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polystyrénu si
môžete overif sami
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Bratislava -,

Energetickú hospodárnosť bu- .
dov a výšku vašich úspor naj-
významnejšie ovplyvní správ-
ne navrhnutá a zabudovaná
tepelná izolácia. Znižovanie
spotreby energie v budovách

-je jednou z priorít Európskej
únie. Pripravované legislatív-
ne zmeny v tejto oblasti budú
v horizonte niekoľkých ro-
kov požadovať stavbu budov
takmer s nulovou spotrebou
energie. V najbližšom období
sa normatívne predpisy na te-
pelnotechnické vlastnosti bu-
dov budú sprísňovať nielen
u nás, ale aj v celej Európskej
únii. Môže byť natoľko výraz-
né, že vlastnosti niektorých
súčasných tepelnoizolačných
systémov už nemusia' novým
požiadavkám vyhovovať.

Bez certifikátu nie
Odborníci prízvukujú význam
používania certifikovaného
kontaktného tepelnoízolačné-
ho systému ETIeS pri obnove
budov. ETIeS, pre ktorý bolo
vydané technické osvedče-
nie, zaručuje kompatibilnosť
a dlhodobú životnosť kompo-
nentov kontaktného tepelno-
izolačného systému, ktoré sú
vhodne kombinované v ucele-
nom a odskúšanom systéme
od jedného dodávateľa celé-
ho tepelno izolačného systé-
mu vrátane záruk jeho kvali-
ty a životnosti. Vzhľadom na
budúce sprísňovanie požia-
daviek odborníci odporúčajú

. realizovať certifikovaný kon-
taktný tepelnoizolačný sys-
tém s vyššími .hrúbkamí te-
pelnej izolácie.

Zvyšujúce sa hrúbky tepel-
noizolačnej vrstvy znamenajú
aj nárast ich hmotnosti. Práve
pre nízku hmotnosť a prijateľ-
nú cenu je penový (expando-
vaný) polystyrén (EPS) naďalej
najviac používaným materi-
álom na zatepľovanie na Slo-
vensku a v mnohých iných
krajinách. Jednoduchá mani-
pulácia a ľahké opracovanie
bežnými nástrojmi znižuje aj

cenu práce a súčasne zvyšu-
je kvalitu zhotovenia kontakt-
ného tepelnoízolačného systé-
mu na stavbe. Kvalitný EPS má
dobré mechanické vlastnos-
ti zaručujúce odolnosť mate-
riálu proti vonkajším tlakom
a nárazom. Odoláva tiež vlh-
kosti, vode aj vonkajším tep-
lotám. Je zdravotne neškod-
ný a recyklovateľný. Moderná
technológia jeho výroby sa
vyznačuje nízkou spotrebou
pary a veľmi nízkou úrovňou
emisií, ktorá výraznejšie neza-
ťažuje životné prostredie.

Treba technické
osvedčenie,
Energia potrebná na výro-
bu EPS izolačných výrobkov
Je vyvážená energetickými
úsporami už po prvých šty-
roch mesiacoch využívania.
Rovnako je jeho bezpečné
používanie podmienené ná-
ročnými skúškami v akredi-
tovaných a notifikovaných la-
boratóriách a vydanie súhlasu
s jeho používaním v kontakt-
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Objemová hmotnosť
min. 13.5kg/m3

hrúbka počet ks hmotnosť
(mm) v balíku balíka (kg)

50 12 4,05

60 10 4,05

,,70 8 3,78'

80 7 3,78

90" 6 3.65

100 6 4,05

110 5 3.71

120 5 4,05

130 4 3,51 :o'

140 4 3,78

150. 4 4,05

160 3 3.24

170 3 3.44

180 3 3,65

190 3 3.85

200 3 4,05

" Tepelná
izolácia predsta-
vuje iba jednu
zo zložiek zateplo-
vacieho systému.
Budove môže
priniesť zníženie
spotreby energie.

ných tepelnoizolačných sys-
témoch je podmienené vyko-
naním predpísaných skúšok
vrátane požiarnej skúšky na
tzv. SBi-test.

Ná Slovensku sa v staveb-
níctve používa výhradne- sa:
mozhášavý EPS. Technické
osvedčenie vydáva a skúšky
vykonáva Technický a skú-
šobný ústav stavebný Bratisla-
va, príčom ide o náročné skúš-
ky podľa európskych noriem .
Preto sa odporúča výhrad-
Ne používať kontaktné tepel-
noizolačné systémy, na ktoré
bolo vydané takéto národné
technické osvedčenie, resp.
Európske technické osvedče-
nie, tzv. ETA (European Tech-
nic al Approval). O vydaných
a platných technických osved-
čeniach môžete dostať infor-
mácie v TSÚS Bratislava.

"Vyberať kvalitné výrobky
tepelných izolácií z EPS na
Slovensku napomáha projekt
Monitoring kvality EPS, ktoré-
ho cieľom je zabezpečiť kvali-
tu výrobkov tepelných izolácií
z EPS na zatepľovanie v súlade
s garantovanými vlastnosťami,
ktoré sú deklarované vo Vyhlá-
sení zhody, a tým zabezpečiť
dlhodobú životnosť a kvalitu
zateplenia," vysvetľuje Ing.
Marta Strapková, výkonná ria-
diteľka Združenia výrobcov,
spracovateľov a používateľov
expandovaného polystyrénu.
Projekt sa realizuje v zmluvnej
spolupráci s TSÚS Bratislava.

Na Slovensku sa v stavebníctve používa výhradne
samozhášavý EPS. FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKY

V'súčasností sa v spolupráci
so Štátnou obchodnou inšpek-
ciou realizuje projekt zamera-
ný najmä na fasádny polysty-
rénEPS 70F.

následok nedostatočný efekt
úspor energie a 'môže viesť aj
k poruchám tepelnoízolačné-
ho systému. -:

"Pokiaľ sa rozhodnete ove-
riť si kvalitu aj laickým postu-
pom, tak nekvalitný penový
polystyrén môžete rozpoznať
aj vy sami. Prezrádza ho obje-
mová hmotnosť, ktorá nesmie
byť nižšia ako 13,5 kg/rn'. Od-
vážte preto balík bežne pre-
dávaného penového (expan-
dovaného) polystyrénu EPS
70F. Výsledky vášho merania
porovnajte s hodnotami uve-
denými v tabuľke, ktoré pred-
stavujú normou požadovanú
hodnotu. Pokiaľ je hodnota
nižšia, ide o menej kvalitný
penový polystyrén." odporú-
ča Marta Strapková. .

Dôležité sú úspory
energie
Výsledky posledného monito-
ringu kvality EPS na Sloven-
sku za rok 2010 potvrdili, že
sa u nás síce v malej miere,
ale predsa vyskytne aj menej
kvalitný penový polystyrén.
Ide predovšetkým o importo-
vaný EPS, kým EPS od domá-
.cich výrobcov má potrebnú
kvalitu v súlade s eurôpskymí
aj našimi normami (STN EN 13
163). Zateplenie ETIeS na báze
penového polystyrénu, ktorý
nespÍňa normou požadované
kvalitatívne požiadavky, má za @'PEREX,A.S., VŠETKY PRAVA VYHRADENÉ


