
FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
K očevar jeva  u l ica  1
S I -8000 Novo mesto

sek retar iát  te l :  00386 7  3939 510
sek retar iát  fax :  00386 7  3939 511
prodej  te l :  00386 7  3939 517
technick é poradenst v í  te l :  00386 7  3939 525

e -pošta :  f ibran@f ibran .s i 
www.f ibran .com

FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
Obchodné zastúpenie  SK
prodej  a  technick á  podpora :  00420 737 216 630
e -mai l :  f ibran .sk@f ibran .s i

0100  Katalog VýrobKoV

0111  obrátené roVné Strechy

0130  FaSády

0150  KonštruKcia V KontaKte So Zeminou

KonštruKcia V KontaKte So Zeminou

I n š t r u k c i e  p re  s t a v b y 
s  p o u ž i t í m  t e p e l n e j  i z o l á c i e  F I B R A N x p s

0150

 F
IB

RA
N

 d
.o

.o
. |

 T
is

k:
 K

oč
ev

sk
i t

is
k 

d.
d.

, K
oč

ev
je

 | 
06

/ 2
01

8



Tepelná ochranaTepelná ochrana
podzemných častí

Tepelná izolácia konštrukcií pod povrchom zeme:

• chrání vytápané priestory pred tepelnými strátami a zaisťuje trvalý komfort bývania,

• znižuje teplotné výkyvy chladených priestorov, 

• chráni nevytápané časti budovy pred výskytom kondenzátu a následne pliesní,

• chráni hydroizoláciu pred tepelnými zmenami a mechanickým poškodením a zaisťuje jej trvanlivosť, 

• chráni zeminu proti premŕzaniu a následným bobtnaním a zosadaním.

Na rozdiel od ostatných lepšie prístupných častí budovy je u podzemných konštrukcií najdôležitejšia trvanlivosť materiálov spoľa-
hlivé prevedenie. U obvodových konštrukcií v kontakte so zeminou, predovšetkým u tých pod povrchom zeme, sa nesmieme sústre-
diť, či už ide o zloženie alebo o materiály, iba na cenu investície, ale musíme myslieť i na trvalú účinnosť zloženia konštrukcie, pretože 
ju behom životnosti budovy len ťažko obnovíme a už vôbec nie vymeníme. 
Dôsledné prevedenie a odpovedajúca ochrana hydroizolačnej vrstvy je nutná pre zabránenie vzniku poškodení, ktoré obyčajne 
spozorujeme, až keď sa už objekt používa, čo má za následok mimoriadne vysoké náklady sanácie či nevhodné riešenia. 

Takýmto prístupom ovlivníme náklady po celú dobu životnosti objektu (Life Cycle Cost).
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Tepelná izolácia FIBRANxps poskytuje podzemným častiam budovy účinný TEPELNÝ ŠTÍT.

FIBRANxps sú tepelne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s uzavrenou bunečnou štruktúrou, 
ktoré z dôvodu zvláštných stavebných a fyzikalných charakteristík (vysoká pevnosť v tlaku, výborná schopnosť tepelnej 
izolácie a nenasiakavosť), tepelne izolujú i vo vlhkom prostredí, kde je vetšina ostatných tepelne izolačných materiálov 
neúčinná.

FIBRANxps a hydroizolácia pôsobí spoločne: 
• budova alebo objekt musí byť proti priesaku vody chránený hydroizoláciou, 
• hydroizolácia musí byť proti vzniku mechanických poškodení i značným teplotným zmenám chránena pevnou a trvan-

livou tepelnou izoláciou, ktorá trvale pôsobí i v dlouhotrvajúcom vlhkom prostredí.

Kombinácia hydroizolačnej vrstvy a FIBRANxps tepelne izolačných dosiek poskytuje konstrukčným systémom, ako sú 
strechy, fasádne a pivničné steny alebo podlahy na teréne, trvanlivosť a udržuje tepelnú stabilitu.

A prečo vlastne?A prečo vlastne?

budovy?
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FIBRANxps - trvale účinná tepelná ochrana podzemných častí budov

Tepelno izolačné dosky určené pre používanie v zemi a vlhkom 
prostredí majú deklarované mimoriadne vysoké pevnosti v 
tlaku (od 300 do 700 kPa). Tepelné izolačné dosky FIBRANxps 
majú pravoúhly tvar, hladký vodeodolný povrch, hrany pre styky 
prekrývaním (L-hrany) pro jednoduchú a technicky vyhovujúcu 
montáž bez tepelných mostov.

Tepelné izolácie podzemných konštrukcií sú vystavené ťažkým 
podmienkam, ako sú veľké tzv. užitné zaťaženia, pasivné i aktiv-
né zemné tlaky, trvalá zemná vlhkosť, dlhodobé vystavenie 
vode, cykly mrznutia a roztápania, rovnako ako i mechanickým 
poškodením v prieběhu stavby. Za takýchto podmienok väčšina 
tepelných izolácií ztráca účinnosť, predovšetkým však tepelne 
izolačné vlastnosti. XPS izolácie sú jedny z málo tepelných izolácií, 
ktoré sú vhodné pre používanie v zemi. Pevné a takmer nena-
siakavé izolačné dosky z penového polystyrenu, ktoré se vyrábajú 
zvláštnym postupom extrúzie, totiž i vo vlhkej zemi udržujú svoje 
predpokládané stavebno-fyzikálne vlastnosti.

XPS je jednou z najekonomickejších a najúčinnejších tepelných 
ochran v zemi, preto ju nazývame TEPELNÝ ŠTÍT podzemných 
konštrukcií.

Prečo je potreba izolačným častiam pod úrovňou terénu
venovať takúto pozornosť, či už pri projektovaní, tak i behom
realizácie? 

• pretože sú podzemné časti budov neskôr väčšinou ťažko prís-
tupné,

• pretože sa závady neskôr len ťažko odstraňujú,
• pretože realizácia sanácií vyžaduje mnoho času,
• pretože sama sanácia môže byť i niekoľkokrát drahšia než 

dokonalé prevedenie izolácií… 

T E P E L N Ý  Š T Í T  P O D Z E M N Ý C H  K O N Š T R U K C I Í

Tepelně izolační doska FIBRANxps.

Poznámka:
Technické vlastnosti tepelne izolačných dosiek FIBRANxps presahujú všetky požiadavky uvedené v štandartoch (DIN 4108-10, ÖN B6000...).
Typ výrobku s ohľadom na požadovanú pevnosť v tlaku vyberie statik.

Pod ochrannou značkou FIBRANxps je vyrábaných viac rôznych 
typov tepelne izolačných dosiek, ktoré sa s ohľadom na stavebno 
fyzikálne charakteristiky vzájomne líšia s ohľadom na účel využitia.
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I. Ochrana podzemných častí budov proti tepelným stratám a
 vlhnutiu
Nekvalitne hydroizolovaný priestor pod úrovňou terénu pôsobí mnoho starostí, či už dodavateľom či uživateľom. Sanácia, pokiaľ je vôbec 
možné ju previesť, predstavuje extrémne vysoké náklady.

Termografický snímok studenej a vlhkej steny pivničné-
ho obytného priestoru (snímok v teplom priestore).
Termografický snímok studenej a vlhkej steny pivničné- Na stene je neprehliadnuteľná vlhkosť a zdraviu škod-

livá plieseň.

Následok: značná strata energie a komfortu bývania v 
miestnosti. Vo vytápaných priestoroch nad studenou 
pivnicou sú neprehliadnutelné kondenzát a plieseň.

Následok: značná strata energie a komfortu bývania v Na termografickom snímku je neprehliadnuteľný 
tepelný most na strope a stene nevytápanej pivni-
ce (snímok v studenom priestore).

Premrzávanie močialovitej zeminy nasiaknutej 
vodou zpôsobuje škody na cestách a kanalizácii.

