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1 V‰eobecné
1.1 Popis
URSA XPS® je registrovaná značka pre tepelne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu žltej farby vyrábané
firmou URSA®. Materiál sa vyrába v súlade s EN 13164 "Tepelno izolačné výrobky pre stavebníctvo - priemyslovo
vyrábané výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS)".
Dodáva sa v troch variantách:
Štandardný materiál URSA XPS® N-III, URSA XPS® N-V so zvýšenou odolnosťou v tlaku a URSA XPS® N-VII u extrémně
zaťažovaných striech. URSA XPS® N-PZ je na povrchu vybavený za tepla vytvorenou tzv. vaflovou štruktúrou.
Pri výrobe dosiek z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N (NATUR) sa ako penidlo používa výlučne CO2 takže
neobsahujú FGKW, HFCKW a HFKW.
1.2 Vlastnosti
Extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® vykazuje stabilne nízku tepelnú vodivosÈ a pevnosÈ v tlaku. Vzhºadom k ‰truktúre
uzavret˘ch buniek, ktor˘mi je tvoren˘, a uzavretej ‰truktúre povrchu, vykazuje veºmi nízku nasiakavosÈ a nulovú kapilaritu.
1.3 Certifikácia
V‰etky produkty URSA XPS® nesú v súlade s EN 13164 oznaãenie CE.
1.4 Skladovanie
URSA XPS® je stabiln˘ pri pôsobení mrazu, daÏìa a snehu, pri pôsobení ultrafialového Ïiarenia jeho povrch zvetráva
a krehne. URSA XPS® by preto mal byÈ pri skladovaní a montáÏi chránen˘ pred slneãn˘m svetlom.
‘Na zakrytie je vhodná svetlá fólia, lebo pod tmavou fóliou sa môÏe hromadiÈ teplo, ktoré môÏe ovplyvniÈ tvarovú
stabilitu, prípadne viesÈ aÏ k deformácii dosiek.
‘Skladované dosky by mali leÏaÈ rovno a v suchu, mali by byÈ chránené pred vetrom.
‘URSA XPS® je ÈaÏko vznetliv˘, ale horºav˘. Zapálen˘ materiál horí pri silnom v˘vine dymu. ChráÀte ho preto pred
otvoren˘m plameÀom. V blízkosti URSA XPS® je potrebné zabrániÈ skladovaniu ºahko zápaln˘ch hmôt.
1.5 Chemické správanie
Chemické a fyzikálne správanie v˘robkov URSA XPS® zodpovedá polystyrénu, vzhºadom na svoju ‰truktúru reaguje
URSA XPS® zr˘chlene. BliÏ‰ie údaje pozri tabuºka 1.
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Tabulka 1: Chemické správanie URSA XPS®
Stavebné hmoty

Chemikálie

Chemikálie

Îivica

+

Voda

+

Aromatické uhlovodíky

-

Studená Ïivica
na vodnej báze

+

Slaná voda

+

Halogénne uhlovodíky

-

Îivicové lepidlo
(adhézna Ïivica)

o

Lúhy

+

Alifatické uhlovodíky:

Rozpú‰Èadlá,
napr. benzín

-

Kyseliny (slabé a zriedené)

+

Metán, etán, propán,
bután, heptán

-

Decht

-

Kyseliny (koncentrované)

Benzíny

-

Vápno

+

Kyselina soºná (do 35%)

+

Nafta, vykurovací olej

o

Cement

+

Kyselina soºná (do 95%)

+

Parafínov˘ olej

o

Sadra

+

Kyselina fluorovodíková

+

Vazelína

o

Anhydrit

+

Kyselina fosforeãná

+

-

Kyselina mravãia

-

-

Anhydrit kyseliny octovej

-

Fenol

o

Anorganické plyny, skvapalnené
(kyslík, CO2 atd.)

+

1% roztok fenolu

+

Organické plyny, skvapalnené
(metán, etán, propylén atd.)

-

Silikónové oleje

+

Éter

-

Gáfrové pary

-

Tuky a oleje

o

Naftalínové pary

-

Alkoholy

+

Tetrahydrofurán

-

Estery

-

Ketóny

-

Amíny

-

Rôzne

+ odoln˘; - neodoln˘; o obmedzene odoln˘, pri dlh‰om pôsobení sa môÏe vytvrdená pena zmr‰tiÈ alebo povrch
zdeformovaÈ.
1.6 Spracovanie
Dosky URSA XPS® moÏno spracovávaÈ beÏn˘m náradím.
Vysoká koncentrácia prachu môÏe spôsobovaÈ dráÏdenie slizníc, pracovisko musí byÈ preto dobre vetrané.
1.7 Ochrana povrchu
Povrch by mal byÈ chránen˘ pred dlh‰ím pôsobením slneãného Ïiarenia, napr. omietkami, nátermi alebo predvesen˘mi fasádnymi prvkami.

