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V souãasném moderním stavebnictví je nabízena celá fiada podlahov˘ch systémÛ, které fie‰í  poÏadavky projekãních,
investorsk˘ch a realizaãních organizací na kvalitní únosné plovoucí podlahové systémy s tepelnou izolací.

Námi nabízen˘ systém dfievûné konstrukãní plovoucí podlahy s izolaãní vrstvou, pod obchodním názvem Stersil®,
roz‰ifiuje kvalitativnû fiadu znám˘ch a dosud pouÏívan˘ch nosn˘ch plovoucích podlah.

Certifikovan˘ systém plovoucích podlah
TZÚS Praha, s. p., Certifikaãní orgán na v˘robky, Poboãka 0600 – Brno

Certifikát v˘robku ã. 060 - 025471  na v˘robek: Systém plovoucích podlah STERSIL ®

1. Popis konstrukce a pouÏití podlahového systému Stersil ®

Jedná se o nosnou desku vyrobenou ãistû na bázi dfieva, tzv.
dfievo‰tûpkovou desku Sterling OSB, kalibrovanou brou‰ením,
se ãtyfistrannou úpravou hran pero-dráÏka, v kombinaci
s izolaãní podkladní deskou z minerálních vláken ORSIL T-P.

Takto vzniklá kombinace peãlivû vybran˘ch materiálÛ
splÀujících nároãné poÏadavky stavebnictví roz‰ifiuje velmi
zajímavû dosavadní stále se zvût‰ující poãet technologií tzv.
such˘ch montáÏí, v tomto pfiípadû v oblasti podlahov˘ch
konstrukcí.

Dosavadní velmi dobré zku‰enosti s podlahovou konstrukcí
Stersil ® z hlediska pouÏit˘ch materiálÛ (mechanicko-fyzikální
vlastnosti, rychlost a jednoduchost montáÏe, nízká spotfieba
stavebních hmot, ‰iroké moÏnosti aplikací koneãn˘ch
povrchov˘ch podlahov˘ch vrstev nebo úprav, vãetnû pfiíznivé
ceny za m2 plochy) vedly dovozce dfievo‰tûpkov˘ch desek
Sterling OSB, firmu M.T.A., spol. s r. o., Praha a v˘robce
izolaãních desek ORSIL T-P, firmu Saint-Gobain Orsil s. r. o.
âastolovice, k v˘voji, ovûfiení a následnému zpracování
technick˘ch podmínek pro návrh a aplikace dfievûné
konstrukãní podlahy Stersil ® s izolaãní vrstvou.

Podlahov˘ systém Stersil ® je urãen pro podlahové konstrukce:

• novostaveb bytov˘ch a obãansk˘ch staveb
• rekonstrukcí a sanací staveb
• nástaveb a vestaveb pÛdních prostor
• pfiestaveb kanceláfisk˘ch, provozních a správních míst
• montovan˘ch objektÛ na bázi dfieva a dal‰ích konstrukãních

systémÛ
• v˘robních a kompletaãních prostor
• ‰kolních staveb 
a dal‰ích zde nespecifikovan˘ch moÏností vyuÏití podle
parametrÛ konstrukce.

Vyhovuje pro bûÏné zatíÏení stanovené pfiíslu‰n˘mi
technick˘mi pfiedpisy pro obytné a obãanské budovy:
– pro plo‰né zatíÏení podlahové konstrukce do úrovnû 

p = 6 kN.m–2

– pro bodové zatíÏení podlahové konstrukce
F = 4 kN

(odst. 8.1. TP Stersil ®).

V˘hody podlahového systému Stersil ®:

• rychlá a jednoduchá montáÏ z desek Sterling OSB 
a ORSIL T-P

• minimální profiez materiálÛ pfii vlastní montáÏi
• nízká spotfieba lepidla bez nutnosti plo‰ného lepení
• Ïádné pouÏití spon, vrutÛ nebo hfiebíkÛ
• nehrozí nebezpeãí po‰kození instalací pod podlahovou

konstrukcí
• odolnost proti vlhkosti i v sociálních zafiízeních
• dobrá protipoÏární ochrana
• v˘borné zvukové a tepelnû izolaãní vlastnosti
• nízká hmotnost konstrukce podlahy
• moÏnost vyrovnání rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch úrovní
• v˘borná pevnost a houÏevnatost podlahové konstrukce
• velmi dobr˘ pfienos bodového zatíÏení do plochy desky
• moÏnost kvalitního pfiipevnûní lehk˘ch konstrukcí, pfiístrojÛ

