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1 V‰eobecnû
1.1 Popis
URSA XPS® je registrovaná značka pro tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu žluté barvy vyráběné
firmou URSA. Materiál je vyráběn a jeho vlastnosti jsou deklarovány v souladu s EN 13164 „Tepelně izolační výrobky
pro stavebnictví - průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS)“.
Dodává se ve třech variantách:
Standardní materiál URSA XPS® N-III s nižší tepelnou vodivostí a URSA XPS® N-V se zvýšenou odolností v tlaku,
URSA® XPS N-VII pro extrémně zatěžované plochy. URSA XPS® N-PZ je na povrchu opatřen za tepla vytvořenou tzv.
vaflovou strukturou.
U desek z extrudovaného polystyrenu URSA XPS® N (NATUR) je při výrobě použit jako pěnidlo výlučně CO2 a neobsahují tedy FGKW, HFCKW a HFKW. Desky URSA XPS® HR jsou vyráběny pomocí plynů HFKV 134 a v souladu s
Kiotským protokolem.
1.2 Vlastnosti
Extrudovaný polystyren URSA XPS® vykazuje stabilně nízkou tepelnou vodivost a vysokou pevnost v tlaku. Vzhledem
ke struktuře uzavřených buněk, kterými je materiál tvořen a uzavřené struktuře povrchu, vykazuje materiál velmi
nízkou nasákavost a nulovou kapilaritu (kapilarita je prakticky nulová).
1.3 Dohled a certifikace
Všechny produkty URSA XPS® nesou v souladu s EN 13164 označení CE, jejich kvalita je v souladu s požadavky této
normy sledována FMPA ve Stuttgartu.
1.4 Skladování a stav před montáží
URSA XPS® je stabilní při působení mrazu, deště a sněhu, při působení ultrafialového záření jejich povrch větrá
a křehne. URSA XPS® by proto měl být při skladování a montáži chráněn před slunečním světlem.
• Jako zakrytí je vhodná světlá fólie, protože pod tmavě zbarvenou fólií se může hromadit teplo, které může
ovlivnit tvarovou stabilitu, případně vést až k deformacím desek.
• Skladované desky by měly ležet rovně a v suchu a měly by být chráněny před větrem.
• URSA XPS® je obtížně vznětlivý, ale hořlavý. Zapálený materiál hoří při silném vývinu kouře. Chraňte proto před
otevřeným plamenem. V blízkosti URSA XPS® je třeba zabránit skladování snadno zápalných hmot.
1.5 Chemické chování
Chemické a fyzikální chování výrobků URSA XPS® odpovídá polystyrenu, vzhledem ke své struktuře reaguje URSA
XPS® zrychleně. Bližší údaje viz. tabulka 1.
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Tabulka 1: Chemické chování URSA XPS®
Stavební hmoty

Chemikálie

Chemikálie

Îivice

+

Voda

+

Aromatické uhlovodíky

-

Studená Ïivice
na vodní bázi

+

Slaná voda

+

Halogenní uhlovodíky

-

Îiviãné lepidlo
(adhesivní Ïivice)

o

Louhy

+

Alifatické uhlovodíky:

Rozpou‰tûdla,
napﬁ. benzin
Dehet

-

Kyseliny (slabé a zﬁedûné)

+

-

Kyseliny (koncentrované)

Methan, ethan, propan,
butan, heptan
Benziny

-

Vápno

+

Kyselina solná (do 35%)

+

Nafta, topn˘ olej

o

Cement

+

Kyselina solná (do 95%)

+

Parafinov˘ olej

o

Sádra

+

Kyselina fluorovodíková

+

Vazelina

o

Anhydrit

+

Kyselina fosforeãná

+

-

Kyselina mravenãí

-

RÛzné

-

Anhydrit kyseliny octové

-

Fenol

o

Anorganické plyny, zkapalnûné
(kyslík, CO2 atd.)

+

1% roztok fenolu

+

Organické plyny, zkapalnûné
(metan, etan, propylen atd.)

-

Silikonové oleje

+

Éter

-

Kafrové páry

-

Tuky a oleje

o

Naftalínové páry

-

Alkoholy

+

Tetrahydrofuran

-

Estery

-

Ketony

-

Aminy

-

-

+ odoln˘; - neodoln˘; o omezenû odoln˘, pﬁi del‰ím pÛsobení se mÛÏe vytvrzená pûna smr‰tit nebo povrch
deformovat.
1.6 Zpracování
Desky URSA XPS® lze zpracovávat bûÏn˘m náﬁadím.
Vysoká koncentrace prachu mÛÏe zpÛsobovat dráÏdûní sliznic, pracovi‰tû proto musí b˘t dobﬁe vûtrané.
1.7 Zacházení s povrchem
Povrch by mûl b˘t chránûn pﬁed del‰ím pÛsobením sluneãního záﬁení, napﬁ. omítkami, nátûry nebo pﬁedvû‰en˘mi
fasádními prvky.

