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| VŠEOBECNÉ POKYNY 

Foukané izolace STEICO smí zpracovávat pouze vyškolený 
a certifikovaný personál společnosti STEICO SE.

• Je třeba respektovat důležité požadavky, jako jsou 
ochrana proti vlhkosti, ochrana proti požáru, ochrana 
proti teplu a vzduchotěsnost.

• Foukaná izolace nenahrazuje vzduchotěsnou a 
větrotěsnou vrstvu.

• Základním předpokladem pro využití ekonomických výhod 
foukané izolace a pro hladkou, bezpečnou a úspěšnou 
realizaci zakázky je dobrá příprava stavby.

• Jako pomůcka pro vyhotovení nabídky jsou na webových 
stránkách www.ausschreiben.de/katalog/steico 
k dispozici texty k nejčastěji objednávaným položkám.  

| PŘÍPRAVA STAVBY

• Přesné naplánování termínů.

• Před odevzdáním nabídky musejí být k dispozici kompletní 
plánovací podklady a podrobné výkresy pro výpočet 
objemu a spotřeby materiálu, pro detailní řešení/speciální 
přepážky atd.

• Vyjasnění rozhraní: 
- Kdo je odpovědný za podklad, kdo za další vrstvy  
(např. omítky nebo střešní krytina). 
- Kdo odpovídá za zhotovení a uzavření otvorů pro 
aplikaci foukané izolace.

• Doporučujeme, abyste investorovi a vedení stavby před 
zahájením prací spolu s nabídkou předložili i potřebné 
informace.

• Při práci ve výškách nad 3,5 m je třeba nainstalovat lešení. 
Musejí být dodržovány směrnice týkající se bezpečnosti 
práce specifické pro příslušnou zemi.

• Je třeba vyjasnit potřebu místa na stavbě. Odstavné, 
resp. parkovací místo pro dodávku by se mělo nacházet 
v blízkosti stavby.

• Stavba musí být zametená. Jednotlivé stavební části 
musejí být volně přístupné.

• Je třeba zajistit, aby do úrovně pro foukanou izolaci 
nepřečnívaly šrouby nebo hřebíky, protože by mohly 
způsobit poškození hadice, a narušit tak hladký průběh 
aplikace.

• Vestavná svítidla / bodová světla musejí být zakryta 
protipožárním krytem podle pokynů výrobce. Styky na 
komínech musejí být provedeny v souladu s příslušnými 
protipožárními předpisy.

• Z hygienických důvodů je doporučováno používat při 
aplikaci foukané izolace respirátor (P2). Kromě toho by 
měl být používán ochranný oděv.

Napájení elektrickým proudem 
( Je třeba dodržovat směrnice VDE.) 

• U třífázových strojů 400 V, 16 A, Euro zástrčka CEE, 
5pólová s nulovým vodičem, (jistič C16).

• U jednofázových strojů jištění 220 V a min. 16 A (C16).

• Napájecí kabely ke stroji a zesilovací stanici by měly mít 
velký průřez (min. 2,5 mm²).

• Přívodní kabely by neměly být delší než 30 m.  
Kabely by měly být z bubnů kompletně odmotány.

• Stroj by měl být připojen k vlastnímu elektrickému 
obvodu. Příliš nízký proudový výkon může vést 
k poruchám stroje a ztrátě výkonu.
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| DALŠÍ PŘÍPRAVA STAVBY

• Pole pro aplikaci foukané izolace musejí být uzavřená. 
Musejí být vytvořena formou přepážek, zdvojování 
a křížení latí jsou nepřípustné. U sedlové střechy je třeba 
dbát na stavěcí prkno v oblasti hřebenu.

• Vzniklé spáry nebo štěrbiny nesmějí být širší než 1 cm. 
Široké spáry lze utěsnit izolací STEICOflex nebo vlnou 
STEICOcanawool.

• Při použití izolace STEICOfloc musejí být stěny přepaženy 
ve vzdálenosti > 3,0 m. U izolace STEICOzell činí tato 
vzdálenost maximálně 3,5 m. Alternativně mohou být do 
polí jako pojistka proti sklouznutí umístěny příčné trámky 
(např. 40/60 mm). Tyto trámky se připevní na obložení ve 
vzdálenosti cca 1 m.