2 Lepenie a kotvenie
Vzhºadom k citlivosti polystyrénu na organické rozpú‰Èadlá je potrebné pouÏívaÈ len také lepidlá, ktoré sú bez obsahu rozpú‰Èadiel, alebo sú priamo urãené na lepenie dosiek z extrudovaného polystyrénu. V prípade pochybností je
potrebné poÏiadaÈ o vyjadrenie v˘robcu alebo urobiÈ skú‰ku.
V niektor˘ch prípadoch je vhodné povrch dosiek URSA XPS® pred lepením zdrsniÈ pomocou oceºovej kefy alebo brúsneho papiera.
Povrch dosiek URSA XPS® N-PZ s tzv. vaflov˘m povrchom nie je potrebné pred lepením alebo stierkovaním dodatoãne zdrsÀovaÈ.
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Lepen˘ spoj dosiek URSA XPS® môÏe zmeniÈ poÏiarnu odolnosÈ (v zmysle DIN 4102).
Ak sa od masívneho podkladu vyÏaduje dodrÏanie triedy B1, je nutné pouÏiÈ lepidlo, ktoré má v spojení s polystyrénom osvedãenie pre triedu B1. Vhodné sú reaktívna Ïivica, disperzné lepidlá a lepidlá na báze kauãuku.
V˘ber vhodn˘ch lepidiel pozri tabuºka 2.
Tabuºka 2: Znaãky lepidiel s osvedãením triedy zápalnosti B1 (v˘ber)
Lepidlo
Maxit Multi 271

V˘robca
Heidelberger Zement

Druh
Pastózna lepiaca stierka

Ardurit X7G

Ardex

Ardurit X7G Plus

Ardex

Ceresit CP 43

Henkel

Tenkovrstvová lepiaca
modifikovaná stierka
PruÏná lepiaca stierka
na báze cementu
Tesniaca stierka
na Ïivicovokauãukovej báze

Nr. Sicher 106

Heidelberger Zement

PCI-Elfatherm

PCI

Terokal 723

Teroson

Lepiaca modifikovaná
cementová stierka
Lepiaca modifikovaná
cementová stierka
Lepidlo na polyuretánovej báze

Podklad
·peciálne na Ïivicové
podklady
Betón, omietka, murivo
Betón, cementov˘ poter,
omietka, murivo
Murivo, betón,
izolaãná omietka,
cementov˘ poter
Murivo, betón,
cementov˘ poter
Betón, pórobetón,
cementová omietka, murivo
Kov, drevo, murivo,
betón, sadrokartón

