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Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení Deklarovaný tepelný odpor
RD(m2 .K.W-1)ks m2 m3

Isover EPS 200 20 1000 x 500 25 12,5 0,250 0,60
Isover EPS 200 30 1000 x 500 16 8,0 0,240 0,90
Isover EPS 200 40 1000 x 500 12 6,0 0,240 1,20
Isover EPS 200 50 1000 x 500 10 5,0 0,250 1,50
Isover EPS 200 60 1000 x 500 8 4,0 0,240 1,80
Isover EPS 200 80 1000 x 500 6 3,0 0,240 2,40
Isover EPS 200 100 1000 x 500 5 2,5 0,250 3,00
Isover EPS 200 120 1000 x 500 4 2,0 0,240 3,60
Isover EPS 200 160 1000 x 500 3 1,5 0,240 4,80
Isover EPS 200 180 1000 x 500 2 1,0 0,180 5,40
Isover EPS 200 200 1000 x 500 2 1,0 0,200 6,00

Po dohodě lze dodat výrobky i v jiných tloušťkách a rozměrech.

ZáKlaDní TEChnICKé PaRamETRy

hRany 
Desky jsou standardně opatřeny rovnou hranou, za příplatek je možno vytvoření polodrážky (do max. tl. 240 mm, krycí rozměry se zmenší o rozměr 
polodrážky, tj. 15 mm). 

* Samozhášivost EPS je zajištěna pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan HBCD. Podrobné informace viz technický informační list na  
http://www.isover.cz/data/files/technicky-informacni-list-isover-eps-429-609.pdf. Od 1. 10. 2015 používány suroviny s novým retardérem na bázi 
polymeru.
** Objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatížení.
Konkrétní aplikace musí splňovat obecné požadavky technických podkladů SG Isover, platných technických norem a konkrétního projektu.
*** Pro požární bezpečnost staveb je rozhodující zatřídění celých konstrukcí a systémů, EPS se nepoužívá bez nehořlavých krycích vrstev.

PoužITí
Izolační desky Isover EPS 200 jsou určeny pro všeobecné aplikace, 
zejména pro tepelné izolace s vysokými požadavky na zatížení 
tlakem, jako například průmyslové podlahy, střešní terasy apod.
Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb 
(nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými tloušťkami izolace  
200-500 mm.

BalEní, TRanSPoRT, SKlaDování
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500 mm a 1000x1000 mm jsou 
baleny do PE folie v balících max. výšky 500 mm. Nestandardní rozměry 
např. 1000x2000 mm, 1000x2500 mm jsou páskovány. Desky musí být 
dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. 
Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci. Desky jsou označeny na 
boku třemi barevnými pruhy v pořadí barev - žlutá, černá, černá.

PřEDnoSTI
■ velmi dobré tepelněizolační vlastnosti  
■ výborné mechanické vlastnosti    
■ minimální hmotnost   
■ jednoduchá zpracovatelnost   
■ dlouhá životnost   
■ ekologická a zdravotní nezávadnost   
■ trvalá odolnost proti vlhkosti   
■ biologická neutrálnost    
■ ekonomická výhodnost 

Isover EPS 200
stabilizované desky z pěnového polystyrenu

ChaRaKTERISTIKa výRoBKu
EPS (pěnový polystyren) je lehká a tuhá organická pěna, která se široce 
používá v evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé 
izolační desky si v průběhu 50 let používání získaly na stavbách pro 
své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolační desky EPS Isover 
jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC 
(známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu 
a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje 
výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí 
v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.* 

Kód značení:  EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS (N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5

Parametr Jednotka hodnota norma

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD  
(stanovený na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 12667) W.m-1.K-1 0,034 ČSN EN 13163

Objemová hmotnost kg.m-3 28-32** ČSN EN 1602
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) % 5 ČSN EN 12 087
Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) kPa 200 ČSN EN 826
Trvalá zatížitelnost (při 2% lin. def.) kg.m-2 3600 -
Třída reakce na oheň - E*** ČSN EN 13 501-1
Teplotní odolnost dlouhodobě °C 80 -
Faktor difuzního odporu (μ) MU - 40-100 ČSN EN 12 086

RoZměRy, IZolační vlaSTnoSTI

SouvISEJíCí DoKumEnTy
■ Prohlášení o vlastnostech CZ0004-007 (www.isover.cz/DOP)


