
 

 

Centrum obnoviteľných zdrojov energií           ...svet retenčných , akustických a  tepelnoizolačných riešení.  
    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ĽEVS STERED ako trvalo udržateľná aplikácia CCUS 4v1 
cirkulárna ekonomika / ccus / vodozádržnosť v krajine / biodiverzita 
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STERED 

premena odpadu na hodnotnú surovinu 
technická syntetická textília z automobilového priemyslu 

 
 v jednom automobile je dnes približne 23 kg, v roku 2020 
   sa  predpokladá, že textílie dosiahnu v automobiloch 
    zastúpenie až 35 kg.  
 

 pri výrobe nového automobilu dielu vzniká v priemere  
   2-3 kg čistého technologického  odpadu. 
 

 výrobok i spôsob výroby je chránený patentom v EÚ 
 

 výrobok a z neho vytvorené aplikačné riešenia spĺňajú             
   podmienky "zeleného obstarávania" 
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Jedinečné vlastnosti – jedinečné riešenia 

    
        STABILNÉ FYZIKÁLNE A MECHANICKÉ 
                VLASTNOSTI  
         
            DLHÁ ŽIVOTNOSŤ 25 ROKOV A VIAC 
         
                   CHEMICKY, MECHANICKY A VODE ODOLNÝ 
          
      NETOXICKÝ, ODOLNÝ  VOČI PLESNIAM A   
                HLODAVCOM  
         
            PRIATEĽSKÝ K ĽUDSKÉMU ORGANIZMU  A   
                                 PRÍRODE 
                                                                    

            OPAKOVANE RECYKLOVATEĽNÝ 
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Izolačné fyzikálne vlastnosti dosky STERED 
 

   HRÚBKA   50mm 

ZIMA TEPELNÝ ODPOR V SUCHOM STAVE   1,08 K m2/W   

  TEPELNÁ VODIVOSŤ V SUCHOM STAVE  λ = 0,046 

 
 

LETO TEPELNÝ ODPOR V MOKROM STAVE   0,352 K m2/W   

  TEPELNÁ VODIVOSŤ V MOKROM STAVE  λ = 0,142  

 

 
!!! V ZIMNOM OBDOBÍ JE MOŽNÉ POČÍTAŤ S DOSKOU STERED AKO S IZOLÁCIOU 
V RÁMCI TEPELNÉHO VÝPOČTU STRECHY – NIE JE SPUSTENÁ KVAP. ZÁVLAHA !!! 
– PRÍNOS FINANČNEJ ÚSPORY NA HRÚBKE PRIMÁRNEJ IZOLÁCIE !!!  
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Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED 
 Nízke plošné zaťaženie v nasýtenom stave 

- krátkodobé      82 ~ 112 kg/m2 
- dlhodobé                     67 ~ 97 kg/m2 

 Celková výška vrstvy   84 ~ 114mm 

 Jednoduchá inštalácia  a kotvenie na všetky typy povrchov striech a sklonov (fólia, asfalt, 
plech, výmena škridle za zelenú strechu...) 

 Vodozádržnosť v skladbe ( pri hrúbke dosky STERED 50 mm) 
       prívalový dážď        17,5 ~ 19,5 l /m2   už  po 5 min. 
 dlhodobá     41 l /m2   najneskôr do 10 min. 
       krátkodobá maximálna  56 l /m2   spomaľuje odtok aj opakovaného prívalového    
                  dažďa - zdržanie odtoku o 5-10 min. 

