
MAGMARELAX® chrání pfied
ohnûm, hlukem a je‰tû ‰etfií!
Ticho léãí, stávalo na v˘vûskách nemocniãních

oddûlení. Jako bychom na tuto zásadu v dne‰ní

nervózní a uspûchané dobû pozapomnûli. Je

nejvy‰‰í ãas se k ní vrátit. Systém MAGMARE-

LAX® kromû omezení hluku ‰etfií va‰i kapsu tím,

Ïe v˘raznû sniÏuje náklady na topení. Ani to

je‰tû není v‰e. Úãinnû chrání pfied ohnûm. Má

to ale jeden dÛleÏit˘ pfiedpoklad. Zvolte chytré

fie‰ení a spolehlivého dodavatele.

UÎ SAMOTN¯ NÁVRH OVLIVNÍ ¤ADU
PARAMETRÒ
Pfii zateplování podkroví v rodinném domû jsou

na konstrukce i na jednotlivé jejich vrstvy kla-

deny vysoké nároky. Od tepelné izolace oãe-

káváme nejen tepelnû izolaãní vlastnosti, ale

také by mûla vylep‰ovat fiadu dal‰ích vlastností,

které stanovují stavební normy. Soubor vlast-

ností konstrukce jako celku musí pfiispívat k po-

hodû a bezpeãnosti vnitfiního prostfiedí.

ZAMù¤ÍME SE ZEJMÉNA NA
PROTIPOÎÁRNÍ A ZVUKOVÉ VLASTNOSTI
TEPELN¯CH IZOLACÍ A P¤EDSTAVÍME
ZAJÍMAVÉ ¤E·ENÍ SE SYSTÉMEM
MAGMARELAX®

PoÏární bezpeãnost je schopnost maximálnû

omezit riziko vzniku a ‰ífiení poÏáru. âím je tato

schopnost vy‰‰í, tím je vy‰‰í pravdûpodobnost,

Ïe pfiedejdeme ztrátám na Ïivotech a zdraví osob,

a také ztrátám namajetku. Pokud uÏ k poÏáru do-

jde, je potfieba aby konstrukce, zejména nosná,

umoÏÀovala bezpeãnou evakuaci. PoÏární bez-

peãnost materiálu v˘robci prokazují poÏární odol-

ností, coÏ je doba, po kterou odolává teplotám pfii

poÏáru, aniÏ by docházelo k poru‰ení funkce. Mi-

nimální v˘‰í parametrÛ a poÏadavky na materiál

se zab˘vají pfiíslu‰né zákony a normy.

V pfiípadû podkroví, skladby stfiechy a stropu

pod pÛdou je samozfiejmû ideální kdyÏ v‰echny

vrstvy konstrukce mají vy‰‰í poÏární odolnost.

Ale tak tomu vût‰inou není. Z tohoto pohledu se

materiály dají rozdûlit do dvou skupin. U první je

nutno materiál protipoÏárnû dodateãnû ochránit

(napfi. nátûrem, pfiidáváním pfiísad pfii v˘robû,

pfiekrytím materiálem s vy‰‰í poÏární odolností).

U druhé skupiny je dobrá poÏární odolnost kon-

strukcí daná uÏ vlastnostmi materiálu, z kterého

jsou vyrobeny. DÛleÏité je, aby protipoÏární

vlastnosti byly stálé a nemûnné, coÏ je u první

skupiny sloÏitûj‰í, zejména pokud dojde k de-

fektÛm v konstrukci napfiíklad vlivem zv˘‰ené

vlhkosti, nebo pfiímo k zateãení de‰Èové vody.

I bez defektÛ je nutná zv˘‰ená pozornost pfii fie-

‰ení detailÛ (napfi. teplovzdu‰né rozvody od kr-

bov˘ch tûles, elektroinstalace).

