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1. POPIS KATEGORIE PAROTÌSNÝCH ZÁBRAN.
1.1 Co to je parotìsná zábrana?

Parotìsná zábrana (fólie) zabezpeèuje tìsnost vnitøního pláštì proti prostupu vodní páry do støešní nebo obvodové
konstrukce, resp. do tepelné izolace. Vrstva parotìsné zábrany musí vzduchotìsnì oddìlit vnitøní prostory od ostatních
konstrukèních vrstev a zabránit prostupu a následnému hromadìní vlhkosti hlavnì v tepelné izolaci. Funkènost parotìsné
zábrany musí být zajištìna vzduchotìsným spojováním a napojováním na stavební konstrukce pomocí lepících a tìsnících
doplòkù. Parotìsné fólie se dìlí dle funkènosti na:

(PK-BAR SPECIÁL)
Fólie s malým odporem proti prostupu vodních par pro vlhkostnì nenároèná prostøedí. Ekvivalentní difúzní tlouš�ka
fólie (s ) je menší ne� 100 m.

(PK-BAR ALU)
Fólie povrstvené hliníkovou vrstvou, zvyšující nepropustnost pro vodní páru. Tyto fólie jsou urèeny pro nároènìjší
vlhkostní prostøedí (rodinné domy, místnosti s výskytem vìtšího mno�ství osob, prùmyslové haly…). Ekvivalentní
difúzní tlouš�ka (s ) je vyšší ne� 100 m. Kovové povrstvení mù�e mít za pøedpokladu ponechání vzduchové mezery
smìrem do interiéru navíc reflexní úèinek sni�ující náklady na vytápìní odrazem sálavé slo�ky tepelné energie.

- Parobrzdy

- Parotìsné zábrany

d

d

1.2 Kde se pou�ívá?

1.3 Jakou funkci plní?

1.4 Reflexní úèinky.

Parotìsné zábrany se pou�ívají k zabránìní prostupu
vlhkosti obvodovým èi støešním pláštìm. Parotìsná
zábrana je umístìna v konstrukci pøed tepelnou izolaci
smìrem z interiéru, pøípadnì mezi vrstvami tepelné
izolace (urèení síly vrstev dle doporuèení výrobcù tepelných
izolací). Parotìsná zábrana se nepou�ívá v konstrukcích
oddìlujících jednotlivé vytápìné prostory (pøíèky, stropy…).
U�ití parotìsných zábran v konstrukcích døevostaveb
vy�aduje pøesnìjší specifikaci funkce konstrukce nebo�
u døevostaveb bývá za urèitých okolností �ádoucí umo�nìní
urèitého prostupu vzduchu skrze vrstvu obvodového pláštì.

Parotìsná zábrana musí vytvoøit vzduchotìsný obal kolem
obvodových konstrukcí jednotlivých místností. Parotìsná
zábrana tak plní funkci omezení èi zastavení prùchodu
vzduchu z interiéru skrz konstrukci pláštì, kde by molekuly
vodní páry v nìm obsa�ené postupnì kondenzovaly v místì
sní�ené teploty (rosný bod) a sni�ovaly tak funkci tepelné
izolace, pøípadnì ohro�ovaly nosné konstrukce. Parotìsná
zábrana takto pøedevším chrání tepelnou izolaci pøed
vlhkostí. Parotìsná zábrana má tedy velký vliv na fungování
zateplení v konstrukcích a tím pádem urèuje ekonomickou
nároènost vytápìní objektu a jeho dlouhodobou funkci.

Reflexe je schopnost povrchové úpravy materiálù odrá�et
sálavou slo�ku tepelné energie. Parotìsné zábrany
povrstvené hliníkem tento efekt umo�òují. Pro uplatnìní
tohoto úsporného jevu je ovšem zapotøebí uzpùsobit
konstrukèní skladbu tak, aby reflexe (odraz) tepelného
záøení mohla nastat. Zjednodušenì lze øíci, �e fyzikální jev
reflexe je v koneèném dùsledku schopen z uzavøené
vzduchové mezery v konstrukci vytvoøit další tepelnìizolaèní
vrstvu.
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2. DÙLE�ITÉ ZÁSADY.JAK VYBÍRAT.
2.1 Správná volba materiálu.

Správná volba parotìsné zábrany má urèující vliv na chování zatepleného pláštì budovy. Kvalitu parotìsné zábrany lze
definovat nìkolika základními hodnotami:

Tab. 1 - Fyzikální a technické parametry parotìsných zábran.

fyzikální parametr oznaèení jednotky

ekvivalentní difúzní tlouš�ka sd m

propustnost vodních par pvp g/m /24 hod2

pevnost v tahu - N/5 cm

povrstvení hliníkem ano/ne -

reflexivita - %

faktor difúzního odporu -

plošná hmotnost - g/m2

po�ární odolnost - tøída

teplotní stabilita T oC

zpevnìní - tkaná møí�ka -

certifikace CE -

ì

- Ekvivalentní difúzní tlouš�ka

- Propustnost vodních par

- Pevnost v tahu

- Povrstvení hliníkem

- Reflexivita

- Faktor difúzního odporu

- Plošná hmotnost

- Po�ární odolnost

- Teplotní stabilita

- Tkané zpevnìní - møí�ka

- Certifikace

- vyjadøuje ekvivalent vrstvy vzduchové mezery v metrech,
která by fungovala stejnì nepropustnì, jako fólie pøi
definovaných okolních hodnotách prostøedí; èím vyšší
hodnota tím vyšší parametr nepropustnosti

- vyjadøuje mno�ství vodních par schopných projít konkrétní
fólií v ploše 1 m za 24 hodin pøi definovaných okolních
hodnotách prostøedí; èím ni�ší mno�ství tím lepší schop-
nost zadr�et vodní páru

- urèuje tvarovou stálost a odolnost proti mechanickému
poškození; èím vyšší tím lepší

- povrstvení nosné fólie hliníkem výraznì zvyšuje u�itnou
hodnotu parotìsné zábrany

- vyjadøuje schopnost a úèinnost materiálu odrá�et krátko-
vlnné elektromagnetické záøení (sálavé teplo); èím vyšší
reflexivita, tím lépe

