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Izolační desky z šedého pěnového polystyrenu 

Desky z šedého EPS balené v průhledných obalech se nesmí skladovatDesky z šedého EPS balené v průhledných obalech se nesmí skladovat 
na přímém slunci, u neprůhledných obalů toto nebezpečí nehrozí.
Při montáži desek z šedého EPS musí být fasáda 
dostatečně stíněna !!!dostatečně stíněna !!!
Vlivem použité suroviny mohou být desky šedostříbrné nebo tmavě šedé
(grafit,), ale jejich parametry jsou identické.
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Izolační desky EPS F  CLIMA Rda
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Izolační desky EPS F  CLIMA Sd
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Izolační desky z MW Frontrock MAX E
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Izolační desky Kooltherm K5
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weber.therm LockPlate System - ETICS with integrated
VIP (vacuum insulation plate)

• Patentovaný ETICS s integrovanou VIP deskou
• weber.therm LockPlateweber.therm LockPlate
• λd = 0,007 W/mK-VIP desky
• Výhodou je též flexibilita a rychlá montáž
• Zajišťujeme plánování rozvrhu desek pomocí• Zajišťujeme plánování rozvrhu desek pomocí       

LockPlate™ Planner software
• Tl.desek je 9 cm s 3cm VIP ….U=0,17 W/m2K

Tl d k j 10 4 VIP U 0 15 W/ 2K
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• Tl.desek je 10 cm s 4cm VIP…U=0,15 W/m2K



weber.therm LockPlate System - ETICS with integrated
VIP (vacuum insulation plate)

Shrnutí:
Tepelné mosty styků izolačních desek s VIP jsou v každém místě 
minimalizovány:minimalizovány:

- Přeložením spojů desek horizontálními deskami LockPlate™, vyrobena 
vždy s VIPvždy s VIP
- LockPlate™překrývá jak VIP základních desek, tak i spoje mezi nimi
- Vertikální LockPlate™ může být s VIP nebo z jiného vysoce účinného 
izolantuizolantu
- Tepelný tok tak prochází vždy přes LockPlate™, které výrazně 
minimalizují rozdíly v tepelných vodivostech jednotlivých komponentů
- LockPlate™ Systém nabízí dvourozměrné úpravy při aplikaci, až 16%     y p y p p ,
variace na fasádě při využití pouze 3 typových rozměrů VIP,
- Asymetrických úpravy desek LockPlate™ zvyšují variabilitu systému
-Systém umožňuje mechanické kotvení desek hmoždinkami

Při aplikaci se používají běžná lepidla, kotevní prvky a povrchové úpravy
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Izolanty porovnání
λd (W/mK)              µ rozměr        třída reakce 

( či i l l é di i) (f k difů íh d ) h ň(součinitel tepelné vodivosti) (faktor difůzního odporu)   mm            na oheň
Expandované izolanty

EPS 70F                 0,038                20-40             500/1000           E
EPS 100F               0,037                30-70             500/1000           E
EPS P(perimetr)     0,034                40-100           600/1250            E -sokly
EPS-šedý               0,032                20-40             500/1000            Eý
EPS-Clima Rda        0,036                 10                 500/1000            E
EPS-Clima Sd        0,032                 10                 500/1000            E

Extrudované izolantyExtrudované izolanty
XPS                        0,032             100-160               600/1250         E -sokly

Minerální izolanty  
Podélná orientace 0 038 1 500/1000 A1Podélná orientace  0,038                1                    500/1000           A1
Kolmá orientace     0,042                 1                   333/1000           A1
Frontrock max E    0,036                 1                    500/1000           A1

Fenolické izolantyFenolické izolanty
Koolterm                0,021              35                     400/1200            C

Vakuované izolace
ů
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Lock Plate              0,007                - dle požadavků    E 



ETICS weber thermETICS weber therm 
plus ultrap

Zateplovací systém s Evropským technickým schválením dle 
ETAG 004ETAG 004
Zateplovací systém s omítkou weber therm plus ultra je určen ke 
vnějšímu zateplení fasád:         - obytných budov 

- občanských staveb
- průmyslových staveb

Zateplovací systém je  určen pro:    - rekonstrukce 
novostavby- novostavby

Použité izolační desky:            fenolické izolační desky Kooltherm K5
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ETICS weber.therm plus ultra

weber.therm plus ultra
Izolační desky Kooltherm K5Izolační desky  Kooltherm K5
λd = 0,021 W/mK