Tepelne izolovaná zemina okolo základov zaisťuje 
stabilitu konštrukcií vystavených tepelným cyklom.
Tepelne izolovaná zemina okolo základov zaisťuje 

Zle odvodnená zemina pri premŕziavaniu zvetšuje svoj objem a jej nabobtnanie vedie k nepriaznivým následkom na cestách, plytko 
založených konštrukciách a na spevnených plochách, zatiaľčo u objektov je ohrozena tiež ich stabilita.

Pokiaľ hydroizoláciu stien mechanicky a tepelne chránime vodeodolnými, pevnými a veľmi dobre tepelne izolujucími doskami z extru-
dovaného polystyrénu, ako sú napr. FIBRANxps, potom kvalitne prevedená hydroizolačná vrstva zostane nepoškodená, pivničné priestory 
suché a tepelne izolovaná stena udržuje teplotu priestoru a umožňuje komfort bývania.

Stabilita diaľkovodov, stĺpov veterných elektrární a mostných konštrukcií, ktoré sú okrem ohybových, osových a torzných zaťažení vysta-
vené tiež tepelným zmenám, je podmienená nemennou únosnosťou základovej pôdy. 

II. Ochrana zeminy proti premŕzaniu

Typy dosiek, ako napríklad FIBRANxps 300-L, ktoré sa pod úrovňou terénu nejčastejšie používajú, majú hladký povrch a deklarovanú 
pevnosť v tlaku 300 kPa (pevnosť v tlaku dosiek pri 10-percentnej deformácii činí viac než 30 ton/m2) a minimálna nasiakavosť vlhkosti 
ako pod vplyvom dlhodobej difúzie WD(V)3, tak i pri dlhodobom ponorení WL(T)0,7. 

Technické charakteristiky výrobkov FIBRANxps, ktoré spĺňajú ako lokálne, tak i európske štandardy pre najrôznejšie použitie v zemi:

• CS(10\Y) deklarovaná pevnosť v tlaku • FTi odolnosť proti mrazu• WD(V)i dlhodobé nasiakávanie vody pri difúzii

E N E R G Y S H I E L D .E N E R G Y S H I E L D .

Podrobné technické špecifikácie, pozri katalóg výrobkov FIBRANxps.

FIBRANxps l/b
[mm]

d
[mm]

CS(10\Y)i 
[kPa]

min. požiadavok

CC(2/1,5/50) σc
[kPa]

WD(V)i
[vol.%]

max. požiadavok 

WD(V)i
[vol.%]

 

FTi
min. požiadavok

FTi

300-L 1250/600 30-200 300 90 WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

400-L 2500/600 80-200 400 - WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

500-L 1250/600 50-180 500 150 WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

700-L 1250/600 60-120 700 200 WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1
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3. Stena v zemi
Vonkajšia pivničná stena, rovnako ako aj všetky ostatné prvky budov, ktoré sú v styku s vlhkou zeminou alebo dokonca pod úrovňou spodnej 
vody, sa provádzajú vodotesne alebo sa dodatočne chránia proti škodlivému pôsobeniu vlhkosti vodotesnými membránami alebo nátermi. 
Pretože je hydroizolácia behom stavby alebo z dôvodu neskorších vlivou vystavená mechanickým poškodeniam, obkládame hydroizolačnú 
vrstvu vytápaných alebo nevytápaných pivničnách priestorov vrstvou pevnej, vodeodolnej tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu ako 
je napr. FIBRANxps 300-L, ktorý splňuje požiadavky pre vstavby pod úrovňou terénu k dosiahnutiu trvalej mechanickej a energetickej účinnosti. 

Tepelne chránené steny v zemi a ich prednosti:
• zaisťujeme tepelnú stabilitu v priestore,

• odstraňujeme rosenie na vnútornom povrchu steny,

• chránime hydroizoláciu proti vzniku mechanických poškodení,

• chránime hydroizoláciu proti tepelným účinkom a následnému
   rychlejšiemu stárnutiu materiálu.

Hrúbka tepelnaj izolácie
- VYTÁPANÉ PODZEMNÉ PRIESTORY
Minimálná hrúbka tepelnej izolácie stien vytápaných pivničných priestorov sa stanoví 
podľa Predpisu o účinnom využívaní energie v budovách – PuRES * (stránka 9), zatiaľčo 
u nízkoenergetických budov, zvlášť u pasivných domov, se hrúbka podzemnej izolácie 
značne zväčší, pretože musíme dosiahnúť veľmi výhodnú energetickú triedu. U týchto 
objektov má okrem zväčšenej hrúbky izolácie mimoriadny význam tiež bezchybná 
vstavba bez tepelných mostov. U »takmer nulovo-energetických objektov«, kde je 
potreba väčšiu hrúbku tepelnej izolácie, sa izolačné dosky pokládajú zdvojene vzá-
jomným lepením.

Hrúbka tepelnej izolácie závisí na tepelnej vodivosti izolácie, tepelnej vodivosti steny 
a požadovanej energetickej účinnosti celej budovy, ktorá sa prepočítava s pomocou 
programu ArchiMAID. Pre zjednodušenie sú na strane 9 uvedené orientačné hrúbky 
tepelných izolácií.

- NEVYTÁPANÉ PODZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Nevytápané pivničné priestory, kde je vpliv zmien vonkajšej teploty na teplotu v hĺbke 
podzemia zanedbateľný, sa môžu tepelne a mechanicky chrániť s minimálnou hrúb-
kou príslušnej izolácie, ktorá slúži ako mechanická ochrana hydroizolácie a súčasne 
minimálna tepelná ochrana, ktorou zabránime roseniu i vzniku pliesne na stenách 
pivničných priestorov. Tepelne izolované konštrukcie nevytápaných priestorov sa 
zohľadňujú v tepelnej bilancii budovy a ovlivňujú energetickú triedu budovy. Zpôsob 
výpočtu predepisuje štandard EN 13370 a kompletný výpočet sa prevádza s pomo-
cou programu pre výpočet energetickej účinnosti ArchiMAID.

Výber tepelnej izolácie
Pre dostatočne pevný a účinný ENERGETICKÝ ŠTÍT steny pod úrovňou terénu obvykle 
postačujú tepelne izolačné dosky v kvalite FIBRANxps 300-L majúce odpovedajúce 
technické charakteristiky podľa štandardu DIN 4108-10 i ÖN B6000, ktorým je stano-
vena minimálna požadovaná kvalita izolácie s ohľadom na účel.

Postup pri pokládaní tepelnej izolácie pivničných stien
Tepelne izolačnými doskami sa starostlivo obloží kompletný povrch zasypanej steny 
spolu s bočnými stranami základu, kde sa inak občas objavujú zvýšené tepelné straty. 
Dosky sa osadzujú na rovný a čistý povrch hydroizolácie tesne vedľa seba a radovo sa 
prekrývajú.

1. Zeleňou osadená strecha
2. Fasádný sokel
3. Stena v zemi
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v brožúre čísl. 0111 - Obrátené rovné strechy – Inštrukcie pre stavbu.

Zeleňou osadená a obrátená, zeleňou osadená strecha, sú konštrukčné systémy, ktoré sú v 
bezprostrednom kontakte so zeminou alebo meteorickou vodou, preto vyžadujú dômysel-
ný prístup ako všetky prvky vystavené vode. U zeleňou osadenej strechy je časť střešného 
konštrukčného systému v kontakte so zeminou i vodou. U obrátenej, zeleňou osadenej 
strechy, je vlhkosti vystavena i tepelná izolácia, pretože práve ona chráni hydroizolačnú vrst-
vu proti veľkým tepelným zmenám a mechanickým poškodeniam a zaisťuje jej trvanlivosť.