- vyjadøuje pomìr mezi difúzním odporem tlouš�ky materi-
álu fólie a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné
tlouš�ce, udává kolikrát ménì vodní páry projde za jednotku
èasu vrstvou daného materiálu v porovnání se stejnì silnou
vrstvou vzduchu; èím vyšší hodnota tím lépe

- vyjadøuje váhu materiálu na 1 m a má vliv na mechanickou
odolnost materiálu pøed poškozením; èím vyšší tím lepší

- zaøazuje materiál do definované skupiny dle schopnosti
hoøet (resp. nehoøet); vzhledem k hmotnosti parotìsné
zábrany v konstrukci se de-facto neposuzuje

- vyjadøuje schopnost fólie odolávat výkyvùm teplot; èím
vìtší rozmezí teplot tím lépe

- popisuje má-li parotìsná zábrana zpevòující tkanou
møí�ku, která má velký vliv na tahovou pevnost a mecha-
nickou odolnost proti protr�ení a šíøení perforace; møí�ka je
tedy doporuèena

- parotìsné zábrany spadají do skupiny materiálù s povin-
nou certifikací CE pro státy Evropské unie

2

2

ano/ne
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Dle výše uvedeného výètu technických parametrù lze parotìsnou zábranu dostateènì specifikovat a odbornì zaøadit do
pøíslušné kategorie. Z laického pohledu jsou dùle�ité hodnoty ekvivalentní difúzní tlouš�ky materiálu (pøímo souvisí
hlavnì s hliníkovým povrstvením) a má-li fólie zpevòující møí�ku. V následující tabulce jsou uvedeny doporuèené hodnoty pro
„bì�ný rodinný dùm”:

fyzikální parametr oznaèení doporuèeno

ekvivalentní difúzní tlouš�ka sd nad 100 m

propustnost vodních par pvp ménì ne� 0,5 g/m /24 hod2

pevnost v tahu - alespoò 200/200 N/5 cm

povrstvení hliníkem - ano

reflexivita - nad 70 %

faktor difúzního odporu nad 600.000

plošná hmotnost - nad 100 g/m2

po�ární odolnost - nesnadno hoølavé

teplotní stabilita T min. -40 a� +80 oC

zpevnìní - tkaná møí�ka - ano

certifikace CE ano (povinné)

ì

Tab. 2 - Doporuèené fyzikální parametry.

Zcela zjednodušené doporuèení je volit parotìsnou zábranu s hliníkovým povrstvením a zpevnìnou tkanou møí�kou. Taková
fólie bude mít v�dy dostateèný parametr proti prostupu vodních par a bude dostateènì odolná proti nároènému
zacházení na stavbì pøi aplikaci.

2.2 Lepící a tìsnící doplòky
Jou materiály, ( a ) které slou�í ke spojování jednotlivých fólií nebo k jejich tìsnému
napojení ke stavebním konstrukcím èi prostupujícím prvkùm. Jedná se o jednostrannì èi oboustrannì lepicí pásky rùzných
parametrù odpovídajících jejich pou�ití nebo tmely a lepidla k tému� úèelu, ale s vyšším standardem úèinkù a jednodušší
aplikací. Jednoduché dìlení vychází ze zpùsobu jejich pou�ití k materiálùm, které slepují èi tìsní.

PK-TAPE Systém PK-TMEL Systém

Lepící a tìsnící doplòky pro parotìsné zábrany

Spojování parotìsných zábran je jejich nedílnou souèástí.
Parotìsnící vrstva tvoøená fólií mù�e plnit svoji funkci pouze
v pøípadì, �e jsou její spoje a napojení na konstrukce
vzduchotìsné. Lepící a tìsnící doplòky umo�òují dotvoøit
tuto její funkci a jsou tedy proto „nedílnou souèástí“
systému ochrany zatepleného støešního èi obvodového
pláštì. Vzduchotìsná vrstva parotìsné zábrany znemo�òuje
pronikání vodní páry z interiéru do systému zateplení, kde
by následnì kondenzovala a sni�ovala èi ohro�ovala její
funkci. Špatnì utìsnìné spoje jednotlivých fólií, napojení na
konstrukce obvodových zdí èi prostupujících prvkù mají za
následek nefunkènost celého systému. PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém BUTYL

PK-TAPE Systém SPOJ

PK-TAPE Systém ALU

PK-TAPE Systém SPOJ

PK-TAPE Systém BUTYL

PK-TAPE Systém specifikace, pou�ití

PK-TAPE Systém FOL oboustranná lepící páska ke kotvení parotìsných zábran k profilùm

PK-TAPE Systém SPOJ oboustranná lepící páska vysoké lepivosti ke vzduchotìsnému spojování
všech typù parotìsných zábran, nebo opravám poškozených míst na fóliích

PK-TAPE Systém ALU jednostranná hliníková lepící páska pro vzduchotìsné spojování fólií

PK-TAPE Systém BUTYL
oboustranná butylkauèuková lepící páska pro vzduchotìsné napojování
parotìsných zábran na prostupující prvky a k obvodovým konstrukcím

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ
lepící a tìsnící tmel ke vzduchotìsnému napojování parotìsných zábran
na konstrukèní prvky a prostupy vhodný pro plochy s nerovným povrchem

Tab. 2 - Lepící a tìsnící doplòky.
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2.3 Vzduchotìsnost a prostup vodních par.

