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I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  

1 Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
v souladu: 

- se směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků1, ve znění směrnice Rady 
93/68/EHS2, a Ustanovení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 1882/20033 

- s nařízením vlády č. 190/2002 Sb.4 , v platném znění 

- se společnými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, 
jejich přípravu a udělování, která jsou uvedena v příloze rozhodnutí Komise 94/23/ES5 

- s řídícím pokynem pro Evropská technická schválení “In-situ formed loose fill thermal 
insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal 
fibres” CUAP Nr. 12.01/02cl2, vydání červen 2003 

2 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávněn kontrolovat, zda se ustanovení 
tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou uskutečňovat ve 
výrobním podniku. Odpovědnost za shodu výrobků s Evropským technickým schválením a 
za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zůstává na držiteli Evropského technického 
schválení. 

3 Toto Evropské technické schválení nelze předávat výrobcům nebo zástupcům výrobců jiným, 
nežli těm, kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo výrobním podnikům jiným než-li těm 
zmíněným v jeho textu. 

4 Toto Evropské technické schválení může být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem 
stavebním Praha, s.p. především ve shodě s infomací Komise podle článku 5 odst. 1 
směrnice Rady 89/106/EHS. 

5 Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení včetně přenosu elektronickou 
cestou musí být v plném znění. Dílčí rozmnožování však může být prováděno s písemným 
souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto případě se 
musí rozmnožovaná část označit jako dílčí. Texty a nákresy v reklamních brožurách nesmí 
být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 

6 Evropské technické schválení vydává schvalovací osoba ve svém úředním jazyce. Tato 
verze plně odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do oběhu. Překlady do jiných jazyků musí 
být jako takové označeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Úřední věstník Evropského společenství č. L 40, 11.02.1989, str. 12 
2 Úřední věstník Evropského společenství č. L 220, 30.08.1993, str. 1 
3  Úřední věstník Evropského společenství č. L 284, 31.10.2003, str. 1 
4  Sbírka zákonů České republiky svazek 79/2002, 21.5.2002, v platném znění 
5  Úřední věstník Evropského společenství č. L 17, 20.01.1994, str. 34 
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II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO TECH NICKÉHO 
SCHVÁLENÍ  

1 Definice výrobk ů a zamýšleného použití 

1.1 Definice výrobku 

Toto Evropské technické schválení se vztahuje na tepelnou izolaci vytvořenou z volných, 
nevázaných celulózových vláken s označením TEMPELAN  a ČESKÁ CELULÓZA .  

Celulozové vlákno se vyrábí z tříděného recyklovaného odpadního papíru mechanickým 
drcením. 

1.2 Zamýšlené použití 

Výrobek je určen pro použití k vytvoření izolačních vrstev(,které slouží jako tepelná a 
akustická izolace) pomocí strojového zpracování v místě použití. Klasifikace reakce na oheň 
výrobku je zlepšována během procesu výroby retardérem hoření. Strojové zpracování se 
provádí za suchých podmínek (99% všech aplikací) nebo po přidání vody (1% všech 
aplikací). 

Tato izolace se může použít pro aplikace na zdi (uzavřené dutiny vnějších či vnitřních zdí), 
střechy (uzavřené dutiny mezi krovy a dřevěné nosníky atd.), stropy, podlahy atd.. 

Tato izolace se může instalovat pouze ve stavbách, kde je chráněna proti namočení, 
povětrnostnímu stárnutí a vlhkosti, hlíně.  

Tabulka č. 1:  

Minimální objemová hmotnost izola čního materiálu vztahující se k oblasti použití a 
tlouš ťce izola ční vrstvy  

Oblast použití Tlouš ťka izola ční 
vrstvy [cm] 

Objemová hmotnost 
[kg/m 3] 

10 30-35 

20 40 

30 45 

40 55 

50 60 

Rovná otev řená plocha 

60 65 

10 45 

20 50 

30 55 

40 55 

50 60 

Horizontáln ě uzav řená dutina nebo dutina 
se sklonem 28° 

60 65 

10 50 

20 55 

30 55 

Dutina ve sklonu p řibližn ě 45° 

40 

 

