Extrudovan˘ polystyrén
Technické informácie
platné od februára 2010

02 • Úvod

Tallinn

St. Petersburg
Tchudovo

North Lincolnshire
New GW Plant
in project

Moscow
Serpuchov

London

Noisiel
(Paris)

Delitzsch
Leipzig

Queis

Desselgem
St. Avold

Prague

Kiev

Vienna
Novo
Mesto
Milan

Budapest

Zagreb
Bondeno

Madrid

Warsaw
Dabrowa Gornicza

Barcelona
Tarragona

Belgrade
Sarajevo

Bucharest
Sofia

URSA Insulation, S.A.
Uralita

Centrála

Polatli

Obchodné zastúpenie
Výrobný závod GW
Výrobný závod XPS

URSA - záruka európskej kvality v tepelných izoláciách
URSA, silný európsky výrobca tepelných izolácií, je dynamickým a spoľahlivým partnerom
s rozsiahlymi skúsenosťami z rôznych klimatických prostredí.
Dlhodobé skúsenosti teda garantujú kvalitu a dlhoročnú funkčnú spoľahlivosť. Využite
potenciál celej rady vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí neustále pracujú na tom, aby
produkty predávané pod značkou URSA® boli vždy na najvyššej technologickej úrovni.
Produktové skupiny URSA® ponúkajú širokú škálu konštrukčných riešení v spodnej a vrchnej
stavbe.

URSA GLASSWOOL®

URSA XPS®

Tepelné, akustické a protipoÏiarne

Tepelná izolácia z extrudovaného

izolácie s vysokou schopnosÈou

polystyrénu s vysokou odolnosÈou

tepelného útlmu vhodné pre

v tlaku, pouÏiteºná i vo vlhkom prostredí.

nízkoenergetické stavby.

URSA servis
V‰etky otázky na slovenské aj európske technické normy v súvislosti s aplikáciou
tepelno-izolaãn˘ch materiálov a systémov URSA® môÏete posielaÈ na e-mailovú adresu:
ursa.sk@uralita.com, alebo sa môÏete obrátiÈ telefonicky, prípadne písomne
na centrálu spoloãnosti URSA SK v Slovenskej republike.
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URSA XPS® - Tepelno-izolaãné dosky z extrudovaného polystyrénu
Extrudovan˘ polystyrén
URSA XPS® je nepostrádateºn˘m izolaãn˘m materiálom pre kon‰trukcie s obráten˘m poradím izolaãn˘ch vrstiev s nárokmi na vysokú odolnosÈ
v tlaku.
Argumenty pre URSA XPS®
• v˘borné tepelné izolaãné vlastnosti

• vysoká odolnosÈ v tlaku

• nízka nasiakavosÈ

Tepelná izolácia
Moderné tepelno-izolaãné materiály ako je extrudovan˘ polystyrén sú jednoduch˘m rie‰ením v‰ade tam, kde sú vysoké poÏiadavky na úspory
energie. PouÏitie extrudo-vaného polystyrénu napæÀa poÏiadavky súãasn˘ch noriem v obore (v SR STN 73 0540-2). Vìaka najnov‰ím v˘robn˘m
postupom je v˘roba tohto materiálu veºmi ‰etrná ku Ïivotnému prostrediu.
OdolnosÈ v tlaku
Pri v˘robe extrudovaného polystyrénu je dosiahnutá mimoriadne vysoká odolnosÈ v tlaku. Preto je moÏné pouÏiÈ URSA XPS® v oblastiach, kde je
potrebné tepeln˘ izolant vystaviÈ namáhaniu v tlaku.
NasiakavosÈ
Extrudovan˘ polystyrén vykazuje vìaka svojej uzatvorenej bunkovej ‰truktúre minimálnu nasiakavosÈ, ktorá je pod-statne niÏ‰ia ako u ostatn˘ch
známych tepeln˘ch izolantov. Táto vlastnosÈ otvára nové dimenzie netradiãn˘ch rie‰ení zateplení stavebn˘ch kon‰trukcií, pretoÏe tradiãné tepelno-izolaãné materiály bolo vÏdy potrebné pred vlhkosÈou chrániÈ.
URSA XPS® je moÏné umiestniÈ priamo na stranu pôsobiaceho vlhkého prostredia. Materiál je preto vhodn˘ pre pouÏitie hlavne v kon‰trukciách
s obráten˘m poradím izolaãn˘ch vrstiev, t.j. v oblasti obráten˘ch ploch˘ch striech a vonkaj‰ie izolácie podzemia (zvislé i vodorovné).
Kvalita
Extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® podlieha stálej vnútornej a vonkaj‰ej kontrole kvality. V‰etky v˘robné závody vlastnia certifikát podºa
EN ISO 9002.
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Strecha
âast˘m problémom u klasick˘ch ploch˘ch zateplen˘ch striech je funkãnosÈ hydroizolaãnej vrstvy.
Tento dôleÏit˘ prvok kon‰trukcie strechy je vystavovan˘ extrémnemu teplotnému zaÈaÏeniu
s prudk˘mi zmenami v ‰irokom rozmedzí a tieÏ vplyvu UV-Ïiarenia, ão v˘znamne prispieva
k únave hydroizolácie a t˘m ku zníÏeniu jej Ïivotnosti.
URSA XPS® Obrátená strecha
Konštrukcia obrátenej strechy s použitím izolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® ponúka optimálne
riešenie: dosky URSA XPS® položené na hydroizolácii zabezpečujú popri tepelnej izolácii aj ochranu hydroizolačnej
vrstvy, čím sa podstatne predlžuje jej životnosť.
Pre použitie v konštrukcii obrátenej strechy sú vhodné dosky URSA XPS® N-III-L a URSA XPS® N-V-L, u extrémne
zaťažovaných striech aj N-VII-L.

