
IZOLAâNÍ PRAXE 1.

s jistotou izolovat

1.1 Úvod

Pûnov˘ expandovan˘ polystyren (EPS) je osvûdãená izolaãní
hmota, bez níÏ uÏ v souãasnosti není moÏné energeticky hos-
podárné stavûní. Bílé izolaãní desky si v prÛbûhu uplynul˘ch
padesáti let získaly na stavbách své pevné místo. Pûnov˘ po-
lystyren není lehk˘ jenom co se t˘ãe váhy, dá se také lehce
zpracovat, má v˘borné tepelnû izolaãní vlastnosti a je cenovû
dostupn˘. 
Aby bylo moÏné pûnov˘ polystyren optimálnû vyuÏít, je nutná
znalost jeho vlastností, které jsou blíÏe popsány v tomto dílu
Izolaãní praxe. 

Související vybrané právní a jiné pfiedpisy.

Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební
zákon), ve znûní zákona ã. 103/1990 Sb., zákona ã. 262/1992
Sb., zákona 
ã. 43/1994 Sb., zákona ã. 19/1997 Sb. a zákona 
ã. 83/1998 Sb.

Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû ve znûní zákona ã. 163/1998 Sb.
Vyhlá‰ka MMR ke stavebnímu zákonu ã. 137/1998 sb., 

o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu

âSN EN 13 163 Tepelnû izolaãní v˘robky pro stavebnictví – PrÛmyslovû vyrá-
bûné v˘robky z pûnového polystyrenu (EPS) - specifikace 
âSN 72 7012-2 Stanovení souãinitele tepelné vodivosti materiálÛ v ustáleném 

tepelném stavu. 
âSN EN 822 (727001) Tepelnû izolaãní v˘robky pro pouÏití ve stavebnictví I

TIVPS - Stanovení délky a ‰ífiky. 
âSN EN 823 (727002) TIVPS - Stanovení tlou‰Èky. 
âSN EN 824 (727003) TIVPS - Stanovení pravoúhlosti. 
âSN EN 825 (727004) TIVPS - Stanovení rovinnosti. 
âSN EN 826 (727005) TIVPS - Zkou‰ka tlakem. 
âSN EN 1602 (727046) TIVPS - Stanovení objemové hmotnosti. 
âSN EN 1603 (727047) TIVPS - Stanovení rozmûrové stability 

za konstantních laboratorních podmínek (23°C/50%). 
âSN EN 1604 (727048) TIVPS - Stanovení rozmûrové stability za urãen˘ch 

teplotních a vlhkostních podmínek. 
âSN EN 1605 (727049) TIVPS - Stanovení deformace pfii urãeném zatíÏení 

tlakem a urãen˘ch teplotních podmínkách. 
âSN EN 1606 (727050) TIVPS - Stanovení dotvarování tlakem. 
âSN EN 1607 (727051) TIVPS - Stanovení pevnosti v tahu kolmo 

k rovinû desky. 
âSN EN 1608 (727052) TIVPS - Stanovení pevnosti v tahu v rovinû desky. 
âSN EN 1609 (727053) TIVPS - Stanovení krátkodobé nasákavosti pfii 

ãásteãném ponofiení. 
âSN EN 12085 (727054) TIVPS - Stanovení lineárních rozmûrÛ zku‰ebních 

vzorkÛ. 
âSN EN 12086 (727055) TIVPS - Stanovení propustnosti pro vodní páru. 
âSN EN 12087 (727056) TIVPS - Stanovení dlouhodobé nasákavosti 

pfii ponofiení. 
âSN EN 12088 (727057) TIVPS - Stanovení dlouhodobé navlhavosti pfii difuzi. 
âSN EN 12089 (727058) TIVPS - Zkou‰ka ohybem. 
âSN EN 12090 (727059) TIVPS - Zkou‰ka smykem. 
âSN EN 12091 (727060) TIVPS - Stanovení odolnosti pfii stfiídavém 

zmrazování a rozmrazování. 
âSN EN 12429 (727061) Postupy k dosaÏení rovnováÏné vlhkosti 

za urãen˘ch teplotních a vlhkostních podmínek. 
âSN EN 12430 (727062) Stanovení odolnosti pfii bodovém zatíÏení. 
âSN EN 12431 (727063) Stanovení tlou‰Èky. 
âSN 73 05 40 1,2,3,4 Tepelná ochrana budov. 
âSN EN ISO 6946 (73 0558): 1998 Stavební prvky a stavební konstrukce - 

Tepeln˘ odpor a souãinitel prostupu tepla. 
âSN 73 08 02 PoÏární bezpeãnost staveb - nev˘robní objekty. 
âSN 73 08 04 PoÏární bezpeãnost staveb - v˘robní objekty. 
âSN 73 08 23 StupeÀ hofilavosti stavebních hmot. 
âSN 73 08 62 Stanovení stupnû hofilavosti stavebních hmot. 
âSN 73 08 63 PoÏárnû technické vlastnosti hmot. Stanovení ‰ífiení plamene 

po povrchu stavebních hmot. 
âSN 73 08 65 PoÏární bezpeãnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z

podhledÛ stropÛ a stfiech. 

�� EPS izolaãní hmota 5g
� EPS perle 5g
� EPS granulát 5g

VLASTNOSTI EPS
Pûnov˘ polystyren pro tepelnou 

a zvukovou izolaci 



předpěnění

meziuskladnění

výroba 
bloků

výroba
tvarovek

výroba 
pásů

surovina

Vlastnosti

Pfiedpûnûní
ZpûÀovateln˘ polystyren se pfiedpûÀuje pÛsobením syté
vodní páry v pfiedpûÀovacích zafiízeních. Bûhem tohoto pro-
cesu zvût‰í perle svÛj objem na dvaceti aÏ padesáti násobek
pÛvodního objemu a uvnitfi kaÏdé perle vznikne bunûãná
struktura. V˘sledná sypná hmotnost je dána teplotou páry
a dobou jejího pÛsobení na perle. Tato sypná hmotnost mu-
sí b˘t stejná jako poÏadovaná objemová hmotnost vyrábû-
ného EPS. Ta se zpravidla pohybuje mezi 10 a 35 kg/m3

a má velk˘ vliv na vût‰inu vlastností koneãného v˘robku.