 

 

60 
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Oblast použití Tlouš ťka izola ční 
vrstvy [cm] 

Objemová hmotnost 
[kg/m 3] 

10 55 

20 60 

30 65 

Dutina ve sklonu p řibližn ě 68° 

40 65 

10 65 

20 65 

30 65 

Dutina ve svislé p říčce nebo obvodové 
stěně domu 

40 65 

 

1.3 Předpokládaná doba životnosti stavebního výrobku  

Ustanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokládané doby 
životnosti stavebního výrobku 50 let* za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v 
odstavcích týkajících se balení, dopravy, skladování, montáže, použití, údržby a opravy. 
Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce, neboť slouží jen jako 
prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou 
životnost díla. 

Poznámka:* Tento předpoklad vychází z dokumentu EOTA “Předpokládaná doba životnosti stavebních výrobků v 
pokynech pro Evropská technická schválení a harmonizované normy” z května 1996. 

2 Charakteristiky výrobku a metody ov ěřování 

2.1 Obecn ě 

Charakteristiky výrobku a metody ověřování tepelné izolace byly provedeny v souladu s  
CUAP Nr. 12.01/02cl2 “In-situ formed loose fill thermal insulation material and/or acoustic 
insulation material made of vegetable or animal fibres”. 

Tabulka č. 2: 

Metoda 
ověřování a 
posuzování 

Odstavec v 
CUAP 

Vlastnost Posouzení vlastnosti 

Základní požadavek 1: Mechanická odolnost a stabili ta* 

4.1.1 Schopnost rozvoje koroze na kovových 
konstrukcích 
(CUAP Příloha E) 

Vyhovuje 

Základní požadavek 2: Požární bezpe čnost  

4.2.1 Reakce na oheň 
(ČSN EN 13501-1 + A1) 

Třída 

Základní požadavek 3: Hygiena, ochrana zdraví a živ otního prost ředí  

4.3.2 Obsah a/nebo uvolňování 
nebezpečných látek Žádné náznaky nebezpečných látek**) 

4.3.1 Propustnost vodní páry  
(ČSN EN 12086) 

 
µ  

 
< 1,5 
 

Základní požadavek  4: Bezpe čnost p ři užívání  

Není relevantní 
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Metoda 
ověřování a 
posuzování 

Odstavec v 
CUAP 

Vlastnost Posouzení vlastnosti 

Základní požadavek 5: Ochrana proti hluku  

4.5.1 Odpor proti proudění vzduchu 
(ČSN EN 29053) 

2,0 kPa.s/m2 

(pro objemovou hmotnost 40 kg/m3) 

4.5.2 Zvuková pohltivost 
- Součinitel zvukové 

pohltivosti αW 

- třída 
(ČSN EN ISO 354,  
ČSN EN ISO 11654) 

 
0,80 (H) 
B 

Základní požadavek 6: Úspora energie a ochrana tepl a  

4.6.1 Tepelná vodivost:  
(ČSN EN 12667, ČSN EN ISO 10456) 
λD, 23,50 Kategorie 1 

λD, 23,50 Kategorie 2 
 
λ10, dry(30 kg/m3) 
λ10, dry(65 kg/m3) 
 
λ10, dry, limit(30 kg/m3) 
λ10, dry, limit(65 kg/m3) 
 
λ10, dry, 90/90(30 kg/m3) 
λ10, dry, 90/90(65 kg/m3) 
 
λ10(23,50) (30 kg/m3) 
λ10(23,50) (65 kg/m3) 
 
λ10(23,80) (30 kg/m3) 
λ10(23,80) (65 kg/m3) 
 

Pro p řevod na jinou vlhkost se 
použijí následující: 

- hmotnostní vlhkosti 

u23,50(30 kg/m3)  

u23,50(65 kg/m3) 

u23,80(30 kg/m3)  

u23,80(65 kg/m3) 

-převodní součinitele pro hmotnostní 
vlhkost 

fu,1(30 kg/m3)  

fu,1(65 kg/m3) 

-převodní součinitele na vysoké 
obsahy vlhkosti 

fu,2(30 kg/m3)  

fu,2(65 kg/m3) 

fu,2 

 

