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Zloženie:     Voľne ložené vlákno z priemyselnej konopy (EÚ pôvod) 

získavané strojovo z celých, neposekaných stoniek 

ľahnutej konopnej slamy (orosené vlákno).  

celulóza 66%, semicelulóza 16%, pektín 4%, minerály 2% 

vlhkosť do 12% 

Parametre:   podiel vlákna 98%, pazderie a prachové častice 2%; 

dĺžka vlákna neurčená (od 10 do 200 mm);  

pazderie (2-5 mm); objem . hmotnosť cca 50 kg/m3 

 

*Koeficient 
tepelnej vodivosti 

Faktor difúzneho 
odporu vodnej pary 

**Absorpcia 
vlhkosti 

Absorpcia zvuku 
pri hrúbke 6 cm 

Odpor pri prúdení vzduchu 
vzťahujúci sa na hrúbku 

Špecifická tepelná 
kapacita 

λ = 0,045 W/mK μ = 1-2 3,89 kg/m2 a = 0,55 (H) 1,2 kPa s/m² c = 2200 J/(kg.K) 

Vlastnosti: 

• čisto prírodný produkt, získavaný mechanicky 

• plne difúzne otvorená tepelná aj zvuková izolácia  

• zabraňuje vzniku škôd z kondenzovanej vlhkosti 

  (**rýchlo vlhkosť absorbuje ale dokáže ju aj rovnako rýchlo  

  rozptýliť a odovzdať naspäť do priestoru) 

• spotrebúva CO2 (záporná uhlíková stopa) 

• vhodné aj pre svojpomocnú aplikáciu 

• dlhá životnosť bez degradácie 

• odolné voči ohňu (C-s2,d0 / B1: ťažko horľavé) 

• oproti statickému ukazovateľu (*λ) dosahuje konopná 

izolácia, podobne ako aj ostatné prírodné izolácie, lepšie 

hodnoty dynamických ukazovateľov tepelnej vodivosti ako je 

to u syntetických izolácií. V prípade nízkych aj vysokých 

teplôt a ich dynamických zmien spolu so zmenou vlhkosti 

prostredia vykazuje konopná izolácia vďaka svojim inertným 

vlastnostiam pozvoľnejšiu zmenu teploty (tepelná strata 

v dynamickom ukazovateli 1/b = 0,014 m2K/W s-2 ). 

Použitie: 

Konopné vlákno je využívané ako tepelný a zvukový izolant v 

obvodových, ako aj vnútorných zvislých, či vodorovných 

konštrukciách (steny – výplň alebo ako súčasť sendvičovej 

konštrukcie; podlahy, stropy a strešné izolácie - medzi a nad 

krokvami), tiež na vytesnenie trámov zrubových konštrukcií 

ale aj okenných rámov ako alternatíva k PU pene.  

V krátkych dĺžkach (<2 cm) možnosť použitia v omietkových 

maltách – náhrada armovacej sieťky, zvyšuje pružnosť.  

 

 

Aplikácia: 

Na izoláciu o hrúbke 20 cm spotrebujete cca 10 kg/m2 plochy 

v závislosti od hustoty vypĺňania. Vždy vyrátajte vopred 

potrebný objem izolácie, aby ste zabezpečili dostatočné 

množstvo materiálu a jeho rovnomerné rozloženie vo 

vypĺňanom priestore.   

Po odstránení drôtu z balíka a jeho rozobratí sa objem 

strojnásobí, nie je nutné oddeľovať od seba jednotlivé 

vlákna. Vlákno voľne vkladáme do dutiny, bez použitia sily(!), 

pričom by mali byť vyplnené ako prvé rohy a horšie prístupné 

miesta. Následne pokračujeme smerom na stred tak aby bol 

vizuálne vyplnený celý priestor bez viditeľných medzier 

(malá hustota!) alebo vlákna vytŕčajúceho späť do priestoru 

(vysoká hustota!).  

Pri pohľadovom záklope (tatranský profil) napr. na krokvách 

plníme izoláciu postupne ako je montovaný záklop, 

zohľadniac dosah na dĺžku ramena. Pri väčších formátoch 

(napr. biodoska) použijeme najprv pomocné laty 

namontované na krokvách v normovanom rozmere platní 

a až následne vypĺňame medzikrokvový priestor 

a inštalujeme záklop.  

S konopným vláknom vytvárame paropriepustnú izoláciu! 

Nepoužívajte parotesné fólie.  Inštalácia v zmysle noriem 

(princíp klesajúceho difúzneho odporu z interiéru do 

exteriéru).   
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Balenie: 

natlačené 3-vrstvové papierové vrecia (55x110 cm) á 10 kg; 

alt.  PE vrecia;  

Stlačené balíky á cca 250 kg (cca 125x70x110 cm) stiahnuté 

železným drôtom; po odstránení drôtu sa dajú rozobrať 

ručne alebo s pomocou vidiel.  

Skladovanie: 

V suchu, krytých priestoroch, po dobu 2 rokov,  

Zneškodnenie: 

kompostovaním; 

Bezpečnostné pokyny: 

Zabrániť víreniu prachových častíc. Ochrana dýchacích ciest 

- respirátor proti jemnému prachu. 

Kontrola kvality: 

Výrobca zodpovedá za kvalitu svojich výrobkov a ručí za ne 

na základe dlhodobých skúseností a skúšok overených 

nezávislou skúšobnou inštitúciou. Keďže sa jedná o produkty 

100% prírodného pôvodu, toto môže vplývať na kvalitu 

(dôvodom môžu byť sezónne poveternostné vplyvy, zmena 

klímy, rôznorodosť pôdy ap.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 


