
Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Vzduchotěsnost staveb 
Parobrzdy Isover VARIO

Šikmé střechy
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Pro komfortní bydlení s malou spotřebou energie je 
mimo dobré tepelné izolace nutno zajistit i vzduchotěs-
nost obvodového pláště. Parobrzda Isover VARIO km du-
plex uV umožňuje „dýchání“ budovy a představuje tedy 
milník ve výstavbě domů. Parobrzda omezuje vnikání 
vlhkosti z interiéru do střechy během zimního období. 
V létě reaguje membrána obráceně, umožňuje vysychá-
ní vlhkosti, která může vzniknout v konstrukci jak díky 
netěsnostem vzduchotěsné vrstvy v interiéru, tak vlivem 
náhlé změny teploty v exteriéru a následné kondenzaci 
v rovině pojistné hydroizolace pod krytinou. Aby ze stře-
chy unikla, je nutné zajistit možnost vysychání konstruk-
ce. Vzduchotěsným a protivlhkostním balíčkem VARIO 
nabízí Isover úplný systém parobrzdy a příslušných lepi-
cích a těsnicích produktů. systém Isover VARIO km du-
plex uV profesionálním způsobem chrání budovu tím, že 
umožňují její dýchání. 

PřednOstI PRO PROjektAnty 
A zPRAcOVAtele

■ bezpečnost výrobků a systémů, které splňují poža-
davky norem

■  malé náklady na projektování díky ověřenému systé-
mu řešení

■  Úspora času a nákladů díky systémovému řešení
■  univerzálně použitelný systém i pro neprodyšné 

zastřešení ( jako jsou například asfaltové či plechové 
typy krytin)

■  Vhodné pro novostavby i pro stávající budovy
■  Recyklovatelný materiál, neutrální vůči zemní vlh-

kosti, ve stejné kvalitě, která je požadována pro po-
travinářský průmysl, bez škodlivých změkčovadel 

■  bezpečnost před škodami od obrácené difuze 
(vlhkost se šíří v konstrukci od teplejšího prostředí 
ke chladnějšímu, čož může v letním období způsobit 
problémy s nahromaděním vlhkosti ve špatně vět-
raných místech, jako jsou například nároží, úžlabí, 
světlíky atd.)

PřednOstI PRO mAjItele dOmů

■ Výrazná úspora energie díky kvalitní tepelné izolaci 
v kombinaci s parobrzdou Isover VARIO km duplex 
uV

■  bezpečnější ochrana proti vlhkosti, čímž je elimi-
nován vliv nadměrné vlhkosti, který může způsobit 
škody na budově

■  Vzduchotěsnost dle požadavků norem
■  nejlepší komfort bydlení díky parobrzdě, která 

umožňuje „dýchání“ budovy a reguluje vlhkost
■  folie má proměnný difuzní odpor pro bezpečnější 

dodatečné vysychání
■ těsnost proti pronikání pachu z prostředků    ochrany 

dřeva

TEPELNÁ IZOLACE A VZDUCHOTĚSNOST

Pojistná hydroizolace
tyVek sOlId
tyVek sOft AntIReflex

Izolace mezi krokve
Isover unIROl PROfI

Vzduchotěsnost/ochrana
proti vlhkosti
VARIO km duplex uV
systémový balíček obsahuje:
VARIO km duplex uV - parobrzda
VARIO kb 1 – lepicí páska
VARIO ds – těsnicí hmota

Poznámka: lepicí páska Vario multitape je alternativou k pásce Vario multitape sl a lze ji dodat na vyžádání.

Druhá vrstva zateplení
Isover unI
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zkOuškA blOweR dOOR nAjde 
kAždOu netěsnOst

(měření vzduchotěsnosti plášťů 
budov metodou tlakového spádu) 

Při zkoušce blower door je upnut do dveřního otvoru 
ventilátor, který vytvoří v domě přetlak nebo podtlak 
o hodnotě 50 Pa. Proud vzduchu nutný pro vytvoření 
takového tlaku je měřen a je proměnný v závislosti 
na těsnosti spar. čím je tato hodnota menší, tím je lepší 
plášť budovy.

kAždý dRuh stAVby VyžAduje 
ROzdílné VzduchOtěsné 
kOnstRukce 

masivní nebo lehká stavba – v obou druzích stavby 
může být dosaženo vzduchotěsnosti. jen je zapotřebí 
při návrhu použít rozdílných koncepcí. již ve fázi 
projektu musí být vypracován podrobný koncept 
celkové vzduchotěsnosti se všemi spoji stavebních 
prvků, napojeními i průchody. V dřevěných stavbách 
se doporučuje provést rozvody instalací z interiérové 
strany parozábrany.