2 Lepení a kotvení
Vzhledem k citlivosti polystyrenu na organická rozpouštědla, je třeba používat jen taková lepidla, která jsou bez obsahu
organických rozpouštědel, či jsou přímo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu určená. V případě pochybnosti je
třeba požádat o vyjádření výrobce či provést zkoušku.
V některých případech je vhodné povrch desek URSA XPS® před lepením zdrsnit pomocí ocelového kartáče nebo brusného papíru.
Povrch desek URSA XPS® N-PZ s tzv. vaflovým povrchem není před lepením či stěrkováním třeba dodatečně zdrsňovat.
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Lepen˘ spoj desek URSA XPS® mÛÏe zmûnit poÏární odolnost (ve smyslu DIN 4102).
JestliÏe je na masivním podkladu poÏadováno dodrÏení tﬁídy B1, je nutné pouÏít lepidlo, které má ve spojení s polystyrénem osvûdãení pro tﬁídu B1. Vhodné jsou reaktivní pryskyﬁice, disperzní lepidla a lepidla na bázi kauãuku.
V˘bûr vhodn˘ch lepidel viz. tabulka 2.
Tabulka 2: Znaãky lepidel s osvûdãením tﬁídy zápalnosti B1 (v˘bûr)
Lepidlo
Maxit Multi 271

V˘robce
Heidelberger Zement

Druh
Pastózní lepicí stûrka

Ardurit X7G

Ardex

Ardurit X7G Plus

Ardex

Ceresit CP 43

Henkel

Tenkovrstvá lepicí
modifikovaná stûrka
PruÏná lepicí stûrka
na bázi cementu
Tûsnicí stûrka
na Ïiviãnokauãukové bázi

Nr. Sicher 106

Heidelberger Zement

PCI-Elfatherm

PCI

Terokal 723

Teroson

Lepicí modifikovaná
cementová stûrka
Lepicí modifikovaná
cementová stûrka
Lepidlo na polyuretanové bázi

Podklad
Speciálnû na Ïiviãné
podklady
Beton, omítka, zdivo
Beton, cementov˘ potûr,
omítka, zdivo
Zdivo, beton,
izolaãní omítka,
cementov˘ potûr
Zdivo, beton,
cementov˘ potûr
Beton, pórobeton,
cementová omítka, zdivo
Kov, dﬁevo, zdivo,
sádrokarton

