...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

Stered - unikátna technológia
zo Slovenska
Recyklácia syntetických textílií, Krajné
Ing. Juraj Plesník
PR Krajné, s.r.o.

„starým veciam nová šanca“

...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

Náš program napĺňa európske smernice
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES  z 18. 9. 2000 o vozidlách po dobe
životnosti v znení zmien a doplnkov.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2008/98/ES by mala EÚ pomôcť v tom,
aby sa priblížila  „recyklujúcej spoločnosti“, ktorá sa snaží predchádzať vzniku odpadov
a využívať odpad ako zdroj.
• Akčný plán Európskej komisie pre energetickú účinnosť
- Nízka energetická náročnosť výroby Stered (3GJ na tonu výrobku).
STERED je 3 až 5 x energeticky úspornejší ako výroba izolačných materiálov na báze
kameňa, resp. skla
- výrobky STERED aplikované v stavebných výrobkoch prispievajú ku znižovaniu tepelných únikov
• Smernica EU 2003/10/EC o hluku - pre svoje vynikajúce a výnimočné akustické vlastnosti prináša produkt STERED široké uplatnenie pri aplikácii.
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Technické textílie v konštrukcii automobilu

                                   22 kg / auto

(2 - 4 kg / pri výrobe nového auta)
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Vlastnosti technických textílií
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Zrod unikátnej technológie
Komplexná linka spracovania STERED je určená pre recykláciu a materiálové zhodnotenie
technických textílií, používaných v konštrukcii automobilu. Ako linka, ktorá spracuváva všetky druhy kombinovaných materiálov, je prvá svojho druhu nielen v rámci EÚ. Nie sú známe iné
technologické postupy, ktoré by uvedené materiály zhodnocovali v takom stupni, ako táto
linka.
Spoločnosť PR Krajné, s.r.o., vznikla v roku 2006 ako partnerstvo projektového riešenia
pre problematiku materiálového zhodnocovania textilných odpadov z automobilového
priemyslu, v osobe Ing. Juraja Plesníka a silného finančného partnera v zastúpení spoločnosti
Luka & Bramer Group, a.s., Bratislava.
Komplexná linka spracovania STERED je výsledkom autorskej dvojice Juraja Plesníka a Jozefa Zlámalu. Ich pôvodný nápad použil za základ linky rozvlákňovací stroj RS II, ktorý vyvinul  
Ústav textilnej techniky, š.p. Bratislava v úprave podľa ich inovácie. Generálnym dodávateľom  
komplexnej spracovateľskej linky STERED je Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. vo Svite
v úzkej spolupráce s dodávateľom MK Kodreta, s.r.o. Myjava.
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Technológia spracovania je patentovo chránená
Technické textílie použité v konštrukcii automobilu sú charakterizované ako ťažko
rozvlákniteľné, kombinované materiály, pre ďalšie textilné spracovanie nepoužiteľné.

Produkt STERED je vyrábaný na báze patentovo chránenej mechanickej recyklácie syntetických textílií používaných v automobilovom priemysle.

Schéma výroby produktu STERED
vstup

u

separácia

u

recyklácia

u homogenizácia

u

výstup
Stered S,ID,SD

Energetická náročnosť spracovania textílií z automobilového sektoru na výrobky STERED je

<
1 kg STERED    1
= kWh
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Technológia recyklácie autotextílií
Prvá spracovateľská prevádzka - PR Krajné
HOMOGENIZÁCIA HG
LINKA ID+SD
ZHODNOCOVANIE
ODPADU

RECYKLÁCIA RC

SEPARÁCIA A SEKANIE
SKLAD VÝROBKOV
A EXPEDÍCIA
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Parametre projektu
• aproximatívne náklady na nákup spracovateľskej  linky v uvedenej konfigurácii
predstavujú 3 500 000 Eur
• spracovateľská linka pri trojzmennej prevádzke zhodnotí 3 500 ton odpadového textilu a textilnej drviny ročne, t. j. odpad z výroby 1  000  000 nových vozidiel,  
100  000 autovrakov a 20-tisíc ton pneumatík
• pri uvedenej výrobnej kapacite je predpokladaná návratnosť vstupnej
investície 4 roky
• obslužnosť spracovateľskej linky uvedeného rozsahu je 25 zamestnacov na
jednu zmenu
• predpokladaný servisný interval výrobnej technológie je 24 mesiacov
• výrobná plocha min. 2500 m2
Ostatná skladová a obslužná plocha min.  2000 + 2000 m2
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Lokalizácia spracovateľskej prevádzky
• Lokalita bola vyberaná so zámerom akceptovateľnej výšky nákladov na
logistiku vstupnej suroviny. Výrobcovia   Automotive v Slovenskej republike
nie sú vo väčšej vzdialenosti ako 100 km.
• Výrobné zázemie spoločnosť umiestnila do nevyužívaného hnedého parku.

