
  

 
 

 

 
Hrúbky a formáty 

 
 
 
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)100
Kód použitia (DIN 4108-10) 
  DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO
Kód Európskeho katalógu odpadov (EWC) 
 
 
Popis výrobku 
Doska SWISSISOLANT je veľkoformátová doska so širokým využitím aj mimo stavebníctva. V
kročajová a tepelná izolácia. Veľký formát bez problémov umožňuje klásť až tri dosky krížom cez seba. Univerzálna izolačná 
vrstva môže byť využitá do všetkých typov skladaných suchých podláh. Tenké dosky slúžia ako podložka pod plávajúce 
a parketové podlahy. SWISSISOLANT sa uplatňuje vo veľa ďalších aplikáciách v
doska Hobra. Je potrebné vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné použitie.
 
Skladovanie 
Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Dosky p
skladovať maximálne 4 palety na sebe. 
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SWISSISOLANT

Hrúbka 
[mm] 

Hmotnosť 
[kg/m2] 

Rozmer dosky
[cm] 

8 1,80 250 x 120
10 2,25 250 x 120
12 2,70 250 x 120
16 3,60 250 x 120
19 4,28 250 x 120

 
  

                                           Použitie
 ρ kg/m3  225 
 λD W/(m.K)  0,046 
 c J/(kg.K)  2100 
 μ   5 
    E 
 σ kPa  100 
  kPa  15 
 E N/mm2  - 

CS(10/Y)100-TR15-WS2,0-MU5-AFr100 

zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR 
  030105;  170201;  170604 

SWISSISOLANT je veľkoformátová doska so širokým využitím aj mimo stavebníctva. V podlahách sa uplatňuje ako 
tepelná izolácia. Veľký formát bez problémov umožňuje klásť až tri dosky krížom cez seba. Univerzálna izolačná 

vrstva môže byť využitá do všetkých typov skladaných suchých podláh. Tenké dosky slúžia ako podložka pod plávajúce 
OLANT sa uplatňuje vo veľa ďalších aplikáciách v interiéroch obdobne ako predtým známa 

doska Hobra. Je potrebné vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné použitie. 

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

SWISSISOLANT drevovláknitá doska pre široké použitie

- Viacúčelová doska k použitiu v
 

- Osvedčená kročajová izolácia pre akékoľvek 
systémy suchých podláh 

 
- Podkladná vrstva pod parkety a

podlahy 
 

- Ďalšie použitie v obalovom priemyslu, 
nástenky a pod. 

 
-  Tupý spoj na zraz  

 

Rozmer dosky 
 

Krycí rozmer 
[cm] 

Počet 
dosiek 

Plocha na pal. 
[m2] 

Hmotnosť 

250 x 120 250 x 120 125 375,00 675
250 x 120 250 x 120 112 336,00 774
250 x 120 250 x 120 94 282,00 761
250 x 120 250 x 120 70 210,00 7
250 x 120 250 x 120 60 180,00 7

Použitie 

podlahách sa uplatňuje ako 
tepelná izolácia. Veľký formát bez problémov umožňuje klásť až tri dosky krížom cez seba. Univerzálna izolačná 

vrstva môže byť využitá do všetkých typov skladaných suchých podláh. Tenké dosky slúžia ako podložka pod plávajúce 
interiéroch obdobne ako predtým známa 

oužívajte len v suchom stave. Je povolené 

drevovláknitá doska pre široké použitie 

použitiu v interiéri 

Osvedčená kročajová izolácia pre akékoľvek 

parkety a plávajúce 

obalovom priemyslu, 

Hmotnosť pal. 
[kg] 

675 
774 
761 
756 
770 