a zafiízení k podlah. desce
• dokonãení hrubé nosné podlahové konstrukce deskou na

bázi dfieva (borovice) beze spár
• následná rychlá montáÏ koneãné povrchové vrstvy ihned po

vytvrzení lepidla mezi deskami
• moÏnost aplikace ‰irokého sortimentu podlahov˘ch krytin

jako jsou:
– PVC, lino, guma, korek
– koberce vã. napínan˘ch
– klasické parkety vã. parket tlou‰Èky 21 mm
– plovoucí dfievûné a laminátové podlahy
– keramické dlaÏby 
– nebo velmi oblíbené povrchové úpravy desky 

Sterling OSB lakováním.

POZNÁMKA – Podlahová konstrukce Stersil ® není urãena:

• jako nosn˘ podklad pod svislé stavební konstrukce nosného
charakteru, jako jsou pfiíãky, sloupy, vzpûry atd.
(V urãit˘ch pfiípadech je moÏno rozná‰ecí plochu z desek
Sterling OSB pro zv˘‰ení únosnosti podloÏit v plo‰e nebo na
jejích okrajích dfievûn˘mi hranoly nebo pásy z dfievovláknité
desky mûkké (hobra) v izolaãní vrstvû s uváÏením jejího ná-
sledného dotvarování pÛsobením provozního zatíÏení. Plocha 
z desek OSB v‰ak musí vÏdy fungovat jako „plovoucí deska“.)

• do zvlá‰È vlhkého prostfiedí a mokr˘ch provozÛ.



A. Izolaãní vrstva: desky z minerálních vláken ORSIL T-P
tlou‰Èka: 25 mm (40 mm; 2×25 mm)
formát: 600×1200 mm
(dal‰í technické parametry viz ãl. 9)

B. Nosná vrstva: dfievo‰tûpkové desky Sterling OSB 22 KB – 4PD
tlou‰Èka: 22 mm, kalibrovaná brou‰ením (KB), ãtyfistranná
pero-dráÏka (4PD)
formát: 590×2440 mm (dal‰í technické parametry viz ãl. 9)

2. Skladba podlahové konstrukce Stersil ®
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Podlahová konstrukce Stersil ® se montuje na rovn˘, such˘,
ãist˘ a dostateãnû únosn˘ podklad (nosnou konstrukci),
splÀující poÏadavky projektu a navrhovaného provozního
zatíÏení celé podlahové konstrukce. Lze ji pouÏít na nosné
deskové i trámové konstrukce.

4.1. Rovinatost nosného podkladu

Je dÛleÏit˘m parametrem pro v˘slednou kvalitu ná‰lapn˘ch
povrchov˘ch vrstev podlahy. Z tohoto dÛvodu musí splÀovat
rovinatost nosného podkladu hodnoty 2 mm na 2 m, max.
v‰ak 4 mm (vzhledem k moÏnosti dodateãného dotvarování
izolaãní vrstvy ORSIL).

4.2. Vyrovnání podkladu

Pokud podklad nesplÀuje poÏadované parametry rovinatosti
je nutné provést jeho vyrovnání:

• tzv. „mokr˘m zpÛsobem“ 
– cementovou maltou s pískem
– samonivelizaãními stûrkov˘mi hmotami pro tlou‰Èky

doporuãené v˘robci tûchto hmot

• tzv. „such˘m zpÛsobem“ 
– dfievovláknitou deskou mûkkou u prkenn˘ch podkladÛ
– such˘mi vyrovnávacími podsypy vyrábûn˘mi pro tyto úãely,

av‰ak v minimální nutné tlou‰Èce.

