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1. Specifikace výrobku

1.í.ldentifikace a popis výrobku
lsoAir - izolačnídesky pro vnitřní použití,pro izolaci vlhkých stěn. lsoAir je určen pro teplenou izolaci
stavebních konstrukcí a průmyslových zařízení, lsoAir je hotový výrobek ve formě desek, které jsou
řezány z vyrobených bloků, tvořených směsí polystyrenových kuliček, cementu, vody a dalších přísad.
lsoAir - izolačnídesky pro vnitřní použitínejsou určeny do míst, kde se vyskytuje chemicky agresivní
prostředí a koroze, zpŮsobená chloridy, Výrobek také není určen do prostředí pro přímý styk s pitnou
vodou.
1.2. Vymezení způsobu použitívýrobku ve stavbě
lsoAir - izolačnídesky pro vnitřní použití,jsou určeny zejména pro tepelnou izolaci vlhkých stěn. lsoAir
je urČen pro teplenou izolaci stavebních konstrukcí a průmyslových zařízení.lsoAir je hotový výrobek
ve formě desek, které jsou řezány z vyrobených bloků, tvořených směsí polystyrenových kuliček,
cementu, vody a dalších přísad.

-

lsoAir - izolačnídesky se lepí na zdivo pomocí difúzně otevřeného lepidla na bázi cementu. lsoAir
izolaČnídesky je možnénechat v bez dalšívrstvy (sklepní prostory) nebo dokončit s použitímdalších
vhodných vrstev například vnitřní omítkou, SDK, vzhledem k danému účelupoužití.Všechny použité
materiály (lepidlo, štuk, malba atd.) musí být difúzně otevřené.

2. Posouzení shody se základními požadavky nařízení vlády '16312002
nařízení vlády 31212005 Sb. a nařízení vlády 21512016 Sb.

Sb. ve znění

2. 1 Postup posouzení shody
lsoAir - izolačnídesky pro vnitřní použití,jsou určeny zejména pro tepelnou izolaci vlhkých stěn jsou
stanoveným stavebním výrobkem. V rámci přílohy 2 NV 31212005 Sb. spadají do skupiny č. 5
Ochranné, tepelně izolačnímateriály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla, 1.
Tepelněizolačnívýrobky(hotové výrobky a výrobky určenépro vytváření na místě).
Pro výrobky skupiny 5, podskupiny 1, stanoví příloha č. 2 NV 31212005 Sb. postup posuzování shody
podle § 7 (ověřeníshody typu uýrobku),
Pro danou skupinu výrobků byl v rámci koordinačníchaktivit ÚtrtltlZ zpracován Technický návod o5-o117ab, ktený se stal východiskem pro vymezení rozsahu sledovaných vlastností a metod pro jejich
zjišt'ování.

Byla prověřována shoda v|astností se základními požadavky uvedeného nařízení vlády
konkretizovanými ve stavebním technickém osvědčení STO - AO 224 - 1199t2o22, vydaném
lnstitutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín,
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2. 3 Odběr vzorků
Vzorky nebyly odebírány, byly dodány výrobcem do zkušební laboratoře.
2. 4 Místo provedení

zkoušek

Zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1018,5,1026, 1048,1195, 1Oo7,4, TZÚS Praha,
s.p.

Hodnoceníspojenés posuzováním shody bylo provedeno v lTC, a. s., Zlín, AO 224.

2.5 Výsledky zkoušek
Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky příslušnýchtechnických předpisů shrnuty v tabulce

l.

Tabulka č. 'l: Srovnání zjištěných hodnot s požadavky určených technických předpisů
Název sledované
vlastnosti
pevnost v tlaku
pevnost v ohybu
objemová hmotnost

reakce na oheň
Součinitel tepelné
vodivosti

sorpčnívlhkost
nasákavost
faktor difúzního
odporu
stanovení obsahu
přírodních
radionuklidů
hmotnostní aktivita
"uRa index
hmotnostní aktivity

*

Zkušebnípředpis

požadovaná hodnota

Zjištěná hodnota

cSN EN 826
csN EN 12089

ž 0,35 MPa
> 0,25 MPa

0,817 ltilPa *
0,446 N/Pa *
219,95 kg/m3 *

čsru rru tooz
CSN EN 13501-1+A,1
čsru rru lso 1716
čsru rru lre,823

230

t

20 kq/m"

A2-s1, d0

A2-s1, d0

čsN eru lp667

max. 0,1 W.m-l.K1

max. 0,084 W.m-l,K-'

čsru eru lso 29767

š 5,0 kg/m2

4,82 kglm2

3 -,15

3,1

š 150 Bq.kg-'
š 0,5

š 150 Bq.kg-'

čStrt

=N

12086

doporučeníSÚJB
2009

š 0,5

průměrná hodnota

3. Závér
Na základě kontrolních zkoušek byla prokázána shoda vybraných vlastností posuzovaného výrobku
s požadavky stavebního technického osvědčeníSTO-AO 224-119912022.

!

G

ťo

lT@"

lNsTlTUT PRo TEsToVÁruÍ a CERTIFIKACI, a. s.
DlvlzE

csl-

cENTRuM sTAvegNíHo lruženÝnsrví

č.7835a2455 l 2022
str.4 l 4

4. Seznam podkladů pro vypracování protokolu

o
o
o

o ověření shody typu výrobku

Smlouva o kontrolní činnosti ó.783502455
Stavební technické osvědčeníSTO-AO 224-119912022

Protokol č. 010-031860 o zkoušce objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v ohybu,
krátkodobé nasákavosti a rovnovážné vlhkosti, vydaný ČlA akreditovanou laboratoříč.,1o18.5

Čnakreditovanou

a

Protokol č. 010-031798 o zkoušce propustnosti vodní páry, vydaný
č. 1018.5

a

Protokol é.070-044510 o zkoušce stanovení součinitele tepelné vodivosti na dodaných vzorcích
polystyrenbetonu, vydaný ČA akreditovanou laboratoří č. 1018,

a

Protokol č. 040-043836 o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních
materiálech, TZÚS Praha, s.p.

a

a

laboratoří

Protokol o klasifikaci reakce na oheň stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně
izolačníchvýrobků potrubí podle Čsru eN 135o,t-l +A1 :2010, č1.1 1 , PK,l-o1-15-o20-C-0, výdaný
PAVUS, a.s.
Protokol o zkouškách reakce oheň Pr-1 5-1.044, ČStt rru 13823, vydaný ČlA akreditovanou

laboratoří č. 1026
a

Protokol o zkouškách reakce oheň Pr-15-1.043, ČSru eru 13823, vydaný

laboratoří č. 1026

l

ČA akreditovanou
l cP004

a

Protokol o zkoušce č.417 / CP001 l20,417 / CP003 l20,417
vydaný ČlA akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195

a

Protokol o zkoušce č, 22lT0O4a, Stanovení tepelného odporu deskovou metodou ČSN eru
12667, Stanovení krátkodobé nasákavosti ČSN EN 29767, Stanovení sypné hmotnosti ČSN
727O18, vydaný ČlA akreditovanou zkušební laboratoří č, 1OO7.4

a

CP002 l20, 417

l2o,

Expertní zpráva č. 830 1800 J252, posouzení funkce desek systému lsoAir, ČVUr v Praze, 17.

září2018