2. Fasádný sokel
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stenou či základmi budovy. Sokel je v kontakte se zemou vystavený tiež vplivu meteo rických 
vôd i vlhkej zemine. Pretože je odolnosť proti vlhkosti jednou z nejdôležitějších vlastností 
tepelnej izolácie v základoch budovy, používa sa pre fasádny sokel obvykle tepelná izolácia 
z extrudovaného polystyrénu, ako je napr. FIBRANxps ETICS.
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Poznámka:
Pokiaľ tepelná izolácia soklu FIBRANxps ETICS zasahuje hlbšie pod kótu terénu, je potreba zaistiť spoľahlivé odvodňovanie, alebo pod 
kótou terénu použiť iný typ tepelnej izolácie FIBRANxps 300-L s uzavretým povrchom (minimálnou nasiakavosťou) pre trvalú tepelnú 
ochranu i vo vlhkom prostredí.
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e.) Tepelné mosty

Tepelné mosty (zväčšený prestup tepla v porovnaní s bezprostredným okolím) môžu okrem zvýšenia tepelných strát 
viesť k vzniku viditelného nepríjemného kondenzátu, kedy sa začnú vytvárať huby, pliesne…

– Pivničné svetlíky
Konstrukčné prvky, ako sú pivničné svetlíky, terasy, chladné susedné priestory alebo budovy a iné jednotlivé konštrukcie, musia byť 
od vytápanej časti objektu oddělené respektive izolované, aby sme v týchto častiach zabránili zvýšenému prestupu tepla a ďalším 
nežiadúcim následkom takýchto tepelných mostov.

Studené prvky, ktoré musia byť prepojené s vytápanou časťou budovy, kotvíme nerezovou oceľou cez tepelnú izoláciu FIBRANxps, alebo
použijeme zvláštne účelovo vyrobené kotviace prvky.

Aby sme sa vyhli tepelným mostom, musíme dávať pozor,
• aby sme po celom obvodovom plášti vytápanej časti budovy neprerušili tepelnú izoláciu,
• aby sme spojovaciu časť medzi vytápanou a nevytápanou časťou budovy vykonávali opatrne, s dostatočnou nosnosťou a trvalou 
   tepelnou izoláciou.

– Betonové prvky mimo obvodový plášť vytápanej časti budovy, ktoré sú provádzané na mieste, kotvíme armaturou, ktorá vyčnieva z 
objektu. Trvalé spojenie sa prevedie kombináciou nerezovej armatúry, ktorú spojíme zvarom s oblasťou tepelne izolovanou FIBRANxps.

Pripevňovanie XPS tepelnej izolácie 
FIBRANxps se pripevňuje na hydroizolačný podklad lepiacimi van-
kúšikmi z butylovej gumy FIBRANstick, môže sa však tiež použiť 
odpovedajúca lepiaca pena. Tepelne izolačné dosky, ktoré sú umiest-
nené pod hladinou podzemnej vody, je treba lepiť po celom po-
vrchu. V tom prípade doporučujeme vhodné vodeodolné lepiace 
pasty.

Lepenie dosiek FIBRANxps 300-L butylovými vankúšikmi FIBRANstick.

a.) vzájomnému styku dosiek, aby sme zabránili zvýšenému prestupu tepla na ich spojoch,
b.) prevedeniu prechodu medzi izoláciou pivničnej steny a fasádneho soklu,
c.) prevedeniu prechodu medzi izoláciou základov objektu a pivničnej steny,
d.) u zle odvádzajúcích zemin je treba okolo tepelne izolovaného objektu závezne previesť drenáž a odpovedajúce odvodnenie
 meteorických i podzemných vôd,
e.) tepelným mostom, ako sú instalačné otvory, sklepné svetlíky, spojom mezi vytápanou a nevytápanou časťou objektu…

Pre požadovanú tepelnú účinnosť pivničných stien musíme zvláštnú pozornosť venovať:

Detail 2 - Prevedenie prechodu medzi izoláciou základovej dosky
objektu a pivničnej steny s drenážou.

Okolo tepelne izolovaného objektu se doporučuje previesť drenáž a
odpovedajúce odvodnenie meteorických i podzemných

vôd pre čo nejvyššiu účinnosť tepelnej izolácie.

c.) d.) 
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Krížové pokládanie dosek FIBRANxps 300-L a prizpôsobovanie spojov. Detail 1 - Prevedenie prechodu medzi izoláciou pivničnej steny,
fasádného soklu a fasády.

1. AB doska
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe zvuková 
 izolácia
4. mazanina
5. parkety
6. vnútorná omietka
7. vonkajšia stena
8. FIBRANxps ETICS 
9. fasádna omietka
10. fasádna kotva 
11. finálna vrstva 
12. FIBRANxps ETICS
13. filtračná tkanina
14. FIBRANxps 300-L
15. hydroizolácia

a.) b.) 

Detail 3 - Pripevňovanie montážných prvkov, ako je napr. montážny pivničný svetlík, prevedieme podľa návodov výrobcu. Pozorne zatesníme otvor, ktorý sme 
zpôsobili kotvením a tepelne izolujeme časť budovy od studenej konštrukcie pivničného svetlíku.

1. AB doska
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe zvuková 
 izolácia
4. mazanina
5. parkety
6. vonkajšia stena
7. hydroizolácia
8. FIBRANxps ETICS 
9. fasádna omietka
10. FIBRANxps 300-L
11. odtok meteorickej vody
12. sklepný svetlík
13. kovová mriež
14. betónová dlažba
15. piesok
16. násyp
17. štrk
18. PU pena
19. trvale elastický tmel 
 pod podloženým pásom
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Doporučované hrúbky tepelných izolácií

Ak je tepelná izolácia FIBRANxps určená len ako ochrana hydroizolácie nevykurovaných priestorov a na zabránenie výskytu kondenzačných javov, vsta-
viame menšiu hrúbku izolačných dosiek. Predovšetkým u obytných domov sa pivničné priestory môžu časom zmeniť na obytné vykurované priestory, 
preto sa odporúča, aby sa aj u nevykurovaných pivníc vstavala tepelná izolácia v hrúbke podľa platného predpisu**.
 * Hrúbka tepelnej izolácie s tepelnou vodivosťou λ

D
= 0,035 W/mK, respektíve maximálna tepelná priestupnosť podľa predpisu, je uvedená pre oblasť, ktorej 

    tepelná strata (TP) je 3300, napríklad v Ľubľane.
** Predpis o účinnom využití energie v budovách (PURES) v platnosti od 1. 7. 2010, uverejnený v Ur. l RS, číslo. 52/2010.

Minimálne orientačné hrúbky, vypočítané vzhľadom na platný 
Predpis**: 
• strecha 20 cm Umax < 0,20 W/m2K
• fasáda a fasádny sokel 12 cm Umax < 0,28 W/m2K
• stena proti terénu 10 cm Umax < 0,35 W/m2K
• doska na teréne 12 cm Umax < 0,30 W/m2K
• základová doska 12 cm Umax < 0,30 W/m2K

Minimálne odporúčané hrúbky:
• strecha 30 cm
• fasáda a fasádny “sokel” 20 cm
• stena proti terénu 18 cm
• základová doska 20 cm

Projektovaná hrúbka tepelnej izolácie závisí:
• na požadovanom stupni* tepelnej ochrany,
• na zostave konštrukčného systému resp. jeho tepelnej priestup-

nosti “Hodnote U”,
• na požadovanom komforte bývania,
• na požadovanej energetickej účinnosti celej budovy resp. využitie 

energie pre vykurovanie respektíve chladenie, ktoré sa vypočíta 
pomocou programu ArchiMAID,

• na klimatických podmienkach. 