POžAdAVky nA VzduchOtěsnOst 
mAteRIálů:

■  Obecně jsou fólie, lepenky, desky, omítky v ploše 
vzduchotěsné.

■  materiály musí být mezi sebou sladěny a nesmí 
se vzájemně poškozovat, zvláště izolační pásky 
a lepidla.

■  Odolnost proti vlhkosti a uV záření, včetně odolnosti 
proti protržení.

■  musí bránit difuzi vodních par a zaručit tak 
vzduchotěsnost - v regionech s chladnou zimou 
se vždy umisťuje z  teplejší strany, tedy z interiéru. 

VZDUCHOTĚSNOST BEZ KOMPROMISŮ



5

Isover VARIO km duPlex uV 
obdržíte pouze u firmy Isover.

bezpečná proti vlhkosti, 
vzduchotěsná izolace.

nový princip VARIO umožňuje nepřekonatelně bez-
pečné utěsnění šikmé střechy. Pouze s touto inovativní 
technikou může zateplená střecha rozvinout své vyni-
kající kvality. bezpečná oprava šikmé střechy je závislá 
také na funkci parobrzdy Isover VARIO km duplex uV. 
zabezpečí dlouhodobé bezproblémové zateplení.

Vzduchotěsnost a ochrana proti vlhkosti – obojí nabízí 
parobrzda VARIO km duplex uV v nesrovnatelné míře. 
je schopna samostatně vyrovnat klimaticky podmíněné 
změny v konstrukci. je velmi nenápadná, avšak její 
účinnost je nezanedbatelná.

Všechny PřednOstI V kOstce 

difuzně otevřená a vzduchotěsná konstrukce s Isover 
Vario km duplex uV zaručuje zanedbatelný kondenzát 
a zároveň vysokou kapacitu vysychání, chemická ochrana 
dřeva proti houbám tedy není nutná. zároveň poskytuje 
velkou bezpečnost při zvlhnutí odkryté konstrukce.

konstrukce s Isover Vario km duplex uV jsou dále vhod-
né pro zabudování obnovitelných izolačních materiálů 
( je možná budoucí recyklace těchto materiálů).

Vzduchotěsné provedení, tj. přelepení všech přesahů 
fólie Isover Vario km duplex uV (včetně míst, kde 
případně došlo k poškození fólie) lepicí páskou, chrání 
proti vzniku vlhkosti konvekcí vodních par, a tedy 
i ztrátám energie. Rovněž zamezuje za nepříznivých 
okolností nekontrolovatelnému napadení hmyzem.

spočítejte si to sami – 
škody na stavbách jsou velmi drahé!

jedinečnou sílu propůjčují parobrzdě VARIO vzduchotěs-
nost a nepřekonaná bezpečnost před vlhkostí. VARIO je 
technika, která okamžitě vyrovnává klimaticky změněné 
podmínky. VARIO posiluje komfort bydlení, zatímco cen-
né stavební prvky jsou chráněné před vlhkostí – nezáleží 
na tom, jestli se jedná o zateplenou střechu nebo vnější 
stěnu ze dřeva. nová parobrzda VARIO km duplex uV 
nenabízí pouze extrémně vysokou pevnost proti prora-
žení, ale také dále usnadňuje zabudování díky praktic-
kým pomůckám. V naší nabídce proto naleznete: 

VARIO km duplex uV
VARIO multitape sl
VARIO ds
VARIO kb 1

funkce PARObRzdy 
VARIO km duPlex uV

V létě: funkce vysychání
během slunečního záření a vlivem působení tepla 
vysychá vlhkost nashromážděná ve dřevě ve formě vodní 
páry. Parobrzda je prodyšná, odpor proti difuzi vodních 
par je zanedbatelný. Vlivem spádu tlaku se vodní páry 
pohybují z konstrukce i do interiéru, konstrukce tak díky 
parobrzdě může vysychat rychleji.

V zimě: funkce parobrzdy
V zimě zpomaluje parobrzda VARIO km duplex uV 
vnikání vodní páry, která postupuje z obytných místností, 
do konstrukce tak proniká pouze málo vlhkosti. difuzní 
odpor pro vodní páry je vysoký.

