Izolační bednění s vysokou tepelnou izolací
ze šedého polystyrenu EPS
pro energeticky úsporné budovy

Výstavba tuhých železobetonových konstrukcí najde uplatnění všude - od výstavby bazénů, rodinných domů,
administrativních budov až po oblast mnohapodlažních bytových domů.
Lineární prvek

Lineární Climablock je ztracené bednění stávající ze dvou
protilehlých panelů z expandovaného polystyrenu (EPS) o
rozměrech 40 x 120 cm, vzájemně spojené polypropylenovými
rozpěrkami, které umožňují nastavení šíře betonové přepážky o
síle 15 nebo 20cm. Oba panely mají různou tloušťku: tloušťka
vnitřního panelu je 6cm, venkovní panel může být 6, 9, 12 nebo
18 cm.

Venkovní rohový prvek s korekcí tepelného mostu
Prvek z EPS skládající se ze dvou panelů o rozměrech
závisejících na vnější tloušťce s výškou 40 cm, tvárnice tvoří
úhel 90˚. Síla vnitřní stěny je 6 cm, zatímco venkovní strana
může mít i 6, 9, 12 nebo 18 cm.
K dispozici buď s přepážkou 15 nebo 20 cm.
Vnitřní rohový prvek s korekcí tepelného mostu
Prvek z EPS skládající se ze dvou panelů o rozměrech
závisejících na vnitřní tloušťce s výškou 40 cm, tvárnice tvoří
úhel 90˚. Síla venkovní stěny je 6 cm, zatímco vnitřní strana
může mít i 6, 9, 12 nebo 18 cm.
K dispozici buď s přepážkou 15 nebo 20 cm.
Rohový prvek od 0˚do 90˚
S Climablockem je možno postavit stěny v jakémkoli úhlu. Prvky
mohou být objednány dle potřeb projektu nebo mohou být
zhotoveny přímo na staveništi. I u rohových prvků od 0˚do 90˚ je
možná různá síla mezi venkovní a vnitřní stranou bednění.
K dispozici buď s přepážkou 15 nebo 20 cm.
Bočnice pro strop
Prvek z EPS pro realizaci obvodového nosníku (trámu) který
umožní udržet venkovní izolaci. Prvky mohou být
objednány dle potřeb projektu nebo mohou být zhotoveny
přímo na staveništi.
K dispozici buď s přepážkou 15 nebo 20cm.

Zahnuté prvky
S Climablockem je možno realizovat stěny v různém
poloměru zaoblení. Prvky mohou být objednány dle potřeb
projektu nebo mohou být zhotoveny přímo na staveništi. I
pro zahnuté prvky je možná různá síla mezi venkovní a
vnitřní stranou bednění.

Regulátor výšky
Prvek z expandovaného EPS pro výškové doladění konstrukce
přímo na míru projektu. Výškový nástavec je k dispozici
v těchto výškových variantách: 5-10-20 a 40cm. Díky těmto
komponentům se ušetří čas a hlavně náklady na stěnové dílce
ClimaBlock.

Prvek ve tvaru ,,T‘‘
Prvek z EPS pro realizaci stěn mezi bytovými jednotkami.
Prvky mohou být objednány dle potřeb projektu nebo mohou
být zhotoveny přímo na staveništi. Křížení (spojení) je možné
i mezi prvky které mají různou sílu přepážky a různou sílu
polystyrenu.

Ukončovací prvek a proti obrubník (dřevěný rám)
Ukončovací prvek z EPS uzavírá konec Climablocku. Užití
uzávěru zakončí zdivo jednoduchým a rychlým způsobem.
Uzávěr je vybavený perem ve tvaru obráceného lichoběžníku,
který dovolí prvek posouvat ve svislé drážce bloku.
Alternativou pro ukončovací zátku je vybednění betonového
jádra prkny nebo dřevěným deskovým materiálem.
S příslušenstvím, které dovolí rychlé a snadné umístění.