• Pri stavebnej realizácii a dodávke technológie bolo využité odborné, technické
a výrobné zázemie firiem z regiónu.
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Produkty
Výrobky STERED zhodnocujú vlastnosti vstupných materiálov (tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, akustické, protivibračné, pevnosť, stálosť), ktoré sa ani po
ukončení životnosti v pôvodnom výrobku (automobile) nemenia.
STERED S – izolačná vláknitá zmes je vyrábaná z konštrukčného materiálu
STERED bez pridania spojiva, je voľne ložená. Zmes môže obsahovať polypropylénové, polyesterové, polyamidové a polyuretánové vlákna. Aplikuje sa natriasaním a rozsýpaním.  Produkt je určený na tepelno- a zvukoizolačné použitie, najmä v medzikrokvových priestoroch a podlahách podkroví, primárne v strešných
konštrukciách bez parozábrany a v podlahách priehradovej konštrukcie.
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Produkty
STERED ID – izolačná doska je vyrábaná
z konštrukčného materiálu STERED vo forme
dosiek s pridaním polyuretánového spojiva. Zmes môže obsahovať polypropylénové,
polyesterové, polyamidové a polyuretánové
vlákna.   Produkt rieši problém s hlukom pre
dosahovanie požadovaných hodnôt na akustické izolácie. Je veľmi účinný pre tlmenie
dynamicky namáhaného prostredia, napr.
izolácie podláh.
STERED  ID –  K,G,F... Základná izolačná doska
môže byť upravovaná kombináciou na zvýšenie odolnosti voči šíreniu ohňa, zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti, s gumovou doskou
z recyklátu na zvýšenie vibračnej pohltivosti.
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Vlastnosti výrobkov v číslach
• ZVUKOVO IZOLAČNÉ VLASTNOSTI
STERED ID vykazuje vysoký koeficient pohltivosti už pri nízkych frekvenciách,
v rozsahu stredných frekvencií a vysokých frekvencií si zachováva veľmi dobrú
pohltivosť. Frekvenčná charakteristika zvukovej pohltivosti STERED-u aplikovaná na spektrum dopravného hluku podľa STN EN 1793-3 potvrdzuje,
že tento materiál je vhodný na výstavbu protihlukových bariér ako zariadení
na znižovanie hluku z dopravy s vysokou pohltivosťou - kategória A4
• DOSKY PRE POHLCOVANIE VIBRÁCIÍ
STERED ID už pri vyšších objemových hodnotách 250 - 300 kg/m3 vykazuje
výborné tlmiace účinky vibrácií, pričom si zachováva kompaktné vlastnosti sú
držnosti materiálu i pri dynamickom zaťažení
• TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI
STERED S bez pojiva ako sypaná izolácia pre zvislé, šikmé a vodorovné izolácie
napr. pri 60 kg/m3 je λ = 0,047 W/mK
STERED ID ako izolačná doska v objemových hmotnostiach 150 – 300 kg/m3
priemerná hodnota λ = 0,047 – 0,0585 W/mK
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VlastnosĢ
STERED-ID 250
STERED-ID 300

Deklarovaná
hodnota alebo
trieda
max. 5 mm
max. 5 mm

ýíslo protokolu o skúške
40-12-0657, TSÚS, SP Nitra
40-12-0658, TSÚS, SP Nitra

SK – Vyhlásenie zhody
Dolupodpísaný zástupca
výrobcu:
PR Krajné, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
výrobne:
PR Krajné, s. r. o., 916 16 Krajné, þ. 874
týmto vyhlasuje, že výrobok: Tepelnoizolaþné a zvukovoizolaþné výrobky z recyklovanej zmesi syntetických
materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom
Typ: Dosky STERED-ID (STERED-ID 150, STERED-ID 200, STERED-ID 250, STERED-ID 300)
je v zhode s ustanoveniami zákona þ. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je
zabudovaný v súlade s návodom na montáž podĐa technického listu a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatĖuje
technické osvedþenie þ.
TO – 13/0010
Tepelnoizolaþné a zvukovoizolaþné výrobky z recyklovanej zmesi syntetických
materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom.
V rámci poþiatoþných skúšok typu sa overili:
TabuĐka 1 – Typ: STERED-ID
VlastnosĢ
Reakcia na oheĖ (AO)