Meziuskladnûní
Tento proces probíhá v provzdu‰Àovan˘ch silech. V ãerstvû
vypûnûn˘ch perlích se totiÏ bûhem chlazení vytvofií podtlak,
zpÛsobující vysokou citlivost perlí na mechanické po‰koze-
ní a znemoÏÀující jejich bezprostfiední dal‰í zpracování.
Difusí vzduchu do bunûk perlí se podtlak vyrovnává, perle
získávají vût‰í mechanickou pruÏnost a zlep‰uje se jejich
dal‰í zpracovatelnost. Perle se souãasnû i su‰í. 

V˘roba blokÛ, desek, tvarovek, popfi. pásÛ
Pfiedpûnûné a vyzrálé perle mohou b˘t nyní rÛzn˘mi zpÛ-
soby zpracovány na koneãné v˘robky: 
• v˘roba blokÛ, následnû fiezan˘ch na desky (tepelnû izo-

laãní, drenáÏní, elastifikované proti kroãejovému hluku). 
• v˘roba jednotliv˘ch tvarovek pomocí automatÛ na v˘ro-

bu tvarovan˘ch dílcÛ (desky perimetr, obaly, tvarovky
pro ztracené bednûní a podobnû) 

• nekoneãná v˘roba na pásov˘ch zafiízeních 

V˘roba blokÛ a fiezání na desky
Jedná se o nejãastûji pouÏívan˘ postup. Dutina blokové for-
my ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stûnách se zcela
vyplní pfiedpûnûn˘mi perlemi a vystaví se opût pÛsobení sy-
té vodní páry. Perle zmûknou a pÛsobením pentanu a vzdu-
chu v buÀkách dále expandují. V uzavfieném prostoru formy
se vzájemnû svafií a vytvofií kompaktní blok.  Po relativnû
krátké dobû na ochlazení jsou bloky vyjmuty z formy
a uskladnûny pfied dal‰ím zpracováním. Potom jsou fiezány
tepl˘m, nebo studen˘m drátem na desky. Okraje a povrch
desek je moÏno profilovat pomocí speciálních technologií. 
Pfii v˘robû drenáÏních desek se pouÏívá velk˘ch pfiedpû-
nûn˘ch perlí o prÛmûru 7-10 mm, které jsou spojeny jen na
sv˘ch styãn˘ch bodech. K tomu mÛÏe dojít prostfiednictvím
lehkého "svafiení" v blokové formû nebo pomocí speciální-
ho pojiva. V relativnû pevn˘ch deskách vzniká velk˘ sou-
visl˘ objem pórÛ, které zaruãují dobrou propustnost vody. 
Pfii v˘robû elastifikovan˘ch desek pûnového polystyrenu
izolujících kroãejov˘ hluk jsou bloky stlaãovány v mecha-
nick˘ch lisech pfiibliÏnû na tfietinu své v˘chozí tlou‰Èky. Po
uvolnûní stlaãení dosahují asi 4/5 svého pÛvodního rozmû-
ru. Uveden˘m postupem dochází k naru‰ení bunûãné

1.2 Surovina
Základní surovinou pro v˘robu pûnového polystyrenu je
zpûÀovateln˘ polystyren ve formû perlí, obsahujících zpra-
vidla 6-7% pentanu jako nadouvadla. Tyto perle se vyrábû-
jí suspenzní polymerací monomeru styrenu a jsou dodává-
ny v˘robcÛm pûnového polystyrenu v nûkolika velikostních
skupinách od 0,3 do 2,8 mm, v závislosti na konkrétní apli-
kaci.
Styren i pentan jsou látky, která se bûÏnû vyskytují v pfiíro-
dû - styren lze nalézt i v mnoha potravinách a pentan se
v pfiírodû vytváfií ve znaãném mnoÏství na pfiíklad v zaÏíva-
cích systémech zvífiat nebo pfii rozkladu rostlinného materi-
álu pÛsobením mikroorganismÛ. Obû tyto látky se pro prÛ-
myslové vyuÏití vyrábûjí z ropy.
Pûnov˘ polystyren neobsahuje a nikdy neobsahoval látky
po‰kozující ozónovou vrstvu Zemû, známé jako freony.

1.3 V˘roba pûnového polystyrenu
V˘roba pûnového polystyrenu probíhá v zásadû ve tfiech
stupních: pfiedpûnûní, meziuskladnûní a v˘roba blokÛ, de-
sek, tvarovek, popfiípadû pásÛ. (obr. 1.1). 
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Obrázek 1.1 
Postup v˘roby pûnového polystyrenu
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Graf 1.2
Souãinitel tepelné vodivosti a objemová hmotnost desek EPS
Namûfiené hodnoty souãinitele tepelné vodivosti pûnového polystyrenu 
v závislosti na objemové hmotnosti namûfiené pfii zku‰ební teplotû + 10°C.

Graf 1.1
Souãinitel tepelné vodivosti a teplota desek EPS
Namûfiené hodnoty souãinitele tepelné vodivosti EPS v závislosti na tep-
lotû, mûfieno na zku‰ebních tûlesech o objemové hmotnosti 20 kg/m3.

struktury polystyrenu a tím k v˘raznému zlep‰ení jeho
akustick˘ch vlastností. Bloky jsou pak rozfiezány na desky,
pouÏívané hlavnû do plovoucích podlah pro sníÏení kroãe-
jového hluku. 

V˘roba tvarovek pomocí automatÛ
Pfii této technologii se pouÏívá shodn˘ princip jako pfii v˘ro-
bû blokÛ, dutina ale má tvar koneãného v˘robku. Pokud se
takto vyrábûjí desky, mohou mít sloÏité zámky, povrch des-
ky  mÛÏe b˘t opatfien rastrem nebo v˘stupky pro uloÏení o-
topného potrubí pro podlahové topení a podobnû. Dal‰í v˘-
hodou je uzavfiená struktura povrchu a z toho vypl˘vající
niÏ‰í nasákavost. 

Nekoneãná v˘roba desek na 
pásovém zafiízení
Pfiedpûnûné perle jsou zpûÀovány na poÏadovanou tlou‰È-
ku desek mezi dvojicí obíhajících nekoneãn˘ch ocelov˘ch
pásÛ. Z vyrobeného pásu se oddûlují desky poÏadované
délky. Pokud je tfieba, mohou b˘t ihned dále automaticky
opracovány. 