Systém Climablock
Stavba ze systému ClimaBlock vyhovuje těm nejpřísnějším požadavkům na pohodlí, zvukovou izolaci, prostorovou
tuhost, ale především na tepelnou úsporu a ekonomičnost provozu stavby. Stavby z Climablocku vyhovují nejvyšším
tepelněizolačním požadavkům na obvodové zdivo a se správně zvoleným technickým vybavením pro provoz budovy,
správně zvolené a provedené ostatní konstrukce a výplně otvorů lze s tímto systémem dosáhnout
nízkoenergetického či pasivního standardu a to v závislosti na zvolené tloušťce panelů tvárnice. Systém se skládá z
kompletního sortimentu bednění, skládajícího se ze dvou panelů EPS vzájemně spojených rozpěrkou
z polypropylenu. Systém se skládá podobně jako ,,LEGO,, práce s ním je velice jednoduchá a rychlá a docílí se vysoké
přesnosti, takže lze provádět povrchovou úpravu buď přímým přišroubováním desek SDK, nebo provést tenkovrstvou
omítku cementovým lepidlem.

ClimaBlock EPS bloky jsou ideálním konstrukčním systémem vhodným pro udržitelný rozvoj stavebnictví, protože EPS
se skládá z 2% hmoty a 98% vzduchu. Uvážíme-li náklady na energii při výrově i výstavbě, na kterých záleží
udržitelnost, Climablock vítězí nad dalšími systémy. Polystyren, ze kterého je vyráběn Climablock je šedý, zabraňuje
tudíž reflexu světla během ukládání, což je velmi nepříjemné.
Pokud chceme zmínit další pozitiva Climablocku, nesmíme opomenout také snadnost montáže, rychlost realizace a
jednoduchost všech dokončovací ch a rozvodných prací, které jsou zárukou pro reálnou úsporu. Další nespornou
výhodou je to, že manipulace s ClimaBlock se obejde bez mechanizace, ať už jde o montáž nebo vykládku bloků.
Komfort, jistota a udržitelnost
VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE JAK V LÉTĚ, TAK I VZIMĚ: v našich podmínkách se zvyšují požadavky na
tepelnou izolaci především kvůli chladu v zimních měsících, nesmíme však opomenout, že stejně jako v zimně systém
ClimaBlock nepropouští teplo ven z budovy, v létě naopak nepropouští teplo dovnitř a to šetří náklady na letní
provoz jako je třeba chlazení atd.
PASIVNÍ: velká tloušťka izolace s vlastnostmi převyšujícími běžný EPS v ČR zajišťuje vynikající chování během zimy a
také během parného léta, to zajišťuje úsporu za vytápění a chlazení budovy.
SETRVAČNÉ: Zdivo se skládá z EPS bednění a vnitřního jádra z železobetonu, které má na setrvačnost budovy zásadní
vliv, jelikož má železobeton vysokou hmotnost a tepelnou kapacitu, funguje jako tepelný akumulátor. V zimních
měsících zajistí nevychladnutí budovy, když se netopí kontinuálně a v létě zajistí, že se budova během parného
odpoledne nepřehřeje a to díky fázovému posunu, který činí až 9hodin.
ANTISEISMIKA: zdiva Climablock jsou z železobetonu a odpovídají antiseizmickým předpisům. Jsou velice tuhé a
proto je možné je využít i v případech, kde běžné cihelné nebo obdobné zdivo nelze použít.
AKUSTIKA: stěny z Climablocku garantují snížení hladiny (hodnot) hluku, pro dělící stěny mezi bytovými jednotkami
53 dB, což vyhovuje českým normám i na mezibytové dělící akustické nosné/nenosné příčky.
Climablock-vítězný systém
S CLIMABLOCKEM LZE STAVĚT JAKÉKOLIV STAVBY, A TO OD BAZÉNŮ, RODINNÝCH DOMŮ, ADMINISTRATIVNÍCH
BUDOV AŽ PO VYSOKÉ MNOHAPODLAŽNÍ BYTOVÉ DOMY. PRO BĚŽNOU VÝSTAVBU ZPRAVIDLA DO 8 PODLAŽÍ LZE
POUŽÍT TVÁRNICE S TLOUŠŤKOU JÁDRA 150 MM, NAD 8 PODLAŽÍ SE MUSÍ POUŽÍT TLUSTŠÍ VARIANTA, A TO 200 MM
(NAPŘ U 10 PODLAŽÍ SE POUŽIJE NA 1. A 2. PODLAŽÍ TL. 200 MM DÁLE SE POKRAČUJE SE 150 MM).
KVALITNÍ: Budova z ClimaBlock si zachovává svou kvalitu a hodnotu i po dlouhá desetiletí.
NENÁROČNÝ: Pro výstavbu není potřeba speciálně zaškolovat pracovníky, výstavbu zvládne i lajk.
PRAKTICKÝ: pro montáž bednění není třeba zvláštní nářadí a mechnizace, montáž je možná i s běžným nářadím.
RYCHLÝ: jeden metr čtvereční dokončené zdi vyžaduje asi 30% pracovní síly.
EKONOMICKÝ: žádný systém negarantuje tepelnou a akustickou izolaci a mechanickou odolnost v takové míře jako
Climablock.