2.1 Lepení a kotvení na vodorovn˘ch plochách
2.1.1 Ploché stﬁechy
K vodorovnému lepení URSA XPS® na bitumenové izolace je moÏné pouÏívat horké bitumenové smûsi. Lepicí smûs by
mûla pﬁed pokládkou desek URSA XPS® pﬁimûﬁenû vychladnout, protoÏe déle pÛsobící vysoká teplota by mohla zapﬁíãinit ãásteãnou destrukci materiálu desek. Doporuãujeme proto k lepení za tepla pouÏívat bitumenové lepicí smûsi na
modifikované kauãukové bázi.
Pﬁi realizaci ploch˘ch stﬁech je tﬁeba pﬁi pouÏití izolaãních materiálÛ, kde se pﬁípadné objemové zmûny související se
zmûnami teplot mohou projevit v tûsnosti vrstvy, vloÏit separaãní vrstvu mezi hydroizolaci a tepelnou izolaci, napﬁíklad polyesterovou geotextilii.
2.1.2 Podlahy
K izolaci pod betonové potûry a prÛmyslové podlahy se v závislosti na poÏadované pevnosti v tlaku hodí následující produkty: URSA XPS® N-III, N-III-PZ, N-W, N-V a N-VII. Desky se pokládají stﬁídavû na vazbu. Kladení na stﬁih, tj. tak, aby
se v jednom místû st˘kaly hrany ãtyﬁ desek, je tﬁeba vylouãit. Mohou b˘t pouÏity desky s rovnou hranou nebo desky s
profilovou hranou (napﬁ. polodráÏka). Mezi tepelnou izolaci a betonov˘ potûr je tﬁeba vloÏit polyetylenovou fólii.
2.2 Lepení a upevÀování svisl˘ch ploch
2.2.1 Obvodová izolace sklepních místností - lepení zvenku
Izolaãní desky URSA XPS® mohou b˘t na stûny lepeny bodovû nebo celoplo‰nû pomocí za horka nebo za studena
zpracovávan˘ch lepicích stûrek vhodn˘ch pro lepení polystyrénu, vhodn˘ch dvousloÏkov˘ch lepidel nebo pomocí speciálních lepicích pásÛ.
U sklepních stûn bez bitumenov˘ch (Ïiviãn˘ch) hydroizolaãních nátûrÛ, napﬁ. z modifikovan˘ch betonov˘ch smûsí,
mohou b˘t pouÏity také disperzní lepicí hmoty (s pﬁídavkem cementu nebo bez nûho).
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Při nerovnosti podkladu je třeba zvolit bodový způsob lepení, neboÈ se tak lépe tyto nerovnosti překlenou. Lepený
spoj slouží k stabilizování polohy desek do okamžiku zahrnutí zeminou.
Při zvýšeném namáhání spodní vlhkostí je třeba upřednostnit celoplošné lepení desek, zároveň je třeba dodržovat
pokyny výrobce lepícího tmelu.
2.2.2 Obvodová izolace sklepních stěn - vnější lepení pro případ dlouhodobého namáhání spodní tlakovou vodou
Desky musí být kladeny těsně na vazbu, rovně na podklad. Kladení desek na střih je třeba vyloučit. Zároveň je
v tomto případě třeba použít desky s profilovanou hranou, např. polodrážkou. Lze použít desky řady URSA XPS®
N-III, N-V a N-VII, které mohou být umístěny až 3,0 m pod hladinu spodní vody.
Desky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® je třeba lepit na podklad celoplošně tak, aby se zabránilo zatékání vody za tepelnou izolaci. Použití bitumenové lepicí hmoty je pro aplikace v prostředí, kde dlouhodobě působí
tlaková voda, nejvhodnější.
Desky musí být trvale zajištěny proti působení hydrostatického vztlaku, vztlakové síly nesmí být na stavbu přenášeny přes hydroizolaci. Obvykle vztlakové síly v dostatečné míře kompenzuje přítlak zeminy. Z bezpečnostních
důvodů je však nutno navrženou konstrukci doložit výpočtem. Jako konstrukční zajištění proti vztlaku může sloužit
přesah zdiva, nebo předsunutý patní profil fasádního zateplovacího systému. Jsou-li sklepní stěny z modifikovaného
betonu, („bílá vana“), potom není dodatečné statické zajištění desek proti vztlaku nezbytné.
2.2.3 Lepení uvnitř
Lze použít běžná stavební lepidla (lepidla na cementové bázi, modifikované disperzními přísadami).
Pokud má deska URSA XPS® ve spojení s lepicím materiálem vyhovět požadavkům na obtížnou vznětlivost (dle
DIN 4102 B1), je třeba použít lepidlo, ke kterému výrobce na vyžádání doloží odpovídající vlastnosti.
Sádrokartonové desky mohou být lepeny přímo na desky URSA XPS® pomocí sádrových lepicích tmelů (viz. výrobci sádrokartonových systémů), keramické obklady pomocí běžných stavebních lepidel. V některých případech je
třeba vytvořit dilatační spáry.
Na desky URSA XPS® N-PZ je možné aplikovat tenkovrstvé stěrky na bázi sádry nebo cementu modifikované
disperzními přísadami, k vyztužení doporučujeme použít výztužnou síťku ze skelných vláken.
2.2.4 Dvojité zdivo se vzduchovou mezerou
Extrudované pěnové desky URSA XPS® jsou též vhodné jako tepelná izolace v dvojitém zdivu se vzduchovou
vrstvou (podle DIN 1053). K tomu jsou zvlášť vhodné desky URSA XPS® N-III-L.
Desky musí být kladeny těsně na vazbu. Při použití desek s rovnými hranami je třeba pokládat je ve více vrstvách
na několikanásobnou (nejméně dvojitou) vazbu tak, aby se zamezilo vytvoření průchozích spar. Kotvení se provádí
s použitím fasádních, talířových hmoždinek. Na 1m2 je třeba použít pět hmoždinek.
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Pﬁi izolaci dvojitého zdiva doporucujeme dodrÏet:
- tlou‰Èka pohledového zdiva: vût‰í nebo rovná 90 mm
- ‰íﬁka vzduchové mezery vãetnû vrstvy izolantu: men‰í nebo rovná 150 mm
- tlou‰Èka izolantu: vût‰í nebo rovná 40 mm
- ‰íﬁka vzduchové vrstvy: minimálnû 40 mm
2.3 Lepení a kotvení na vnûj‰í fasádû
2.3.1 UpevÀování na stávající zdi
Spojení s betonem je zaji‰tûno pﬁilepením pomocí bûÏn˘ch stavebních lepidel. Lepidlo je na desky naná‰eno po obvodu a bodovû na stﬁed. Desky se kladou na vazbu, tûsnû k sobû. Po vytvrzení lepidla se zaji‰Èují fasádními hmoÏdinkami (prÛmûr talíﬁe min. 60mm). KaÏdá deska musí b˘t upevnûna za pomoci alespoÀ ãtyﬁ hmoÏdinek.
Pﬁípadné mezery ve styku dvou desek je tﬁeba vyplnit pomocí polyuretanové pûny nebo odﬁezky.
Kromû pokynÛ obsaÏen˘ch v této smûrnici je tﬁeba se ﬁídit bûÏn˘mi zásadami pro zpracování a aplikaci izolaãních
materiálÛ na bázi extrudovaného polystyrénu.
2.3.2 Spojení s ãerstv˘m betonem
Spojení s ãerstv˘m betonem, napﬁ. pﬁi pouÏití jako ztracené bednûní, lze pouÏít desky URSA XPS® N-PZ bez nutnosti
dodateãného kotvení protoÏe tzv. vaflová struktura povrchu zajistí velmi dobrou kvalitu spoje. Pﬁi aplikaci napﬁ.:na
spodní stranû stropní konstrukce je tﬁeba pouÏít zaji‰Èovací kotvy.
Desky s hladk˘m povrchem (URSA XPS® N-III, N-V a N-VII) nelze pﬁi tûchto aplikacích pouÏít.
Kotevní prvky z plastické hmoty by mûly mít prÛmûr talíﬁe nejménû 30 mm. Hloubka ukotvení v betonu by mûla ãinit
50 mm. Doporuãuje se pouÏít 6 kusÛ plastov˘ch prvkÛ na 1 desku, pﬁíp. 5 kusÛ na bûÏn˘ metr pásu.
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3 Povrchová úprava URSA XPS® N-PZ
Desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS® lze pouÏívat v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. Dále
pak jako izolaci tepeln˘ch mostÛ (vûnce, pﬁeklady, sloupy, nosné prvky). Pro tyto aplikace je vhodn˘ materiál URSA ®
XPS N-PZ. Pokud je pouÏita jiná varianta materiálu s hladk˘m povrchem, je potﬁeba ho za pomoci vhodn˘ch nástrojÛ
(napﬁ. drátûného kartáãe) po celé plo‰e zdrsnit.

