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1. Základní informace
Neprodyšnost a větruvzdornost pláště a jednotlivých částí budovy (stěnových, stropních a střešních panelů) je
stěžejním požadavkem, který v nejrůznějších souvislostech ovlivňuje klima v místnostech, zatížení hlukem,
zabránění stavebním škodám, vnitřní vzduch a energetickou bilanci budov.
Neprodyšná vrstva (zpravidla na vnitřní straně místnosti) a větruvzdorná vrstva (na vnější straně budovy)
společně zabraňují nepřípustnému proudění vzduchu konstrukcí. Jsou rozhodující pro kvalitu a životnost
stavební konstrukce [1].
Mezi certifikované a léty vyzkoušené vlastnosti panelů CLT dané jejich strukturou patří jejich výborná
vzduchotěsnost. Při stavbě budov proto zpravidla není nutná vzduchotěsná fólie na vnitřní straně obvodových
stěn. To se pozitivně projeví na plánovaných nákladech, přispívá k zabránění chybám a stavebním škodám a
kromě toho zkracuje dobu výstavby a fázi montáže.
U jiných typů dřevostaveb (např.: staveb s dřevěným rámem) se vedle konstrukce musí navíc vytvořit ještě
neprodyšná úroveň (současně s vrstvou omezující vznik vodní páry z fólií nebo lepených desek OSB).
2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti
a) Neprodyšnost:
Neprodyšnost ovlivňuje tepelnou bilanci a bilanci vlhkosti konstrukce. Neprodyšností se rozumí zabránění
konvekčním proudům, to znamená vniku vzduchu do konstrukčních částí směrem zevnitř ven.
Chybějící neprodyšnost může vést k proudění vzduchu konstrukcí směrem zevnitř ven. Možné následky jsou [1]:




Vznik kondenzační vody v konstrukci
Snížená tepelná izolace
Nízká povrchová teplota

Rizika, která se přitom vyskytují, jsou:
Škody na konstrukci
Tvorba plísní

Průvan (na základě ochlazení vnitřní teploty povrchu)

Zvýšená spotřeba energie
Neprodyšnost panelů CLT od firmy Stora Enso byla testována dřevařským výzkumným ústavem Holzforschung
Austria.
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Tato zkouška neprodyšnosti panelů CLT byla provedena v souladu s normou ÖNORM EN 12114:2000 [2] a
týkala se samotného panelu, stupňovité drážky a sesazení panelů se spárovou deskou.
Výsledek:
„Testovaná sesazení panelů a samotné panely CLT vykazují vysokou neprodyšnost. Objemové proudy proudící
oběma variantami sesazení a nenarušenou plochou se na základě vysoké neprodyšnosti pohybovaly mimo
měřitelný rozsah“ [3].

b) Větruvzdornost:
Stejně relevantní jako neprodyšnost je rovněž větruvzdornost pláště budovy. V případě chybějící větruvzdornosti
se mohou vyskytovat podobné jevy jako v případě chybějící neprodyšnosti. Důvodem je mimo jiné ochlazování
úrovně tepelné izolace.
Větruvzdorná úroveň na vnější straně budovy zabraňuje vnikání venkovního vzduchu do konstrukčních částí
budovy. Tím je chráněna tepelně izolační vrstva a není omezena izolační schopnost konstrukčních částí [1].
Následující obrázky znázorňují důležitost větruvzdornosti (převzato z [1]).

Obrázek: Termografické znázornění spojení stěny a stropu při venkovní teplotě +3 °C a vnitřní teplotě +24 °C
(převzato z [1])
3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti




díky tomu málo spojů konstrukčních částí a rovněž méně
Velkoformátové panely (až 2,95 x 16 m)
spár, které je třeba utěsnit.
Obvykle nejsou potřeba žádné dodatečné fólie na vnitřní straně místnosti.
Je možné jednoduché a spolehlivé utěsnění spár a spojů pomocí stlačitelných pásků pro izolaci spár.
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4. Technické aspekty neprodyšnosti
Jako ukazatel neprodyšnosti budovy se používá míra výměny vzduchu (hodnota n 50).
Vysvětlení:
Míra výměny vzduchu: K charakteristice výměny vzduchu slouží míra výměny vzduchu n s jednotkou 1/h.
Udává, jak často se za hodinu vymění objem vzduchu v místnosti.
Hodnota n50:

Hodnota n50 je výměna vzduchu, která se zastaví, pokud se v budově vytvoří podtlak nebo
přetlak 50 Pa (pascalů).