4. Parametry a pfiíprava podkladu

3. Obchodní a technické oznaãení konstrukce Stersil ®

590 mm

1200 mm

ORSIL T-P 40
Sterling OSB 22 KB - 4PD

ná‰lapná vrstva

10 mm
40 mm

22 mm

Tabulka 1

Oznaãení Celková tlou‰Èka konstrukce Skladba konstrukce Hmotnost skladby

Stersil ® 50 47 mm
Sterling OSB 22 mm

17,6 kg.m–2
ORSIL T-P 25 mm

Stersil ® 60 62 mm
Sterling OSB 22 mm

19,9 kg.m–2
ORSIL T-P 40 mm

Stersil ® 70 72 mm
Sterling OSB 22 mm

21,4 kg.m–2
ORSIL T-P 2×25 mm

¤ez základní skladbou podlahové konstrukce Stersil ® Obr. 1

POZNÁMKA – Podlahová konstrukce Stersil ® je pfiedmûtem prÛmyslovû-právní ochrany (ÚPV âR, p. ã. 0160 391).
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Pokládka izolace z desek ORSIL T-P: jednovrstvá . . . . . . tlou‰Èka desek 25 nebo 40 mm . . . . . 5.1.
dvouvrstvá . . . . . . tlou‰Èka desek 2×25 mm . . . . . . . . . . 5.2.

5. Postup montáÏe desek ORSIL T-P

5.1. Jednovrstvá izolace (Stersil ® 50, 60)

> 30 mm

1200 mm

PE fólie 0,2 mm

ORSIL T-P 

600 mm

≥ 200 mm

ZpÛsob pokládky desek ORSIL T-P Obr. 2

4.3. Vlhkost podkladu

Max. pfiípustná hmotnostní vlhkost je
12 % u dfievûného podkladu

6 % u silikátového podkladu.

4.4. Izolace podkladu proti vlhkosti

Pro zamezení moÏnosti vzlínání zbytkové nebo dodateãné
vlhkosti z nosné konstrukce do izolaãní vrstvy, poloÏíme na
suchou, vyrovnanou a vyãi‰tûnou podkladní konstrukci pásy
PE fólie (0,2 mm) s pfiesahy mezi jednotliv˘mi pásy min. 20 cm

(event. pfielepením) a vytaÏením na svislé konstrukce min. do
koneãné v˘‰ky podlahové konstrukce.

Toto zaji‰tûní se t˘ká pfiedev‰ím podlahov˘ch konstrukcí na
základov˘ch deskách, dodateãn˘ch izolacích prostorÛ proti
zemní vlhkosti a v nadzemních podlaÏích objektÛ, kde lze
pfiedpokládat prÛnik zv˘‰ené vlhkosti stropními konstrukcemi.

V pfiípadû dfievûn˘ch nosn˘ch konstrukcí se pouÏití PE fólie
mezi nosnou konstrukcí a izolaãní vrstvou Stersil ®

nedoporuãuje. Zaji‰tûní izolace proti vlhkosti je v tomto
pfiípadû nutno fie‰it individuálnû pro celou konstrukci stropu
a podlah.

a) Nejprve provedeme plo‰né vyztuÏení pomocí v˘fiezÛ
z desek Sterling OSB v místech pfiechodÛ mezi jednotliv˘mi
místnostmi (viz ãl. 8.1., obr. 7–12).

b) Urãíme smûr pokládky desek Sterling OSB a na nûm
závisl˘ smûr pokládky desek ORSIL T-P tak, aby se tyto
plo‰né prvky kladly kfiíÏem pfies sebe (obr. 2).

c) Desky ORSIL T-P pokládáme od stanoveného místa (rohu)
místnosti bez dilataãních spár u svisl˘ch konstrukcí (stûn,
sloupÛ, atd.) na sraz, vÏdy do plo‰né vazby mezi deskami,
smûrem k v˘chodu z místnosti (viz foto).

POZNÁMKA – Pfii montáÏi jednotliv˘ch ploch nad 30 m2 se
doporuãuje dílãí (postupná) plo‰ná pokládka izolace a desek
Sterling OSB pro minimální po‰kození izolaãních desek vlivem
pohybu montáÏních pracovníkÛ po izolaci.

DOPORUâUJEME – Desky Sterling OSB aklimatizovat min. 24 hod. pfied montáÏí v prostorách budoucí pokládky podlah Stersil ®.
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6. Postup montáÏe desek Sterling OSB

ANO NE

ZpÛsob klínování obvodov˘ch dilataãních spár Obr. 4

a) Urãíme smûr pokládky desek Sterling OSB a od nûj
odvodíme závislost montáÏe jednotliv˘ch izolaãních vrstev
ORSIL T-P tak, aby v‰echny vrstvy byly vzájemnû
orientovány kfiíÏem.