Nízkoenergetické stavba vyžaduje použitie základovej dosky.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zákonodárstvo je v našom štáte rok od roku prísnějšie, pretože povinne sleduje globálné európske smernice. Stavebníci zákonodárstvo 
vetšinou rešpektujú, a to nie len z dôvodu zníženej spotreby energie i nižších nákladov, ale i v rámci ekologického povedomia jak in-
vestorov, tak i budúcich uživateľov a požadovaného komfortu bývania. Drastické klimatické zmeny, ktorých svedkom behom posledných 
rokov sme, potvrdzujú reálnosť predpovedí i oprávnenosť záujmu o TEPELNÝ ŠTÍT a tým i o energetickú nezávislosť budov.

Európska smernica o energetickej účinnosti budov (Energy Perfor-
mance of Building Directive resp. zkráceně EPBD) uvádza, že bude 
takmer nulovo energetická stavba zaväzujúca pre všetky verejné 
 budovy po roku 2018 a po roku 2020 tiež pre všetky ostatné budovy, 
čo znamená, že sa energetická účinnosť budov výrazne zvýši.

Energetický preukaz stanovuje energetickú triedu budovy a bude 
záväzný pri každom predaji nehnuteľnosti. Aby sme zachovali určitú 
úroveň hodnoty aktuálne stavaných budov aj po roku 2018 resp. 2020, 
odborníci na nehnuteľnosti radia vstavanie účinnejších tepelných 
izolácií alebo vstavanie väčších hrúbok a tým dosiahnutie nižších te-
pelných prestupov (hodnota U) než je minimálne predpísaná aktuál-
nym zákonodarstvom. Už v roku 2015 bude slovinský systém zákonov 
znova sprísnený, aby prechod na osvojenie zákonov pre stavby tak-
mer nulovo energetických objektov v roku 2018 nebol príliš náhly.

Pre zjednodušenie sú dané orientačné hrúbky tepelných izolácií s te-
pelnou vodivosťou λ

D
= 0,035 W/mK. Ak sú tepelné vodivosti väčšie, 

je nutná tepelná izolácia väčšej hrúbky.

Orientačné hrúbky pre takmer nulovo energetické budovy:
• strecha od 30 cm do 45 cm
• fasáda a fasádny “sokel” od 20 cm do 30 cm
• stena proti terénu od 18 cm do 30 cm
• základová doska od 20 cm do 30 cm

4. Základy a podlahy na teréne
Priemyslové, dielenské a skladové podlahy rovnako ako i podlahy prízemí nepodpivničeného objektu alebo pivnice sú vystavené 
zaťaženiu a vlhkosti o mnoho viac než ostatné podlahové povrchy, preto sú oprávnené požiadavky na vstavbu únosnej a nenasiakavej 
tepelnej izolácie, ktorá by i v prípade nepredvídateľných situácií, ako sú záplavy, nestratila svoju energetickú účinnosť a pevnosť.

Inštalácia podlahového topenia na pevný tepelne izolačný podklad je spoľahlivým a účinným riešením. Z dôvodu nižšej vrstvy cemen-
tovej mazaniny nad vyhrievacím systémom je účinok vytápania podlahy veľmi rychlý, trvalý tepelne izolačný podklad vhodnej hrúbky 
znižuje tepelné straty z podlahy. U nízkoenergetickej stavby sa tepelné vytápanie účinne prevádza v základovej doske, pod ktorou je 
vstavaná projektovaná tepelná izolácia odpovedajúcej hrúbky.
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1. keramický obklad
2. mazanina s podlah. 
 topením
3. FIBRANxpe zvuková 
 izolácia - tesniaca fólia
4. FIBRANxps 300-L
5. hydroizolácia
6. doska v prízemí
7. štrkový tampon
8. podložie

Podlahové topenie v podlahovej konštrukcii na teréne

Detail 6 - Prevedenie podlahového vytápania na FIBRANxps 300-L.

Ochrana základu a dosky prízemia

Detail 4 - Ochrana základov a dosky prízemia skladového objektu. Prevedenie hydroizolácie pred položením tepelnej izolácie FIBRANxps 300-L.

1. vnútorná omietka
2. vonkajšia stena
3. parkety
4. mazanina
5. FIBRANxpe zvuková
 izolácia
6. FIBRANxps 300-L
7. hydroizolácia
8. doska v prízemí
9. štrkový tampon
10. podložie
11. armovaný betón
12. FIBRANxps 300-L
13. piesok na vyrovnanie
14. betónová dlažba
15. finálná vrstva soklu
16. FIBRANxps ETICS
17. fasádna kotva
18. fasádna omietka

Ochrana priemyslovej dosky v prízemí

1. AB doska v prízemí 
2. PE fólia
3. FIBRANxps 500-L
4. hydroizolácia
5. podkladový betón
6. štrkový tampon
7. podložie

Detail 5 - Tepelná ochrana priemyslovej dosky v prízemí FIBRANxps 500-L. V prípade nerovného povrchu môžeme pre vyrovnanie použiť jemný piesok.
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Doporučované hrúbky tepelných izolácií

Ak je tepelná izolácia FIBRANxps určená len ako ochrana hydroizolácie nevykurovaných priestorov a na zabránenie výskytu kondenzačných javov, vsta-
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preto sa odporúča, aby sa aj u nevykurovaných pivníc vstavala tepelná izolácia v hrúbke podľa platného predpisu**.
 * Hrúbka tepelnej izolácie s tepelnou vodivosťou λ

D
= 0,035 W/mK, respektíve maximálna tepelná priestupnosť podľa predpisu, je uvedená pre oblasť, ktorej 

    tepelná strata (TP) je 3300, napríklad v Ľubľane.
** Predpis o účinnom využití energie v budovách (PURES) v platnosti od 1. 7. 2010, uverejnený v Ur. l RS, číslo. 52/2010.
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Nízkoenergetické stavba vyžaduje použitie základovej dosky.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>
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 budovy po roku 2018 a po roku 2020 tiež pre všetky ostatné budovy, 
čo znamená, že sa energetická účinnosť budov výrazne zvýši.

Energetický preukaz stanovuje energetickú triedu budovy a bude 
záväzný pri každom predaji nehnuteľnosti. Aby sme zachovali určitú 
úroveň hodnoty aktuálne stavaných budov aj po roku 2018 resp. 2020, 
odborníci na nehnuteľnosti radia vstavanie účinnejších tepelných 
izolácií alebo vstavanie väčších hrúbok a tým dosiahnutie nižších te-
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nym zákonodarstvom. Už v roku 2015 bude slovinský systém zákonov 
znova sprísnený, aby prechod na osvojenie zákonov pre stavby tak-
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• fasáda a fasádny “sokel” od 20 cm do 30 cm
• stena proti terénu od 18 cm do 30 cm
• základová doska od 20 cm do 30 cm

4. Základy a podlahy na teréne
Priemyslové, dielenské a skladové podlahy rovnako ako i podlahy prízemí nepodpivničeného objektu alebo pivnice sú vystavené 
zaťaženiu a vlhkosti o mnoho viac než ostatné podlahové povrchy, preto sú oprávnené požiadavky na vstavbu únosnej a nenasiakavej 
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tovej mazaniny nad vyhrievacím systémom je účinok vytápania podlahy veľmi rychlý, trvalý tepelne izolačný podklad vhodnej hrúbky 
znižuje tepelné straty z podlahy. U nízkoenergetickej stavby sa tepelné vytápanie účinne prevádza v základovej doske, pod ktorou je 
vstavaná projektovaná tepelná izolácia odpovedajúcej hrúbky.
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Zakladanie nízkoenergetického objektu

Prednosti takejto ochrany:
 • rýchle a cenovo optimálne prevedenie,
 • trvalá tepelná ochrana bez tepelných mostov,
 • akumulácia tepla v betónovej hmote základovej dosky,
 • väčšiu odolnosť proti zemetraseniu.
Zakladanie pomocou základovej dosky je na prvý pohľad neobyčajné riešenie ako pre statika, tak aj pre investora. Avšak po analýze 
množstva náročnosti prác, spotreby materiálu, spotreby času, hĺbky výkopov, povrchov debnenia a v neposlednej rade aj energetickej 
účinnosti, hovoria aj finančné výsledky v prospech základovej dosky.