AKTIVNÍ OCHRANA PRO ČLOVĚKA I DŮM

LÉTO

ZIMA
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kVAlItA s ceRtIfIkátem

Isover Vario km duplex uV je nositelem značky kvality 
IbO, kterou uděluje rakouský Institut pro stavební 
biologii a ekologii IbO produktům, jejichž kvalita, 
vlastnosti a působení splňují přísná kritéria. Isover Vario 
km duplex uV tím přináší pro požadavky obytných 
staveb dodatečné ekologické body.

Obecně ke kVAlItě

stavební materiály mají dopady na klima v místnosti, 
na hodnoty vzduchu a vlhkosti, na tepelnou pohodu, 
na kvalitu vzduchu a na lidskou psychiku. Vedle toho 
stavební materiály ovlivňují pracovní prostředí (výroba 
a zpracování) a životní prostředí (výroba, formátování, 
bourání, ukládání na skládky).

V neposlední řadě se musí výstavba nové budovy 
podřídit možnostem stavebních hmot. Oproti běžným 
zkouškám vhodnosti používání materiálů na stavbách  
byly ověřeny také stavebně biologické a ekologické 
dopady výrobku na člověka a přírodu při výrobě, užívání 
i zpracování odpadu.

stARejte se AktIVně O čeRstVý 
A zdRAVý Vzduch V místnOstI

dříve zajišťovala netěsná okna a dveře všech druhů 
permanentní výměnu vzduchu. nehledě na to, že průvan 
způsoboval různé zdravotní potíže, vedl samozřejmě 
i ke ztrátě velkého množství energie. moderní pasivní 
domy přísně vylučují tento nekontrolovatelný proud 
vzduchu, ale klima v místnostech tím nesmí utrpět. 
Proto se dnešní pasivní domy řeší tak, aby bylo klima 
v místnostech co nejoptimálnější s nejnižší možnou 
spotřebou energie. docílit toho je možné regulovaným 
větráním místností s rekuperací tepla, při kterém je 
použitý vzduch odsáván systémem vzduchotechnického 
potrubí. Ve výměníku tepla je mu odebíráno teplo 
a předáváno právě přicházejícímu venkovnímu 
čerstvému vzuchu. jinou, klasickou variantou je větrání 
domu nebo bytu otevřením oken.

PRAVIdlA sPRáVnéhO VětRání

Ve chladném ročním období se doporučuje nárazové 
větrání tak, že se otevře okno na pět až deset minut 
na maximum. Výměna vzduchu v tomto případě 
probíhá velmi intenzivně. dříve než nábytek a stěny 
mohou vychladnout, zavřete okno a místnost dosáhne 
velmi rychle svoji původní teplotu. V teplém ročním 
období můžete nechat okno přivřené. Výměna vzduchu 
bude pomalá a stálá.

PRO kAždOu místnOst sPRáVné 
mnOžstVí Vzduchu

■  Obytné místnosti a jídelnu větrejte krátce několikrát 
denně.

■  ložnice mimo dobu používání větrejte nárazově.
■  koupelny a wc větrejte podle potřeby, při zvýšené 

vlhkosti vícekrát za den nárazově.
■  nevytápěné vedlejší místnosti větrejte jen při 

chladném suchém vnějším vzduchu.
 
nepodceňujte Vaši potřebu čerstvého vzduchu, kyslík 
je naší nejdůležitější životní potřebou. nevěříte-li, 
vyzkoušejte si, jak dlouho bez kyslíku vydržíte.

Pro zdravé klima doporučují lékaři a hygienici mít každou 
hodinu 30 m3 nového čerstvého vzduchu pro každou 
osobu nacházející se v místnosti. k tomu potřebujeme 
vědomě zajistit vysokou výměnu vzduchu.
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sPOčítejte sI tO sAmI – škOdy 
nA budOVě jsOu dRAhé!
například odstranění poruchy střechy (o ploše 150 m2) 
způsobené vlhkostí může stát i více než 100 000,- kč. 
na pořízení balíčku VARIO investujete pouze jednou cca 
o 8 000,- kč více než za běžné fólie. 

Výhody jsou zřejmé. Počítejte správně a rozhodnutí 
padne vždy na VARIO.

