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Len
Obnovitelná surovina s dlouholetou tradicí

Len je po staletí cennou uÏitkovou rostlinou pro ãlovûka. Vlákna lnu slouÏí jako

surovina pro lnûné tkaniny, které jsou známé pro jejich vlhkost regulující vlastnosti,

stálost tvaru a trvanlivost. Tyto pfiednosti pfiírodních vláken vyuÏívá Waldviertler

Flachshaus pro v˘robu vysoce jakostních izolaãních hmot pro tepelnou a zvukovou

izolaci. Vedle vynikajících stavebnû fyzikálních vlastností mají v˘robky Flachshaus

dÛslednû ekologick˘ profil.

V˘roba
Od lnu jako rostliny k izolaãní desce Termolen

Len pro na‰e izolaãní hmoty roste kaÏdoroãnû na polích Waldviertel. Optimální

podmínky lokality a úzká spolupráce zemûdûlství, zpracování vláken a v˘roby

izolaãních hmot zaji‰Èují vysokou jakost na‰ich izolaãních materiálÛ.

V˘robky ze lnu neobsahují Ïádná syntetická podpÛrná vlákna

Pfii na‰em unikátním v˘robním postupu se vlákna lnu zplsÈují na textilních strojích na

tenké pásy rouna a navrstvují se aÏ do poÏadované tlou‰Èky desky. Pfiitom se na

vlákna naná‰í v tekuté formû ‰krobové lepidlo a boritá sÛl a pfii následném su‰ení se

pevnû spojují s vlákny. Izolaãní hmota tak získává potfiebnou pevnost a poÏadovanou

ochranu proti poÏáru a plísním bez pouÏívání syntetick˘ch pfiísad. V˘sledkem je

pruÏná a tvarovû stálá izolaãní deska, kterou mÛÏe snadno zpracovávat vy‰kolen˘, 

ale i necviãen˘ personál.

Pfiesvûdãte se o pfiednostech izolaãní látky z pfiírody!
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Bydlení
s pfiírodou ve stûnách s izolací Termolen

Len vytváfií pfiíjemné obytné klima
vynikající ochrana proti zimû a teplu, izolující a klimatizující

Len je prody‰n˘
akumuluje a reguluje vlhkost bez toho, aby ztrácel izolaãní vlastnosti

Vynikající zvuková izolace
elastická vlákna izolaãních desek pÛsobí jako pfiirozen˘ pohlcovaã hluku

Robustní a trvanliv˘
odoln˘ proti napadení plísnûmi a hmyzem 

v historick˘ch stavbách se stále znovu aplikují jako izolace lnûná vlákna

Obnovitelná surovina

z domácího zemûdûlství
nízká spotfieba energie pfii v˘robû a zpracování

Upínatelné desky

bez pfiísad syntetick˘ch podpûrn˘ch vláken
robustní vlákna zaruãují vysokou pevnost rohoÏe

Pfiíjemné zpracování bez „svûdûní a ‰krábání“
izolaãní hmota neobsahuje agresivní jemn˘ prach

Îádné problémy s likvidací
izolaãní materiál mÛÏe b˘t opûtovnû zpracován
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Oznaãení v˘robku: Termolen TID – tepelnûizolaãní deska DP

Evropské technické schválení: ETA 05/0014

ObsaÏené látky: Lnûná vlákna, bramborov˘ ‰krob, boritá sÛl

Hustota: 30 kg/m3

Tepelná vodivost (λD): 0,040 W/mK

Tfiída poÏární ochrany: Euro E podle ÖNORM EN 13 501-1

Difuzní odpor: µ = 1

Specifická tepelná kapacita c 1550 J/kgK

Biologická stabilita: Odolná proti hnilobû, napadení plísnûmi
a napadení hmyzem

Oblasti pouÏití: Upínatelné izolaãní desky pro tepelnou
a zvukovou izolaci

Dodací tvar: PruÏná, upínatelná deska

Rozmûry: 1000 × 625 mm

Tlou‰Èka desky 40–160 mm

Na poÏadavek je také moÏná v˘roba zvlá‰tních rozmûrÛ !

Porovnání potfiebn˘ch tlou‰tûk 
izolací pfii stejné hodnotû „U“

Len
18 mm

Dfievo 52 mm

Plné cihly 285 mm

Sklo 304 mm

Beton 913 mm

Termolen TID tepelnûizolaãní deska

Lnûné izolaãní desky Termolen se vyznaãují pfiíjemnou manipulací a rychlou montáÏí. Mohou se vkládat mezi dfievûné

nebo kovové rámy, krokve, stropní nosníky a etáÏové konstrukce, pfiedev‰ím dfievostaveb, ale i ostatních stavebních

konstrukcí. Pro optimální vyuÏití pozitivních vlastností je bezpodmíneãnû potfiebné zabudování, které je otevfiené difuzi.

Technické vlastnosti – Termolen TID:



4

Termolen IP izolaãní pás (okrajov˘)

Lnûné izolaãní okrajové pásy Termolen IP jsou vedlej‰ím produktem v˘roby izolaãních desek a mají ekvivalentní

stavebnû-fyzikální vlastnosti jako lnûné tepelnû izolaãní desky Termolen TID. Jsou vhodné pfiedev‰ím na tûsnûní

dutin a spár. Lnûné izolaãní pásy jsou cenovû pfiíznivou alternativou pro ekologickou tepelnou a zvukovou izolaci.