2.1 Lepenie a kotvenie na vodorovn˘ch plochách
2.1.1 Ploché strechy
Na vodorovné lepenie URSA XPS® na bitúmenové izolácie moÏno pouÏívaÈ horúce bitúmenové zmesi. Lepiaca zmes
by mala pred kladením dosiek URSA XPS® primerane vychladnúÈ, lebo dlh‰ie pôsobiaca vysoká teplota by mohla zapríãiniÈ ãiastoãnú de‰trukciu materiálu dosiek. Odporúãame preto na lepenie za tepla pouÏívaÈ bitúmenové lepiace zmesi
na modifikovanej kauãukovej báze.
Pri realizácii ploch˘ch striech je potrebné pri pouÏití izolaãn˘ch materiálov, s prípadn˘mi objemov˘mi zmenami v tesnosti vrstvy, súvisiacimi so zmenou teploty, vloÏiÈ separaãnú vrstvu medzi hydroizoláciu a tepelnú izoláciu, napríklad
polyesterovú geotextíliu.
2.1.2 Podlahy
Na izoláciu pod betónové potery a priemyslové podlahy sa v závislosti od poÏadovanej pevnosti v tlaku hodia nasledujúce produkty: URSA XPS® N-III, N-III-PZ, N-W, N-V, N-VII. Dosky sa kladú striedavo na väzbu, kladenie na strih, tj.
tak, aby sa v jednom mieste dot˘kali hrany ‰tyroch dosiek, treba vylúãiÈ. MoÏno pouÏiÈ dosky s rovnou hranou alebo
dosky s profilovou hranou (napr. polodráÏkou). Medzi tepelnú izoláciu a betónov˘ poter treba vloÏiÈ polyetylénovú
fóliu.
2.2 Lepenie a kotvenie na zvisl˘ch plochách
2.2.1 Obvodová izolácia pivniãn˘ch priestorov - lepenie z vonku
Izolaãné dosky URSA XPS® môÏu byÈ na steny lepené bodovo alebo celoplo‰ne pomocou za horúca alebo za studena
spracovávan˘ch lepiacich stierok vhodn˘ch na lepenie polystyrénu, pomocou vhodn˘ch dvojzloÏkov˘ch lepidiel alebo
‰peciálnych lepiacich pásov.
Na pivniãné steny bez bitúmenov˘ch (Ïivicov˘ch) hydroizolaãn˘ch náterov, napr. z modifikovan˘ch betónov˘ch zmesí,
môÏu byÈ pouÏité aj disperzné lepiace hmoty (s pridaním cementu alebo bez neho).
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Pri nerovnosti podkladu treba zvoliÈ bodov˘ spôsob lepenia, lebo tak sa tieto nerovnosti lep‰ie preklenú.
Lepen˘ spoj slúÏi na stabilizáciu polohy dosiek do okamihu zahrnutia zeminou.
Pri zv˘‰enému namáhaniu spodnou vlhkosÈou je potrebné uprednostniÈ celoplo‰né lepenie dosiek.
2.2.2 Obvodová izolácia pivniãn˘ch stien - vonkaj‰ie lepenie pre prípad dlhodobého namáhania spodnou
tlakovou vodou
Dosky musia byÈ kladené tesne na väzbu, rovno na podklad. Kladenie dosiek na strih treba vylúãiÈ. ZároveÀ je v tomto
prípade nutné pouÏiÈ dosky s profilovanou hranou, napr. polodráÏkou. MoÏno pouÏiÈ dosky radu URSA XPS® N-III a NV, ktoré môÏu byÈ umiestnené aÏ 3,0 m pod hladinu spodnej vody.
Dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® treba lepiÈ na podklad celoplo‰ne tak, aby sa zabránilo zatekaniu vody
za tepelnú izoláciu. Najvhodnej‰ie je pouÏiÈ bitúmenové lepiace hmoty, ktoré sú na aplikáciu v prostredí, kde dlhodobo pôsobí tlaková voda, najvhodnej‰ie.
Dosky musia byÈ trvalo zaistené proti pôsobeniu hydrostatického vztlaku, vztlakové sily nesmú byÈ na stavbu prená‰ané cez hydroizoláciu. Obvykle vztlakové sily v dostatoãnej miere kompenzuje prítlak zeminy. Z bezpeãnostn˘ch
dôvodov je v‰ak potrebné navrhnutú kon‰trukciu doloÏiÈ v˘poãtom. Ako kon‰truktívne zaistenie proti vztlaku môÏe
slúÏiÈ presah muriva alebo predsunut˘ pätov˘ profil fasádneho zatepºovacieho systému. Ak sú pivniãné steny z modifikovaného betónu ("biela vaÀa"), nie je dodatoãné statické zaistenie dosiek proti vztlaku nevyhnutné.
2.2.3 Lepenie vo vnútri
MoÏno pouÏiÈ beÏné stavebné lepidlá (lepidlá na cementovej báze, modifikované disperzn˘mi prísadami).
Pokiaº má doska URSA XPS® v spojení s lepiacim materiálom vyhovieÈ poÏiadavkám na ÈaÏkú vznetlivosÈ (podºa DIN
4102 B1), treba pouÏiÈ lepidlo, ku ktorému v˘robca na poÏiadanie doloÏí zodpovedajúce vlastnosti.
Sadrokartónové dosky môÏu byÈ lepené priamo na dosky URSA XPS® pomocou sadrov˘ch lepiacich tmelov (pozri
v˘robcovia sadrokartónov˘ch systémov), keramické obklady pomocou beÏn˘ch stavebn˘ch lepidiel. V niektor˘ch prípadoch treba vytvoriÈ dilataãné spáry.
Na dosky URSA XPS® N-PZ moÏno aplikovaÈ tenkovrstvové stierky na báze sadry alebo cementu, modifikované disperzn˘mi prísadami, na vystuÏenie odporúãame pouÏiÈ v˘stuÏnú sieÈku zo sklenn˘ch vlákien.
2.2.4 Dvojité murivo so vzduchovou medzerou
Extrudované penové dosky URSA XPS® sú tieÏ vhodné ako tepelná izolácia v dvojitom murive so vzduchovou vrstvou
(podºa DIN 1053). Na to sú obzvlá‰È vhodné dosky URSA XPS® N-III-L.
Dosky musia byÈ kladené tesne na väzbu. Pri pouÏití dosiek s rovn˘mi hranami je potrebné ich klásÈ vo viacer˘ch vrstvách na niekoºkonásobnú (najmenej dvojitú) väzbu tak, aby sa zamedzilo vytvoreniu priechodn˘ch ‰pár. Pri kotvení sa
pouÏívajú fasádne, tanierové hmoÏdinky. Na 1m2 treba pouÏiÈ päÈ hmoÏdiniek.
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Pri izolácii dvojitého muriva treba dodrÏaÈ:
- hrúbka pohºadového muriva: väã‰ia alebo rovná 90 mm
- ‰írka vzduchovej medzery vrátane vrstvy izolantu: men‰ia alebo rovná 150 mm
- hrúbka izolantu: väã‰ia alebo rovná 40 mm
- ‰írka vzduchovej vrstvy: minimálne 40 mm
2.3 Lepenie a kotvenie na vonkaj‰ej fasáde
2.3.1 Kotvenie na pôvodné murivo
Spojenie s betónom je zaistené prilepením pomocou beÏn˘ch stavebn˘ch lepidiel. Poãínajúc 2. poschodím musí betón
vykazovaÈ triedu stavebn˘ch hmôt B1. Podklad musí byÈ preskú‰an˘ podºa DIN 18350/3. Lepidlo je na dosky naná‰ané po obvode a bodovo na stred. Dosky sa kladú na väzbu tesne k sebe. Po vytvrdnutí lepidla sa zaisÈujú fasádnymi
hmoÏdinkami (priemer taniera min. 60 mm). KaÏdá doska musí byÈ upevnená s pomocou aspoÀ ‰tyroch hmoÏdiniek.
Prípadné medzery v mieste styku dvoch dosiek treba vyplniÈ pomocou polyuretánovej peny alebo odrezkami z URSA
XPS®.
Okrem pokynov obsiahnut˘ch v tejto smernici je potrebné sa riadiÈ beÏn˘mi zásadami pre spracovanie a aplikáciu izolaãn˘ch materiálov na báze extrudovaného polystyrénu.
2.3.2 Spojenie s ãerstv˘m betónom
Spojenie s ãerstv˘m betónom, napríklad v prípade strateného debnenia, moÏno zabezpeãiÈ s pouÏitím dosiek URSA
XPS® N-PZ bez potreby dodatoãného kotvenia, lebo tzv. vaflová ‰truktúra povrchu zaistí veºmi dobrú kvalitu spoja. Pri
aplikácii napr. na spodnej strane stropnej kon‰trukcie treba pouÏiÈ zaisÈovacie kotvy.
Dosky s hladk˘m povrchom (URSA XPS® N-III, N-V a N-VII) nemoÏno pri t˘chto aplikáciách pouÏiÈ.
Kotvové prvky z plastickej hmoty by mali maÈ priemer taniera najmenej 30 mm. Hæbka ukotvenia v betóne by mala
byÈ 50 mm. Odporúãa sa pouÏiÈ 6 kusov plastov˘ch prvkov na 1 dosku, prípadne 5 kusov na beÏn˘ meter pásu.
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3 Povrchová úprava URSA XPS® N-PZ
Dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® moÏno pouÏívaÈ v kontaktn˘ch fasádnych zatepºovacích systémoch.
ëalej ako izoláciu tepeln˘ch mostov (vence, preklady, nosné prvky). Na tieto aplikácie je vhodn˘ materiál URSA XPS®
N-PZ. Ak je pouÏitá iná varianta materiálu s hladk˘m povrchom, treba ju s pomocou vhodn˘ch nástrojov (napr. drôtenej kefy) po celej ploche zdrsniÈ.

