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Popis:  

konopný blok Blocco Ambiente® je prírodný  

stavebný materiál, ktorý kombinuje izolačné  

vlastnosti konopy a tepelnú kapacitu i zdraviu  

prospešné vlastnosti vápna.  

Skladá sa z konopného pazderia, čo je drevnatá  

časť stonky technickej konopy certifikovaného  

francúzskym združením CenC pre stavebné účely,  

a spojiva na báze dolomitického vápna.  

Spĺňa všetky požiadavky na stavebný materiál vytvárajúci zdravé vnútorné prostredie a je v súlade s princípmi trvalo 

udržateľných stavieb -  dosahovať nielen výnimočné tepelnoizolačné schopnosti, ale aj znižovať množstvo zabudovanej 

energie (PEI) v materiáloch + viazať CO₂ z atmosféry.  

 

Vlastnosti:    

• akustický a hygrotermický - nielen "dýcha" ale popri 

regulácii vlhkosti zároveň udržiava stabilnú teplotu, 

a vďaka vápnu dezinfikuje a ionizuje ovzdušie;  

• antialergický, bez toxických výparov;  

• odolný voči ohňu, hmyzu aj hlodavcom;  

• nízka spotreba energie počas výroby; 

• plne recyklovateľný a biologicky rozložiteľný. 

 

Použitie:    

• murovanie tepelnoizolačných a difúzne otvorených 

výplňových stien;  

• vonkajšie „opláštenie“, izolačná prímurovka nových aj 

existujúcich budov či historických objektov;  

• vnútorná izolácia existujúcich budov (steny, podlahy);  

• deliace priečky s akustickou izoláciou.  

 

Spracovanie:  

• prebieha kladením blokov na tenkú vrstvu konopno-vápennej malty (pomery vid. montážny návod).  

• bloky je možné rezať ručnou alebo elektrickou pílou (podobne ako pórobetónové tvárnice).  

• vnútorné a deliace priečky je možné povrchovo upraviť vápennou, hlinenou omietkou alebo inými priedušnými nátermi.  

• vonkajšie povrchy môžu zostať pohľadové (transparentný náter) alebo riešené priedušnými povrchovými úpravami. 
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Rozmerová tolerancia  

(výška) +/- 1 cm 
BA8 BA12 BA25 BA30 BA36 BA40 BA50 

Rozmery 
dĺžka x hrúbka x výška (cm) 

50x8x20 50x12x20 50x25x20 50x30x20 40x36x20 36x40x20 30x50x20 

Hustota (v suchom stave) 

kg/m³ 
330 330 330 330 330 330 330 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
(λ) - W/mK 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Súčiniteľ prestupu tepla  

(U) - W/m²K 
0,76 0,53 0,27 0,22 0,19 0,17 0,14 

Fázový posun (bez omietky) 3 h 09‘ 5 h 53‘ 14 h 48‘ 18 h 13‘ 22 h 19‘ 25 h 04‘ 31 h 55‘ 

Merná tepelná kapacita - 
J/kg.K 

1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 

Faktor difúzneho odporu (μ) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Koeficient absorpcie hluku 
(αw) 

1 - Trieda A 1 - Trieda A 1 - Trieda A 1 - Trieda A 1 - Trieda A 1 - Trieda A 1 - Trieda A 

Index nepriezvučnosti  
(Rw) - dB 

     43  

Pevnosť v tlaku - N/mm² 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Pevnosť v šmyku na 
hmoždinu - kN 

2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 

Pevnosť v ťahu kolmo na 
hmoždinu - kN 

2,734 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734 

Trieda reakcie na oheň B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 

 