Pfiednosti:

ekologicky pfiíznivá v˘roba bez pouÏívání syntetick˘ch podpûrn˘ch vláken

jednoduché, nezávadné zpracování bez nástrojÛ a rychlé zabudování

velmi dobré tepelnû a zvukovûizolaãní vlastnosti

vybavené ochrann˘mi prostfiedky proti ohni a plísním

Pokyny pro zpracování:

Pásy upravit ruãnû na pfiíslu‰né délky a dutiny utûsnit bez spár.

Pfii objednávání je potfiebné uváÏit asi o 10 % vy‰‰í spotfiebu proti izolaãním deskám!

ObsaÏené látky: Lnûná vlákna, bramborov˘ ‰krob, boritá sÛl

Hustota: 30 kg/m3

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK

Tfiída poÏární ochrany: Eurotfiída E podle ÖNORM EN 13 501-1

Difusní odpor: µ = 1

Specifická tepelná kapacita c: 1550 J/kgK

Biologická stabilita: Odolná proti hnilobû, napadení plísnûmi 
a napadení hmyzem

Dodací tvar: Odfiezané pásy délky 1 000 mm, 
‰ífiky 100–150 mm a tlou‰Èky 40–160 mm 
v balících do 0,25 m3 nebo na paletách do 2 m3

Technické vlastnosti – Termolen IP:
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Termolen TP tûsnicí pás

Lnûné tûsnicí pásy spár Termolen TP byly vyvinuty pro dÛslednû ekologické tûsnûní oken a dvefií. Jednoduchá

manipulace s prefabrikovan˘mi pásy pro izolaci spár mezi slep˘m rámem popfi. zárubní a zdivem umoÏÀuje aÏ 80%

úsporu ãasu proti tradiãnímu volnému izolaãnímu materiálu.

Oblast pouÏití:

Izolaãní pásy spár pfii montáÏi oken a dvefií 

s v˘teãn˘mi tepelnû a zvukovû izolaãními vlastnostmi

Pokyny pro zpracování:

Slep˘ rám nebo zárubeÀ se spojují mechanick˘mi spojovacími prostfiedky se stavebním tûlesem. Pfiiléhavé izolaãní pásy

spár se zatlaãí do spár uzavfienou stranou. Pásy lze snadno zkracovat na poÏadovanou délku. Bezpodmíneãnû se

doporuãuje následné utûsnûní spár proti pronikání vlhkosti z interiéru objektÛ, vûtru a nárazovému de‰ti, podle norem! *)

*) Parotûsné a difuzní okenní tûsnicí pásky ISOCELL.  Info: M.T.A., spol. s r. o., Praha

ObsaÏené látky: Lnûná vlákna, bramborov˘ ‰krob, boritá sÛl

Hustota: 30 kg/m3

Tepelná vodivost: 0,040 W/mK

Tfiída poÏární ochrany: Eurotfiída E podle ÖNORM EN 13 501-1

Difusní odpor: µ = 1

Specifická tepelná kapacita c: 1550 J/kgK

Biologická stabilita: Odolné proti hnilobû, napadení plísnûmi 
a napadení hmyzem

Oblasti pouÏití: Tûsnûní obvodov˘ch spár oken a dvefií,
tûsnûní spár rouben˘ch a srubov˘ch konstrukcí

Tlou‰Èka pásu: 40 mm

Délka pásu: 625 mm

·ífika pásu: 30 mm nebo 60 mm

Technické vlastnosti – Termolen TP:
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Termolen IF izolaãní filc (role; pás)

Izolaãní filc Termolen IF proti kroãejovému hluku sestává ze 100 % z pfiírodních lnûn˘ch vláken, která jsou

mechanicky zpevnûna ve stroji na jehlovou plst. Tím získává filc poÏadovanou pevnost a na základû vlastností vláken

poskytuje vynikající zvukovou izolaci.

Oblasti pouÏití pro izolaci proti kroãejovému hluku jsou:

Celoplo‰n˘ podklad pro izolaci proti kroãejovému hluku pod podlahou

Izolaãní filcové pásy pod „dfievûné pol‰táfie“ a ro‰ty pfii suché v˘stavbû

Tûsnící pásy a oddûlení hluku u pfiipojovacích spár

ObsaÏené látky: 100% lnûná vlákna

Hustota: 150 kg/m3

Dynamická tuhost: 56,6 MN/m3 podle ÖNORM EN 29052-1

Tepelná vodivost: 0,045 W/mK

Tfiída poÏární ochrany: Eurotfiída E podle ÖNORM EN 13 501-1

Difusní odpor: µ = 1

Specifická tepelná kapacita c: 1550 J/kgK

Dodací tvar: V rolích nebo fiezané na pásy

Dodávané tlou‰Èky: 2; 5 nebo 10 mm

Technické vlastnosti – Termolen IF:

