Ovčí vlna – přírodní izolační materiál

Zdravá izolace
umí přirozeně víc
+

+

+

+

+

Rodinná firma

„Jsme přesvědčeni,
že výroba produktů z obnovitelných
zdrojů je aktuální výzva.“

Foto: rodina Lehner

Naše rodina a naše firma jsou spolu neoddělitelně spojeny. Hodnoty
jako vytrvalost, kvalita a zdraví
pramení ze společného základu.
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Klademe si za úkol zvyšovat povědomí v oblasti ekologie a poukazovat
na ekologické otázky, jelikož jsme všichni zodpovědní za přírodu, zdraví
člověka a také povědomí o využití obnovitelných zdrojů. Klíčem je kreativní rozvoj možností využití ovčí vlny. Vytváříme kvalitní a inovativní
produkty, které splňují důležité funkce, prokazují trvalý charakter a chrání naše životní prostředí.

Př irozeně izolovat, zdravě žít

Přírodní stavební materiál
Ovčí vlna je díky své dostupnosti jedinečná přírodní izolace, a to především pro její schopnost v zimě teplo udržet a chránit před chladem,
v létě potom samozřejmě obráceně. Ovčí vlna je osvědčená a staletími
prověřená. Jedná se o jedinečnou izolační látku, jejíž schopnosti jsou
neustále testovány v extrémních klimatických podmínkách, ve kterých
žijí její tvůrci – ovce. Vlna musí splňovat takové nároky, aby v jakýchkoli
myslitelných přírodních podmínkách ovci chránila.
Jedinečnost vláken ovčí vlny se projevuje i při výrobě koncových produktů z ní vyrobených. Má výjimečné stavebně-fyzikální vlastnosti. Společnost ISOLENA má díky vlastní tkalcovně koberců již více než padesátiletou zkušenost se zpracováním ovčí vlny. Z tohoto důvodu
jí rozumíme jako málokdo a dokážeme její jedinečnost
promítnout do široké škály produktů, které naplno splňují požadavky dnešního stavebnictví.
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Izolace, která
umí ještě víc

tepelně izoluje

čistí vzduch

reguluje klima

chrání před hlukem
i požárem

je obnovitelná
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vnitřní obklad
Instalační vrstva:
vlna od společnosti
ISOLENA
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Vzduchotěsná
vrstva
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Větruodolná
vrstva

hlavní izolační
vrstva: vlna od společnosti ISOLENA
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Fasádní obklad
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Př irozeně izolovat, zdravě žít

Příroda nám dala jedinečný
obnovitelný materiál, po jehož využití dnešní doba volá.

Ovčí vlna skvěle izoluje,
Z přírodních materiálů dosahuje ovčí vlna nejlepších izolačních hodnot* a nabízí jedinečnou kombinaci dalších vlastností, které žádné materiály nemají.
*Součinitel tepelné vodivosti 0,0339 – 0,042 W/mK

vytváří zdravé klima,
Ovčí vlna je schopna vzduch v místnosti během
krátké doby zbavit mnoha pachů a škodlivých látek
jako jsou např. formaldehydy.

reguluje vlhkost,
Ovčí vlna může pojmout vlhkost dosahující až 33 %
váhy vlny, aniž by ztratila izolační schopnost.

je kvalitní a bezpečná
Vlna od společnosti ISOLENA je několikanásobně
technicky prověřována, je označena mezinárodním
logem kvality natureplus a splňuje evropské technické schválení pro stavebnictví (ETZ).

a je to obnovitelná surovina.
Ovčí vlna je přírodní produkt, stříhá se dvakrát ročně a lze ji
kdykoli vrátit zpět do ekologického cyklu.

	IONIC PROTECT® nová, inovativní
ochrana vlny
je to nejrevolučnější objev od doby, kdy se začala vlna používat coby izolace. Je bez biocidů, trvalý a prověřený EAD/CUAP.
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Rozdíl poznáte díky
pocitu blaha

Ovčí vlna pochází z přírody a přispívá k vašemu zdraví. Vlna
od společnosti ISOLENA prokazatelně odbourává škodlivé látky
a podporuje přirozenou cirkulaci
vzduchu v místnosti.

