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Prírodný izolačný materiál 

Ekologický prírodný materiál z recyklovanýh jutových 
vlákien. Vďaka svojmu prírodnému pôvodu a relatívne 
malej zabudovanej energii nie sú záťažou pre životné 
prostredie a sú plne recyklovateľné.

Vhodné pre použitie v interiéri, odporúčené pre zdravé 
bývanie. Neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, 
nedráždia pokožku ani dýchacie ústrojenstvo. 
Sú príjemné na dotyk.

Vďaka prírodným vláknam májú jutové izolácie pomerne
veľ kú difúznu priestupnosť. Odvádzajú tak vlhkosť mimo 
interiéru a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Sú vhodné
do difúzne otvorených konštrukčných skladieb.

Jutové izolácie
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Výborné 
akumulačné schopnosti

Technické údaje:

Objemová hmotnosť: 32 ±10% kg/m3

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ=0,039 W/(m.K)

Merná tepelná kapacita c = 1550 J/(kg.K)

Faktor difúzneho odporu: µ ≤ 1,2

Trieda reakcie na oheň: E (B2)

Zvuková pohltivosť: αW = 0,95

Vlastnosti

Vynikajúce
tepelnoizolačné vlastnosti

Vysoká zvuková 
pohltivosť

Optimálna 
regulácia vlhkosti

Výborne regulujú vlhkosť. Dokážu prijať 
až 20 % vlhkosti bez zníženia svojich izolačných 
schopností. V suchšom období vlhkosť postupne
uvoľnujú do interiéru, čím zlepšujú klímu v interiéri.

Odolnosť 
voči horeniu

Vďaka impregnácií prírodnou sódou 3 - 5 %, ktorá 
pôsobí ako retardér horenia je ich možné použiť 
pri väčšine bežných stavieb.

Fázový posun prieniku tepla zpôsobuje oneskorený 
nástup maximálnych teplôt až o 10-12 hodín. Jutové
izolácie vďaka vysokej mernej kapacite a teplotnej 
akumulácií lepšie chránia pred chladom v zime 
a teplom v lete a tým spomaľujú nepríjemné letné 
prehrievanie.

Odolnosť 
voči škodcom

Jutové vlákna neobsahujú žiadnu živočíšnu bielkovinu - 
základnú potravinu pre hmyzích škodcov.
Sú odolné voči plesniam a hnilobe samou podstatou 
lykových vlákien a použitím protiplesňového 
komponentu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti jutových izolácií 
λ=0,039 W/(m.K) výrazne prispieva k dosiahnutiu 
významnéj úspory na energiách pri vykurovaní.

Poskytujú lepšiu zvukovú izoláciu ako ostatné izlolačné 
materiály. Prírodné vlákna vibrujú v rovnakej frekvencii 
so zvukovými vlnami, ktoré sa tým čiastočne vyrušia.

Tvarová stálosť 
a dlhá životnosť

Jednoduchá 
a rýchla montáž

Je možné ich rezať nožom pri väčších hrúbkach je vhodná 
elektrická píla chvostovka. Pri práci nieje potrebné 
používať ochranné pomôcky.

Štruktúra jutových vlákien je prirodzene silná a dodáva 
tak izolačným rohožiam vysoký stupeň pevnosti. 
Ľanové izolácie sú tvarovo stále s prakticky
neobmedzenou životnosťou.

Prírodná izolácia
s výbornou návratnosťou
investície 
Vďaka kombinácií priaznivej ceny, výborných izolačných 
vlastností a dlhej životnosti ide o ekonomicky 
výhodnú a zaroveň zdravú voľ bu pre vaše bývanie.
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Zateplenie stropu
- nad, medzi a pod klieštinami
- zateplenie stropu z hornej strany
- zateplenie deliaceho trámového stropu
- zateplenie podhľadov 

Zloženie
- 82-86% prírodné jutové vlákno
- 11-13% BiCo vlákno ako spojivo
- 3-5% sóda ako retarder horenia

Použitie jutových izolácií

Rozmery 
štandardný rozmer: 1200 x 600 mm
hrúbky: 40/50/60/70/80/90/100
120/140/150/160 mm

Zateplenie striech
- nad krokvami s roštom
- nad, medzi a pod krokvami

Zateplenie obvodovej steny
- sendvičového muriva
- obvodových stien drevostavieb
- zateplenie prevetrávaných fasád

Zateplenie stien v interiéri
- priečok a predsadených stien