Oznaãení ·ífika Tlou‰Èka BûÏné metry/role

Izolaãní filc – role 1 m 2 mm = 300 g/m2 25 m

Izolaãní filc – role 1 m 5 mm = 800 g/m2 25 m

Izolaãní filc – role 1 m 10 mm = 1 500 g/m2 25 m

Izolaãní filc – pás 50 nebo 100 mm 5 mm = 800 g/m2 20 m

Izolaãní filc – pás 50 nebo 100 mm 10 mm = 1 500 g/m2 20 m

Pfiehled v˘robkÛ:
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Smûrnice pro zpracování 
lnûn˘ch tepelnûizolaãních desek Termolen TID a IP

Skladování:

Lnûné izolaãní desky musí b˘t bûhem pfiepravy, pfii skladování a pfii zabudování chránûny pfied vlhkostí. ProtoÏe

desky nelze zatûÏovat tlakem, mají b˘t uloÏeny pouze na fiezné stranû.

Technika fiezání:

Lnûné izolaãní desky se vyznaãují jejich snadn˘m fiezáním a pfiíjemnou manipulací. Desky lze zvlá‰È dobfie pfiifiezávat

kmitavou ocaskou (Aligátor) firem Black & Decker, ELU nebo Bosch. Úãinkem vzájemnû proti sobû kmitajících noÏÛ

se dosahuje ãist˘ a hladk˘ fiez. Pro pfiístroje typu Bosch je u firmy M.T.A., spol. s r. o., dostupn˘ nÛÏ s vlnit˘m

zabrou‰ením, kter˘ byl vyvinut speciálnû pro fiezání lnûn˘ch izolaãních materiálÛ. Tím je zaji‰tûno optimální fiezání pfii

minimálním v˘voji prachu.

Alternativnû lze desky pfiesnû pfiifiezávat také bûÏnou okruÏní pilou nebo pásovou pilou. Pfiímo na konstrukci nebo pfii

malém mnoÏství lze desky velmi dobfie pfiifiezávat také ruãním noÏem s vlnitou ãepelí. Vzhledem k elastické rounovité

struktufie izolaãních desek pfiitom nedochází k rozdrobování desek. NÛÏ na izolaãní materiál lze kdykoli pfieostfiit

bûÏn˘mi nástroji na ostfiení.

PfiipevÀování:

Pfii zabudování se lnûné izolaãní desky jednodu‰e upnou do uvaÏované konstrukce. U stûn do dfievûn˘ch nebo

kovov˘ch sloupkov˘ch rámÛ, u stropních konstrukcí mezi stropní nosníky nebo   u stfie‰ních konstrukcí mezi krokve.

K tomu se desky pfiifiezávají s nadmírou ca. 10 mm proti svûtlé vzdálenosti nosníkÛ nebo krokví a upnou se bez spáry.

Dal‰í pfiipojování napfi. sponkami nebo lepením není nutné, elastické desky zÛstanou trvale a bezpeãnû upnuté.

U svisl˘ch stûn se od v˘‰ky místnosti > 3 m doporuãuje zabudování osazovací li‰ty nebo paÏdíku, aby se zmen‰ilo

tlakové zatíÏení úãinkem vlastní tíhy.

Pfii zavrtávání napfi. hmoÏdíkÛ ve stûnách suché v˘stavby se má pokud moÏno zamezit vrtání pfies obklad stûny do

izolaãní vrstvy (namotávání vláken na vrták).
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MoÏnosti pouÏití:

ProtoÏe izolaãní desky Termolen TID a IP nejsou zatíÏitelné tlakem, pouÏívá se jich pro tepelnou a zvukovou izolaci

pfieváÏnû v tûchto oblastech:

Stûny:

Izolace vnûj‰ích stûn v dfievûn˘ch stavbách (dfievûné hrázdûné, rámové, roubené a srubové domy)

Masivní stavby s vnûj‰í izolací (upevnûné nosné systémy s mezilehlou izolaãní hmotou a plá‰tûm tûsn˘m vÛãi vûtru, 
de‰ti,...)  – provûtrávané fasády **)

Izolace mezi stûnami

Stfiechy:

Sklonûné odvûtrané a neodvûtrané stfiechy

Ploché stfiechy s krytinou tûsnou proti vûtru a odvûtranou dutinou pod stfie‰ní krytinou

Konstrukce ‰ikm˘ch stfiech s izolací (mezi a pod nosnou konstrukcí)

Stropy:

Izolace mezi nebo pod nosnou stropní konstrukcí

Izolace mezi „dfievûn˘mi pol‰táfii“ podlahov˘ch konstrukcí

Zvuková a tepelná izolace v mezilehl˘ch stropech

Ostatní:

Izolaãní deska nesmí b˘t zabudována v konstrukcích, kde je izolaãní hmota vystavena sráÏkám a povûtrnosti, napfi.

v konstrukcích, které jsou ve styku se zemí. Dále se musí konstrukce provádût tak, Ïe v konstrukãním prvku nemÛÏe

vzniknout ‰kodlivá kondenzace vodních par. Pro podrobné otázky ke konstrukãnímu uspofiádání jsou rádi k dispozici

spolupracovníci Waldviertler Flachhaus a M.T.A, spol. s r. o., Praha.

