
SPECIFIKACE  TERMOIZOLA NÍ  ST RKY  TK®-THERM

TK®-THERM je díky svým vlastnostem a nam eným hodnotám jedine ným a unikátním
produktem ve své t íd  nejen na eském trhu. Je vyráb n pouze z vysoce kvalitních
surovin od renomovaných sv tových výrobc , nap . 3M, z d vodu zajišt ní nejvyšší
kvality výrobku. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je to
tepeln  izola ní st rková hmota s možností nanášení vále kem, hladítkem a st íkáním. Je
ur ena ke zvýšení tepelné pohody v bytech a jiných objektech a tím následn  snížit
náklady na vytáp ní. Výhodou aplikace je odstran ní kondenzace vlhkosti na kritických
místech staveb a tak zabránit výskytu plísní ( tepelné mosty, p eklady, úchyty nosník ,
ocelové prvky apod.).

Obecn  o smyslu zateplení :

Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým sm rem se ubírají ceny energie a jak
dramaticky rostou náklady na vytáp ní objekt . Týká se to jak domácností, tak kancelá í,
výrobních hal, ale i nemocnic a jiných dalších za ízení.  Zna ná ást energie investované
do vytáp ní staveb, nám uniká p es jednotlivé prvky konstrukce budov a ástky
vynaložené na vytáp ní bývají zna né. Jsou to ztráty, kterým nelze zcela zabránit, ale lze
je podstatným zp sobem snížit.

Typické rozd lení teplotních ztrát:

% ST NY OKNA INFILTRA ST ECHA PODLAHA
35 CE
30
25 35%
20 25%
15 20%
10 10%  10%
5

Jedním z možných zp sob  snížení tepelných ztrát, je zateplení objektu, nebo jen jeho
ásti.
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Možné zp soby zateplení , výhody,  nevýhody:

A. nezateplená cihlová ze  o tl. 450 mm
B. zateplení provedeno  EPS o síle 100 mm  kontaktním zp sobem z exteriéru
C. zateplení ze strany interiéru EPS o síle 100 mm
D. zateplení provedeno ze strany interiéru vrstvou TK®-THERM o síle 1 mm

U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám, zdivo promrzá, bod
mrazu se nachází p ibližn  ve st edu zdiva.

Vn jší zateplení:

Výhody:
-Jelikož bod mrazu je v izolantu, nedochází k promrzání zdiva.
-Konstrukce je proh átá a má akumulaci.
-Tepelné ztráty jsou menší , soub žn  je ešena nová fasáda budovy.
-P esto, že je EPS neprodyšná , riziko kondenzace ve zdivu je malé.

Nevýhody:
-Vyšší po izovací cena.
-Pot eba lešení a volného prostoru okolo domu.
-Izolaci je t eba provád t komplexn  na celé ploše domu.

asová prodleva p i dosažení vytopené místnosti, tepelná pohoda v místnosti je až po
  delší dob .

Vnit ní zateplení:

Výhody:
-Jednoduchá aplikace-finan ní a asová úspora.
-Významné úspory náklad  na vytáp ní od cca 20%.
-Možnost izolovat jen jednu místnost.
-Omezení tepelných most .
-Zabra uje vlhnutí st n a tvorb  plísní.
-Snadný p ístup bez lešení- finan ní úspora .
-Možnost provád t zateplení  bez ohledu na po así.
-Rychlé vyh átí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu.
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-P i použití TK®-THERM  protikondenza ní a protiplís ové vlastnosti.
-Minimální nároky na údržbu a snadné p ípadné opravy.
-Prokazatelné zm ené izola ní vlastnosti v tlouš ce 1mm.
-Dlouhá životnost.
-Ekologický a zdraví neškodný výrobek, držitel certifikátu BIOKONT.

Nevýhody:
-Riziko kondenzace vlhkosti na st nách v interiéru- neplatí u TK®-THERM
-Riziko promrzání vn jšího zdiva
-Riziko r st  plísní, zejména v oblasti tepelných most   TK®-THERM  slouží
                                                                                      k odstran ní t chto  jev
-Zmenšení plochy místnosti podle tlouš ky izolace    TK®-THERM = 1mm

Jak  TK®-THERM  funguje ?

