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KONSTRUKCE DIAGONAL 2H
Ocelová konstrukce DIAGONAL 2H pro vytvoření větrané zateplené fasády, je navržena tak, aby minimalizovala vliv tepelných mostů na účinnost
tepelné izolace. Na budovách s výškou do 12 m umožňuje konstrukce použít pohledový obklad až do hmotnosti 20 kg/m2 (HERAKLITH, AQUAPANEL).

Ocelový diagonální prvek
pro příčné ztužení sestavy
Ocelové diagonální prvky
pro vytvoření příhradové soustavy
Pomocné profily L pro vytvoření tvaru konstrukce
a jako podklad pro instalaci difúzně otevřené vrstvy
Difúzně otevřená větrotěsná folie
(např. HOMESEAL LDS 0,04)
Profily Z pro ztužení pásnice příhradové sestavy
a vymezení větrané vzduchové dutiny
Minerální vlna s technologií ECOSE®
(MINERAL PLUS)
Vnější opláštění (např. desky AQAPANEL)

Doporučujeme aby montáž konstrukce DIAGONAL 2H byla prováděna pracovníky, kteří prošli zaškolením a byli poučeni o specifických postupech
nutných pro dosažení odpovídajících vlastností konstrukce. Každou jednotlivou konstrukci musí posoudit statik. Samostanou pozornost je nutné věnovat
kotvení konstrukce do podkladu. Konstrukční uspořádání celého systému musí respektovat zatížení větrem, obkladovým materiálem a zároveň kvalitu
podkladu, do něhož se bude kotvit.
Cena nosné konstrukce DIAGONAL 2H
Konkrétní cena ocelové konstrukce větrané fasády musí vycházet z konkrétního tvaru budovy, její výšky, předpokládané úrovně namáhání větrem, předpokládané úrovně zatížení vlastní vahou konstrukce, izolace a fasádního obkladu.

Projektová cena za kompletní ocelovou konstrukci větraného zateplení, včetně kotevních prvků a spojovacího materiálu

od 176 Kč/m2** (bez DPH)

V případě zájmu o cenovou nabídku na konkrétní budovu nebo o konzultaci návrhu sestavy kontaktuje:
Jan Juhás, tel.: +420 725 319 705, e-mail: jan.juhas@knaufinsulation.com

Jako vnější pohledové
opláštění mohou být použity
také desky Heraklith.

Ekonomickou variantu
opláštění lze vytvořit
s pomocí velkoformátových
ocelových profilovaných
plechů.

POSTUP PŘI REALIZACI

1. Na základě statického posouzení se roz- 2. Na celou zateplovanou plochu fasády
měří svislé i vodorovné rozteče bodů, ve
se namontují diagonální prvky.
kterých budou namontovány jednotlivé
diagonální prvky.

3. Odehnutím prvků od fasády se vymezí
prostor pro vložení izolace. Drobné
korekce úhlů umožňují kompenzovat
odchylky od rovinnosti původní fasády.
To se uplatní zejména u rekonstrukcí starých domů.

4. Dutina pro vložení tepelné izolace
a budoucí tvar fasády se vymezí montáží pomocných profilů L.

5. Při montáži profilů je třeba velmi pečlivě
dbát na vytvoření požadovaného tvaru
podkonstrukce. Na obrázku je vzájemná
poloha fixována s pomocí montážní
svorky a pomocného distančního prvku.

7. Do vytvořené podkonstrukce se vkládá
bez nutnosti dodatečné fixace pružná
minerální vlna (řady MINERAL PLUS).

8. Na profily L se s pomocí oboustranné
lepící pásky položí difúzně otevřená
větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04.

6. Příčné ztužující prvky se spojí nejprve
s L profilem a teprve potom se zakotví
do stěny.

9. Pod spárově otevřené varianty opláštění 10. Přes větrotěsnou fólii se namontují
11. Posledním krokem je montáž pohledo(například pohledový Heraklith) je nutné
vnější profily Z. Jejich funkcí je ztužení
vého opláštění. Na obrázku jsou desky
pásnice příhradové soustavy, vymepoužít fólii odolnou proti namáhání UV
AQUAPANEL.
zářením: Homeseal LDS 0,02 UV.
zení větrané vzduchové dutiny a vytvoření podkladu pro montáž pohledového opláštění.

VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD
Výhody ocelových nosných konstrukcí.
Nosné konstrukce lehkých větraných fasád lze realizovat s použitím ocelových, dřevěných nebo například hliníkových konstrukčních elementů.
Řešení na bázi oceli tvoří ve srovnáni s hliníkem výrazně menší tepelné mosty. Ocel vykazuje cca. čtvrtinovou tepelnou vodivost (ocel: λ = 55 W/
mK, hliník: λ > 200 W/mK), přitom hliníkové konstrukční prvky jsou zpravidla výrazně masivnější než relativně subtilní prvky ocelové. Ve srovnání
s dřevěnými konstrukčními prvky je ocel konstrukčně spolehlivějším materiálem. Standardně používané ocelové konstrukční elementy (konzole
z několika milimetrového plechu a relativně masivní ocelové profily) zhoršují vlastnosti výsledného zateplení až o několik desítek procent.
Optimalizace tvaru ocelové konstrukce.
Sestava DIAGONAL 2H vyšla ze snahy o minimalizaci vlivu tepelných mostů na výsledné tepelně technické vlastnosti zateplení. Zajištění statické
funkce nosné konstrukce a zároveň snížení jejího vlivu na účinnost tepelné izolace je možné v případě, pokud se systém konzolí přemění na elegantnější příhradovou sestavu. Pro dosažení funkčnosti zateplení je důležitou součástí skladby vnější větrotěsná zábrana a možnost jejího co možná
nejcelistvějšího provedení. Při úvaze o jejím umístění je však důležité zamyslet se i nad tím, jak výsledné vlastnosti nosné konstrukce ovlivní masivnost
profilů tvořících podklad pro montáž fólie a následně podklad pod prvky tvořící vnější pohledové opláštění. Čím tyto prvky budou masivnější – tím
budou, jako efektivní chladič, lépe předávat teplo do vnějšího prostředí a přispívat tak k tepelným ztrátám. Proto jsme pásnici rozdělili do dvou
elementů. Jedná se o pomocný pomocný profil L, který slouží pro vytvoření tvaru fasády a jako podklad pro větrotěsnou fólii. Přes větrotěsnou fólii
se k tomuto profilu následně připojí profil Z pro vymezení větrané vzduchové dutiny a jako podkladní konstrukce pro montáž finálního opláštění.

Obrázek ilustruje průběh
teplot na povrchu
konstrukce přiléhající
k dutině.

Obrázek modelu
charakteristického výseku
(plocha vycházející
na jednu diagonálu)
vytvořeném v programu
KI Real.

Model na obrázku
představuje železobetonovou
stěnu o tloušťce 200 mm se
zateplením 180 mm s izolací
MINERAL PLUS.

Diagonála je v modelu
orientována kolmo
k rovině fasády, neboť
program použití jiného
úhlu neumožňuje. Skutečné
vlastnosti konstrukce tak
budou z důvodů geometrické
výhody šikmého uložení lepší.

Program KI Real je zdarma ke stažení na www.knaufinsulation.com

Výsledky výpočtu hodnoty součinitele prostupu tepla s a bez diagonální konzole. Rozdíl výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla naznačují vliv konzole
jako tepelného mostu na výsledné vlastnosti zateplení.
Tepelný tok přes vnitřní povrch 0,8 × 0,6 (m)

Součinitel prostupu tepla

Φ1 = 3,793 W

U1 = 0,221 W/m2K

Φ2 = 3,298 W

U2 = 0,193 W/m2K

Ten je při srovnání s jinými konstrukčními variantami pro větrané fasádní systémy relativně nízký. Lze ho srovnat s vlivem fasádních hmoždinek na účinnost
kontaktního zateplovacího systému.

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U pro různé varianty konstrukcí
Návrh zateplení by měl vycházet z tepelně-technického posouzení celé skladby zateplované stěny a celkové koncepce zateplované budovy.
Pro každou jednotlivou konstrukci je nutné vypracovat samostatné tepelně technické posouzení.
Původní konstrukce

Železobetonová stěna 200 mm

Tloušťka izolace v konstrukci
Diagonal 2H (mm)

Součinitel prostupu tepla
U (W/m2K)

120

0,33

160

0,25

200
Dřevěná rámová konstrukce
dřevostavby
(Sloupky 140 × 60 mm, rozteč 600 mm)
izolace Naturboard 035

Typ izolace v konstrukci
Diagonal 2H

120

MINERAL PLUS EXT 035

0,20
0,18

160

0,16

200

0,14

MATERIÁLY PRO VĚTRANÉ ZATEPLENÍ FASÁD
Pro použití do větraných fasád jsou určené pružné izolační desky MINERAL PLUS EXT 035
λ D = 0,035 W/mK

MINERAL PLUS
Izolační desky z minerální vlny s ECOSE Technology.
®

Standardní rozměry; šířka x délka (mm)

600 × 1250

Tloušťky (mm)

40 až 200

Třída reakce na oheň

A1

Ocelové prvky pro vytvoření nosné konstrukce*:
Fasádní diagonála
Průřez; šířka × tloušťka (mm)

40 × 1,5

Délka (mm)

266, 276

Fasádní profil L
Rozměry průřezu profilu (mm)

40 × 10

Délka (mm)

3000

Fasádní profil Z
Rozměry průřezu profilu (mm)

40 × 30 × 20

Délka (mm)