5.2. Dvouvrstvá izolace (Stersil ® 70)

10–15 mm

590 mm

300 mm

1200 mm600 mm

desky Sterling OSB
2. vrstva desek ORSIL T-P
1. vrstva desek ORSIL T-P

Skladba vazby desek ORSIL T-P (2x) a Sterling OSB Obr. 3

MontáÏ desek Sterling OSB se provádí v jedné vrstvû
vzájemn˘m slepením jejich hran v úpravû pero-dráÏka do
v˘sledné plovoucí desky.
Hrany desek jsou v˘robcem opatfieny velmi pevn˘m 
„zámkem“ – perem a dráÏkou, jejíÏ konstrukce obsahuje dilataãní
úpravu spoje do 2/3 síly desky od její spodní (levé) strany.

a) Pokládku desek Sterling OSB zaãínáme ve stejném místû
(rohu) místnosti jako u desek ORSIL T-P, vÏdy kfiíÏem na
smûr pokládky poslední izolaãní vrstvy.

b) První fiadu desek OSB pokládáme dráÏkou ke zdi
s dilataãní spárou 10–15 mm po celém obvodu místnosti,
kterou v ãele desky a na podélné stranû peãlivû vyrovnáme
a zaklínujeme vÏdy dvojicí klínÛ vodorovnû uloÏen˘ch
v dilataãní spáfie.

POZNÁMKA – Nikdy neklínujte desky klíny uloÏen˘mi svisle
v dilataãní spáfie!!

b) PoloÏíme první izolaãní vrstvu ze základních a pÛlen˘ch
formátÛ desek Orsil T-P (obr. 3).

c) K zaloÏení druhé izolaãní vrstvy pouÏijeme tzv. obvodovou
fiadu izolaãních desek upraven˘ch na formát 300×1200 mm
(obr. 3).

Po ukonãení montáÏe izolaãní vrstvy (vrstev) zkontrolujeme
rovinatost celé plochy.
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Sterling OSB 22 KB - 4PDORSIL T-P

aplikaãní pistole
1.

2.

Postup a umístûní polyuretanového lepidla 
do spoje pero–dráÏka desky Sterling OSB Obr. 5

c) Po uloÏení a smûrovém vyrovnání první fiady desek
Sterling OSB a domûfiení dofiezu poslední desky pouÏijeme
zb˘vající ãást desky na zaloÏení druhé fiady desek.

POZNÁMKA – V pfiípadû, Ïe bychom byli nuceni zaãít dal‰í fiadu
opût celou deskou, odfiízneme tuto cca v 1/3 její délky smûrem
od ãelní dráÏky a zb˘vající 2/3 délky desky pouÏijeme na
zaloÏení této druhé fiady desek. Odfiíznutou 1/3 desky
pouÏijeme pro dokonãení nûkter˘ch z dal‰ích fiad montované
plochy nebo na vyztuÏení podkladu ve vstupu do místnosti
(viz ãl. 8.1.).

d) Desky montujeme vÏdy do vzájemné vazby s minimálním
pfiesahem 1/3 délky desky, aby bylo dosaÏeno kvalitního
plo‰ného spojení, rovinatosti a v˘sledné potfiebné
únosnosti podlahové konstrukce.

e) Po pfiípravû první a zaãátku druhé fiady desek naneseme
nejprve do ãelních dráÏek a vrchní stranu per dostateãné
mnoÏství lepidla, desky v podélném smûru vyrovnáme po
pfiedchozím zaklínování první desky v ãele a následném
zaklínování i podélné dilataãní spáry první fiady (obr. 5).

POZNÁMKA – Pro koneãnou úpravu povrchu desek lakováním
se doporuãuje po poloÏení první fiady desek kontrolní
domûfiení vzdálenosti této fiady k protûj‰í stûnû místnosti.

f) Pro zaji‰tûní kvalitního lepeného spoje, rychlé a ãisté
montáÏe jsou doporuãována profesionální polyuretanová
montáÏní lepidla naná‰ená do lepeného spoje aplikaãní
pistolí, napfi.: INSTA- STIK MP, SOUDAL, …

g) Jednotlivé pásy a fiady desek Sterling OSB se doporuãuje
dle potfieby stahovat pfii montáÏi podélnû a pfiíãnû
podlaháfisk˘mi montáÏními pásy k zaji‰tûní minimálních
spár mezi deskami, s prÛbûÏn˘m klínováním ãel
jednotliv˘ch fiad desek.