1.4 Vlastnosti
Tepelná vodivost
NejdÛleÏitûj‰í vlastností pûnového polystyrenu je nízká te-
pelná vodivost. Ta závisí mj. na objemové hmotnosti, obsa-
hu vlhkosti a teplotû desek, jak ukazují grafy 1.1, 1.2 a 1.3 

Vynikající tepelnû izolaãní vlastnosti EPS spoãívají v tom,
Ïe jeho struktura je tvofiena mnoha uzavfien˘mi buÀkami
tvaru mnohostûnu, obsahujícími vzduch, kter˘ má, jak zná-
mo, pouze nepatrnou tepelnou vodivost. Pûnová hmota se
skládá asi ze 2% poIystyrenu a 98% vzduchu. Skuteãnost,
Ïe buÀky obsahují vzduch zpÛsobuje, Ïe se tepelnû izolaã-
ní vlastnosti EPS s ãasem nezhor‰ují jako u fiady jin˘ch pû-
nov˘ch hmot, obsahujících jiné plyny.

Souãinitel tepelné vodivosti závisí kromû jiného na obje-
mové hmotnosti. NejniÏ‰í souãinitel tepelné vodivosti je pfii
objemové hmotnosti mezi 30 a 50 kg/m3, smûrem k niÏ‰ím
i vy‰‰ím objemov˘m hmotnostem souãinitel stoupá (viz graf
1.2) ProtoÏe se v praxi pouÏívá EPS v rozsahu objemov˘ch
hmotností 8 aÏ 40kg/m3, znamená to, Ïe se vzrÛstající ob-
jemovou hmotností souãinitel tepelné vodivosti klesá.

Tvarová stabilita
Maximálnû pfiípustné teploty pro pouÏití pûnového polystyre-
nu závisí stejnû jako u v‰ech termoplastÛ na dobû a na veli-
kosti pÛsobících teplot. Bez dodateãného mechanického za-
tíÏení snese pûnov˘ polystyren krátkodobé teploty do 100°C.
Vlivem nepatrné tepelné vodivosti polystyrenu zÛstává

0,06

0,05

0,04

0,03
1         2        3        4        5         6        7        8        9       10

Graf 1.3
Souãinitel tepelné vodivosti a vlhkost desek EPS
Na souãinitel tepelné vodivosti EPS má vliv obsah vlhkosti. S kaÏd˘m obje-
mov˘m % obsahu vlhkosti roste tepelná vodivost o 3-4 % (mûfieno na zku-
‰ebních tûlesech o objemové hmotnosti 16 kg/m3). Tato závislost nemá pro
praxi Ïádn˘ v˘znam, protoÏe praktick˘ obsah vlhkosti správnû instalovan˘ch
polystyrenov˘ch desek je zohlednûn ve v˘poãtové hodnotû souãinitele te-
pelné vodivosti. Jak je uvedeno dále v textu, nasákavost pfii dlouhodobém
ponofiení nepfiesahuje 5%. Z toho je zfiejmé, Ïe i kdyÏ je v dÛsledku havárie
izolace z EPS vystavena trvalému pÛsobení zatékající  nebo kondenzující
vody, její tepelnû izolaãní vlastnosti se zásadnû nesníÏí.
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Dynamická tuhost
Desky z EPS mají ve srovnání s jin˘mi izolaãními materiály
díky své bunûãné struktufie znaãnou tuhost. Tato vlastnost
je v˘hodná u aplikací, kde je vyÏadována minimální defor-
mace pfii zatíÏení, av‰ak stává se nev˘hodou v pfiípadech,
kdy jsou vyÏadovány zvukovû izolaãní vlastnosti jako je ú-
tlum kroãejového hluku u plovoucích podlah nebo vzdu-
chová neprÛzvuãnost u fasád. V tûchto pfiípadech je nao-
pak Ïádoucí nízká dynamická tuhost, které se dosáhne e-
lastifikací EPS, popsanou v pfiedchozí ãásti. Dynamická tu-
host se mûfií podle âSN EN 29052-1 a závisí na tlou‰Èce
desky a na typu EPS. Následná tabulka udává orientaãní
hodnoty dynamické tuhosti a tepelného odporu pro rÛzné
tlou‰Èky desek z materiálu EPS T 3500
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Graf 1.5
Pevnost v tahu a pevnost v ohybu u zku‰ebních tûles z pûnového po-
lystyrenu v závislosti na objemové hmotnosti 

hloubka prÛniku vysok˘ch teplot relativnû malá, coÏ pÛsobí
tím pfiíznivûji, ãím má EPS vût‰í tlou‰Èku. Pokud je mecha-
nicky zatûÏován, pak ãiní jeho dlouhodobá teplota pro pou-
Ïití v závislosti na objemové hmotnosti mezi 75°C a 80°C.
Pûnov˘ polystyren je hmota, u níÏ nedochází za teplot mezi
80°C a -180°C k Ïádn˘m podstatn˘m zmûnám struktury,
proto mu nevadí ani velice nízké teploty pro trvalé vyuÏití. 

Napûtí v tlaku
DÛleÏitou vlastností EPS je jeho pruÏná a trvalá deformace
pfii zatíÏení tlakem. Mûfiítkem toho je napûtí v tlaku, potfiebné
ke stlaãení zku‰ebního vzorku o 10%nebo o 2%. Jako zá-
kladní údaj o schopnosti EPS odolávat pÛsobení tlaku se
pouÏívá hodnota napûtí v tlaku pfii 10% stlaãení, mûfiená dle
âSN EN 826. Hranice pruÏné deformace EPS je dosaÏeno
pfii stlaãení o 2-3%, takÏe hodnota napûtí pfii 2% stlaãení u-
dává maximální zatíÏení tlakem, pro které se materiál po od-
lehãení vrátí na pÛvodní rozmûr. Jak napûtí pfii 2% tak pfii
10% stlaãení roste témûfi lineárnû se vzrÛstající objemovou
hmotností (viz graf 1.4). 

