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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 

DŘEVOVLÁKNITÉ  DESKY 

POD KROKVEMI 

ISOLAIR 

PAVATHERM-PLUS 

PAVATHERM-COMBI 

DIFFUTHERM 
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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 
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ISOLAIR

20 mm

ISOLAIR

35-100 mm

PAVATHERM

-PLUS

PAVATHERM

-COMBI
DIFFUTHERM

Sočinitel tepelné

vodivosti λD

W/(m.K) 0,047 0,044 0,047/0,038 0,041 0,043

Měrná tepelná

kapacita c
J/(kg.K) 2100 2100 2100 2100 2100

Objemová

hmotnost ρ
kg/m3 240 200 240/140 145 190

Faktor difúzního

odporu μ
- 5 3 5 3 5

Spoj desek pero-drážka pero-drážka pero-drážka pero-drážka

Hydrofobizace ANO ANO ANO ANO

VLASTNOSTI DESEK PAVATEX

TYP DESKY
jednotkavlastnost

Tabulka 1 : vlastnosti desek Pavatex 

deska PAVATEX tloušťka tepelný odpor R

TYP mm (m2.K)/W

ISOLAIR 20 0,43

ISOLAIR 35 0,80

ISOLAIR 52 1,18

ISOLAIR 60 1,36

ISOLAIR 80 1,82

ISOLAIR 100 2,27

PAVATHERM-PLUS 60 1,48

PAVATHERM-PLUS 80 2,00

PAVATHERM-PLUS 100 2,53

PAVATHERM-PLUS 120 3,06

PAVATHERM-PLUS 140 3,58

PAVATHERM-PLUS 160 4,11

PAVATHERM-COMBI 40 0,98

PAVATHERM-COMBI 60 1,46

PAVATHERM-COMBI 80 1,95

PAVATHERM-COMBI 100 2,44

PAVATHERM-COMBI 120 2,93

DIFFUTHERM 60 1,40

DIFFUTHERM 80 1,86

DIFFUTHERM 100 2,33

DESKY PAVATEX POD KROKVEMI

Tabulka 2 : tepelně-izolační vlastnosti desek 
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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 
KLADENÍ  DESEK 

Desky se pokládají zpravidla od spodu směrem ke hřebeni (ke kleštinám) kolmo na laťový rošt, 

rovnoběžně s krokvemi, vždy perem nahoru, drážkou dolu. Další řada desek se klade na vazbu 

s překrytím spáry o 300 mm. Všechny spoje v ploše podkroví jsou uzavřeny zámkem „pero-

drážka“, kdekoliv mezi latěmi. Spáry se nelepí ! 

Obr 1 :Schéma kladení desek PAVATEX na laťový rošt, desky ve směru krokví, spoje „na vazbu“ 

LAŤOVÝ ROŠT - KOTVENÍ 

Dřevěný laťový rošt, rozměr 40/60 mm se šroubuje na spodní líc krokví v osové vzdálenosti 

400 mm. Kotví se samořeznými vruty do dřeva. Doporučené jsou stavební vruty RAPI-TEC 

2010, rozměr vrutu 5x100 mm nebo stavební vruty RAPI-TEC SK, rozměr vrutu 6x100 mm. 

Místo mezi latěmi je nutné vyplnit vláknitou tepelnou izolací. Zejména prostor pod krokvemi a 

kleštinami vyplněný minerální izolací výrazně snižuje tepelné mosty v zateplení podkroví. 

www.bydletezdrave.cz info@bydletezdrave.cz tel : 777 976 666 
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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 

Obr 2 : Schéma kotvení laťového roštu do krokví nebo kleštin 

KLADENÍ  A  KOTVENÍ  DESEK  PAVATEX  NA  LAŤOVÝ  ROŠT 

Dřevovláknité desky PAVATEX v tloušťkách 20 – 160 mm se šroubují do připraveného 

laťového roštu. Osová vzdálenost vrutů je maximálně 150 mm. Vrut musí mít průměr hlavičky 

(nebo podložky pod hlavičkou) minimálně 14 mm. Doporučené jsou samořezné stavební vruty 

RAPI-TEC® SK. 

Obr 3 : Schéma kotvení desek PAVATEX do latí 
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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 

Tloušťka desky PAVATEX Laťový rošt Délka vrutu Označení vrutu

mm mm mm RAPI-TEC SK

22 40 60 6x60/36

35 40 80 6x80/48 R

52 40 100 6x100/60 R

60 40 100 6x100/60 R

80 40 120 6x120/70 R

100 40 140 6x140/80 R

120 40 160 6x160/80 R

140 40 180 6x180/80 R

160 40 200 6x200/80 R

POŽADOVANÁ DÉLKA VRUTŮ

Tabulka 3 : minimální délka vrutů podle tloušťky desky Pavatex. Šikmá plocha do krokví a vodorovná 

plocha do kleštin. 

