
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hrúbky a formáty 

Hrúbka 
[mm] 

Hmotnosť 
[kg/m2] 

Rozmer dosky
[cm]

40 7,60 145 x 58
60 11,40 145 x 58

  80 * 10,40 145 x 58
   100 * 13,00 145 x 58
   120 * 15,60 145 x 58
   140 * 18,20 145 x 58
   160 * 20,80 145 x 58

 
 
 
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 
   WF-EN13171-T5-CS(10/Y)200
  * WF-EN13171-T5-CS(10/Y)70
Kód použitia (DIN 4108-10) 
  DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO
                                * DAD-dm, DI-zg, DEO-dm, WAB
Kód Európskeho katalógu odpadov (EWC) 
 
Popis výrobku 
Doska so symetricky umiestneným profilom pero
určitú dobu odolná vonkajším poveternostným podmienkam. Doska je určená hlavne pre 
výhodný formát pre ľahkú manipuláciu. 
Použitie v obvodovom plášti s tenkovrstvou omietkou: 
Použitie v obvodovom plášti s obkladom: 
vzduchovou medzerou je až 2 mesiace. 
Vetrotesná fólia pre hrúbky dosky 40 – 60 mm : pod súvislý obklad bez š
so škárami je vetrotesná fólia s ochranou proti UV žiareniu nutná.
Vetrotesná fólia pre hrúbky dosky 80 – 160 mm : pod akýkoľvek obklad
fólia s ochranou proti UV žiareniu nutná. 
 
Skladovanie 
Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a
skladovať maximálne 4 palety na sebe. 
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Rozmer dosky 
[cm] 

Krycí rozmer 
[cm] 

Počet 
dosiek 

Plocha na pal. 
[m2] 

145 x 58 143 x 56 56 47,10 
145 x 58 143 x 56 36 30,28 
145 x 58 143 x 56 28 23,55 
145 x 58 143 x 56 22 18,50 
145 x 58 143 x 56 18 15,14 
145 x 58 143 x 56 16 13,46 
145 x 58 143 x 56 14 11,77 

                                            Použitie
 ρ kg/m3  195 / * 130 
 λD W/(m.K)  0,044 / * 0,040 
 c J/(kg.K)  2100 
 μ   3 
    E 
 σ kPa  200 / * 70 
  kPa  25 / * 7,5 
 E N/mm2  - 

CS(10/Y)200-TR25-WS1,0-MU3-AFr100 
CS(10/Y)70-TR7,5-WS1,0-MU3-AFr100 

zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WAP-zh 
dm, WAB-dm, WAP-zh, WH, WI-zg, WTR 

  030105;  170201;  170604 

Doska so symetricky umiestneným profilom pero-drážka. Pri kladení je možné otáčať rub a líc. Doska je hydrofobizovaná a po 
určitú dobu odolná vonkajším poveternostným podmienkam. Doska je určená hlavne pre obvodové plášte drevostavieb. Má 

tenkovrstvou omietkou: Tenkovrstvú omietku je nutné aplikovať najneskôr do 4 týždňov.
obkladom: Odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom pod obklad s

60 mm : pod súvislý obklad bez škár nie je požadovaná, je však doporučená. Pod obklad 
oti UV žiareniu nutná. 

160 mm : pod akýkoľvek obklad je požadovaná. Pod obklad so škárami je

Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Dosky používajte len v suchom stave. Je povolené 

PAVAWALL-GF izolačná doska na steny pod tenkovrstvú omietku

- Prepúšťa vodnú paru a stabilizuje vlhkosť 
v interiéri 
 

- Tepelná akumulácia celoročne zaisťuje 
teplotnú stabilitu interiéru 
 

- Výrazne zvyšuje zvukovú izoláciu vďaka 
vláknitej štruktúre a objemovej 
 

- Doska vhodná na zateplenie objektov so 
stlpíkovou konštrukciuo aj masívnych stien
 

- V exteriéri a interiéri použiteľná s tenkovrstvou 
omietkou 
 

- Symetricky umiestnený spojovací profil pero 
drážka 

 Hmotnosť pal. 
[kg] 

397 
384 
275 
271 
266 
275 
275 

Použitie 

drážka. Pri kladení je možné otáčať rub a líc. Doska je hydrofobizovaná a po 
obvodové plášte drevostavieb. Má 

Tenkovrstvú omietku je nutné aplikovať najneskôr do 4 týždňov. 
poveternostným vplyvom pod obklad s prevetrávanou 

ár nie je požadovaná, je však doporučená. Pod obklad 

árami je vetrotesná 

poškodením. Dosky používajte len v suchom stave. Je povolené 

izolačná doska na steny pod tenkovrstvú omietku 

Prepúšťa vodnú paru a stabilizuje vlhkosť 

Tepelná akumulácia celoročne zaisťuje 

Výrazne zvyšuje zvukovú izoláciu vďaka 
vláknitej štruktúre a objemovej hmotnosti 

Doska vhodná na zateplenie objektov so 
masívnych stien 

exteriéri a interiéri použiteľná s tenkovrstvou 

Symetricky umiestnený spojovací profil pero – 


