
Tenké vnitřní zateplení pro větší 
obytný prostor pod střechou
Dokonalá ochrana proti chladu i horku pro novostavby a sanace 

PAL GK 
PAL 2

Podkrokevní izolace

www.Linitherm.cz

Malá tloušťka střešní 
skladby, více  
obytného prostoru

Vnitřní povrch lze  
natírat, omítat  
a tapetovat

Insulate with system

L I N Z M E I E R

Pro montáž pod krokvemi nebo  
hambalky 

Velkoplošné a homogenní zateplení  
– λD = 0,022 W/(mK)

S integrovanou parotěsnou zábranou

Není nutný přídavný laťový rošt

Ochrana proti elektrosmogu 

Správná skladba ze stavebně-fyzikálního 
hlediska 

Neuvolňuje se do ovzduší



Přednosti pro  

stavebníky  

a renovátory

• Lepší využití prostoru díky 
tenké střešní skladbě

• Ochrana proti elektrosmogu 
díky nakašírované hliníkové 
fólii

• Bezpečná skladba po stránce 
stavebně-fyzikální

• Úspora času a nákladů díky 
rychlé montáži

• Snadná manipulace a jedno-
duchý způsob provádění

• Povrchovou vrstvu lze omítat 
a tapetovat

• U novostaveb: nižší náklady 
na materiál díky menšímu 
průřezu krokví

• U rekonstrukcí: není nutné 
zdvojování krokví, stávající 
izolace a obložení se obvykle 
nemusí odstraňovat a likvido-
vat

Zejména ve městech je často nedostatek místa k bydlení, a jeho ceny jsou příslušně vysoké. Mnohdy je v pod-
krovích k dispozici volný prostor. Při střešním sklonu od 50° lze do podkroví vestavět dokonce dvě podlaží. Pro 
optimální ochranu nových místností proti letnímu vedru i chladu v zimě a pro udržení nízkých nákladů na vytápění 
je ovšem nutno zajistit vysoce kvalitní tepelnou izolaci. Pokud nelze provést tepelnou izolaci na krokvích, např. 
u památkově chráněných budov, jsou prvky LINITHERM PAL GK a LINITHERM PAL 2 ideálním řešením pro zateplení 
umístěné pod krokvemi.

Skladba střechy u stávající budo-
vy s LINITHERM PAL GK, s výškou 
stávajících krokví 140 mm
Neporušená stávající mezikrokevní 
izolace minerální vlnou tl. 100 mm 
(λD = 0,035 W/(mK))  
příp. existující parotěsná zábrana, 
laťový rošt a sádrokartonová deska 
LINITHERM PAL GK na stávající 
skladbě, celkem 49,5 mm: 
hodnota U celé střešní skladby = 
0,23 W/(m2K)

Skladba střechy se zateplením 
bez prvků LINITHERM, s výškou 
krokví 240 mm
Mezikrokevní izolace minerální 
vlnou tl 240 mm  
(λD = 0,035 W/(mK))  
přídavná parotěsná zábrana, laťový 
rošt a sádrokartonové desky:
hodnota U celé střešní skladby = 
0,18 W/(m2K)

Skladba střechy u novostavby se 
zateplením LINITHERM PAL GK, 
s výškou krokví pouze 180 mm 
Mezikrokevní izolace minerální 
vlnou tl. 180 mm  
(λD = 0,035 W/(mK))
fólie LINITHERM L+D
LINITHERM PAL GK 
celkem 39,5 mm, s parotěsnou 
zábranou pod krokvemi:
hodnota U celé střešní skladby = 
0,18 W/(m2K)

n Vynikající tepelně-izolační para-
metry při minimálních tloušť-
kách desek (λD = 0,022 W/(mK))

n Účinná ochrana proti horku 
a tepelným ztrátám

n S parotěsnou zábranou proti 
provlhnutí

n	Homogenní a souvislá izolovaná 
plocha díky důmyslnému řešení 
spojovaných hran	

Ideální podklad pro dřevěné obklady:  
LINITHERM PAL 2 je k dispozici také 
s integrovaným laťováním