Vlhkost ve střeše má dalekosáhlé následky. k závadám 
dochází častěji, než se obecně myslí. V praxi se velmi často 
používá do střešní konstrukce vlhké dřevo. V kombinaci 
s parotěsnou Pe fólií vzniká velmi rychle nebezpečné 
klima, protože není možné vysychání vlhkého dřeva 
do interiéru. Výsledek: riziko drahých škod na stavbě 
stoupá – až do doby, kdy trámy shnijí nebo střešní 
konstrukci napadnou houby či plísně. A dodatečné riziko: 
přisáváním falešného vzduchu se přenáší do interiéru 
výpary z prostředků ochrany dřeva.

zkušenOstI se škOdAmI  
VznIklýmI z POužItí  běžných  
fÓlIí  nebO nedOstAtečným  
PřelePením  sPOjů

■  Vznik zkondenzované vody 
■  tepelná izolace vlhne
■  Velké ztráty energie
■  Přisávání falešného vzduchu 
■  nepříjemné pachy
■  Vznik plísní a hub
■  dýchání vzduchu znečištěného sporami
■  dýchání vzduchu znečištěného chemikáliemi
■  zvýšené riziko pro alergiky
■  zatuchlý, nevětraný vzduch

NERISKUJTE ŠKODY NA STAVBĚ

Poškození způsobené zabudováním vlhkého dřeva Poškození způsobené zkondenzovanou vodou
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VylOučíme sPOlehlIVě PORuchy nA stAVbách 

VARIO - SYSTÉMOVÝ BALÍČEK

je velmi pevná parobrzda s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou, uV stabilizací min. 18 měsíců 
a speciálním přilnavým rounem. 

Rozměry
(mm)

Role
(m2)

Cena bez DPH
(Kč/m2)

40000 x 1500 60 93

Obsah / balení Cena bez DPH

1 role VARIO KM Duplex UV (60 m2) - parobrzda
1 role VARIO KB 1 (40 m2) - páska pro slepení spojů parobrzdy
3 patrony VARIO DS ( à 310 ml) - tmel pro napojení parobrzdy ke stěně

7 405

Isover vArIo KM DUPLeX Uv   |     - CHYTRÁ PAROBRZDA

Isover vArIo KM DUPLeX Uv   |     - PERfEKTNĚ SLADĚNÝ SYSTÉMOVÝ BALÍČEK

lepící páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Vario km duplex uV. 

Šířka pásky
(mm)

bm v roli Cena bez DPH
(Kč/bm)

60 40 25

Isover vArIo KB1 |     - VYSOKÁ LEPICÍ SÍLA, ŠÍřKA 60 MM

systém sestává z „aktivně dýchající“ parobrzdy VARIO km duplex uV, lepicí pásky VARIO kb 1 a těsnicí 
hmoty VARIO ds. Obsahuje všechny komponenty potřebné pro zajištění vzduchotěsnosti a ochrany 
proti vlhkosti pro cca 50 m2 střechy nebo stěny. Vyvarujete se jím spolehlivě poruch na stavbách.

trvale elastický tmel, aplikuje se v tl. 6-8 mm k zajištění trvalého vzhuchotěsného napojení parobrzdy 
a obvodového zdiva.

Balení Obsah (ml) Cena bez DPH
(Kč/ks)

Kartuše 310 275

Isover vArIo Ds    |     - TĚSNÍCÍ HMOTA PRO VZDUCHOTĚSNÁ PřIPOJENÍ
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DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO LEPENÍ A TĚSNĚNÍ SYSTÉMU VARIO

univerzální vysoce pružná lepící páska určená k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce 
či prostupů instalací skrz parobrzdu.

Šířka pásky
(mm)

bm v roli Cena bez DPH
(Kč/bm)

60 25 55

Isover vArIo MultiTape sL   |     - VELMI fLEXIBILNÍ PÁSKA PRO VZDUCHOTĚSNÉ řEŠENÍ DETAILŮ

kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,03 m, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, použití 
na chemicky ošetřený krov, šíře role 1500 mm, uV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až + 100 
°c. membrána má také antireflexní povrch a bude funkční i v případě instalace nepotištěnou (bílou) 
stranou vzhůru.

Rozměry
(mm)

Role
(m2)

Cena bez DPH
(Kč/m2)

50000 x 1500 75 49

TYveK soLID    |   - POJISTNÁ HYDROIZOLACE

kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,025 m, možnost kladení přímo na izolaci, šíře role 1500 mm, uV 
stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až + 100 °c. membrána je opatřena antireflexním potiskem 
a bude plně funkční i když bude instalována nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.