• Všechny vestavěné dílce, jako jsou např. příčné nebo 
šikmé výztuhy, musejí být označeny. Totéž platí pro 
kabelové svazky a větrací trubky, které jsou zabudované 
do polí.

• Pole o velikosti < 0,25 m² by měla být před uzavřením 
konstrukce vyplněna izolací STEICOflex nebo vlnou 
STEICOcanawool.

• Pole o šířce < 10 cm nebo o tloušťce izolace < 10 cm by 
rovněž měla být vyplněna izolací STEICOflex nebo vlnou 
STEICOcanawool.

• Plynulé, homogenní plnění garantuje trvalou odolnost 
proti sesedání.

• Smějí být používány pouze fólie, které jsou výrobcem pro 
foukanou izolaci schválené, jako jsou např. těsnicí fólie 
STEICOmulti.

• Vzdálenost latí nosné konstrukce by měla činit max. 
42 cm.

• Vzdálenost spon použitých k připevnění parobrzdné fólie 
na nosnou konstrukci činí max. 10 cm.

• Alternativně doporučujeme použít dřevovláknité pásy 
STEICO nebo dodatečnou lať podél krokve.

• Při pokládce fólie v příčném směru doporučujeme, aby 
byl přesah uprostřed pole do kříže přelepen lepicí páskou 
STEICOmulti tape. Alternativně může být podél lepeného 
spoje jako mechanické zajištění namontována dodatečná lať.

• Desky pod omítkové systémy nesmějí být před aplikací 
foukané izolace omítnuty nebo vystěrkovány. Mohlo by to 
vést ke vzniku trhlin nebo odlupování omítky!

• Před aplikací foukané izolace by rovněž neměly být 
namontovány sádrokartonové nebo cementovláknité 
desky. Při montáži těchto desek je třeba dodržovat 
pokyny výrobce. 

• Vzduchotěsné dutiny musejí být plněny pomocí 
odvzdušňovacích hubic nebo trysek.

 POZOR: U izolace STEICOzell činí maximální  
výška při plnění otočnou hubicí 1,50 m.

• Společnost STEICO doporučuje vyzkoušet nejprve 
nastavení stroje a požadovanou objemovou hmotnost na 
vybraných polích a příslušné parametry si poznamenat.

• Po dokončení prací je třeba vyhotovit protokol 
o provedení prací (viz strana 12). Originál se přiloží 
k faktuře a jednu kopii si ponechá firma provádějící 
izolační práce.M.T.A. .s
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| OTVORY PRO APLIKACI FOUKANÉ  
 IZOLACE HADICÍ  

• Otvory pro aplikaci foukané izolace by měly mít průměr 
104 mm nebo 120 mm, viz uzavírací zátka STEICO.

• Při aplikaci foukané izolace v oblasti stropu by otvory 
měly být vyvrtány cca 30 cm od stěny.

U zavětrovacích výztuh nevrtejte otvory uprostřed, 

ale v nejvyšším bodě 
Pole o šířce < 10 cm nejdříve vyplňte 

flexibilní izolací STEICOflex

U úzkých, vodorovných polí vyvrtejte otvory 

vpravo uprostřed (do výšky 50 cm)

Otvory uprostřed, 

10–12 cm shora

M.T.A. .s
po

l. s
 r.o

.



Foukaná izolace STEICOzell / STEICOfloc 

Pokyny pro zpracování foukané izolace STEICOzell / STEICOfloc 5

| ZHUTNĚNÍ

• Pomocí zkušební bedny zkontrolujte objemovou hmotnost 
foukané izolace: nastavte stroj na foukání izolace na 
0,1 m³ a poté zkontrolujte správnou funkci stroje (kontrola 
manometrem).

• Vypočítejte a zkontrolujte potřebné zhutnění polí 
(příček).Vypočítejte objem u 2–3 polí a porovnejte ho 
s nafoukaným množstvím (kg). Tento proces by měl 
být zopakován pro každé patro, protože se s výškovým 
rozdílem mohou měnit i tlakové poměry foukacího stroje.