Princip prostupu vodních par proti kterému je nutno za-
teplenou konstrukci ochránit, funguje na základì fyzikál-
ních procesù, probíhajících v ka�dé budovì pøevá�nì v zim-
ních mìsících. Ohøátý vzduch v interiéru má oproti chladné-
mu vzduchu vnì stavby vyšší schopnost nasytit se vodní
parou a ta následnì vzduch v interiéru stlaèuje do menšího
objemu (vzniká pøetlak) a tedy ho nutí postupnì procházet
konstrukcemi, netìsnostmi nebo otvory (obr. 1). Prostup
konstrukcemi je závislý hlavnì na hustotì materiálu (difúzní
propustnosti) tedy mo�nosti prùchodu molekul vodní páry
skrz daný materiál. Prostup vodních par konstrukcemi je
hnán rozdílem tlakù uvnitø a vnì budovy. Dále pak smìr
pohybu teplého vzduchu je vìtšinovì smìrem vzhùru a tím
pádem zatì�uje více støešní ne� obvodové konstrukce.
Pokud stojí v cestì proudìní vzduchu nesoucího vodní páru
parotìsná zábrana tvoøící vzduchotìsnou vrstvu, molekuly
vodní páry zùstávají v interiéru a jsou odvìtrávány vìtracími
otvory, ventilací, komínem èi inteligentní vzduchotechnikou.
V pøípadì nepeèlivého spojení èi napojení parotìsné zábra-
ny dochází k masivnímu lokálnímu prostupu vzduchu ne-
soucího vodní páru. V tìchto místech pak dochází
k postupnému vytvoøení tzv. tepelného mostu (místo
lokálního ochlazování skladby konstrukce smìrem do
interiéru). Tepelný most vznikne vlivem nadmìrné konden-
zace vodní páry v místì tzv. rosného bodu (místo s teplotou,
kde zaèíná vodní pára kondenzovat) a tím pádem k ra-
pidnímu sní�ení tepelnìizolaèních vlastností konstrukce.
Dùle�itým faktorem urèujícím výslednou tìsnost parotìsné
vrstvy je i vliv kotvících prvkù. Podíl drobných netìsností
vlivem kotvení sni�uje funkci parotìsné zábrany a� deseti-
násobnì (nìkteré studie hovoøí a� o stonásobném zmen-
šení funkce). Z toho dùvodu je nutné volit materiál parotìs-
né zábrany s dostateènì naddimenzovanou hodnotou
ekvivalentní difúzní tlouš�ky (s ). Všechny uvedené aspekty
popisují, �e parotìsná zábrana, má-li být funkèní, musí být
vzduchotìsná (obr. 3). K dosa�ení vzduchotìsnosti je však
potøeba dùslednì øešit hlavnì detaily spojování
jednotlivých pásù fólie a pak také napojení na obvodové
konstrukce èi prostupující prvky (okna, ventilace, antény,
instalace…). Utìsòování tìchto detailù je nutné provádìt
pomocí tìsnících a lepících doplòkù
a .

- parotìsnou zábranu volit spíše vyšší kategorie
(z pohledu ekvivalentní difúzní tlouš�ky - s ),
tj. s hliníkovým povrstvením

- zabezpeèit dùkladné slepení jednotlivých pásù
parotìsné zábrany

- vzduchotìsnì napojit parotìsnou zábranu
na obvodové konstrukce

- vzduchotìsnì napojit parotìsnou zábranu
na prostupující prvky

- nepoškozovat parotìsnou zábranu
následnými zásahy ostatních øemesel

(obr. 2)

d

d

PK-TAPE Systém
PK- TMEL Systém

Zjednodušenì je tedy mo�né tuto proble-
matiku shrnout do následujících bodù:

obr. 1

obr. 2

obr. 3
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2.4 Zajištìní reflexe v konstrukci.

Reflexe je v souèasné dobì další efekt, který mù�e parotìs-
ná zábrana splòovat. S rùstem cen energií zaèíná být tato
schopnost fólií stále více uplatòována v celkovém sni�ování
energetické nároènosti výsledné stavby z pohledu jejího
dlouhodobého fungování. Reflexe

u nejú-
èinnìjších typù parotìsných zábran mù�e dosahovat a�
95%, pøièem� sálajícího tepla je cca 70 - 80% z celkového
mno�ství vyprodukovaného v interiéru.

Odraz sálavého tepla vyprodukovaného v interiéru zajiš�uje
hliníková vrstva integrovaná v parotìsných zábranách vyšš-
ích stupòù kvality (PK-BAR ALU). Míra odrazu je závislá na
obsahu (èistotì) hliníku v povrstvení a na „hladkosti“ samot-
ného povrchu. Èím vyšší je èistota hliníku, tím je schopnost
odrazu lepší. Z tohoto pohledu je tøeba rozlišovat fólie
povrstvené hliníkovou fólií a materiály, kde je hliník pouze
obsa�en ve vrchní vrstvì PE èi PP. U fólií s kombinací hliníku
a plastu bývá reflexivita

Samotný princip odrazu je dále pøímo závislý na tzv. „reflex-
ní mezeøe“ v konstrukci. Reflexe mù�e nastat pouze v pøí-
padì, �e mezi zdrojem záøení (vytápìný interiér) a reflexní
vrstvou je v konstrukci vytvoøena vzduchová nevìtraná
mezera o tlouš�ce minimálnì 3 cm (obr. 1). Tato mezera pak
v konstrukci slou�í velmi èasto i jako tzv. „instalaèní mezera“
pro vedení TZB instalací (elektro, voda, topení…) bez poru-
šení parotìsné vrstvy vlivem jiných øemesel.

V pøípadì pou�ití parotìsné zábrany s reflexními schop-
nostmi mezi vrstvy tepelné izolace (obr. 2) nebo pøímo pod
sádrokarton (na profily nosné konstrukce) èi jiný interiérový
obklad (obr. 3) k odrazu tepla nedochází nebo� energie
prostupuje konstrukcemi pøedáváním (vedením) z jedné na
druhou a tento zpùsob šíøení tepla nemá schopnost odrazu.
V tomto pøípadì však i nadále funguje parotìsná zábrana
z pohledu její primární funkce, tedy zamezení prostupu
vodních par.

je schopnost materiálu
úèinnì odrá�et sálavou slo�ku tepelné energie, která

bì�nì kolem 60 - 70%, kde�to u hli-
níkovou fólií povrstvených materiálù bývá hodnot a� 95%.
Laická zkouška typu povrstvení je pøehnutí fólie do hrany a
sledování, zda-li se vrátí do roviny (kombinace plastu a Al)
nebo má-li tendenci zùstat pøehnutá (èistá Al vrstva).

obr. 2

obr. 3

min.
3
cm

obr. 1
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2.5 Vliv jiných øemesel.

Vliv ostatních øemesel na parotìsnou zábranu je nejèastìj-
ším zásadním problémem pro její dlouhodobou správnou
funkci.