Pevnost v tahu a ohybu 
Dal‰í dÛleÏitou mechanickou vlastností je pevnost v ohybu,
stanovovaná podle âSN EN 12089, dÛleÏitá pro manipula-
ci a zpracování desek EPS a dále pevnost v tahu kolmo
k rovinû desky, která se mûfií dle âSN EN 1607 a je velmi
dÛleÏitá pfii pouÏití EPS ve fasádních zateplovacích systé-
mech. Obû tyto vlastnosti rostou rovnûÏ s objemovou hmot-
ností, jak ukazuje graf 1.5

n
a

p
ě

tí
 v

 t
la

k
u

 [
M

P
a

] 0,3

0,2

0,1

0
0 15 20 25 30 35 40

objemová hmotnost [kg/m ]
3

napětí  v tlaku při 10% stlačení

napětí  v tlaku při   2% stlačení 

Vlastnosti

4

Tlou‰Èka Dynamická tuhost Tepeln˘ odpor
mm MN / m3 m2K / W 

15 ≤30 0,33
20 ≤20 0,44
25 ≤15 0,55
30 ≤15 0,66
35 ≤10 0,77
40 ≤10 0,88

Graf 1.4
Napûtí v tlaku pfii 2 a 10% stlaãení zku‰ebních tûles z pûnového po-
lystyrenu v závislosti na objemové hmotnosti

Tabulka 1.1 – Souvislost mezi tlou‰Èkou desek EPS pfii zatíÏení v tla-
ku, skupinou podle tuhosti, dynamickou tuhostí a tepeln˘m odporem



Vydalo: SdruÏení EPS âR 

Touto normou se zavádí fiada typÛ desek z expandovaného polystyrenu (dále EPS), poÏadavky na jejich
vlastnosti, oznaãování a doporuãené pouÏití ve stavebnictví. Jejím cílem je v souvislosti se zru‰ením âSN
64 3510 v návaznosti na âSN EN 13 163 vytvofiit pfiehlednou fiadu vyrábûn˘ch typÛ EPS s definovan˘-
mi minimálními poÏadavky na technické a fyzikální vlastnosti, s vymezen˘m pouÏitím v rÛzn˘ch typech
stavebních konstrukcí a jednoznaãn˘m oznaãováním. Norma je závazná pro v‰echny ãleny SdruÏení
EPS âR.

1. 
V‰eobecné

Pro postupy zkou‰ení, jejich vyhodnocení a deklaraci, kód znaãení, hodnocení shody a znaãení ‰tít-
kem desek vyrábûn˘ch podle této normy platí âSN EN 13 163.

2.
StupeÀ hofilavosti, tfiída reakce na oheÀ

V‰echny touto normou deklarované typy vykazují stupeÀ hofilavosti C1 dle âSN 73 0862 a B1 dle DIN
4102. Jejich tfiída reakce na oheÀ dle âSN EN 13501-1 je minimálnû E.

3.
Vyrábûné typy desek

Ve‰keré izolaãní desky z EPS urãené k izolaci budov musí splÀovat poÏadavky nûkterého z jedenácti ty-
pÛ EPS, uvedeného v následující tabulce. Stanovené poÏadavky jsou minimální, v˘robce mÛÏe pro kaÏ-
d˘ typ deklarovat v kódu znaãení i ve firemních materiálech lep‰í vlastnosti neÏ jsou uvedené v násle-
dující tabulce. Tfiídy a úrovnû ostatních vlastností nezahrnut˘ch v tabulce lze deklarovat libovolnû dle âSN
EN 13 163.

Norma kvality – znaãení a minimální 
poÏadavky na desky z expandovaného 

polystyrenu urãené pro pouÏití 
ve stavebnictví

ã. EPS 002/03
1. vydání

Úãinnost od:
1.7.2003
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EPS  50 Z EPS 70 Z EPS 100 Z EPS 70 S EPS 100 S EPS 150 S EPS 200 S EPS F EPS T EPS T EPS P 
Stabil Stabil Stabil Stabil Fasádní 3500 5000 Perimetr

Souã. tep. vodivosti
0,043 0,040 0,038 0,040 0,038 0,036 0,035 0,039 0,045 0,039 0,035W/m2.K

Odchylka tlou‰Èky T T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T4 T4 T1
mm +_ 2 +_ 2 +_ 2 +_ 2 +_ 2 +_ 2 +_ 2 +_ 1 • • +_ 2
Odchylka délky L L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L2 L1 L1 L2
pro ‰ífiky < 500 mm +_ 3 +_3  +_3 +_3 +_3 +_3 +_3 +_ 2 +_3 +_3 +_ 2
pro délky ≥ 500 mm +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 2 +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 2
Odchylka ‰ífiky W W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W2 W1 W1 W2
pro ‰ífiky < 500 mm +_ 3 +_3  +_3 +_3 +_3 +_3 +_3 +_ 2 +_3 +_3 +_ 2
pro délky ≥ 500 mm +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 2 +_ 0,6% +_ 0,6% +_ 2
Pravoúhlost  S S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S2
mm/m +_ 5 +_ 5 +_ 5 +_ 5 +_ 5 +_ 5 +_ 5 +_ 2 +_ 5 +_ 5 +_ 2
Rovinnost  P4 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P P3 P3 P
mm/m +_ 10 +_ 10 +_ 10 +_ 10 +_ 10 +_ 10 +_ 10 +_ 3 +_ 10 +_ 10 +_ 3
Napûtí v tlaku • CS (10) 70 CS (10) 100 CS (10) 70 CS (10) 100 CS (10) 150 CS (10) 200 • • • CS(10)200
CS(10) kPa • 70 100 70 100 150 200 • • • 200
Stálost  DS (N) DS (N) 5 DS (N) 5 DS (N) 5 DS (N) 2 DS(N)2 DS (N) 2 DS (N) 2 DS (N) 2 DS (N) 5 DS (N) 5 DS (N) 2
% +_ 0,5% +_ 0,5% +_ 0,5% +_ 0,2% +_ 0,2% +_ 0,2% +_ 0,2% +_ 0,2% +_ 0,5% +_ 0,5% +_ 0,2%
Rozmûrová stabilita DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 DS (70,-) 1 • • DS (70,-) 1
DS (70,-)                % 1 1 1 1 1 1 1 1 • • 1
Rozmûrová stabilita • DLT (1) 5 DLT (1) 5 DLT (1) 5 DLT (1) 5 DLT (1) 5 DLT (1) 5 • • • •
DLT (1)                   % • 5 5 5 5 5 5 • • • •
Pevnost v tahu TR • • • • • • • TR100 • • TR100
kPa • • • • • • • 100 • • 100
Dyn. tuhost SD • • • • • • • • SD10-SD30* SD30 - SD50* •
MN/m3 • • • • • • • • 10 - 30 30 - 50 •
Stlaãitelnost CP3 • • • • • • • • CP3 CP2 •
mm • • • • • • • • 3 2 •
Nasákavost WL (T) • • • • • • • • • • WL (T) 5
% • • • • • • • • • • 5
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Poznámka: Faktor difuzního odporu pro EPS F   �=20 aÏ 40 (vypl˘vá z tabulky D.4 âSN EN 13163). 
* V závislosti na tlou‰Èce.