čistí vzduch

Investujte do zdravého klimatu v místnosti. Předpokladem pro zdravé klima je využití ovčí vlny od společnosti ISOLENA, a to co nejblíže
vnitřnímu prostoru, například do instalačních rovin, příček, mezistropů,
do vstrev před parobrzdy či do vrstev akustických rovin.
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Ovčí vlna odstraňuje
škodlivé látky ze vzduchu
0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Objekt 1
před

Objekt 2
po sanaci

Objekt 3

Objekt 4

po 8-12 měsících

Objekt 5

Zdroj: Deutsches Wollforschungsinstitut Aachen

Částic formaldehydu na jeden milión

Minimalizace škodlivých látek pomocí ovčí
vlny: příklad s formaldehydem

Tajemství této excelentní vlastnosti skrývá keratin,
základní stavební kámen bílkovin, ze kterého se vlna
skládá. Molekuly postranních řetězců aminokyselin
mají schopnost škodlivé látky, jako například formaldehydy, zachytit a neutralizovat. V tomto procesu
dochází k chemické reakci, při které se škodlivá látka
na tyto molekuly naváže, respektive se přemění.

po 18-24 měsících

7

Dostaňte vlhkost
vzduchu v místnosti
do rovnováhy

Vlhké zdi působí negativně
na vaše zdraví a ohrožují váš dobrý zdravotní stav. Vlna od společnosti ISOLENA dokáže pojmout
vlhkost dosahující až 33 % své
váhy, aniž by ztratila izolační
schopnost.

reguluje
klima

Vlna od společnosti ISOLENA působí hygroskopicky, což znamená,
že se velice rychle přizpůsobí vlhkosti vzduchu v místnosti a nasaje
vlhkost v případě, že je vlhkost větší než rovnovážná vlhkost vlny.
Když je naopak vzduch v místnosti moc suchý, vlna vlhkost vydává.
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Př irozeně izolovat, zdravě žít
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Hydrofobní účinek
trvá neustále
Ovčí vlna může pojmout vlhkost dosahující až 33 % své váhy, aniž by
ztratila izolační schopnost. Udržuje si svoji objemnost bez negativních
vlivů na svou stavební podstatu. Zajišťuje to jedinečná struktura bílkovinného vlákna, které je vodě odolné, jinými slovy hydrofobní. Tato
vlastnost je klíčová při využití ve stavebnictví, například v prostorách
s vysokou úrovní kondenzace, kde je vlna velice užitečná.
Ovčí vlna nabízí ještě další výhodu: bílkovinové vlákno nevytváří žádnou
živnou půdu pro plísně. Proto je ovčí vlna od přírody uchráněna před
plísněmi.
Ovčí vlna pod mikroskopem.
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Stanovte si pravidla
v oblasti bezpečnosti

Ovčí vlna od společnosti ISOLENA
nabízí v protipožární ochraně vysoký stupeň bezpečnosti díky své
vysoké teplotě vzplanutí. Nejsou
potřeba žádné protipožární přípravky a v případě požáru tedy
nevznikají žádné jedovaté plyny.

chrání před hlukem i požárem
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Protipožární klasifikace:
Klasifikace protipožárních vlastností skladby akustického stropu:
•	Děrovaná sádrokartonová deska, tloušťka 12 mm,
děrování 18/18–5mm v průměru
•	Isolena Optimal, tloušťka 40 mm, hustota 18 kg/m3
•	Zadní odvětrání 60 mm
V souvislosti s normou EN 13501-1 jsou protipožární
vlastnosti popsaného produktu klasifikovány třídou B
s1, d0. Vlna od společnosti ISOLENA je pečlivě testována akreditovanými institucemi.