Velmi èastým jevem pøi výstavbì je nedostateèná projekèní
pøíprava definice skladeb, resp. umístìní parotìsné zábrany
v konstrukci a tedy její zabezpeèení pøed následným poško-
zením. Návrh by mìl poèítat s dostateèným odstupem
parotìsné zábrany od dalších následných instalací. Z toho
dùvodu se doporuèuje vytvoøení tzv. „instalaèní mezery“ pro
vedení všech TZB instalací (elektro, voda, topení apod.) ani�
by zasahovaly do celistvosti parotìsné vrstvy. Není-li ji�
v projektu stanoveno, �e tato funkèní mezera má v kon-
strukci být, jednotlivá øemesla ji� spolu velmi èasto vzájem-
nì nekomunikují, aby tento problém byla schopna vyøešit.
Dochází tak velmi èasto k následnému porušení fólie vlivem
prùchodu jednotlivých øemesel skrz interiérový obklad, pod
kterým bývá parotìsná fólie pøímo umístìna (obr. 1). V pøí-
padì, �e je parotìsná zábrana umístìna hloubìji v kon-
strukci, vzniká tím prostor pro vedení všech zmiòovaných
instalací (obr. 2) a v pøípadì pou�ití fólie s hliníkovou vrstvou
i u�iteèného efektu reflexe sálavého tepla (viz. Zajištìní
reflexe v konstrukci). V pøípadì standardního umístìní fólie
pøímo pod sádrokartonem nebo jiným obkladem je v pod-
statì nemo�né zabezpeèit vzduchotìsné napojení prostu-
pujícího prvku na parotìsnou fólii a vzniká tím zásadní
poškození tìsnosti této vrstvy a tímto místem dochází k ma-
sivnímu prostupu vodních par do konstrukce - tedy k jejímu
záva�nému poškozování.

Èastým dùvodem poškození parotìsnosti fólie v konstrukci
bývá i kotvení interiérových prvkù (obr. 3 - nábytek, obrazy
apod.) ji� samotným u�ivatelem, který není informován o ri-
zicích tìchto zdánlivì banálních operací.

Umístìní parotìsné zábrany pøímo pod interiérový obklad je
tedy velmi nevhodné a má za následek sní�ení schopnosti
konstrukce odolávat vlhkosti. Toto pak následnì vede ke
zmenšení úèinnosti tepelné izolace a zvýšení nákladù na
vytápìní domu.

obr. 2

obr. 1

elektro, audio-video...

voda, plyn, topení,
anténní tyèe...

obr. 3

høebík

hmo�dinka.
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3. KONSTRUKÈNÍ DETAILY, APLIKACE.
3.1 Umístìní parotìsné zábrany v konstrukci.

Umístìní parotìsné zábrany v konstrukci je prvním základním bodem, který je nutné pøed instalací øešit. Nevhodné umístìní
parotìsné zábrany mù�e toti� zpùsobit nefunkènost celého systému zateplení. Pokud by byla umístìna parotìsná zábrana
pøíliš hluboko v konstrukci (smìrem ven), mohlo by docházet ke kondenzaci prostupujících vodních par ji� pøed touto bariérou
a tedy v tepelné izolaci nebo v jiné èásti konstrukèní skladby a to je z pohledu stavební fyziky nepøípustné. Ka�dá kvalitní
zateplená konstrukce by mìla mít projekènì stanovenou tzv. roèní bilanci vodních par. Tato bilance pak stanovuje mno�ství
par, které mohou skladbou projít a postupnì se z ní odpaøit vùèi mno�ství, které je pøípustné, aby ve skladbì pouze
zkondenzovalo a zùstalo v ní. Takovýto výpoèet posuzuje zpùsob u�ívání budovy, typ vytápìní, zpùsob ventilace, mno�ství
vodních par vyprodukovaných v interiéru, okolní povìtrnostní podmínky lokality, umístìní domu stran vìtru atd. Z logiky vìci
je zøejmé, �e mno�ství, které v konstrukci zkondenzuje musí být v�dy menší nebo rovno, ne� mno�ství, které je schopno se
odpaøit. Tento výpoèet následnì dává jasné regule, jak vlký difúzní odpor by mìla mít skladba konstrukce, jak velké mno�ství
vlhkosti mù�e do konstrukce pronikat, resp. jak kvalitní parotìsná zábrana by mìla být aplikována. Výpoèet by mìl být
v projektu zastoupen minimálnì stanovením kvality pou�ité fólie a to zejména z pohledu definice ekvivalentní difúzní tlouš�ky
(popøípadì propustnosti vodních par). Zjednodušenì lze øíci, �e vìtšina bì�nì pou�ívaných zateplených konstrukcí by mìla
obsahovat parotìsnou zábranu s minimální hodnotou vyšší ne� 100 m, co� v praxi znamená parotìsnou zábranu
povrstvenou hliníkem. Ji� zmiòovaná podmínka utìsnìní všech spojù a napojení na konstrukce je nutným aspektem
jakéhokoliv uva�ování o správné funkci parotìsné zábrany. Výše uvedený výpoèet toti� primárnì poèítá se “vzduchotìsnou”
parotìsnou zábranou a suchou a èistou tepelnou izolací. Jakmile by do zateplení pronikalo vìtší mno�ství vodních par vlivem
špatné montá�e celý výpoèet tímto padá a nemù�e být relevantní vzhledem ke skuteènému stavu provedení skladby.

sd

Ideální umístìní parotìsné zábrany. Takto umístìná pa-
rotìsná zábrana umo�òuje instalaci dalších øemesel v meze-
øe pod obkladem a v pøípadì fólie povrstvené hliníkem i od-
raz sálavého tepla, tedy vyšší úspory pøi vytápìní.

Vhodné umístìní parotìsné zábrany. Takto umístìná pa-
rotìsná zábrana respektuje pomìr tlouštìk vrstev tepel-
ných izolací (cca 4:1) ohlednì umístìní rosného bodu v kon-
strukci. Neumo�òuje však reflexi a také instalace ostatních
øemesel ve spodní vrstvì tepelné izolace není ideální.
V neposlední øadì lze také zpochybnit ideální umístìní
spodní vrstvy tepelné izolace mezi slo�itý rastr konstrukce
interiérového obkladu beze spár, resp. tepelných mostù.