Snadnost a rychlost výstavby s Climablockem

Založení prvního šáru
rohem a pokračování
lineárními bloky

Pokračování výstavby na
požadovanou výšku a
montáž zápěr

Instalační technici nezávisle
provedou horkým odporovým
nožem výřezy (drážky)

Umístění betonářské výztuže

Vyrovnání zdí pomocí
stavitelných zápěr a
zmonolitnění betonem
C 20/25

Spona bloku (PP)umožní upevnit
vnitřní obložení (sádrokarton) bez
přidaných struktur

Ukončení zdí a špalet EPS
zátkami nebo Usazení
dřevěných rámů oken

Při realizaci stropu se nepřeruší
kontinuita vnější izolace čímž se,
zabrání tepelným mostům, navíc se
zároveň provede hrana betonové
desky.

Venkovní opláštění může být stejné
jako běžně používané systémy
(omítky)nebo obložení jiným
obkladem.

Výkony systému Climablock
Tabulky se týkají zdí z Climablocku, venkovní opláštění fasádní omítkou a vnitřní obložení deskami ze sádrokartonu o
síle 1,2 cm.
Železobetonová zeď síla 15 cm

Železobetonová zeď síla 20 cm

Si=síla vnitřního EPS Climablock (mm)
Se=síla venkovního EPS Climablock (mm)
U=prostup tepla: Množství energie (teplo, které prochází
ve vteřině, metr čtvereční zdi vystaven rozdílnosti teplot
jednoho stupně celsia. Prostup tepla je dán
charakteristikou materiálů, ze kterých je stěna, ne na její
tloušťce.: čím nižší hodnota prostupu tepla, tím je stěna
izolovanější.
St=celková síla stěny

Garance vysoké izolační schopnosti a ideální podmínky pro ,,Energetickou certifikaci‘‘
Kategorie spotřeby tepla

stupnice

Technické vlastnosti materiálů
Panely z EPS (expandovaný polystyren): šedé barvy-netlející-netoxický-nehybný a nenapadnutelný bakteriemi,
mikroorganismy a houbami – neplesnivějící - neobsahuje CFC a HCFC -recyklovatelný.
charakteristika

Jiné

požadavky podle UNI EN 13163

Tepelná vodivost

Kódování dle
UNI EN
13163
stanovená v 10˚C

Tepelný odpor
•60
•90
•120
•180
Délka
Šířka
Síla
Pravoúhlost
Plochost
Reakce na oheň
Rozměrová stabilita
Namáhání při deformaci 10% stlačení
Nasákavost při úplném ponoření po
delší dobu
Faktor odporu proti šíření vodních par
Maximální teplota
Koeficient tepelné roztažnosti

Hodnota

Měrná
jednotka

norma

0,033

W (m•K)

EN12667

(m2•K)W

EN12667

mm
mm
mm
mm/mm
mm
třída
%
kPa
%

EN822
EN822
EN832
EN824
EN825
EN13501
EN1603
EN826
EN1287

˚C

EN12086

1,79
2,69
3,59
5,38
L
W
T
S
P
DS (N)
CS (10)
WL (T)
µ

±3
±2
±2
±2-1000
±5
E
±0,5
150
3
53
75
0,065

Distanční rozpěrky: spojky z recyklovaného polypropylenu (PP)černé barvy, společně zalisovanými v bloku jsou
recyklovatelné. Spojka je použita jako prvek, využitelný pro ukotvení sádrokartonových desek samořeznými šrouby a
s testovanou hodnotou trhnutí 100kg.
Systém zaručené a certifikované kvality