h) Po dokonãení poslední fiady z desek Sterling OSB je nutno
tuto fiadu dobfie zaklínovat v dilataãní spáfie u svislé
konstrukce (stûny) a zajistit, aby takto smontovaná plocha
byla minimálnû 12 hodin bez provozu pro dostateãné
vytvrzení lepidla a zpevnûní celé plochy pro dal‰í montáÏe.
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1. Podkladová PE fólie (0,2 mm)
2. Izolaãní deska ORSIL T-P
3. Deska Sterling OSB 22 KB - 4PD
4. Izolaãní a lepicí stûrková hmota (3 mm)
5. Keramická dlaÏba
6. Tmelení spár pruÏn˘mi tmely

Pro takovéto úpravy povrchu je zásadnû potfiebné pouÏít laky
urãené pro povrchové dokonãení dfievûn˘ch podlah!
Pfii zachování doporuãen˘ch technologick˘ch postupÛ
povrchové úpravy vznikne kvalitní, odoln˘ povrch s pfiíjemn˘m
vzhledem a dezénem i velmi dobrou údrÏbou. Podlahová
plocha nevykazuje spáry nebo objemové zmûny vlivem zmûn
teplot a vlhkostí, jako je bûÏné u nûkter˘ch materiálÛ na bázi
dfieva. UmoÏÀuje i jednoduché opravy povrchu pfii pfiípadném
po‰kození vã. moÏnosti celkové renovace.

Orientaãní technologické kroky: hrubé oãi‰tûní plochy
tmelení spár (dle potfieby)
celkové pfiebrou‰ení plochy
dÛkladné vyãi‰tûní plochy
základní lak
první vrchní lak
dÛkladné vyãi‰tûní plochy
jemné pfiebrou‰ení plochy
druh˘ vrchní lak

7.1. Úprava vlastního povrchu desky Sterling OSB lakováním

Dle potfieby se doporuãuje desku Sterling OSB pfiebrousit
v místech styãn˘ch spár, odstranit pfiebyteãné lepidlo, povrch
vyãistit a dále postupovat dle dal‰í technologie pokládky
doporuãené pro tyto materiály. Dilataãní spáry u stûn pro
dokonãení ploch vyplnit vhodn˘m poddajn˘m materiálem pro

zachování moÏnosti dilatace desky nebo pfied montáÏí
podkladních izolaãních desek ORSIL T-P pouÏít u stûn
dilataãní pásek ORSIL a pfied zahájením montáÏe tenkovrstvé
krytiny tento pásek zafiíznout do úrovnû  desky Sterling OSB.

7.2. Tenkovrstvé podlahové krytiny (lino, koberce, korek,…)

Jako separaãní vrstvu mezi nosnou deskou Sterling OSB
a plovoucí podlahou se doporuãuje pouÏít mûkké dfievo-
vláknité desky o tlou‰Èce 5,5; 7 nebo 8 mm, vût‰inou formátu

590×860 mm (590×790 mm), poloÏené do „vazby“ kfiíÏem
pfies desky Sterling OSB, nebo podkladní materiály urãené
pod plovoucí podlahy v tlou‰Èce 2–3 mm (napfi. TUPLEX, …).

7.4. Plovoucí dfievûné a laminátové podlahy

Pokládka s izolaãními hmotami proti prÛniku vlhkosti a vody
k desce Sterling OSB dle urãení provozu jednotliv˘ch
místností (kuchynû, obytné místnosti, chodby, WC, koupelny).
PouÏití flexibilních lepidel vãetnû pfiedchozí penetrace
podkladu k montáÏi keramick˘ch dlaÏeb dle doporuãení
v˘robcÛ tûchto hmot ve vztahu k nosnému podkladu na bázi
dfieva (napfiíklad KERALASTIC – Mapei, Soudal 24 A, …).

MontáÏ keramick˘ch krytin vÏdy s otevfienou spárou (nikoli
tenké kapilární spáry) vhodnou pro dodateãné spárování
pruÏn˘mi tmely (napfi. SAKRET, KNAUF, CIMSEC, …).

7.5. Keramické dlaÏby

Pfiíprava podkladu jako u 7.2., dále montáÏ bûÏná pro tento materiál.

7.3. Masivní dfievûné klasické podlahy

Skladba podlahy Stersil ® pro keramické dlaÏby Obr. 6

vyvinut˘ systém podlahové konstrukce aplikovat velmi ‰irokou
‰kálu koneãn˘ch ná‰lapn˘ch podlahov˘ch vrstev.