Nevhodné umístìní parotìsné zábrany. Takto umístìná
parotìsná zábrana je z pohledu umístìní vzhledem k tepel-
né izolaci v poøádku. Velký problém ovšem nastavá pøi insta-
laci dalších øemesel a jejich prùchodu jak obkladem, tak
fólií. Neumo�òuje také ani reflexi. V neposlední øadì lze té�
zpochybnit ideální umístìní spodní vrstvy tepelné izolace
mezi slo�itý rastr konstrukce interiérového obkladu beze
spár, resp. tepelných mostù.

Nesprávné umístìní parotìsné zábrany. Pod takto umís-
tìnou parotìsnou zábranu se bude v chladnìjších dnech po-
souvat rosný bod díky špatnému pomìru tlouštìk vrstev te-
pelné izolace nad a pod fólií a bude hrozit zvýšená a nepøí-
pustná kondenzace vodních par v tepelné izolaci.
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Dùle�ité detaily provedení:

- jednotlivé pásy fólie lze aplikovat vodorovnì i svisle

- pro dùkladné vzduchotìsné napojení je doporuèeno
kombinovat jak slepení pásù fólie oboustrannou lepící
páskou , tak následné pøelepení
jednostrannou lepící páskou

- pøesah jednotlivých fólií cca 5 cm, tak aby bylo mo�né
pou�ít spojovací pásku o šíøce 3 cm

- vzduchotìsnost spoje je závislá na rovinnosti podkladu
spoje a dùkladném pøitlaèení styèných ploch

PK-TAPE Systém SPOJ
PK-TAPE Systém ALU

3.2.1 Spoj fólie-fólie pod konstrukcí.

- pro správné pøilnutí slepovaných ploch je vhodné pou�ít
pøítlaèný váleèek nebo jiné vhodné náøadí
- v místì systémového kotvení nosného rastru interiérového
obkladu je tøeba zajistit, aby tyto jednotlivé prostupy byly
vzduchotìsnì pøelepeny jednostrannou lepící páskou

(viz. detail vpravo dole)
- tyto øádky platí principielnì pro svislé, šikmé i vodorovné
stìny bez ohledu na pou�itý stavební materiál
- tato varianta uva�uje se zateplením z vnìjší strany
stavební konstrukce

PK-
TAPE Systém ALU

vzduchotìsné pøelepení
PK-TAPE Systém ALU

parotìsná zábrana - PK-BAR

vzduchotìsné slepení - PK-TAPE Systém SPOJ

PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR

vzduchotìsné pøelepení - PK-TAPE Systém ALU
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
vzduchotìsné slepení - PK-TAPE Systém SPOJ

Tato varianta poèítá se zateplením z vnìjší strany stavební konstrukce, pøípadnì mezi parotìsnou zábranou a zdivem.
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3.2.2 Spoj fólie-fólie na konstrukci.

vzduchotìsné pøelepení - PK-TAPE Systém ALU

parotìsná zábrana - PK-BAR

vzduchotìsné slepení - PK-TAPE Systém SPOJ

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR

vzduchotìsné pøelepení - PK-TAPE Systém ALU
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
vzduchotìsné slepení - PK-TAPE Systém SPOJ

Dùle�ité detaily provedení:

- jednotlivé pásy fólie lze aplikovat vodorovnì i svisle, ale
vzhledem k nejèastìjší orientaci nosného rastru obkladu
jsou vìtšinou orientovány svisle

- pro dùkladné vzduchotìsné napojení je doporuèeno
kombinovat jak slepení pásù fólie oboustrannou lepící
páskou , tak následné pøelepení
jednostrannou lepící páskou

- pøesah jednotlivých fólií cca 5 cm, tak aby bylo mo�né
pou�ít spojovací pásku o šíøce 3 cm

- vzduchotìsnost spoje je závislá dùkladném pøitlaèení
styèných ploch lepeného spoje

PK-TAPE Systém SPOJ
PK-TAPE Systém ALU

- pro správné pøilnutí slepovaných ploch je vhodné pou�ít
pøítlaèný váleèek nebo jiné vhodné náøadí
- tyto øádky platí principielnì pro svislé, šikmé i vodorovné
stìny bez ohledu na pou�itý stavební materiál
- tato varianta uva�uje se zateplením z vnìjší strany
stavební konstrukce

Tato velmi èasto pou�ívaná varianta je vhodná
pouze v pøípadì, �e nebude v dalším prùbìhu stavby
èi u�ívání docházet k poškození parotìsné zábrany
vlivem jiných øemesel! Tato varianta také neumo-
�òuje reflexi sálavého tepla!
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3.3.1 Zateplení pod stropní konstrukcí - dvojitý rošt.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je èasto opomíjeným detailem
majícím velký vliv na smysluplnost øešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotìsné napojení
parotìsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo tìsnícího tmelu
v kartuši . Tento spoj musí bý trvale pøitlaèen nìkterou ze souèástí stropní podvìšené
konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodì místnosti. Samotná parotìsná zábrana je ke konstrukci pøipevnìna
doèasnì pomocí oboustranné lepící pásky a následnì trvale pøikotvena prvky konstrukce podhledu.
Pou�itím systému dvojitého roštu dosáhneme ve skladbì podhledu tzv. instalaèní mezery, která pak slou�í k vedení
elektroinstalaèních prvkù, k instalaci svìtel atd. Tato varianta také umo�òuje reflexi sálavého tepla, tedy sni�uje nároky na
vytápìní budovy.

PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém FOL

Nejèastìjší skladbou zateplení stropu je podvìšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístìnou mezi ním a stro-
pem. U této skladby je potøeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v mís-
tech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvící prvky konstrukce rastru podhledu.

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL

parotìsná zábrana - PK-BAR

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

pøelepení prostupu kotev - PK-TAPE Systém ALU

DOÈASNÉ KOTVENÍ - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PØELEPENÍ KOTEV - PK-TAPE Systém ALU

3.3 Spoj fólie-konstrukce - stropní podhled.
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3.3.2 Zateplení nad stropní konstrukci.