• Potřebné hodnoty zhutnění jsou uvedeny v následujících 
tabulkách.

| TABULKA S HODNOTAMI ZHUTNĚNÍ  
 PRO IZOLACI STEICOzell   
 Z-23.11-1120, ETA-12/0011

Minimální objemová hmotnost STEICOzell [kg/m³]

Tloušťka izolace konstrukce do 16 cm 17–22 cm 23–28 cm 29–34 cm 35–40 cm

Strop - volné foukání 32 32 32 32 32

Zdvojená podlaha 

35 35 35 35 35

Falešný strop

Strop nejvyššího patra

Střecha se sklonem do 20° 

Střecha se sklonem od 20° do 60°

Střecha se sklonem nad 60°

Stěny

• Předpokladem pro odolnost proti sesedání je nafoukané 
množství dle tabulky s hodnotami zhutnění a rovnoměrné 
rozložení izolace STEICOzell v příčce.

• U prefabrikovaných dílců musí být v důsledku následné 
přepravy aplikováno o 7 kg/m³ materiálu více. Pole 
s nafoukanou izolací musejí být na stavbě zkontrolována, 
aby bylo zaručeno splnění vysokých požadavků na kvalitu.

• Je-li izolace v oblasti stropu foukána volně, není nutné 
překrytí!!! 

Bi
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Tip pro předběžný odhad spotřeby materiálu:40 kg /m³

M.T.A. .s
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| TABULKA S HODNOTAMI  
 ZHUTNĚNÍ PRO IZOLACI   
 STEICOfloc Z-23.11-2070

Minimální objemová hmotnost STEICOfloc [kg/m³]

Tloušťka izolace konstrukce do 16 cm 17–22 cm 23–28 cm 29–34 cm 35–40 cm

Strop - volné foukání  30 32 34 34 34

Zdvojená podlaha 

38 40 43 44 48
Falešný strop

Strop nejvyššího patra

Střecha se sklonem do 20° 

Střecha se sklonem od 20°  
do 60°  

43 45 47 49 51

Střecha se sklonem nad 60°
47 50 52 55 57

Stěny

• Předpokladem pro odolnost proti sesedání je nafoukané 
množství dle tabulky s hodnotami zhutnění a rovnoměrné 
rozložení izolace STEICOfloc v příčce.

• U prefabrikovaných dílců musí být v důsledku následné 
přepravy aplikováno o 5 kg/m³ materiálu více. Pole 
s nafoukanou izolací musejí být na stavbě zkontrolována, 
aby bylo zaručeno splnění vysokých požadavků na kvalitu.

• Je-li izolace v oblasti stropu foukána volně, musí být 
započítáno 15% překrytí.

M.T.A. .s
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| APLIKACE ZHUTNĚNÉ FOUKANÉ  
 IZOLACE DO STŘEŠNÍCH, STROPNÍCH  
 A STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ 

• Aby bylo zaručeno bezproblémové plnění, měly by být 
plněné stěny přístupné minimálně ze vzdálenosti 1 m.

• Konstrukce (obklady) musejí být dostatečně odolné proti 
tlaku a dimenzované pro aplikaci foukané izolace:

- U obkladů z dřevovláknitých desek doporučujeme   
 tloušťku desky min. 35 mm. Kromě toho by měl být  
 dodržen přesah desek na vazbu min. 250 mm a v jedné  
 příčce by neměly následovat dva styky desek za sebou.  
 Nejsou-li tyto požadavky dodrženy, je třeba učinit  
 dodatečná opatření.

- Dbejte na upevnění obkladů a parobrzdných fólií dle  
 pokynů výrobce.

- Maximální šířka: šířka polí nesmí překročit 85 cm,  
 jinak musí být izolace foukána pomocí 2 hadic.  
 Alternativně může být použita foukací jehla  
 (viz strana 9).

- Výztužné desky (např. sádrové desky), které se na  
 krokev / sloupek upevňují přímo bez nosné konstrukce,  
 musejí být během aplikace foukané izolace dočasně  
 zajištěny provizorním latěním, aby nedošlo k jejich  
 deformaci nebo vylomení. V oslabených oblastech,  
 např. u průlomů, musejí být dodatečně zajištěny  
 i obklady tuhé v ohybu.

- Materiál ležící na podlaze již nepoužívejte, protože  
 jinak by se do stroje mohly dostat nečistoty (hřebíky,  
 kamínky atd.) a mohlo by dojít k poškození těsnicích  
 manžet nebo otočného podavače.