PouÏitím dfievo‰tûpkové desky Sterling OSB kalibrované
brou‰ením s úpravou pero-dráÏka je pak moÏno pro takto

7. Úprava povrchu – provedení ná‰lapné vrstvy
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Kritéria únosnosti jsou obecnû definována experimentálnû
ovûfien˘m maximálním stlaãením podkladní izolaãní vrstvy
(vrstev) z desek ORSIL T-P v jednotliv˘ch skladbách podlahy
pfii pÛsobení návrhového zatíÏení prostfiednictvím desky
Sterling OSB a jeho porovnáním s konvenãním (smluvním)
mezním prÛhybem podlahové konstrukce.

Z následujících grafÛ stanoven˘ch pro zatûÏování
jednotliv˘ch konstrukcí (skladeb) podlahové konstrukce

Stersil ® 50, 60 a 70 lze odvodit velikost stlaãení izolaãních
desek pro plo‰né a bodové zatíÏení podlah v závislosti na
velikosti zatíÏení.

POZNÁMKA – V˘stupem „ ZatûÏovacích zkou‰ek plovoucích
podlah Sterling OSB – ORSIL T-P“ je „Technick˘ pfiedpis pro
návrh konstrukce plovoucí podlahy Sterling OSB – ORSIL T-P
(VUT Brno, bfiezen 2000)“.

8. Technické poÏadavky

8.1. Kritéria únosnosti podlahové konstrukce Stersil ®

Grafické vyjádfiení sloÏky stlaãení wp [mm] izolaãní 
vrstvy tlou‰Èky 25, 40 a 50 mm prostfiednictvím desky
Sterling OSB od plo‰ného zatíÏení p [kN.m–2] Graf 1

Pozn.: 
Bodové zatíÏení
na plo‰e 16 cm2,
mûfieno 100 mm
od volného 
okraje desky 
Sterling OSB.

Grafické vyjádfiení sloÏky stlaãení wdL [mm] izolaãní 
vrstvy tlou‰Èky 25, 40 a 50 mm prostfiednictvím 
desky Sterling OSB od bodového zatíÏení F [kN] Graf 2

Kritérium únosnosti pro plo‰né zatíÏení:

wr + wp ≤ wmp

kde znaãí
wr  . . . . . trvalou (reziduální) sloÏku stlaãení podlahy
wp  . . . . sloÏku stlaãení od pÛsobícího návrhového zatíÏení

p ≤ 6 kN.m–2

Kritérium únosnosti pro lokální zatíÏení:

wdL / γv ≤ wmL

kde znaãí
wdL  . . . stlaãení od lokálního návrhového úãinku 

silou F ≤ 4 kN
γv  . . . . . souãinitel pÛsobení definovaného zku‰ebního tûlesa

Konvenãní mezní (pfiípustné) stlaãení konstrukce 
podlahy wm =  wmp, resp. wm =  wmL definujeme jako vût‰í
z hodnot

• wm = 2,0 mm nebo
• wm = 0,05.tO, je-li tO tlou‰Èka izolace ORSIL
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Stersil ® 50 Obr. 10

Stersil ® 60 Obr. 11

Stersil ® 70 Obr. 12

– pro sádrokartonové pfiíãky a dvefie dfievûné-obloÏkové
(schéma na obr. 10–12)

Stersil ® 50 Obr. 7

Stersil ® 60 Obr. 8

Stersil ® 70 Obr. 9

Pro plo‰nou stabilitu, zachování únosnosti a rovinatosti podlahové konstrukce Stersil ® v místech prÛchodÛ mezi jednotliv˘mi
místnostmi, jsou zpracovány následující doporuãení fie‰ení plo‰ného ztuÏení v oblastech podlahov˘ch ploch dvefií a to:

– pro dvefie s klasickou ocelovou (dfievûnou masivní) zárubní
(schéma na obr. 7–9)
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PruÏná podloÏka podlahové konstrukce Stersil ® tvofiená
izolaãní vrstvou z desek ORSIL T-P v˘raznû zlep‰uje
kroãejovou neprÛzvuãnost stropní konstrukce.
V˘sledky mûfiení vzduchové a kroãejové neprÛzvuãnosti 

a sníÏení hladiny kroãejového zvuku podle âSN EN ISO 140-3, 
âSN EN 140-8, âSN 73 0532, âSN EN 12354-1 a âSN
EN 12354-2 jsou uvedeny v následujících grafech
a tabulkách pro jednotlivé typy podlah Stersil ®.