Tri varianty povrchovej úpravy:
3.1 Tenkovrstvá armovacia stierka
Tento postup odporúãame pre malé plochy so ‰írkou pásu men‰ou ako 60 cm.
• Adhézny mostík: Minerálna malta modifikovaná disperznou prísadou. Doba dozretia podºa poveternostn˘ch podmienok jeden aÏ tri dni.
• Jadrová omietka.
• Armovanie: V hornej tretine jadrovej omietky vloÏiÈ armovaciu mrieÏku zo sklen˘ch vlákien. Pletivo musí byÈ odolné voãi zásaditému prostrediu s pevnosÈou v Èahu aspoÀ 1500N/5cm. Prekrytie v mieste styku minimálne 10 cm, na
susediace stavebné diely minimálne 20 cm. Pri oknách, dverách a rohoch treba naviac vloÏiÈ armovanie v diagonálnom smere. Doba dozretia cca 3 t˘Ïdne.
• Vrchná omietka.
• Vyrovnávací poter: Ak je nevyhnutn˘.
3.2 Tmelenie pletiva
Tento postup odporúãame pre malé plochy so ‰írkou pásu pod 60 cm a ak je realizátor skúsen˘, aj pre väã‰ie plochy.
• Adhézny mostík: Minerálna malta modifikovaná disperznou prísadou. Doba dozretia podºa poveternostn˘ch podmienok jeden aÏ tri dni.
• Jadrová omietka.
• Armovaná stierka: Nanesenie minerálnej stierky s hrúbkou 5-8 mm s vloÏenou v˘stuÏnou sieÈkou zo sklen˘ch vlákien.
Pletivo musí byÈ odolné voãi zásaditému prostrediu s pevnosÈou v Èahu aspoÀ 1500N/5cm. Prekrytie v mieste styku
minimálne 10 cm, na susediace stavebné diely minimálne 20 cm. Doba dozretia cca 1 t˘ÏdeÀ.
• Vrchná omietka.
• Vyrovnávací poter: Ak je nevyhnutn˘.
3.3 Nosiã omietky
Tento postup je vhodn˘ pre malé, ako aj veºké plochy.
• Adhézny mostík: Minerálna omietka modifikovaná disperznou prísadou. Doba dozretia podºa poveternostn˘ch podmienok jeden aÏ tri dni.
• Nosiã omietky: MontáÏ nosiãa omietky (stabilná, bodovo zvarená, pozinkovaná drôtená mreÏa, rebierkov˘ Èahokov
neodporúãame) podºa pokynov v˘robcu s pouÏitím príslu‰n˘ch montáÏnych prvkov. Prekrytie v mieste styku 5 cm,
na susediace stavebné diely 10 cm.
• Alternatíva k adhéznemu mostíku: Po montáÏi nosiãa omietky nanesenie striekanej omietky zo suchej maltovej
zmesi s prísadami zlep‰ujúcimi priºnavosÈ. Je potrebné re‰pektovaÈ dozretie podºa podkladov v˘robcu maltovej
zmesi.
• Jadrová omietka: ªahká omietka na nosiã omietky s aplikovan˘m adhéznym mostíkom alebo podkladom zo striekanej omietky.
• Vrchná omietka.
• Vyrovnávací poter: Ak je nevyhnutn˘.
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3.4 Omietanie v oblasti soklu
Na obvodovú izoláciu vyãnievajúcu nad terén odporúãame postup pozri: Tenkovrstvová armovaná stierka.
Prípadne nasledujúci postup:
Ak nebol v oblasti soklu pouÏit˘ materiál s upraven˘m povrchom, napr. URSA XPS® N-PZ, musí byÈ hladk˘ povrch dosiek zdrsnen˘.
• Armovaná stierka: Nanesenie stierkovej malty s vloÏenou armovacou mrieÏkou. Pletivo musí byÈ odolné voãi zásaditému prostrediu s pevnosÈou v Èahu aspoÀ 1500N/5cm. Prekrytie v mieste styku minimálne 10 cm, na susediace
stavebné diely minimálne 20 cm. Prípadná ìal‰ia vrstva stierky po dostatoãnom vytvrdnutí prvej vrstvy (minimálne
1 deÀ).
• Vrchná tenkovrstvová omietka: Po vytvrdení (minimálne 1 t˘ÏdeÀ) sa nanesie vrchná omietka, aplikácia omietky vrátane jej ochrany pred obstrekom sa musí riadiÈ pokynmi v˘robcu.
3.5 Omietanie vnútorn˘ch stien obloÏen˘ch doskami URSA XPS® N-PZ
Adhézny mostík: aplikácia podºa pokynov v˘robcu.
Omietka: Nanesenie sadrovej alebo vápennosadrovej omietky.
• Vo vrchnej ãasti omietky treba pouÏiÈ vloÏenú v˘stuÏnú sieÈku zo sklen˘ch vlákien. Pletivo musí byÈ odolné voãi zásaditému prostrediu s pevnosÈou v Èahu aspoÀ 1500N/5cm. Prekrytie v mieste styku minimálne 10 cm, na susediace
stavebné diely minimálne 20 cm. Diagonálna v˘stuÏ pri oknách, dverách a rohoch.
Pri pouÏití omietok obsahujúcich vápno treba pouÏiÈ adhézny mostík na minerálnej báze, modifikovan˘ disperznou
prísadou.