M.T.A. .s
po

l. s
 r.o
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| OTOČNÉ ODVZDUŠŇOVACÍ HUBICE

U vysoce vzduchotěsných konstrukcí doporučujeme použít 
otočnou odvzdušňovací hubici.

Otočné hubice umožňují bezprašné a rychlé plnění dutin. 
Konstrukce netrpí množstvím vzduchu, protože přebytečný 
vzduch může unikat otvory v hubici nebo může být aktivně 
odsáván.

Pomocí otočných odvzdušňovacích hubic mohou být izolací 
STEICOzell (max. výška příčky 150 cm) nebo STEICOfloc 
plněny stěnové konstrukce se sloupky.

Aplikace celulózy otočnou hubicí vyžaduje velké zkušenosti 
(nastavení stroje).

Homogenní plnění dutin často závisí na kvalitě povrchu 
obkladu. U speciálních konstrukcí by aplikace nejprve měla 
být vyzkoušena na vzorové stěně.

Překážky v dutině musejí být před aplikací bezpodmínečně 
označeny.

PRINCIP PLNĚNÍ 

Otočná odvzdušňovací hubice se zavede do přesného 
otvoru vyřezaného děrovkou. Izolace se do dutiny fouká 
tak dlouho, …

… dokud nedosáhne k hrdlu hubice.  
To lze poznat podle sílícího hluku.

Poté se hrdlo hubice postupně otočí  
směrem k oběma rohům dutiny.  
Dosáhne se tak optimálního zhutnění  
v horní části.

M.T.A. .s
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l. s
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| FOUKACÍ JEHLA

U foukací jehly se jedná o ohnutou trubku se špičkou pro 
snadné zapíchnutí a zhutnění v příčce.

VÝHODY
• Rychlá, jednoduchá alternativa k aplikaci foukané izolace 

2 hadicemi, lze tak izolovat příčky o šířce > 85 cm.

• Lze dosáhnout vyšší objemové hmotnosti (prefabrikace!).

• Možnost dodatečného zhutnění, pokud nebylo dosaženo 
požadované objemové hmotnosti.

• Umožňuje optimální plnění v horní části i u velkých 
tlouštěk izolace v oblasti stropu.

Níže je formou náčrtků znázorněna správná technika 
foukání na příkladu stěny:

Tato metoda vyžaduje velké zkušenosti a předpokládá 
zručnou manipulaci s foukanými izolacemi.

Při plnění stěn, stropů a střech se stabilními obklady je pro 
jehlu doporučován oválný otvor (viz strana 11). Průměr otvoru 
závisí na průměru použité jehly. Průměr vrtací korunky by měl 
být minimálně o 15–20 mm větší.

| TĚSNICÍ HOUBA

Při plnění hadicí nebo foukací jehlou doporučujeme 
používat těsnicí houbu.

Při plnění foukací jehlou za fólií lze většinou od použití těsnicí 
houby upustit, protože funkci těsnění převezme fólie.

Fólie se přitom na vhodném místě propíchne špičkou jehly.  
Při plnění je třeba dávat pozor na to, aby se fólie dále netrhala.

Vložení 

foukací jehly

Přesunování 

foukací jehly

Vytažení a 

přesun foukací 

jehly do horní 

části prostoru

Dokončení 

výplně horní 

části.

použití hadice s těsnicí houbou

M.T.A. .s
po

l. s
 r.o
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| FOUKACÍ TRYSKY A TELESKOPICKÉ  
 FOUKACÍ TRYSKY 

Foukací odvzdušňovací tryska je určena pro prefabrikaci 
vodorovných prvků.

VÝHODY

• časově úsporná a jednoduchá manipulace

• rovnoměrné rozložení a zhutnění v konstrukci

• U izolace STEICOzell lze dosáhnout vyšší objemové 
hmotnosti, protože s tryskou lze velmi dobře dodatečně 
zhutňovat (min. 42 kg/m³). 

• snadná ovladatelnost a možnost kontroly

• díky hladkému povrchu trysky na trysce neulpívá téměř 
žádná izolace  

• nízké zatížení obkladu díky odvzdušnění (pasivní/aktivní)

• Otvory pro aplikaci foukané izolace mohou být pomocí 
vrtací korunky o délce cca 85 mm vyvrtány do prahu nebo 
ližiny.

| VOLNÉ FOUKÁNÍ 

• Plocha, na kterou bude izolace foukána, musí být čistá 
a nesmějí se na ní nacházet žádné předměty.