**) Difuzní folie Stamisol a Silano.  Info: M.T.A., spol. s r. o., Praha
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Termolen TID – izolaãní desky
pro izolaci stûn a stfiech s vysokou tepelnou a zvukovou izolací

Izolace mezi krokvemi – otevfiená difuzi

Skladba z venkovní strany dovnitfi:
LaÈování pro stfie‰ní ta‰ky

KontralaÈování

Kontaktní difuzní folie (napfi. ISOCELL-OMEGA 140)

Hrubé bednûní na nosné stfie‰ní konstrukci (OSB; DHF;...)

Izolaãní desky Termolen TID mezi dfievûnou konstrukcí

Parotûsná zábrana (napfi. ISOCELL-VAP)

Pfiípadné laÈování pro montáÏní rovinu

Sádrovláknitá deska – OSB deska

Hodnota „U“ pro skladbu pfii pouÏití 

izolaãních desek Termolen TID

160 mm 0,25 W/m2K

200 mm 0,20 W/m2K

240 mm 0,17 W/m2K

280 mm 0,15 W/m2K

320 mm 0,13 W/m2K

Konstrukce s dfievûn˘mi sloupky

Skladba z venkovní strany dovnitfi:
Fasádní obklad

LaÈování

Protivûtrné difuzní folie (napfi. ISOCELL-OMEGA 100)

Hrubé bednûní (deska OSB; DHF;...)

Izolaãní desky Termolen TID mezi nosníky KVH nebo TJI 

Parotûsná zábrana (napfi. ISOCELL-VAP)

Pfiípadná montáÏní rovina s lnûn˘mi izolaãními deskami

Vnitfiní obklad

Hodnota „U“ pro skladbu pfii pouÏití 

izolaãních desek Termolen TID

180 mm 0,21 W/m2K

200 mm 0,19 W/m2K

240 mm 0,16 W/m2K

280 mm 0,14 W/m2K

320 mm 0,12 W/m2K
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Termolen TID – izolaãní desky
pro izolaci podlahy s vysokou tepelnou a zvukovou izolací

Dfievûn˘ trámov˘ strop – viditelné nosníky, zv˘‰ená zvuková izolace

Skladba z horní strany smûrem dolÛ:
Masivní dfievûná podlaha

Lnûn˘ izolaãní filc Termolen IF proti

kroãejovému hluku

Nosná podlahová deska (OSB 4PD)

Lnûné izolaãní desky a cihly mezi etáÏov˘m

ro‰tem na izol. filcov˘ch pásech Termolen IF

Ochrann˘ papír proti vlhkosti (napfi. ÖKO Natur)

Bednûní s poÏární ochranou F 30

Stropní nosníky

Dfievûná podlaha na masivním stropu
Skladba z horní strany smûrem dolÛ:
Masivní dfievûná podlaha

Lnûn˘ izolaãní filc Termolen IF proti

kroãejovému hluku

Nosná podlahová deska (OSB 4PD)

Lnûné izolaãní desky mezi etáÏov˘m ro‰tem na

izolaãních filcov˘ch pásech Termolen IF

Betonov˘ strop

Hodnota „U“ pro skladbu pfii pouÏití 

izolaãních desek Termolen TID

Bez izolace 1,14 W/m2K

50 mm 0,58 W/m2K

60 mm 0,47 W/m2K

80 mm 0,40 W/m2K

100 mm 0,34 W/m2K
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Termolen TID – izolaãní desky
pro izolaci stûn s vysokou tepelnou a zvukovou izolací

Vnûj‰í izolace masivních stûn – bez odvûtrání

Skladba z venkovní strany dovnitfi:
Omítkov˘ systém otevfien˘ difusi

Mûkká dfievovláknitá deska (napfi. STEICO special 60 mm;

INTHERMO WDVS)

Izolaãní desky Termolen TID mezi etáÏov˘m ro‰tem

Existující zdivo, omítnuté

Hodnota „U“ pro skladbu pfii pouÏití 

izolaãních desek Termolen TID

Bez izolace 0,83 W/m2K

50 mm 0,28 W/m2K

60 mm 0,26 W/m2K

80 mm 0,23 W/m2K

100 mm 0,21 W/m2K

120 mm 0,20 W/m2K

Pfiíãka
Skladba z venkovní strany dovnitfi:
Dfievûné nebo ocelové sloupky s izolaãními 

deskami Termolen TID

Plá‰È podle volby se sádrovláknit˘mi deskami 

nebo hrub˘m bednûním a rákosem, ‰tukovou 

nebo hlinûnou omítkou

Hodnoty poÏární ochrany a zvukové izolace skladby 

pfii pouÏití izolaãních desek Termolen TID

Plá‰È Izolace PoÏární ochrana Zvuková izolace (RW,R)

12,5 mm Fermacell
75 mm kovové sloupky len 75 mm F 30 49 dB
12,5 mm Fermacell

12,5 mm Fermacell
80/50 dfievûn˘ ro‰t len 80 mm F 30 44 dB
12,5 mm Fermacell

10+12,5 mm Fermacell
80/50 dfievûn˘ ro‰t len 80 mm F 60 49 dB
10+12,5 mm Fermacell
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Konstrukce vnûj‰ích stûn

