
  

 
 

 

 
 

 

 

Hrúbky a formáty 

Hrúbka Hmotnosť Rozmer dosky
[mm] [kg/m2] [cm]

40 2,00 57,5 x 122
50 2,50 57,5 x 122
60 3,00 57,5 x 122
80 4,00 57,5 x 122

100 5,00 57,5 x 122
120 6,00 57,5 x 
140 7,00 57,5 x 122
160 8,00 57,5 x 122
180 9,00 57,5 x 122
200 10,00 57,5 x 122
220 11,00 57,5 x 122
240 12,00 57,5 x 122

 

 
Technické údaje    
Objemová hmotnosť   
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (EN 13171)  
Merná tepelná kapacita   
Faktor difúzneho odporu   
Trieda horľavosti (EN 13501-1)  
Napätie v tlaku pri stlačení 10%  
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky  
Modul pružnosti    
Identifikační kód podľa EN 13171 
                                                  
Kód použitia (DIN 4108-10) 
                                                  
Kód Európskeho katalógu odpadov (EWC) 
 
Popis výrobku 
Rohož PAVAFLEX je pružný viacúčelový drevovláknitý izolačný materiál. Vynikajúce difúzne, tepelnoizolačné a 
tepelnoakumulačné vlastnosti ju uprednostňujú k využívaniu hlavne v difúzne otvorených konštrukciách. Má široké uplatnenie v 
strešných a obvodových plášťoch a stropoch ako v
jednoduchých rezacích nástrojov. PAVAFLEX sa
Malý formát umožňuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch inte
použitie. 
 
Skladovanie 
Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Rohože používajte len v suchom stave. Nie je 
povolené skladovať viac paliet na sebe. 
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PAVAFLEX 

 

Rozmer dosky Krycí rozmer Počet 
dosiek 

Plocha na pal. Hmotnosť pal.
[cm] [cm] [m2] 

57,5 x 122 57,5 x 122 120 84,18 
57,5 x 122 57,5 x 122 90 63,14 
57,5 x 122 57,5 x 122 80 56,12 
57,5 x 122 57,5 x 122 60 42,09 
57,5 x 122 57,5 x 122 48 33,67 
57,5 x 122 57,5 x 122 40 28,06 
57,5 x 122 57,5 x 122 32 22,45 
57,5 x 122 57,5 x 122 30 21,05 
57,5 x 122 57,5 x 122 24 16,84 
57,5 x 122 57,5 x 122 24 16,84 
57,5 x 122 57,5 x 122 20 14,03 
57,5 x 122 57,5 x 122 20 14,03 

                                             Použitie
 ρ kg/m3  50 
 λD W/(m.K)                  0,038 
 c J/(kg.K)  2100 
 μ   2 
    E 
 σ kPa  - 
  kPa  - 
 E N/mm2  - 

                                                WF-EN13171-T3-TR1-AFr5 

                                                 
  030105;  170201;  170604 

viacúčelový drevovláknitý izolačný materiál. Vynikajúce difúzne, tepelnoizolačné a 
tepelnoakumulačné vlastnosti ju uprednostňujú k využívaniu hlavne v difúzne otvorených konštrukciách. Má široké uplatnenie v 

och a stropoch ako výplňová izolácia. Zdraviu neškodná rohož sa ľahko reže s využitím 
jednoduchých rezacích nástrojov. PAVAFLEX sa nemrví, preto sa ľahko, rýchlo a presne vkladá do vymedzeného priestoru. 
Malý formát umožňuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch interiéru. Vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné 

Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Rohože používajte len v suchom stave. Nie je 

PAVAFLEX  pružná výplňová tepelnoizolačná a akumulačná rohož

- Prírodný, pružný drevovláknitý izolačný materiál
 

- Jednoduchá manipulácia a zabudovanie do   
konštrukcie, nemrví sa 

 
- Veľmi paropriepustný materiál 
 
- Veľmi dobrá tepelná izolácia spolu s tepelnou 

akumuláciou celoročne zlepšuje tepelnú stabilitu   
v interiéri 

 
- Tupý spoj na zraz 

 

Hmotnosť pal. 
[kg] 
185 
175 
185 
185 
185 
185 
174 
185 
169 
185 
171 
185 

Použitie 

viacúčelový drevovláknitý izolačný materiál. Vynikajúce difúzne, tepelnoizolačné a 
tepelnoakumulačné vlastnosti ju uprednostňujú k využívaniu hlavne v difúzne otvorených konštrukciách. Má široké uplatnenie v 

ýplňová izolácia. Zdraviu neškodná rohož sa ľahko reže s využitím 
í, preto sa ľahko, rýchlo a presne vkladá do vymedzeného priestoru. 

riéru. Vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné 

Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Rohože používajte len v suchom stave. Nie je 

akumulačná rohož 

Prírodný, pružný drevovláknitý izolačný materiál 

Jednoduchá manipulácia a zabudovanie do   

Veľmi dobrá tepelná izolácia spolu s tepelnou   
akumuláciou celoročne zlepšuje tepelnú stabilitu   