 
 
0,039 W/m.K 
0,039 W/m.K 
 
0,038 W/m.K 
0,037 W/m.K 
 
0,038 W/m.K 
0,037 W/m.K 
 
0,039 W/m.K 
0,037 W/m.K 
 
0,039 W/m.K 
0,039 W/m.K 
 
0,040 W/m.K 
0,040 W/m.K 
 
 
 
 
0,0928 
0,0435 
 
0,1194 
0,0570 
 
0,2541 
1,0464 
 
 
0,9643 
2,4825 
 
1,7234 
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Metoda 
ověřování a 
posuzování 

Odstavec v 
CUAP 

Vlastnost Posouzení vlastnosti 

Aspekty trvanlivosti, použitelnosti a identifikace 
4.7.1 Biologická odolnost: odolnost růstu 

plísní 

(CUAP Příloha C; ČSN EN ISO 846) 

Vyhovuje 

4.7.2 Retence přísad 

(CUAP Příloha F) 

a) Reakce na oheň po retenci 
přísad 

      (ČSN EN 13501-1 + A1) 

b) Odolnost růstu plísní po 
retenci přísad 

      (CUAP Příloha C;  

       ČSN EN ISO 846) 

 
 
Třída 
 
 
 
Vyhovuje 
 

4.7.3 Nasákavost 

(EN 1609, metoda A) 

Žadný ukazatel nebyl stanoven 

4.7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesedavost(ISO/CD 18393) 

Izolace se používá: 

a) na stropy 

Metoda A – Míra sesednutí po úderu  

SA 

objemová hmotnost ρ 

objemová hmotnost po sesednutí ρSA 

b) do dutin zdí a mezi krovy 

Metoda C – Míra sesednutí dutinové 
izolace po vibraci 

SC 

objemová hmotnost ρ 

objemová hmotnos po sesednutí ρSC 

Izolace za specifických teplotních a 
vlhkostních podmínek 

a) za konstantních teplotních a 
vlhkostních podmínek 

Metoda D – Míra sesednutí za 
specifické klimatizace 

SD 

objemová hmotnost ρ 

objemová hmotnost po sesednutí ρSD 

 

b) za cyklických teplotních a 
vlhkostních změn(EN 14064-1) 

Scyc 

 

 
 
 
 
 
6% 
45 kg/m3 
52 kg/m3 
 
 
 
7% 
68 kg/m3 
73 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
11% 
44 kg/m3 
58 kg/m3 
 
 
 
Žádný ukazatel nebyl stanoven 

4.7.5 Kritický obsah vlhkosti Žádný ukazatel nebyl stanoven 



Strana 7/11 Evropského technického schválení ETA-13/0159, vydaného 13.05.2013 s platností do 12.05.2018 

TZUS 010-031136 

*) Základní požadavek 1 se sám o sobě nevztahuje na vliv výrobku na stavbu. Ale jeho schopnost 
rozvoje koroze může podstatně ovlivnit mechanickou odolnost a stabilitu, proto je tato zkouška 
umístěna do bodu "4.1 Mechanická odolnost a stabilita". 

**)Jako dodatek příslušným článkům tohoto ETA, týkajícím se nebezpečných látek, mohou být kladeny 
další požadavky v tomto směru (např. převzatá Evropská legislativa a národní zákony, nařízení a 
správní předpisy). Pokud jsou stanoveny, musí tyto požadavky v každém případě vyhovovat nařízení 
Směrnice pro stavební výrobky 

 

3 Posuzování shody a ozna čení CE značkou  

3.1. Systém prokazování shody 

V souladu s rozhodnutím Evropské komise 99/91/EC z 25.01.1999 ve znění rozhodnutí 
komise 2001/596/EC z 08.01.2001 se použije systém prokazování shody 1 v případě, že 
dochází k zlepšování(retardérem hoření) klasifikace reakce na oheň ve výrobním procesu. 

