
Styrodur®
 C

Europe’s green insulation

Izolácia plochej strechy vo forme obrátenej strechy sa vyznačuje najmä svojou 
jednoduchosťou a rýchlou montážou. Tepelnoizolačná vrstva z dosiek Styrodur® C 
pritom trvale chráni hydroizolačnú vrstvu ležiacu pod ňou pred škodlivými vplyvmi 
vonkajšieho prostredia (poveternostné vplyvy) a priamym mechanickým zaťažením.
Nemecký inštitút pre stavebnú techniku (DIBt) schválil pri použití izolačných 
dosiek Styrodur C dvojvrstvovú skladbu tepelnej izolácie v obrátených strechách 
so štrkovým zásypom. Odbery vzoriek a dlhodobé štúdie jestvujúcich obrátených 
plochých striech v Nemecku a Rakúsku ukázali, že Styrodur C si zachováva svoje 
mechanické a fyzikálne vlastnosti dlhodobo bez výraznejších zmien. Použitím vodu 
odvádzajúcej a zároveň difúznej deliacej vrstvy sa v maximálnej miere eliminuje riziko 
vytvorenia trvalého vodného filmu medzi vrstvami izolačných dosiek. Preto nie je 
nutné sa obávať nadmernej koncentrácie vlhkosti v spodnej vrstve dosiek, ktorá by 
mohla viesť k zhoršeniu tepelnizolačných vlastností.

Dvojvrstvová izolácia – 
viacnásobná úspora! 
Energeticky úsporná obrátená plochá strecha 
s izoláciou Styrodur® C

 Jednoduché

 Ekonomická kombinácia   
 štandardných hrúbok 
 Styrodur® C (s krátkymi   
 dodacími lehotami)

 Jednoduché vyhotovenie
 detailov pripojenia so    
 štandardnými doskami 
 menších hrúbok
 

 
 Bezpečné

 Vyššia ochrana pred 
 prenikajúcou dažďovou 
 vodou vďaka vodu 
 odvádzajúcej a difúzne 
 otvorenej deliacej vrstve   
 (schválená skladba DIBt)

 Úsporné

 Splnenie štandardov 
 pasívneho domu 

 Hrúbky izolačnej vrstvy 
 od 220 do 400 mm
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U-
hodnota 

Hrúbky tepelnej izolácie obrátenej plochej strechy s jednovrstvovou a 
dvojvrstvovou izoláciou; železobetónový strop 20 cm, vodu odvádzajúca 
deliaca vrstva nad izolačnou vrstvou 

jednovrstvová dvojvrstvová 

W/(m²·K) mm Styrodur  ® C mm Styrodur® C

0,30 120 3035 CS / 4000 CS / 5000 CS –

0,26 140 3035 CS / 4000 CS –

0,24 160 3035 CS –

0,22 180 3035 CS –

0,20 200 3035 CS –

0,18 – 120 + 100 3035 CS / 4000 CS / 5000 CS

0,16 – 140 + 120 3035 CS / 4000 CS

0,14 – 160 + 140 3035 CS / 4000 CS

0,12 – 180 + 160 3035 CS 

0,10 – 200 + 200 3035 CS
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BASF SE

Performance Polymers Europe
67056 Ludwigshafen
Nemecko

www.styrodur.com
styrodur@basf.com

Obrátená plochá strecha s dvomi izolačnými vrstvami umožňuje 
hospodárne použitie izolačných dosiek Styrodur® C. Dosky so 
štandardnými hrúbkami do 200 mm a polodrážkou sú ľahko 
dostupné a môžu sa kombinovať podľa požiadaviek tak, aby 
bolo možné dosiahnuť celkovú hrúbku tepelnej izolácie 220 
až 400 mm. Spodná vrstva dosiek sa musí vyhotoviť v hrúbke 
minimálne 120 mm. V hornej vrstve sa môžu položiť izolačné 
dosky Styrodur C v hrúbke od 100 mm. Vďaka špeciálnej – 
vodu odvádzajúcej a zároveň difúzne otvorenej deliacej 
(separačnej) vrstve umiestnenej nad tepelnoizolačnými 
vrstvami je prevažná časť dažďovej vody bezpečne odvedená 
z povrchu tepelnoizolačnej vrstvy.

Obrátené ploché strechy s dvojvrstvovou 
izoláciou

Splnenie požiadaviek podľa EnEV 2009

Pomocou dvojvrstvovej izolácie s izolačnými doskami Styrodur C
je možné splniť požiadavky Vyhlášky o úsporách energie (EnEV) 
2009 ako aj budúce sprísnené požiadavky. Rovnako je tiež 
možná aj energetická sanácia jednovrstvových obrátených 
plochých striech až do štandardu pasívneho domu.

Stavebno-technické 
osvedčenie DIBt Z-23.4-222

Pre dvojvrstvovú aplikáciu v obrátenej 
plochej streche boli Nemeckým 
inštitútom pre stavebnú techniku 
(DIBt) schválené nasledujúce izolačné 
dosky z extrudovaného polystyrénu 
od spoločnosti BASF: 

 Styrodur 3035 CS
 Styrodur 4000 CS
 Styrodur 5000 CS

Obrátená plochá strecha s dvojvrstvovou izoláciou a štrkovou vrstvou 
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Bez vodu odvádzajúcej, 
difúzne otvorenej 
separačnej vrstvy 

S vodu odvádzajúcou 
a difúzne otvorenou 
separačnou vrstvou 

Zoznam zmluvných distribútorov nájdete na 
našej webovej stránke. 
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