
Zbavte se chladu, vlhkosti a plísně v bytových domech
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Vnější izolace je obtížná a nákladná

Výzvy v podobě chladu a vlhkosti 
v bytových domech

Starší bytové domy mají často zastaralé konstrukce. 
Zvláště se to týká vnějších a štítových stěn bytových 
domů. Tradiční izolační řešení mohou často vést k 
nepříjemným důsledkům pro stavbu a její obyvatele v 

podobě špatného vnitřního klimatu a problémů s vlhkostí. 
Může dojít k poškození budovy způsobenému vlhkostí a 
plísní – plíseň je pro obyvatele přímo zdraví škodlivá. 

Špatná izolace Tepelné mosty Vlhkost a kondenzace Plíseň

▪   Vysoké náklady na lešení 
Stavba a pronájem lešení pro provádění renovace fasád 
jsou nákladné a těžkopádné.

▪   Zatížení budovy hlukem 
Vnější renovace fasád způsobují hluk a ruší obyvatele 
bytového domu – pro ty je stresující trávit volný čas 
při hluku z vrtání, šroubování a montáže při práci 
řemeslníků na fasádě.

▪   Časově náročný stavební proces 
Od zahájení renovace fasád až do jejího dokončení 
uplyne relativně dlouhá doba. Pro obyvatele je 
samozřejmě stavba spojená s přítomností lešení a 
stavebních materiálů kolem nich obtěžující.

▪   Nespokojení obyvatelé 
Je velmi pravděpodobné, že obyvatelé budou celkově 
nespokojeni. Stížnosti na řemeslníky, hluk a jiné 
nepříjemnosti automaticky povedou k nespokojenosti 
obyvatel a správa bytového domu se tak bude potýkat s 
potížemi a problémy.

Řemeslníci říkají:
V porovnání s jinými řešeními na trhu máme zkušenost, že systém SkamoWall se 
instaluje výrazně rychleji a také zpracování je podstatně snadnější.

Martin Lægdsmand, zednický mistr 
Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S 

S časově náročnými a nákladnými řešeními navíc souvisejí další problémy. Ty jsou v mnoha případech způsobeny 
prováděním řešení, jako je vnější renovace fasády. Tato řešení jsou spojena například s tímto:
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Výhody systému SkamoWall

Materiál je lehký
Desky SkamoWall jsou velmi lehké a proto se s nimi 
snadno manipuluje.

Minimální stěhování a nepříjemnosti pro obyvatele
Stěhování obyvatel je prakticky zbytečné, protože 
instalace je rychlá a snadná.

Materiál je snadno zpracovatelný
Desky SkamoWall Board lze zpracovat pomocí zcela 
běžného ručního nářadí tak, aby vyhověly vašim 
požadovaným cílům.

Renovace bytů samostatně
Instalace systému SkamoWall je rychlá a snadná. Tak lze 
snadno stihnout jeden byt najednou.

Trvale udržitelné nakládání s odpady
Systém se skládá z přírodních materiálů a případný odpad 
se zneškodní v rámci nakládání s komunálním odpadem.

Do desky SkamoWall lze upevnit šrouby
TV, radiátor atd. lze namontovat pomocí šroubů přímo 
do desky SkamoWall. Chcete-li maximalizovat pevnost 
šroubů v desce SkamoWall, doporučujeme použít 
hmoždinky.
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Obvyklé problémy s vlhkostí, 
chladem a tepelnými ztrátami

Ztráta tepla a chladné proudění
Špatná izolace je hlavní příčinou celkové tepelné ztráty 
budovy. Tím, že zajistíte optimální izolaci, můžete výrazně 
snížit tepelné ztráty obydlí.

SkamoWall zlepšuje izolaci a brání chladnému proudění z 
vnější stěny, což snižuje tepelné ztráty a zvyšuje komfort.

Studené stěny
Studené stěny jsou typickým příznakem problému 
s vlhkostí v místnosti, který se v dlouhodobém 
horizontu rozvine až ve vznik plísně. To znamená, že 
je nutné často odsunout nábytek od stěn.

Parapety
Přehlíženým místem, kde je často nedostatečná 
izolace, jsou parapety pod velkými okny. Zde 
dochází často k tepelné ztrátě, protože izolace je 
nedostatečná.