3000

Fasádní profil V**
Rozměry průřezu profilu (mm)

40 × 40

Délka (mm)

3000

Fasádní profil W**
Rozměry průřezu profilu (mm)

30 × 30 × 30 × 30 × 30

Délka (mm)

3000

Spojovací materiál:
Samořezný šroub pro vzájemné spoje jednotlivých ocelových prvků
Typ šroubu

SD3-4,8×16

Materiály určené pro vytvoření vnějších difúzně otevřených větrotěsných vrstev:
Homeseal LDS 0,04; kontaktní doplňková (pojistná) hydroizolační fólie pro střechy a fasády
Difúzně otevřená (PP) vícevrstvá pojistná kontaktní hydroizolační podstřešní fólie.
Šířka (mm)

Délka v roli (m)

m2 v roli

Rolí na paletě (ks)

m2 na paletě

Hmotnost (g/m2)

sD (m)

1500

50

75

30

2250

150

0,04

Homeseal LDS 0,02 UV; kontaktní doplňková (pojistná) hydroizolační fólie odolná proti UV záření pro střechy a fasády
Robusní difúzně otevřená vícevrstvá kontaktní hydroizolační fólie. Fólie na bázi polyesterové (PES) netkané textilie s akrylátovým ochranným zátěrem. Fólie je odolná proti UV záření, mechanickému a teplotnímu namáhání. Je možné ji použít do
spárově otevřené varianty větraných fasád, v šikmých střechách i na bednění.
Šířka (mm)

Délka v roli (m)

m2 v roli

Rolí na paletě (ks)

m2 na paletě

Hmotnost (g/m2)

sD (m)

1500

50

75

30

2250

270

0,02

V případě, že zateplovaná stavební konstrukce není bezpečně vzduchotěsná (jednoduchá dřevěná konstrukce bez vzduchotěsných vrstev), může
být vhodné použít také vhodnou parozábranu nebo parobrzdu:
Parobrzdy a parozábrany Homeseal LDS

Těsnící příslušenství Homeseal LDS

parobrzda Homeseal LDS 2 Silk,

variantně parozábrana Homeseal LDS 100
nebo parobrzda Homeseal LDS Flex Plus
*Pro některé druhy obkladů může být vhodné použít místo profilu Z nebo L profil jiného průřezu nebo dřevěný hranol.
**Profil V slouží pro spojení prvků tvořících opláštění fasády v rozích budovy nebo při vytváření ostění a nadpraží u stavebních otvorů.

PROJEKTOVÝ SPECIALISTA

OBCHODNĚ TECHNICKÉ ZASTOUPENÍ

Provětrávané fasády a Heraklith
Jan Juhás +420 725 319 705
jan.juhas@knaufinsulation.com

	Pavel Havlíček +420 724 283 344

Kontaktní fasády
Vítězslav Veselý +420 725 389 021
vitezslav.vesely@knaufinsulation.com
Ploché a zelené střechy, opláštění hal,
Pavel Přech +420 606 711 304
pavel.prech@knaufinsulation.com
Dřevostavby, foukané izolace a kontejnéry
Jiří Müller +420 724 059 007
jiri.muller@knaufinsulation.com
Objektový specialista Čechy
Karel Vondráček +420 724 668 320
karel.vondracek@knaufinsulation.com
Projektový specialista
Jan Juhás +420 725 319 705
jan.juhas@knaufinsulation.com
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
Karel Dutka +420 702 230 517
karel.dutka@knaufinsulation.com

pavel.havlicek@knaufinsulation.com

	Martin Ištvánik +420 606 478 160

martin.istvanik@knaufinsulation.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Tel.: +420 234 714 018, 020
Tel.: +420 234 714 014, 016, 017
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
order.cz@knaufinsulation.com

	Aleš Krejbich +420 602 399 178

Key acount manager
ales.krejbich@knaufinsulation.com

	Milan Bogdan +420 602 553 837

Key acount manager
milan.bogdan@knaufinsulation.com

	Iveta Janoušková +420 725 319 704

iveta.janouskova@knaufinsulation.com



 artin Mošner +420 724 933 854
M
martin.mosner@knaufinsulation.com



P etr Vozák +420 724 527 877
petr.vozak@knaufinsulation.com

	Jaromír Koběluš +420 724 285 445
Key acount manager
jaromir.kobelus@knaufinsulation.com

 oman Křivánek +420 728 563 046
R
National sales manager Česká republika

Video postupy a foto návody
na zateplení jednotlivých
částí domů naleznete na
www.knaufinsulation.cz

Knauf Insulation, spol. s r. o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika, www.knaufinsulation.cz
Knauf Insulation Trading, s. r. o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika
Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost,
nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydavatel dokumentu a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost za případné chyby či jejich
důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby, které se v dokumentu vyskytly.
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