Rozměry
(mm)

Role
(m2)

Cena bez DPH
(Kč/m2)

50000 x 1500 75 45

TYveK soFT Antireflex    |   - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
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IntelIgentní stAVebnIce - PRO 
dObRé klImA A ÚsPORné tOPení

hospodárný, bezpečný, inteligentní – tepelné izolace 
šikmých střech se systémem VARIO Vás zbavují všech 
starostí se zajištěním komfortního bydlení a šetření 
energií: vyrovnané teploty v létě i v zimě, příjemné klima 
v místnosti, dobrá zvuková izolace a spolehlivá ochrana 
před požárem.

PřednOstI systému

■  maximální výkon a bezpečnost díky vzájemně 
ideálně sladěným výrobkům

■  systém s integrovanou automatickou funkcí 
vysychání

■  jednoduše, rychle a bezpečně aplikovatelné
■  Vysoká ochrana před letním horkem
■  Patentovaná pomůcka pro řezání a rychlou práci
■  šířka rolí vhodná pro všechny vzdálenosti krokví
■  univerzální řešení pro prefabrikované stavební 

systémy
■  mnohaleté zkušenosti
■  bezpečnost + kvalita se značkovým výrobkem

IsOVeR unIROl PROfI

Při zpracování zvláště příjemná přilnavá plst pro první 
vrstvu tepelné izolace s koeficientem tepelné vodivosti 
λd = 0,033 w.m-1.k-1. klade se o 1-2 cm delší než je světlá 
vzdálenost krokví, drží bez dalších opatření.

IsOVeR unI

Při zpracování zvláště pevné desky pro druhou vrstvu 
tepelné izolace s koeficientem tepelné vodivosti 
λd = 0,036 w.m-1.k-1. Postup je snadný: mezi latě kolmé 
na krokve ve světlé vzdálenosti 59 cm vložíme Isover 
unI. celkovou tloušťku tepelné izolace do šikmé střechy 
dopručujeme min. 250 mm.

VARIO km duPlex uV systémový 
balíček

systémový balíček obsahuje „dýchající“ parobrzdu 
s efektem dodatečného vysychání VARIO km duplex uV, 
těsnicí hmotu VARIO ds pro vzduchotěsné uzavření a le-
picí pásku VARIO kb1 pro pevné slepení spojů.

MINERÁLNÍ IZOLACE A KVALITNÍ fÓLIE - ideální systémové řešení
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MINERÁLNÍ IZOLACE A KVALITNÍ fÓLIE - ideální systémové řešení

kOmfORt / VARIO systém

  Vlastnosti Použití

 Pojistná hydroizolace

TyVek SOFT 
ANTIReFLeX

Superdifuzní kontaktní pojistná 
hydroizolace pro šikmé střechy, 
pro perfektní ochranu proti vlh-
kosti z exteriéru.

DuPont™ TYVEK® Soft byl vyvinut pro dlouhodobou 
ochranu šikmých střech bez bednění. Pro svou bezvad-
nou funkčnost a snadnou manipulaci je již po desetiletí 
oblíbeným produktem nejen v Evropě. Díky snadné ma-
nipulaci (role o hmotnosti 5 kg) umožňuje bezproblé-
movou a rychlou pokládku.

TyVek SOLId

Superdifuzní kontaktní pojistná 
hydroizolace pro šikmé střechy, 
pro perfektní ochranu proti vlh-
kosti z exteriéru.

DuPont™ Tyvek® Solid je osvědčený produkt pro širo-
kou paletu použití v šikmých střechách. Kombinace 
jeho univerzálního použití, vysoká propustnost vod-
ních par a zároveň výška funkční vrstvy, přináší dlou-
hodobou ochranu proti atmosférickým vlivům i proti 
kondenzaci. Membrána je opatřena antireflexním 
potiskem pro bezpečnější instalaci. Přesto membrána 
bude plně funkční, i když bude instalována nepotiště-
nou (bílou) stranou vzhůru. S rolí o hmotnosti 8 kg se 
velmi dobře manipuluje.

   Tepelná izolace mezi krokve

Isover 
UNIROL PROFI

Skelná minerální izolace v roli 
s velmi dobrými mechanickými 
i tepelně-izolačními vlastnostmi. 
λD = 0,033 W.m-1.K-1.