1

1

2

2
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Tak to vypadá v mnoha bytových domech

V zimních měsících bývá špatně izolovaná stěna na vnitřní straně často 
chladná. Když teplý a vlhký vzduch uvnitř bytu narazí na tento chladný 
povrch stěny, dochází ke kondenzaci a voda se začne ve stěně hromadit. 

Ve stěně tak vzniknou tři problémy:
▪  U studené stěny je nepříjemné sedět – často je vidět, že pohovky a jiný 

nábytek jsou z tohoto důvodu od studené stěny odtaženy
▪  Kondenzace a následná akumulace vody ve stěně zvyšují riziko, že 

stěna vytvoří ideální prostředí pro tvorbu plísní
▪  Tepelná ztráta stěnou je velmi vysoká a poznáte to i na účtu za teplo

Rosný bod

Rosný bod

Venku

Venku

Uvnitř

Uvnitř

SkamoWall

Izolujte zevnitř pomocí SkamoWall – bez problémů

Na rozdíl od tradičních způsobů vnitřní zolace, systém SkamoWall řeší 
problémy s izolací i vlhkostí ve špatně izolovaných stěnách současně. 

Nosným prvkem systému SkamoWall je deska SkamoWall Board, která 
díky své jedinečné struktuře absorbuje vodu, která se již nahromadila 
ve vlhké stěně. Po Instalaci systém obdodbně zajistí, že se v desce 
SkamoWall Board může hromadit veškerá vlhkost ze špatně větraných 
bytů nebo místností. Když je v bytě nebo místnosti dostatečná ventilace, 
systém uvolňuje vlhkost zpět do prostoru, a nikoli do stěny. 

Díky této jedinečné vlastnosti je systém SkamoWall mimořádně vhodný 
pro dodatečnou vnitřní izolaci.
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Praktický případ: Garnisionshaven v Kodani

Hlavním problémem s renovací starých a chráněných budov je nebezpečí vlhkosti a tím pádem i vzniku plísně v 
konstrukcích. Právě proto byl systém SkamoWall použit k renovaci bývalé továrny na oděvy a kasáren z 18. století v 
Rigensgade v Kodani k dodatečné izolaci pod okny a výklenky v chráněné budově třídy A. 

Pro architekta a stavitele projektu bylo rozhodující, aby v jednotlivých místnostech mohly být namontovány nástěnné 
radiátory. Možnost upevnění šrouby a pevnost proti vytržení šroubu proto měla na výběr systému SkamoWall rozhodující vliv.

Projektový manažer uvádí:
Vybrali jsme systém vnitřního zateplení SkamoWall s kalciumsilikátovými zateplovacími deskami, který v 
podstatě odstraňuje vlhkost, zabraňuje vzniku plísní, eliminuje studené mosty a výrazně zvyšuje povrchovou 
teplotu stěny. Současně má jedinečné vlastnosti s ohledem na upevnění šroubů. Naším požadavkem bylo, aby 
radiátory bylo možné zavěsit přímo na desky, aniž by se muselo šroubovat do stěn za deskami, čímž by se 
zvýšilo riziko tepelných mostů. Mimo jiné jsme otestovali, že deska je schopna unést na jeden šroub váhu více 
než 15 kg a více než 100 kg na jedné polici.

Torben Vind, projektový manažer 
Boll+
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Snižte výrazně tepelné ztráty

SkamoWall – kompletní systém

Udržujte teplo se SkamoWall
Deska SkamoWall Board je k dispozici ve třech 
standardních tloušťkách, z nichž každá má určitou 
izolační schopnost. Čím je deska silnější, tím nižší jsou 
tepelné ztráty. V níže uvedené tabulce jsou příklady 
tepelných ztrát v místnosti o rozloze 20 m², kde je teplota 
20 °C. Venkovní teplota je nastavena na 0 °C.

SkamoWall je kompletní systém pro vnitřní izolaci. 
Základním prvkem systému je deska SkamoWall Board, 
která je vyrobena z kalciumsilikátu. Ostatní výrobky tvoří 
příslušenství k zhotovení dokonalé stěny.

