Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 100F Fasádní - STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
Odchylka délky L
Odchylka í ky W
Pravoúhlost S
Rovinnost P
Pevnost v ohybu BS
Nap tí v tlaku CS(10)
Rozm rová stabilita DS(N)
Rozm rová stabilita DS(70,-)
Deformace tlakem DLT(1)
Pevnost v tahu TR
Nasákavost WL(T)
Faktor difuzního odporu m (-)
Pevnost ve smyku (kPa)
Reakce na ohe
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)
Barevný kód 1.
Barevný kód 2.
Barevný kód 3.

0,037
T2
L2
W2
S2
P4 ±3 mm
BS 150
CS(10)100
DS(N)2
DS(70,-)1
TR 150
5
30 - 70
50
E
18 - 23
zelená
erná
zelená

Materiál EPS 100F Fasádní má homogenní povrh bez povlaku a neobsahuje cizí regranulát.

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 100F Fasádní
Tepeln izola ní desky ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepeln
izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na, mezi i pod krokvemi),
podkladní vrstvy plochých st ech a izolace plochých st ech s b ným zatí ením, zav ených
podhled a izolace obvodových st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace
mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou)

V akovi kách dne : 20.10.2008

,

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
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Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 100S Stabil STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,037
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 150
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)100
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)2
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
DLT(1)5
Faktor difuzního odporu m (-)
30 - 70
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 18 - 23
Barevný kód 1. Zleva
erná
Barevný kód 2. Zleva
erná
Barevný kód 3. Zleva
erná

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 100S Stabil
Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy s b ným zatí ením. Dále lze tyto tepeln
izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi
), podkladní vrstvy plochých st ech, záv sné podhledy, izolace obvodových st n ( vnit ní
izolace, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou, izolace pod terénem
s izolací proti vod ) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s b ným zatí ením.

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 100Z STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,037
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 150
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)100
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)5
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
DLT(1)5
Faktor difuzního odporu
30 - 70
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 18 - 23
"Barevný kód 1. Zleva
erná
Barevný kód 2. Zleva
erná
Barevný kód 3. Zleva
erná

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 100Z
Tepeln izola ní desky ur ené pro izolace podlah s b ným zatí ením bez útlumu hluku.
Dále lze tyto tepeln izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na,
mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých st ech a izolace plochých st ech s b ným
zatí ením, zav ených podhled a izolace obvodových st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí
a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou)

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 150S Stabil STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,035
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 200
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)150
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)2
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
DLT(1)5
Faktor difuzního odporu m (-)
30 - 70
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 23 - 28
Barevný kód 1. Zleva
hn dá
Barevný kód 2. Zleva
erná
Barevný kód 3. Zleva
erná

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 150S Stabil
Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy vysoce zatí ené a pro vysoce zatí ené
podlahy a plovoucí podlahy bez útlumu hluku. Dále lze tyto tepeln izola ní desky pou ít pro
izolace ikmých st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi ), podkladní vrstvy
plochých st ech a ploché st echy s b ným zatí ením, zav ené podhledy, izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou,izolace pod terénem s izolací proti vod ).

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 200S Stabil STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,034
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 250
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)200
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)2
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
DLT(1)5
Faktor difuzního odporu m (-)
40 - 100
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 28 - 35
Barevný kód 1. Zleva
lutá
Barevný kód 2. zleva
erná
Barevný kód 3. zleva
erná

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 200S Stabil
Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy vysoce zatí ené a pro vysoce zatí ené
podlahy a plovoucí podlahy bez útlumu hluku. Dále lze tyto tepeln izola ní desky pou ít pro
izolace ikmých st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi ), podkladní vrstvy
plochých st ech a ploché st echy s b ným zatí ením, zav ené podhledy, izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou,izolace pod terénem s i bez izolace proti vod ).

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 50Z - STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,042
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS75
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)50
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)5
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Faktor difuzního odporu
20 - 40
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 11 - 15
Barevný kód 1. Zleva
modrá
Barevný kód 2. Zleva
erná
Barevný kód 3. zleva
erná

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 50Z
Tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení tepelných izolací v ikmých st e ních
konstrukcích p i umíst ní izolace mezi a pod krokvemi a pro vytvá ení tepelných izolací
v zav ných podhledech.
V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
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Technický list na p nový polystyren EPS 70F Fasádní - STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,039
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T2
Odchylka délky L
L2
Odchylka í ky W
W2
Pravoúhlost S
S2
Rovinnost P
P4 ±3 mm
Pevnost v ohybu BS
BS 115
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)70
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)2
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
Pevnost v tahu TR
TR100
Dynamická tuhost SD
Stla itelnost CP3
Nasákavost WL(T)
5
Nasákavost WL(P) (kg/m3)
Faktor difuzního odporu m (-)
20 - 40
Pevnost ve smyku (kPa)
50
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 13,5 - 18
Barevný kód 1. zleva
zelená
Barevný kód 2. zleva
erná
Barevný kód 3. zleva
zelená
Materiál EPS 70F Fasádní má homogenní povrh bez povlaku a neobsahuje cizí regranulát.

