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TeChnICké ParameTry

Parametr Jednotka hodnota norma

tepelné vlastnosti
soubor podmínek pro deklarované hodnoty i(10°C) a (udry) - - Čsn en iso 10456
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD  
(stanovený na základě série měřených hodnot podle Čsn en 12667) W.m-1.K-1 0,039 Čsn en 13162

Měrná tepelná kapacita cd J.kg-1.K-1 800 Čsn 73 0540-3
MeChaniCKé vlastnosti
stlačitelnost  (c = dl - dB) Cp mm ≤ 3 Čsn en 12431

Charakteristická hodnota zatížení kn.m-3 1,48 Čsn en 1991-1-1
Čsn en 1990

protipožární vlastnosti
reakce na oheň - a1 Čsn en 13501-1
Maximální teplota použití °C 200 -
Bod tání tt °C ≥ 1000 Din 4102 díl 17
ostatní vlastnosti
propustnost pro vodní páru  Faktor difuzního odporu (μ) MU - 1 Čsn en 12086

roZměry, IZolační a akuSTICké vlaSTnoSTI

PřednoSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti 
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

SouvISeJíCí dokumenTy
■ ES certifikát shody 1390-CPR-0305/11/P 
■  Prohlášení o vlastnostech CZ0001-010 (www.isover.cz/DOP)

Balení, TranSPorT, Skladování
Izolační desky Isover T-N jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 
materiálu 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních 
prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné 
znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy 
maximálně 2 m. 

PoužITí
Desky T-N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvuč-
nosti těžkých plovoucích podlah, zejména anhydritových, nebo do pro-
storů se zvýšeným užitným zatížením (bytové domy, kanceláře, učebny, 
přednáškové sály). Užitné zatížení nesmí překročit 4 kN/ m2.

CharakTerISTIka výroBku
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na 
metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního 
tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je 
nutné v konstrukci těžké plovoucí podlahy, kde bude použit „mokrý 
proces“, chránit separační PE fólií. 

kód specifikace: MW - EN 13162 - T6 - CP3 - SDi* - MU1

Isover T-n
Minerální izolace z kamenných vláken

označení Tloušťka 
(mm) rozměry (mm) Balení (m2) *dynamická tuhost 

(mn.m-3)
Snížení hladiny akustického 

tlaku kročejového hluku (dB) 1
deklarovaný tepelný odpor 

rd (m2.k.W-1)

isover t-n 2,5 25 1200 x 600 5,76 25 24 0,60
isover t-n 3,0 30 1200 x 600 5,04 21 25 0,75
isover t-n 4,0 40 1200 x 600 4,32 20 26 1,00
isover t-n 5,0 50 1200 x 600 2,88 15 28 1,25

Třída tolerance tloušťky T6 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -5% nebo -1mm a +15% nebo +3mm, kdy je v obou případech rozhodující vyšší číselná 
hodnota tolerance. Snížení vážené hladiny kročejového zvuku ΔLw bylo vypočteno na betonovém monolitickém stropu tl. 120 mm s anhydritovou roznášecí deskou 
tl. 40 mm.


