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 POPIS VÝROBKU  
Výrobok je vyrábaný z nového konštrukčného izolačného materiálu Stered®, určeného pre akustické, 
antivibračné, tepelno a zvukovo izolačné riešenia. Je vyrábaný na báze patentovo chránenej mechanickej 
recyklácie syntetických textílií používaných v automobilovom priemysle.  
Stered  tvorí sypaný textilný materiál bez pridania ďalších spojív, pri objemovej hmotnosti  40 kg/m3. 
 

 ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  
Súčiniteľ tepelnej vodivosti    λ = 0,047 W/mK 
 

 PREČO PRÁVE STERED® 
 veľmi dobré tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti 
 viac ako 90% materiálu tvoria syntetické látky 
 dlhá životnosť vďaka stabilným fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam 
 veľmi odolný  pri zaťažení  dynamiky a vibrácií 
 nadštandardná odolnosť voči vlhkosti 
 rozmerová stálosť 
 úspora nákladov 
 ľahká, rýchla a jednoduchá montáž, ktorá nevyžaduje technológie, ani mimoriadnu remeselnú zručnosť 
 bez použitia ochranných pracovných pomôcok, nakoľko materiál je priateľský k ľudskému organizmu 
 netoxický, odolnosť voči plesniam a hlodavcom 

 v prípade deštrukcie strechy v dôsledku klimatických anomálií a podobne, materiál je možné vybrať, 
vysušiť a uložiť nanovo bez rizika zmeny tvaru a zachovania pôvodných vlastností 

 
 
 

Tepelný odpor R  Súčiniteľ tepelnej vodivosti  Hrúbka izolácie  Hmotnosť 

       

m
2
K/W  W/mK  cm kg/m

2
 danej hrúbky izolácie 

1 0,047 5  2 
       

2 0,047 10  4 
       

3 0,047 15  6 
       

4 0,047 20  8 
       

5 0,047 25  10 

Odporúčaný tepelný odpor zatepleného povalového priestoru je  R = 3,1 ‐4,8 m²K/W
2
K   

 
 OBLASŤ POUŽITIA  
Sypaná tepelná izolácia Stered predstavuje viacúčelovú aplikáciu ekonomicky zaujímavých riešení akustických, 
tepelných a zvukových izolácií. Je možné ju použiť do stavebných dutín, ako sú medzikrokvové priestory, 
drevených podláh okrem iného aj podláh strešných priestorov, výplne montovaných priečok a podobne. Vďaka 
svojim veľmi dobrým tepelno a zvukovo izolačným vlastnostiam a odolnosti voči vibráciam ( nestriasa sa ) je 
vhodný do nízkoenergetických stavieb. Rovnako už spomínaný súbor fyzikálnych vlastnosti, jednoduchosť 
montáže a nízka prácnosť, zabezpečujú použitie izolácie na stavbu nielen nových obytných priestorov a domov, 
ale i pri ich rekonštrukciách. 
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 VLASTNOSTI   

Technický parameter Jednotka Hodnota 

Hrúbka cm podľa použitej aplikácie 

Bežná hrúbka aplikácie cm 10, 20, 40 

Tepelná vodivosť λ W/m.K 0,047 

Hrúbka vrstvy izolácie pre U‐hodnotu 0,2 cm 23,5 

Objemová hmotnosť materiálu kg/m
3
 40 

Sypná hmotnosť kg/m
3
 25 

Hmotnosť balenia kg 20 

Reakcie na oheň ‐ E 

Zdravotná neškodnosť ‐ v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Oblasť použitia ‐ podlaha, medzikrokvové priestory, stena 

 BALENIE   

Balenie 1 krabica Hrúbka izolácie Zaizolovaná plocha 

kg cm m² 

20 5 10 

20 10 5 

20 15 3,3 

20 20 2,5 

20 25 2 

Sypaný Stered  je balený po 20 kg do krabice o rozmere 1200/800/500mm  

 

 POPIS VÝROBKU  
Po montáži parozábrany sa sypaný Stered aplikuje jednoduchým vysypaním na určenú plochu, alebo vsypaním 
do priestoru a mierne sa zatlačí na požadovanú výšku izolácie. Nad izoláciu je možné aplikovať akúkoľvek 
formu pochôdzkovej úpravy . Vo zvislej izolácii odoláva sypaný Stered vibračným otrasom, výrobca pri týchto 
riešeniach odporúča mierne navýšenie vkladanej izolácie, cca o 15 %. 
 
 

 ZÁKAZNÍCKY SERVIS  
Tel.:  +421 32 74 80 410 E‐mail: info@stered.sk Web: www.stered.sk 
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