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL

parotìsná zábrana - PK-BAR

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

pøelepení prostupu kotev - PK-TAPE Systém ALU

DOÈASNÉ KOTVENÍ - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
PØELEPENÍ KOTVENÍ- PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je èasto opomíjeným detailem
majícím velký vliv na smysluplnost øešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotìsné napojení
parotìsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo tìsnícího tmelu
v kartuši . Tento spoj musí bý trvale pøitlaèen nìkterou ze souèástí stropní podvìšené
konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodì místnosti. Samotná parotìsná zábrana je ke stropu pøipevnìna
doèasnì pomocí oboustranné lepící pásky a následnì trvale pøikotvena kotvícími prvky konstrukce
podhledu. Tyto kotevní prvky musí být následovnì pøelepeny jednostrannou lepící páskou , aby bylo
dosa�eno tìsnosti prostupujících šroubù. Pou�itím této varianty zateplení a umístìní parotìsné zábrany dosáhneme ve
skladbì podhledu tzv. instalaèní mezery, která pak slou�í k vedení elektroinstalaèních prvkù, k instalaci svìtel atd. Tato
varianta také umo�òuje reflexi sálavého tepla, tedy sni�uje nároky na vytápìní budovy. V pøípadì zateplení stropu z vrchní
strany je celková aplikace nejen snadnìjší, ale je i funkce tepelné izolace není vystavena problémùm tepelných mostù vlivem
prostupu kotvících prvkù podhledu.

PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém FOL
PK-TAPE Systém ALU
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3.3.3 Zateplení pod stropní konstrukcí - jednoduchý rošt.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je èasto opomíjeným detailem
majícím velký vliv na smysluplnost øešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotìsné napojení
parotìsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo tìsnícího tmelu
v kartuši . Tento spoj musí bý trvale pøitlaèen nìkterou ze souèástí stropní podvìšené
konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodì místnosti. Samotná parotìsná zábrana je ke konstrukci pøipevnìna
doèasnì pomocí oboustranné lepící pásky a následnì trvale pøikotvena obkladovými prvky
konstrukce podhledu.

PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém FOL

DOÈASNÉ KOTVENÍ - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

Nejèastìjší skladbou zateplení stropu je podvìšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístìnou mezi ním a stro-
pem. U této skladby je potøeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v mís-
tech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvící prvky konstrukce rastru podhledu.

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL

parotìsná zábrana - PK-BAR

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

Velmi èasté øešení umístìní parotìsné zábrany pøímo na nosnou konstrukci rastru podhledu pod interiérový
obklad je nevhodné z dùvodu perforace a poškození vlivem jiných øemesel, instalací osvìtlení a podobnì!
Tato varianta je vhodná pouze v pøípadì, �e nebude v dalším prùbìhu stavby èi u�ívání docházet k poškození
parotìsné zábrany vlivem jiných øemesel! Tato varianta také neumo�òuje reflexi sálavého tepla!
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3.3.4 Nízko zavìšený nebo kazetový podhled - zateplení pod stropní konstrukci - dvojitý rošt.

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL

parotìsná zábrana - PK-BAR

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

pøelepení prostupu kotev - PK-TAPE Systém ALU

DOÈASNÉ KOTVENÍ - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
PØELEPENÍ KOTVENÍ- PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je èasto opomíjeným detailem
majícím velký vliv na smysluplnost øešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotìsné napojení
parotìsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo tìsnícího tmelu
v kartuši . Tento spoj musí bý trvale pøitlaèen nìkterou ze souèástí stropní podvìšené
konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodì místnosti. Samotná parotìsná zábrana je ke konstrukci pøipevnìna
doèasnì pomocí oboustranné lepící pásky a následnì trvale pøikotvena prvky konstrukce podhledu.
Pou�itím systému dvojitého roštu dosáhneme ve skladbì podhledu tzv. instalaèní mezery, která pak slou�í k vedení
elektroinstalaèních prvkù, k instalaci svìtel atd. Tato varianta také umo�òuje reflexi sálavého tepla, tedy sni�uje nároky na
vytápìní budovy.

PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém FOL

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL
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3.3.5 Nízko zavìšený nebo kazetový podhled - zateplení nad stropní konstrukcí - jednoduchý rošt.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je èasto opomíjeným detailem
majícím velký vliv na smysluplnost øešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotìsné napojení
parotìsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo tìsnícího tmelu
v kartuši . Tento spoj musí bý trvale pøitlaèen nìkterou ze souèástí stropní podvìšené
konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodì místnosti. Samotná parotìsná zábrana je ke stropu pøipevnìna
doèasnì pomocí oboustranné lepící pásky a následnì trvale pøikotvena kotvícími prvky konstrukce
podhledu. Tyto kotevní prvky musí být následovnì pøelepeny jednostrannou lepící páskou , aby bylo
dosa�eno tìsnosti prostupujících šroubù. Pou�itím této varianty zateplení a umístìní parotìsné zábrany dosáhneme ve
skladbì podhledu tzv. instalaèní mezery, která pak slou�í k vedení elektroinstalaèních prvkù, k instalaci svìtel atd. Tato
varianta také umo�òuje reflexi sálavého tepla, tedy sni�uje nároky na vytápìní budovy. V pøípadì zateplení stropu z vrchní
strany je celková aplikace nejen snadnìjší, ale i funkce tepelné izolace není vystavena problémùm tepelných mostù vlivem
prostupu kotvících prvkù podhledu.

PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém FOL
PK-TAPE Systém ALU

DOÈASNÉ KOTVENÍ - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
PØELEPENÍ KOTVENÍ- PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL

parotìsná zábrana - PK-BAR

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

pøelepení prostupu kotev - PK-TAPE Systém ALU

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL
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3.3.6 Nízko zavìšený nebo kazetový podhled - zateplení pod stropní konstrukci - jednoduchý rošt.