PROTIPOÎÁRNÍ ODOLNOST SYSTÉMU
MAGMARELAX®

Z hlediska poÏární odolnosti má minerální fou-

kaná izolace v˘hodu v tom, Ïe základem pro její

v˘robu je ãediã nebo kfiemík a tím je zaji‰tûna

poÏární odolnost uÏ z podstaty materiálu. Izo-

lace stropu, tedy podlahy na pÛdû, se nejãas-

tûji provádí foukanou izolací. A právû zde je

ideálním fie‰ením foukaná minerální izolace

MAGMARELAX®. Fouká se ze stroje, kter˘ je

umístûn na nákladním voze, hadicí pfiímo do

podlahy na pÛdû. Nebo je volnû nafoukána na

podlahu, pokud není v podlaze vhodná dutina.

MAGMARELAX® vyplní prostor témûfi dokonale

a je tak dokonalou bariérou úniku tepla, sníÏí

pronikání hluku z pÛdy do spodních místností

a vytvofií protipoÏární pfiíãku.

MAGMARELAX V¯BORNù TLUMÍ HLUK
Zajímavou vlastností tepeln˘ch izolací je tlu-

mení vnûj‰ího hluku (v urãit˘ch pfiípadech i vnitfi-

ního hluku smûrem ven). Vnitfiní prostfiedí ob-

jektu musí mít hlukovou úroveÀ na takové

úrovni, aby neohroÏovala zdraví a zaji‰Èovala

vyhovující podmínky k ob˘vání nebo k práci. Ke

stanovení maximálních hodnot slouÏí opût pfií-

slu‰né normy a zákony. Jak se zvuk ‰ífií? Vzdu-

chem, kmitáním, konstrukcemi a vedlej‰ími ces-

tami (tûmi je my‰leno to, Ïe se zvuk ne‰ífií dûlící

konstrukcí, ale prvkem na ní navazujícím).

U stavebních konstrukcí rozli‰ujeme vzducho-

vou a kroãejovou neprÛzvuãnost. V pfiípadû

stfiech se jedná o vzduchovou neprÛzvuãnost.

NA CO SI DÁT POZOR
MateriálÛ na zateplení je celá fiada. Ale ne

kaÏd˘ materiál, kter˘ tepelnû izoluje, má i dobré

akustické a protipoÏární vlastnosti. Pohlcování

zvuku se dûje u vláknit˘ch a porézních materi-

álÛ pfiemûnou akustické energie na teplo. Usku-

teãÀuje se to tfiením molekul vzduchu o vláknit˘

materiál. Pro úãely pohlcování zvuku jsou

zvlá‰tû vhodné sklenûná a minerální vlákna.

Dobré akustické vlastnosti materiálu nestaãí

samy o sobû, ale je dÛleÏité, aby v konstrukci

nebyly Ïádné netûsnosti a spáry, které mohou

v˘raznû zhor‰it akustické vlastnosti. Právû zde

mají velkou v˘hodu foukané minerální izolace.

V izolované dutinû totiÏ vyplní cel˘ prostor.

Z pfiedchozího odstavce je tedy zfiejmé, Ïe

kvalitní materiály v konstrukcích nejsou sami

o sobû zárukou dobr˘ch protipoÏárních a akus-

tick˘ch vlastností. DÛleÏit˘ je dÛsledn˘ návrh fie-

‰ení konstrukãních detailÛ. Správné pofiadí vrs-

tev, tlou‰Èky, aby byl potenciál materiálu dobfie

vyuÏit.

ÚSPùCH ZÁVISÍ NA KVALITù ODVEDENÉ
PRÁCE
Z tohoto hlediska je nutné, aby na realizaci pra-

covala odborná firma s velk˘mi zku‰enostmi.

Systém MAGMARELAX® dodává v rÛzn˘ch va-

riantách spoleãnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Firma má rÛzná fie‰ení pro nároãné aplikace dle

poÏadavkÛ na zmínûné parametry a tak je kva-

litním partnerem pro kaÏdého stavitele, inves-

tora pfii v˘stavbû i rekonstrukci.

Více informací, ukázky realizací a moÏností pou-

Ïití tohoto ‰piãkového materiálu naleznete na

stránce www.magmarelax.cz.
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