1
2
3
4

1 ‰trkov˘ zásyp 16/32 mm ≥ 5 cm
2 separaãná vrstva (geotextília)
≥ 140 g/m2
3 URSA XPS®
4 hydroizolaãná vrstva
5 stropná doska

5

V˘hody kon‰trukcie obrátenej strechy
–
–
–
–
–

ochrana hydroizolácie pred mechanick˘m po‰kodením v priebehu stavby i pri následnom uÏívaní
minimalizácie záÈaÏe hydroizolácie vplyvom extrémneho teplotného namáhania
ochrana hydroizolácie pred neÏiadúcimi vplyvmi slneãného UV-Ïiarenia
moÏnosÈ pokladania dosiek i pri extrémnych poveternostn˘ch podmienkach
moÏnosÈ celej rady finálnych úprav povrchu strechy, terasová strecha, strecha plus, strecha duo, zelená
strecha atì. pri pouÏití jediného v˘robku

Zateplenie obrátenej strechy s materiálom URSA XPS®
Hrúbka izolácie mm

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)

50

0,64

60
80
100

0,56
0,49
0,41

120

0,36

Vo v˘poãtoch boli zohºadnené tieto vrstvy stre‰nej kon‰trukcie:
URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén, oceºobetónová doska 160 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), vnútorná omietka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)).

Varianty rie‰enia povrchu obráten˘ch striech s tepelnoizolaãn˘mi doskami URSA XPS®
Terasová strecha
Plochú strechu tzv. obrátenej kon‰trukcie je moÏné upraviÈ ako terasu. K posúdeniu v˘sledn˘ch vlastností strechy (akustické, tepelno-technické atì.) je potrebné braÈ do úvahy súãinnosÈ v‰etk˘ch prvkov kon‰trukcie. Pokladanie napr. betónov˘ch vym˘van˘ch dlaÏdíc môÏe byÈ prevedené do distanãn˘ch terãov, alebo do vrstvy jemného ‰trku (3/8mm).
Kon‰trukciu strechy (vrátane kon‰trukcie povrchu) musí vÏdy vzhºadom k predpoklaldanému zaÈaÏeniu posúdiÈ statik.
Dosky URSA XPS® sa vyrábajú v niekoºk˘ch skupinách odolnosti v tlaku (viì. str. 14-15) a je potrebné vÏdy správne
zvoliÈ materiál podºa predpokladaného zaÈaÏenia v kon‰trukcii.
Strecha Duo
I najvy‰‰ie poÏiadavky na tepelno-technické parametre strechy môÏe splniÈ kon‰trukcia strechy Duo, ktorá optimálne
kombinuje v˘hody kon‰trukcie obrátenej strechy a konvenãne zateplenej kon‰trukcie plochej strechy. Prvá vrstva zateplenia je rie‰ená konvenãn˘m spôsobom s hydroizoláciou poloÏenou na tepeln˘ izolant, druhá vrstva, ktorá je potom
poloÏená na hydroizoláciu navy‰uje tepeln˘ odpor kon‰trukcie a zároveÀ hydroizoláciu chráni. Tento typ kon‰trukcie
eliminuje v podstate akékoºvek kondenzaãné javy v streche.
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1
2
1 vym˘vaná dlaÏba 40 x 40 x 5 cm
2 distanãn˘ terã, alternatívne jemn˘
‰trk 3/8 mm
3 vhodná separaãná vrstva (geotextília)
≥ 140 g/m2
4 URSA XPS®
5 hydroizolácia
6 stropná doska