DOÈASNÉ KOTVENÍ - PK-TAPE Systém FOL
PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

Velmi èasté øešení umístìní parotìsné zábrany pøímo na nosnou konstrukci rastru podhledu pod interiérový
obklad je nevhodné z dùvodu perforace a poškození vlivem jiných øemesel, instalací osvìtlení a podobnì!
Tato varianta je vhodná pouze v pøípadì, �e nebude v dalším prùbìhu stavby èi u�ívání docházet k poškození
parotìsné zábrany vlivem jiných øemesel! Tato varianta také neumo�òuje reflexi sálavého tepla!

doèasné kotvení - PK-TAPE Systém FOL

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL

parotìsná zábrana - PK-BAR

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

Nejèastìjší skladbou zateplení stropu je podvìšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístìnou mezi ním a stro-
pem. U této skladby je potøeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v mís-
tech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvící prvky konstrukce rastru podhledu.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je èasto opomíjeným detailem
majícím velký vliv na smysluplnost øešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotìsné napojení
parotìsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo tìsnícího tmelu
v kartuši . Tento spoj musí bý trvale pøitlaèen nìkterou ze souèástí stropní podvìšené
konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodì místnosti. Samotná parotìsná zábrana je ke konstrukci pøipevnìna
doèasnì pomocí oboustranné lepící pásky a následnì trvale pøikotvena obkladovými prvky
konstrukce podhledu.

PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém FOL
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3.4 Prostupy parotìsnou zábranou.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na konstrukèní èi technologický stavební prvek procházející skrze strop nebo
šikminu je detailem, který bývá na stavbì zanedbán a nebo souvisí s jiným øemeslem, které tento problém v rámci svého
podílu na stavbì neøeší. Základní potøebou takového prostupu skrze parotìsnou zábranu je vzduchotìsné napojení fólie na
stìny prostupujícího prvku pomocí jednostranné lepící pásky . Jeliko� tento spoj lze jen velmi tì�ko
technologicky opatøit trvalým stlaèením, je nutné ošetøit dostateènì styèné plochy pøed aplikací lepící pásky, aby došlo k co
nejdokonalejšímu pøilnutí lepidla k podkladu. Jednotlivé fáze zobrazené v obrázku ní�e jednoduše popisují metodu vytvoøení
vzduchotìsného prostupu. Mìjte pøi zpracovávání tohoto detailu na mysli, �e na prvním místì je funkènost (tìsnost) a nikoliv
estetika provedení, nebo� je nutné pásku modelovat do 3D rozmìru. Pou�ijte radìji více jednotlivých nastøíhaných páskù ne�
aby zùstala v detailu spára, kterou by do zateplení masivnì proudil vzduch nesoucí vodní páru.

PK-TAPE Systém ALU

Detail menšího prostupu (do prùmìru 40 mm) lze velmi jednoduše øešit pomocí
systémového prvku Aplikace tohoto prostupu
je velmi snadná - pru�nou membránu perforujte a vzniklou dírkou prostrète
prostupující prvek. Membrána se kolem prvku obemkne. V dalším prùbìhu se
sna�te, aby s prvkem bylo co nejménì hýbáno a nedošlo tak k nepatøiènému
zvìtšení otvoru.

PK-TAPE Systém PRÙCHODKA.

utìsnìní prostupu - PK-TAPE Systém ALU

UTÌSNÌNÍ PROSTUPU - PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR

3.4.1 Kruhový prùøez.
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3.4.2 Hranatý prùøez.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na konstrukèní èi technologický stavební prvek procházející skrze strop nebo
šikminu je detailem, který bývá na stavbì zanedbán a nebo souvisí s jiným øemeslem, které tento problém v rámci svého
podílu na stavbì neøeší. Základní potøebou takového prostupu skrze parotìsnou zábranu je vzduchotìsné napojení fólie na
stìny prostupujícího prvku pomocí jednostranné lepící pásky . Jeliko� tento spoj lze jen velmi tì�ko
technologicky opatøit trvalým stlaèením, je nutné ošetøit dostateènì styèné plochy pøed aplikací lepící pásky, aby došlo k co
nejdokonalejšímu pøilnutí lepidla k podkladu. Jednotlivé fáze zobrazené v obrázku ní�e jednoduše popisují metodu vytvoøení
vzduchotìsného prostupu. Mìjte pøi zpracovávání tohoto detailu na mysli, �e na prvním místì je funkènost (tìsnost) a nikoliv
estetika provedení, nebo� je nutné pásku modelovat do 3D rozmìru (v rozích). Pou�ijte radìji více jednotlivých nastøíhaných
páskù ne� aby zùstala v detailu spára, kterou by do zateplení masivnì proudil vzduch nesoucí vodní páru.

PK-TAPE Systém ALU

Tento detail dost èasto na stavbì není dobøe zaøazen v èasovém sledu jednotlivých øemesel. V dobì øešení zateplení a aplikace
parotìsné zábrany není mnohdy jasné, kde a jaké prvky budou postupnì skladbou stropu èi šikminy prostupovat a proto je
nutné tuto otázku øešit s dostateèným pøedstihem, jeliko� ve chvíli, kdy je ji� hotov interiérový obklad, je správné provedení
utìsnìní velmi slo�ité nebo v podstatì nemo�né a dochází tak k zásadnímu poškození parotìsné zábrany. V tomto místì pak
velmi èasto nastává problém prostupu vodní páry a vytvoøení tepelného mostu ve skladbì zateplení. Není-li èasová návaznost
øemesel vyøešena sna�te se alespoò ponechat v místì pøedpokládaného prostupu èásteènì odkrytou konstrukci, resp.
interiérový obklad, aby bylo mo�no detail nále�itì provést.

utìsnìní prostupu - PK-TAPE Systém ALU

UTÌSNÌNÍ PROSTUPU - PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
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3.4.3 Prostup pøiznaných kleštin.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na pøiznané kleštiny procházející skrze šikminu je detailem, který bývá na stavbì
velmi èasto podcenìn. V pøípadì rozhodnutí estetického rázu, �e kleštiny budou procházet volnì prostorem je však velmi
zásadní tyto prostupy vzduchotìsnì øešit. Základní potøebou takového prostupu skrze parotìsnou zábranu je vzduchotìsné
napojení fólie na stìny prostupujícího prvku pomocí jednostranné lepící pásky . Rovinnost døevìné
konstrukce nemusí být v�dy pøesná, proto je vhodnou variantou pou�ít pro styk èi butylkau-
èukovou pásku a tyto plochy pokud to jde trvale pøitlaèit latí èi jiným kotvícím prvkem . Jednotlivé
fáze zobrazené v obrázku ní�e jednoduše popisují metodu vytvoøení vzduchotìsného prostupu. Detail vpravo nahoøe zobra-
zuje tìsnící pøekrytí vyrobené z parotìsné zábrany, které slou�í, jako základ tohoto detailu, který je posléze dotìsnìn
systémem lepících pásek a tmelu. Mìjte pøi zpracovávání tohoto detailu na mysli, �e na prvním místì je funkènost (tìsnost)
a nikoliv estetika provedení, nebo� je nutné pásku modelovat do 3D rozmìru. Pou�ijte radìji více jednotlivých nastøíhaných
páskù ne� aby zùstala v detailu spára, kterou by do zateplení masivnì proudil vzduch nesoucí vodní páru.