1)

UvoĐĖovanie škodlivín do prostredia
Krátkodobá nasiakavosĢ þiastoþným ponorením
(AO)
Dlhodobá nasiakavosĢ þiastoþným ponorením (AO)
PriepustnosĢ vodnej pary faktor difúzneho odporu
STERED-ID 150
STERED-ID 200
Zvuková pohltivosĢ
STERED-ID 250
STERED-ID 300
dovolená odchýlka dĎžky
Rozmery
dovolená odchýlka šírky
dovolená odchýlka hrúbky
PravouhlosĢ
RovinnosĢ
Rozmerová stálosĢ dovolená zmena dĎžky a šírky
pri urþených
dovolená zmena hrúbky
podmienkach
Napätie v tlaku pri 10% stlaþení
Deformácia pri definovanom tlaku a teplote
STERED-ID 150
STERED-ID 200
PevnosĢ v Ģahu
kolmo na rovinu
STERED-ID 250
STERED-ID 300
STERED-ID 150
Tepelná vodivosĢ – STERED-ID 200
súþiniteĐ tepelnej
STERED-ID 250
vodivosti
StlaþiteĐnosĢ

STERED-ID 300
STERED-ID 150
STERED-ID 200

Deklarovaná
hodnota alebo
trieda
E

ýíslo protokolu o skúške
FIRES-RF-129-12-AUNS 2)
FIRES-RF-008-13-AUNS
FIRES Batizovce

NPD

-

max. 13,0 kg/m2

40-12-0655, 40-12-0656,
40-12-0657, 40-12-0658 1)
TSÚS, skúšobné pracovisko
(ćalej SP) Nitra

max. 17,0 kg/m2
max. 4 (-)
B
A
A
B
max. ±5 mm
max. ±5 mm
max. ±3 mm
max. 5 mm/m
max. 6 mm
±1 %
±4 %

Opis výrobku a úþel a spôsob použitia v stavbe:
Tepelnoizolaþné a zvukovoizolaþné výrobky STERED-ID sa vyrábajú z recyklovanej zmesi syntetických
materiálov, ktorá vzniká rozvlákĖovaním syntetického odpadu z textilných autodielov. Odpad môže obsahovaĢ
polypropylénové, polyesterové, polyamidové a polyuretánové vlákna.
Typ STERED-ID sa vyrába spájaním recyklovanej zmesi polyuretánovým lepidlom Elastan výrobcu BASF vo
forme dosiek v štyroch objemových hmotnostiach s oznaþením podtypov: STERED-ID 150, STERED-ID 200,
STERED-ID 250 a STERED ID 300.
Na zníženie horĐavosti sa nepoužívajú nijaké obmedzovaþe horenia.
Objemová hmotnosĢ podtypov výrobku je:
3
î
STERED-ID 150
150 kg/m
î
STERED-ID 200
200 kg/m3
3
î
STERED-ID 250
250 kg/m
î
STERED-ID 300
300 kg/m3
Rozmery:
dĎžka:
1 200 mm ,500 mm
šírka:
600 mm,500 mm
hrúbka:
30 mm; 50 mm; 60 mm
Použitie: Tepelná a zvuková izolácia vnútorných a vonkajších zvislých konštrukcií, vnútorných a vonkajších
vodorovných konštrukcií.
Názvy a adresy autorizovaných laboratórií, ktoré vykonali skúšky:
1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., akreditované skúšobné laboratórium S-045, skúšobné
pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika
2) FIRES s.r.o., akreditované skúšobné laboratórium 041/S-159, OsloboditeĐov 282, 059 35 Batizovce,
3) Centrum stavebního inženýrství a. s., pracovisko Zlín – akreditované skúšobné laboratórium otvorových
výplní, stavebnej tepelnej techniky a akustiky

320/12 3)
CSI, SP Zlín

40-12-0655, 40-12-0656, 40-120657, 40-12-0658
TSÚS, SP Nitra

min. 15 kPa
max. 22 kPa
min. 30 kPa
min. 30 kPa
min. 30 kPa
min. 15 kPa
0,050 W/(m.K)