NÁROŽÍ, ÚŽLABÍ 

Desky Pavatex se oříznou na požadovaný tvar, navzájem se napojí „na sraz“. Spoj je vhodné 

slepit PUR lepidlem. Jakékoliv další spáry (kdekoliv v ploše interiéru) širší než 4-5 mm je nutné 

vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Zateplení deskami Pavatex z interiéru je nutné uzavřít tenkovrstvou omítkou, která zajistí 

vzduchotěsnost obálky domu. Minimálně je požadována lepící malta s perlinkou. Používají se 

certifikované tenkovrstvé interiérové omítky od dodavatelů : JUB, TERMO+. Alternativně lze 

použít doporučené souvrství od výrobce WEBER. 

Povrch desek Pavatex není nutné penetrovat. Skladba všech souvrství zahrnuje lepící maltu 

s perlinkou a konečnou povrchovou úpravu, například jemnou štukovou omítku. Zvláštní 

pozornost je potřeba věnovat provozům se zvýšenou vlhkostí, například koupelnám. Vyšší 

množství produkované vodní páry vyžaduje přidat do omítkového souvrství parotěsnou stěrku. 

Omítkový systém TERMO+ interiér, hladká povrchová úprava – ve složení : 

Základní vrstva :  TermoUni 5 mm 

Výztužná mřížka : TermoGewebe 

Mezinátěr : StoPrim Flex 

Stěrková vrstva :  StoLevell In Fine 1 – 2 mm 

StoLevell In Z 1 – 2 mm 

Mezinátěr : StoPrim Plex 

Vnitřní nátěr : TermoColor In Satin 

TermoColor In Top 

StoColor Sil In 

www.bydletezdrave.cz info@bydletezdrave.cz tel : 777 976 666 
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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 

Omítkový systém TERMO+ interiér, do vlhkého prostředí – ve složení : 

Základní vrstva :  TermoUni 5 mm 

Výztužná mřížka : TermoGewebe 

Parobrzdná vrstva : StoPrep Vapor 

Adhezní můstek : StoPrep Contact 

Stěrková vrstva :  StoLevell In Z 1 – 2 mm 

Mezinátěr : StoPrim Plex 

Vnitřní nátěr : TermoColor In Satin 

StoColor Sil In 

Technický poradce : Dr. Ing. Leoš Červenka 

tel. : 724 021 801 

e-mail : Leos.Cervenka@termoholding.cz 

Omítkový systém JUBIZOL DIFFU INTERIÉR – ve složení: 

 JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – zátěr

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou směs zatřeme celoplošně do

povrchu dřevovláknitých desek v tl. ~1 – 2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny (pro další pracovní fázi).

 JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (1. vrstva)

Nanášení ručně – zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozměr zubů min. 8 x 8 mm.

Tloušťka nanesené 1. vrstvy základní omítky ~2 - 3 mm.

 PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g

Plošná hmotnost 160 g/m2. Do čerstvě nanesené první vrstvy základní omítky zlehka

vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou mřížku. Doba schnutí: min. 3 dny resp.

min. 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).

 JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (2. vrstva)

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch co nejvíce

vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. vrstvy základní omítky je ~2 mm. Doba schnutí:

min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).

 JUBOLIN P-25 nebo JUBOLIN P-50 – vyrovnávací tmely na zdivo

Nanášení ručně – nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojně – stříkáním. Celková

tloušťka nanášení (dvě vrstvy): max. 3 mm. Suchou vrstvu obrousíme jemným brusným

papírem.

 JUPOL GOLD – vysoce kvalitní malířská barva

Nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním ve dvou vrstvách.

www.bydletezdrave.cz info@bydletezdrave.cz tel : 777 976 666 
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Technologický postup - desky PAVATEX - pod krokvemi 

Omítkový systém JUB DIFFU INTERIÉR WATER STOP do vlhkého prostředí – ve složení: 

 PAVATEX – dřevovláknitá deska

 JUKOLPRIMER – hloubkový základní nátěr

Nanášení štětcem nebo malířským válečkem v jedné vrstvě. Ředění vodou v poměru 1 : 1.

Nátěr hluboko penetruje do podkladu, výrazně snižuje a vyrovnává savost podkladu. Doba

schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi).

 JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – zátěr

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou směs

zatřeme celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. ~1 – 2 mm. Doba schnutí: min. 2

dny (pro další pracovní fázi).