3
4
5
6

Zateplenie strechy systémom strecha Duo
U-celá kon‰trukcia
W/(m2 .K)

Hrúbka izolácie mm
1. vrstva
2. vrstva
80
80
100
100
100
120
120

60
80
50
60
80
50
60

0,25
0,23
0,24
0,22
0,21
0,21
0,20

Vo v˘poãtoch boli zohºadnené tieto vrstvy stre‰nej kon‰trukcie:
2 vrstvy URSA XPS® extrudovaného polystyrénu, oceºobetónová doska 160 mm (λ = 2,1 W/(m.K)),
vnútorná omietka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)).

Strecha Plus
Nové vy‰‰ie poÏiadavky na tepelno-technické vlastnosti ploch˘ch striech zaistí kon‰trukcia strechy Plus. Na pôvodnú
zateplenú strechu sa kladie nová vrstva tepelného izolantu z dosiek URSA XPS®. Najskôr je potrebné previesÈ kontrolu, opravu, prípadne prevrstvenie pôvodnej hydroizolácie.
Vzhºadom ku zv˘‰enej kon‰trukcii strechy je potrebné prípadne upraviÈ v˘‰ku atík. Pred rekon‰trukciou je potrebné
previesÈ statické posúdenie kon‰trukcie vzhºadom k nav˘‰eniu hmotnosti krycou vrstvou ‰trku.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

‰trkov˘ zásyp 16/32 mm ≥ 5 cm
vhodná separaãná vrstva (geotextília) ≥ 140 g/m2
URSA XPS®
hydroizolácia
pôvodná tepelná izolácia
prípadná pôvodná parozábrana
stropná doska

Zateplenie strechy systémom strecha Plus
Hrúbka izolácie mm

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)

50
60
80
100
120

0,33
0,33
0,31
0,27
0,25

Vo v˘poãtoch boli zohºadnené tieto vrstvy stre‰nej kon‰trukcie:
URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén, pôvodná tepelno-izolaãná vrstva 50 mm λ = 0,040,
oceºobetónová doska 160 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), vnútorná omietka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)).
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Parkovacia strecha
Pre pojazdné kon‰trukcie striech so schopnosÈou prená‰aÈ vysokú záÈaÏ sú urãené dosky URSA XPS® A-V-L. Pri 10%
stlaãení podºa EN 826 sú tieto dosky schopné preniesÈ zaÈaÏenie 0,5 N/mm2, sú teda najvhodnej‰ím rie‰ením pre zateplenie parkovacích striech. Prípadné sanácie parkovacej strechy sú vÏdy nároãnej‰ie (a tieÏ drah‰ie) ako u ostatn˘ch
ploch˘ch striech. Preto je potrebné ochrane hydroizolaãnej vrstvy venovaÈ vÏdy zv˘‰enú pozornosÈ.
Parkovaciu strechu je potrebné zásadne projektovaÈ vÏdy individuálne a prispôsobiÈ jej kon‰trukciu vÏdy ‰pecifick˘m
poÏiadavkám na statické a dynamické namáhanie.

1

2

1 betónová doska na difúzno
otvorenej separaãnej vrstve
2 URSA XPS® N-V-L alebo URSA XPS® N-VII-L
3 hydroizolácia
4 stropná doska

