
■  Stejné statické, protipožární a zvukově izolační vlastnosti 

jako osvědčené sádrovláknité desky fermacell

■  Trvale váže a zneškodňuje škodlivé látky a emise z interiérů 

staveb

■  Účinkuje i pod difúzně otevřenými obklady

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)

■  Spojuje statické vlastnosti osvědčených sádrovláknitých 

desek fermacell se stavebně fyzikální funkcí parobrzdy

■  Tato multifunkční deska nahrazuje vícevrstvé opláštění 

a přináší úspory času a nákladů

■  Může být použita jako přímé opláštění (kašírovanou stranou 

směrem do konstrukce) i v kombinaci s instalační rovinou 

(kašírovanou stranou směrem do interiéru)

Druhy desek 

Sádrovláknité desky fermacell

Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry 

a papírových vláken, z výroby hydrofobizované.

Sádrovláknité desky fermacell greenline

Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry 

a papírových vláken, z výroby hydrofobizované. Jejich 

speciální úprava z amino-biopolymerů má čistící účinek na 

vzduch ve vnitřním prostředí.

Sádrovláknité desky fermacell Vapor

Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry 

a papírových vláken, z výroby jednostranně kašírované 

parobrzdnou vrstvou a hydrofobizované.

■  Univerzální deskový materiál pro řešení požární bezpečnosti, 

ochrany proti hluku, statiky a vlhkých místností staveb

■  Sádrovláknité desky fermacell poskytují stabilitu 

a bezpečnost konstrukcí dřevostaveb

■  Sádrovláknité desky fermacell přispívají ke zdravému 

vnitřnímu prostředí budov a celkové kvalitě bydlení

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)
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Rozměry v mm Tloušťka

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Plošná hmotnost m²

11,5 kg 15 kg 18 kg 21 kg

Sádrovláknité desky fermacell

1 500 × 1 000

2 000 × 625

2 000 × 1 250

2 500 × 1 250

2 540 × 1 250

2 600 × 625

2 750 × 1 250

3 000 × 1 250

Přířezy na vyžádání

Sádrovláknité desky fermacell s TB hranou

1250 x 1200

1000 x 1250

2 000 × 1 250

2 540 × 1 250

fermacell greenline

1 500 × 1 000

3 000 × 1 250

Přířezy na vyžádání

fermacell Vapor

3 000 × 1 250

3 000 × 1 250

Přířezy na vyžádání

Rozměrové tolerance při ustálené vlhkosti pro standardní formáty desek

Délka, šířka ± 0 – 2 mm

Rozdíl diagonál ≤ 2 mm

Tloušťka: 10/12,5/15/18 ± 0,2 mm

Osvědčení/označení

Evropské technické osvědčení ETA-03/0050

Osvědčení stavebního dozoru Z-9.1-434

Označení podle ČSN EN 15283-2 GF-I-W2-C1

Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 nehořlavý, A2

Požární odolnost – vícepodlažní dřevostavby a nástavby – Třída budov 4

Účinnost požární ochrany podle ČSN EN 13501-2 (vícepodlažní dřevostavby)

K210 10 mm

K230 18 mm nebo 2 × 10 mm

K245 1) 2 × 15 mm

K260 2 × 18 mm nebo 3 × 12,5 mm

1) Použití K
2
45 v rámci konceptu požární bezpečnosti

Jmenovité hodnoty

Objemová hmotnost ρK 1 150 ± 50 kg/m³

Faktor difúzního odporu µ 13 ¹)

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,32 W/m.K

Měrná tepelná kapacita c 1,1 kJ/kg.K

Tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm²

Bobtnání po 24 hod. uložení ve vodě < 2 %

Teplotní součinitel roztažnosti αT 0,001 %/K

Roztažnost/smrštění při změně rel. vlhkosti o 30 %  

a při teplotě 20°C

0,25 mm/m

Ustálená vlhkost při rel. vlhkosti vzduchu 65 %  

a při teplotě 20°C

1,3 %

Hodnota pH 7 – 8

Charakteristické hodnoty tuhosti pro sádrovláknité desky fermacell  
v N/mm2 pro výpočty dle ČSN EN 1995-1-1

Deskové působení

Modul pružnosti v ohybu Em, mean 3 800

Modul pružnosti ve smyku G mean 1 600

Stěnové působení

Modul pružnosti v ohybu Em,mean 3 800

Modul pružnosti v tahu Et,mean 3 800

Modul pružnosti v tlaku Ec,mean 3 800

Modul pružnosti ve smyku Gmean 1 600

Charakteristické hodnoty pevnosti pro 
sádrovláknité desky fermacell  
v N/mm2 pro výpočty podle 
ČSN EN 1995-1-1 

Jmenovitá tloušťka v mm

10 12,5 15 18

Stěnové působení

Ohyb fm, k 4,6 4,3 4,0 3,6

Smyk fv, k 1,9 1,8 1,7 1,6

Stěnové působení

Ohyb fm, k 4,3 4,2 4,1 4,0

Tah ft,k 2,5 2,4 2,4 2,3

Tlak fc, 90, k 8,5 8,5 8,5 8,5

Smyk fv, k 3,7 3,6 3,5 3,4

Technické údaje – sádrovláknité desky fermacell, fermacell greenline a fermacell Vapor

Další údaje a informace lze nalézt v Evropském technickém osvědčení 
ETA 03/0050. 

1) Pro fermacell Vapor platí odlišný údaj:
 Hodnota s

d
 = 3,1/4,5 m – podle způsobu zabudování

7