Tﬁi varianty povrchové úpravy:
3.1 Omítka s armovacím pletivem
Tento postup doporuãujeme pro malé plochy s ‰íﬁkou pásu men‰í neÏ 60 cm.
• Adhezní mÛstek: Minerální malta modifikovaná disperzní pﬁísadou. Doba zrání podle povûtrnostních podmínek
jeden aÏ tﬁi dny.
• Jádrová omítka.
• Armování: V horní tﬁetinû jádrové omítky vloÏit armovací mﬁíÏku ze skeln˘ch vláken. Pletivo musí b˘t odolné vÛãi
zásaditému prostﬁedí s pevností v tahu alespoÀ 1500N/5cm. Pﬁekrytí v místû styku minimálnû 10 cm, na sousedící
stavební díly minimálnû 20 cm. U oken dveﬁí a rohÛ je tﬁeba vloÏit navíc armování v diagonálním smûru. Doba zrání
cca 3 t˘dny.
• Vrchní omítka.
• Vyrovnávací potûr: Pokud je nezbytn˘.
3.2 Tenkovrstvá armovaná stûrka
Tento postup doporuãujeme pro malé plochy s ‰íﬁkou pásu pod 60 cm a pokud je realizátor zku‰en˘ i pro vût‰í plochy.
• Adhezní mÛstek: Minerální malta modifikovaná disperzní pﬁísadou. Doba zrání podle povûtrnostních podmínek
jeden aÏ tﬁi dny.
• Jádrová omítka.
• Armovaná stûrka: Nanesení minerální stûrky malty o síle 5-8 mm s vloÏenou v˘ztuÏnou síÈkou ze skeln˘ch vláken.
Pletivo musí b˘t odolné vÛãi zásaditému prostﬁedí s pevností v tahu alespoÀ 1500N/5cm. Pﬁekrytí v místû styku minimálnû 10 cm, na sousedící stavební díly minimálnû 20 cm. Doba zrání cca 1 t˘den.
• Vrchní omítka.
• Vyrovnávací potûr: Pokud je nezbytn˘.
3.3 Nosiã omítky
Tento postup je vhodn˘ jak pro malé, tak i pro velké plochy.
• Adhezní mÛstek: Minerální omítka modifikovaná disperzní pﬁísadou. Doba zrání podle povûtrnostních podmínek
jeden aÏ tﬁi dny.
• Nosiã omítky: MontáÏ nosiãe omítky (stabilní bodovû svaﬁená pozinkovaná drátûná mﬁíÏ, Ïebírkov˘ tahokov nedoporuãujeme) dle pokynÛ v˘robce s pouÏitím pﬁíslu‰n˘ch montáÏních prvkÛ. Pﬁekrytí v místû styku 5 cm, na sousedící stavební díly 10 cm.
• Alternativa k adheznímu mÛstku: Po montáÏi nosiãe omítky nanesení stﬁíkané omítky ze suché maltové smûsi
s pﬁísadami zlep‰ujícími pﬁilnavost. Je tﬁeba respektovat dobu zrání dle podkladÛ v˘robce maltové smûsi.
• Jádrová omítka: Lehká omítka na nosiãi omítky s aplikovan˘m adhezním mÛstkem nebo podkladem
ze stﬁíkané omítky.
• Vrchní omítka.
• Vyrovnávací potûr: Pokud je nezbytn˘.
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3.4 Omítání v oblasti soklu
Na obvodovou izolaci vyãnívající nad terén doporuãujeme postup viz.: Tenkovrstvá armovaná strûrka
Pﬁípadnû následující postup:
Pokud nebyl v oblasti soklu pouÏit materiál s upraven˘m povrchem napﬁ URSA XPS® N-PZ, musí b˘t hladk˘ povrch
desek zdrsnûn.
• Armovaná stûrka: Nanesení stûrkové malty s vloÏenou armovací mﬁíÏkou. Pletivo musí b˘t odolné vÛãi zásaditému
prostﬁedí s pevností v tahu alespoÀ 1500N/5cm. Pﬁekrytí v místû styku minimálnû 10 cm, na sousedící stavební díly
minimálnû 20 cm. Pﬁípadná dal‰í vrstva stûrky po dostateãném vytvrdnutí první vrstvy (minimálnû 1 den).
• Vrchní tenkovrstvá omítka: Po vytvrzení (minimálnû 1 t˘den) se nanese vrchní omítka, aplikace omítky vãetnû její
ochrany pﬁed ostﬁikem musí b˘t provedena dle pokynÛ v˘robce.
3.5 Omítání vnitﬁních zdí obloÏen˘ch deskami URSA XPS® N-PZ
Adhezní mÛstek: aplikace dle pokynÛ v˘robce.
Omítka: Nanesení sádrové nebo vápenosádrové omítky.
• Ve vrchní ãásti omítky je tﬁeba pouÏít vloÏenou v˘ztuÏnou síÈku ze skeln˘ch vláken. Pletivo musí b˘t odolné vÛãi
zásaditému prostﬁedí s pevností v tahu alespoÀ 1500N/5cm. Pﬁekrytí v místû styku minimálnû 10 cm, na sousedící
stavební díly minimálnû 20 cm. Diagonální v˘ztuÏ u oken, dveﬁí a rohÛ.
Pﬁi pouÏití omítek obsahujících vápno je tﬁeba pouÏít adhezní mÛstek na minerální bázi modifikovan˘ disperzní pﬁísadou.