5. Tepelná izolácia pod základovou doskou

Rozmiestňovanie inštaláciou vo vertikálnom smere, upevnenie a vyrovnanie 

terénu, na Ktorý neskôr pokladáme prvú vrstvu izolácie FIBRANxps 400 - L.

Rozmiestňovanie inštaláciou do vrstvy tepelnej izolácie FIBRANxps do vopred 

pripravených drážok.

Smernica pre projektovanie
Tepelne neprerušený obvodový plášť budov bez tepelných mostov u správne konštruovaných nízkoenergetických budov (pasívnych, 
takmer nulovo energetických domov) zabezpečuje iba tepelná izolácia umiestnená tiež pod základy objektov, čo je v praxi realizovateľné 
zakladaním na základových doskách. Týmto riešením maximálne obmedzíme tepelné straty konštrukciami v krajine, preto je u takmer 
nulovo energetických domov takéto zakladanie pravdepodobne jedinou vhodnou možnosťou.

Ak je budova projektovaná tak, že je v prípade zemetrasení povolený menší pohyb, môže na inštalačných vedeniach dôjsť k poškodeniu. 
V takom prípade sa navrhujú inštalačné vedenia odolné voči zemetraseniu (flexibilné rúrky, dvojité rúrky ...). Všetky inštalačné otvory, ktoré 
predstavujú oslabenie tepelného obvodového plášťa (tepelné mosty), je potrebné starostlivo tepelne izolovať.

A. Príprava terénu a instalačnej práce

B. Tepelná izolácia základovej dosky

Pre zaistenie stability objektu a účinnej tepelnej ochrany spodnej časti základovej dosky vyberieme vhodný typ tepelnej izolácie
(str. 3) s nasledujúcou kombináciou technických a fyzikálnych vlastností:

• čo najnižší tepelný prestup materiálom a odpovedajúca hrúbka tepelnej izolácie,
• požadovaná pevnosť v tlaku s ohľadom na dlhodobé zaťaženie,
• najnižšia trieda dlhodobej nasiakavosti, ako pri difúzii tak aj pri ponorení,
• zaistená odolnosť proti premŕzaniu,
• príslušné povolenie na používanie v zemine resp. pod základovou doskou (napr. povolenie nemeckého inštitútu DIBt).

Uvedeným požiadavkám vyhovujú tepelné izolácie FIBRANxps 300-L, FIBRANxps 400-L, FIBRANxps 500-L, FIBRANxps 700-L. 

Pri projektovaní budovy s veľmi nízkou spotrebou energie má kľúčový význam zníženie tepelných strát.
Zakladaním na pásových základoch je “takmer nulovo energetický dom” z dôvodu strát priestupom betónovou hmotou základov 
prakticky nemožné realizovať, preto sa projektanti nízkoenergetických budov po celej Európe rozhodujú pre tepelne izolované základové 
dosky, čo je novinka u stavieb v Slovinsku.

TAKMER NULOVO ENERGETICKÝ DOM

Nízkoenergetické stavba, ktorá sa v celej Európe intenzívne uplatňuje ako u novostavieb, tak aj pri sanáciách budov, sa orientuje na “tak-
mer nulovú energetickú stavbu”. Čo bolo kedysi doménou jednotlivých entuziastov, sa teraz stáva skutočnosťou.

Nízkoenergetické budovy, predovšetkým ale takmer nulovo energetické budovy, kladú prísne požiadavky na 
stavbu, akými sú okrem iného minimálne tepelné straty a maximálne využitie tepelných ziskov, na čo má vplyv:

• hrúbka vhodnej tepelnej izolácie,
• hrúbka vhodnej tepelnej izolácie,
• presne projektované zostavy konštrukčných systémov so všetkými detailmi a inštrukciami pre realizáciu,
• presné prevedenie tepelnej ochrany kompletného obvodového plášťa budovy bez tepelných mostov,
• architektonické riešenie budovy a orientácie objektu,
• vzduchotesnosť budovy,
• prevetrávanie vrátením tepla zo vzduchu (rekuperácia tepelnej energie zo vzduchu).

Na účinnú ochranu budovy okrem presnej vstavby má samozrejme najväčší vplyv hrúbka vhodnej a presne položenej tepelnej izolácie. 
Pretože však na tepelnú bilanciu budovy okrem v prvom odseku citovaných podmienok majú vplyv úplne všetky súčasti budovy (ako 
obvodový plášť budovy, tak aj vnútorné konštrukcie), môžu byť hrúbky izolácií konštrukčných systémov pre jednotlivé budovy rozdielne. 
Hrúbku izolácie vyberieme s ohľadom na požadovanú energetickú účinnosť budovy. 

tepelná bilancia budovy = tepelné straty - tepelné zisky
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V Slovinsku, kde je väčšina územia ohrozená zemetrasením a kde je nutné stavať odolne proti zemetraseniu, môžeme z dôvodu preťaženia podložia medzi zem-
etrasením využiť dosky s deklarovanou pevnosťou v tlaku minimálne 400 kPa, čo potvrdzuje výskum BEZPEČNOSŤ PASÍVNÝCH DOMOV. Počas zemetrasenia, 
mag. Edo Wallner 2007. FIBRANxps 400-L je tepelná izolácia, ktorá vyhovuje zaťažením obytných domov do výšky troch poschodí, alebo pôdorysne väčším objektom, 
akými sú škôlky, školy, športové haly ... U väčších resp. vyšších objektov s nevýhodnými gabarity používame pevnejšiu izoláciu XPS, ako je napr. FIBRANxps 500-L alebo 
FIBRANxps 700-L. Vhodné rozhodnutie urobia odborníci na bezpečnosť pri zemetrasení na základe analýzy gabaritov a hmoty objektu. Informácie: fibran.sk@fibran.si
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zakladaním na základových doskách. Týmto riešením maximálne obmedzíme tepelné straty konštrukciami v krajine, preto je u takmer 
nulovo energetických domov takéto zakladanie pravdepodobne jedinou vhodnou možnosťou.

Ak je budova projektovaná tak, že je v prípade zemetrasení povolený menší pohyb, môže na inštalačných vedeniach dôjsť k poškodeniu. 
V takom prípade sa navrhujú inštalačné vedenia odolné voči zemetraseniu (flexibilné rúrky, dvojité rúrky ...). Všetky inštalačné otvory, ktoré 
predstavujú oslabenie tepelného obvodového plášťa (tepelné mosty), je potrebné starostlivo tepelne izolovať.

A. Príprava terénu a instalačnej práce

B. Tepelná izolácia základovej dosky

Pre zaistenie stability objektu a účinnej tepelnej ochrany spodnej časti základovej dosky vyberieme vhodný typ tepelnej izolácie
(str. 3) s nasledujúcou kombináciou technických a fyzikálnych vlastností:

• čo najnižší tepelný prestup materiálom a odpovedajúca hrúbka tepelnej izolácie,
• požadovaná pevnosť v tlaku s ohľadom na dlhodobé zaťaženie,
• najnižšia trieda dlhodobej nasiakavosti, ako pri difúzii tak aj pri ponorení,
• zaistená odolnosť proti premŕzaniu,
• príslušné povolenie na používanie v zemine resp. pod základovou doskou (napr. povolenie nemeckého inštitútu DIBt).

Uvedeným požiadavkám vyhovujú tepelné izolácie FIBRANxps 300-L, FIBRANxps 400-L, FIBRANxps 500-L, FIBRANxps 700-L. 

Pri projektovaní budovy s veľmi nízkou spotrebou energie má kľúčový význam zníženie tepelných strát.
Zakladaním na pásových základoch je “takmer nulovo energetický dom” z dôvodu strát priestupom betónovou hmotou základov 
prakticky nemožné realizovať, preto sa projektanti nízkoenergetických budov po celej Európe rozhodujú pre tepelne izolované základové 
dosky, čo je novinka u stavieb v Slovinsku.

