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STYRODUR®
osvědčená izolace pro budoucnost 
již od roku 1964

Díky výrobku Styrodur® může společnost 
BASF zhodnotit 50 let zkušeností na trhu 
s extrudovaným polystyrenem. 
Již v roce 1964 začala společnost vyrábět 
tuto zelenou izolaci, která vyniká 
vysokou kvalitou, širokými možnostmi 
použití a odolností. Izolace Styrodur 
vydrží po celé generace.

Styrodur je jako osvědčená značka 
se širokým zastoupením na trhu 
synonymem pro technologii „Made 
in Germany“ a unikátní a neustále se 
vyvíjející výrobek, který získává stále 
další schválení. Tím je zajištěna vynikající 
spolehlivost pro projektanty, architekty, 
uživatele a vlastníky budov. Výrobek 
Styrodur nabízí trvale vysokou 
a certifikovanou kvalitu.

Naši dlouholetí partneři také oceňují kvalifikovaný technický servis, který každodenně poskytují experti našeho  
Styrodur týmu při spolupráci s našimi zákazníky v duchu vzájemné důvěry. Díku tomu nabízíme výrobky Styrodur 
z extrudovaného polystyrenu spolu s rozsáhlými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti vývoje výrobků  
a jejich použití.



50 LET VÝROBKŮ STYRODUR®
historie

Díky výrobku Styrodur® může společnost BASF zhodnotit 50 let zkušeností na trhu s extrudovaným polystyrenem:
tuto vysoce kvalitní a odolnou izolaci jsme začali vyrábět v roce 1964. Dnes je Styrodur díky našim znalostem  
a zkušenostem předním výrobkem z extrudovaného polystyrenu.
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Zahájena výroba 
Styrodur®

Uvedení Styrodur® 
4000 na trh První zkoušky výrobku 

Styrodur® 5000
Schválení pro 
obvodovou izolaci

Uvedení Styrodur® 
3035 na trh Zahájení výroby 

ve Schwarzheide
Výroba desek 
o tloušťce 
až 200 mm

Zahájení výroby 
v Bibbiano, Itálie

Dobrovolný 
přechod na 
ekologický plyn 
do roku 2000

Schválení pro 
použití u střech 
s obrácenou 
skladbou

Zahájení prodeje 
v jiných evropských 
zemích 
- první vývoz
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50 LET VÝROBKŮ STYRODUR®
historie

První fáze 
dobrovolného 
přechodu (80%) 
dokončena před 
plánovaným 
termínem

Kompletní přechod 
v Německu o rok dříve, 
než bylo plánováno
Cena za ochranu 
životního prostředí 
pro Styrodur®

Schválení pro 
základové desky

Zahájení výroby ve městě 
Tudela, Španělsko

Schválení pro zelené 
a pojízdné střechy 
s obrácenou skladbou

Slavnostní otevření 4. výrobní linky 
v Ludwigshafenu, největší evropského 
výrobního závodu na extrudovaný polystyren
Schválení dvouvrstvé izolace střech 
s obrácenou skladbou

Styrodur® je první izolace schválená 
Německým institutem pro stavební 
techniku   (DIBt) pro izolaci základových 
desek v seismicky aktivních oblastech

Uvedení 
Styrodur® 3000 na trh

První schválení pro 
použití více vrstev 
pod základové desky
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ODOLNÝ
ve všech směrech

Za 50 let se Styrodur® stal synonymem pro technologii BASF „Made in Germany“. 
Dnes je znám jako osvědčený extrudovaný polystyren v celé Evropě.

Dlouhý seznam výhod Styroduru mluví sám za sebe:
■	 Vysoká pevnost v tlaku
■	 Rozměrová stabilita
■	 Odolnost proti degradaci
■	 Nízká nasákavost
■	 Vynikající tepelná izolace
■	 Všestranné využití
■	 Snadné použití

Vlastníci budov získávají zpět svou investici do Styroduru formou úspor energie. 
Budovy izolované Styrodurem mají zdravější vnitřní prostředí a chrání své 
obyvatele před nízkými i vysokými teplotami. To prodlužuje životnost budov 
a zvyšuje jejich hodnotu. Styrodur se vyrábí v souladu s ČSN EN 13164 a co do 
reakce na oheň patří do třídy Euroclass E dle normy ČSN EN 13501-1. Kromě toho 
většina verzí výrobku také splňuje požadavky na ohnivzdorný stavební materiál 
podle DIN 410 (materiál třídy B1). Kvalitu celého portfolia výrobků sleduje 
Forschungsinstitut fur Wärmeschutz e.V. (FIW Mnichov). Bylo mu uděleno úřední 
schválení stavebního použití od Německého institutu pro stavební techniku   (DIBt) 
v Berlíně pod číslem Z-3.15-1481.