3
4

Pracovn˘ postup
Dosky URSA XPS® je moÏné opracovávaÈ beÏn˘mi nástrojmi, napr. jednoduchou pílou alebo ostr˘m noÏom. Pre
kon‰trukciu obrátenej plochej strechy sú urãené dosky URSA XPS® N-III-L a URSA XPS® N-V-L.
Dosky URSA XPS® s hranou opracovanou na polodráÏku sú voºne v jednej vrstve pokladané na hydroizolaãnú vrstvu.
Prípadne poÏadovaná vy‰‰ia vrstva tepelnej izolácie môÏe byÈ realizovaná s vyuÏitím kon‰trukcie duo strechy.
Po poloÏení vhodnej separaãnej vrstvy (geotextílie) nasleduje pokladanie záÈaÏovej a ochrannej vrstvy (zásyp, dlaÏba,
betónová doska). Separaãná vrstva musí byÈ difúzne otvorená, odolná proti UV-Ïiareniu a biologickej degradácii.
U nepochôdzn˘ch ploch˘ch striech sa ako záÈaÏová vrstva pouÏíva spravidla vym˘van˘ ‰trk (oblé zrno 16/32 mm)
v hrúbke vrstvy 5 cm. U vy‰‰ích budov, prípadne v niektor˘ch ãastiach strechy (pozdæÏ atik a pod.) môÏe byÈ poÏadovaná väã‰ia hrúbka záÈaÏovej vrstvy.
Pri projektovaní pochôdzn˘ch a pojazdov˘ch striech je pre ‰pecifické nároky na zaÈaÏenie treba posúdenie statika.

Po pokládke dosiek URSA XPS® je potrebné zabezpeãiÈ ich ochranu pred neÏiadúcimi vonkaj‰ími vplyvmi.
Najmä neprípustné zohriatie slneãn˘m Ïiarením môÏe viesÈ k deformácii dosiek. Doporuãujeme preto hlavne v tepl˘ch letn˘ch mesiacoch okamÏitú in‰taláciu ìal‰ej stavebnej vrstvy (záÈaÏová vrstva, dlaÏba).
Pozor: tmavé fólie a pod. sú pre doãasnú ochranu pred slneãn˘m Ïiarením nevhodné.
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Izolácia fasád
Dosky URSA XPS® sú vysoko odolné v tlaku a rozmerovo stále. Vzhºadom ku zanedbateºnej nasiakavosti môÏe byÈ URSA XPS® pouÏit˘ i v oblastiach, kde sa predpokladá priamy kontakt s vlhk˘m prostredím. Ide hlavne o oblasti soklov, kde je moÏné predpokladaÈ pôsobenie odrazenej daÏìovej vody,
alebo o priamy kontakt s ãerstv˘m betónom.
Izolácie soklov budov
V oblasti soklov fasádneho muriva je potrebné rátaÈ s vy‰‰ím namáhaním pouÏit˘ch materiálov a tieÏ s pôsobením
odrazenej daÏìovej vody bez ohºadu na pouÏit˘ fasádny systém.
Vzhºadom ku ‰pecifick˘m vlastnostiam dosiek URSA XPS® je ich pouÏitie v oblasti soklov optimálne.
Pre vy‰‰iu príºnavosÈ omietkov˘ch materiálov doporuãujeme pouÏitie dosiek URSA XPS® N-III-PZ-I s profilovan˘m
povrchom.

1
2
3
4

1 URSA GLASSWOOL®
(minerálna vlna)
2 ºubovolné
prevedenie fasády
3 URSA XPS® N-III-PZ-I
4 omietka

Vnútorné izolácie obvodového plá‰Èa
TieÏ pre vnútornú izoláciu hlavne v priestoroch s vysokou vlhkosÈou (sprchy, kúpelne) je moÏné pouÏiÈ nenasiakav˘ URSA XPS®. Vìaka vysokému difúznemu odporu nie je ãasto potrebné aplikovaÈ dodatoãnú parozábranu.
Tento postup je v‰ak moÏné aplikovaÈ vÏdy po posúdení ‰pecifick˘ch podmienok. BeÏne je moÏné pre vnútornú
izoláciu pouÏiÈ URSA XPS® N-III-PZ-I, ktor˘ je svojím ‰peciálne profilovan˘m povrchom vhodn˘ ako podklad omietok a obkladov.