Tepelná izolace určená do šikmé střechy především jako 
izolace mezi krokve.

  Tepelná izolace pod krokve

Isover UNI

Pevné desky, které jsou snadné 
na zpracování i manipulaci, dobře 
se řežou a  šetří energii. 
λD = 0,035 W.m-1.K-1.

Zateplení druhé vrstvy (pod krokve) mezi dřevěné latě 
kolmé na krokve či sádrokartonové profily. Velmi příjem-
ná na práci, navíc se zvýšenou protipožární odolností.

  Parobrzda

VARIO kM 
duplex UV

Vyztužená parobrzda, která 
umožňuje dýchání budovy, s pro-
měnnou hodnotou 
sd (0,3 – 5 m).

Utěsnění vrstev tepelné izolace ve střeše i stěně; perfekt-
ní ochrana proti vlhkosti, vysoká odolnost proti protržení, 
s praktickými pomůckami pro pokládání; vzduchotěs-
ného přelepení se dosáhne vždy na straně s čárkovým 
značením, se speciálním přilnavým rounem pro snazší 
montáž.

   Výrobky pro lepení a těsnění

VARIO kB 1 Jednostranná lepicí páska s vyso-
kou pevností lepení.

Zvláště široká páska pro vzduchotěsné přelepení spojů 
parobrzdy VARIO KM Duplex UV. 

VARIO 
MultiTape SL 

Jednostranná, pružná, vysoce 
ohebná lepicí páska.

Pro všechny spoje v rozích, připojeních a průchodech 
střechou.

VARIO dS Těsnicí hmota v praktické 
patroně.

Pro všechna připojení parobrzdy VARIO KM Duplex UV 
na stavební části, např. omítku, dřevo, zdivo, atd.

KOMPONENTY STřEŠNÍHO SYSTÉMU Isover
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PRáce  s  VARIO km duPlex uV

Vzduchotěsný balíček ochrany proti vlhkosti nenabízí jen 
vedoucí a inovativní technologii pro bezpečné a dobré 
klima, ale VARIO je navíc speciálně navrženo pro montáž. 
může tak být rychle a racionálně zabudováno, přičemž 
důraz na bezpečnost je zachován. Vhodný výběr z široké 
nabídky těsnicích a lepicích výrobků garantuje optimální 
řešení každé montážní situace a účinně podporuje Vaši 
osobní flexibilitu.

■  chraňte před uV zářením: okna s chybějícím vnitřním 
obložením zastiňte.

■  Vyvarujte se poškození fólie.
■  Otvory zalepte lepící páskou Isover Vario kb 1 nebo 

multitape sl.

montáž na systém s kovovými 
profily:

Pro montážní přilepení parozábrany Isover Vario km 
duplex uV doporučujeme běžné nástřikové lepidlo.

montáž na dřevěné latě:

VARIO km duplex uV přišijeme na dřevěnou konstrukci 
v odstupu cca 20 cm. není nutný žádný průhyb. 

fólii upevňujeme s přesahem cca 10 cm (čárové značení 
VARIO km duplex uV) a přelepíme kb 1.

RYCHLE, ALE BEZPEČNĚ PRO DOSAžENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI

Před montáží vnitřního obkladu se přesvědčte, že VARIO 
km duplex uV nemá netěsnosti. Případná slabá místa 
odstraňte. 

spojte s částmi stavby použitím VARIO ds. není nutná 
přítlačná lať. neomítnuté cihlové zdi případně zarovnejte 
omítkou.

Lať
Kontralať

Krytina

Folie Tyvek Soft Antire�ex

Izolace Isover UNI
Izolace Isover UNIROL PROFI

Parozábrana Vario KM Duplex UV
Izolace Isover UNI
Sádrokarton Rigips

Větraná vzduchová mezera
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Parobrzda Isover Vario km duplex uV je jediná speciální 
fólie, která může být bezpečně umístěna přes krokve, 
protože je schopna upravovat hodnotu sd podle 
požadavků. montáž systému je potřeba provést rychle 
z důvodu nebezpečí v případě deště.