Příjemné bydlení pod střechou jak v létě, tak v zimě  
– se systémem LINITHERM PAL GK a LINITHERM PAL 2

n	Snadná montáž

n	Konstrukce třídy F30B v kombi-
naci s mezikrokevní izolací třídy 
reakce na oheň A1 

n Tvarová stabilita desek umožňu-
je rozteče krokví až 87 cm – bez 
přídavného laťového roštu.

n	Sádrokartonovou desku na inte-
riérové straně prvků LINITHERM 
PAL GK lze omítat, natírat 
a tapetovat.

n	Izolační jádro z tvrzeného pěno-
vého PU z vlastní monitorované 
výroby je odolné, trvanlivé, má 
vysokou pevnost v tlaku a neu-
volňuje žádné látky do ovzduší.



Kombinovaná tepelná izolace s prvky  
LINITHERM PAL GK pro novostavby

LINITHERM PAL GKL s integrovaným laťováním
Nejsou-li krokve ve stejné linii, postará se systém  
LINITHERM PAL GKL o vyrovnání. Žádný přídavný 
laťový rošt není potřeba. Rozdílné výšky krokví se 
vyrovnají pomocí rektifikačních šroubů.
Pokud se v místnosti požaduje dřevěný obklad, jsou 
prvky LINITHERM PAL 2 (s integrovaným laťováním 
LINITHERM PAL 2L) ideálním řešením.

Zlepšení tepelné izolace ve stávajících  
budovách s funkční mezikrokevní izolací
Rychlá renovace bez nákladů na likvidaci odpadu

Tepelné ztráty krokvemi
Pokud se tepelně izoluje pouze mezi krokvemi, vznikají v důsledku vyšší 
tepelné vodivosti dřeva v oblasti krokví tepelné mosty.
K zajištění dostatečné tepelné izolace se proto musí zvětšit jejich průřezy. 
Tím se zvyšují náklady na materiál a zmenšuje obytný prostor, který je 
pod střechou k dispozici. Je také nutný přídavný laťový rošt a podhledové 
sádrokartonové desky, což vede k dalšímu zmenšení obytného prostoru.

Lepší využití prostoru a úspora nákladů s prvky LINITHERM PAL GK
Kombinace tepelné izolace mezi krokvemi resp. hambalky a podkrokevní izo-
lace LINITHERM PAL GK je optimální ochranou podkroví proti horku i chladu. 
Díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem tvrzeného pěnového PU 
zajišťují i minimální tloušťky desek výrazné omezení tepelných ztrát. Krokve 
proto mohou mít mnohem menší průřez. LINITHERM PAL GK se jednoduše 
přišroubuje zespodu ke krokvím. Díky perodrážkovému spoji vznikne souvislá 
izolace bez tepelných mostů. Nakašírované sádrokartonové desky tvoří ideál-
ní povrchovou vrstvu v místnosti.

Pouze dostatečné zateplení je zárukou pohody bydlení
Stávající budovy mají často tepelnou izolaci mezi krokvemi. Tato ovšem 
zpravidla neodpovídá aktuálním normovým požadavkům. Kromě toho 
nevylučuje mezikrokevní izolace tepelné mosty a stavební poruchy způso-
bené vlhkostí. S prvky LINITHERM PAL GK lze provést rychlou energetickou 
sanaci střechy. 

LINITHERM se prostě přišroubuje ke stávajícímu podhledu
Původní neporušená izolace včetně laťového roštu a sádrokartonových de-
sek nebo dřevěného obkladu se zpravidla může ponechat v konstrukci. Tím 
se ušetří náklady na její vybourání a likvidaci. LINITHERM PAL GK se jedno-
duše přišroubuje zespodu ke stávajícímu podhledu. Sádrokartonovou desku 
tvořící krycí vrstvu na interiérové straně lze natírat, omítat a tapetovat.

U památkově chráněných 
budov je energetická sanace 

se systémem LINITHERM rychlá 
a snadná; místnosti pod stře-
chou mají optimální ochranu 

proti horku a tepelným ztrátám.