Pfiíklady skladeb konstrukcí s pouÏitím izolace Termolen v dfievostavbách

Vnûj‰í stûna Skladba stûny Izolaãní deska Tepelná ochrana PoÏární Zvuková 
s dfievûn˘mi sloupky zvenku dovnitfi Termolen TID ochrana izolace

Tlou‰Èka mm k VH ηHh podle R’W,R RW,R

4) 5) 6) DIN 4102 1) 2)

• Libovoln˘ fasádní 80 0,39 3 5,4 ≥ 42 ≥ 42
systém,

• deska OSB 3; DHF, 100 0,32 4 5,9 ≥ 42 ≥ 42
• dfievûn˘ sloupek 

s izolací 120 0,29 4 6,2 ≥ 42 ≥ 42
Termolen TID,

• parotûsné folie VAP, 140 0,26 5 6,6 ≥ 42 ≥ 42
• sádrovláknitá nebo 

sádrokartonová deska

• Libovoln˘ fasádní 100 0,32 4 5,9 ≥ 45 ≥ 45
systém,

• deska OSB 3; DHF, 120 0,28 4 6,2 ≥ 45 ≥ 45
• dfievûn˘ sloupek 

s izolací 140 0,24 5 6,6 ≥ 45 ≥ 45
Termolen TID, 

• parotûsné folie VAP, 160 0,22 5 7,0 ≥ 45 ≥ 45
• mezilehlé laÈování,
• sádrovláknitá nebo 

sádrokartonová deska

• Libovoln˘ fasádní 40 + 80 0,33 10 9,1 ≥ 42 ≥ 42
systém,

• deska OSB 3; DHF, 40 + 100 0,30 12 9,4 ≥ 42 ≥ 42
• dfievûn˘ sloupek 

s izolací 40 + 120 0,28 13 9,7 ≥ 42 ≥ 42
Termolen TID,

• sádrovláknitá nebo 40 + 140 0,25 16 10,1 ≥ 42 ≥ 42
sádrokartonová deska,

• parotûsné folie VAP,
• instalaãní rovina 

s izolací
Termolen TID,

• libovoln˘ vnitfiní obklad

• Libovoln˘ fasádní 50 + 80 0,31 11 9,2 ≥ 42 ≥ 42
systém,

• deska OSB 3; DHF, 50 + 100 0,27 12 9,5 ≥ 42 ≥ 42
• dfievûn˘ sloupek 

s izolací 50 + 120 0,24 14 9,9 ≥ 42 ≥ 42
Termolen TID,

• sádrovláknitá nebo 50 + 140 0,21 17 10,3 ≥ 42 ≥ 42
sádrokartonová deska,

• parotûsné folie VAP,
• instalaãní rovina 

s izolací
Termolen TID,

• libovoln˘ vnitfiní obklad

Vysvûtlení poznámek 1) 2) 4) 5) 6) na stranû 15.

VNS 1

VNS 2

VNS 3

VNS 4



Pfiíklady skladeb konstrukcí s pouÏitím izolace Termolen v dfievostavbách

Konstrukce vnitfiních stûn
Stûny s kovov˘mi Skladba stûny Izolaãní deska PoÏární Zvuková 
sloupky Termolen TID ochrana izolace

Tlou‰Èka mm podle R’W,R RW,R

DIN 4102 1) 2)

• Deska Fermacell 12,5 mm, 40 ≥ 45 ≥ 45
• kovov˘ sloupek 50 mm s izolací Termolen,
• deska Fermacell 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 75 mm

• Deska Fermacell 12,5 mm, 60 F 30 AB ≥ 45 ≥ 45
• kovov˘ sloupek 75 mm s izolací Termolen,
• deska Fermacell 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 100 mm

• Deska Fermacell 10,0 + 12,5 mm, 60 F 30 AB ≥ 46 ≥ 46
• kovov˘ sloupek 75 mm s izolací Termolen,
• deska Fermacell 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 110 mm

• Deska Fermacell 12,5 + 12,5 mm, 60 F 60 AB ≥ 52 ≥ 55
• kovov˘ sloupek 75 mm s izolací Termolen,
• deska Fermacell 12,5 + 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 125 mm

• Deska Fermacell 10,0 + 12,5 + 12,5 mm, 60 F 60 AB ≥ 52 ≥ 55
• kovov˘ sloupek 75 mm s izolací Termolen,
• deska Fermacell 10,0 + 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 132,5 mm

• Deska Fermacell 10,0 + 12,5 + 12,5 mm, 60 F 90 AB ≥ 54 ≥ 58
• kovov˘ sloupek 75 mm s izolací Termolen,
• deska Fermacell 10,0 + 10,0 + 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 142,5 mm

Stûny s dfievûn˘mi Skladba stûny Izolaãní deska PoÏární Zvuková 
sloupky Termolen TID ochrana izolace

Tlou‰Èka mm podle R’W,R RW,R

DIN 4102 1) 2)

• Deska Fermacell 12,5 mm, 60 F 30 B ≥ 38 ≥ 38
• dfievûn˘ sloupek 80/50 mm 

s izolací Termolen,
• deska Fermacell 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 105 mm