Máte nějaké dotazy 
týkající se výrobku 
Styrodur?
Pokud ano, kontaktujte nás prosím 
na adrese: styrodur@basf.com
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Abychom trvale zajistili vysokou a osvědčenou kvalitu naší produktové 
řady, všechny výrobky Styrodur® jsou pečlivě kontrolovány.

Během výrobního procesu se kvalita izolace kontroluje vícekrát. 
Pravidelně se sleduje mimo jiné její tepelná vodivost, odolnost vůči 
tlaku, protipožární vlastnosti a rozměry desky. Soustavné kontroly kvality 
v našich laboratořích, včetně zkoušek tečení, absorpce vody a testů 
zmrazením a rozmrazením, nemají jen zajistit, aby Styrodur vždy splňoval 
vysoké nároky svých uživatelů. Umožňují nám také optimalizovat naši 
izolaci a její funkčnost.

Nad rámec požadavků platných norem společnost BASF již mnoho let 
provádí u výrobku Styrodur také zkoušky dlouhodobého smyku tlakem. 
Krátkodobé zkoušky smyku tlakem završují program u všech verzí 
produktu. Díky tomu může společnost BASF poskytovat projektantům 
mnohem komplexnější a podrobnější údaje než většina jiných výrobců 
extrudovaného polystyrenu. Architekti a stavební inženýři tak mohou 
plánovat své projekty na základě maximálně spolehlivých údajů.

Aby byla zajištěna zaručená funkčnost desek Styrodur i po mnoha letech, 
jsou z budov pravidelně odebírány vzorky někdy i několik desetiletí staré 
a podrobovány zkouškám. Prostřednictvím těchto kontrol kvality mimo 
výrobní proces chceme zajistit, aby naše výrobky plnily svůj účel 
i v budoucnu.

OSVĚDČENÁ KVALITA
Díky důkladné výrobní kontrole

Měřicí robot

Tlaková zkouška

Zkoušky tečení
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CERTIFIKACE ZAMĚřENÁ 
NA BUDOUCNOST
můžete plánovat bez obav

Různé druhy použití představují různé problémy při hledání ideálních izolačních řešení. Aby se spolehlivě zajistilo, 
že projektanti, architekti a uživatelé budou moci s důvěrou plánovat své projekty, celá produktová řada Styrodur® 
je podporována jedinečným a soustavným procesem schvalování. Neprovádíme jen kontrolu, ale také neustále 
zlepšujeme kvalitu výrobku Styrodur. Díky těmto rozsáhlým činnostem za účelem získání certifikací se Styrodur 
může pochlubit větším počtem oficiálních schválení použití výrobku ve stavebnictví, než jakýkoli jiný extrudovaný 
polystyren.

Styrodur® je extrudovaný polystyren, který má největší počet oficiálních schválení pro použití ve 
stavebnictví. Mezi ně patří obecné schválení použití pro obvodovou izolaci, střechy s obrácenou skladbou 
a základové desky.

STřECHY S OBRÁCENOU SKLADBOU
Výrobek Styrodur® byl oficiálně schválen pro jednovrstvé i dvouvrstvé 
použití u střech s obrácenou skladbou. Maximální povolená tloušťka izolace 
je 400 mm. Výrobky Styrodur se mohou rovněž používat k izolaci pojízdných 
střech, jako jsou střešní parkoviště a zelené nebo štěrkové střechy pokryté 
materiálem propustným pro vodní páru a vodu.

OBVODOVÁ IZOLACE
Styrodur® je schválen pro obvodovou izolaci v jedné, dvou nebo třech 
vrstvách. I zde je maximální povolená tloušťka 400 mm. Vzhledem ke své 
pevnosti v tlaku a nízké absorpci vody mohou být výrobky Styrodur také 
použity jako obvodová izolace pod tlakem spodní vody.