8.2. Akustika

Stersil ® 50 (∆Lw = 22 dB) Graf 3 Stersil ® 60 (∆Lw = 26 dB) Graf 4 Stersil ® 70 (∆Lw = 26 dB) Graf 5

PrÛbûh zmûny kroãejového zvuku zpÛsobené podlahou podle âSN 73 05 18

Vzduchová a kroãejová neprÛzvuãnost Tabulka 2

Oznaãení Skladba podlahy Stersil ® VáÏená neprÛzvuãnost VáÏená normalizovaná hladina
konstrukce na ÎB stropní desce tl. 120 mm Rw [dB] kroãejového zvuku Ln,W [dB]

Stersil ® 50
Sterling OSB 22 mm

55 59
ORSIL T-P 25 mm

Stersil ® 60
Sterling OSB 22 mm

57 55
ORSIL T-P 40 mm

Stersil ® 70
Sterling OSB 22 mm

57 55
ORSIL T-P 2×25

ÎB stropní deska
50 83

tlou‰Èky 120 mm

SníÏení hladiny kroãejového zvuku zpÛsobené podlahou Stersil ® Tabulka 3

Oznaãení VáÏené sníÏení hladiny
konstrukce kroãejového zvuku ∆LW [dB]

Stersil ® 50 22

Stersil ® 60 26

Stersil ® 70 26
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Soubor poÏadavkÛ na jednotlivé typy a ãásti stavebních
konstrukcí obsahují âeské technické normy fiady 
âSN 73 08…

Urãujícím parametrem pro posouzení vlastností podlahové
konstrukce z hlediska poÏárnû-technick˘ch, je rychlost ‰ífiení
plamene po povrchu (âSN 73 08 63), kde rozhodující je
hodnota rychlosti ‰ífiení plamene po povrchu koneãné
ná‰lapné vrstvy podlahy.

ORSIL:
Tfiída reakce na oheÀ dle âSN EN 13501-1

skupina A1 nevzplane, nemá Ïádn˘ pfiíspûvek k hofiení
Tvorba koufie, plamenné hofiící ãástice dle âSN EN 13823

s1 Ïádn˘ ãi mal˘ koufi
d0 Ïádné odkapávání

Sterling OSB:
Tfiída reakce na oheÀ dle âSN EN 13 986: DFL - s1
Index ‰ífiení plamene po povrchu desek: is = 72 mm/min. *)

*) informativní hodnota pro desku bez povrchové úpravy

8.4. PoÏární ochrana

V‰echny bûÏné povrchové úpravy (koberec, linoleum,
plovoucí podlaha) splní poÏadavky âSN 73 0540-2 na pokles

dotykové teploty Θ10,N v kategorii 1 – velmi teplé podlahy.
Keramická dlaÏba potom kategorie 1–3, v závislosti na
tlou‰Èce dlaÏby.

8.3. Pokles dotykové teploty

Tabulka 4

Pokles dotykové 
Druh budovy a místnosti Kategorie podlahy teploty podlahy

∆Θ10,N [°C]

Obytná budova: dûtsk˘ pokoj, loÏnice

Obãanská budova: dûtská místnost jeslí, ‰kolky, pokoj intenzivní péãe, I. Velmi teplé do 3,8 vãetnû
pokoj nemocn˘ch dûtí

Obytná budova: ob˘vací pokoj, pracovna, pfiedsíÀ sousedící s pokoji, kuchyÀ

Obãanská budova: operaãní sál, pfiedsálí, ordinace, pfiípravna, vy‰etfiovna, 
sluÏební místnost, chodba a pfiedsíÀ nemocnice, pokoj dospûl˘ch nemocn˘ch, 

II. Teplé do 5,5 vãetnû
kanceláfi, r˘sovna, kreslírna, pracovna, tûlocviãna, uãebna, kabinet, laboratofi, 
restauraãní místnost, kino, divadlo, hotelov˘ pokoj

V˘robní budova: trvalé pracovní místo pfii sedavé práci

Obytná budova: koupelna, WC, pfiedsíÀ pfied vstupem do bytu

Obãanská budova: WC, lázeÀ, pfievlékárna láznû, chodby, ãekárny, 
schodi‰tû nemocnice, taneãní sál, jednací místnost, sklad se stálou obsluhou, 