+
Př irozeně izolovat, zdravě žít

+

U přírodního vlákna ovčí vlny se teplota samovznícení pohybuje od 560
do 600 ºC. Tato teplota je zhruba dvakrát vyšší než u dřeva (270 ºC). Při
této teplotě vlna odtává od zdroje tepla, aniž by kapala. Produkty z ovčí
vlny společnosti ISOLENA díky speciálnímu výrobnímu postupu nevyžadují žádné další protipožární přípravky, a přesto dosahují v normovaných
požárních testech vynikajících hodnot.

3500
emise škodlivých plynů (částic na jeden milión)

+

Nejlepší protipožární ochrana

Uvolňování škodlivých plynů
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Vynikající zvuková izolace

Zdroj: Benisek Phillips, J. Fire Science, Band 1 Nov./Dez. 1983
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Ovčí vlna má velice dobrou schopnost pohlcovat zvuk a je vhodná pro
použití v místech s vysokými nároky na zvukovou izolaci. Vyplňte vrstvy
pro zvukovou izolaci speciálním akustickým materiálem od společnosti
ISOLENA či jednoduše plstí z ovčí vlny ISOLENA a zajistěte tak, že budete
moci nerušeně a koncentrovaně vést důležité rozhovory.
Z těchto důvodů jsou zvukové izolace od společnosti ISOLENA využívány
moderními architekty, projektanty a stavebními firmami ve školách,
kancelářských budovách i rodinných domech a plní funkci zvukové izolační vrstvy ve stěnách i stropech.

frekvence [Hz]
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Věřte obnovitelnému
izolačnímu materiálu

+
+

+

+

Vlna od společnosti ISOLENA je pro ekologicky uvažující lidi izolační
materiál minulosti i budoucnosti. Pouze vlna z živých ovcí je vhodná
k výrobě izolačního materiálu s tak vysokými nároky na kvalitu. Pouze ovčí vlna dostatečně trvale elastická, objemná a živá, aby splňovala všechny nároky, které izolační materiál splňovat musí.
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Př irozeně izolovat, zdravě žít

Naše ovčí vlna pochází přímo z přírody,
přesněji od alpských ovcí z Rakouska,
Německa a Švýcarska. Jako jediná přírodní izolační látka je zcela integrována
do přírodního koloběhu.

Nature plus®: certifikát
trvale platných produktů
pro stavebnictví
Naturplus e.V.: mezinárodní spolek pro stavitelství
a bydlení budoucnosti
Značka kvality natureplus® představuje zdravotní bezpečnost, ekologickou výrobu, šetření přírodních zdrojů a jejich vhodné použití. Produkty
s tímto označením jsou složeny převážně z obnovitelných či recyklovaných surovin. Náročné testy a ty nejpřísnější evropské limity zdravotně
závadných látek garantují nezávadnost certifikovaných produktů.
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Mnohostranné použití

5

2

Fasáda
Premium / Optimal Klemmfilz*

1
Strop mezi kleštinami
Premium / Optimal / Block
Klemmfilz*

Sloupková konstrukce
Premium / Optimal Klemmfilz*

1

Srubová či roubená stěna
Optimal / Block

2
Střecha
Premium / Optimal
Klemmfilz*

7
3

3

4

5

Strop
Premium / Optimal / Block
Klemmfilz*

7

Akustický strop
Optimal / Klemmfilz*
Akustik-Aktiv-Filz

4
3

4

6

Stěna
Premium / Optimal Klemmfilz*
instalační rovina
Optimal / Klemmfilz*

6
5

Podlaha
Optimal / Block Klemmfilz*
/ Trittschallfilz
Trittschalldämmung

7
Okno
Provazec Fugenband/
Volná vlna

* exklusivní izolační a protihlukové vlastnosti

Instalace do stěny
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Instalace do podlahy

Instalace do šikmé střechy

Přehled produktů společnosti ISOLENA

Př irozeně izolovat, zdravě žít

Nová
technologie

ISOLENA Premium
Nová technologie – pro snazší
montáž při vysokých izolačních
hodnotách

ISOLENA Optimal
Standardní a nejprodávanější
produkt s nosným filcem pro
rychlejší uchycení