CERTIFIKACE ZAMĚřENÁ 
NA BUDOUCNOST
můžete plánovat bez obav

Oblasti v Evropě ohrožená 
zemětřesením

(zjednodušené zobrazení 
podle ESC-SESAME)

Nízká intenzita           Vysoká intenzita

IZOLACE ZÁKLADOVé DESKY
Díky své vynikající pevnosti v tlaku byl Styrodur® schválen pro použití 
jako tepelná izolace pod základové desky rozvádějící zátěž. Maximální 
přípustná tloušťka při tomto použití je 300 mm a výrobek může být 
vystaven působení podzemních vod až do hloubky 3,5 metrů. Styrodur je 
první izolace, která byla schválena pro rozvádění horizontálně působících 
sil, které jsou vyvolané například větrem, tlakem půdy či zemětřesením. 
Podstatnou vlastností je také chování materiálu při smyku tlakem, díky 
kterému je Styrodur schválen pro rozvádění vertikálního zatížení až do 
35,5 t na metr čtvereční. Horizontální zatížení může činit až 20 procent 
této hodnoty, tzn. 7,1 t na metr čtvereční. To je představuje zatížení, 
kterým působí šest průměrně velkých automobilů naskládaných na 
sebe. Díky tomu je možné použití ve složitých systémech pro odvádění 
vodorovného zatížení, kdy jsou zajištěny jednoduché konstrukce bez 
tepelných mostů.

NOVINKA: Maximální spolehlivost pro plánování 
- nyní také pro seismicky aktivní oblasti

Odborníci společnosti BASF po několik let 
prováděli intenzivní zkoušky výrobku Styrodur®, 
aby prokázali, že je vhodný také pro použití jaké 
tepelná izolace pro rozvádění zátěže pod základové 
desky v oblastech ohrožených zemětřesením. Díky 
svým technickým vlastnostem dokáže tento 
materiál přenášet vodorovné namáhání vyvolané
seismickou aktivitou. Izolační vrstva Styrodur 
slouží tedy ke zmírnění namáhání, kterým jsou 
budovy vystaveny při zemětřesení.

Styrodur je první izolace na světě, která byla schválena Německým 
institutu pro stavební techniku   (DIBt) pro rozvádění vodorovného zatížení 
způsobeného chvěním země. Tím mají architekti, stavební inženýři 
a vlastníci budov jistotu, kterou potřebují pro realizaci projektů 
v regionech ohrožených zemětřesením.

9
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... PRO PROJEKTANTY I ARCHITEKTY
Už celou polovinu století Styrodur díky velkému počtu oficiálních schválení pro 
použití ve stavebnictví a soustavnou optimalizaci představuje tu nejlepší volbu 
pro architekty a projektanty při realizaci energeticky efektivní izolace. Mnohaleté 
dobré zkušenosti s touto prověřenou izolací dokládají její spolehlivost při 
plánování stavebních projektů, kdy má být splněna celá řada tepelných 
a stavebních požadavků.

... PRO řEMESLNÍKY
Stavební řemesla v Evropě oceňují Styrodur® pro jeho obrovskou všestrannost, 
vynikající vlastnosti a snadnost, s níž může být instalován prakticky za jakéhokoliv 
počasí. Široká produktová řada Styrodur nabízí vysoce efektivní řešení, která 
splňují potřeby různých stavebních metod v různých zemích. A co víc, společnost 
BASF dodává své výrobky po celé Evropě a poskytuje profesionální služby 
zákazníkům prostřednictvím svých místních distributorů.

... PRO DODAVATELE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Komplexní sledování výroby a kvality výrobků Styrodur doložené označením CE 
a Ü zaručuje prvotřídní evropskou kvalitu. Díky zkušenostem a celoevropskému 
působení společnosti BASF a jejích distributorů je Styrodur® neustále žádán ze 
strany projektantů, vlastníků budov a stavebních řemesel. Pevný logistický řetězec 
vedoucí od výroby přes dopravu až do skladu zajišťuje, aby dodavatelé stavebních 
materiálů mohli získat Styrodur, ten správný produkt s velkým potenciálem 
s přidanou hodnotou, kdykoliv a kdekoliv.

Kompletní seznam distributorů Styrodur® naleznete zde: 
www.styrodur.com (klikněte na „Distributoři“)

Označení CE a Ü jsou zárukou 
nejvyšší kvality v celé Evropě.

STYRODUR®
ta správná volba...



11

STYRODUR®
ta správná volba...