40-12-0655. TSÚS, SP Nitra
40-12-0656, TSÚS, SP Nitra
40-12-0657, TSÚS, SP Nitra
40-12-0658, TSÚS, SP Nitra
40-12-0647, TSÚS, SP Nitra

max. 0,054 W/(m.K)

40-12-0648, TSÚS, SP Nitra

max. 0,061 W/(m.K)

40-12-0649, TSÚS, SP Nitra

max. 0,077 W/(m.K)
max. 3 mm
max. 4 mm

40-12-0650, TSÚS, SP Nitra
40-12-0655, TSÚS, SP Nitra
40-12-0656, TSÚS, SP Nitra

Meno:
Funkcia:
Dátum:

Ing. Juraj Plesník
konateĐ spoloþnosti
26.2.2013

Podpis:
Peþiatka:
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Technickýlist



Technickýlist

Technickýparameter
Hrúbka
Formát
Plochadosky
Hmotnosƛdosky
Objemováhmotnosƛmateriálu
Poēetkusovnapalete
Tepelnávodivosƛʄ




Deklarovanáhodnotatepelnejvodivosti:




Deklarovanáhodnotazvukovejpohltivosti/Triedazvukovejpohltivosti: 
DeklarovanáveliēinaDLɲzhűadiskapohlcovaniahlukuzcestnejpremávky:









ʄ=0,054W/mK
0,90Hz/A
13dB/kategóriaA4

9





DoskaSteredID200môžebyƛprepoužitievexteriériainteriéri,povrchovoupravenáfarebnýmnáterom
alebo štruktúrovanými omietkami bez vplyvu na akustické vlastnosti. Predmetnú úpravu je potrebné
konzultovaƛsvýrobcom.

ObjavtesvetSteredu

Svetakustickýchatepelnoizolaēnýchriešení



Sídlospoloēnosti:PRKrajné,s.r.o.,Pribinova25,81109Bratislava
Sídloprevádzky:PRKrajné,s.r.o.,Krajné874,91616Krajné

W/m.K

50
1200x600
0,72
7,2
200
32/23,04/230,40
0,054

Ͳ

0,90

dB

13/A4

kPa

20,3
32,2

2

kg
3

kg/m 
2

ks/m /kg

kPa
2

11,8

2

kg/m 

13,4

mm
Ͳ

3,68
2,9

Zdravotnáneškodnosƛ

Ͳ

vsúladespríslušnými
ustanoveniami

ReakcianaoheŸ

Ͳ

Oblasƛpoužitia

Ͳ

kg/m 

E
podlahy,steny,prieēky
vbytochadomoch,priemysel,
infraštruktúra,dizajn

x BALENIE

x OBLASePOUŽITIA

Doska Stered ID 200 prináša doteraz nepoznané parametre akustickej pohltivosti pri zachovaní
porovnateűnýchparametrovtepelnejazvukovejizolácie.Izolaēnádoskasúboromvlastnostítakpredkladá
nové možnosti využitia v jednotlivých stavebných systémoch (prieēky, akustické panely,  protihlukové
steny,atě.):
9 vnovýcharekonštruovanýchbytochadomoch,
9 vpriemyselnýchobjektochnadosiahnutienormovanýchparametrovhlukuaúsporyenergie,
9 naodhluēnenieprevádzokvobchodnýchcentráchapriemyselnýchadministratívnychbudovách,
9 vinfraštruktúre ako neodmysliteűná súēasƛ betónových proti hlukových stien pri zachovaní
ekonomického  aestetického tvaru a výšky napr. betónových zábran azníženia hluēnosti vsúlade
sustanoveniamiparametrovohluku,
9 avšadetam,kdesavyžadujúnormovanéparametrehlukuavibrácií.

Hodnota

mm
m

VeliēinaDLzhűadiskapohlcovaniahlukuzcestnej
premávky
Napätievtlakupri10%stlaēení
Pevnosƛvƛahukolmonarovinudosky
KrátkodobánasiakavosƛpriēiastoēnomponoreníWlpͲ
postupA
DlhodobánasiakavosƛpriēiastoēnomponoreníWlpͲ
postupA
Stlaēiteűnosƛ
Priepustnosƛvodnejparyʅ