Pfiehled základních vyrábûn˘ch typÛ EPS a klasifikace jejich vlastností podle âSN EN 13163 



4.
Oznaãování desek

K oznaãování  desek se pouÏije otisk dvojitého nebo trojitého rotaãního razítka na krat‰í stranû desky
veden˘ kolmo k rovinû desky . ·ífika kaÏdého pruhu (vyuÏitelná plocha razítka) je cca 65mm, vzdále-
nost mezi jednotliv˘mi pruhy je cca 20mm. Desky EPS P Perimetr se neznaãí rotaãním razítkem.
Pro popis v pruzích se pouÏije technické bezpatkové písmo o velikosti min.12mm. Ve shodné velikos-
ti se pouÏije téÏ logo SdruÏení EPS âR. Pro oznaãení tlou‰Èky desek se pouÏije shodn˘ typ o velikosti
min. 60mm.
První pruh zleva oznaãuje typ materiálu. Obsahuje oznaãení materiálu podle tabulky v odstavci 3 této
normy. Pruh je oti‰tûn v barvû uvedené v posledním fiádku téÏe tabulky a jeho pouÏití je povinné.
Druh˘ pruh zleva oznaãuje v˘robce a jeho ãlenství ve SdruÏení EPS âR. Je oti‰tûn v ãerné barvû. Text
pruhu obsahuje obchodní jméno nebo zkratku obchodního jména v˘robce a v pfiípadû ãlenství logo
SdruÏení EPS  âR. Jeho pouÏití je povinné.
Tfietí pruh oznaãuje tlou‰Èku desek (rozmûr v mm). Povinnû je tfieba jej pouÏít v barvû zelené na fa-
sádní desky a v barvû modré na desky pro útlum kroãejového hluku. V ostatních pfiípadech je oti‰tûn
v ãerné barvû a jeho pouÏití je nepovinné.

5.
Doporuãené pouÏití desek ve stavebních konstrukcích

Norma kvality – znaãení a minimální 
poÏadavky na desky z expandovaného 

polystyrenu urãené pro pouÏití 
ve stavebnictví

ã. EPS 002/03
1. vydání

Úãinnost od:
1.7.2003

Strana 2 ze 4Poãet pfiíloh: 1

Typ Barevné znaãení Doporuãené pouÏití

Typ EPS V˘robce Tlou‰Èka

EPS 50 Z MODRÁ âERNÁ âERNÁ ·ikmé stfiechy mezi a pod krokvemi, závûsné podhledy

EPS 70 Z ZELENÁ âERNÁ âERNÁ Stûny s v˘jimkou kontaktních zateplovacích systémÛ

EPS 100 Z âERNÁ âERNÁ âERNÁ ·ikmé stfiechy nad krokvemi, bûÏnû zatíÏené podlahy, obvodové stûny pod terénem s izolací proti vodû

EPS 70 S Stabil ZELENÁ âERNÁ âERNÁ Podkladní vrstva izolací ploch˘ch stfiech

EPS 100 S Stabil âERNÁ âERNÁ âERNÁ Ploché stfiechy a podlahy s bûÏn˘m zatíÏením

EPS 150 S Stabil HNùDÁ âERNÁ âERNÁ Ploché stfiechy a podlahy vysoce zatíÏené

EPS 200 S Stabil ÎLUTÁ âERNÁ âERNÁ Ploché stfiechy a podlahy vysoce zatíÏené, izolace suterénních konstrukcí bez izolace proti vodû

EPS F Fasádní ZELENÁ âERNÁ ZELENÁ Kontaktní zateplovací systémy stûn

EPS T 3500 MODRÁ âERNÁ MODRÁ Plovoucí podlahy s útlumem kroãejového hluku se zatíÏením max.3,5 kN/m2

EPS T 5000 ZELENÁ âERNÁ MODRÁ Plovoucí podlahy s útlumem kroãejového hluku se zatíÏením max. 5 kN/m2  

EPS P Perimetr                       nemá barevné oznaãení Obvodové stûny pod terénem bez izolace proti vodû



Pfiíbalov˘ ‰títek
KaÏd˘ pfiepravní nebo zákaznick˘ obal (zpravidla balík polystyrenu v PE folii) musí b˘t opatfien ‰títkem
s údaji, vyÏadovan˘mi âSN EN 13 163. ·títek mÛÏe b˘t vloÏen pod  folii nebo pfiilepen na povrchu o-
balu. ·títek má následující uspofiádání:

7.
Platnost normy

Tato norma vstupuje v platnost dne 1.8.2003. K témuÏ dni se ru‰í platnost Norem kvality EPS
001/99 , EPS 002/99 a EPS 001/03.

Norma kvality – znaãení a minimální 
poÏadavky na desky z expandovaného 

polystyrenu urãené pro pouÏití 
ve stavebnictví

ã. EPS 002/03
1. vydání

Úãinnost od:
1.7.2003

Strana 3 ze 4Poãet pfiíloh: 1

OBCHODNÍ NÁZEV V¯ROBKU
PouÏití v˘robku: slovnû popis pouÏití s ãlánkem 5 Typ dle normy EPS:

uvést typ z tabulky
ãlánek 3

Jmenovitá tlou‰Èka
mm

âSN EN 13163
Typ dle normy EPS: uvést typ z tabulky ãlánek 3
Tfiída reakce na oheÀ: âSN EN 13 501-1
RD=          m2 K/W
kód dle EN 13163

Národní
certifikaãní

znaãka a ãíslo
zku‰ebny

Obchodní jméno 
a adresa v˘robce

Vyrobeno: datum, ãas, kód závodu

Provedení
napfi. provedení hran

Deklarovaná tepelná
vodivost �D  (W/mK)

Poãet desek
 ks

Volné pole pro deklarování
vlastností pro specifické pouÏití

Volné pole pro deklarování
vlastností pro specifické pouÏití

StupeÀ hofilavosti C1 dle âSN 730862

Plocha desek
 m2

Jmenovit˘ rozmûr desky
1000 mm x 500 mm

S D R U Î E N Í  E P S  â R

LOGO 
V¯ROBCE



Pfiíloha 1
Pfiíklady oznaãování desek z EPS rotaãním razítkem
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pruh ã.1 pruh ã. 2 pruh ã. 3
(zelen˘) (ãern˘) (ãern˘)