Kvalita a spolehlivost 
- po celé Evropě

Výrobní závod Styrodur®

Rozměry m3

deska Desky v balíku m3

balík
m2

balík
Balíky 

v maxi balení
m3

maxi balení
m2

maxi balení

1250 x 600 x    20 0,015 20 0,300 15,00 12 3,60 180

1265 x 615 x    30 0,023 14 0,315 10,50 12 3,78 126

40 0,030 10 0,300 7,50 12 3,60 90

50 0,038 8 0,300 6,00 12 3,60 72

60 0,045 7 0,315 5,25 12 3,78 63

80 0,060 5 0,300 3,75 12 3,60 45

100 0,075 4 0,300 3,00 12 3,60 36

120 0,090 4 0,360 3,00 10 3,60 30

140 0,105 3 0,315 2,25 12 3,78 27

160 0,120 3 0,360 2,25 10 3,60 22,5

180 0,135 2 0,270 1,50 14 3,78 21

200 0,150 2 0,300 1,50 12 3,60 18

240 0,180 2 0,360 1,50 10 3,60 15
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ENERGETICKÁ 
ÚČINNOST
významný příspěvek k trvalé 
udržitelnosti budov

Použití Styroduru® pro provedení optimální tepelné izolace také významně 
přispívá ke snížení emisí oxidu uhličitého (CO2), které jsou považovány za hlavní 
příčinu skleníkového efektu. K tomu se přidává pozitivní dopad výrazného snížení 
spotřeby energie, kdy výsledné úspory umožňují vlastníkům budov rychle získat 
zpět své investice do komplexního zateplení. Můžete se tedy spolehnout na to, že 
Styrodur výrazně zlepší ekologickou efektivitu vašeho stavebního projektu. A co 
víc, Styrodur vám nabízí tepelnou pohodu, čímž významně zlepšuje vnitřní klima.

Vzduch jako plyn - konkrétní příspěvek k ochraně životního prostředí
Jako největší světová skupina v chemickém průmyslu hraje BASF vedoucí roli 
při výzkumu a vývoji ekologicky šetrných izolačních řešení. Vědoma si své 
odpovědnosti byla BASF také první společností na trhu, která zcela přešla na 
technologie s nízkým množstvím znečišťujících látek CO2. Styrodur obdržel za 
tento historický úspěch v roce 2000 Cenu za ochranu životního prostředí Federace 
německého průmyslu (BDI).

Uhlíková stopa 
výrobku Styrodur®
Při výrobě jednoho metru čtverečního 
výrobku Styrodur® se uvolní 1 až 15 kg  
CO2 v závislosti na tloušťce desky 
a objemové hustotě. Při různých 
použitích zabrání Styrodur vzniku emisí 
v rozsahu šest až sedm tun CO2 na 
čtvereční metr izolované plochy ročně. 
Závěr: 
uhlíková stopa je velmi příznivá.

Tepelné ztráty 
u neizolované domu STŘECHA

STĚNASTĚNA
20–30 %

PODLAHA
10–25 %

TOPENÍ
20–35 %

STŘECHA
15–20 %

OKNA
15–25 %

VĚTRÁNÍ
10–20 %



ENERGETICKÁ 
ÚČINNOST
významný příspěvek k trvalé 
udržitelnosti budov

PRVOTřÍDNÍ IZOLAČNÍ 
VLASTNOSTI
od podlahy až po střechu

Styrodur® je extrudovaný polystyren s největším počtem úředně schválených použití. Představuje tak nejflexibilnější 
řadu výrobků z extrudovaného polystyrenu, které uspokojí v podstatě jakékoliv tepelné nebo praktické požadavky ve 
stavebnictví, a to od podlahy až po plochou střechu. Díky své rozměrové stabilitě, odolnosti proti degradaci a nízké 
absorpci vody je tato univerzální izolace zvláště vhodná pro provádění obvodové izolace. Vzhledem k vysoké pevnosti 
v tlaku je Styrodur od firmy BASF zároveň tou nejlepší volbou pro všechny druhy použití, kde hraje na materiál působí tlak.