PřednOstI systému

■  jediný systém, kde může být parobrzda vedena přes 
krokve bez nebezpečí

■  Při montáži zvenčí není narušeno užívání obytných 
místností

■  Všechny výrobky jsou navzájem sladěny 
■  montáž je rychlá, jednoduchá a čistá
■  Isover unIROl PROfI je vhodný pro všechny 

vzdálenosti krokví
■  Přilnavá plst má patentované čárkové značení 

pro přesnou a rychlou montáž
■  Proměnná hodnota sd zajišťuje bezvadnou funkci i při 

znečištění pojistné hydroizolace

VzduchOtěsné zAtePlení PROVáděné 
z Vnější stRAny

Pokud je nutná výměna krytiny starší střechy, je to dobrá 
příležitost pro zateplení podle nejnovějších technologií. 
se systémem Isover pro střechy to pro Vás nebude žádný 
problém. šikmé střechy zateplené zvnějšku spoří energii, 
jejich konstrukce jsou nepropustné a suché. I v tomto 
případě uplatňuje parobrzda Isover Vario km duplex 
uV s proměnnou hodnotou sd všechny své přednosti: 
vzduchotěsnost a nepřekonatelně bezpečnou ochranu 
před vlhkostí.

Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby 
nebo hřeby, případně je před položením Isover Vario km 
duplex uV překryjeme pevnou deskou pro kročejovou 
neprůzvučnost Isover t-n, čímž zabráníme poškození. 
krokve obalíme Isover Vario km duplex uV, nenapínáme, 
na plochu bednění pokládáme opět kročejovou desku 
Isover t-n (ochrana proti hřebům). Přesahy parobrzdy 
VARIO přelepíme vzduchotěsně VARIO kb 1. Vložíme 
tepelnou izolaci Isover unirol Profi mezi krokve.

RYCHLE, ALE BEZPEČNĚ PRO DOSAžENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI JAK DĚLAT JEDNODUŠE OPRAVY

 Vlastnosti

 Parobrzda

VARIO kM 
duplex UV Zesílená „dýchající“ parobrzda s proměnným sd (0,3 – 5 m)

 Lepidla a těsnění

VARIO kB 1 Jednostranná lepicí páska s vysokou pevností lepení

 Izolace mezi krokve

Isover UNIROL 
PROFI Skelná minerální izolace s minimalizací odpadu při montáži

  druhá vrstva izolace mezi příčné laťování

Isover T-N Tvrdší a pevnější kamenná minerální izolace pro zajištění pevné opory pro parozábranu 
a zároveň brání nebezpečí protržení parozábrany vlivem hřebů

 Pojistná hydroizolace

TyVek SOFT 
ANTIReFLeX

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy pro perfektní ochranu proti 
vlhkosti z exteriéru, pro dlouhodobou ochranu šikmých střech bez bednění

TyVek SOLId Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy pro perfektní ochranu proti 
vlhkosti z exteriéru, pro dlouhodobou ochranu šikmých střech s bedněním
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Isover multikomfortní dům vychází ze standardu 
pasivního domu, ale přidává k němu i další atributy 
kvalitního bydlení. neřeší dům pouze po stránce tepelné, 
ale díky komplexním vlastnostem minerální izolace 
Isover má důraz i na akustiku a požární bezpečnost. 

tePelná POhOdA

základem je stále dostatečné zateplení obalových 
konstrukcí budovy. u multikomfortního, stejně jako 
u pasivního domu, se pohybujeme v tlouškách izolace 
300-400 mm. to nám zajistí nejenom dokonalou tepelnou 
ochranu před mrazem v zimě, ale také příjemnou teplotu 
v horkých letních dnech. tepelná ztráta je pak tak nízká, 
že nebudete potřebovat běžný systém vytápění. tepelné 
zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám při 
správném návrhu a realizaci můžou pokrýt tepelné ztráty 
domu po většinu roku.

AkustIcká POhOdA

V multikomfortním domě se také nebudete muset bát 
nepříjemného hluku. budete uchráněni před zvuky 
z venku od dopravy či od souseda, ale také před hlukem, 
který vytváříme i my sami. nemusíte tedy utíkat před 
hlukem daleko od civilizace, ale můžete si udělat oázu 
klidu ve Vašem vlastním domě. 

POžáRní bezPečnOst

kvalitní protipožární vlastnosti mají všechny 
minerální izolace již v základní výbavě. jsou zatříděny 
do nejpřísnějších protipožárních tříd A1 a A2. 
V konstrukcích díky tomu dosahují nejdelších časů 
požární odolnosti eI. 

