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FIBRANxps 
tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu
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• Hladké: Desky s hladkým povrchem jsou určeny k tepelné izo
laci objektu v místě styku se zemí, vlhkem, dokonce i pod úrovní 
podzemní vody. Před vodou, vlhkostí a zeminou se desky nijak 
dodatečně nechrání.

• Strukturované: Desky jsou určeny k použití na svislých konstruk
cích, kde je požadovaná dobrá přilnavost povrchu například  
k omítce nebo k betonu.

• S drážkami: Další typ zdrsnění povrchu. Drážky zvyšují přilnavost 
povrchu desky podobně jako strukturovaný povrch.

Pro kvalitní a trvalý energetický štít celého pláště budovy!

Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu označovaná mezinárod
ní zkratkou XPS se používá zejména tam, kde ostatní izolace nevydrží 
extrémní zatížení, ve vlhkém prostředí, nebo dokonce i pod hladinou 
podzemní vody. 

Desky FIBRANxps jsou vyrobeny z lehké tepelně izolační pěny, jsou však 
zároveň mimořádně pevné a nenasákavé. Povrch desky je upraven po-
dle způsobu použití.

FIBRANxps tyrkysová tepelná izolace

Jedinečné vlastnosti díky speciální buněčné struktuře!

•  Tepelné izolace FIBRANxps mají jen několik mikronů malé vzduchové 
buňky, které jsou více než z 97% uzavřené. To způsobuje, že izolační 
desky téměř neabsorbují vodu a mohou se jako tepelné izolace po
užívat vně hydroizolačního pláště, v systémech obrácených plochých 
střech, v zemi a to i pod hladinou podzemní vody.

•  V buňkách materiálu FIBRANxps se nachází uzavřený suchý vzduch, 
což je vynikající tepelný izolátor. Tepelně izolační vlastnosti FIBRANxps  
zůstávají beze změn nejen po uplynutí 25 let, jak je požadováno  
v normě ale ani po 50 letech, což je předpokládaná minimální život
nost stavby, se tepelná vodivost materiálu nezmění.

•  Pevnost tepelné izolace FIBRANxps je trvalá, proto se tyto desky mohou 
používat v konstrukcích s dlouhodobým statickým nebo i dynam-
ickým zatížením a také pod základy masivních staveb.

Speciální vlastnosti FIBRANxps

Myslíme na budoucnost! 

Trvanlivost izolace je mimořádně důležitá pro stavbu nízkoener
getických budov a pro dnes žádanou udržitelnost staveb. Zaručuje nám 
stejný komfort bydlení po celý životní cyklus stavby a zároveň výrazně 
ovlivňuje posuzování analýzy životního cyklu stavby LCA (Life Cycle 
Analyses) a kalkulaci nákladů životního cyklu stavby LCC (Life Cycle 
Cost).

Odolná izolace s dlouhodobě stabilními vlastnostmi prodlouží životnost 
budovy a zlevní investici.

Komfort bydlení a stavby

IT, CZ, SK
FIBRANxps  
300, 400, 500-L

FIBRANxps 300-L

FIBRANxps  
300, 400, 500-L

FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps ETICS GF
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Po dobu 50 let! 

Na základě nařízení 305/2011/EU, kterým se stanoví harmonizované pod
mínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mají výrobky FIBRANxps 
oprávnění:

•  k označení CE pro kompletní výrobní sortiment

•  ke kontrole kvality výrobků dle předpisu o potvrzování shody  
a označování stavebních výrobků a evropsky harmonizovaného sy
stému posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP systému 3

•  k použití v náročných konstrukčních celcích, pro které jsou potřeb
ná speciální ověřování vlastností. Ta se ověřují podle AVCP systému  
1+ a na základě toho získaly Evropské technické posouzení ETA-17/0910. 
Německý institut pro stavební techniku DIBt vydal technická povolení 
pro použití FIBRANxps v obrácených plochých střechách (Z23.311805), 
po obvodu stavby na soklu a v základech (Z23.331806) a pod základovou 
deskou (Z23.341807). 

ETA je povinná pro použití tepelných izolací v náročných kon-
strukčních celcích: 

•  pod základovou deskou – i v případě vysoké spodní vody, 

•  po obvodu stavby v zemi, 

•  v plochých střechách s opačným pořadím vrstev, i v zelených střechách 
a pod parkovacími plochami. 

FIBRANxps je pod stálou kontrolou nejrůznějších zkušebních ústavů:

Za použití surovin šetrných k životnímu prostředí!