TAKMER NULOVO ENERGETICKÝ DOM

Nízkoenergetické stavba, ktorá sa v celej Európe intenzívne uplatňuje ako u novostavieb, tak aj pri sanáciách budov, sa orientuje na “tak-
mer nulovú energetickú stavbu”. Čo bolo kedysi doménou jednotlivých entuziastov, sa teraz stáva skutočnosťou.

Nízkoenergetické budovy, predovšetkým ale takmer nulovo energetické budovy, kladú prísne požiadavky na 
stavbu, akými sú okrem iného minimálne tepelné straty a maximálne využitie tepelných ziskov, na čo má vplyv:

• hrúbka vhodnej tepelnej izolácie,
• hrúbka vhodnej tepelnej izolácie,
• presne projektované zostavy konštrukčných systémov so všetkými detailmi a inštrukciami pre realizáciu,
• presné prevedenie tepelnej ochrany kompletného obvodového plášťa budovy bez tepelných mostov,
• architektonické riešenie budovy a orientácie objektu,
• vzduchotesnosť budovy,
• prevetrávanie vrátením tepla zo vzduchu (rekuperácia tepelnej energie zo vzduchu).

Na účinnú ochranu budovy okrem presnej vstavby má samozrejme najväčší vplyv hrúbka vhodnej a presne položenej tepelnej izolácie. 
Pretože však na tepelnú bilanciu budovy okrem v prvom odseku citovaných podmienok majú vplyv úplne všetky súčasti budovy (ako 
obvodový plášť budovy, tak aj vnútorné konštrukcie), môžu byť hrúbky izolácií konštrukčných systémov pre jednotlivé budovy rozdielne. 
Hrúbku izolácie vyberieme s ohľadom na požadovanú energetickú účinnosť budovy. 

tepelná bilancia budovy = tepelné straty - tepelné zisky

10 11

V Slovinsku, kde je väčšina územia ohrozená zemetrasením a kde je nutné stavať odolne proti zemetraseniu, môžeme z dôvodu preťaženia podložia medzi zem-
etrasením využiť dosky s deklarovanou pevnosťou v tlaku minimálne 400 kPa, čo potvrdzuje výskum BEZPEČNOSŤ PASÍVNÝCH DOMOV. Počas zemetrasenia, 
mag. Edo Wallner 2007. FIBRANxps 400-L je tepelná izolácia, ktorá vyhovuje zaťažením obytných domov do výšky troch poschodí, alebo pôdorysne väčším objektom, 
akými sú škôlky, školy, športové haly ... U väčších resp. vyšších objektov s nevýhodnými gabarity používame pevnejšiu izoláciu XPS, ako je napr. FIBRANxps 500-L alebo 
FIBRANxps 700-L. Vhodné rozhodnutie urobia odborníci na bezpečnosť pri zemetrasení na základe analýzy gabaritov a hmoty objektu. Informácie: fibran.sk@fibran.si
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Poznámka:
Jednotlivé fázy stavby základovej dosky nízkoenergetických budov sú podrobnejšie popísané na webových stránkach www.fibran.com 

c.) Hydroizolácia medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie

Detail 9 - Hydroizolácia medzi dvoma vrstvami izolácie FIBRANxps 400-L. Pokladanie trojhrannej laty, ktorá zabráni zlomu vertikálnej bitúmenovej hydroizolácie.

Hydroizolácia, chránená medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie, 
zaisťuje trvalú ochranu proti vlhkosti. Ak pokladáme hydroizolačnú 
vrstvu na polystyrénovou tepelnú izoláciu, vyberieme samolepiace 
bitúmenové hydroizolačné pásy alebo membrány, ktoré spájame 
horúcim vzduchom. Pre slovinské klimatické pomery, kedy zimné 
teploty klesajú aj pod -10 ° C, sú vhodné elastomérové bitúmenové 
hydroizolácie ( E ) (detajl 9). 

V prípade, že sa bude používať ílová hydroizolácie (detail 8), sa táto 
pokladá nad tepelne izolačné vrstvy. Íl reaguje s vodou z betónu a pô-
sobením tiaže vznikne prírodná ílová hydroizolačná vrstva. Osobitnú 
pozornosť je pritom potrebné venovať spojeniu medzi horizontálnou 
a vertikálnou hydroizoláciou.

PVC nesmie byť používané v priamom kontakte s polystyrénmi. Medzi 
polyvinylchloridové membrány a polystyrénové dosky sa záväzne pok-
ladá deliaca vrstva.

Samolepiace hydroizolácie medzi dvoma vrstvami izolácie FIBRANxps 400-L. 

Detail 10 - Bitúmenová hydroizolácia na základovej doske podsklepeného objektu. Tepelná izolácia FIBRANxps 400-L pod základovou doskou.

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková 
 izolácia
4. FIBRANxps 300-L 
5. hydroizolácia 
6. AB základová doska
7. PE tesniace fólie
8. FIBRANxps 400-L
9. podkladový betón
10. štrkový tampon
11. podložie
12. vonkajšia stena
13. vnútorná omietka 
14. polyesterový filc
15. štrk
16. piesok
17. drenážná trubka

d.) Hydroizolácia na základovej doske

. . . a základový podklad je pripravený pre stavbu nízkoenergetickej budovy. 

F. Zhotovenie železobetónovej základovej dosky…E. Vytváranie tesniacej vrstvy
Tesniaca vrstva (napr. PE fólie) zabraňuje vytekaniu cementového mlie-
ka z betónovej zmesi. Ak sú dosky položené presne, tesniaca fólia nie 
je potrebná, rovnako i v prípade bentonitovej hydroizolácie (detail 8).

D. Debnenie základovej dosky 
Hydroizolácia sa môže položiť aj po postavení debnenia, či už v horizontál-
nej alebo aj vertikálne časti tak, že sa pred betonážou predbežne pripevní 
k debnení dosky. Ak sa tepelná izolácia pokladá v dvoch vrstvách, môže 
sa druhá vrstva FIBRANxps uložiť do debnenia (detail strana 13).

Možnosti prevedenia kombináciou tepelnej izolácie a ochrany 
proti vlhkosti pod základovou doskou:

a.) hydroizolácia pod tepelnou izoláciou,
b) hydroizolácia nad tepelnou izoláciou,
c) hydroizolácia medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie,
d) hydroizolácia na základovej doske.

C. Hydroizolačná vrstva a tepelná izolácia

Detail 7 - Podľa pravidla o rozložení zaťaženia sa rozhodujeme pre stupňovitú stavbu, ako je vidieť v detaile. Príprava tepelne izolačného podkladu bytového objektu.

a.) Hydroizolácia pod tepelnou izoláciou základovej dosky

b.) Hydroizolácia nad tepelnou izoláciou základovej dosky

Detail 8 - Bentonitový (ílová) hydroizolácia položená na FIBRANxps 400-L pred betónovaním základovej dosky školského objektu.

12 13

Pokladanie samolepiacej hydroizolácie na tepelno izolačné dosky FIBRANxps 400-L.
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Kvalita hydroizolácie a dôkladnosť prevedenia pod kótou terénu 
majú mimoriadny význam, pretože sanácia takmer neprichádza 
do úvahy respektíve je značne drahá. Vyberáme hydroizolácie zod-
povedajúce účelu využitia a klimatickým podmienkam.

