nutno chránit
hydroizolací. 

Tři hlavní funkce drenážních desek
Rigips:
� Vytvoření plošné drenáže
� Ochrana hydroizolace (nahrazují

ochrannou přizdívku)
� Zateplení spodní stavby 

(suterénu, základů) + vyřešení 
obvyklého tepelného mostu 

Drenážní desky Rigips se vyrábějí 
z materiálu třídy EPS 200 v rozměrech 
1 250 x 600 mm v tloušťkách 
53/45, 63/55, 83/75 mm* s obvodovou
polodrážkou. Zakázkově lze dodat též
tloušťky 103/95 a 123/115 mm, a to
od min. množství 50 m3.

* Hodnota před lomítkem značí tloušťku 
desky včetně drenážního rastru, hodnota 
za lomítkem tloušťku desky bez rastru 
(rastr má výšku 8 mm).

Drenážní desky se vyrábějí ve dvou základních provedeních:

1. Drenážní desky Rigips DD Universal (bez filtrační geotextilie)
– tento typ desek se zpravidla aplikuje drenážní vrstvou směrem k hydroizolaci, 
tak je zabráněno vzniku vodního sloupce a z toho vyplývajícího působení tlakové
vody. Povrch desek tvoří z jedné strany
drenážní rastr, druhá strana je 
standardně opatřena vaflovou 
strukturou povrchu (pro vysokou 
přídržnost lepidel a tmelů při aplikaci
vnějších omítek v oblasti nad terénem),
což zajišťuje možnost univerzálního
použití též jako soklové desky. 

2. Drenážní desky Rigips DD Geotex (s filtrační geotextilií)
– drenážní vrstva s textilií směřuje při aplikaci směrem od konstrukce, kde 
zajišťuje odvedení vody z přilehlého
násypu k drenážnímu potrubí. Filt-
rační 
geotextilie zároveň chrání drenážní
rastr před zanášením. Tento způsob
aplikace také zabraňuje vzniku 
vodorovných sil od působení vodního
sloupce. 

Pro nejnáročnější aplikace se používá kombinace obou typů desek – tj. plošná
drenáž se zdvojuje. Dochází k eliminaci vodorovných sil od působení vody 
a zároveň k nejvyšší ochraně zdvojeného drenážního systému (proti zanesení) 
a hydroizolace (proti tlakové vodě).

Obr. 1:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace a drenáž.

Obr. 2:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako soklová deska.

Obr. 3:

Drenážní deska Rigips DD Universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace a drenáž
s dodatečně aplikovanou filtrační geotextilií.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

tloušťka ks/balení ks/balení m2/balení

DD Universal 50, DD Geotex 50 53/45 10 7,5 0,375

DD Universal 60, DD Geotex 60 63/55 8 6,0 0,360

DD Universal 80, DD Geotex 80 83/75 6 4,5 0,360

Drenážní desky Rigips DD Universal a DD Geotex 1 250 x 600 mm

Ukázky použití drenážní desky Rigips DD Universal:

obr. 1:
Drenážní deska Isover eps DD universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace 
a drenáž.

obr. 2:
Drenážní deska Isover eps DD universal použitá 
jako soklová deska.

obr. 3:
Drenážní deska Isover eps DD universal použitá 
jako ochranná přizdívka, tepelná izolace 
a drenáž s dodatečně aplikovanou filtrační 
geotextilií.

legenda:

1 základ 
2 nosná stěna 
3 stropní konstrukce 
4 hydroizolace 
5 zateplovací systém eTIcs 
6 Isover eps sokl (soklová deska) 
7 Isover eps DD universal
(drenážní deska) 
8 flexibilní drenáž
9 hrubý kačírek, valouny 
10 přídavná filtrační geotextilie 
11 zásyp 
12 stávající rostlý terén 
13 Isover eps perimetr
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13
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8
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Legenda:
1�-�základ
2�-�nosná�stìna
3�-�stropní�konstrukce
4�-�hydroizolace
5�-�zateplovací�systém�ETICS
6�-�Isover�EPS�Sokl�(soklová�deska)
7�-�Isover�EPS�DD�Universal�(drená�ní�deska)
8�-�flexibilní�drená�
9�-�hrubý�kaèírek,�valouny
10�-�pøídavná�filtraèní�geotextilie
11�-�zásyp
12�-�stávající�rostlý�terén
13�-�Isover�EPS�Perimetr
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příklad aplikace izolačních desek Isover eps DD universal pro 
kvalitní zateplení soklu a základů. vaflová struktura umožňuje 
souvislé omítnutí až pod úroveň terénu.
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Izolační Desky
Isover eps perIMeTr

Izolační desky Isover eps perimetr jsou dalším 
typem eps desek pro tepelné izolace v přímém styku 
s vlhkostí. vyrábějí se z materiálu eps 200 ve formátu 
1250 x 600mm a tloušťkách 30-200mm.
 
hrany desek jsou standardně opatřeny polodrážkou, 
která zamezuje vzniku tepelných mostů. povrch 
tvoří systémový rastr po 50mm, který usnadňuje 
dělení desek.

použití:

Desky Isover eps perimetr jsou určeny shodně jako 
desky Xps pro tepelné izolace v přímém styku s vlhkostí 
tj. izolace spodní stavby, zejména suterénních stěn, 
základových desek apod. 

aplikují se shodným způsobem jako desky Xps. pokládají 
se v jedné vrstvě, natěsno na vazbu. k podkladu 
(ke stěně) se připevňují vhodným lepidlem. lepení 
na hydroizolaci se provádí nejčastěji pur lepící pěnou, 
nebo bezrozpouštědlovými lepidly na bázi asfaltu.

vodorovné aplikace se provádějí jako volně položené.