4 Vnûj‰í izolace pod úrovní terénu
Vnûj‰í izolací pod úrovní terénu rozumíme tepelnou izolaci stûn a podlahov˘ch desek pod úrovní terénu. Tepeln˘ izolant se aplikuje z vnûj‰í strany hydroizolace v pﬁímém kontaktu s terénem. Tak, aby byly splnûny poÏadavky tepelnû
technick˘ch norem.
4.1 Izolace zdí pod úrovní terénu
Viz bod 2.2.1 "Obvodová izolace sklepních místností - lepení zvenku".
4.2 Zásyp
Zásypy se provádí postupnû po vrstvách ‰tûrkopískem se zrny rÛzn˘ch velikostí tak, aby nedo‰lo k po‰kození desek
URSA XPS®.
4.3 Oblast soklu
V úrovni soklu na úrovni terénu je tﬁeba desky chránit pﬁed pÛsobením ultrafialového záﬁení. Pokud je tato ochrana
zaji‰tûna vrstvou omítky, je tﬁeba postupovat viz bod 3.4 „Omítání v oblasti soklu“. Za izolaci nesmí zatékat povrchová voda.
4.4 Izolace podlahové desky
Desky se kladou na rovn˘ dostateãnû nosn˘ podklad v jedné vrstvû tûsnû na vazbu. Mezi tepelnû izolaãní vrstvu
a desku podlahy se vkládá ochranná vrstva, napﬁ. polyetylenová fólie. Je tﬁeba pouÏít desky s polodráÏkou.

10 • Izolace obvodu/Obrácená stﬁecha

Pro izolaci podlahov˘ch desek ãi prÛmyslov˘ch podlah lze v závislosti na poÏadavky na pevnost v tlaku pouÏít URSA
XPS® N-III nebo N-V a N-VII.
V pﬁípadû pouÏití materiálu v rámci nosn˘ch stavebních prvkÛ (základy nebo zatíÏení pﬁená‰ející základové desky) se
prosím obraÈte na zástupce firmy URSA CZ, s.r.o.
4.5 ZatíÏení vysokou teplotou a sluneãním záﬁením
Desky by mûly b˘t sluneãnímu záﬁení vystavovány po co nejkrat‰í dobu.
‘Pﬁi pÛsobení vy‰‰ích teplot mÛÏe dojít k ovlivnûní stálosti rozmûrÛ a v krajním pﬁípadû k deformacím,
viz bod 1.4 "Skladování".
4.6 DrenáÏe
Dlouhodobému pÛsobení hromadící se nebo tlakové vody je tﬁeba pﬁedejít pomocí drenáÏí. Je tﬁeba zabránit zatékání za desky. V závislosti na konkrétním pﬁípadu je tﬁeba zvolit vhodn˘ zpÛsob zafixování desek, napﬁ. celoplo‰né pﬁilepení.