jedineēnýkonštrukēnýizolaēnýmateriálpreriešenieproblémovshlukom
veűmiúēinnnýpririešenítlmeniadynamickéhoprostrediaavibrácií
máveűmidobrétepelnoazvukovoizolaēnévlastnosti
viacako90%materiálutvoriasyntetickélátky
dlháživotnosƛvěakastabilnýmfyzikálnymamechanickýmvlastnostiam
nadštandardnáodolnosƛvoēivlhkosti
rozmerovástálosƛ
úsporanákladov
űahká,rýchlaajednoduchámontáž,ktoránevyžadujetechnológie,animimoriadnuremeselnúzruēnosƛ
bezpoužitiaochrannýchpracovnýchpomôcok,nakoűkomateriáljepriateűskýkűudskémuorganizmu
netoxický,odolnosƛvoēiplesniamahlodavcom
vprípade deštrukcie strechy vdôsledku klimatických anomálií apodobne, materiál je možné vybraƛ,
vysušiƛauložiƛnanovobezrizikazmenytvaruazachovaniapôvodnýchvlastností
dizajnovýprvok



Jednotka
mm

Súēiniteűzvukovejpohltivostiɲw

x PREOPRÁVESTERED®

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

IZOLANÁDOSKA



x VLASTNOSTI

VýrobokjevyrábanýznovéhoizolaēnéhomateriáluStered®,urēenéhopreakustické,antivibraēné,tepelnoazvukovo
izolaēnériešenia,spájanýPURspojivom.Jevyrábanýnabázepatentovochránenejmechanickejrecykláciesyntetických
textíliípoužívanýchvautomobilovompriemysle.

Doska Stered ID200 obsahuje 200kg/m3 tohto nového izolaēného materiálu. Štandardná doska mározmery1200x
600 mm a hrúbku 50 mm. V prípade požiadavky odberateűa je možné vyrobiƛ aj v hrúbke 30 mm. Na požiadanie
zákazníkamôževýrobcavykonaƛdodatoēnúúpravupovrchudosky,ktorázabránišíreniuohŸa.

x ZÁKLADNÁCHARAKTERISTIKA

STEREDID200



x POPISVÝROBKU







Dosky Stered ID 200 sú balené na palete do polyetylénovej fólie s oznaēením výrobcu základnými technickými
vlastnosƛamiovýrobkuaodporúēanýmspôsobomaplikácie,uvedenýminaštítku.

x APLIKÁCIA

Polotuhá doska Stered ID 200 sa aplikuje vkonštrukciách montovaných prieēok obdobne ako výrobky na báze skla
alebominerálnejvlny,priēomjemožnévyužiƛijejkotviacuschopnosƛ.Akoakustickýabsorbér(zvukovápredsadená
stena, protihluková stena, zvukopohltivý obklad interiéru) sa lepí priamo na stenu spojivom na báze akrylátu alebo
polyuretánu, vprípade vyššieho namáhania možno dosku k podkladu mechanicky kotviƛ. Rovnakým spojivom sa
kdoskeSteredID200lepíajvonkajšiapohűadovákonštrukcia(SDK,DTDdoska).Pohűadovúvrstvumožnovytvoriƛaj
priamonadoskeSteredID200farebnýmnáteromaleboštruktúrovanouomietkoubezvplyvunaakustickévlastnosti.
Predmetnúúpravujepotrebnékonzultovaƛsvýrobcom.PrikonštrukciipodlahymožnodoskuSteredID200použiƛna
tepelnúizoláciuazároveŸkroēajovýútlm(2v1).Vprípadeűahkýchpodláhnahrádzaajroznášaciuvrstvu.
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ObjavtesvetSteredu

Svetakustickýchatepelnoizolaēnýchriešení
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...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

Využitie Steredu v priemysle
1. Zvukovopohltivé obklady stien
2. Zvukovopohltivé podvesy
3. Zvukovopohltivé doplnky
do interiéru
4. Zvukovopohltivé paravany
5. Ďalšie použitie:
protihlukové kabíny, antivibračné uloženia strojov a stavieb a antivibračné podlahy

...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

Využitie Steredu v dopravnej infraštruktúre
1. Protihlukové steny
2. Protihlukové bariéry
3. Antivibračné dosky
4. Absorbéry hluku
a vibrácií
TRADEPETROL

Maccaferri-Name-high

5. Gabiónové
zvukopohltivé steny

...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

Stered dom

Auto v dome - dom z auta

...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

Ocenenia

...svet akustických a tepelnoizolačných riešení

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
PR Krajné, s.r.o.
člen skupiny Luka & Bramer group a.s.
Krajné 874
916 16 Krajné

info@stered.sk
00421 905 407 066
www.stered.sk