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková
 izolácia - penová fólia
4. AB základová doska
5. PE tesniace fólie
6. FIBRANxps 400-L
7. hydroizolácia
8. podkladový betón
9. štrkový tampon
10. podložie
11. polyesterový filc
12. štrk
13. vnútorná omietka
14. vonkajšia stena
15. FIBRANxps ETICS
16. fasádna omietka

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková
 izolácia - penová fólia
4. AB základová doska
5. hydroizolácia bentonit
6. FIBRANxps 400-L
7. podkladový betón
8. štrkový tampon
9. podložie
10. FIBRANxps 300-L
11. polyesterový filc
12. štrk
13. vnútorná omietka
14. vonkajšia stena
15. hydroizolácia
16. FIBRANxps ETICS
17. fasádna omietka

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková izolácia
4. AB základová doska
5. PE tesniace fólie
6. FIBRANxps 400-L
7. samolepiaca hydroizolácia
8. podkladový betón
9. štrkový tampon
10. podložie
11. FIBRANxps 300-L
12. polyesterový filc
13. štrk
14. vnútorná omietka
15. vonkajšia stena
16. hydroizolácia
17. FIBRANxps ETICS
18. fasádna omietka
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Poznámka:
Jednotlivé fázy stavby základovej dosky nízkoenergetických budov sú podrobnejšie popísané na webových stránkach www.fibran.com 
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bitúmenové hydroizolačné pásy alebo membrány, ktoré spájame 
horúcim vzduchom. Pre slovinské klimatické pomery, kedy zimné 
teploty klesajú aj pod -10 ° C, sú vhodné elastomérové bitúmenové 
hydroizolácie ( E ) (detajl 9). 

V prípade, že sa bude používať ílová hydroizolácie (detail 8), sa táto 
pokladá nad tepelne izolačné vrstvy. Íl reaguje s vodou z betónu a pô-
sobením tiaže vznikne prírodná ílová hydroizolačná vrstva. Osobitnú 
pozornosť je pritom potrebné venovať spojeniu medzi horizontálnou 
a vertikálnou hydroizoláciou.

PVC nesmie byť používané v priamom kontakte s polystyrénmi. Medzi 
polyvinylchloridové membrány a polystyrénové dosky sa záväzne pok-
ladá deliaca vrstva.
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Detail 10 - Bitúmenová hydroizolácia na základovej doske podsklepeného objektu. Tepelná izolácia FIBRANxps 400-L pod základovou doskou.
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ka z betónovej zmesi. Ak sú dosky položené presne, tesniaca fólia nie 
je potrebná, rovnako i v prípade bentonitovej hydroizolácie (detail 8).
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nej alebo aj vertikálne časti tak, že sa pred betonážou predbežne pripevní 
k debnení dosky. Ak sa tepelná izolácia pokladá v dvoch vrstvách, môže 
sa druhá vrstva FIBRANxps uložiť do debnenia (detail strana 13).

Možnosti prevedenia kombináciou tepelnej izolácie a ochrany 
proti vlhkosti pod základovou doskou:

a.) hydroizolácia pod tepelnou izoláciou,
b) hydroizolácia nad tepelnou izoláciou,
c) hydroizolácia medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie,
d) hydroizolácia na základovej doske.
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Detail 7 - Podľa pravidla o rozložení zaťaženia sa rozhodujeme pre stupňovitú stavbu, ako je vidieť v detaile. Príprava tepelne izolačného podkladu bytového objektu.

a.) Hydroizolácia pod tepelnou izoláciou základovej dosky
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Pokladanie samolepiacej hydroizolácie na tepelno izolačné dosky FIBRANxps 400-L.
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Kvalita hydroizolácie a dôkladnosť prevedenia pod kótou terénu 
majú mimoriadny význam, pretože sanácia takmer neprichádza 
do úvahy respektíve je značne drahá. Vyberáme hydroizolácie zod-
povedajúce účelu využitia a klimatickým podmienkam.
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15. vonkajšia stena
16. hydroizolácia
17. FIBRANxps ETICS
18. fasádna omietka

E N E R G Y S H I E L D .E N E R G Y S H I E L D .



FIBRANxps tepelná izolácia pre extrémne zaťaženie udržuje teplotu zeminy a v zimnom období zabraňuje premrznutiu a tým bráni aj 
nabobtnaniu a poklesu zeminy v letných cykloch zamŕzania a roztápania. Presne opačný účinok vykazuje izolácie prevažne zmrznutej 
zeminy v letnom období. Izolácia zabraňuje roztápaniu v hĺbke, aby sa neznížila nosnosť následne rozmočenej zeminy (čo však v našich 
teplejších krajoch neprichádza do úvahy). Účel tepelnej izolácie spočíva v kontrole prestupu tepla alebo chladu. 

K ochrane proti premrznutiu zeminy používame pevné tepelno izolačné dosky FIBRANxps s deklarovanou pevnosťou v tlaku od 300 do 
700 kPa, s kombináciou technických charakteristík pre trvalo účinný TEPELNÝ ŠTÍT konštrukcií, ktoré sú vystavené vode a vlhkosti. Uza-
vretá bunková štruktúra FIBRANxps tepelnoizolačných dosiek, ktorá vznikne počas procesu extrudovania, totiž takmer úplne zabraňuje 
nasávaniu vody a tým tepelne izolačný materiál dosiahne predpokladaných izolačných vlastností a zaisťuje tak trvalo účinný TEPELNÝ 
ŠTÍT konštrukcií, ktoré sú vystavené vode a vlhkosti. 

Uzavretá bunková štruktúra vnútri tepelnoizolačných dosiek FIBRANxps a jej úplne uzavretý povrch, ktorého sa dosiahne počas procesu 
extrudovania, zabraňuje nasávaniu vody, čím si táto tepelná izolácia zachová predpokladané tepelne izolačné vlastnosti.

Ochrana pojazdných povrchov a plytkých základov spevnených plôch proti následkom premŕzania podložia
Tepelná izolácia zeminy znamená ochranu plytko založených základových konštrukcií alebo upravených plôch proti vzniku poškodenia, 
ku ktorym dochádza následkom cyklického premŕziavania a roztápania resp. vyvolaného napučania a poklesu zeminy.

Tepelnoizolačné dosky FIBRANxps s primeranou pevnosťou v tlaku položíme pod bezprostredne potenciálne ohrozené povrchové 
konštrukcie s dodatkom protimrazovej ochrany v horizontálnom alebo vertikálnom smere po obvodovom plášti konštrukcie.

1. AB doska
2. FIBRANxps 300-L
2A. FIBRANxps 300-L
3. piesok
4. štrkový tampon
5. podložie
6. asfalt

Detail 12 - Vertikálne tepelná ochrana zeminy (2A) pozdĺž upravenej plochy pomocou FIBRANxps 300-L.

Detail prevedenia plytko založenej dosky

Horizontálna tepelná ochrana zeminy (2) FIBRANxps 300-L 
pod základmi upravenej plochy.

Tepelná ochrana podlahy letiskového hangáru FIBRANxps 700-L.

Konštrukcia v kontakte so zeminou, ktoré sú vystavené mrazu:

• plytko založené objekty,
• vonkajšie bazény,
• podzemné dopravné a inštalačné kanály,
• nájazdové mostné rampy,
• dopravné komunikácie na močiarovitom teréne,
• upravené plochy na teréne,
• mostné stĺpy a stĺpy dialkovodov...

Ochrana zeminy v zamŕzajúcej zóne

U nepodpivničených objektov sa pásové alebo jednotlivé základy pokladajú minimálne do zamŕzajúcej hĺbky (v Slovinsku od 70 do 120 cm 
v závislosti na miestnych klimatických podmienkach). Cykly zamŕzania a topenia a následné napučanie zeminy do hĺbky zamŕzajúcej zóny 
môže totiž spôsobiť pohyby alebo poškodenie objektu. Základová doska nepodpivničených objektov ale môže byť aj napriek tomu uložená 
plytšie ako je zamŕzajúca hĺbka, ale v tom prípade sa musí zemina z vonkajšej strany obvodového plášťa budovy chrániť tepelnou izoláciou 
FIBRANxps 300-L v horizontálnom alebo vertikálnom smere podľa štandardu EN ISO 13793.