Další 
výrobky SkamoWall

Typ izolace Tepelná ztráta

Bez izolace 0,62 kWh

SkamoWall 25 mm (λ 0,068 W/mK) 0,39 kWh

SkamoWall 50 mm (λ 0,068 W/mK) 0,28 kWh

SkamoWall 100 mm (λ 0,068 W/mK) 0,19 kWh

Ochrana hran

Výztužná síť

Perforovaná deska

Klín

Odstraňovač plísní
1

1

Základní nátěr

2

2

Lepidlo

3
Deska

4

4

3

Jemná omítka
5

5

6

Hrubá omítka
6

5

16,1 °C 18,8 °C

Stěna s izolací SkamoWall Board 30mmNeizolovaná stěna



8

Pevnost proti vytržení (svislý tah)
SkamoWall Board  Hloubka šroubu Hmotnost

šroub s hmoždinkou 25 mm – 3,0 × 25 Min. 20 mm 3 kg

šroub s hmoždinkou 50 mm – 4,5 × 50 Min. 45 mm 15 kg

šroub s hmoždinkou 100 mm – 8,0 × 85 Min. 80 mm 25 kg

Pevnost proti vytržení (vodorovný tah)
SkamoWall Board  Hloubka šroubu Hmotnost

šroub s hmoždinkou 25 mm – 3,0 × 25 Min 20 mm 9 kg

šroub bez hmoždinky 50 mm – 4,0 × 50 Min. 45 mm 38 kg

šroub s hmoždinkou 50 mm – 4,0 × 50 Min. 45 mm 14 kg

šroub s hmoždinkou 50 mm – 4,5 × 60 Min. 45 mm 21 kg

Do desky SkamoWall lze upevnit šrouby

kg kg

kg

Příklad upevňovací konzoly
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SkamoWall – výrazné přednosti pro dobrý výsledek

Výzkumný ústav píše:
Na rozdíl od stěn skeletu jsou kalciumsilikátové desky schopny absorbovat z vnitřního klimatu vlhkost, která 
může difundovat materiálem. Když se obsah vlhkosti materiálu zvýší natolik, že na straně směrem k vnější 
stěně dojde ke kapilární kondenzaci, kapilární vlastnosti materiálu zaručí návrat vlhkosti zpět na vnitřní 
stranu směrem do místnosti, protože voda má tendenci směřovat k suché části materiálu. Voda se nyní může 
vypařovat do místnosti, dokud nedojde k rovnováze a povrch nebude suchý.

Pokyn Státního výzkumného ústavu staveb 240
Státní výzkumný ústav staveb

Zabraňuje vzniku plísní
Technologický ústav testoval schopnost 
systému bránit růstu plísní. Po sedmi 
týdnech od montáže SkamoWall není na 
povrchu přítomna plíseň. Celou zprávu 
si můžete přečíst na skamowall.dk.

Vlhkost regulující
SkamoWall má vysoký kapilární účinek. 
To znamená, že vlhkost se pohybuje 
směrem od studené strany stěny na 
teplou stranu, kde se odpařuje do 
místnosti. 

Vysoká izolační hodnota
Při použití SkamoWall se sníží spotřeba 
energie u jednoduché neizolované 
cihlové stěny až o 70 %.

Chrání před ohněm
Požární odolnost desek SkamoWall 
Board je klasifikována na nejvyšší 
požadované úrovni A1 podle 
Evropského systému požární klasifikace 
dle EN 13 501. To znamená, že deska 
SkamoWall Board je klasifikována jako 
nehořlavý materiál.

Výpočet k zakázce

Na adrese Skamowall.dk najdete kalkulačku, kde 
můžete rychle vypočítat spotřebu materiálu na základě 
velikosti stěn. Výpočet lze použít v souvislosti s diskuzí s 
řemeslníkem nebo prodejcem.

Obraťte se na společnost Skamol nebo místního 
řemeslníka
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Návod k instalaci: SkamoWall

Zbavte povrch všech organických částeček 
pomocí přípravku SkamoWall Biocide.

V případě potřeby upravte desky 
SkamoWall Board.

Přeštukujte celý povrch stěrkou SkamoWall 
Smooth Plaster. A teď stačí jen vymalovat.

Výsledkem je perfektní stěna, která vytváří zdravé 
a komfortní klima beze stop po vlhkosti a plísni.

Rozmíchejte lepidlo SkamoWall Adhesive.