• Deska Fermacell 12,5 + 10,0 mm, 60 F 30 B ≥ 41 ≥ 41
• dfievûn˘ sloupek 80/50 mm 

s izolací Termolen,
• deska Fermacell 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 115 mm

• Deska Fermacell 10,0 + 12,5 mm 60 F 60 B ≥ 46 ≥ 46
• dfievûn˘ sloupek 80/50 mm 

s izolací Termolen,
• deska Fermacell 10,0 + 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 125 mm

• Deska Fermacell 10,0 + 10,0 +12,5 mm, 60 F 60 B ≥ 50 ≥ 52
• dfievûn˘ sloupek 80/50 mm 

s izolací Termolen,
• deska Fermacell 10,0 + 10,0 + 12,5 mm

Tlou‰Èka stûny 145 mm

Vysvûtlení poznámek 1) 2) na stranû 15.
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Stropní konstrukce
Dfievûn˘ trámov˘ strop Izolaãní deska Tepelná ochrana PoÏární Zvuková izolace

Termolen TID ochrana

Tlou‰Èka mm k VH ηHh podle Ln,W,R R’W,R RW,R

4) 5) 6) DIN 4102 3) 1) 2)

100 0,32 5 8 F 30 B ≤ 53 ≥ 46 ≥ 46

140 0,26 6 8,8 F 30 B ≤ 53 ≥ 46 ≥ 46

160 0,26 7 9,2 F 30 B ≤ 53 ≥ 46 ≥ 46

180 0,23 8 9,6 F 30 B ≤ 53 ≥ 46 ≥ 46

200 0,22 9 10 F 30 B ≤ 53 ≥ 46 ≥ 46

100 0,28 6 9,9 F 30 B ≤ 56 ≥ 54 ≥ 60

140 0,23 8 10,9 F 30 B ≤ 56 ≥ 54 ≥ 60

160 0,22 9 11,2 F 30 B ≤ 56 ≥ 54 ≥ 60

180 0,20 10 11,6 F 30 B ≤ 56 ≥ 54 ≥ 60

200 0,19 11 12,1 F 30 B ≤ 56 ≥ 54 ≥ 60

100 0,34 3 6

140 0,27 4 6,9

160 0,26 5 7,2

180 0,23 5 7,6

200 0,22 6 8,1

100 0,35 3 6

140 0,28 4 6,9

160 0,26 5 7,2

180 0,24 5 7,6

200 0,22 6 8,1

Vysvûtlení poznámek 1) 2) 3) 4) 5) 6) na stranû 15.

Skladba stropu shora dolÛ:
Libovolná podlahová vrstva, kladeãské desky,
Fermacell, such˘ potûr Fermacell, deska OSB
4PD, stropní nosník s izolací Termolen TID,
parotûsná folie VAP, nosné laÈování, deska
Fermacell

Skladba stropu shora dolÛ:
Libovolná podlahová vrstva, cementov˘ potûr, 
izolaãní deska proti kroãejovému hluku, deska 
OSB 4PD, stropní nosník s izolací Termolen
TID, parotûsná folie VAP, nosné laÈování,
sádrokarton GKF

Skladba stropu shora dolÛ:
Deska OSB 4PD, stropní nosník s izolací
Termolen TID, parotûsná folie VAP,
vyrovnávací laÈování, nosné laÈování,
sádrovláknitá nebo sádrokartonová deska

Skladba stropu shora dolÛ:
Deska OSB 4PD, stropní nosník s izolací
Termolen TID, parotûsná folie VAP,
vyrovnávací laÈování, nosné laÈování zavû‰ené
na pruÏinov˘ch tfimenech, sádrovláknitá nebo
sádrokartonová deska

Pfiíklady skladeb konstrukcí s pouÏitím izolace Termolen v dfievostavbách

SPK 1

SPK 2

SPK 3

SPK 4
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Stfie‰ní konstrukce
Dfievûné krokvové stfiechy Izolaãní deska Tepelná ochrana PoÏární Zvuková 

Termolen TID ochrana izolace

Tlou‰Èka mm k VH ηHh podle R’W,R RW,R

4) 5) 6) DIN 4102 1) 2)

100 0,35 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

140 0,30 5 6,4 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

160 0,26 5 6,7 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

180 0,24 6 7,1 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

200 0,22 7 7,5 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

100 0,32 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

140 0,28 6 7,0 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

160 0,24 6 7,5 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

180 0,22 7 8,0 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

200 0,20 8 8,4 F 30 B ≥ 45 ≥ 45

180+40 0,19 9 8,7

200+40 0,18 10 9,1

1) R’W,R: V˘poãtová hodnota hodnocené zvukovû izolaãní veliãiny podle DIN 4109, Pfiíloha 1, odst. 5.5.2
2) RW,R: V˘poãtová hodnota hodnocené zvukovû izolaãní veliãiny podle DIN 4109, Pfiíloha 1, odst. 5.5.2
3) Ln,W,R: V˘poãtová hodnota pro hodnocenou diferenci úrovnû kroãejového hluku podle DIN 4109, Pfiíloha 1
4) Ve W/m2K podle DIN 4108 pfii podílu krokví 10 %
5) Útlum amplitudy s odkazem na SIA 180
6) Fázové posunutí v hodinách s odkazem na SIA 180