Izolácie tepeln˘ch mostov
Tepelné mosty vznikajú okrem iného v miestach, kde sa z kon‰trukãn˘ch dôvodov stretajú materiály s rôznou tepelnou vodivosÈou a nie sú dostatoãne tepelne izolované. Typick˘mi tepeln˘mi mostami sú zakonãenia podláh, preklady okien, betónové vence, piliere a pod. Tieto tepelné mosty spôsobujú veºké tepelné straty, v lete zase tepelné
zisky budovy. Obidve majú za následok ekonomické straty v podobe zv˘‰en˘ch nákladov na vykurovanie, príp. klimatizáciu budovy.
Tepelné mosty môÏu zapríãiniÈ i priame ‰kody na budove. NiÏ‰ia povrchová teplota stavebn˘ch dielcov s vy‰‰ou
tepelnou vodivosÈou môÏe maÈ za následok zráÏanie vodn˘ch pár a následné vlhnutie, prípadne napadnutie hubami
v miestach tepeln˘ch mostov.
Pre izoláciu tepeln˘ch mostov odporúãame URSA XPS® N-III-PZ-I.

1

1

2

3

1 murivo
2 zakonãenie podlahy
3 URSA XPS® N-III-PZ-I

2
3

1 fasádne murivo
2 URSA XPS® N-III-PZ-I
3 omietka
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Podlaha/strop
Kon‰trukcie podláh a stropov, ktoré oddeºujú priestory vykurované a nevykurované, prípadne podlahy na
neizolovanom podklade sú oblasti, kde dochádza k v˘znamn˘m tepeln˘m stratám. Tu je potrebné previesÈ
dostatoãnú tepelnú izoláciu. Tento problém je potrebné rie‰iÈ ako vo v˘stavbe bytovej, tak aj v administratívnej a priemyselnej.

1

1 podhºadová doska
2 PE-fólia
3 URSA XPS® N-III-I
alebo URSA XPS® N-III-L
4 such˘ zásyp
5 betónová doska

2
3
4

5

Podlahy v bytovej výstavbe
Tepelno-izolačné dosky URSA XPS® majú vysokú pevnosť v tlaku a sú rozmerovo stále. S extrudovaným polystyrénom
URSA XPS® je možné dosiahnuť požadovaných parametrov v každom type konštrukcie. Pre konštrukcie, kde dochádza
k bežnému namáhaniu v tlaku, je možné použiť URSA XPS® N-III-I, prípadne URSA XPS® N-III-L, alebo URSA XPS®
N-III-L, pri zvýšenej záťaži URSA XPS® N-V-L a pri extrémnej záťaži URSA XPS® N-VII-L.
Za účelom zníženia konštrukčnej výšky podlahy (a tým i zníženia nákladov pri výstavbe) sa často pokladá tepelná
izolácia v jednej rovine s inštalačnými rozvodmi. Priestor okolo rozvodov je potrebné vyplniť suchým zásypom tak,
aby sa, pokiaľ je to možné, zabránilo vzniku tepelných a akustických mostov. Pre izoláciu kročajového hluku je
v niektorých prípadoch vhodné kombinovať konštrukciu zateplenia podlahy s kročajovou izoláciou zo sklennej vlny
URSA GLASSWOOL®. Pri novej výstavbe odporúčame vkladať tepelnú izoláciu pod úroveň hydroizolácie (viď. kapitola
Tepelná izolácia perimetra).
Produkty URSA XPS® je moÏno vysoko efektívne pouÏiÈ v kon‰trukciách:
• podláh na teréne
• podláh nad nevykurovan˘m priestorom
• podláh nad vonkaj‰ím priestorom (napr. nad prejazdom)

Zateplenie nad nevykurovan˘m priestorom s doskami URSA XPS®
Kroãajová izolácia URSA® TEP
Hrúbka izolácie mm

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)

50
60

0,35
0,32

80
100
120

0,29
0,25
0,23

Vo v˘poãtoch boli zohºadnené tieto vrstvy podlahovej kon‰trukcie:
cementová doska 50 mm (λ = 1,4 W/(m.K)), kroãajová izolácia URSA ® TEP (λd = 0,033 W/(m.K)),
URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén, oceºobetónová doska 140 mm (λ = 2,1 W/(m.K))

Podlaha/strop • 09

Kon‰trukciu podláh nad vonkaj‰ím priestorom je potrebné navrhovaÈ individuálne s prihliadnutím na konkrétne poÏiadavky, ãasto je tepelná izolácia podlahy kombinovaná s vonkaj‰ím zateplením (napr podhºad s pouÏitím tepelnej izolácie
URSA GLASSWOOL®), ãastá je tieÏ kombinácia s kontaktn˘m zatepºovacím systémom alebo tepelne izolaãnou omietkou.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

6

podlaha
PE-folia
URSA XPS® N-III-I alebo URSA XPS® N-III-L
príp. URSA® TEP kroãajová izolácia
betónov˘ strop
príp. dodatoãné zateplenie
URSA GLASSWOOL® alebo tepelno-izolaãná omietka