4 Vonkaj‰ia izolácia pod úrovÀou terénu
Vonkaj‰ou izoláciou pod úrovÀou terénu rozumieme tepelnú izoláciu stien a podlahov˘ch dosiek pod úrovÀou terénu.
Tepeln˘ izolant sa aplikuje z vonkaj‰ej strany hydroizolácie v priamom kontakte s terénom tak, aby boli splnené poÏiadavky tepeln˘ch technick˘ch noriem.
4.1 Izolácia stien pod úrovÀou terénu
Pozri bod 2.2.1 "Obvodová izolácia pivniãn˘ch miestností - lepenie zvonku".
4.2 Zásyp
Zásypy sa vykonávajú postupne po vrstvách ‰trkopieskom so zrnami rôznych veºkostí tak, aby nedo‰lo k po‰kodeniu
dosiek URSA XPS®.
4.3 OblasÈ soklu
V úrovni soklu na úrovni terénu treba dosky chrániÈ pred pôsobením ultrafialového Ïiarenia. Pokiaº je táto ochrana
zaistená vrstvou omietky, treba postupovaÈ pozri bod 3.4 "Omietanie v oblasti soklu". Za izoláciu nesmie zatekaÈ
povrchová voda.
4.4 Izolácia podlahovej dosky
Dosky sa kladú na rovn˘, dostatoãne nosn˘ podklad v jednej vrstve tesne na väzbu. Medzi tepelne izolaãnú vrstvu
a dosku podlahy sa vkladá ochranná vrstva, napr. polyetylénová fólia. Potrebné je pouÏiÈ dosky s polodráÏkou.
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Na izoláciu podlahov˘ch dosiek alebo priemyslov˘ch podláh moÏno v závislosti od poÏiadaviek na pevnosÈ v tlaku
pouÏiÈ URSA XPS® N-III alebo N-V a N-VII.
V prípade pouÏitia materiálu v rámci nosn˘ch stavebn˘ch prvkov (základy alebo zaÈaÏenia prená‰ajúce základové
dosky) sa prosím obráÈte na zástupcu firmy URSA SK, s.r.o.
4.5 ZaÈaÏenie vysokou teplotou a slneãn˘m Ïiarením
Dosky by mali byÈ slneãnému Ïiareniu vystavené ão najkrat‰iu dobu.
‘Pri pôsobení vy‰‰ích teplôt môÏe dôjsÈ k ovplyvneniu stálosti rozmerov a v krajnom prípade k deformácii, pozri bod
1.4 "Skladovanie".
4.6 DrenáÏe
Dlhodobému pôsobeniu hromadiacej sa alebo tlakovej vody treba predísÈ pomocou drenáÏe. Je potrebné zabrániÈ
zatekaniu za dosky. V závislosti od konkrétneho prípadu treba zvoliÈ vhodn˘ spôsob zafixovania dosiek, napr. celoplo‰né prilepenie.