Systém prokazování shody je specifikován následujícím způsobem: 

System 1: Certifikace shody výrobku notifikovanou schvalovací osobou na základě: 

a)  Úkolů výrobce: 
(1)  System řízení výroby (SŘV),  
(2)  Další zkoušení vzorků výrobků odebraných ve výrobně podle předepsaného kontrolního 

plánu  

b) Úkolů notifikované osoby: 
(3) Počáteční zkoušky typu výrobku 
(4) Počáteční inspekce ve výrobně a prověrka systému řízení výroby 
(5) Pravidelný dohled, posouzení a schválení systému řízení výroby 
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3.2. Odpov ědnosti 

3.2.1 Úkoly výrobce 

3.2.1.1 Systém řízení výroby u výrobce(S ŘV) 

Výrobce musí provádět neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření 
přijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí 
a postupů, včetně záznamů všech operací a jejich výsledků. Systém řízení výroby musí 
zajišťovat, že výrobek je ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. uchovává záznam popisující úkoly a 
zkoušky uložené držiteli ETA.  Záznam obsahuje informace o surovinách a “Kontrolním 
plánu“ odsouhlaseném mezi držitelem schválení a Technickým a zkušebním ústavem 
stavebním Praha, s.p., který zahrnuje typ a četnost kontrol výroby výrobcem. Výsledky 
systému řizení výroby musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení 
uvedených v “Kontrolním plánu“. 

“Kontrolní plán“ je uložen v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p., pobočka 
Praha a předává se notifikovaným osobám, které jsou zapojeny do procesu posuzování 
shody. 

3.2.2 Úkoly notifikované osoby  

Notifikovaná osoba musí provádět:  

• počáteční zkoušky typu výrobku  
Výsledky zkoušek prováděných jako součást hodnocení pro Evropské technické schválení 
mohou být použity, pokud nedošlo ke změnám ve výrobní lince nebo ve výrobně. V tom 
případě nezbytné počáteční zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi TZÚS Praha, s.p. 
a příslušnou notifikovanou osobou. 

• počáteční inspekci ve výrobně a prověrku systému řízení výroby  

• pravidelný dohled, posouzení a schválení systému řízení výroby  

Tyto úkoly musí být prováděny v souladu s ustanoveními uvedenými v “Kontrolním plánu“ 
vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení. 

Notifikovaná osoba musí zajistit své činnosti uvedené výše a obdržené výsledky a závěry 
uvést v písemné(písemných) zprávě(zprávách). 

V případech, kde ustanovení Evropského technického schválení a “Kontrolního plánu“ 
nejsou dlouhodobě plněna, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a neprodleně 
informovat TZÚS Praha, s.p. 

3.3. Označení CE  

Označení CE musí být připevněno na každém balení výrobku, na štítku připojeném k němu, 
nebo na obchodních dokladech ho doprovázejících. Označení "CE" musí být doplněno 
číslem notifikované osoby a následnými doplňujícími informacemi: 

- název výrobku(komerční obchodní název jak je uveden v této ETA) 
- jméno a adresa výrobce(držitel ETA)/právnické osoby zodpovědné za výrobu 
- poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE připojeno 
- číslo Evropského technického schválení 
- číslo CUAP 
- typ/zamýšlené použiití výrobku 
-    číslo ES certifikátu shody(v případě systému posouzení shody 1) 

-    deklarovaná hodnota tepelné vodivosti při 23°C a 50% relativní vlhkosti pro        

   Kategorii1/Kategorii 2(jak je to vhodné) 
-  převodní součinitel na vysoký obsah vlhkosti 
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-  třída reakce na oheň 
-  schopnost rozvoje koroze výrobku na kovových částech konstrukce 
-  hodnota faktoru difúzního odporu 
-  nasákavost 
-  odpor proti proudění vzduchu 
-  součinitel zvukové pohltivosti 
Označení CE a doplňující informace viz Obrázek č. 1. 

 
 

 

1020 

číslo ES certifikátu shody 

 

ENROLL CZ spol. s r.o. 

