
info@isover.cz • www.isover.cz

Divize Isover
saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

PřednostI
■  výborné tepelněizolační vlastnosti (λD = 0,035 W∙m-1∙K-1)
■  vysoká protipožární odolnost
■  nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
■  ekologická a hygienická nezávadnost
■  vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované 
■  dlouhá životnost
■  odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■  snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, lepit, atd.

Balení, transPort, skladování
Izolační desky jsou baleny do PE fólie do volných balíků, nebo jako balíky 
na paletě. Isover TF THERMO je standardně dodáván na paletách (EPS 
prokladech). Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek 
vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

PoužItí
Fasádní desky s podélným vláknem Isover TF THERMO jsou vhodné do 
vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky 
kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Na desky se nanáší 
další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. 
Lepení může být provedeno nanášením lepidla po obvodu desky a do 
terčů ve středu desky. Na kotvení je možné používat např. šroubovací 
fasádní hmoždinky, splňující požadavky podle příslušné ETA. Přesný druh 
kotev, jejich počet a rozmístění je nutné stanovit podle statického výpočtu 
se zohledněním konkrétních podmínek stavby.

Výrobek je vhodný na zateplení fasád rodinných domů.

CharakterIstIka výroBku
Izolační fasádní desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je zalo-
žena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších 
přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do 
finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány  
a mají převážně podélnou orientaci vláken k rovině stěny. Desky je nutné  
v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplova-
cího systému).

souvIsejíCí dokumenty
■  Prohlášení o vlastnostech CZ0001-047
■  Osvědčení o stálosti vlastností 1390-CPR-312/11/P
■ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 

roZměry a Balení
tloušťka [mm] 100 120 140 150 160 180 200

délka × šířka [mm] 1000 × 600

množství v balíku
[ks] 2 2 2 2 2 1 1

[m2] 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,60 0,60

[m3] 0,120 0,144 0,168 0,180 0,192 0,108 0,120

množství na paletě [m2] 31,20 26,40 21,60 21,60 19,20 18,00 15,60

tepelný odpor rd [m2∙K∙W-1] 2,85 3,40 4,00 4,25 4,55 5,10 5,70

teChnICké Parametry
označení jednotka metodika hodnota kód značení

Geometrické vlastnosti
délka l [%, mm] ČSN EN 823 ±2 %

Šířka b [%, mm] ČSN EN 822 ±1,5 %

tloušťka d [%, mm] ČSN EN 822 -1 % nebo -1 mm1) 
a +3 mm Třída tolerance tloušťky T5

odchylka od pravoúhlosti ve směru délky a šířky Sb [mm∙m-1] ČSN EN 824 5

odchylka od rovinnosti Smax [mm] ČSN EN 825 6

relativní změna délky Δεl, šířky Δεb, tloušťky Δεd [%] ČSN EN 1604 1 Rozměrové stabilita za určených teplotních 
a vlhkostních podmínek DS(70,90)

tepelně technické vlastnosti

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD2) [W∙m-1∙K-1]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

0,035
Měření dle ČSN EN 12667

návrhový součinitel tepelné vodivosti λu3) [W∙m-1∙K-1] ČSN 73 0540-3 0,038
měrná tepelná kapacita cd [J∙kg-1∙K-1] ČSN 73 0540-3 800

mechanické vlastnosti

napětí v tlaku při 10% deformaci σ10 [kPa] Deklarace dle ČSN EN 826 20 Deklarovaná úroveň napětí v tlaku 
při 10% deformaci CS(10)20

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt [kPa] Deklarace dle ČSN EN 1607 7,5 Úroveň pevnosti v tahu kolmo k rovině desky TR7,5

Protipožární vlastnosti
třída reakce na oheň [-] Deklarace dle ČSN EN 13501-1+A1 A1

nejvyšší provozní teplota [°C] 200

Bod tání tt [°C] DIN 4102 díl 17 ≥ 1000

vlhkostní vlastnosti

krátkodobá nasákavost Wp [kg∙m-2]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

1 Deklarovaná úroveň krátkodobé nasákavosti WS
Měření dle ČSN EN 1609

dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření Wlp [kg∙m-2]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

3 Deklarovaná úroveň dlouhodobé nasákavosti 
při částečném ponoření WL(P)

Měření dle ČSN EN 12087

Faktor difuzního odporu μ [-]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

1 Deklarovaná hodnota faktoru 
difuzního odporu MU1

Měření dle ČSN EN 12086

ostatní vlastnosti
objemová hmotnost [kg∙m-3] ČSN EN 1602 80–1004)

1)  Platí největší číselná hodnota tolerance.
2)  Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podmínek I (referenční teplota 10 °C, vlhkost udry dosažená sušením) dle ČSN EN ISO 10456. 
3)  Platí pro typické použití v konstrukcích s možným rizikem kondenzace. V případě konstrukce bez možného rizika kondenzace vlhkosti je možné použít deklarované hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti.
4) Objemová hmotnost není konstantní a mění se s tloušťkou výrobku.

Isover tF thermo
Minerální izolace z kamenných vláken

kód specifikace: MW-EN 13 162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 
Identifikační kód typu výrobku: CZ0001-047

svt kód: 8760 

4. 7. 2019       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.