FYZIKÁLNÍ PODSTATA ZÁ ENÍ
Zá ení je p enos zá em vysílané energie elektromagnetickým vln ním rychlostí
sv tla.Toto pojetí zá ení vychází z elektromagnetické teorie sv tla. V souladu s ní se
zá ení ší í v homogenním izotropním prost edí nebo v prázdném prost edí p ímo e
stejnou rychlostí a ídí se zákony geometrické optiky – zákony odrazu a lomu.
Zá ení má však v souladu s kvantovou teorií také povahu korpuskulární: podle ní se
energie zá ení p enáší fotony, jež mají ur itou hmotnost (i když nesmírn  malou) a
ur itou hybnost a letí prostorem rychlostí sv tla.
Každý objekt, který má nenulovou absolutní teplotu, zá í a p i interakci objektu se
zá ením m že docházet k odrazu, pohlcování i pr chodu zá ení, p emž objekt asto
ovliv uje i sm r ší ení zá ení.

Hmotný objekt se projevuje do svého okolí silovým p sobením a vyza ováním foton .
Každý hmotný objekt je tudíž zdrojem elektromagnetického zá ení a navíc m že také
zá ení odrážet, pohlcovat a propoušt t. Generované elektromagnetické zá ení se ší í
prost edím rychlostí, která je závislá na druhu prost edí.

Jelikož elektromagnetické zá ení má vlnový charakter, je možné definovat jeho vlnovou
délku . Dle vlnové délky lze rozlišovat r zné typy elektromagnetického zá ení, tak jak je
to uvedeno na obrázku:
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ODRAZ ZÁ ENÍ OD POVRCH
Povrchy r zných objekt  jsou schopné více i mén  odrážet zá ení. Sm r ší ení paprsk
po odraze na povrchu závisí na kvalit  a drsnosti povrchu, viz obrázek. Z tohoto pohledu
rozlišujeme p edevším dva mezní typy povrch . Prvým typem je zrcadlový povrch,
umož ující zrcadlový odraz zá ení, kdy úhel dopadu zá ení je roven úhlu odrazu a žádné
paprsky se nemohou ší i v jiném sm ru. Druhým mezním typem je difúzní povrch, který
dopadající zá ení odráží rovnom rn  do všech sm  a projevuje se pak jako sekundární
Lambert v zdroj zá ící do všech sm  stejn  intenzívn .

Typy povrch  odrážejících zá ení

ENERGETICKÁ  BILANCE DOPADAJÍCÍHO ZÁ ENÍ
i dopadu zá ení na povrch m že dojít k odrazu zá ení, k jeho pohlcení, nebo také k

pr chodu zá ení objektem, viz obrázek. Energetickou bilanci lze vyjád it rovnicí

Rovnováha hustot zá ivého toku

enos tepla p es obvodové zdivo, ale i p es ostatní prvky stavby probíhá n kolika
hlavními zp soby:  „konven ní“ a p enos tepla „zá ením“.. Tepelným zá ením zde máme
na mysli neviditelné polychromatické elektromagnetické zá ení, které vyza ují (sálají)

lesa oh átá na b žné teploty.  Nap . p i teplot  21°C p evažuje složka s délkou vlny
9,85 m, p i teplot  -15°C  pak vlna o délce 11,5 m.



5

Hlavním posláním zateplování je vytvá ení tepelné pohody v daném objektu.
Tepelná pohoda je dána subjektivním pocitem lov ka. Studené sálání od zdí zp sobuje
pocit chladu a pot ebu „p itopit“. Zapomíná se na to, že pokud je teplotní rozdíl mezi
zdmi a vytáp ným prostorem v tší než 3 °C, stéká již po zdech studený vzduch a vytvá í
tak v interiéru evidentní tepelnou nepohodu.

Faktory, které ovliv ují tepelnou pohodu:
teplota vnit ního vzduchu
pr rná povrchová teplota obklopující místnost
relativní vlhkost vzduchu
rychlost proud ní vnit ního vzduchu

Zásady pro udržení tepelné pohody:
Sou et teploty vnit ního vzduchu a pr rné povrchové teploty okolních ploch Ti+Tp
musí být v rozsahu 38-42 °C.  nap :

povrchová teplota st ny    14°C  +  20°C vzduch -  je málo, je nutné p itáp t.
povrchová teplota st ny    18°C  +  20°C vzduch -  je p ijatelné není nutno

itáp t.