Detail prevedenia tepelnej ochrany zeminy pod základovou doskou

Detail 11 - Nosnú zeminu pod plytko založeným objektom chránime rozšírenou prvou vrstvou tepelnej izolácie FIBRANxps mimo obvodového plášťa budovy, ale 
druhá vrstva je položená do debnenia základovej dosky.

Udržiavanie nosnosti a trenie zeminy

Stĺpy dialkovodov sú okrem tzv úžitkového zaťaženia káblov resp. 
drôtov ďalej zaťažené snehom, vetrom a tepelnými vplyvmi a k tomu 
ešte nerovnomerným zosadaním menej únosného podložia, preto 
zakladanie vyžaduje osobitnú pozornosť. Cyklické premŕziavanie a ro-
ztápanie zeminy môže oslabiť jej nosnosť vo všetkých smeroch, zmeniť 
trenie zeminy, ktoré má u podobných jednotlivých základov štíhlych 
konštrukcií mimoriadny význam. Proti premŕziavaniu zeminu okolo 
základov tepelne chránime tepelnou izoláciou FIBRANxps v dostatočnej 
šírke, v závislosti na hĺbke zamŕzajúcej zóny v jednotlivých oblastiach.
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1. AB doska
2. tesniace fólie
3. FIBRANxps 400-L
4. samolepiaca hydroizolácia
5. podkladový betón
6. štrkový tampon
7. podložie
8. opaž
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Ochrana pojazdných povrchov a plytkých základov spevnených plôch proti následkom premŕzania podložia
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konštrukcie s dodatkom protimrazovej ochrany v horizontálnom alebo vertikálnom smere po obvodovom plášti konštrukcie.

1. AB doska
2. FIBRANxps 300-L
2A. FIBRANxps 300-L
3. piesok
4. štrkový tampon
5. podložie
6. asfalt

Detail 12 - Vertikálne tepelná ochrana zeminy (2A) pozdĺž upravenej plochy pomocou FIBRANxps 300-L.

Detail prevedenia plytko založenej dosky

Horizontálna tepelná ochrana zeminy (2) FIBRANxps 300-L 
pod základmi upravenej plochy.

Tepelná ochrana podlahy letiskového hangáru FIBRANxps 700-L.
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P r o j e k t u j e m e  a  s t a v i a m e  s  k v a l i t n ý m i
p r o j e k t a n t m i  i  d o d a v a t e ľ m i . . .

Inštrukcie pre používanie tepelne izolačného materiálu FIBRANxps:

Tepelne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu FIBRANxps môžu zostať bez ochrany po viac 
týždňov, bez toho aby im škodil dážď, sneh alebo mráz, len u slnečného svetla je tomu inak. Dosky z 
penového polystyrénu sú podobne ako aj ďalšie pevné penové umelé materiály citlivé na dlhodobé 
vystavenie ultrafialovému svetlu. Pri pokladaní FIBRANxps treba dosky priebežne chrániť proti slnečnému 
žiareniu, preto odporúčame okamžité pokladanie ďalších vrstiev. Dosky, ktoré nebudú na stavbe okamžite 
použité, je potrebné umiestniť do tieňa alebo zakryť povlakom z umelého materiálu svetlej farby. Pod 
priehľadnými alebo tmavými povlakmi môžu vznikať vysoké teploty, ktoré môžu dosku deformovať alebo 
spôsobiť poškodenie jej povrchu. Maximálna teplota pre používanie je 75 °C, pretože pri vyšších teplotách 
začne povrch dosiek mäknúť.
Používanie otvoreného ohňa v bezprostrednej blízkosti FIBRANxps, rovnako tak ako aj ostatných 
polystyrénových tepelných izolácií, je zakázané.
Dosky z penového polystyrénu FIBRANxps treba pokladať na rovné a čisté povrchy.
Na FIBRANxps majú vplyv roztoky na báze benzínu, dechtu, kyseliny mravčej, plyny ako sú: metán, etán, 
propán, bután, heptán..., a ďalej tiež chloridy.

Z dôvodu vylučovania chloridov je v prípade používania PVC hydroizolačnej membrány treba 
medzi fóliu a polystyrénové dosky položiť deliacu vrstvu, napr geo-textíliu.
FIBRANxps je podmienečne odolný v styku s naftou, vykurovacím olejom, parafínovým olejom, 
vazelínou, fenolom, tukom a olejom, ktoré môžu mať pri dlhodobom kontakte vplyv na povrch.
Úplne neutrálnymi voči FIBRANxps sú bitúmen, vápno, cement, sadra ako aj slaná voda, lúhy, 
kyseliny vrátane kyseliny sírovej a fosforové kyseliny, anorganické plyny, alkohol, silikón...

Všetky informácie uvedené v brožúre sú predovšetkým určené pre plánovača a projektantov. 
Údaje vychádza zo štandardov niektorých európskych štátov s dlhoročnou tradíciou tepelnej 
ochrany podzemných konštrukcií a z usporiadaného zákonodarstva v tejto oblasti.
Oddelenie technickej podpory výrobkov firmy Fibran d.o.o je vždy k dispozícii projektantom i 
stavebníkom pre pomoc pri riešení otázok spojených s vlastnosťami a aplikáciami výrobkov 
FIBRANxps alebo na elektronickej adrese: fibran.sk@fibran.com
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Tepelná ochranaTepelná ochrana
podzemných častí

Tepelná izolácia konštrukcií pod povrchom zeme:

• chrání vytápané priestory pred tepelnými strátami a zaisťuje trvalý komfort bývania,

• znižuje teplotné výkyvy chladených priestorov, 

• chráni nevytápané časti budovy pred výskytom kondenzátu a následne pliesní,

• chráni hydroizoláciu pred tepelnými zmenami a mechanickým poškodením a zaisťuje jej trvanlivosť, 

• chráni zeminu proti premŕzaniu a následným bobtnaním a zosadaním.

Na rozdiel od ostatných lepšie prístupných častí budovy je u podzemných konštrukcií najdôležitejšia trvanlivosť materiálov spoľa-
hlivé prevedenie. U obvodových konštrukcií v kontakte so zeminou, predovšetkým u tých pod povrchom zeme, sa nesmieme sústre-
diť, či už ide o zloženie alebo o materiály, iba na cenu investície, ale musíme myslieť i na trvalú účinnosť zloženia konštrukcie, pretože 
ju behom životnosti budovy len ťažko obnovíme a už vôbec nie vymeníme. 
Dôsledné prevedenie a odpovedajúca ochrana hydroizolačnej vrstvy je nutná pre zabránenie vzniku poškodení, ktoré obyčajne 
spozorujeme, až keď sa už objekt používa, čo má za následok mimoriadne vysoké náklady sanácie či nevhodné riešenia. 

Takýmto prístupom ovlivníme náklady po celú dobu životnosti objektu (Life Cycle Cost).
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FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
K očevar jeva  u l ica  1
S I -8000 Novo mesto

sek retar iát  te l :  00386 7  3939 510
sek retar iát  fax :  00386 7  3939 511
prodej  te l :  00386 7  3939 517
technick é poradenst v í  te l :  00386 7  3939 525

e -pošta :  f ibran@f ibran .s i 
www.f ibran .com

FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
Obchodné zastúpenie  SK
prodej  a  technick á  podpora :  00420 737 216 630
e -mai l :  f ibran .sk@f ibran .s i

0100  Katalog VýrobKoV

0111  obrátené roVné Strechy

0130  FaSády

0150  KonštruKcia V KontaKte So Zeminou

KonštruKcia V KontaKte So Zeminou

I n š t r u k c i e  p re  s t a v b y 
s  p o u ž i t í m  t e p e l n e j  i z o l á c i e  F I B R A N x p s
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