Výroba FIBRANxps je již od samého začátku výhradně ekologická. Použí
vají se výhradně suroviny šetrné k životnímu prostředí, což pro výrobu 
extrudovaného polystyrenu znamená: 

•  bez HBCD

•  bez HFC

Výrobky FIBRANxps jsou vyrobeny takzvanou technologií CO
2
 a mají 

mimo řádně  nízký vliv na globální oteplování Global Warming Potential, 
GWP<5 a nulový vliv na poškozování ozonové vrstvy  Ozone Depletion 
Potential, ODP=0.

Sledovaná a potvrzená trvalá kvalita

Zdravá a ekologická výroba

SI, CRO, ANG

FIBRANxps 300-L

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps ETICS BT-I
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PODLAHA 1, 4

Po
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y

Podlaha mezipatra

Suterénní podlaha

Podlaha  podlahové vytápění

Vysoce zatížená podlaha

N
a/

p
od

  
te

ré
ne

m

Základová deska

Mosty, silnice a železnice

Bazény

Letištní hangáry

STŘECHY 2, 4 

Pl
oc

hé
 s

tř
ec

hy

Obrácená plochá střecha

Plochá střecha

DUO střecha (nízkoenergetické a pasivní domy)

PLUS střecha (oprava, renovace)

Zelená střecha

Terasa

Ši
km

é 
 

st
ře

ch
y Šikmá střecha

Masivní a klasické lehké střechy

Průmyslové, sportovní a zemědělské objekty

STĚNY 3, 1, 4 

Po
d 

te
ré

ne
m Stěna pod terénem (možná přítomnost podzemní vody)

Vertikální izolace základů

O
bv

od
ov

á 
st

ěn
a Podezdívka

Omítané fasády ETICS

Kamenné obklady

Pohledový beton (vnitřní nebo sendvičová izolace)

Sendvičové panely

Vnitřní stěny k nevytápěné místnosti

Řešení tepelných mostů (balkóny, okenní výklenky, hrany desek, spoje 
proti zemětřesení) 

POUŽITÍ V PRŮMYSLU 4 

Panely, okenní/dveřní rámy, dveřní křídla, kontejnery...

1 Viz brožura: 0100 KATALOG VÝROBKŮ
2 Viz brožura: 0111 OBRÁCENÉ PLOCHÉ STŘECHY
3 Viz brožura: 0130 FASÁDY
4 Viz brožura: 0150 KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU

Doporučená oblast použití
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1 Viz brožura: 0100 KATALOG VÝROBKŮ
2 Viz brožura: 0111 OBRÁCENÉ PLOCHÉ STŘECHY
3 Viz brožura: 0130 FASÁDY
4 Viz brožura: 0150 KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU

jsou určeny k průmyslovému použití a zpracování.FIBRANxps FABRIC

jsou určeny k realizaci omítaných konstrukčních celků (systém ETICS, ITICS), protože jejich povrchová struktu
ra umožňuje dobrou přilnavost. Důležitou výhodou desek ETICS je tloušťková tolerance nejvyšší třídy T3, což 
umožňuje kvalitní realizaci fasád. Mezi ETICS GF a BT volíme na základě hmotnosti finálního obkladu (fasádní 
omítka / kamenný obklad). 

FIBRANxps  ETICS GF 

ETICS BT-I

je díky hladkému povrchu vhodný pro aplikace, kde není potřeba finálního zpracování. Desky se velmi často 
používají jako viditelná tepelná izolace ve větších agrárních objektech.

FIBRANxps MAESTRO 

FIBRANxps  300-L, 400-L,  
500-L, 700-L

desky se používají u konstrukcí ve styku se zemí a v aplikacích obrácených plochých střech. Mezi deskami  
s pevností v tlaku od 300 do 700 kPa volíme v závislosti na očekávaném zatížení. 

FIBRANxps INCLINE desky umožňují přesné provedení spádů. Používají se jako náhrada spádového betonu, protože snižují 
celkovou hmotnost a zvyšují tepelně izolační vlastnosti konstrukčního celku. Se spádem můžeme začít už  
u 1 cm tloušťky desky.

Povrch desek podmiňuje jejich použití

FIBRANxps  
INCLINE

FIBRANxps  
ETICS GF

FIBRANxps  
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

HLADKÝ

Povrch

FIBRANxps  
300-I

Používáme u vícevrstvé pokládky tepelné 
izolace. 

“I” HRANA

FIBRANxps  
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

Zamezení vzniku liniových tepelných mostů 
u jednovrstvé pokládky. 

“L” HRANA

FIBRANxps  
MAESTRO

Zamezení vzniku liniových tepelných mostů, 
což umožňuje snazší provedení střešních  
a stropních aplikací.