III. Ménû teplé do 6,9 vãetnû
prodejna potravin, noclehárna, trvalé pracovní místo ve v˘stavní síni a muzeu 
bez podláÏky nebo pfiedepsané teplé obuvi

V˘robní budova: trvalé pracovní místo bez podláÏky nebo pfiedepsané teplé obuvi

Budovy a místnosti bez poÏadavkÛ IV. Studené od 6,9
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Sterling OSB 22 KB – 4PD: 
• velkoplo‰n˘ materiál na bázi dfieva, kalibrováno brou‰ením
• formát 590×2440 mm
• balení: po 82 kusech (2 × 41 ks) do svazku, na podkladech

118,05 m2 ve svazku
boky chránûny obalov˘mi deskami, pfiepáskováno pfiíãnû
a podélnû
hmotnost svazku 1,7 t

• skladování: suché, kryté skladovací prostory, 
stohovatelnost max. 3 svazky

POZNÁMKA – pfii manipulaci chránit hrany desek proti
po‰kození pfiedev‰ím pfii pouÏití desek pro koneãnou úpravu
povrchu lakováním.

ORSIL T-P:
• formát desek 600×1200 mm
• balení: po 8 ks desek tl. 25 mm a 6 ks desek tl. 40 mm 

ve smr‰Èovací PE folii
• skladování: suché a kryté prostory, 

plochou desky na plochu podkladu, 
s moÏností stohovatelnosti se
vzájemnou vazbou balíkÛ

10. Balení a skladování

Ve‰keré potfiebné informace pro projektové, investorské
a realizaãní stavební organizace o moÏnostech dodávek
jednotliv˘ch materiálÛ pro konstrukce podlah Stersil ®,
vãetnû moÏností zaji‰tûní ‰éfmontáÏí a aktuálních cenov˘ch
relacích materiálÛ, poskytne na vyÏádání M.T.A., spol. s r. o.,
Praha nebo její obchodní zastoupení.

Základní kontaktní adresy a telefonická spojení
dodavatelsk˘ch organizací materiálÛ jsou uvedena
v samostatn˘ch propagaãních materiálech.

Skladby podlahové konstrukce Stersil ®, popsané v tomto
technickém podkladu, jsou typové a vycházejí
z materiálov˘ch listÛ, technick˘ch pfiedpisÛ, norem
a praktick˘ch zku‰eností v dobû jejich zpracování.

Uvedené parametry a technicko-uÏitné vlastnosti podlahové
konstrukce Stersil ® se doporuãuje zohlednit pro konkrétní
podmínky pouÏití v projektové pfiípravû a realizaci.

11. Dodavatelské, montáÏní a cenové informace

Sterling OSB 22 KB – 4PD:
Deska z orientovan˘ch ploch˘ch tfiísek – OSB (âSN EN 300),
u nás známá pod názvem „dfievo‰tûpková deska“, byla
vyvinuta speciálnû pro pouÏítí ve stavebnictví, vyrábûná
lisováním tenk˘ch plo‰n˘ch dfievûn˘ch ‰tûpkÛ orientovan˘ch
podélnû a pfiíãnû na hlavní osu desky s pryskyfiiãn˘m pojivem
a parafínem.

objemová hmotnost (hustota): 580–620 kg/m3

tepelná vodivost dle DIN 4108-4: 0,13 W/(m.K)
lineární roztaÏnost: 0,03 % na 1 % zmûny

vlhkosti
odpor difúzi par: 160/542 (vlhké/suché)
bobtnání (po 24 hodinách – EN 317): do 10 %
emisní tfiída: E1 (do 2 mg HCHO /

100 g a. s. hmoty)

ORSIL T-P: 
Pfiesnû fiezaná deska z minerálních vláken urãená pfieváÏnû
do konstrukcí lehk˘ch plovoucích podlah

Deklarovan˘ souãinitel tepelné vodivosti λD: 0,039 W/(m.K)
Charakteristická hodnota zatíÏení: 1,50 kN/m3

Napûtí v tlaku pfii 10% stlaãení σ10: 40 kPa
Stlaãitelnost c: < 2 mm

9. Technické parametry pouÏit˘ch materiálÛ
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Masarykova 197
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