Izolace střech s obrácenou izolací

Výplňová izolace stěn

Izolace tepelných mostů

Izolace šikmých střech

Stropní izolace

Obvodová izolace
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Podlahová izolace
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Obvodová izolace Podlahová izolace

OBVODOVÁ IZOLACE
Obvodová izolace se instaluje na vnější straně stavebních dílů, které jsou 
v kontaktu se zemí, aby se snížily tepelné ztráty. Zcela obklopuje plášť 
budovy, aby se odstranily veškeré tepelné mosty, a také se spolehlivě 
ochránila vnější izolace před mechanickým poškozením. Styrodur® byl 
schválen pro použití jako obvodová izolace v roce 1980 a v roce 1996 bylo 
toto schválení rozšířeno o použití, kde je materiál vystaven trvalému tlaku 
vody (podzemní vody) do hloubky až 3,5 m. Od roku 1996 je také možné 
jej instalovat pod základové desky rozvádějící zatížení. Od roku 2013 je 
Styrodur prvním izolačním materiálem, který je oficiálně schválen pro 
použití pod základovou deskou pro rozvádění zatížení v seismicky aktiv-
ních oblastech.

PODLAHOVÁ IZOLACE
Izolace stropů a podlah musí splňovat různé požadavky. Při mnoha způ-
sobech použití je hlavním kritériem při výběru výrobku odolnost v tlaku. 
Vzhledem k jeho vysoké pevnosti v tlaku je Styrodur® vhodný pro téměř 
všechny podlahové konstrukce, a to včetně podlah s extrémně vysokým 
namáhání, jako jsou podlahy ve skladech, továrnách či hangárech.

VÝHODY
■	Vynikající, dlouhodobé izolační-

vlastnosti
■	Vysoká pevnost v tlaku
■	Není ovlivněn vlhkostí
■	Odolný proti stárnutí a degradaci

VÝHODY
■	Extrémně odolný
■		Rozměrová stabilita
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Vnitřní izolace Izolace dutých zdí

VÝHODY
■	Vysoká pevnost v tlaku 
 a zatížitelnost
■		Reliéfní vzor pro vynikající 
 přilnavost omítky
■	Tvarově stabilní

VÝHODY
■	Vynikající tepelná izolace
■		Vodoodpudivá
■		Tvarově stabilní
■		Dlouhá životnost

VNITřNÍ IZOLACE
Nelze-li objekt izolovat na vnější straně, například z toho důvodu, že má 
památkově chráněnou fasádu, doporučuje se provést izolaci vnější stěny 
na vnitřní straně. Styrodur® 2800 C, který má voštinový reliéfní vzor 
a hladké okraje pro snadné nanášení betonu, omítky nebo jiných 
materiálů, je pro toto použití obzvlášť vhodný. Na izolaci Styrodur se 
může nanášet omítka nebo instalovat sádrokartonové desky.

VÝPLŇOVÁ IZOLACE STĚN
Dvouplášťové zděné stavby s izolací dutých stěn prokazují svou funkčnost 
v oblastech s větrným a   deštivým počasí, které je typické pro pobřežní 
oblasti, už po celá desetiletí. Podobný přístup s dutinou mezi dvěma 
vrstvami se tradičně uplatňuje v mnoha částech Evropy. Díky nízké 
absorpci vody, dobrým tepelně izolačním vlastnostem a dlouhé životnosti 
může být Styrodur® také instalován mezi oběma vrstvami bez vzduchové 
mezery.
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Izolace tepelných mostů Stropní izolace

IZOLACE TEPELNÝCH MOSTŮ
Prevence vzniku tepelných mostů je naprosto zásadní pro dosažení dobré 
energetické účinnosti a eliminaci vzniku zdravotních a hygienických 
problémů. Kromě toho je základním předpokladem pro zajištění toho, 
aby byla budova trvale neporušená a funkční. Styrodur® 2800 C se může 
používat jako „ztracené“ bednění nebo se může nalepit později. Jeho 
voštinový reliéfní povrch zajišťuje pevné spojení s betonem bez potřeby 
použití lepidla a představuje také vynikající podklad pro omítku.

STROPNÍ IZOLACE
Izolace, která se snadno a rychle instaluje, je ideální pro izolaci spodní 
strany stropů. Musí být také lehká, aby nedocházelo k namáhání 
nosné konstrukce. V nevytápěných sklepních místnostech je izolace 
spodní strany stropů jednoduché a cenově úsporné řešení, jak zabránit 
tepelným ztrátám a ochlazování podlahy nad ním. Styrodur® 2800 C nebo 
Styrodur® 3035 CS je pro toto použití ideální.