Tepelná izolácia podlahy nad vonkaj‰ím priestorom s doskami URSA XPS®
Kroãajová izolácia URSA® TEP a tepelno-izolaãná omietka 40 mm
Hrúbka izolácie mm
U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)
50

0,30

60
80
100

0,28
0,26
0,23

120

0,20

Vo v˘poãtoch boli zohºadnené tieto vrstvy kon‰trukcie podlahy:
cementová doska 50 mm (λ = 1,4 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén, kroãajová izolácia URSA ® TEP (λ = 0,033
W/(m.K)), oceºobetónová stropná doska 140 mm (λ = 2,1 W/(m.K)) s tepelno-izolaãnou omietkou 40 mm (λ = 0,07 W/(m.K)).

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

betónová podlaha
PE-folia
URSA XPS® N-V-L alebo URSA XPS® N-VII-L
hydroizolácia
vyrovnávacia vrstva

PouÏitie dosiek URSA XPS® v priemyseln˘ch podlahách
TieÏ v priemyseln˘ch objektoch je potrebné plniÈ poÏiadavky na ‰etrenie energiou. Vzhºadom k vy‰‰iemu statickému
a dynamickému zaÈaÏeniu, ktoré pôsobí na priemyselné podlahy je potrebné venovaÈ návrhu ich kon‰trukcie veºkú
pozornosÈ. Rie‰ením môÏe byÈ pouÏitie dosiek URSA XPS® N-V-L, ktoré nesú veºké zaÈaÏenie v tlaku a sú rozmerovo
stále. Ich pouÏitie môÏe pomôcÈ zníÏiÈ finanãné náklady na kon‰trukciu podlahy. Technické údaje viì. str. 14-15.
V prípadoch, kedy je konštrukciu potrebné dimenzovať na extrémne zaťaženie (zaťaženie ťažkým strojovým
zariadením, rolovania ťažkými nákladnými automobilmi, vysoké dynamické namáhanie apod.) možno využiť material
URSA XPS® N-VII-L.
Tepelná izolácia priemyselnej podlahy s doskami URSA XPS®
Hrúbka izolácie mm

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)

50

0,60

60
80
100

0,51
0,45
0,37

120

0,31

Vo v˘poãtoch boli zohºadnené tieto vrstvy kon‰trukcie podlahy: oceºobetónová podlaha 140 mm (λ = 2,1 W/(m.K)),
URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén.
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Tepelná izolácia perimetra
Pri novej v˘stavbe sa ãasto vyuÏivajú priestory zasahujúce pod úroveÀ terénu aj k obytn˘m úãelom.
Tepelno-technické parametry vonkaj‰ej kon‰trukcie u t˘chto priestorov bez zateplenia nielen Ïe
zvy‰ujú náklady na vykurovanie, a t˘m (vplyvom niÏ‰ích povrchov˘ch teplôt kon‰trukcie) zniÏujú
tepelnú pohodu v miestnostiach, kde môÏu ãasto spôsobovaÈ hygienické problémy (napr. pliesne).
V minulosti bolo zateplenie stien a podláh pod úrovÀou terénu (suterénne priestory) dosÈ obtiaÏne.
Tepelná izolácia URSA XPS ® umiestnená z vonkaj‰ej strany za hydroizoláciou je jednoduché a relatívne
lacné rie‰enie. Tepelná izolácia tu zároveÀ slúÏi ako stabilná ochranná vrstva hydroizolácie pred
mechanick˘m po‰kodením.
Tepelná izolácia perimetra s pouÏitím dosiek URSA XPS®
Varianta, kedy je tepeln˘ izolant umiestnen˘ v priamom kontakte so zeminou, naÀho kladie mimoriadne vysoké
poÏiadavky. URSA XPS® je vhodn˘ pre pouÏitie v oblasti perimetra hlavne pre svoju vysokú odolnosÈ v tlaku a minimálnu nasiakavosÈ, pretoÏe vrstva tepelnej izolácie sa v tomto prípade nachádza na vonkaj‰ej strane hydroizolaãnej
vrstvy. Pre túto oblasÈ odporúãame pouÏitie dosiek URSA XPS® N-III-L a URSA XPS® N-V-L. URSA XPS® môÏe byÈ
pouÏit˘ dokonca i v priamom kontakte so spodnou vodou.