UNI EN 13163:2009
Tepelná izolace pro stavebnictví:fabrikované
polystyrenové produkty
SÍLA cm
6
9
12
18
NOMINÁLNÍ DÉLKA
120
120
120
120
(l) cm
ŠÍŘKA NOMINÁLNÍ
40
40
40
40
(b) cm
OHNIVZDORNOST
E
E
E
E
ODOLNOST TLAKU
150
150
150
150
kPa
ABSORBCE VODY %
DEKLAROVANÝ
1,79 2,69 3,59 5,38
TEPELNÝ ODPOR
DEKLAROVANÁ
TEPELNÁ
VODIVOST

0,033 0,033 0,033 0,033

DIFUZNÍ ODPOR
53
53
53
53
VODNÍCH PAR ( µ)
IDENTIFIKAČNÍ KOD
EPS-EN13163-T1-L1-W2-S2-P4-CS(10)150-WL(T)3

Systém bez kondenzace
PROČ MUSÍ BÝT VENKOVNÍ ZATEPLENÍ SILNĚJŠÍ NEŽ TO VNITŘNÍ?
Abych nám konstrukce vevnitř neplesnivěla a nekondenzovala na ní vodní pára! Kondenzace a rozšíření plísně na
zdech je způsobeno špatným umístěním izolace zdiva.
JAK POROZUMĚT SPRÁVNÉMU ULOŽENÍ ZDIVA?
S diagramem Glaser (www.pontarolo.com/ITA/pro-cbk03ca.html).
Diagram je složen ze dvou křivek:
křivka relativní vlhkosti (Pr) a křivka
tlaku saturace (Ps). Tyto křivky,
uvedené na diagramu zdi se nesmí
nikdy zkřížit. Pokud se tak stane, v
místě průsečíku se vytvoří,
kondenzace. Stěny Climablocku jsou
ověřeny tímto vynikajícím nástrojem,
skoro vždy (záleží na klimatickém
pásmu)síla venkovní izolace musí být
větší jak ta vnitřní.
Příklad: Diagram Glaser realizovaný
na stěnách stejné síly a s různým
rozdílem izolace.
Mistrný (řemeslný) systém

Vnitřní Podmínky: teplota 20˚C - relativní vlhkost 52 % - adduttanza 7,7
Venkovní Podmínky: teplota - 5˚C - relativní vlhkost 57,5 % - adduttanza2
5

Pár drobností pro nakládání a výstavbu s Climablockem:





Neskladovat dlouhou dobu bloky Climablock venku nebo vystavené slunečnímu záření
Ověřovat svislý směr a zarovnání stěn pro zaručení jejich správné pozice. Je důležité provést tento
krok těsně před litím.
Zopakovat kontrolu svislého směru a zarovnání stěn po lití
Pokrýt vhodnou konečnou úpravou v nejkratší možné době. Zabráníte tak dlouhému vystavení EPS
slunečnímu záření (UV)které způsobuje rozpad EPS perel ve tvorbou prachové vrstvy na povrchu a
omezuje tepelnou roztažnost, která pro EPS je rovna pouze 0,065mm/mK. Případné smrštění v rámci
uvedené hodnoty je přirozené a neohrozí konstrukci ani povrchovou úpravu.

Asistenční služba Climablocku
Společnost poskytuje kompletní asistenční službu pro pomoc při používání Climablocku. Naše technická
kancelář vám pomůže s vhodným výběrem bloku pro vaše potřeby a postará se o jeho projektovou část a
realizaci.
Climablock i pro bazény
Systém Climablock může být využit pro konstrukci bytových i veřejných bazénů. Použitím Climablocku
můžete dosáhnout spojité železobetonové konstrukce jakékoli formy a velikosti s vysokou technickou
odolností, díky izolačním vlastnostem polystyrenu tak můžete dosáhnout lepšího klima v bazénu (zlepšení o 3
- 4˚C teploty vody)oproti bazénům realizovaných tradičním způsobem.
Climablock je systém pro bazény:
UNIVERZÁLNÍ: užití prvků Climablocku dovolí postavit bazény jakéhokoli zaoblení, nebo rozsahu úhlů.
RYCHLÝ: během pár hodin je možné provést stavbu bazénu.
JEDNOLITÝ: Přítomnost držáků ke spojování panelů, navíc garantuje stabilitu během lití, zajistí betonáž
celého díla najednou.
OBLOŽITELNÝ: Climablock je možno obložit jakoukoli požadovanou úpravou.
IZOLAČNÍ: zateplení dosažené polystyrenem umožní udržet stále příjemnou teplotu vody a optimalizovat
náklady na ohřev vody.