VÝHODY
■	Snižuje tepelné ztráty
■		Zvyšuje teplotu vnitřních povrchů
■		Omezuje kondenzaci a vznik plísní

VÝHODY
■	Lehký
■	Rychlá a snadná instalace
■		Pevný, čistý, hladký povrch
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Izolace podkroví Střechy s obrácenou skladbou

VÝHODY
■	Vysoká pevnost v tlaku
■		Pochozí a zatížitelný
■		Rychlá a snadná instalace
■		Systém pero - drážka brání vzniku 

tepelných mostů
■		Dlouhá životnost, odolný proti 

stárnutí a degradaci

VÝHODY
■	Vysoká pevnost v tlaku
■		Dlouhá životnost, odolný proti 

stárnutí a degradaci
■		Pochozí a zatížitelný
■		Tvarově stabilní
■		Chrání izolaci

IZOLACE PODKROVÍ
Německé nařízení o energetických úsporách (EnEV) ukládá vlastníkům 
domů instalovat v neizolovaných a nepochozích podlahách v podkrovních 
prostorách na vytápěnými místnostmi tepelnou izolaci. To lze provést 
s použitím výrobku Styrodur® s jakoukoli tloušťkou, a to i instalací více 
vrstev.

STřECHY S OBRÁCENOU SKLADBOU
Ploché střechy, které jsou vystaveny slunečnímu záření a chladu musí 
odolávat velkým teplotním výkyvům, vysokému tepelnému zatížení 
a mechanickému namáhání. Použité těsnicí a izolační materiály proto 
musí splňovat vysoké nároky. U střech s obrácenou skladbou se izolační 
vrstva nachází nad těsněním. Provedení této konstrukce je rychlejší 
a snadnější než u běžných jednoplášťových střech, protože vyžaduje 
instalaci a lepení méně vrstev. Utěsnění také trvá déle. Díky své vysoké 
pevnosti v tlaku a dalším vynikajícím vlastnostem je Styrodur® vhodný 
pro ploché střechy s obrácenou skladbou, střechy DUO a PLUS, zelené 
střechy, terasové střechy a střešní parkoviště.
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Izolace šikmých střech Ochrana proti mrazu u silnic a železnic Rekonstrukce a modernizace

IZOLACE ŠIKMÝCH STřECH
Při současném růstu cen nemovitostí je velmi výhodné přestavět 
nevyužité podkroví pod šikmou střechu na hodnotné a úsporné 
obytné prostory. Je ovšem důležité provést jejich izolaci tak, aby v létě 
neodcházelo k jejich nepříjemnému přehřívání a v zimně zase k tepelným 
ztrátám.

OCHRANA PROTI MRAZU U SILNIC 
A ŽELEZNIC
Poškození silnic a železnic mrazem lze zabránit instalací izolace pod nimi. 
Materiály použité pro tento účel musí splňovat náročné požadavky a musí 
být schopné odolat vibracím. Styrodur® lze díky jeho vysoké pevnosti 
v tlaku, malé nasákavosti, dobrým izolačním vlastnostem a odolnosti vůči 
degradaci spolehlivě použít k vytvoření vrstev na ochranu proti mrazu. 
Eliminuje se tak poškození mrazem, trvale se sníží náklady na údržbu 
a minimalizují se vibrace kolejnic, což přispívá k omezení hlučnosti.

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
Při soustavně rostoucích nákladech na energie je stále důležitější 
provádět rekonstrukce a modernizaci budov. Před zahájením takového 
projektu je vždy nutné určit, která opatření jsou nejvhodnější pro zlepšení 
energetické účinnosti. Styrodur® umožňuje optimální řešení prakticky pro 
všechny projekty na provedení tepelné izolace.

VÝHODY
■	Žádné tepelné mosty
■		Rovnoměrně silná izolační vrstva
■		Vhodný pro nové i staré budovy

VÝHODY
■	Odolný proti vlhkosti
■		Vysoká pevnost v tlaku
■		Dlouhá životnost, odolný proti 

stárnutí a degradaci
■		Tvarově stabilní
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STAVEBNÍ SYSTéMY
s použitím produktů Styrodur®

Kromě použití výrobku Styrodur® jako izolační desky jej lze také využít pro jiné účely, které spadají pod 
označení „produkce“. Stále se vyvíjejí nová řešení, v nichž Styrodur hraje ústřední roli. 
Pokud hodláte vyvíjet nové výrobky a chtěli byste, aby byl Styrodur jejich součástí, kontaktujte nás 
na adrese styrodur@basf.com.