Jak je z obrázku „A“ na první stran  patrné, u nezatepleného zdiva dochází ke
„studenému sálání“. Pobyt u studených st n je nep íjemný a má vliv, v nemalé mí e,
na náš zdravotní stav.  Máme snahu se od t chto zdí držet dál a tím zmenšujeme i užitný
prostor bytu nebo kancelá e.

i pocitu chladu se snažíme p itáp ním zm nit tento stav a zvyšujeme teplotu
v místnosti o 4-6°C. Pocit chladu je siln  ovlivn n subjektivní stránkou a hodnota
teplom ru v místnosti m že mít relativní význam. M žete mít pocit tepelné pohody p i
20°C a nepohody p i  22 i 24°C.
Snahou je n jakým zp sobem tento stav zvrátit. Pokud odstraníme prvek studeného
sálání, je možné redukovat teplotu vzduchu v místnosti až o 4°C. Každé snížení
teploty o 1°C se rovná cca 6% úspory energie na vytáp ní.

Jednou z metod,dnes standardn  používaných, je obklad deskou EPS 70 fasádní o síle
10-12 cm. Jak je vid t na obrázku „B“ str.1, dojde ke zvýšení povrchové teploty
obvodových zdí o 4,5 °C, ímž lze teoreticky dosáhnout úspory 24% když vycházíme
z p edchozího tvrzení.
Pokud vezmeme v úvahu, že tato EPS nezadržuje složku p enosu tepla zá ením, že
tepelné zá ení prochází EPS tak snadno, že p enáší vedle ší ení tepla vedením i
významnou ást energie. Sálavý transport energie p edstavuje tém  polovinu celkového

enosu.
Více než  29 až 32% (závislé na teplot )  z celkového tepelného toku, který na studené
stran  opouští izola ní desku tlouš ky 12 cm je ve form  zá ení.
Je li podle tab.  1  ztráta p es obvodové zdivo 35% a uvedené EPS zachytí cca 70%
tohoto úniku , pak úspora z celkových ztrát  iní 24,5% . To zhruba odpovídá p edchozím
tvrzením o možnosti celkové úspory.

Je tu však i jiná možnost k dosažení  d íve deklarované tepelné pohody.
Nabízíme Vám st rkovou , reflexní, termoizola ní hmotu TK®-THERM, která nejenže
odstra uje negativa vnit ního zateplení, ale navíc zabra uje sálavému transportu tepelné
energie a tím zp sobuje okamžitý nár st povrchové teploty všech ošet ených ástí
konstrukce. Významn  tím p ispívá k vytvá ení tepelné pohody v místnosti a dochází zde
již k d íve popsanému úspornému efektu.
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3. Charakteristika výrobku

TK®-THERM  je ur en k použití v interiéru jako st rková zateplovací hmota, která svými
jedine nými vlastnostmi výrazn  ovliv uje tepelnou pohodu v místnosti a následn  i
náklady na vytáp ní. V místnostech, kde byly obvodové st ny ošet eny TK®-THERM, je
teplota t chto zdí na první dotek výrazn  vyšší než teplota vnit ních p ek.

Vzhledem k tornu, že je možné TK®-THERM  barevn  upravovat akrylátovými
tónovacími barvami na r zné odstíny, získáte vysoce kvalitní povrchovou úpravu
obvodových zdí, které je možné barevn  sladit s ostatními st nami.
Je prodyšný a p im en  omyvatelný. Hodnota difuzního odporu pro vstup vodní
páry (p = 30) je jen málo vyšší než u b žné vápenné omítky.
Je možné ho p etírat vodou editelnými barvami.
Zkušenosti z praxe ukazují, že spolehliv  odstra uje problém kondenzace vlhkosti
na rizikových místech tepelných most , jako jsou p eklady a ukotvení nosník  a
kovových prvk  zabudovaných do stavby.
Zabra uje kondenzaci vodních par a zaru uje suché povrchy ošet ených zdí, ímž
zabra uje tvorb  plísní a vytvá í antialergenní prost edí.
Je možné nanášet ho na interiérové plochy, jako jsou klasické omítky, beton,
sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, d evo a jeho vedlejší
produkty, kovové povrchy, sklo a mnoho dalších. Je možné použít ho k tepelné
izolaci potrubí do teploty 150 °C.
Povrch st rky lze po vytvrdnutí brousit a malovat. Po vytvrdnutí nezapáchá, není
zdraví škodlivý a p i vysycháni nevylu uje žádné chemické látky.

i použití na konstrukce se zvýšenou tepelnou vodivostí, jako jsou nap íklad
plechové konstrukce, se výrazn  zlepšuje ú innost.

Možnosti využití:
Zateplení st n byt  v panelových domech, promrzajících štítových st n
Zateplení rodinných dom , ástí st n za topnými t lesy
Zateplení historických budov, kde nelze provád t zásahy do venkovní fasády
Zateplení pr myslových hal, plechových objekt , kde je aplikace nást ikem
jednoduchá a ú innost vysoká