Skladba stfiechy shora dolÛ:

Stfie‰ní krytina, stfie‰ní latû, podkladní vrstva,
izolace Termolen TID, parotûsná folie VAP,
mezilehlé laÈování, sádrokarton GKF

Skladba stfiechy shora dolÛ:

Stfie‰ní krytina, stfie‰ní latû, kontralatû, difuzní
deska (napfi. FORMline DHF 15 4PD, krokve
s izolací Termolen TID, parotûsná folie VAP,
mezilehlé laÈování, sádrokarton GKF

Skladba stfiechy shora dolÛ:

Stfie‰ní krytina, stfie‰ní latû, kontralatû, difuzní
folie (napfi. OMEGA 140), krokve s izolací
Termolen TID, parotûsná folie VAP, nosné
laÈování s izolací Termolen TID, deska
Fermacell

Pfiíklady skladeb konstrukcí s pouÏitím izolace Termolen v dfievostavbách

STK 1

STK 2

STK 3
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Deklarace pro Termolen TID
tepelnû izolaãní desku

V˘robní údaje:
V˘robek: tepelnû izolaãní deska Termolen TID
V˘robce: Waldviertel Flachshaus GmbH
Evropské technické osvûdãení podle CUAP: „Tepelnû izolaãní materiál a/nebo akustick˘ izolaãní

materiál vyroben˘ z rostlinn˘ch vláken“ 
âíslo osvûdãení: ETA 05/0014

Technické údaje:
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [1]: 0,040 W/mK
Tlou‰Èka: 140–160 mm
Hustota: 30 kg/m3

Difusní odpor µ: 1
Specifická tepelná kapacita c [2]: 1550 J/kgK
Pevnost v tlaku: nezatíÏitelné tlakem
PoÏární chování [1]: Eurotfiída E podle EN 13501-1
Tepelné chování [3]: 260–320 °C zbarvení
Vypafiování: Ïádné
Tvarová stálost [4]: Pfii 100 °C Ïádné deformace
Korozní chování: není korozivní
Oblast pouÏití: elastická upínatelá deska
Dodací tvary: standardní rozmûry: 625 × 1000 mm

speciální rozmûry na poÏadavek

V˘roba:
Podíl plo‰n˘ch a konopn˘ch vláken: 80 %
Podíl lepidla 10 % bramborov˘ ‰krob
Podíl obnovitelné suroviny: 90 %
Podíl minerální suroviny: 10 % ochrann˘ch prostfiedkÛ proti poÏáru

(natriumkarbonát)
Podíl surovin z ropy, uhlí, plynu: Ïádné
Podíl recyklátÛ: Ïádné
PouÏité syntetické spojovací materiály: Ïádné
Dal‰í pfiídavné látky: Ïádné

Zpracování:
Vlákna procházející do plic, zatfiídûní podle TRGS 905: Ïádné zatfiídûní
Substance zneãisÈující vzduch (napfi. prach, plyny): Ïádné
ZpÛsob zabudování/pfiipevnûní: vsazení izolaãních desek mezi nosné konstrukce
Je moÏná ãistá demontáÏ? ano
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Doporuãení:
Vhodné i pro domácí kutily, pfii trvalém styku s fiezn˘m prachem se doporuãuje pouÏití ochrann˘ch rukavic a 
pasivní ochrany proti prachu.

PouÏití:
Biologická odolnost [5] : odolné proti hnilobû a napadení plísnûmi podle 

DIN IEC 68 2-10 (stupeÀ zatfiídûní 0)
Napadení ‰kÛdci: Není moÏné po‰kození hmyzem a hlodavci
PrÛmûrná doba pouÏití: Nejménû 50 let

Odstranûní odpadu:
Zpûtné pfievzetí v˘robcem: ano
Materiálové vyuÏití na stejn˘ v˘robek: ano, v˘robek je znovu pouÏiteln˘ pfii stejné úrovni kvality
Odpadová bilance podle AWG 2002: ne
Odstranûní odpadu: malé mnoÏství kompostováním

Odstranûní obalÛ:
Obalové materiály: europalety, PE-fólie
Vratné obaly: ano
Zpûtné pfievzetí v˘robcem: ano

Energetické údaje:
Neobnoviteln˘ primární energetick˘ obsah: (PEI) [6] 33,25 MJ/kg
Globální potenciál ohfievu (GWP 100) [6] 0,22 kg CO2 ekviv./kg
Potenciál okyselení (AP) [6] 0,00764 kg SO2 ekviv./kg
Potfiebná energie pro pfiípravu a recyklaci: 30 kWh/m3

Místo pÛvodu obnovitelné suroviny: Rakousko, Nûmecko

V‰eobecnû:
Jsou dostupné dal‰í informace o v‰ech ano
obsaÏen˘ch látkách?
Provádûjí se v závodû ekoaudity podle ne
EG-VO 1836/93?
Jiné certifikace v˘robku: Nature Plus Gütesiegel Flachhaus DP