Podlahové systémy
u kterých je podlahová deska 
budovy zcela obklopena izolací.

Obkladové prvky
z materiálu Styrodur jsou 
na obou stranách potaženy 
speciální maltou pro rychlou 
a profesionální modernizaci 
koupelen.

Kryty na stahovací rolety
lze zhotovit pro zapuštění do 
stěny jako ideální způsob, jak 
zabránit ztrátám energie.

Bednění okrajů desky
je ideální pro prevenci vzniku 
tepelných mostů a energetické 
ztráty.

Střešní parkoviště
umožňují využití střešních ploch 
pro parkování a zároveň snížení 
tepelných ztrát z vytápěných 
spodních podlaží.

Izolace chladících vozů
z materiálu Styrodur udržuje 
mražené potraviny při správné 
teplotě, aby si zachovaly během 
přepravy svou čerstvost.

Dodavatelé stavebních systémů, kteří používají Styrodur, jsou uvedeni na stránkách: www.styrodur.com 
- (klikněte na „Produkce“).



PRODUKTOVÁ řADA
osvědčená izolace splňující 
všechny požadavky

Portfolio Styrodur® nabízí ideální izolační řešení pro téměř jakékoliv použití 
- díky flexibilně použitelným výrobkům s vynikajícími vlastnostmi.

Styrodur® 2800 C
Tepelněizolační deska s vaflovitým povrchem na obou stranách a hladkými 
hranami pro použití v kombinaci s betonem, omítkou nebo s jinými materiály. 

Styrodur® 3000 CS
Inovativní a univerzální tepelněizolační deska:
■ S hladkým povrchem a polodrážkou 
■  Vhodný pro téměř veškeré stavební konstrukce a stavební použití 
■  Konstantní izolační vlastnosti ve všech tloušťkách  

Styrodur® 3035 CS
Víceúčelová tepelněizolační deska s hladkým povrchem 
a hranami s polodrážkou vhodná pro téměř jakékoliv 
použití ve stavebnictví. 

Styrodur® 4000/5000 CS
Tepelněizolační deska s extrémní odolností vůči tlaku s hladkým povrchem, 
polodrážkou, určená pro konstrukce vyžadují velmi vysokou pevnost v tlaku. 

Více informací naleznete zde: www.styrodur.com
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Svého nejbližšího distributora naleznete 
na stránkách 
www.styrodur.com
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PRODUKTOVÁ řADA
osvědčená izolace splňující 
všechny požadavky DOPORUČENé POUŽITÍ

Styrodur®: Německé technické schválení Z-23,15-1.481, extrudovaný pěnový polystyren dle EN 13164
1) Izolace v přímém kontaktu se zemí          2) Nehodí se pro instalaci pod zámkovou dlažbu          3) S ochrannou vrstvou přes těsnění

Styrodur® 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS

Obvodové1) podlahové desky

Obvodové1) stěny v suterénu

Obvodové1) nosné stropní desky

Obvodové1) části s podzemní vodou

Podlaha obytného domu

Průmyslové podlahy a podlahy chladírenských skladů

Duté zdi

Vnitřní stěny

Ztracené bednění

Tepelné mosty

Izolace vnějších stěn v suterénu

Podklad pro omítky

Ploché střechy s obrácenou skladbou

Střechy DUO a PLUS

Pochozí střechy

Střešní zahrady

Parkovací plochy 2)

Standardní ploché střechy3)

Parapetní zdi

Stropy v suterénu / stropy v podzemních garážích

Podlahy v podkroví

Sedlové střechy

Kompozitní sádrokartonové desky

Sendvičové panely

Zimní stadiony

Silniční dopravní infrastruktura / železniční stavby



Důležité upozornění
Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a vztahují 
se výlučně na náš výrobek a jeho vlastnosti v době, kdy byl tento dokument vypracován. Ze zde uvedených 
informací nelze vyvozovat žádnou záruku ani smluvně potvrzené vlastnosti výrobku. Při použití je třeba vždy vzít 
v potaz zvláštní podmínky, a to zejména s ohledem na stavební fyziku, stavební technologii a stavební zákon.

BASF SE
Performance Materials
67056 Ludwigshafen
Německo

styrodur@basf.com
www.styrodur.com