5 Obrátená strecha
Obrátenou strechou rozumieme obrátenú kon‰trukciu plochej strechy, kde je izolácia URSA XPS® poloÏená zvonka
nad hydroizoláciu.
Pri realizácii treba re‰pektovaÈ v‰etky príslu‰né technické normy vrátane tepelne technick˘ch.
5.1 Horúãava a slneãné Ïiarenie
ZaÈaÏenie vysokou teplotou a slneãn˘m Ïiarením Dosky by mali byÈ slneãnému Ïiareniu vystavené ão najkrat‰iu dobu.
‘Pri pôsobení vonkaj‰ích teplôt môÏe dôjsÈ k ovplyvneniu stálosti rozmerov a v krajnom prípade k deformácii, pozri
bod 1.4 "Skladovanie".
Pri izolácii obrátenej strechy je najmä poãas teplého roãného obdobia potrebné bezprostredne po poloÏení dosiek XPS
poloÏiÈ vrchnú ochrannú vrstvu (geotextíliu so zásypom atì.), aby boli vylúãené prípadné ‰kody spôsobené horúãavou a ultrafialov˘m Ïiarením.
5.2 Podklad
Podklad by mal byÈ rovn˘ so spádom minimálne 2,5 %. Je potrebné vylúãiÈ nebezpeãenstvo státia neodtekajúcej vody.
5.3 Hydroizolácia strechy
MôÏu byÈ pouÏité v‰etky beÏné hydroizolaãné materiály strechy na báze Ïivice, polymérovej Ïivice, vysokopolymérovej Ïivice, prípadne materiály na báze kauãuku ãi plastov. Spracovanie podºa pokynov v˘robcu.
Hydroizolácie na báze plastov (napr. PVC) môÏu vyluãovaÈ zmäkãovadlá, ktoré sú v nich obsiahnuté, polystyrénové
môÏu byÈ t˘mito zmäkãovadlami nepriaznivo ovplyvnené tak, Ïe môÏu krehnúÈ a zniÏujú sa ich mechanické vlastnosti. V tak˘ch prípadoch odporúãame vloÏiÈ separaãnú vrstvu (napr. polyesterovú geotextíliu).
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5.4 Tepelná izolácia
Izolaãná vrstva musí byÈ v súlade s tepeln˘mi technick˘mi normami, v jednej vrstve z URSA XPS® N-III, N-V, prípadne
N-VII-L. Dosky musia maÈ profilovanú hranu (napr. polodráÏku).
5.5 Ochrana tepelnej izolácie pred vetrom a slneãn˘m Ïiarením
PoloÏená vrstva tepelnej izolácie z dosiek URSA XPS® sa na ochranu pred úãinkami vetra a ultrafialového Ïiarenia
zakr˘va vrstvou praného kameniva s veºkosÈou z⁄n 16/32. Hrúbka zásypu sa riadi podºa platn˘ch predpisov a noriem.
V‰eobecne by mala ‰trková vrstva zodpovedaÈ hrúbke izolantu, nemala by byÈ men‰ia ako 5 cm.

Tabuºka 3: ZaÈaÏenie podºa Nemeck˘ch stavebn˘ch predpisov
V˘‰ka odkvapu

Pomer strán (b/8, ale najmenej 1m

nad terénom

b=‰írka plochej strechy

0-8 m

>= 1,0kN/m2; napr. vrstva ‰trku

≥ 0,5kN/m2

8-20 m

>= 1,6 kN/m , napr. dosky (350x350x60mm)

≥ 0,6 kN/m2

2

Zvy‰ná plocha

podºa DIN 485 v loÏisku z kameniva veº. zrna 8/16
alebo na distanãn˘ch podloÏkách
20-100 m