1
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5

suterénne murivo
hydroizolácia
URSA XPS® N-III-L
podlahová doska
separaãná vrstva
URSA XPS® N-III-L

6

V˘hody tepelnej izolácie perimetra s pouÏitím dosiek URSA XPS®
– trvale dobré tepelno-izolaãné vlastnosti

– nízka hmotnosÈ

– vysoká odolnosÈ na tlak

– ochrana hydroizolácie proti mechanickému po‰kodeniu

– jednoduchá a r˘chla pokládka

– zanedbateºná nasiakavosÈ (uzatvorená ‰truktúra buniek)

Podlahová doska - tepelná izolácia na teréne
Staticky menej namáhané podlahy je moÏné úãinne a ekonomicky tepelne izolovaÈ poloÏením tepelnej izolácie URSA
XPS® pod úroveÀ hydroizolaãnej vrstvy.
Dosky URSA XPS® sa ukladajú na dokladne zarovnan˘ povrch terénu. Ihneì po tom je moÏné zaãaÈ realizáciu podlahovej dosky. URSA XPS® môÏe byÈ následne pouÏit˘ na tepelnú izoláciu obvodu základu, tak aby bol eliminovan˘ vplyv
tepeln˘ch mostov na minimum.

1

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7

suterénne murivo
hydroizolácia
URSA XPS® N-III-L
podlahová doska
separaãná vrstva
URSA XPS® N-III-L, N-V-L, N-VII-L
zhutnen˘ podklad

Tepelná izolácia Ïelezobetónovej dosky podlahy s tepelnou izoláciou URSA XPS®
Hrúbka izolácie mm

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)

50
60
80

0,37
0,33
0,31

100
120

0,26
0,22

Pre v˘poãty boli zohladnené tieto vrstvy kon‰trukcie podlahy:
Cementová doska 50 mm (λ = 1,4 W/(m.K)), URSA ® TEP kroãajová izolácia 40-5 mm (λ = 0,033 W/(m.K)),
oceºobetónová doska 150 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén.
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Vonkaj‰ie zateplenie suterénnych stien
Dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® je moÏné pokladaÈ ako vonkaj‰iu tepelnú izoláciu priamo na vonkaj‰iu
stenu kon‰trukcie. T˘mto spôsobom tepelnej izolácie sa nielen zabraÀuje tepeln˘m stratám, ale i vzniku pliesní. Naviac
sa vytvára spoºahlivá vonkaj‰ia ochrana proti mechanickému po‰kodeniu hydroizolaãnej vrstvy. URSA XPS® je vhodn˘
tieÏ pre zateplenie soklov, ktoré sú zvlhãované vplyvom ostreku, ão umoÏÀuje plynul˘ prechod zateplení pod úrovÀou
terénu k zatepleniu fasády bez tepeln˘ch mostov.
Tepelná izolácia suterénnych stien z vápenopieskov˘ch tehál (36,5 cm) s tepelnou izoláciou URSA XPS®
Hrúbka izolácie mm
50
60
80
100
120

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)
0,48
0,42
0,37
0,32
0,27

Pre v˘poãty boli zohºadnené tieto vrstvy kon‰trukcie steny:
vnútorná omietka10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)), murivo z vápenopieskov˘ch tehál 365 mm (λ = 0,70 W/(m.K)),
URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén.

Tepelná izolácia Ïelezobetónovej steny (20cm) s tepelnou izoláciou URSA XPS®
Hrúbka izolácie mm
50
60

U-celá kon‰trukcia W/(m2 .K)
0,60
0,51

80
100
120

0,45
0,45
0,31

Pre v˘poãty boli zohºadnené tieto vrstvy kon‰trukcie steny:
vnútorná omietka 10 mm (λ = 0,70 W/(m.K)), oceºobetónová stena 200 mm (λ = 2,1 W/(m.K)), URSA XPS® extrudovan˘ polystyrén.

PouÏitie dosiek URSA XPS® v kontakte so spodnou vodou
V kontakte so spodnou vodou vrátane tlakovej spodnej vody je moÏné pouÏiÈ URSA XPS® N-III-L alebo URSA XPS® N-V-L.
Izolaãné dosky môÏu byÈ pouÏité v kontakte so spodnou vodou aÏ do 3 m pod hladinou. Pri aplikácii dosiek URSA XPS®
v oblasti styku s tlakovou vodou je nutné ich celoplo‰né prilepenie.