EPS 70 Z ABC CZ 60
EPS 70 Z ABC CZ

EPS 70 Z ABC CZ 60
EPS 70 Z ABC CZ

EPS 70 Z ABC CZ 60
EPS 70 Z ABC CZ

EPS 70 Z ABC CZ 60
EPS 70 Z ABC CZ

EPS 70 Z ABC CZ 60
EPS 70 Z

pruh ã.1 pruh ã. 2 pruh ã. 3
(modr˘) (ãern˘) (modr˘)

EPS T ABC CZ 30
3500 ABC CZ

EPS T ABC CZ 30
3500 ABC CZ

EPS T ABC CZ 30
3500 ABC CZ

EPS T ABC CZ 30
3500 ABC CZ

EPS T ABC CZ 30
3500

pruh ã.1 pruh ã. 2 pruh ã. 3
(zelen˘) (ãern˘) (zelen˘)

EPS F ABC CZ 100
FASÁDNÍ ABC CZ

EPS F ABC CZ 100
FASÁDNÍ ABC CZ

EPS F ABC CZ 100
FASÁDNÍ ABC CZ

EPS F ABC CZ 100
FASÁDNÍ ABC CZ

EPS F ABC CZ 100
FASÁDNÍ

pruh ã.1 pruh ã. 2 pruh ã. 3
(ãern˘) (ãern˘) (ãern˘)

EPS 100 S ABC CZ 60
STABIL ABC CZ

EPS 100 S ABC CZ 60
STABIL ABC CZ

EPS 100 S ABC CZ 60
STABIL ABC CZ

EPS 100 S ABC CZ 60
STABIL ABC CZ

EPS 100 S ABC CZ 60
STABIL

Fasádní izolaãní desky EPS F FASÁDNÍ
(tlou‰Èka 100 mm)

Stabilizované desky EPS 100 S STABIL
(napfi. stfie‰ní desky, tlou‰Èka 60 mm)

Desky pro v‰eobecné pouÏití EPS 70 Z   
(tlou‰Èka 60 mm)

Elastifikované desky pro kroãejov˘ útlum EPS T
3500

(tlou‰Èka 30 mm)

ABC - oznaãení v˘robce



Vlastnosti

Nasákavost pÛsobením vody
ProtoÏe pûnov˘ polystyren není rozpustn˘ ve vodû a má
uzavfienou bunûãnou strukturu, nepohlcují buÀky ve své
struktufie témûfi Ïádnou vodu. K tomu mÛÏe docházet do
urãité míry jenom v pórech mezi vzájemnû svafien˘mi ãásti-
cemi pûnové hmoty. Tento fakt zpÛsobuje, Ïe se tepelnû
izolaãní ani mechanické vlastnosti EPS v˘znamnû nemûní
ani pfii dlouhodobém pÛsobení vody, navíc po vysu‰ení se
hodnoty vracejí na pÛvodní velikost, zatímco u fiady jin˘ch
izolaãních materiálÛ dochází i pfii krátkodobém pÛsobení vo-
dy k pfiechodné nebo nevratné ztrátû izolaãní schopnosti.
Údaje o nasákavosti pfii ponofiení jsou zfiejmé z grafu 1.7
a tabulky 1.2. 

Nasákavost pÛsobením difuse vodních par 
Na rozdíl od vody mÛÏe vodní pára, která je obsaÏena ve
vzduchu jako vlhkost, procházet stûnami bunûk a tím i vrst-
vou izolace EPS. Rychlost difuse vodních par je dána di-
fusní tlou‰Èkou, která závisí na tlou‰Èce vrstvy a na faktoru
difusního odporu podle vzorce Sd=µ • s(m), kde µ je bez-
rozmûrn˘ faktor difusního odporu udávající, kolikrát vût‰í je
odpor stavební hmoty neÏ stejnû silné vrstvy vzduchu
(vzduch má µ = 1) a s je tlou‰Èka vrstvy.
Pûnov˘ polystyren má v rozmezí objemové hmotnosti
15 - 30 kg/m3 faktor difusního odporu (µ) od 20 do 100 (viz
tabulka D2 v âSN EN 13 164).).
Pokud pfii prostupu vodní páry jak˘mkoliv  izolaãním sou-
vrstvím dojde k dosaÏení rosného bodu, zaãne vodní pára
kondenzovat. Tímto zpÛsobem mÛÏe pfii nevhodnû navrÏe-
né skladbû dojít i ke kondenzaci vody uvnitfi bunûk EPS.
Proto je tfieba volit difusní a tepeln˘ odpor jednotliv˘ch vrs-
tev tak, aby rosného bodu uvnitfi konstrukce nebylo dlou-
hodobû dosahováno.

Zmûny rozmûrÛ
U pûnového polystyrenu se rozli‰ují zmûny rozmûrÛ vlivem
dodateãného smr‰tûní a vlivem teplot. 

Zmûna rozmûrÛ vlivem dodateãného smr‰tûní
Jako dodateãné smr‰tûní se oznaãuje kontrakce EPS pÛ-
sobením zbytkového vnitfiního pnutí v materiálu po jeho vy-
pûnûní. Tato dodateãná zmûna rozmûru dosahuje celkem
asi 0,2-0,4% a závisí na technologick˘ch podmínkách pfii v˘-
robû a na typu materiálu. Zpoãátku probíhá znaãnû rychle,
pak stále více odeznívá, aÏ se zastaví na koneãné hodnotû
rozmûru. Vût‰í ãást tûchto zmûn probûhne ve v˘robním zá-
vodû je‰tû pfied fiezáním desek, takÏe desky opou‰tûjící zá-
vod vykazují minimální zmûnu rozmûrÛ.
Dodateãné smr‰tûní se posuzuje mûfiením rozmûrové sta-
bility pfii stál˘ch normálních laboratorních podmínkách dle
âSN EN 1603. Pro lepené izolaãní desky (fasádní zateplo-
vací systémy, stfie‰ní konstrukce apod.) je nutno pouÏít tzv.
stabilizované materiály, které vykazují koneãné dodateãné
smr‰tûní nejv˘‰e 0,2%. Na rozdíl od zmûny rozmûrÛ zpÛso-
bené teplotní roztaÏností je dodateãné smr‰tûní ireverzibilní
(nevratné). 