Větší obytný prostor 

díky menší výšce 

krokví a tenké  

střešní skladbě
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Insulate with system

L I N Z M E I E R

tloušťka mm tloušťka mm střední tloušťka mm tloušťka mm střední
PAL GK minerální vlna hodnota U PAL GK minerální vlna hodnota U
 λD 0,040 W/(mK) W/(m2K)   λD 0,035 W/(m2K) celkem
  celkem  W/(mK)

   39,5 120 0,23
39,5 140 0,23 39,5 140 0,21
39,5 160 0,20 39,5 160 0,19
39,5 180 0,19 39,5 180 0,18
39,5 200 0,18 39,5 200 0,17
   49,5 100 0,23
49,5 120 0,22 49,5 120 0,21
49,5 140 0,20 49,5 140 0,19
49,5 160 0,19 49,5 160 0,18
49,5 180 0,18 49,5 180 0,16
49,5 200 0,16 49,5 200 0,15
69,5 100 0,20 69,5 100 0,19
69,5 120 0,18 69,5 120 0,18
69,5 140 0,17 69,5 140 0,16
69,5 160 0,16 69,5 160 0,15
69,5 180 0,15 69,5 180 0,14
69,5 200 0,14 69,5 200 0,13

*   Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi = 0,10 [m2K/W] a na vnější straně Rse = 0,04 [m2K/W].
     Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.

LINITHERM PAL GK u sanací se stávající  
mezikrokevní izolací
 

LINITHERM PAL GK u novostaveb  
s izolací na celou výšku krokví 
 

střešní krytina
laťování
doplňková hydroizolace
krokev
izolace mezi krokvemi
podhledová deska
LINITHERM PAL GK

střešní krytina
laťování
doplňková hydroizolace
krokev
izolace mezi krokvemi
fólie LINITHERM L+D
LINITHERM PAL GK

LINITHERM PAL GK
pod krokvemi,  
minerální vlna mezi 
krokvemi

Výpočet střední 
hodnoty U při rozteči 
krokví 625 mm a šířce 
krokví 80 mm

Tepelně-izolační parametry celé střešní skladby 

F30B

odolnost proti 
působení 
vlhkosti

úspora nákladů,  
vysoký výnos

optimální 
ochrana proti 
chladu

tenká izolace 
s vysokou 
účinností

neobsahuje 
alergeny

100%  
recyklovatelnost

optimální 
ochrana proti 
horku

vysoká pevnost  
v tlaku, nízká 
hmotnost

ochrana proti 
elektrosmogu

pozitivní ekologická 
bilance

Bezpečnost při požáru
Konstrukce F30B v kombinaci s mezi-
krokevní izolací třídy reakce na oheň 
A1 (viz certifikát)

lze je natírat, 
omítat,  
tapetovat

celková 
tloušťka mm

tloušťka mm 
PU

tloušťka mm 
sádrokarton

obsah palety
kusů         m2

λD PU
W/(mK)

hodnota U*
[W/(m2K)] prvku

  39,5   30 9,5 45 67,5 0,022 0,65
  49,5   40 9,5 36 54,0 0,022 0,50
  69,5   60 9,5 26 39,0 0,022 0,34
  89,5   80 9,5 20 30,0 0,022 0,26
109,5 100 9,5 17 25,5 0,022 0,21

  Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1,
po obou stranách hliníková fólie

  Krycí vrstva: na interiérové straně sádrokartonová deska, tloušťka 9,5 mm
  Spoje hran: po celém obvodu drážka pro vložení perka (součást dodávky)
  Vnější rozměr: 2500 x 600 mm (= jmenovitý rozměr)

LINITHERM PAL GK         PH 213000

Další tloušťky na vyžádání.

celková  
tloušťka mm

obsah palety
kusů           m2

λD PU 
W/(mK)

hodnota U*
[W/(m2K)] prvku

    40 50 75,0 0,022 0,51
    60 33 49,5 0,022 0,35
    80 25 37,5 0,022 0,27
  100 20 30,0 0,022 0,21

  Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1,
po obou stranách hliníková fólie

  Spoje hran: po celém obvodu drážka pro vložení perka (součást dodávky)
  Vnější rozměr: 2500 x 600 mm (= jmenovitý rozměr) 

LINITHERM PAL 2         PH 213000

Další tloušťky na vyžádání.