čeRstVý Vzduch - základ zdravého 
bydlení

Proudění vzduchu v interiéru je jedním z hlavních faktorů 
ovlivňující kvalitu prostředí. správná cirkulace vzduchu 
v obytných prostorách nejen šetří spotřebu energie, ale 
hlavně má pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
Použitím rekuperačních jednotek můžeme získat 
zpět teplo, které bychom ztratili běžným větráním 
do venkovních prostor. Používání řízeného větrání má 
spoustu výhod:

VýhOdy kVAlItní VentIlAce

■ přívod čerstvého a čistého vzduchu bez znečištění, 
bakterií apod.

■ konstantní vlhkost vzduchu zabraňuje pronikání 
vlhkosti, vzniku plísní a narušování konstrukcí

■ zabránění šíření pachů díky řízenému proudění 
vzduchu. Odváděný vzduch se nemísí s přívodním

■ zamezení průvanů
■ bez teplotních výkyvů
■ odpadá nutnost větrání okny, pouze chce-li uživatel
■ velmi účinné zpětné získávání tepla

MULTIKOMfORTNÍ DŮM
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nAše POmOc Vám

jako pomoc při návrh pasivního multi-komfortního 
domu naše společnost připravila dva nástroje. ke správ-
nému řešení návazností konstrukcí, odstraňování
tepelných mostů, bezpečné realizaci a spoustě dal-
ších, Vám speciální publikace multikomfortní dům, 
kde na více než 150 stranách získáte řadu doporučení 
ke kvalitnějšímu bydlení podle nejmodernějších stan-
dardů. dozvíte se zde vše o základních principech kon-
strukce a fungování pasivního domu. 

zda je Váš dům správně navržen a dosahuje parametry 
pasivního domu Vám pomůže vyhodnotit výpočetní 
software Isover multi-comfort house designer cz. tento 
program Vám rychle přepočítá nejdůležitější energetické 
parametry budovy v závislosti na změně tvaru budovy, 
parametrů obvodových konstrukcí, oken atd., čímž Vám 
ve fázi návhu pomůže optimalizovat stavbu z hlediska 
tepelně-technických parametrů.

ke správnému řešení návazností konstrukcí, odstraňo-
vání tepelných mostů, bezpečné realizaci a spoustě dal-
ších, Vám pomůže speciální publikace.

VysOký kOmfORt s nízkýmI 
náklAdy

Úspora v poměru 8:1 ve srovnání se standardními domy 
- to je život v Isover multikomfortním domě. nejen 
běžné stavby, ale i nízkoenergetické mají při porovnání 
vyšší náklady na provoz než pasivní domy. zvolte si hned 
na začátku pasivní dům. Ostatně, jak často stavíte dům? 
jednou za život. 

Obecně, pasivní domy ušetří 75 % energie proti novým 
stavbám zhotoveným podle platných předpisů – a to 
bez nutnosti jakkoli omezovat pohodlí obyvatel.

PRO kVAlItní multIkOmfORtní 
dOmy PlAtí tytO POdmínky:

■ perfektně a do detailu propracovaná, se 
stavebníkem prodiskutovaná a jím schválená 
projektová dokumentace

■ perfektní a důsledné provedení stavebních prací, 
všech detailů a důsledné dodržení projektové 
dokumentace - ta je v tomto případě „zákonem“

■ použití kvalitních komponentů: zejména oken 
a tepelných izolací

■ autorský a technický dozor, který svou funkci 
vykonává naprosto zodpovědně a odborně

■ umístění stavby do terénu by mělo být řešeno 
s ohledem na možnosti pasivních solárních zisků

standardní dům 
podle stavebních 

předpisů 
– 8 euro/m2 za rok

multi-komfortní 
dům - 1 euro/m2 

za rok

náklady na 
spotřebovanou 

energii

multi-komfortní 
dům - 1 euro/m2 

za rok

Úspora tepelné 
energie ≥ 75%

nový dům 
splňující nařízení 

o úsporách 
energie

Atelier l.

Žít pohodlně a chránit přírodu

Postaveno pro budoucnost:
Multi-Komfortní dům ISOVER
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MCH_2_2011.indd   1 24.10.2011   13:11:20

Version 2.0 CZ

Multi-Comfort House Designer

www.isover.cz

nosic CD MCH Designer.indd   1 24.10.2011   13:22:34



šetříme vaše peníze a naše životní prostředí
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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.

10
 - 

11
 - 

5

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

divize Isover 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10