Zmûna rozmûrÛ vlivem teploty
Koeficient teplotní roztaÏnosti pûnového polystyrenu ãiní (5
- 7) * 10-5 1/K tj. 0,05 aÏ 0,07 mm na m délky pfii zmûnû tep-
loty o 1 K. To znamená, Ïe pfii zmûnû teploty o cca
17°C dojde k vratné zmûnû rozmûru o 1 mm na metr délky. 
Na tepelnou roztaÏnost je tfieba brát zfietel pfiedev‰ím  pfii
kotvení vût‰ích souvisl˘ch ploch jako jsou stfiechy a podob-
nû. Kotvení musí pfienést smykové síly vzniklé tepelnou
roztaÏností tak, aby se roztaÏnost desek projevila pouze
deformací bunûãné struktury.
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pÛvodním lehce hofilav˘m typÛm odpovídá mnohem lépe
pfiísn˘m poÏadavkÛm na protipoÏární ochranu budov. 
Dle âSN 730862 je samozhá‰iv˘ pûnov˘ polystyren zafia-
zen do stupnû hofilavosti C1 - tûÏce hofilavé. PouÏití lehce
hofilav˘ch typÛ. polystyrenu (stupeÀ hofilavosti C3 ) je pro
stavebnictví velmi omezené a proto jej ãlenové SdruÏení
EPS jiÏ fiadu let vÛbec nevyrábûjí. Z poÏárního hlediska je
velmi vhodné ‰iroké vyÏití EPS do sendviãov˘ch konstruk-
cí mezi nehofilavé materiály. 

Biologické chování
Pûnov˘ polystyren nevytváfií Ïivnou pÛdu pro mikroorganismy.
Nehnije, neplesniví a netrouchniví. Pfii silném zneãi‰tûní se mo-
hou mikroorganismy usadit za zvlá‰tních podmínek v tomto zne-
ãi‰tûní. EPS pfiitom slouÏí pouze jako nosiã a vÛbec se nepo-
dílí na biologickém procesu. Pûnovému polystyrenu ne‰kodí ani
pÛdní bakterie. 
Nechránûn˘ polystyren je pfiíleÏitostnû ohlodáván a po‰kozo-
ván zvífiaty. Proto musí b˘t mechanicky chránûn obloÏením, ne-
bo jin˘m zpÛsobem. 
Pûnov˘ polystyren ne‰kodí Ïivotnímu prostfiedí a neohroÏuje
vodu. Pfii dodrÏování pfiíslu‰n˘ch místních pfiedpisÛ mÛÏe b˘t
ukládán spoleãnû s domácím odpadem nebo b˘t spalován ve
spalovnách odpadÛ. Dal‰í podrobnosti o Ïivotním cyklu EPS
jsou uvedeny v publikaci „EPS a Ïivotní prostfiedí". 
Hygienická nezávadnost polystyrenu pro vnûj‰í i vnitfiní izolaci
jasnû vypl˘vá ze skuteãnosti, Ïe se ze stejného materiálu bûÏ-
nû vyrábûjí i obaly pro potraviny. Pûnov˘ polystyren je schvá-
len Hlavním hygienikem âR pro bûÏné pouÏití ve stavebnictví. 

Odolnost proti stárnutí
Povûtrnostní vlivy a vliv UV záfiení
PouÏívání pûnového polystyrenu po dobu více neÏ 50 let u-
kazuje, Ïe jeho vlastnosti zÛstávají pfii správném pouÏití ne-
zmûnûny a Ïe jeho Ïivotnost uvnitfi stavebních konstrukcí je
stejná nebo vy‰‰í neÏ Ïivotnost ostatních ãástí stavby. Pfii del-
‰ím pÛsobení ultrafialového záfiení pfiirozeného sluneãního
svûtla na nechránûné polystyrenové desky povrchová vrstviã-
ka zeÏloutne a degraduje. Z praktick˘ch stavebních dÛvodÛ se
ale nikdy EPS neuÏívá bez krycích vrstev, takÏe toto pÛsobe-
ní je z hlediska koneãného pouÏití bezv˘znamné, nehledû na
to, Ïe uveden˘ jev nemá vliv na základní fyzikální vlastnosti
materiálu. Je v‰ak tfieba mít na zfieteli, Ïe dlouhodobé ne-
vhodné skladování na slunci v letním období mÛÏe zpÛsobit
v dÛsledku naru‰ení povrchu problémy s pfiilnavostí lepidel.

Odolnost vÛãi chemikáliím a jin˘m mediím
Pûnov˘ polystyren je odoln˘ vÛãi bûÏn˘m stavebním hmo-
tám jako cement, vápno, sádra, anhydrit a smûsím a sta-
vebním dílcÛm, které jsou vyrobeny pomocí tûchto pojiv. Bez
odpovídajícího technického fie‰ení jej není moÏno kombino-
vat s materiály uvolÀujícími organická rozpou‰tûdla. Po-
drobnosti o odolnosti EPS lze najít v tabulce 1.4. Odolnost
pûnového polystyrenu vÛãi látkám, které tam nejsou uvede-
ny, musí b˘t vyzkou‰ena nebo je tfieba se na ni dotázat. 

Chování pfii poÏáru
Prudk˘ rozvoj v˘roby a aplikací EPS si bûhem krátké doby
vynutil v˘voj tzv. samozhá‰ivého polystyrenu, kter˘ oproti
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Vlastnosti

Substance chování EPS pfii 20°C 

voda, mofiská voda, solné roztoky +
bûÏné stavební hmoty jako vápno, cement, sádra, anhydrit +
zásady  jako sodn˘ louh, draseln˘ louh, ãpavková voda, vápencová voda, moãÛvka +
m˘dla, smáãecí roztoky +
35% kyselina dusiãná, kyselina dusiãná do 50%, kyselina sírová do 95% +
zfiedûné a slabé kyseliny jako kyselina mléãná, kyselina uhliãitá, humusové kyseliny (ra‰elini‰tní voda) +
soli, hnojiva (ledek ve zdivu, v˘kvûty) +
Ïivice +
studená Ïivice a Ïiviãn˘ nátûrov˘ stírací tmel na vodní bázi +
adhezivní Ïiviãná lepidla tuhnoucí zastudena +
studená Ïivice a Ïiviãn˘ nátûrov˘ stírací tmel s rozpou‰tûdly -
v˘robky z dehtu -
parafínov˘ olej, vazelína, motor. nafta +-
silikonov˘ olej +
alkoholy, napfi. methylalkohol, ethylalkohol (líh) +
fiedidla jako aceton, éter, octan ethylnat˘, nitrofiedidla, benzen, laková fiedidla, trichlorethylen, -
chlorid uhliãit˘, terpent˘n
nasycené alifatické uhlovodíky, napfi. cyclohexan, lékafisk˘ benzín, technick˘ benzín -
motorov˘ benzín (normal a super) -

+ odolné, pûnov˘ polystyren pfii del‰ím pÛsobení není naru‰en
+ - podmíneãnû odolné, pûnov˘ polystyren se pfii del‰ím pÛsobení mÛÏe smr‰tit nebo mÛÏe b˘t zasaÏen povrch
- neodolné, pûnov˘ polystyren se smr‰tí nebo se rozpustí 

Tabulka 1.4

Odolnost pûnového polystyrenu vÛãi chemick˘m substancím



Vlastnosti

Elektrické vlastnosti
Elektrické chování pûnového polystyrenu je podobné jako
u vzduchu, kter˘ pfiedstavuje s 98 objemov˘mi % hlavní
souãást pûnové hmoty. Proto závisí jeho elektrické vlast-
nosti na obsahu vzdu‰né vlhkosti. Polystyrenové fietûzce
neobsahují témûfi Ïádné polárnû úãinné molekulové skupi-
ny.