ISOLENA Block
Lehká, cenově příznivá izolace

ISOLENA Klemmfilz
Výjimečné izolační a akustické
vlastnosti

hustota:
součinitel tepelné
vodivosti:

hustota:
součinitel tepelné
vodivosti:

hustota:
součinitel tepelné
vodivosti:

hustota:
součinitel tepelné
vodivosti:

20 kg/m3
tr 0,0359 W/mK

ISOLENA Trittschalldämmung
Kročejová izolace. Originál. 3,5 mm
tloušťka s pevným natronovým
papírem
hustota:
index zlepšení
kročejového zvuku:

18 kg/m3
tr 0,0385 W/mK

14 kg/m3
tr 0,042 W/mK

tr 0,0339 W/mK

ISOLENA Trittschallfilz
9 mm, k celoplošné pokládce pod
podlahy a stropy. Také jako podložky pod stropní trámy či stupně
schodů

ISOLENA Fugenband
K vycpávání spár a dutin kolem
oken a dveří.

ISOLENA volná vlna
K vycpání jakýchkoli dutin, spár
a mezer…

hustota:

balení:

balení: pytle po
nebo

100 kg/m3
až do 21 DB

30 kg/m3

100 kg/m3

200 bežných metrů

5 kg
10 kg

Fyzikální vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti:

0,0339 – 0,042

Třída hořlavosti:

JEŠTĚ LEPŠÍ
CE
TEPELNÁ IZOLA

E s1, d0 / Bs1, d0
BKZ in CH 5,3

* Zpomalení hoření u akustického stropu
Teplota vzplanutí:
Faktor difúzního odporu μ:

1–2

Ochrana proti molům:

ISOLENA akusticky aktivní filc
Pro filtraci vzduchu v místnosti
a pohlcování zvuku
hustota:

Akustický strop

B s1, d0
570° C – 600° C
IONIC PROTECT®

*Děrované sádrokartonové desky s tloušťkou 12 mm, děrování 18/18-5 mm průměr, vlna od společnosti
OPTIMAL ISOLENA (tloušťka 40 mm, 60 mm) zadní odvětrání dle normy EN 13501-1

55 kg/m3

Instalace do fasády

Instalace kolem oken
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Ta největší bezpečnost při zpracování

• 	Prověření šarží našich produktů externí autorizovanou
zkušební laboratoří
• 	Vlna je vybavena patentovanou ochranou proti molům IONIC PROTECT®, prověřeno dle EAD/CUAP.
• 	Interní kontrola kvality
• 	Váha, rozměry, hustota a testování podle kritérií ETZ
(evropské technické osvědčení)
• 	Jedinečná garance hustoty od společnosti ISOLENA
• 	Každý kubický metr izolačního materiálu od
společnosti ISOLENA nese konkrétní certifikát,
čímž garantujeme tu nejlepší kvalitu a zpracování
pro vaši spokojenost

Izolační materiál z ovčí vlny od společnosti ISOLENA je rozměrově přesný, správně zabalen, doručen a snadno se s ním pracuje.
Při montáži nebudete potřebovat ani protiprachovou masku, ani
ochranný oděv. S ovčí vlnou se snadno manipuluje a je šetrná
k vaší kůži i vašemu zdraví.
ISOLENA dodává kvalitní izolační materiál pro fasády, podlahy,
stěny a stropy do novostaveb i starších objektů. Kromě toho vám
role PREMIUM s velkou tloušťkou (v jedné vrstvě až 300 mm bez
přidaných umělých vláken) a zvýšenou kompaktností ušetří čas
při instalování.

Zeptejte se nás také na naše
speciální produkty jako například na okenní provazec Isolena,
lešticí kotouč, izolační pás pro
roubenky či hliníkové kašírování
atd.
ISOLENA
lešticí kotouč
16

ISOLENA
okenní provazec

ISOLENA
izolační pás pro roubenky

Př irozeně izolovat, zdravě žít

Ocenění

Energy
Globe
Award
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Vlna použitá v nejlepších stavbách

Srub ve středních Čechách

Sídlo firmy Isolena

Dům rodiny Miesenberger

Vlastník:

rodina Doležalových

Vlastník:

rodina Nešťákových

Vlastník:

rodina Miesenberger, Neumarkt

Stavitel:

MONIVET s.r.o.