Pracovn˘ postup
URSA XPS® môÏe byÈ opracovávan˘ beÏn˘m náradím, ruãnou pílou, ostr˘m noÏom. U stien spodnej stavby je potrebné pred zasypaním stavebnej jamy dosky bodovo prilepiÈ vhodn˘m lepidlom bez obsahu rozpú‰Èadiel. Dosky je
potrebné klásÈ na väzbu tesne k sebe, v miestach kontaktu so spodnou vodou je potrebné ich prilepiÈ k podkladu
celoplo‰ne. Pri realizácii staticky nenamáhan˘ch podláh sa dosky kladú priamo na zarovnan˘ podklad, následne sa
uskutoãní pokládka separaãnej vrstvy z PE fólie a vlastná betonáÏ podlahovej dosky. Aplikáciu hydroizolácie na betónovej doske uskutoãÀujeme podºa v‰eobecne platn˘ch noriem.
Pri dlh‰om skladovaní v nechránenom priestore je potrebné chrániÈ dosky pred priamym slneãn˘m svetlom (napr.
svetlou fóliou).
Viì. Smernica pre spracovanie URSA XPS®
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Technická špecifikácia materiálov URSA XPS®

deklarovana hodnota
sučiniteľa tepelnej
vodivosti λD W/(m·K)

pevnosť v tlaku (napatie)
pri 10% deformacii

dotvarovanie tlakom
(deformacia < 2%/50 rokov)

N-III-I

N-III-L

N-III-PZ-I

N-V-L

N-W-I

N-VII-L

NORMA

20-60 mm: 0,034
80-100mm:0,036

20-60 mm: 0,034
80-120mm:0,036
140-160mm:0,038

20-60 mm: 0,034
80-120 mm: 0,036
140 mm: 0,038

50-60 mm: 0,034
80-120mm:0,036

0,034

60 mm: 0,036
80-100 mm: 0,037

STN EN 13 164

CS(10\Y)300

CS(10\Y)300

CS(10\Y)300

CS(10\Y)500

CS(10\Y)300

CS(10\Y)700

0,300 N/mm2

0,300 N/mm2

0,300 N/mm2

0,500 N/mm2

0,300 N/mm2

0,700 N/mm2

CC(2/1,5/50)130

CC(2/1,5/50)130

•

50-100mm:
CC(2/1,5/50)180
120mm :
CC(2/1,5/50)150

•

CC(2/1,5/50)250

•

0,250 N/mm2

EN 826

EN 1606

0,130 N/mm2

0,130 N/mm2

•

50-100mm: 0,180
120mm: 0,150

trieda reakcie
na oheň

E

E

E

E

E

E

STN EN 13 501-1

tolerancia
hrubky

T1

T1

T1

T1

T1

T1

EN 823

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

DS(TH)

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

DLT(2)5

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

dlhodoba
nasiakavosť

WL(T)0,7
< 0,7%

WL(T)0,7
< 0,7%

•

WL(T)0,7
< 0,7%

•

WL(T)0,7
< 0,7%

EN 12087

navĺhavosť
difuziou

WD(V)3

WD(V)3

•

WD(V)3

•

WD(V)3

EN 12088

FT2

FT2

•

FT2

•

FT2

< 1,0%

< 1,0%

•

< 1,0%

•

< 1,0%

80-250

80-250

80-250

80-250

80-250

80-250

EN 12086

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

0,07 mm/(mK)

•

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

-50 až +70°C

•

•

•

TR100

•

TR100

•

•

•

> 100 kPa

•

> 100 kPa

•

rozmerove zmeny pri
90% rel. vlhkosti a 70°C

rozmerove zmeny pri
0,04 N/mm2 a 70°C

odolnosť zmrazovanie /
rozmrazovanie

faktor difúzneho odporu

linearny koeficient
tepelnej rozťažnosti

medzne teploty
použitia

pevnosť v ťahu kolmo
k rovine dosky

EN 1604

EN 1605

EN 12087

EN 1607

URSA SK s.r.o.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
Tel. region západ: 00421 905 250 006
Tel. region východ: 00421 907 723 136
ursa.sk@uralita.com

www.ursa.sk
obchodná kancelária:
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
Tel.: 00420 281 017 304
Fax: 00420 281 017 375

Predajca:

