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1) Výrobok: SYSTÉMOVÁ IZOLAČNÁ DOSKA
- s ochrannou hydroizolačnou fóliou

2) Typ: IVAR.TH 30 P 
IVAR.TH 15 P 

3) Charakteristika použitia:

• Ucelený a univerzálny systém rozvodov vykurovania, vody a plynu ,
ponúka iba vysoko akostné produkty renomovaných európskych výrobcov, a patria medzi
ne i systémové izolačné dosky pre teplovodné podlahové vykurovanie.

• Sú jedným zo základných prvkov, pre realizáciu moderného systému, s dôrazom na kvalitu,
funkčnosť a životnosť.

• Vyrobené sú z expandovaného polystyrénu, ktorý spĺňa tepelnú funkciu a svojou
konštrukciou i funkciu krokovej izolácie.

• Súčasťou, systémovej izolačnej dosky, je špeciálna fólia, s funkciou parotesnej bariéry,
bráni zatekaniu zámesovej vody a vlhkosti, a robí dosku priechodnejšou.

• Montážne nopy, ktoré sú súčasťou systémovej izolačnej dosky, umožňujú rýchlu a
jednoduchú inštaláciu vykurovacích slučiek, s vysokou pevnostnou fixáciou potrubia
a variabilitu osových vzdialeností potrubia danej slučky, podľa typu systémovej dosky.

• Zámok po obvode umožňuje pevné vzájomné spojenie dosiek.
• Raster, medzi nopmi, bráni, pri inštalácii vykurovacej slučky, jej kontaktu s dnom dosky

a umožňuje dokonalé zatečenie betónovej mazaniny po celom obvode rúrky.
• Raster na spodnej strane dosky znižuje krokový hluk a zabraňuje vzniku tepelných mostov.
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4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi: 
 

KÓD TYP HR. IZOLÁCIE HR. CELKOVÁ 
TH30P IVAR.TH 30 P 35 mm 55 mm 
TH15P IVAR.TH 15 P 15 mm 37 mm 

 
 

5) Základné technické parametre: 
 

Typ systémovej dosky IVAR.TH 15 P IVAR.TH 30 P 
Formát dosky (dĺžka x šírka) 1030 x 530 mm 1230 x 630 mm 
Úžitkový rozmer (dĺžka x šírka) 1000 x 500 mm 1200 x 600 mm 
Úžitková plocha 0,5 m² 0,72 m² 
Pokladací rozostup / násobky 50 mm 75 mm 
Nominálna hrúbka izolačnej vrstvy 15 mm 35 mm 
Celková hrúbka 37 mm 55 mm 
Pre vonkajšie rozmery potrubia 16 ÷ 18 mm 16 ÷ 18 mm 

Označenie EN 13163 T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10) 
-BS100-DS(N)5-SD30-CP2 

T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30) 
-BS100-DS(N)5-SD30-CP2 

Tepelná vodivosť λD 0,040 W/mK 0,040 W/mK 
Tepelný odpor RD 0,35 m²K/W 0,85 m²K/W 
Teplotná odolnosť 80 °C 80 °C 
Skupina tuhosti EN 13163 30 30 
Zníženie krokového hluku 26 dB 26 dB 
Maximálne zaťaženie 5 kPa (500 kg/m²) 5 kPa (500 kg/m²) 
Typ aplikácie podľa DIN 4108-10
   

DES sg DES sg 
Pevnosť v ohybe EN 12089 100 kPa 100 kPa 
Požiarne správanie EN 13501-1 E bez HBCD E bez HBCD 
Farba EPS biela biela 
Farba fólie čierna čierna 
Prepravný kartón 15 ks / 7,5 m² 10 ks / 7,2 m² 
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6) Inštalácia: 
 
Pri pokládke, systémových izolačných dosiek, je nutné dodržiavať vzájomnú väzbu viď. 
obrázok nižšie. 
 

 
 

 
7) Upozornenie: 

 
• Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momentne 

a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru 
pri výrobkoch uvedených v tomto návode. 

• Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny 
alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.  

• Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezbavujú užívateľa povinnosti 
dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy. 

• Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva 
prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a 
uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené. 

• Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 
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