Stavitel:

Pavel Nešťák s rodinou

Stavitel:

Využití vlny:

izolace mezi kládami a veškeré
další izolace, vč. střechy

Využití vlny:

ve všech izolovaných pozicích

Böhmerwald-Holz reg. GenmbH, 4134
Putzleinsdorf, 4171 Auberg, Rakousko

Architekt:

Schneider & Lengauer, 4212 Neumarkt
i. Mühlkreis

Využití vlny:

Izolace střechy a zdí

„Před 16 lety jsem postavil ekologický a prodyšný dům bez použití syntetických látek. Příjemná
práce, zdravé klima a schopnost přírodní ovčí
vlny zadržet vlhkost mě skutečně přesvědčila.“
Franz Peter Kunz

Školka Mondsee
Vlastník:

Montessori Waldkindergarten, 5310
St. Lorenz

Architekt:

Architekt DI David Ebner

Stavitel:

Jakob Ebner BauGmbH
5310 Mondsee

Využití vlny:

společný projekt s izolací ovčí vlnou

Budova festivalu v Bregenzer

Provozní budova společnosti Multikraft

Vlastník:

Krajský úřad Bregenzer

Vlastník:

Architekt:

Dietrich / Untertrifaller Architekten ZT
GmbH, 6900 Bregenz

Multikraft (Stumpflhof),
Pichl bei Wels

Architekt:

Stavitel:

Trockenbau München GmbH

Architekturbüro ARKADE ZT GmbH,
4170 Haslach

Využití vlny:

zvuková izolace (akustický strop)

Stavitel:

Hema Holzbau Henriette Kuttler
4633 Kematen am Innbach

Využití vlny:

zolace střechy, podlah a částečně zdí
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Př irozeně izolovat, zdravě žít

„Svoji pozornost věnuji především pohodlnému
a zdravému klimatu v obytných prostorech. Kromě toho mě vlna od společnosti ISOLENA přesvědčila, že při případném zpracování vlny jako
odpadu se může uzavřít ekologický koloběh.“
Norbert Miesenberger, Bauherr

Pasivní rodinné domy ve Vídni
Vlastník:

rodina Aichholzer

Architekt:

MAGK architektur aichholzer klein ZT
OG,1060 Vídeň

Stavitel:

Zimmerei Proksch-Weilguni OEG,
2084 Weitersfeld

Využití vlny:

Izolace zdí a stropů

Kulturní centrum dům budoucnosti v obci Ludesch

Škola: Felben-Wellhausen

Vlastník:

město Ludesch

Využití vlny:

Architekt:

Architekturbüro DI Hermann Kaufmann
6858 Schwarzach

Stavitel:

ARGE Wucher Bauunternehmen GmbH
& CO KG und SUTTER Holzbau GesmbH
6713 Ludesch

Využití vlny:

izolace mezistěn, zvuková Izolace
(akustický strop)

Izolace zdí a stropů za účelem čištění
vzduchu a pohlcování škodlivých látek

„Chceme stavět a provozovat domy
jako rostliny a města coby součást
přírody.“
Philipp Kaufmann
Prezident ÖGNI (Rakouská rada pro udržitelné stavitelství)

Supermarket v obci Linz-Froschberg
Vlastník:

Spar Klimaschutz Supermarkt
Linz-Froschberg

Architekt:

Arch. DI Reinhold Kroh, 4040 Linec

Stavitel:

Secco Construct Gmbh
4492 Hofkirchen im Traunkreis

Využití vlny:

izolace zdí
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Isolena Naturfaservliese GmbH
Klosterstraße 20
4730 Waizenkirchen
Austria
Telefon: +43 7277 2496-10
Telefax: +43 7277 2496-14
E-Mail: office@isolena.at
www.isolena.at
Česká republika
Pavel Nešťák
Roženecké Paseky 45
592 42 Jimramov
Tel/Fax: +420 777 117 928
E-Mail: info@isolena.cz
www.isolena.cz