1.5 Vyrábûné typy EPS, jejich
vlastnosti a pouÏití
Pro stanovení vlastností EPS platí âSN EN 13 163
„Tepelnû izolaãní v˘robky pro stavebnictví – PrÛmyslovû
vyrábûné v˘robky z pûnového polystyrenu (EPS) – specifi-
kace", která nahrazuje zru‰enou národní normu âSN 64
3510 „Desky z pûnového polystyrenu". Nová norma po-
drobnû specifikuje  jednotlivé vlastnosti EPS, normy pro je-
jich mûfiení a zpÛsob jejich deklarování. Stanovuje vlast-
nosti, jejichÏ hodnoty se  uvádûjí ve v‰ech pfiípadech a kte-
ré jen pro urãité pouÏití. To umoÏÀuje pfiesnû a jednoznaã-
nû deklarovat vlastnosti jakéhokoliv vyrábûného EPS.
Norma vÛbec nestanovuje objemovou hmotnost jako kvali-
tativní poÏadavek a stejnû tak vÛbec nefie‰í stanovení mini-
málních poÏadavkÛ na v˘robky z hlediska jejich pouÏití ve
stavbû ani nespecifikuje konkrétní typy se stanoven˘mi
vlastnostmi. Tuto problematiku by mûly i v budoucnu fie‰it
národní normy. 
Vakuum, vzniklé po zru‰ení âSN 64 3510, se pokusilo vy-
plnit SdruÏení EPS âR tím, Ïe vydalo Normu SdruÏení  ã.
002/03, která je závazná pro v‰echny ãleny. Tato norma,
která je pfiílohou této broÏury,  definuje jedenáct základních
typÛ vyrábûn˘ch polystyrenÛ, pokr˘vajících prakticky

v‰echny stavební aplikace a stanovuje jejich minimální
vlastnosti a zpÛsob oznaãování. V‰echny typy vykazují stu-
peÀ hofilavosti C1 – tûÏce hofilav˘  dle âSN 73 0862.
NejdÛleÏitûj‰í údaje obsahuje pfiíbalov˘ lístek, pfiiloÏen˘ ke
kaÏdému balíku.
Pûnov˘ polystyren vyrábûn˘ podle normy SdruÏení ã.
002/03 se oznaãuje trojit˘m pruhem rotaãního  razítka,
oti‰tûn˘m na krat‰í stranû balíku desek kolmo k jejich rovi-
nû. První pruh obsahuje oznaãení typu polystyrenu, druh˘
pruh oznaãení v˘robce (obchodní jméno nebo jeho zkratku)
a logo SdruÏení, tfietí pruh tlou‰Èku v milimetrech. Barevn˘
kód, ve kterém jsou oti‰tûny pruhy, znemoÏÀuje zámûnu
jednotliv˘ch typÛ polystyrenu pfii neãitelném textu. 

1.6 Systém dodrÏování kvality 
V âeské republice bylo v roce 1998 zaloÏeno nejv˘znam-
nûj‰ími v˘robci EPS "SdruÏení zpracovatelÛ zpûÀovatelné-
ho polystyrenu", pozdûji pfiejmenované na"SdruÏení EPS
âR". Toto sdruÏení má podobnû jako ostatní podobná sdru-
Ïení v Evropû za hlavní cíl vytvofiení podmínek pro zaji‰tû-
ní trvalé vysoké kvality v˘robkÛ z EPS, zaji‰tûní legislativ-
ního rámce pro rozvoj aplikací z EPS, osvûtu a dal‰í ãinnost
smûfiující ke kvalitním fie‰ením energetick˘ch úspor budov.
Nûktefií ãe‰tí v˘robci pûnového poIystyrenu jiÏ v souãas-
nosti zaji‰Èují jakost sv˘ch v˘robkÛ dle norem fiady ISO
9000. 
Dal‰ím krokem v oblasti kvality je zavedení systému znaã-
ky kvality pro v˘robky z EPS. Tuto znaãku udûluje sv˘m
ãlenÛm SdruÏení EPS âR na základû zji‰tûní autorizované
osoby, Ïe ãlen plní kriteria fiízení jakosti stanovená
SdruÏením.
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TEPELNÁ IZOLACE 
PÒDNÍHO STROPU
EPS 70 Z, EPS 100 Z

VNùJ·Í PLNÁ TEPELNÁ IZOLACE
STùN POD ARMOVANOU OMÍTKOU
EPS F FASÁDNÍ

TEPELNÁ IZOLACE NAD KROKVEMI
EPS 100 Z DODATEâNÁ TEPELNÁ IZOLACE

PÒDNÍ VESTAVBY 
BYTOVÉHOO PROSTORU
EPS 50 Z, EPS 70 Z

IZOLACE PODLAHY
PRO KROâEJOV¯ ÚTLUM
EPST 3500

TEPELNÁ IZOLACE
PLOCHÉ ST¤ECHY
EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S

TEPELNÁ IZOLACE 
PODLAHY

EPS 100 Z, EPS 150 Z, 
EPS 200 Z

TEPELNÁ IZOLACE
PRO JÁDRA 

DVOUVRSTVÉHO ZDIVA
EPS 70 ZTEPELNÁ IZOLACE

SPODNÍ STRANY STROPU
EPS 50 Z, EPS 70 Z

TEPELNÁ IZOLACE STùNY
VE STYKU SE ZEMINOU

PERIMETR

TEPELNÁ IZOLACE
OBVODOV¯CH STùN

EPS 70 Z

Obrázek 1.2.
Pfiíklady pouÏití EPS
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