5 Obrácená stﬁecha
Obrácenou stﬁechou rozumíme obrácenou konstrukci ploché stﬁechy, kde je izolace URSA XPS® poloÏena z vnûj‰ku
nad hydroizolaci.
Pﬁi realizaci je tﬁeba respektovat v‰echny pﬁíslu‰né technické normy vãetnû tepelnû technick˘ch.
5.1 Horko a sluneãní záﬁení
ZatíÏení vysokou teplotou a sluneãním záﬁením. Desky by mûly b˘t sluneãnímu záﬁení vystavovány po co nejkrat‰í
dobu.
‘Pﬁi pÛsobení vy‰‰ích teplot mÛÏe dojít k ovlivnûní stálosti rozmûrÛ a v krajním pﬁípadû k deformacím, viz bod 1.4
"Skladování".
Pﬁi pouÏití jako izolace v obrácené stﬁe‰e je zejména bûhem teplého roãního období tﬁeba bezprostﬁednû po pokládce desek XPS poloÏit vrchní ochrannou vrstvu (geotextilii se zásypem, atd.), aby byly vylouãeny pﬁípadné ‰kody zpÛsobené horkem a ultrafialov˘m záﬁením.
5.2 Podklad
Podklad by mûl b˘t rovn˘ se spádem minimálnû 2,5%. Nebezpeãí dlouhodobého stání neodtékající vody je tﬁeba
vylouãit.
5.3 Hydroizolace stﬁechy
Mohou b˘t pouÏity v‰echny bûÏné hydroizolaãní materiály stﬁechy na bázi Ïivice, polymerované Ïivice, vysokopolymerované Ïivice, pﬁípadnû materiály na bázi kauãuku ãi plastÛ. Zpracování podle pokynÛ v˘robce.
Hydroizolace na bázi plastÛ (napﬁ. PVC) mohou vyluãovat obsaÏená zmûkãovadla. Polystyrenové desky pak tûmito
zmûkãovadly mohou b˘t ovlivnûny tak, Ïe mohou kﬁehnout a mohou se jim zhor‰ovat mechanické vlastnosti. V takov˘ch pﬁípadech doporuãujeme vloÏit separaãní vrstvu (napﬁ. polyesterovou geotextii).
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5.4 Tepelná izolace
Izolaãní vrstvu je tﬁeba provést v souladu s tepelnû technick˘mi normami, v jedné vrstvû z URSA XPS® N-III, N-V pﬁíp.
N-VII. Desky musí mít profilovanou hranu (napﬁ polodráÏku).
5.5 Ochrana tepelné izolace pﬁed vûtrem a sluneãním záﬁením
PoloÏená vrstva tepelné izolace z desek URSA XPS® se pro ochranu pﬁed úãinky vûtru a ultrafialového záﬁení zakr˘vá
vrstvou praného kameniva velikosti zrn 16/32. Tlou‰Èka zásypu se ﬁídí dle platn˘ch pﬁedpisÛ a norem.
Obecnû by mûla ‰tûrková vrstva odpovídat tlou‰Èce izolantu, nemûla by b˘t men‰í neÏ 5 cm.

Tabulka 3: ZatíÏení dle Nûmeck˘ch stavebních pﬁedpisÛ
V˘‰ka okapu

Pomûr stran (b/8, nejménû ale 1m

nad terénem

b=‰íﬁka ploché stﬁechy

0-8 m

>= 1,0kN/m2; napﬁ. vrstva ‰tûrku

0,5kN/m2

8-20 m

>= 1,6 kN/m , napﬁ. pochozí desky (350x350x60mm)

0,6 kN/m2

2

Zb˘vající plocha

podle DIN 485 v loÏi z kameniva vel. zrna 8/16
nebo na distanãních podloÏkách
20-100 m

>= 2,0kN/m2, napﬁ. betonové desky (500x500x80mm) v loÏi

0,8 kN/m2

z kameniva vel. zrna 8/16 nebo na distanãních podloÏkách
Tlou‰Èka vrstvy rozná‰ející tlak mÛÏe b˘t sníÏena, kdyÏ je mezi URSA XPS® a ‰tûrk vloÏena geotextilie o plo‰né hmotnosti minimálnû 140 g/m2 spoje pﬁekryté min o 30 cm. Textilie na bázi skelného vlákna nejsou vhodné.
Pozor: Je tﬁeba dbát na rychlé provedení zásypu tak, aby se pﬁede‰lo pﬁípadné deformaci ãi jinému po‰kození desek.
5.6 Souãinitel prostupu tepla U
V˘sledná hodnota souãinitele prostupu tepla stﬁe‰ní konstrukce U (W/m2.K) jako celku musí odpovídat poÏadavkÛm
tepelnû technické normy âSN 73 0540.
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5.7 Realizace parkovací stﬁechy, varianta obrácené konstrukce ploché stﬁechy
Je tﬁeba klást obzvlá‰tní dÛraz na rovinnost podkladního betonu.
Hydroizolace musí b˘t bezvadnû provedena a její povrch musí b˘t zcela rovn˘.

Obecně doporučujeme pro tento druh aplikace materiál URSA XPS® N-V nebo N-VII
u extrémně zatěžovaných střech.
5.7.1 Parkovací stﬁecha se zámkovou dlaÏbou
Strop z hrubého betonu, pﬁíp. na nûj nanesen˘ potûr, by mûl mít sklon minimálnû 2,5%.