• Otvory mezi krokvemi a zdivem musejí být uzavřeny 
pomocí lepicích pásek, fólií nebo stavěcích prken, aby 
foukaná izolace nemohla uniknout ven.

• Schůdky ke střešním výlezům, vikýřům, komínům, 
větracím trubkám, anténním rozdělovačům atd. musejí 
být provedeny jako zvláštní výkon ze strany stavby.

• Schody na půdu musejí být případně přepaženy na min. 
tloušťku izolace.

• Větrací šachty musejí být chráněny před vniknutím 
foukané izolace.

• Vestavná svítidla / bodová světla musejí být zakryta 
protipožárním krytem podle pokynů výrobce.

• Izolace musí být chráněna před příliš silným působením 
větru v podkroví.

• U izolace STEICOfloc by měl být povrch postříkán vodou. 
Po oschnutí se vytvoří povrch podobný kartonu, který 
zabraňuje zviřování vloček.M.T.A. .s
po

l. s
 r.o
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| VYVRTÁNÍ OVÁLNÉHO OTVORU  
 PO  APLIKACI FOUKANÉ IZOLACE  
 FOUKACÍ JEHLOU 

| UZAVŘENÍ OTVORŮ PO APLIKACI  
 FOUKANÉ IZOLACE POMOCÍ  
 SYSTÉMOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STEICO

K uzavření otvorů po aplikaci foukané izolace 
doporučujeme použít těsnicí náplast STEICOmulti tape P 
pro vnitřní izolaci nebo uzavírací zátku STEICO pro otvory 
v dřevovláknitých deskách. Dokonalé sladění systémového 
příslušenství STEICO s izolačními a konstrukčními materiály 
STEICO garantuje dlouhou životnost konstrukce.

vrtání kulatého otvoru 

vrtání našikmo 

podélný otvor 

Pokyny pro zpracování STEICO odpovídají aktuálnímu stavu techniky a v případě potřeby jsou upraveny. Při intenzivním školení na stavbě  

(doprovod na stavbě) mohou být pracovní pokyny a informace převedeny do praxe.

V případě nesrovnalostí, které by mohly být způsobeny foukanou izolací, je třeba práce zastavit a informovat místního obchodního partnera  

nebo kontaktní osobu společnosti STEICO SE. Za chyby při zpracování společnost STEICO SE neručí.
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 Stavební systém od přírody

OPOTVRZENÍ O PROVEDENÍ PRACÍ PRO FOUKANÉ IZOLACE STEICO 
 
STEICOzell 
DIN EN 13501-1 , Klasse E
stavební osvědčení 
Nr. Z–23.11–1120
λB 0,040 W(m*K)
gem. ETA-12/0011 
λD 0,038 W(m*K)

STAVEBNÍ SYSTÉM Z PŘÍRODY

Podepište prosím vystavené osvědčení k objektu a 
kopii odešlete faxem

Provádějící firma STEICO partner 

Jméno / firma:

Ulice / č. popisné:

PSČ / obec:

Stavební záměr 

Jméno / Objekt

Ulice / č. popisné:

PSČ / obec:

Telefon 

E-Mail

Potvrzení STEICO partnera, že bylo v konstrukcích dosaženo těchto hodnot zhutnění: 

Konstrukce 
Střecha, strop, stěna 
volné foukání atd.

Změřená tloušťka 
konstrukce   

[cm]

Izolovaná plocha 
bez podílu dřeva  

[m²]

Zpracované
množství  

[kg]

Vypočítaná
objemová hmotnost  

[kg/m³]

Požadovaná
objemová hmotnost  

[kg/m³]

Izolační práce jsou provedeny v souladu s obecným schválením stavebního dohledu a pokyny pro zpracování 
foukaných izolací STEICO. 

STEICOfloc 
DIN EN 13501-1 , Klasse E
stavební osvědčení 
Nr. Z–23.11–2070 
λB 0,039 W(m*K)
gem. ETA-16/0141 
λD 0,038 W(m*K)

Telefon / Fax

E-Mail

Podpis / razítko STEICO partnera

Podpis investora / objednavatele

Místo, datum 

Místo, datum 
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