>= 2,0kN/m2, napr. betónové dosky (500x500x80mm) v loÏisku

≥ 0,8 kN/m2

z kameniva veº. zrna 8/16 alebo na distanãn˘ch podloÏkách
Hrúbka vrstvy rozná‰ajúcej tlak môÏe byÈ zníÏená, keì je medzi URSA XPS® a ‰trk vloÏená geotextília s plo‰nou hmotnosÈou minimálne 140 g/m2 spoja, prekrytá min o 30 cm. Textílie na báze skleného vlákna nie sú vhodné.
Pozor: Treba dbaÈ na r˘chle nanesenie zásypu, aby sa predi‰lo prípadnej deformácii alebo inému po‰kodeniu dosiek.
5.6 Súãiniteº prestupu tepla U
V˘sledná hodnota súãiniteºa prestupu tepla stre‰nej kon‰trukcie U (W/m2.K) ako celku musí zodpovedaÈ poÏiadavkám
tepelnej technickej normy STN 73 0540-2.
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5.7 Realizácia parkovacej strechy, varianta obrátenej kon‰trukcie plochej strechy.
Mimoriadny dôraz treba klásÈ na rovinu podkladového betónu.
Hydroizolácia musí byÈ bezchybná a jej povrch musí byÈ úplne rovn˘.
Všeobecne odporúčame na tento druh aplikácie materiál URSA XPS® N-V, N-VII u extrémne zaťažovaných striech.
5.7.1 Parkovacie strechy so zámkovou dlaÏbou
Strop z hrubého betónu, prípadne naÀ nanesen˘ poter, by mal maÈ sklon minimálne 2,5 %.
Na tepelnú izoláciu URSA XPS® N-V, prípadne N-VII bude položená ochranná geotextília, cca 140 g/m2 s 30 cm presahom v súlade s pokynmi výrobcu. Na ňu príde štrkový zásyp s veľkosťou zrna 2/5 hrubý 5 cm. Nasleduje položenie
zámkovej dlažby s minimálnou hrúbkou 10 cm v súlade s príslušnými normami a predpismi. Špáry by mali byť široké
3 až 5 mm a vyplnené pieskom s veľkosťou zrna 0/2. Parkovacie plochy tohto druhu sú určené pre osobné a malé
úžitkové vozidlá.
5.7.2 Parkovacie strechy s betónovou doskou
Namiesto vy‰‰ie uvedenej zámkovej dlaÏby moÏno tieÏ pouÏiÈ osvedãenú dosku z betónu s hrúbkou napr. 12 cm,
poloÏenú na separaãnej vrstve na ‰trkovom loÏisku.
5.7.3 Parkovacie strechy s prefabrikovan˘mi betónov˘mi doskami
Namiesto vy‰‰ie uveden˘ch moÏností moÏno nad ‰trkov˘m loÏiskom vytvoriÈ parkovaciu plochu z prefabrikovan˘ch
betónov˘ch dosiek uloÏen˘ch na distanãn˘ch prvkoch.
5.8 Terasové strechy
Obrátené ploché strechy sú upravené ako terasy tak, Ïe sa prefabrikované terasové dosky kladú do loÏiska z kameniva 4/8. Medzi ‰trkové loÏisko a tepelne izolaãné dosky URSA XPS® by mala byÈ vloÏená geotextília 140 g/m2.
Terasové dosky môÏu byÈ uloÏené aj na distanãn˘ch prvkoch, podobne ako pri parkovacích strechách.
5.9 Zelená strecha
Obráten˘ kon‰trukãn˘ variant plochej strechy moÏno upraviÈ aj ako zelenú strechu so zeleÀou pestovanou extenzívne
alebo intenzívne.
Tento kon‰trukãn˘ variant by mal byÈ vÏdy konzultovan˘ s odborníkmi so skúsenosÈami s realizáciou zelen˘ch striech.
Pri návrhu skladby jednotliv˘ch vrstiev zelen˘ch striech treba re‰pektovaÈ pravidlá realizácie tohto ‰pecifického
vebného prvku. V zásade treba postupovaÈ (z hora nadol takto):

sta-
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Varianta A:
- Vegetaãná vrstva (bez intenzívne pestovan˘ch rastlín s hromadením vody v drenáÏnej vrstve)
- Filtraãná vrstva
- DrenáÏna vrstva: Vrstva kameniva (aspoÀ 5 cm, zrno 16 aÏ 32 mm) alebo príslu‰ná drenáÏna vrstva (napr. ‰peciálne plastové rohoÏe s príslu‰nou odolnosÈou v tlaku) (nepouÏívaÈ Ïiadny materiál schopn˘ absorbovaÈ vodu).
- Dosky URSA XPS®
- Ochranná vrstva proti prerastaniu koreÀov (túto funkciu môÏe prevziaÈ aj hydroizolácia, pokiaº je proti prerastaniu
koreÀov odolná).
- Hydroizolácia
Varianta B:
Pri predpokladanej v˘sadbe extenzívne pestovan˘ch rastlín je moÏné vypustiÈ drenáÏnu vrstvu, pokiaº môÏe jej úlohu
prevziaÈ vegetaãná vrstva.