Na tepelnou izolaci URSA XPS® N-V nebo N-VII bude položena ochranná geotextilie, cca 140 g/m2 s 30 cm přesahem
v souladu s pokyny výrobce. Na ni přijde štěrkový zásyp s velikostí zrna 2/5 o tloušťce 5 cm. Následuje položení
zámkové dlažby s minimální tloušťkou 10 cm v souladu s příslušnými normami a předpisy. Šířka spár by měla činit
3 až 5 mm. Spáry budou vyplněny pískem s velikostí zrna 0/2. Parkovací plochy tohoto druhu jsou určeny pro osobní
a malé užitkové vozy.
5.7.2 Parkovací stﬁechy s betonovou deskou
Místo v˘‰e uvedené zámkové dlaÏby je moÏné rovnûÏ pouÏít osvûdãenou desku z betonu, napﬁ. o síle 12 cm, poloÏenou na separaãní vrstvû na ‰tûrkovém loÏi.
5.7.3 Parkovací stﬁechy s prefabrikovan˘mi betonov˘mi deskami
Namísto v˘‰e uvádûn˘ch moÏností je moÏné nad ‰tûrkov˘m loÏem vytvoﬁit parkovací plochu z prefabrikovan˘ch betonov˘ch desek uloÏen˘ch na distanãních prvcích.
5.8 Terasové stﬁechy
Realizace obrácen˘ch ploch˘ch stﬁech upraven˘ch jako pochozí terasy se provádí tak Ïe se prefabrikované terasové
desky pokládají do loÏe z kameniva 4/8. Mezi ‰tûrkové loÏe a tepelnû izolaãní desky URSA XPS® by mûla b˘t vloÏena
geotextilie, 140 g/m2.
Terasové desky mohou b˘t rovnûÏ uloÏeny na distanãních prvcích obdobnû jako u stﬁech parkovacích.
5.9 Zelená stﬁecha
Obrácenou konstrukãní variantu ploché stﬁechy lze rovnûÏ upravit jako zelenou stﬁechu se zelení pûstovanou extenzivnû nebo intenzivnû.
Tato konstrukãní varianta by mûla b˘t vÏdy konzultována s odborníky se zku‰enostmi s realizací zelen˘ch stﬁech.
Pﬁi návrhu skladby jednotliv˘ch vrstev zelen˘ch stﬁech je tﬁeba respektovat pravidla pro realizaci tohoto specifického
stavebního prvku. V zásadû je tﬁeba postupovat (z hora dolÛ takto):
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Varianta A:
- Vegetaãní vrstva (bez intenzivnû pûstovan˘ch rostlin s hromadûním vody v drenáÏní vrstvû)
- Filtraãní vrstva
- DrenáÏní vrstva: Vrstva kameniva (alespoÀ 5 cm, zrno 16 aÏ 32 mm) nebo odpovídající drenáÏní vrstva (napﬁ. speciální plastové rohoÏe s odpovídající odolností v tlaku) (nepouÏívat Ïádn˘ materiál se schopností sorpce vody).
- Desky URSA XPS®
- Ochranná vrstva proti prorÛstání koﬁenÛ (tuto funkci mÛÏe pﬁevzít i hydroizolace pokud je proti prorÛstání koﬁenÛ
odolná).
- Hydroizolace
Varianta B:
Pﬁi pﬁedpokládaném vysazení extenzivnû pûstovan˘ch rostlin lze vypustit drenáÏní vrstvu, pokud vegetaãní vrstva
mÛÏe pﬁevzít úlohu drenáÏní vrstvy.