Lepicí a stěrková hmota

weber.therm plus ultra
Lepicí a stěrková hmota

Omítka weber.pas

13



Fenolické izolační desky Kooltherm K5

Format desek: 1200 x 400 mm

Tloušťka desek:
jednovrstvé: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120mm
dvouvrstvé: 140, 160, 180, 200, 220, 230,…. Mm

Materiál: tuhá fenolová pěna na površích opatřena 
tkanou foliítkanou folií
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Fenolické izolační desky Kooltherm K5

Součinitel tepelné vodivosti λd :
20-24mm: 0,025 W/mK20 24mm: 0,025 W/mK
25-44mm: 0,024 W/mK
nad 45mm: 0,021 W/mK

Objemová hmotnost:  35 kg/m³
Třída reakce na oheň izolační desky C dle ČSN EN 13 501 1Třída reakce na oheň izolační desky C dle ČSN EN 13 501-1

Třída reakce na oheň ETICS weber therm plus ultra B-s1-d0 dle 
ČSN EN 13 501 1ČSN EN 13 501-1
Faktor difúzního odporu μ: 35
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Nízká tloušťka izolantu nevytváří  hluboké 
špaletyp y

Výhody:  

J d d hé í kJednoduché osazení okna
Jednoduché řešení parapetu
Mělká špaleta vytváří menšíMělká špaleta vytváří menší 
zastínění okna
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Použití fenolické izolační desky na zateplení 
špaletyp y

1

1

λd =

λd = 
0,021

λd  
0,040
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Z velké tloušťky použitého izolantu vychází 
větší hloubka parapetních plechů p p p
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Z důvodu malého přesahu střechy lze použít zateplovací 
systém s omezenou tloušťkou izolantu
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Zateplení lodžie

Plocha nezateplené lodžie 6 m²

plus ultra užitná plocha lodžie
0 5 ² ětšío cca 0,5 m² větší

Lodžie zateplená 12cm
5,13 m²

Lodžie zateplená 6 cm
weber.therm plus ultra

5,59 m²

2020

5,59 m



Omítky

Jako povrchové úpravy jsou v systému weber therm plus ultra
použity pastovité omítky v kombinaci s podkladním nátěrem 
weber.pas podklad UNI:

Weber.pas silikatputz                 (Weber.pas silikát)
Weber.pas kunstharzputz          (Weber.pas akrylát)          
Weber.pas Extra clean               (Weber.pas sisi)
Weber.pas silikonharzputz        (Weber.pas silikon plus)
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Používané názvy dle ČSN 73 05 40 pro λ a R

D kl á á h á h d t t l ý h l t tíDeklarovaná a návrhová hodnota tepelných vlastností.

λ (W/mK) - součinitel tepelné vodivosti, R=d/λ (m2K/W), U=1/Rλ (W/mK) součinitel tepelné vodivosti, R d/λ (m2K/W), U 1/R 
(W/m2K)

Deklarovaná hodnota = stanovená výrobcem podle norem, označena
též laboratorní (v tzv. suchém stavu)

λk = λd / ( 1-Zw . u23/80 )  Z-vlhkostní součinitel
u-charakteristická vlhkost materiálu

Ná h á( ý čt á) t b ěl být d d ý čtNávrhová(výpočtová) = ta by měla být uvedena do výpočtu

pro vnější kce = dle ČSN 73 05 40 z tabulky nebo výpočtem.
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ETICS – tepelně technické požadavky

Dimenzování tepelně izolační vrstvy ETICSDimenzování tepelně izolační vrstvy ETICS
Součinitel prostupu tepla Un

požadované Un max = 0 38 W/m2 K pro těžképožadované Un max = 0,38 W/m .K pro těžké 
konstrukce, 
Un max 0,3 = W/m2.K pro lehké (do 100kg/m2)
Doporučené hodnoty jsou na cca 2/3 požadovaných 
(tedy Un dop = 0,25 W/m2.K)

Měrná spotřeba energie na vytápění
Třídy energetické náročnosti budov A,B,C,D,E,F,G , hodnoty 

ve třídě C jsou referenčnímive třídě C jsou referenčními
Např. rodinný dům ve třídě A spotřebu <51 kWh/m2.rok

B <51-97 kWh/m2.rokB                 51 97 kWh/m .rok
C                 <98-142 kWh/m2.rok

Max 50 kWh/m2 .rok ……….........nízkoenergetické 
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g
Max   15 kWh/m2. rok…………….pasivní



weber-panelweber-panel

Co nabízí weber-panel ? 

www weber-panel czwww.weber-panel.cz
S čím Vám můžeme pomoci? 