Nalepte desky SkamoWall Board na stěnu 
a ujistěte se, že jsou vyrovnané a lícují pro 
natření SkamoWall Primer.

Natáhněte lepidlo SkamoWall Adhesive na 
vyrovnanou stěnu.

Zbruste nerovnosti a yplňte všechny spáry 
stěrkou SkamoWall Plaster.

1

4

7 8 9

2

5

3

6

Izolační systém SkamoWall je 
vhodný jako vnitřní izolace na stěny 
z materiálu jako například:

Cihly

Tvárnice a plynosilikáty

Liaporové zdivo

… a téměř všechny další 
zděné materiály s výjimkou 
dřevostaveb.

A

A

B

B

C

C

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com
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Třída Hodnota Jednotky
Hustota (EN 1602) 225 kg/m³

Odolnost v tlaku (EN 826) 2,800 KPa

Pórovitost (EN 993-1) 91 %

Součinitel difúze vodní páry, µ (EN 12086) 3

Krátkodobá absorbce vody (EN 1609) 28 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti (EN 12667), λ23.50 0.068 W/(m×K)

Třída reakce na oheň (EN 13501-1:2007 + A1:2009) A1

HS kód (Harmonized Commodity Description and Coding System) 6806.90.00

Barva Šedá

Uváděné hodnoty jsou zprůměrovány na základě výsledků standardních testů a moho vykazovat drobné odchylky.
Data obsažená v tomto katalogovém listu jsou uváděna v dobré víře jako technická podpora a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Mohou 
obsahovat tiskové a kontextové chyby.
Revize číslo: 14-03-2018

Datový list: SkamoWall Board

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

Datový list

Třída Hodnota Jednotky
Odolnost v tlaku 5 MPa

Hustota 1,500 kg/m³

Součinitel difúze vodní páry, µ (EN 12086) ≤ 7

Obsah Chromu < 2 mg/kg cementu

Obsah Chlóru 0.003 % hmotnosti

Třída reakce na oheň (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Class A1

HS kód (Harmonized Commodity Description and Coding System) 2824.50.90

Barva Bílá

Uváděné hodnoty jsou zprůměrovány na základě výsledků standardních testů a moho vykazovat drobné odchylky.
Data obsažená v tomto katalogovém listu jsou uváděna v dobré víře jako technická podpora a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Mohou 
obsahovat tiskové a kontextové chyby.
Revize číslo: 14-03-2018

Datový list: SkamoWall Structural Plaster

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Board (Desky)

Třída Hodnota Jednotky
Hustota ≤ 1,400 kg/m³

Odolnost v tlaku CS II

Nasákavost Class W0

Součinitel difúze vodní páry, µ (EN 12086) ≤ 15

Přilnavost ≥ 0.08 N/mm² FP B

Součinitel tepelné vodivosti (průměrné tabulkové hodnoty; P=50%), λ10 dry ≤ 0.45 W/mK

Třída reakce na oheň Class A1

HS kód (Harmonized Commodity Description and Coding System) 2824.50.90

Barva Bílá

Uváděné hodnoty jsou zprůměrovány na základě výsledků standardních testů a moho vykazovat drobné odchylky.
Data obsažená v tomto katalogovém listu jsou uváděna v dobré víře jako technická podpora a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Mohou 
obsahovat tiskové a kontextové chyby.
Revize číslo: 14-03-2018

Datový list: SkamoWall Smooth Plaster

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Smooth Plaster (Jemná omítka)

SkamoWall Structural Plaster (Modelovací omítka)

SkamoWall je schválen dle ETA



www.skamowall.cz

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

    - kompletní stěnový systém

SkamoWall je kompletní systém pro vnitřní izolaci. Základním prvkem 
systému je deska SkamoWall Board. 

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků a využít naší 
záruky, desky musí být namontovány s příslušným pomocným 
systémem.

Vytvořte dokonalou stěnu a zdravé vnitřní klima s jedním kompletním 
systémem: SkamoWall.

Zbavte se problémů s vlhkosti a plísní jednou provždy

Deska

Odstraňovač plísní

Základní nátěr 

Ochrana hranLepidlo

Výztužná síť

Jemná omítkaPerforovaná deska

Klín

Hrubá omítka


