


• Konopná izolace 

• Lněná izolace 

• Izolace z ovčí vlny 

• Izolace ze slámy 



• ekologický přírodní materiál z  

   technického konopí. 

• vhodné pro zateplení střech, stropů,  

   podlah a zdí. 

• může být lepena kukuřičným  

   škrobem a tedy být 100 % BIO. 

• zateplení fasády:  
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1. Střešní krytina 
2. Latě 
3. Kontralatě 
4. Dřevovlánitá podstřešní deska 
5. Konopná izolace mezi 

krokvemi 
6. Parobrána  
7. Konopná izolace v instalační 

mezeře 
8. Sádrokartonová ohnivzdorná 

deska 



1. Dřevitá deska 
2. Konopná izolace mezi stropními trámy 
3. Nosné latě pohledu 
4. Sádrovláknitá deska 

 















Více informací na: 
http://www.prirodnistavba.cz/files/product/2/8/2890/data/Stavebni%
20fyzika%20a%20konstrukce%202.pdf 



+         - 
• pružnost, nesesedavost     hořlavost 

• výborné tepelně izolační vlastnosti 

• vysoké akumulační schopnosti 

• vysoká difúzní propustnost 

• schopnost redistribuce vlhkosti 

• výborné akustické vlastnosti 

• přirozené a zdravé vnitřní klima 

• snadné a zdraví neškodné zpracování a manipulace 

• odolnost proti plísním a škůdcům 

• významně ekologicky prospěšná 

• zdravý návrat k tradičnímu materiálu 

 



• plnohodnotná alternativa ke  

   konopným izolacím 

• ze lněného vlákna 

• vynikající akumulační schopnosti 

• reguluje vlhkost 

• odolná vůči plísním, hnilobě a škůdcům 

• tvarová stabilita 

• dlouhá životnost 

 



• výborné akumulační vlastnosti (poskytuje optimální ochranu před 
chladem v zimě a před horkem v létě) 

• dobrá zvuková izolace 

• zdravotní a ekologická nezávadnost 

• jednoduchá a rychlá montáž, nedráždí kůži ani dýchací ústrojí 

• reakce na oheň: http://www.juta-turnov.cz/naturizol.html 

 

• http://www.prirodnibydleni.cz/lnena-izolace/#video  
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• zateplení střechy (nad krokvemi s nosným roštem; mezi a pod 
krokvemi) 

• zateplení stropu (nad, mezi a pod kleštinami; z horní strany stropu s 
nosným roštem; zateplení dělícího trámového stropu; zateplení 
podhledů) 

• zateplení vnitřní stěny (příčky a předsazené stěny) 

• zateplení obvodové stěny (zateplení sendvičového zdiva či 
obvodových stěn dřevostaveb; zateplení z vnitřní strany obvodové 
stěny; zateplení provětrávané fasády) 

 



• z dovážené australské a novozélandské vlny, z valašských ovcí 

• pro odstranění tuku se vlna propere jádrovým mýdlem a propláchne 
vodou. Splétání vláken do podoby pavučin a plsti probíhá mechanicky 
– bez pojiv. Pro ochranu proti molům je vlna impregnována 
močovinovými deriváty nebo jinými prostředky na bázi přírodních 
látek, zejména pyretroidů 



Použití 

• je nabízena v podobně izolační plsti, vaty k ucpávání dutin, rohoží, 
desek k izolaci fasád, potrubí a k izolaci proti kročejovému hluku 

• pružnou izolaci lze zabudovat i mezi střešní krokve 

• existuje i postup, kterým lze pranou vlnu volně zabudovat na střešní a 
stěnové konstrukce 

• volná izolační vlna se postříká vodním sklem a připevní 

• ovčí vlna je rovněž vhodná pro zvukovou izolaci 

• úprava materiálu se provádí nůžkami, zpravidla se připevňuje více 
vrstev přes sebe 



Vlastnosti  

• zpracování materiálu je příjemné, výrobek je bez zápachu 

• vyrovnává kolísání vlhkosti v interiérech 

• má malý difúzní odpor, umožňuje pohyb páry 

• ochranné prostředky proti molům 

• vysoký bod vznícení 

• samozhášivá 

• pro snížení hořlavosti se impregnuje boraxem nebo fosforečnanem 
sodným 







• sláma je obnovitelnou 
surovinou 

• možnosti použití tohoto  
materiálu jsou velmi  
omezeny jeho vlastnostmi 



Použití 

• ze svých původních oblastí užití při stavbě domů – např. jako střešní 
krytina – byla sláma téměř vytlačena 

• slámu lze použít v neupraveném stavu, v balících přímo z pole 

• v tom případě se používá i jako zdivo (nosné nebo výplňové); volná 
sláma je tradiční izolací půd venkovských domů 

• dnes se též vyrábí panely ze slisované slámy kryté speciálním 
papírem; tyto panely nemají vysoké izolační vlastnosti, lze je chápat 
spíše jako alternativu k sádrokartonovým panelům 

• v současnosti získala sláma na významu při budování hliněných staveb 

 

 



Vlastnosti 

• průměrná izolační účinnost a propouštění vodní páry 

• problém představuje její hořlavost (lze snížit pomocí ochranných 
prostředků proti vznícení, které ale na hladkém povrchu stébel nedrží) 

• pokud ve slámě nezůstane zrno, nejsou známy problémy s hlodavci 

• při zvlhnutí slámy hrozí vznik plísní a hub 

 

 



Likvidace 

• vícenásobné použití slaměných balíků i panelů by mělo být možné, 
pokud zůstanou při demontáži dostatečně zachovány 

• v čisté formě lze slámu kompostovat bez problémů 

 

 



 