PK-TAPE Systém ALU
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém BUTYL

utìsnìní prostupu - PK-TAPE Systém ALU

schéma øezu pøekrývací
èásti fólie

UTÌSNÌNÍ PROSTUPU - PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
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3.5 Pùdní nadezdívka, utìsnìní u podlahy.

Øešení tìsnosti napojení parotìsné zábrany v detailu pùdní nadezdívky je dalším z mnoha dùle�itých míst z pohledu správné-
ho zpracování. Parotìsná zábrana by mìla dosahovat a� k podlaze a zde být utìsnìna lepící páskou

nebo tmelem . Místo spoje je ideální trvale stlaèit buï souèástí konstrukce obkladu
nebo samostatným prvkem. Jakékoliv prvky nosné konstrukce obkladu prostupující skrze parotìsnou zábranu je nutné
dokonale utìsnit lepící páskou . Jako ideální kotevní prvek, zvláštì u konstrukce sádrokartonu, je
pøímý závìs, který neprochází skrz fólii a je tedy mo�né jeho pøikotvení šroubem snadno a úèinnì utìsnit. Veškeré spoje fólie-
fólie je nutné tìsnit dle pøedchozích kapitol.

PK-TAPE Systém
BUTYL PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PK-TAPE Systém ALU

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL

parotìsná zábrana - PK-BAR

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

pøelepení prostupu kotev - PK-TAPE Systém ALU

PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
PØELEPENÍ KOTVENÍ- PK-TAPE Systém ALU

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ
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3.6 Detail støešního okna.

Vzduchotìsné napojení parotìsné zábrany na ostìní støešního okna je detailem, který bývá na stavbì velmi èasto podcenìn.
Základní potøebou takového prostupu skrze parotìsnou zábranu je vzduchotìsné napojení fólie na stìny prostupujícího prvku
pomocí butylkauèukové pásky nebo tmelu . Spoj by mìl vycházet do
stejného místa, kde se poté trvale dotýká i deska opláštìní s ostìním okna a tím dojde k trvalému pøitlaèení tìsnícího spoje.
Detail kolem støešního okna je slo�itìjší, dbejte proto na preciznost provedení.

PK-TAPE Systém BUTYL PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

22

parotìsná zábrana - PK-BAR

PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

pøelepení prostupu kotev - PK-TAPE Systém ALU

vzduchotìsné utìsnìní - PK-TAPE Systém BUTYL

Detail spoje:

UTÌSNÌNÍ SPOJE- PK-TAPE Systém BUTYL
PK-TMEL Systém TÌSNÍCÍ

PAROTÌSNÁ ZÁBRANA - PK-BAR
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4. SOUVISEJÍCÍ TÉMATA A DÙLE�ITÉ POJMY.

Pomìr vrstev tepelných izolací.

Umístìní parotìsné zábrany mezi vrstvy tepelné izolace má
svá jednoznaèná pravidla, která by mìl urèit teplotechnický
výpoèet, resp. projektant. Pomìr vrstev tepelné izolace nad
a pod parotìsnou zábranou lze však alespoò zjednodušenì
definovat i pro základní urèení tlouštìk jednotlivých vrstev
následovnými podmínkami:

- tlouš�ka vrstvy nad parotìsnou zábranou musí
být minimálnì 16 cm
- pomìr tlouštìk vrstev nad a pod parotìsnou
zábranou by mìl být cca 4:1 nebo vìtší (napøíklad
16 cm nad fólií a 4 cm pod)
- pøesnìjší pomìr urèí výpoètem projektant

min. 16 cm

pomìr min. 4:1

Rosný bod a jeho pohyb v konstrukci.

Rosný bod je místo uvnitø konstrukce, kde kondenzuje vodní
pára. Základním úkolem parotìsné zábrany je znemo�nit
prùchodu vodní páry do konstrukce a tím pádem zamezit
kondenzaci. Rosný bod je závislý zejména na teplotách ex-
teriéru a interiéru. S tím také souvisí jeho pohyb v konstrukci
smìrem ven, je-li venku vysoká teplota a smìrem dovnitø,
pokud venku mrzne. Rosný bod nesmí nikdy klesnout pod
hranici parotìsné zábrany, co� musí zajistit správnì dimen-
zovaná tepelná izolace, ale hlavnì její bezchybná funkce,
díky tomu, �e je parotìsnou zábranou udr�ována suchá
a èistá.

Tepelný most v konstrukci.

Tepelný most v konstrukci je místo, kde dochází k lokálnímu
ochlazování skladby a tím pádem k posunu rosného bodu do
kritických míst. V tìchto místech je zvýšené riziko výskytu
kondenzace vodních par a tím pádem dochází ke zvyšování
tohoto negativního efektu. Tepelný most vzniká zejména
tìmito vlivy nebo jejich kombinací:

- vlivem netìsnosti v parotìsné zábranì
- vlivem netìsnosti v zateplení
- vlivem nosných konstrukcí v tepelné izolace

Netìsnosti v jednotlivých vrstvách lze omezit èi jim pøímo
zabránit precizností aplikace a správnou volbou tìsnících a
lepících doplòkù. Vliv nosných konstrukcí ve skladbì lze
úèinnì eliminovat správnou volbou vrstev tepelných izolací.

Vliv pùdních schodiš�.

V pøípadì zateplení stropu mezi vytápìným prostorem a
nevytápìnou pùdou je umístìní schodištì velmi
problematickým detailem. Takovéto schodištì je nutné
vzduchotìsnì a tepelnì izolovat proti pronikání vzduchu
nesoucího vodní páru.

teplo

teplo

zima

teplo
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