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 70F Fasádní
Tepeln izola ní desky jsou ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepeln
izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na nad, mezi i pod
krokvemi), podkladní vrstvy plochých st ech, zav ených podhled a izolace obvodových
st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky
upevn nou krycí vrstvou)

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 70S Stabil STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
Odchylka délky L
Odchylka í ky W
Pravoúhlost S
Rovinnost P
Pevnost v ohybu BS
Nap tí v tlaku CS(10)
Rozm rová stabilita DS(N)
Rozm rová stabilita DS(70,-)
Deformace tlakem DLT(1)
Faktor difuzního odporu
Reakce na ohe
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)
Barevný kód 1. Zleva
Barevný kód 2. Zleva
Barevný kód 3. zleva

Výrobek odpovídá po adavk m

0,039
T1
L1
W1
S1
P3
BS 115
CS(10)70
DS(N)2
DS(70,-)1
DLT(1)5
20 - 40
E
13,5 - 18
zelená
erná
erná

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 70S Stabil
Tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení tepeln izola ních podkladních vrstev plochých
st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi ), zav ených podhled , izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou ) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s b ným
zatí ením.

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 70Z STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,039
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 115
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)70
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)5
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
DLT(1)5
Faktor difuzního odporu m (-)
20 - 40
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 13,5 - 18
Barevný kód 1. Zleva
zelená
Barevný kód 2. Zleva
erná
Barevný kód 3. Zleva
erná

Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 70Z
Tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení tepeln izola ních podkladních vrstev plochých
st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi ), zav ených podhled , izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou ).

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na Perimetr a Perimetr SD z EPS STYROTRADE
Sou initel tepelné vodivosti
0,034
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T
T1
Odchylka délky L
L2
Odchylka í ky W
W2
Pravoúhlost S
S2
Rovinnost P
P4 ±3 mm
Pevnost v ohybu BS
BS 250
Nap tí v tlaku CS(10)
CS(10)200
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)2
Rozm rová stabilita DS(70,-)
DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
DLT(1)5
Pevnost v tahu TR
TR150
Nasákavost WL(T)
WL(T)5
Faktor difuzního odporu m (-)
40 - 100
Pevnost ve smyku (kPa)
50
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)
25 - 35
Výrobek odpovídá po adavk m

SN EN 13 163

Pou ití výrobku Perimetr a Perimetr SD
-

tepeln izola ní vrstvy podzemních ástí budov a základ nechrán né izolací proti
vod
soklové ásti obvodových st n dom
tepelné izolace pr myslových podlah s vysokým zatí ením
tepelné izolace bazén
tepelné izolace v obrácených skladbách plochých st ech a teras

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na EPS T - STYROFLOOR T4
Sou initel tepelné vodivosti
max. ld (W/m2.K)
0,045
Odchylka tlou ky T
T4
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 50
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)5
Dynamická tuhost SD
SD10 - SD50)*
Stla itelnost CP
CP4)*
Faktor difuzního odporu
20 - 40
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 10 - 20
Barevný kód 1. zleva
modrá
Barevný kód 2. zleva
erná
Barevný kód 3. zleva
modrá
* hodnota dynamické tuhosti a stla itelnosti se udává v závislosti na tlou ce desky
Tlou ka
(mm)
15
20
25
30
35
40
45
50
60
Výrobek odpovídá po adavk m

Dynamická tuhost
S´ (MN/m3)
66,9
52,6
44,2
37,9
34,0
31,9
28,2
25,5
15,9
SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS T - STYROFLOOR T4
Zvukov a tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení vrstev v podlahách s po adavkem
kro ejového útlumu a zvukov izola ních vrstev v konstrukcích. Desky se vyráb jí úpravou
základního materiálu EPS.

V akovi kách dne : 20.10.2008

Styrotrade, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
Tel +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na EPS T - STYROFLOOR T5
Sou initel tepelné vodivosti
max. ld (W/m2.K)
0,039
Odchylka tlou ky T
T4
Odchylka délky L
L1
Odchylka í ky W
W1
Pravoúhlost S
S1
Rovinnost P
P3
Pevnost v ohybu BS
BS 50
Rozm rová stabilita DS(N)
DS(N)5
Dynamická tuhost SD
SD10 - SD50)*
Stla itelnost CP
CP4)*
Faktor difuzního odporu
20 - 40
Reakce na ohe
E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 10 - 20
Barevný kód 1. zleva
modrá
Barevný kód 2. zleva
erná
Barevný kód 3. zleva
modrá
* hodnota dynamické tuhosti a stla itelnosti se udává v závislosti na tlou ce desky
Tlou ka
(mm)
20
30
50

Výrobek odpovídá po adavk m

Dynamická tuhost
S´ (MN/m3)
91,8
49,7
30,2

SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS T - STYROFLOOR T5
Zvukov a tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení vrstev v podlahách s po adavkem
kro ejového útlumu a zvukov izola ních vrstev v konstrukcích. Desky se vyráb jí úpravou
základního materiálu EPS.

V akovi kách dne : 20.10.2008