(ã. 0102-0310-011-1)

Literatura:
[1] Evropské technické schválení Naturfax ETA 056/0014
[2] Mûfiení v Institutu pro uÏitou fyziku, Univ. Cottbus
[3] E. Kleinhansl, J. Maveley, Text.Prax.Int. 41 (1986)
[4] Flachshaus GmbH, vlastní vy‰etfiování (1996)
[5] Zku‰ební zpráva BAM, Berlin
[6] IBO Ekologie izolaãních látek (1999)
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RAKOUSK¯ INSTITUT 
P R O S T A V E B N Í  
T E C H N I K U
A-1010 Wien, Schenkenstraße 4
Te l . :  + 4 3  ( 0 )  1  -  5 3 3 6 5 5 0

F a x :  + 4 3  ( 0 )  1  -  5 3 3 6 4 2 3
E - M a i l :  m a i l @ o i b . o r . a t

Zmocnûno a 
notif ikováno podle 

ã lánku 10 Smûrn ice 
Rady z 21. prosince 1968 
o sbliÏování právních a 
s p r á v n í c h p fi e d p i s Û  
ã lensk˘ch s tá tÛ p ro  

s t a v e b n í v ˘ r o b k y
(89/106/EHS)

âlen EOTA

Obchodní oznaãení Flachshaus tepelnû izolaãní deska DP

DrÏitel schválení Waldviertler Flachshaus GmbH
Oberwaltenreith 10
A-3533 Friedersbach

Pfiedmût schválení Lnûná izolaãní deska pro tepelnou 
a/nebo zvukovou izolaci

Doba platnosti od 31. 01. 2005
do 31. 01. 2010

V˘robní závod Walviertler Flachshaus GmbH
Oberwaltenreith 10
A-3533 Friedersbach

Toto evropské technické 
schválení obsahuje 10 stran OIB-230-002/04-012

Evropská organizace pro technická schválení

Evropské technické schválení ETA-05/0014

E TA
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natureplus
Mezinárodní sdruÏení pro stavûní a bydlení
zpÛsobilé pro budoucnost, e.V.

CERTIFIKÁT
o udûlení oznaãení jakosti

Zkou‰ené v˘robky Flachshaus DP

V˘robce/distributor Flachshaus GmbH,
D-16928 Giesendorf
Nûmecko

Druh v˘robku Lnûná tepelnûizolaãní látka

âíslo certifikátu 0102-0310-011-1

Zku‰ební program Îivotní prostfiedí – Zdraví – Funkce
Stanovení Ïivotnosti
Laboratorní zkou‰ky (kompozity a emise)
PouÏitelnost

V˘sledek zkou‰ek V˘robek/v˘robky splÀuje/splÀují pfiísné poÏadavky
smûrnice natureplus RL0102 Lnûné izolaãní látky

Platnost certifikátu ¤íjen 2006

Neckargemüng, 2003-10-17
natureplus Zku‰ební institut

TÜV Süddeutschland Bau
und Betrieb GmbH, München



V˘robky na bázi lnu uvedené v tomto technicko-informaãním materiálu a dal‰ích

prospektech pod registrovanou obchodní znaãkou Termolen, jsou identické

s v˘robky spoleãnosti Waldviertel Flachshaus – tepelnûizolaãní deska DP, lnûné

okrajové a izolaãní pásy, lnûná izolace proti kroãejovému hluku (filc) a lnûn˘ granulát.



WALDLAND
wir veredeln die Natur

Pfiírodní izolace nejvy‰‰í kvality

Pfiífiírodnrodní izolace nejvy izolace nejvy‰‰í‰‰í kvality kvality

V˘robní sortiment
ze lnu Waldviertel

Tepelnûizolaãní desky Termolen TID
Pro tepelnou a zvukovou izolaci

Vyrobeno bez syntetick˘ch podpÛrn˘ch vláken

Vlhkost regulující vlastnosti

Jednoduché zpracování

Lnûn˘ filc – role a pásy Termolen IF
Pro izolaci proti kroãejovému hluku v suché v˘stavbû

Jehlová plst ze 100% lnûn˘ch vláken

Dostupné v tlou‰Èce 2, 5 a 10 mm

Jako role ‰ífiky 1 m nebo nafiezané na pásy

Izolaãní okrajové pásy Termolen IP
Vedlej‰í produkt v˘roby izolaãních desek

Cenovû pfiízniv˘ tûsnící materiál pro tepelnou a zvukovou izolaci

Vlastnosti jako lnûné izolaãní desky 

Lze zpracovávat bez nástrojÛ

Lnûn˘ tûsnicí pás  Termolen TP
Pro ekologické tûsnûní oken bez montáÏní pûny

Prefabrikované pásy pro vyplÀování spár

Lnûn˘ granulát Termolen LG
Stonkové ãásti rostlin lnu

PouÏitelné jako násypn˘ materiál mezi etáÏové konstrukce

PouÏití jako mulãovací materiál s úãinkem odpuzujícím hlem˘Ïdû 

M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00  Praha 9

Tel.: 283 893 426, 283 892 427 ■ Fax: 283 893 426

Info: www.mta.cz  ■ osb@mta.cz