6 Izolace nad krokvemi
Tepelnû izolaãní desky URSA XPS® lze rovnûÏ vyuÏít jako izolaci mezi krokvemi nad krokvemi v ‰ikm˘ch stﬁechách.
Skladba:
- Krokve
- Dﬁevûné bednûní (síla min. 19 mm)
- Parotûsná zábrana
- URSA XPS®
- Kontralatû
- Latû
- Krytina
Ve styku s komínov˘m tûlesem je tﬁeba pokládat nehoﬁlavé stavební materiály, tj. okolo komínového tûlesa se poloÏí
pás z minerální vlny.
Pﬁi realizaci zateplovan˘ch konstrukcí ‰ikm˘ch stﬁech je tﬁeba respektovat v‰echny pﬁíslu‰né technické normy.
Délky ‰roubÛ vypl˘vají z v˘‰ky konstrukce, tj. z tlou‰Èky desek URSA XPS ® , síle bednûní a v˘‰ce kontralatí.
Poãty, vzdálenosti, úhly a hloubka za‰roubování do nosné konstrukce musí b˘t dány statick˘m v˘poãtem a musí
respektovat pﬁíslu‰né technické normy.
ZatíÏení je moÏno roznést plo‰nû pomocí kontralatí pﬁípadnû pomocí dﬁevûného námûtku u okapové hrany. Pﬁípadnû je moÏné pouÏít konstrukãní ﬁe‰ení které nabízí v˘robci kotevních prvkÛ.
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7 Tepelná izolace stropÛ
7.1 PouÏití
Desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS ® jsou vzhledem k sv˘m vynikajícím tepelnû izolaãním vlastnostem, nízké hmotnosti a moÏnosti jednoduchého zpÛsobu montáÏe vhodné k tepelnému izolování stropních konstrukcí zevnitﬁ. Zejména ve sportovních halách, stájích a skladech pro ovoce, zeleninu a víno (hospodáﬁské stropy).
7.2 Odolnost
Extrudovan˘ polystyrén URSA XPS® je odoln˘ vût‰inû chemick˘ch látek vyskytujících se na stavbách ãi v hospodáﬁsk˘ch objektech (stájích apod.), napﬁ. cement, vápno, sádra, moãÛvka a humus.
Materiál URSA XPS® není odoln˘ proti rozpou‰tûdlÛm, pohonn˘m hmotám, minerálním olejÛm, dehtu a ochrann˘m
prostﬁedkÛm na dﬁevo na olejové bázi. Z toho dÛvodu musí b˘t vazníky, krokve, vaznice a prkna bednûní, které pﬁicházejí do styku s deskami URSA XPS® o‰etﬁovány ochrann˘mi prostﬁedky na dﬁevo na bázi solí.
7.3 UpevÀovací prostﬁedky
Nejjednodu‰‰ím zpÛsobem upevnûní je pﬁímé pﬁibití desek URSA XPS® na konstrukci stropu. K tomu by mûly b˘t pouÏívány hﬁebíky s ‰irokou hlaviãkou nebo ‰rouby z materiálu odolného proti korozi (napﬁ. z pozinkovaného Ïeleza, hliníku nebo z nerezavûjící oceli). K zaji‰tûní lep‰ího pﬁenosu síly je tﬁeba vkládat pod hlavy ‰roubÛ ãi hﬁebíkÛ plastové
podloÏky.
Rozteãe upevÀovacích prvkÛ je tﬁeba urãit v závislosti na tlou‰Èce desek. U desek s tlou‰Èkou do 50 mm vãetnû by
nemûla vzdálenost pﬁesáhnout 60 cm, u desek o tlou‰Èce 60 mm a vût‰í platí maximální vzdálenost 80 cm. U desek
se sílou do 50 mm vãetnû musí b˘t na del‰í stranû umístûny minimálnû 2 kotevní prvky ve vzdálenosti od krajÛ desky
nejménû 5 aÏ 8 cm a jeden prvek ve stﬁedu desky. U desek o síle vût‰í neÏ 60 mm je tﬁeba pouÏít celkem
5 kotevních prvkÛ, tﬁi na del‰í stranû a dva uprostﬁed desky.
Zcela hladkého pohledového stropu lze dosáhnout s pouÏitím speciálních svorek, které se zaráÏejí do desek z boku.
Tyto svorky musí b˘t dimenzovány v závislosti na pouÏité tlou‰Èce desek. Pﬁi montáÏi desek XPS® ve vût‰ích prostorách, kde hrozí v˘znamn˘ vliv vûtru, je tﬁeba desky kotvit za pomoci ‰roubÛ.
7.4 MontáÏ desek
U zavû‰en˘ch konstrukcí musí b˘t respektovány následující zásady:
• Vylouãení kﬁíÏov˘ch stykÛ (desky musí b˘t pokládány na vazbu)
• MontáÏ musí b˘t provádûna s ohledem na délkové zmûny vlivem teploty. V letním období je tﬁeba desky pokládat
s vû‰ím pﬁítlakem. Pﬁi zimních teplotách je tﬁeba pokládku provádût s dilataãními spárami mezi jednotliv˘mi deskami (vzdálenost cca 5 mm).
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7.5 âi‰tûní
Desky URSA XPS® s hladk˘m povrchem jsou málo náchylné ke zneãi‰Èování. V hospodáﬁsk˘ch budovách je moÏné
desky ãistit pomocí vodního paprsku. U vysokotlakého ãistiãe s v˘konem ãerpadla 16 l/min. a tlakem ãerpadla 150
barÛ by nemûl b˘t minimální odstup niÏ‰í neÏ 60 cm. Do vody lze pﬁidávat bûÏné oplachovací nebo ãisticí prostﬁedky. K dezinfekci jsou vhodné dezinfekãní prostﬁedky ve formû vodních roztokÛ.

8 Rozsah platnosti
Tato smûrnice vznikla na základû souãasného stavu poznání a podle na‰eho nejlep‰ího svûdomí. Bude periodicky
doplÀována a pﬁizpÛsobována. Nemohou ale z ní b˘t vyvozovány garance a záruky.
Uvádûné konstrukãní varianty nástavby slouÏí pouze k demonstraci moÏn˘ch zpÛsobÛ provedení. Jsme dodavatelé
extrudovaného polystyrenu a nepﬁejímáme proto Ïádnou záruku za technické ﬁe‰ení jednotliv˘ch detailÛ tak, jak jsou
v této smûrnici uvádûny.
Pﬁi realizaci staveb je vÏdy tﬁeba respektovat v‰echny pﬁíslu‰né pﬁedpisy a technické normy, vãetnû tepelnû technick˘ch.
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