Nová Ves 190 

463 31 Chrastava  

Česká republika 

13 

ETA-13/0159 

CUAP 12.01/02cl2 

Tepelná a akustická izolace z volných, nevázaných celulózových vláken 

              λD, 23,50 Category 1: 0,039 W/m.K 
              λD, 23,50 Category 2: 0,039 W/m.K  

 Převodní součinitel na vysoký obsah vlhkosti:  

fu,2 = 1,7234 

 Třída reakce na oheň: Bfl 

              Schopnost rozvoje koroze výrobku na kovových částech konstrukce:    

              Vyhovuje  
 Hodnota faktoru difúzního odporu µ: < 1,5 
 Nasákavost: NPD 

 Odpor proti proudění vzduchu: 2,0 kPa.s/m 2 
 Součinitel zvukové pohltivosti αW = 0,80 (H) 

 

 
Obrázek č.1: Označení CE a doplňující informace  
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4 Předpoklady, podle kterých byla p řízniv ě posouzena vhodnost výrobku pro 
zamýšlené použití  

4.1. Výroba 

Výroba tepelné izolace vychází ze stanoveného výrobního postupu, z použití definovaných 
surovin a tolerancí. Pokud dochází ke změnám, výrobce musí objasnit, zda změna ovlivňuje 
vlastnosti zkoušeného výrobku v souladu s ustanoveními uvedenými v CUAP. 

4.2. Balení, doprava a skladování výrobku 

Výrobek musí být zabalen takovým způsobem, aby byl ochráněn proti vlhkosti a 
povětrnostním vlivům během dopravy a skladování, pokud výrobce neprovede jiná opatření 
za tímto účelem. V informacích doprovázejících označení CE musí být uvedeno, že výrobek 
musí být chráněn proti vlhkosti během dopravy, skladování a instalace. 

V informacích doprovázejících označení CE musí být uvedeno množství v balení a 
požadovaná objemová hmotnost po instalaci.  

4.3. Montáž výrobku do konstrukce 

Izolační material musí být instalován ve stavbách, kde bude chráněn proti namočení, 
povětrnostním vlivům a vlhkosti. 

Musí se brat v úvahu instalační instrukce výrobce. Strojová instalace izolačních materiálů 
musí být prováděna společnostmi, které jsou proškolené výrobcem. V případě zpracování po 
přidání vody se musí zajistit, že hlavní podíl vody se vypaří před uzavřením dutiny. Čas k 
tomu potřebný závisí na klimatických podmínkách okolí. Jako obklad můžeme použít pouze 
stavební materially, které dovolují vypařování vlhkosti. 

Výrobek musí být chráněn proti vlhkosti během instalace. Izolační material nesmí být 
stlačován. Musí se brat v úvahu podmínky čl. 1.2.. 

Musí se dodržovat instalační objemové hmotnosti uvedené v Tabulce 1, které závisí na 
oblasti aplikace. 

V případě zpracování po přidání vody musí být objemová hmotnost na stavbě alespoň 40 
kg/m3. 

Objemová hmotnost se stanovuje výpočtem podílu hmotnosti použitého materiálu a plného 
objemu. Firma provádějící instalaci musí zkontrolovat objemovou hmotnost. 

Izolační vrstva musí mít konstantní instalační tloušťku a brat v úvahu nominální tloušťku. Za 
tímto účelem musí být v dostatečných vzdálenostech připravena vhodná naznačení výšky 
před zpracováním. Firma provádějící instalaci musí zkontrolovat tloušťku pro instalaci. 

Pokud se materiál fouká do uzavřené dutiny, musíme se ujistit pomocí vhodných opatření, že 
dutina je plně vyplněna izolačním materiálem.  

4.4 Firmy provád ějící instalaci 
Izolační materiál může být strojově zpracován pouze společnostmi majícími dostatečné 
zkušenosti s instalací materiálu. Z tohoto důvodu musí výrobce školit tyto firmy. 

Výrobce musí firmám provádějícím instalaci vydat osvědčení po zaškolení v instalaci 
materiálu. 

4.5 Použití izola čního materiálu jako vzduchov ě neprůzvučné izolace 
Pokud se izolační materiál používá jako vzduchově neprůzvučná izolace, musí být 
vzduchově neprůzvučná izolace udávána v souladu s příšlušnými technickými předpisy, 
které platí při stavebních pracech v místě použití. 

 






