
Izolácia pod 
zakladovú dosku 
s RDS

Izolácia pod 
základovú dosku 
s RDS

GLAPOR   Okraj – Izolácia – Šalovanie

GLAPOR   Štrk z penového skla

Extrémne trvalý
  – odolný voči vplyvom počasia, 

   hlodavcom a hmyzu

Nehorľavý, trieda A1

Stála izolácia
 

–  odolný voči vode (daždu) a chladu

Čisto nerastný
  

– 100 % recyklovateľné sklo, 
   vysoká odolnosť proti tlaku

Vhodný na staveniská

  

–  jednoduchý, rýchly, čistý, 
    nie je potrebné žiadne šalovanie 

 

www.glapor.com GLAPOR Werk Mitterteich GmbH  |  Hüblteichstraße 17  |  D-95666 Mitterteich  |  Tel.: +49 96 33  40 07 69 - 0

Perfektná 
kombinácia



RDS – OKRAJOVÉ IZOLAČNÉ DEBNENIE

02/2016 zmena vyhradená

Rozmery RDS: výška 600/300  •  dĺžka 920  •  dĺžka prekrytia 800  •  hrúbka 2 x 120 (mm)      
Iné formáty na požiadanie

RDS Výhody: 
■ Okrajové izolačné debnenie nahrádza bežné debnenie
■ Časovo úsporné, jednoduché spracovanie
■ Izolácia bez tepelných mostov
■ Vrchná izolácia základovej platne
■ Ochrana proti bočným vlhkým záznamom
■ Vol' n ý pracovný priestor
■ Jednoduché osadenie odkvapovej rúry a potrubia
■ Uzemňovací pásik v betónových základových pásoch môže byt' pozinkovaný
■ Výhody pri hraničnej zástavbe
■ Odolný voči hlodavcom a hmyzu
■ EKO – Zvukovo-izolačný systém, žiadna Chémia!

GLAPOR – okrajové izolačné debnenie

Základové betónové pásy

Geotextília

Izolačný štrk

Deliaca vrstva

Základová doska
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GLAPOR RDS1 pozostáva z:
GLAPOR Blok penového skla
kombinový s
GLAPOR Penový panel
ako okrajové izolačné debnenie
zlepené vo výrobe

Montovanie GLAPOR 
Okrajového izolačného 
debnenia:

Montážna varianta 
pre nosnú tepelnú izoláciu 
pod základovú dosku 
so štrkom z penového skla 
v spojení okrajovým 
zvukovo-izolačným debnením.

 

¹ Pri dimenzovaní podlahových dosiek sa nesmie brať do úvahy opora betónovej dosky na okrajovom izolačnom debnení. 
Váha budovy sa prenáša výlučne cez štrk z penového skla.

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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NOVÝ GLAPOR PREMIUM  
ZVUKOVO-IZOLAČNÝ SYSTÉM
Nosná tepelná izolácia pod základovú dosku bez tepelných mostov
Ekologická izolácia vyrobená z recyklovaného skla

Informácie o výrobku

GLAPOR – okrajové izolačné debnenie

BUILDING 
SOLUTIONS

Distribúcia:
Ravago Building Solutions Slovakia s.r.o.
Janoškova 10
SK - 831 03 Bratislava

Kontakt:
Tel : +421 2 44459073-5
E-mail: ravago.sk@ravago.com
www.ravago.sk


