
Such˘ zásyp pro lité betonové a asfaltové
podlahové konstrukce

Snadné vyrovnání v˘‰ek v neomezeném 
rozsahu

V˘borné tepelnû izolaãní schopnosti

Nehofilav˘ materiál

Celoplo‰ná izolace bez tepeln˘ch mostÛ

Nízká hmotnost

Bezproblémové zabudování instalaãních 
rozvodÛ

Odolnost proti plísním a ‰kÛdcÛm

Ekologicky nezávadn˘ a ‰etrn˘ vÛãi 
Ïivotnímu prostfiedí

Minimální pra‰nost pfii zpracování

P ¤ Í R O D N Í

BACHL PerlitIZOLACE 

ES Perlit pro lité podlahové konstrukce



ES Perlit se vyrábí expandováním kfiemiãité horniny, která se vyskytuje v pfiírodû a má vynikající
chemické a fyzikální vlastnosti. Ve stavebnictví se uplatÀuje zejména jako vyrovnávací zásyp, díky
sv˘m vynikajícím tepelnû izolaãním schopnostem. V˘robek podléhá stálé kontrole kvality.

Pomocí ES Perlitu mÛÏete bez problémÛ a v neomezeném v˘‰kovém rozsahu vyrovnávat nerovnosti.
Pfii izolaci instalaãních rozvodÛ není nutné provádût Ïádné pracné pfiífiezy. V‰echny nerovnosti musí
b˘t pfiekryty minimálnû 10 mm ES Perlitu.

ES Perlit má v˘borné tepelnû izolaãní vlastnosti. Zv˘‰enou zvukovou izolaci mÛÏeme získat zabudo-
váním speciálních desek z pûnového polystyrenu proti kroãejovému hluku.

ES Perlit pro lité podlahové konstrukce

Technické údaje

Zrnitost 0 - 6 mm
Sypná hmotnost cca 90 kg/m3

Souãinitel tepelné vodivosti �R = 0,050 W/(m K)
PoÏární odolnost A - nehofilav˘
Napûtí v tlaku pfii 10% stlaãení 0,18 N/mm2

Obsah pytle Obsah palety Hmotnost Spotfieba materiálu
litrÛ pytlÛ m3 kg/pytel litrÛ/m2 cm
100 24 2,4 9 12

Lit˘ beton nebo asfalt

Stavební fólie
Krycí deska

ES Perlit
Fólie proti vlhkosti

Nerovná nosná 
konstrukce

Lit˘ beton nebo asfalt

Stavební fólie
Krycí deska
Pfiídavná kroãejová izolace
ES Perlit
Fólie proti vlhkosti
Nerovná nosná 
konstrukce

Pfiíklady pouÏití

Vyrovnání v˘‰ek

Tepelná a zvuková izolace

ES Perlit musí b˘t zhutnûn, proto je tfieba pfii pokládce poãítat s 20% nav˘‰ením spotfieby materiálu.
Do 40 mm sypné v˘‰ky se zhutnûní provádí celoplo‰n˘m ná‰lapem po krycích deskách. U vût‰ích v˘‰ek
se zhutnûní provádí ruãním pûchovadlem nebo elektrick˘m vibraãním zafiízením pfies bednící desky.

DÛleÏité upozornûní

BACHL, spol. s r.o.
V˘roba izolaãních hmot
Brnûnská 669, 664 42 Modfiice u Brna
Tel.: 547 428 111
www.bachl.cz