6 Izolácia nad krokvami
Tepelné izolaãné dosky URSA XPS® moÏno vyuÏiÈ aj ako izoláciu medzi krokvami, nad krokvami v ‰ikm˘ch strechách.
Skladba:
- Krokvy
- Drevené debnenie (hrúbka cca 19 mm)
- Parotesná zábrana
- URSA XPS®
- Kontralaty
- Laty
- Krytina
V styku s komínov˘m telesom treba klásÈ nehorºavé stavebné materiály, tj. okolo komínového telesa sa poloÏí pás
z minerálnej vlny.
Pri realizácii zatepºovan˘ch kon‰trukcií ‰ikm˘ch striech treba re‰pektovaÈ v‰etky príslu‰né technické normy.
DæÏky skrutky vypl˘vajú z v˘‰ky kon‰trukcie, tj. z hrúbky dosiek XPS URSA XPS®, hrúbky debnenia a v˘‰ky kontralát.
Poãty, vzdialenosti, uhly a hæbka zaskrutkovania do nosnej kon‰trukcie musia byÈ dané statick˘m v˘poãtom a musia
re‰pektovaÈ príslu‰né technické normy.
ZaÈaÏenie moÏno rozniesÈ plo‰ne pomocou kontralát, prípadne pomocou drevenej príloÏky pri odkvapovej hrane. Prípadne moÏno pouÏiÈ kon‰trukãné rie‰enie, ktoré ponúkajú v˘robcovia kotviacich prvkov.
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7 Tepelná izolácia stropov
7.1 PouÏitie
Dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® sú vzhľadom k svojím vynikajúcim tepelným izolačným vlastnostiam,
nízkej hmotnosti a možnosti jednoduchého spôsobu montáže vhodné na tepelné izolovanie stropných konštrukcií
zvnútra. Najmä v športových halách, stajniach a skladoch ovocia, zeleniny a vína (hospodárske stropy).
7.2 OdolnosÈ
Extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® je odoln˘ voãi väã‰ine chemick˘ch látok vyskytujúcich sa na stavbách ãi v hospodárskych objektoch (stajne apod.), napr. cement, vápno, sadra, moãovka a humus.
Materiál URSA XPS® nie je odoln˘ voãi rozpú‰Èadlám, pohonn˘m hmotám, minerálnym olejom, dechtu a ochrann˘m
prostriedkom na drevo na olejovej báze. Z toho dôvodu musia byÈ väzníky, krokvy, väznice a dosky debnenia, ktoré
prichádzajú do styku s doskami URSA XPS®, o‰etrované ochrann˘mi prostriedkami na drevo na báze solí.
7.3 UpevÀovacie prostriedky
Najjednoduch‰ím spôsobom upevnenia je priame pribitie dosiek URSA XPS® na kon‰trukciu stropu. K tomu by mali
byÈ pouÏité klince so ‰irokou hlaviãkou alebo skrutky z materiálu odolnému proti korózii (napr. z pozinkovaného Ïeleza, hliníka alebo z nehrdzavejúcej ocele). Na zabezpeãenie lep‰ieho prenosu sily treba pod hlavy skrutiek alebo klincov pouÏiÈ plastové podloÏky.
Rozteã upevÀovacích prvkov treba urãiÈ v závislosti od hrúbky dosiek. Pre dosky s hrúbkou do 50 mm by nemala vzdialenosÈ presiahnuÈ 60 cm, pre dosky s hrúbkou 60 mm a väã‰ie platí maximálna vzdialenosÈ 80 cm. Pre dosky s hrúbkou do 50 mm musia byÈ na dlh‰ej strane umiestnené minimálne 2 upevÀovacie prvky vo vzdialenosti od krajov dosky
najmenej 5 aÏ 8 cm a jeden prvok v strede dosky. Pre dosky s hrúbkou väã‰ou ako 60 mm treba pouÏiÈ spolu 5 kotvov˘ch klincov, tri na dlh‰ej strane a dva v strede dosky.
Úplne hladk˘ pohºadov˘ strop moÏno dosiahnuÈ s pouÏitím ‰peciálnych svoriek, ktoré sa zaráÏajú do dosiek zboku.
âo sa t˘ka dimenzovania, musia byÈ tieto svorky pouÏité v závislosti od hrúbky dosiek. Pri montáÏi dosiek XPS vo väã‰ích priestoroch, kde hrozí znaãn˘ vplyv vetra, treba dosky kotviÈ s pomocou skrutiek.
7.4 MontáÏ dosiek
Pri zavesen˘ch kon‰trukciách musia byÈ re‰pektované nasledujúce zásady:
• Vylúãenie kríÏov˘ch stykov (dosky musia byÈ kladené na väzbu)
• Pri montáÏi treba braÈ ohºad na dæÏkové zmeny vplyvom teploty. V letnom období treba dosky klásÈ s väã‰ím prítlakom. Pri zimn˘ch teplotách treba kladenie zaistiÈ dilataãn˘mi ‰párami medzi jednotliv˘mi doskami (vzdialenosÈ cca
5 mm).
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7.5 âistenie
Dosky URSA XPS® s hladk˘m povrchom sú málo náchylné na zneãistenie. V hospodárskych budovách moÏno dosky
ãistiÈ pomocou vysokotlakovému striekaniu vodou. Pri vysokotlakovom ãistiãi s v˘konom ãerpadla 16l/min. a tlakom
ãerpadla 150 barov by nemal byÈ minimálny odstup niÏ‰í ako 60 cm. Do vody moÏno pridávaÈ beÏné oplachovacie
alebo ãistiace prostriedky. Na dezinfekciu sú vhodné dezinfekãné prostriedky vo forme vodn˘ch roztokov.

8 Rozsah platnosti
Táto smernica vznikla na základe ná‰ho súãasného stavu poznania a podºa najlep‰ieho svedomia. Bude periodicky
dopæÀaná a prispôsobovaná. NemôÏu z nej byÈ v‰ak vyvodzované garancie a záruky.
Uvedené kon‰trukãné varianty slúÏia iba na demon‰tráciu moÏn˘ch spôsobov prevedenia. Sme dodávateºmi extrudovaného polystyrénu a nepreberáme preto Ïiadnu záruku za technické rie‰enia jednotliv˘ch detailov tak, ako sú v tejto
smernici uvedené.
Pri realizácii stavieb treba vÏdy re‰pektovaÈ v‰etky príslu‰né predpisy a technické normy, vrátane tepeln˘ch technick˘ch.
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