weber.panel představuje systém technických,
materiálových a technologických znalostí 

společnosti S-G Weber Terranova,a.s.
Rady a doporučení pro žadatele dotačních titulůRady a doporučení pro žadatele dotačních titulů

Normy, předpisy a odkazy
Aktuální informaceAktuální informace

Systém pro opravy a regeneraci
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bytových domů.



weber-panelweber-panelweber panelweber panel
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Weber.panel - kalkulátor úspor energiíWeber.panel - kalkulátor úspor energií

Město / obec / B šMěsto /  obec / 
lokalita 

Beneš ov

Venkovní 
návrh ová  teplota 
v zimní m obdob í 
Θe 

- 15
°C  

Délk t éhDélka otop ného 
obdo bí d 

234
dní 

Průměrn á 
venkovní teplota 
v otopné m obdob í 
Θ

3.5
°C  

Θe m

 
 
Převažu jící vnitřní teplota v otop ném ob dobí Θ im  
obvyk lá teplota v interiéru se uv až uje 20 °C 

20
°C 

Objem bu dovy VObjem bu dovy V  
v ně jš í objem v ytápěné zóny  budov y, nezahr nuje nev ytápěné podkroví, garáž, sk lepy , lodžie, 
řím sy, atiky  a základy 

600
m3 

Celková plocha A  
s oučet vněj ších ploc h ochlazovaný ch kons tr uk cí ohraničujícíc h objem budov y 

440
m2 

Celková po dla hová plocha Ac  
podlahová ploc ha vš ech podlaží budovy vy mezená m ezi  vnějšími  stěnami (bez neobyv atelnýc h 

ů
162

m2
s klepů a oddělenýc h nevytápěných pr os tor) m

Objemový faktor tvaru b udovy A / V  0.73
m-1 

Trvalý tepelný zisk H+ 
Obv yklý  tepelný zis k zarhrnuje teplo od s potřebičů  (cc a 100 W/byt), teplo od lidí (70 W /os .)  
apod. 

380
W 

Int enzita větrání nInt enzita větrání n 
obvyk lá intenzi ta vě trání u těsných staveb (novostav eb) je 0.4 h-1 , u netěsných stav eb může být 
1 i víc e 

0.4
h-1 

Účinnost systému rekuperace tepla η re k 
zadejte deklarovanou účinnos t (v e vý počtu bude s nížena o 10 %) -- -  bez  r ekuper ac e -- -

Solární tepelné zisky H s+ 

P žít li řibliž ý ý č t dl hlášk č 291/200 1 Sb 1620
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Použít velice přibližný výpočet dle vyhlášky č.  291/200 1 Sb

Zadat vlast ní hodn otu vyp očtenou ve specializovaném  prog ram u  

1620
kW h / rok 



Weber.panel - kalkulátor dotacíWeber.panel - kalkulátor dotací

Orientační kalkulace nákladů na úsporná opatření a možné dotace z programu Zelená úsporám

bytový dům

celková podlahová plocha 0 m2

počet bytů 0p y

počet podlaží 1

celková plocha fasády 0 m2

z toho plocha oken a dveří na fasádě 0 m2

procento dosažených úspor nebo při celkovém
5

celková investice, dotace investice dotace

- Kč                    

procento dosažených úspor nebo při celkovém 
zateplení dosažení měrné roční spotřeby tepla

* současně je možno čerpat 
dotaci 15tis Kč na výpočet 
úspor a 2tis Kč/bytovou 
jednotku na projekt

1. venkovní stěny - fasáda síla izolantu

1 2 - Kč                      
*kompletní cena materiálu, realizace a lešení

2. výplně oken, dveře

jednotku na  projekt 

vnější tepelně izolační systém ETICS 100mm

1 - Kč                      
3. střecha, strop horního podlaží

1 - Kč                      
4. strop sklepa, podlaha přízemí

*  tato kalkulace je pouze orientační, pro 
přesnější informaci o nákladech je 

střecha, strop

výplně otvorů

p p , p p

1 - Kč                      
5. řízené větrání s rekuperací

1 - Kč                      

možno zpracovat běžnou obchodní 
kalkulaci pro konkrétní stavbu

*  dotaci lze získat u každého bytu 
pouze na maximální plochu 120m2, tato 
kalkulace plochu bytů průměruje

podlaha

varianta
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Děkuji za pozornost j p

kontakt: ing.Robert Mikeš
robert.mikes @ weber-terranova.cz@

www weber-terranova czwww.weber terranova.cz
www.weber-panel.cz
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