V případě odborného provedení všech spojů (rohové spoje, podélné spoje, okna atd.) panelů CLT lze dosáhnout
hodnot n50 ve výši standardní pro pasivní domy (n50 = 0,6 1/h). Podle normy ÖNORM B 8110-1: 2008 [4] jsou
stanoveny přípustné míry výměny vzduchu. V závislosti na druhu budovy se rozlišují budovy bez
vzduchotechnických zařízení (n50 = 3 1/h), budovy se vzduchotechnickými zařízeními (n50 = 1,5 1/h) a pasivní
domy (n50 = 0,6 1/h) [4]. Vzduchotechnická zařízení jsou zařízení, která zajišťují kontrolované větrání obytných
prostor.
Dodržení těchto hodnot n50 je zásadní pro funkci příslušných plášťů budov.
Takzvaná míra výměny vzduchu se měří a hodnotí prostřednictvím „Blower Door Testu“.
Firma Stora Enso doporučuje tento Blower Door Test koncovým zákazníkům, aby se provedla evaluace kvality a
provedení budovy.
Vedle tématu neprodyšnosti se krátce věnuje také difuznímu chování:
S panely CLT se vytvoří nejlepší předpoklady pro konstrukci stěn bez fólií a s volnou difuzí.
Pokud se upustí od fólií, je nutné dbát na to, že schopnost difuze jednotlivých vrstev (izolace, omítka atd.) se
směrem ven zvyšuje (jako přibližné pravidlo: vnější vrstva by měla vykazovat až desetinásobnou schopnost
difuze). Tím se zabrání vzniku rosné vody ve stěnové, stropní a střešní konstrukci.
Ukazateli difuzního c
difuzi (hodnota sd).
Při chybějící neprodyšnosti se prostřednictvím proudění vlhkého vzduchu stěnami, stropy a střechami může do
konstrukčních součástí dostat výrazně větší množství kondenzátu než prostřednictvím rosné vody z čisté difuze.
4. Provedení a detailní napojení
Pro zajištění neprodyšnosti spojů konstrukčních částí se používají převážně komprimované pásky pro izolaci
spár. Na jednotlivých místech lze použít rovněž trvale elastické spárovací pěny. Lepicí pásky a hadicová pryžová
těsnění se používají méně (viz bod 4.g)).
Následující provedení ukazují příklady některých možností zajištění neprodyšnosti, přičemž se zde jedná pouze o
varianty velkého množství možností provedení [5], [6].
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a) Napojení soklu I

Napojení stěny na strop sklepa, popř. na
betonovou desku:
Vedle neprodyšnosti je důležitá také ochrana
proti vlhkosti v oblasti soklu.

Napojení soklu II

Napojení vnitřní stěny na strop sklepa,
popř. na betonovou desku:
U tohoto provedení se musejí dodržet
stejná kritéria jako u napojení stěny na
strop sklepa, popř. na betonovou
desku.
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b) Napojení stěny a stropu I

Napojení stupňovité drážky:
Vedle podélné izolace je důležitá i příčná izolace
stupňovité drážky (viz obrázek nahoře).

Napojení stěny a stropu II

Napojení spárové desky:
U tohoto napojení se musí postupovat jako u napojení
se stupňovitou drážkou (viz nahoře).
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c) Napojení stěny I

Rohový spoj:
U veškerých horizontálních a vertikálních
těsnění se musí dbát na to, aby se vytvořilo
celistvé utěsnění spár (horizontální a vertikální
těsnění se musejí vzájemně spojit).

Napojení stěny II

Spojení podélné a příčné stěny:
Zde se musí postupovat stejně jako u
rohového spoje.
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d) Napojení oken a dveří I

Napojení nasazených oken:
Rám okna se zde nasazuje na stěnu CLT.
Napojení okna se musí vytvořit pomocí vhodného
těsnicího systému (komprimovaná páska, pásek
pro izolaci spár atd.). Musí být zaručeno odborné
a pečlivé provedení (přesné vytvoření rohů atd.).

Napojení oken a dveří II

Napojení vsazených oken:
Rám okna se zde vsazuje do stěny CLT.
Rám okna se vsazuje pomocí komprimované pásky
nebo pomocí vhodné PU pěny. Doporučuje se
měkká pěna s buněčnou strukturou. Musí být
zaručeno odborné a pečlivé provedení (přesné
vytvoření rohů atd.).
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e) Napojení stěna-strop-stěna

Pásky pro izolaci spár
Napojení stěny na strop:
Důležité jsou dotykové plochy spodní a horní stěny se
stropem. Obě dotykové plochy se musejí neprodyšně
spojit.

f) Napojení stěna-střecha

Napojení stěny na střešní panel nebo střešní
konstrukci.
Existují různé možnosti provedení.
Stěnový panel by však měl se střešním panelem
tvořit těsnou jednotku.
Veškeré výřezy a drážky se musejí neprodyšně
spojit s příslušnými dotykovými plochami.
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g) Příklady některých možných materiálů k vytvoření neprodyšnosti

Těsnění EPDM

Těsnicí pásek

Komprimovaná páska

Lepicí páska

Materiály se používají podle potřeby.
Z důvodu těžko přístupných míst (rohy, ...) by se měly vynechat lepicí pásky.
Zdroje:
www.trelleborg.com
www.ramsauer.at
www.siga.ch
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5. Shrnutí
Neprodyšnost i větruvzdornost jsou zásadními požadavky kvalitní budovy z CLT panelů.
U různých napojení je nutné důsledně dbát na neprodyšnost a větruvzdornost průběžného systému, to znamená,
že všechna horizontální a vertikální těsnění musejí tvořit izolující jednotku.
Otvorům v konstrukci CLT by se mělo zabránit, v opačném případě se tyto otvory musejí odborně vytvořit tak,
aby byly neprodyšné.
Pouze tak lze zabránit zvýšené tepelné ztrátě se všemi jejími následky, jako jsou provlhnutí konstrukce, tvorba
plísní a podobně.
Další informace:
www.clt.info
www.dataholz.com
6. Příloha
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