Izolační desky Isover EPS Perimetr

komplexní využití grafitových izolací GreyWall spolu s izolačními deskami pro sokl a spodní 
stavbu umožňuje vytvářet mimořádně úsporné budovy.

Upozornění:

Izolační desky Perimetr nejsou určeny pro tepelné 
izolace tzv. inverzních (obrácených střech). Zde je třeba 
použít výhradně extrudovaný polystyren XPS.
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Isover EPS GreyWall Isover EPS GreyWall Plus Isover EPS Grey 100 Isover EPS Grey 150

λΚ10 (W/m.K) 0,031 0,030 0,030 0,030
λD (W/m.K) 0,032 0,031 0,031 0,031

rozměr desek (mm) 1000x500 1000x500 1000x500 1000x500
pevnost v tlaku při 10% lin. def.(kPa) 70 70 100 150

typická aplikace ETICS, stěny ETICS, stěny podlahy, střechy podlahy, střechy

tloušťka balení tepelný odpor RD tepelný odpor RD tepelný odpor RD tepelný odpor RD
(mm) (m2) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W)

20 12,5 0,60 0,65 0,65 0,65
30 8,0 0,95 0,95 - -
40 6,0 1,25 1,30 1,30 1,30
50 5,0 1,60 1,65 - -
60 4,0 1,90 1,95 1,95 2,00
80 3,0 2,55 2,60 2,60 2,65

100 2,5 3,20 3,25 3,30 3,30
120 2,0 3,80 3,90 3,95 4,00
140 1,5 4,45 4,55 4,60 4,65
150 1,5 4,75 - - -
160 1,5 5,10 5,20 - -
180 1,0 5,75 5,85 - -
200 1,0 6,40 6,50 - -
220 1,0 7,00 7,15 - -
240 1,0 7,65 7,80 - -
260 0,5 8,30 8,45 - -
280 0,5 8,95 9,10 - -
300 0,5 9,60 9,75 - -

Pozn. Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Technické vlastnosti izolačních desek pro Sokl a spodní stavbu

eps sokl

eps perimetr

eps DD universal

eps GreyWall

eps GreyWall plus

eps Grey 100

eps Grey 150

λ
K10 

/ λD Tloušťka
(mm)

hrana Rozměry
(mm)

balení
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

0,033/ 0,034  

30 1250 x 600 12,0 0,90
40 1250 x 600 9,0 1,20
50 1250 x 600 7,5 1,50
60 1250 x 600 6,0 1,80
80 1250 x 600 4,5 2,40

100 1250 x 600 3,8 3,00
120 1250 x 600 3,0 3,60
140 1250 x 600 2,25 4,20

po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách (do max. 200 mm).

λ
K10 

/ λD Tloušťka
(mm) hrana Rozměry

(mm)
balení

(m2)
Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

0,033/ 0,034  

20 1000 x 500 12,5 0,60
30 1000 x 500 8,0 0,90
40 1000 x 500 6,0 1,20
50 1000 x 500 5,0 1,50
60 1000 x 500 4,0 1,80
80 1000 x 500 3,0 2,40

100 1000 x 500 2,5 3,00
po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách (do max. 200 mm).

λ
K10 

/ λD
Tloušťka

(mm)
hrana Rozměry

(mm)
balení

(m2)
Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

0,033/ 0,034 
53 1250 x 600 7,5 1,45
63 1250 x 600 6,0 1,75
83 1250 x 600 4,5 2,35

zakázkově lze drenážní desky dodat též v tloušťkách 103 a 123 mm v množství min. 50 m3.



Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

  606 606 515 
  724 600 913

  603 571 951

  602 170 286

  602 128 964

  733 785 073

  602 477 877

  733 142 025

  606 609 259

  602 709 728

  606 748 327

REGIOnáLnÍ 
ZáSTUPcI

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, 
zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. ručení a záruky se řídí našimi 
obecnými obchodními podmínkami. všechna práva vyhrazena.
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PRODUKTOvÍ  
SPEcIALISTÉ 

Šikmé střechy  
a větrané fasády 
Tel.: 734 684 621

kontaktní fasády 
Tel.: 602 755 246

ploché střechy, region -  
Tel.: 724 122 713

ploché střechy, region -  
Tel.: 731 670 280  

Technické izolace 
Tel.: 603 556 082

Marketing 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 • Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736 

Zákaznický servis pro minerální vlnu • centrála divize 
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice • Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198 
e-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

Zákaznický servis pro EPS 
Průmyslová 231 • 282 00 Český Brod • Tel.: 321 613 521–4 • Fax: 321 613 520 
e-mailové objednávky: obj.cbrod@isover.cz

bezplatná informační linka 
800 Isover (800 476 837)

www.isover.cz 
e-mail: info@isover.cz

Divize Isover 
Saint-Gobain construction Products cZ a.s. 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10


