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Všetky dôležité informácie 
 o izolačných paneloch (PIR) 
 

Pir izolačné panely sú tepelnoizolačné dosky s jadrom z modifikovaného polyuretánu 
(polyizokyanurátu – PIR), ktoré sú z oboch strán chránené povrchovou úpravou s rôznym 
typom polepu a tromi typmi spoju. Hrúbky sú od 20-250mm. Štandardné rozmery dosiek 
sú 600 x 1200mm; 1200 x 2400mm. Rozmery so sádrokartónom 1200 x 2600(mm). 

Používajú sa na izoláciu striech, obvodových stien, terás, stropov a podláh na domoch, 
priemyselných budovách, agro budovách, panelákoch, skladovacích priestorov, 
obchodoch, výrobných závodoch, športových halách, mraziarenských a chladiarenských 
priestoroch.  

Je to v podstate hit 21. storočia. Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ = 0,023 W/mK) má najlepší 
spomedzi všetkých dostupných izolačných materiálov na trhu. Raz tak lepšie ako 
minerálna vlna a polystyrén.  
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Bližšie technické údaje 

 hrúbky sú od 20-250mm (všetky druhy)  
 štandardné rozmery dosiek sú 600 x 1200mm; 1200 x 2400mm, so sádrokartónom 

1200 x 2600mm 
 3 druhy spojov na výber (rovná hrana, perodrážka (od 40mm), polodrážka (od 

30mm nad 2000m2))(15mm je velkosť spoja) 
 super izolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,024-0,026 (W/mK), 

oveľa lepšia ako miner.vlna alebo polystyrén) 
 veľmi nízka absorpcia vody (sú vpodstate vodotesné – nasiakavosť pod 2%) 
 trieda termoizolácie A +, A++ (najlepšia na trhu) 
 vysoká odolnosť proti tlaku 150 kPa (15 ton/m2).  
 reakcia na oheň triedy E a F a D-s2, d0.  
 hmotnosť 30 kg / m3 (sú veľmi ľahké) 
 odolnosť voči organickým zlúčeninám, amoniaku, hmyzu a hlodavcom 
 bezpečné pre životné prostredie (ako pri výrobe, tak aj pri užívaní) 
 dlhá životnosť (bude slúžiť po mnoho generácií, je porovnateľná so životnosťou 

budovy) 
 nízka hmotnosť  (dôležité pre nízke zaťaženie strechy alebo konštrukcie) 
 jednoduchá montáž (zvládnete aj svojpomocne) 
 zakladanie može byť jednovrstvové alebo dvojvrsvové 
 zaizolujete strechy, podlahy, steny, stropy, suterény, základy hospodárske 

budovy, zelené strechy (zaizolujete proste všetko) 
 parotesné a paropriepustné (podľa typu povrchovej úpravy) 
 neobsahujú látky ani prvky škodlivé pre ľudský život ako je podráždenie kože, 

dýchacej sústavy alebo očí 
 možno ich tiež recyklovať a do značnej miery znovu použiť 
 k priíslušenstvu patrí paropriepustna fólia, upevnovacie šróby, tesniaca páska 
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Všetky druhy, ktoré ponúkame 

Ponúkame 9 druhov izolačných panelov. Všetky majú jadro z modifikovaného 
polyuretánu (polyizokyanurátu – PIR) a z oboch strán sú chránené povrchovou úpravou 
s rôznym typom polepu. 

 

3 typy spojov 
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Porovnanie izolačných hodnôt s inými materiálmi 

 

Príklady použitia PIR panelov 

Všade kde ste doteraz zatepľovali polystyrénom (XPS, EPS) alebo minerálnou vlnou 
pouťite radšej PIR izolačné panely. 

 šikmé strechy dom (nadkrokvami, podkrokvami, medzikrokvami) 
 ploché strechy, zelené strechy, balastové strechy dom 
 terasy dom 
 obvodové steny dom (vnútorné, vonkajšie)  
 podlahy na prízemí, stropy medzi poschodiami dom (jednovrstvova,dvojvrstvova) 
 suterénne steny a základy dom 
 šikmé a ploché strechy, zelené strechy, balastové strechy priemyselné budovy 
 podlahy, sutereny, zaklady priemyselne budovy 
 vnútorné a vonkajšie obvodové steny priemyselne budovy 
 ploché, sedlové, zelené, balastové strechy bytovky 
 vnútorné a vonkajšie obvodove steny bytovky 
 terasy a podlahy bytovky 
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 (ukážka montáže na šikmú strechu) 

 

(ukážka montáže na obvodové múry) 
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(ukážka montáže na plochú strechu) 

 

(ukážka montáže na podlahu s podlahovým vykurovaním) 
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(ukážka montáže na terase) 

 
 (ukážka montáže suterén a základy) 
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Spotreba energie s izoláciou a bez                         
(príklad – rod.dom) 

Úžitková plocha: 280 m2 » hrúbka izolácie na stene: 160 mm » hrúbka izolácie na 
podlahe: 80 mm » hrúbka izolácie na streche: 200 mm » typ kúrenia: kondenzačná 
plynová pec. 

parametre PIRpanel (λ = 0,023 W⁄mK) bez izolácie λ = 0,8 W⁄mK 
spotreba energie za rok 
[kWh] 

23020[kWh] 109826[kWh] 
(naozaj výborné čísla) 

Potrebné príslušenstvo 

 Strešná fólia vodotesná a paropriepustná z polypropylénu  
(vhodná k montáži na krokvy) 

 Hliníková tesniaca páska na spoje PIR panelov (50 μm / 100 mm) 
 Upevňovacie šróby torx do dreva (dĺžky od 30-400mm, pozinkované, priemer 

hlavičky Φ 6, Φ 8, 3 až 4 kusy šróbov na každý 1 m2, potrebná dĺžka = hrúbka 
panela + kontra laty + 40mm do krokvy) 

 Strešná hmoždina a skrutka na ploché strechy z trapézového plechu (dĺžky 
hmoždiny sú 35, 55, 85, 105, 135, 155, 185, 235, 285mm – priemer tanierika 50mm. 
Dĺžky skrutky 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160mm -
pre pripevňovanie prvkov na trapézový plech hrúbky 0,5 - 0,75 mm a 0,5 -
 2 x 1,25 mm). Pre dosky 100 mm, namontovaných na trapézovom plechu, treba 
použiť šróby 60 mm a 80 mm hmoždinku (súčet dĺžok hmoždiny a skrutky 
o 40mm > hrúbka panelu). Spotreba pri jednovrstvovej montáži 2 ks na 1 m2. 
 

mailto:obchod@panelshop.sk


Telefón: +421 944 357 822, Email: obchod@panelshop.sk, www.panelshop.sk 

Prevádzková doba zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 18:00, So – Ne: 9:00 – 18:00 

9 

 

 

Zákaznícky servis 
Telefón: +421 944 357 822 

Email: obchod@panelshop.sk 

Prevádzková doba zákazníckej linky: 

Po – Pi: 8:00 – 18:00 

So – Ne: 9:00 – 18:00 
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