"PERO-DRÁŽKA"

Hrany

ŘEZANÝSTRUKTUROVANÝ POVRCH

FIBRANxps  
ETICS BT-I

STRUKTUROVANÝ POVRCH S DRÁŽKAMI
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TECHNICÉ ÚDAJE  
FIBRANxps
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Tvar stykové hrany – – /

Povrch – – Hladký Hladký Hrubý s nebo  
bez drážek

Rozměry desek – délka x šířka mm – 1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

2800/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600 EN 822

Tolerance tloušťky – Ti T1 T3 EN 823

Pevnost v tlaku při 10 % deformaci kPa CS(10\Y)i 300* 300* 400 500 700 300 300* 300 EN 826

Modul pružnosti v tlaku MPa E 20 20 25 30 40 20 15 15 EN 826

Pevnost ve smyku τ MPa – – – – – – 0,15 0,15 EN 12090

Smykový modul G MPa – – – – – – 2,6 2,6 EN 12090

Pevnost v tlaku po 50 letech  
a < 2 % deformaci kPa CC 

(2/1,5/50) 130 130 155 180 235** 130 – – EN 1606

Jmenovitá hodnota 
pevnosti v tlaku 
pod základovou 
deskou

50–120 mm

kPa f
cd

185 185 200*** 215 305** – – –
Dibt Z-23. 
34-1807

140–200 mm 160 160 185*** 215 – – – –

Pevnost v tahu kolmo k rovině 
desky σmt

kPa TRi 400 EN 1607

Rozměrová stálost při teplotě  
70 °C a vlhkosti 90 % % DS(70,90) ≤ 5 EN 1604

Deformace při tlaku 40 kPa  
a tepelném zatížení 70 °C % DLT(2)5 ≤ 5 EN 1605

Lineární součinitel tepelné  
roztažnosti α-20 ~ +70 °C

mm/mK – 0,075

Odolnost – cyklus mráz a tání – FTCDi 1 – EN 12091

Teplotní rozsah °C – 50 – +75 EN 14706

Odolnosti proti ohni – Třída E EN 13501-1 

Dlouhodobá  
nasákavost vody  
při úplném 
ponoření

hladký povrch
Vol.
%

WL(T) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 – –

EN 12087
hrubý povrch WL(T) – – – – – – 1,5 1,5

Dlouhodobá  
navlhavost  
při difuzi

20–30 mm 

Vol.
%

WD(V) 3 3 3 3 3 3 – – 

EN 1208850–60 mm WD(V) 2 2 2 2 2 2 – –

80–200 mm WD(V) 1 1 1 1 1 1 – –

Difuzní odpor – MUi 150 150 50 50 EN 12086

* Deklarovaná pevnost v tlaku při 10 % deformaci je pro tloušťku 20 mm a 30 mm 250 kPa.
** Pro tloušťky od 80 do 120 mm.
*** Stanoveno lineární interpolací.

Technické údaje

VYLEPŠENO!

VYLEPŠENO!

VYLEPŠENO!

VYLEPŠENO!

VYLEPŠENO!

VYLEPŠENO!

VYLEPŠENO!
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300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

Tepelná vodivost 
deklarovaná 
hodnota1

λ
D25

 λ
D25

 λ
D25

 λ
D25

 λ
D25

 λ
D25

 

 20 mm

W/mK

0,032 0,032

 30 mm 0,032 0,032

 40 mm 0,032 0,032

 50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

 60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

 80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

160 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

180 mm 0,036 0,036 0,036 0,036

200 mm 0,036 0,036 0,036 0,036

1 Vypočítá se podle výrobkové normy EN 13164 na období 25 let. 

Deklarovaná tepelná 
vodivost po 50 letech  300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

 20 mm

W/mK

0,032 0,032

 30 mm 0,032 0,032

 40 mm 0,032 0,032

 50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

 60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

 80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

160 mm 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037

180 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

200 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

Tepelná vodivost
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Kvalitu výrobků FIBRANxps zajišťujeme v souladu s normami SIST EB 13164 a SIST EN 13172. Normy 
předpisují procesy, které stanovují rozsah a četnost měření u akreditovaných a nezávislých institutů a 
četnost vlastních měření v laboratoři.
Jelikož FIBRAN své výrobky prodává po celé Evropě a mimo její hranice, je jejich kvalita kontrolována i 
podle místních norem určitých zemí, z nichž některé mají vysoce vyspělé a zvlášť náročné stavební trhy.
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FIBRAN s.r.o.
Revoluční 1082/8
CZ110 00 Praha 1

Adresa výrobního závodu:
Průmyslová zóna Joseph
434 01 Havraň

prodej a technická podpora: +420 778 981 111 

email: fibran@fibran.cz

www.fibran.cz

FIBRAN d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 1
SI8000 Novo mesto

Sledujte nejnovější stavební řešení i na sociálních sítích.

www.energyshield.biz
FIBRAN
Česko 

FIBRAN
Česká republika

Fibranfibran_cz