 Odparovanie zo zelenej plochy s použitím dosky STERED  je  1,5 ~ 4,5 l / m2 / 1 deň 

 Skladbu je možné využiť i na osadenie: 
intenzívne trávniky    (terasy nákupných centier, obytných domov, premena pevných 
betónových (asfaltových) plôch na námestiach, a pod. 
vegetačné steny  a múry   
strechy na prístreškoch MHD,  prímestskej dopravy ... 
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ĽEVS STERED – jednoduchá skladba 
 
 

REZKY SEDUM / koberec 2~3cm 
STERED ID 200/050 
+ kvapková závlaha 
ICODREN 10 Speed Drainage 

 
Bez kotvenia pri atike 

 
 
REZKY SEDUM / koberec 2~3cm 
STERED ID 200/050 
+ kvapková závlaha 
Pozink. trapéz plech 
 
Kotvenie lepením POLYURETAN 
Optimálny sklon do 30° 
 
 

 

Pozn.: výška substrátu 2 ~ 3cm dovoľuje zaradiť strechu medzi nehorľavé !!! 
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Energetické benefity z pohľadu chladenia 

 

 Na vyparenie 1 m3 sa spotrebuje energia v ekvivalente cca 620 kWh 
 

 Teplota nad zelenou strechou je o cca 30°C nižšia ako nad klasickou skladbou.      
              Preto zelená strecha bráni vytváraniu tepelných ostrovov a akumulácii tepla v ploche. 
 

 Z vegetačnej strechy s pridaným rozvodom kvapkovej závlahy sa stáva výrazný adiabatický 
chladič, ktorý využíva energetický potenciál vyparovanej vody na ochladzovanie vnútorných 
a vonkajších priestorov. 
 

 Výpočet pre JLR v Nitre preukázal úsporu na chladení na úrovni 43,35% pri hrúbke primárnej 
tepelnej izolácie 300mm - Systém s kvapkovou závlahou. 
 

 Vlastné merania na bunkách ALGECO s hrúbkou izolácie 70mm preukázali úsporu na chladení 
na úrovni 55,7% - Systém s kvapkovou závlahou. 
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Ekonomické benefity a adaptačné opatrenia na zmiernenie 
nepriaznivých dopadov zmien klímy 

 
 Zadržanie zrážkových vôd a prívalových dažďov 

 Zníženie poplatkov za odvod zrážkových vôd 

 Zníženie kapacity retenčných nádrží  

 Inštalácia vegetačnej strechy na strešnom plášti znižuje tepelné napätie na strešnom plášti 

 Predĺženie životnosti strešného plášťa až 2 ~ 3 násobne – úspory budúcich opráv 

 Zadržanie vody za účelom jej odparovania 

 Až 50% úspory na chladení budov  - A - prestupom tepla 

         - B - účinnosťou klimatizácií, vetracích jednotiek   

 Nasávanie chladnejšieho vzduchu zvyšuje účinnosť vonkajších klimatizačných jednotiek 

 Zavlažovaná strecha zvyšuje účinnosť fotovoltických panelov 

 Vegetačná strecha pohlcuje CO2 

 1m2 pohltí 5kg CO2 za 1 rok – priaznivá bilancia, úspora poplatkov za emisie 
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Celospoločenské environmentálne prínosy 
 

 Nová vegetačná plocha 

 Zeleň v mestách  

 Obnova biodiverzity v zastavanom území - Projekt pre „mestské včely“  

 Zníženie prehrievania v intraviláne ako celku 

 Upravuje vlhkosť a redukuje prašnosť v okolí objektu 

 Pohlcuje CO2 

 Pozitívny estetický vplyv 

 Až 80% skladby strechy je z recyklovaných materiálov, prevažne z automob. priemyslu, 

 ktoré sú po skončení životnosti opätovne recyklovateľné 

 Znižovanie rizík a dôsledkov spojených s prívalovými dažďami 

Zadržanie vody a spomalenie odtoku 

Odpar vody v mieste spadu – obnova malého vodného kolobehu 

Ochrana dažďovej kanalizácie 

Znižovanie rizika záplav a krízových situácií z nich vyplývajúcich 
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OVERENÁ KVALITA MATERIÁLOV 

 Z AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU 

TAK PRISPIEVA  

PRE NOVÚ KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V NAŠICH MESTÁCH A OBCIACH 

 

 

 Ďakujeme za pozornosť ! 

Ing. Pavel Schudich,   www.mdmslovakia.com   schudich@mdm.sk, mdm@mdm.sk  

http://www.mdmslovakia.com/
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