 HIDROZOL SUPERFLEX dvousložková elastická vodotěsná hmota – 1. vrstva

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Na styku svislých a

vodorovných ploch, u prostupů potrubí apod. zabudujeme speciální elastické těsnicí pásky

a manžety, které rovněž vložíme do 1. vrstvy. Tloušťka nanesené 1. vrstvy ~2 mm.

 PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g

Plošná hmotnost 160 g/m2. Do čerstvě nanesené 1. vrstvy zlehka vtiskneme alkáliím

odolnou plastifikovanou skelnou mřížku a uhladíme povrch rovným nerezovým ocelovým

hladítkem. Doba schnutí: ~5 hod.

 HIDROZOL SUPERFLEX dvousložková elastická vodotěsná hmota – 2. vrstva

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Tloušťka nanesené 2.

vrstvy ~1 - 2 mm. Doba schnutí ~5 hod.

 Podklad pod obklad nebo nátěr
o A.  AKRINOL ELASTIK nebo AKRINOL FLEX

Flexibilní lepidla na keramiku. Zatřídění podle EN 12004, třída C2T / C2TE. Zatřídění 

podle EN 12002, třída S1. 

o B.  JUBOLIN P-25 nebo JUBOLIN P-50 – vyrovnávací tmely na zdivo

Nanášení ručně – nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojně – stříkáním. Celková 

tloušťka nanášení (dvě vrstvy): max. 3 mm. Suchou vrstvu obrousíme jemným 

brusným papírem. 

 Obklad nebo nátěr
o A.  FUGALUX + keramický obklad nebo dlažba

Vysoce kvalitní spárovací hmota. 20 odstínů podle vzorníku FUGALUX. Zatřídění 

podle EN 13888, třída CG2AW. 

o B.  JUPOL STRONG nebo JUPOL LATEX – exkluzivní vysoce odolné malířské barvy

Nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním min. ve dvou vrstvách. 

Technický poradce : Tomáš Coufalík, tel. : 736 774 758, coufalik@jub.cz 
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Omítkový systém WEBER  INTERIÉR – ve složení: 

1. štukový povrch

- základní vrstva weber.therm technik  (LZS 730) se skleněnou síťovinou R117 A101 / 

weber.therm 117 (nebo R131 A101 / weber.therm 131) 

- podkladní nátěr weber.podklad A, ředěný 1:8 s čistou vodou 

- štuková stěrka  

2. štukový povrch, větší soudržnost s podkladem a  menší prodyšnost

- podkladní nátěr weber.podklad A  

- základní vrstva weber.therm technik (LZS 730) se skleněnou síťovinou R117 A101 / 

weber.therm 117 (nebo R131 A101 / weber.therm 131) 

- podkladní nátěr weber.podklad A, ředěný 1:8 s čistou vodou 

- štuková stěrka  

Omítkový systém WEBER  INTERIÉR do vlhkého prostředí – ve složení: 

3. obkládaný povrch – vlhké prostředí, místo ostřiku vodou

- základní vrstva weber.therm technik (LZS 730) se skleněnou síťovinou R117 A101 / 

weber.therm 117 (nebo R131 A101 / weber.therm 131) 

- podkladní nátěr Akryzol ředěný 1:3 s čistou vodou 

- hydroizolační nátěr Akryzol 

- obklady lepit lepicí hmotou weber.for flex a spárovat hmotou weber.color perfect 

4. obkládaný povrch, větší soudržnost s podkladem a  menší prodyšnost – vlhké prostředí,

místo ostřiku vodou

- podkladní nátěr weber.podklad A  

- základní vrstva weber.therm technik (LZS 730) se skleněnou síťovinou R117 A101 / 

weber.therm 117 (nebo R131 A101 / weber.therm 131) 

- podkladní nátěr Akryzol ředěný 1:3 s čistou vodou 

- hydroizolační nátěr Akryzol 

- obklady lepit lepicí hmotou weber.for flex a spárovat hmotou weber.color perfekt 

5. štukový povrch – vlhké prostředí, bez ostřiku vodou

- podkladní nátěr weber.podklad A naředěný 1 : 8 až 1 : 5 s vodou (penetrace podkladu 
Pavatex) 

- základní vrstva weber.therm.technik (LZS 730) se skleněnou síťovinou R117 A101 / 
weber.therm 117 (nebo R131 A101 / weber.therm 131) 

- Terizol s podkladním nátěrem weber.podklad A 1 : 10 s vodou (natřít štětkou z důvodu 
vytvoření hrubšího povrchu) 

- štuková stěrka do vlhkého weber.podklad A 1 : 5 s vodou 

Technický poradce : Ing. Tomáš Pošta, 

tel. : 602 108 085,  

e-mail : tomas.posta@weber-terranova.cz 

www.bydletezdrave.cz info@bydletezdrave.cz tel : 777 976 666 

mailto:tomas.posta@weber-terranova.cz



