
 

SUPER-ISOL - Křemičitanovápenaté izolační desky pro izolaci až do 1000°C

Pro stavbu vzdušníků krbů má tento materiál STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 030 - 037909

Stavba se dokončuje kamnářskou omítkou zpevněnou perlinkou, vyrovnání se provádí kamnářskou maltou Rudomal. Jako konstrukční lepidlo se používá tmel S-mal.

Materiál se zpracovává nástroji na opracování dřeva, nebo sádrokartonu. Konstrukce je možné spojovat vruty do dřeva (sádrokartonu).

Spoje na tupo je vhodné vždy přeplátovat nalepeným pásem 25*80 mm

Profikrby s.r.o.  Blansko 2506  (areál Svitavská 500)   678 01 Blansko - distribuce a servis Kobok  tel.: 516 41 02 52 ,  uvedené ceny jsou základní v Kč bez DPH,  aktuální ceny a ceníky najdete vždy na www.kobok.cz, www.profikrby.cz

Balení 25 kg, lepení perlinky a vyrovnání 

povrchu

Kovová hrana s odolnou perlinkou pro 

zpevnění hran teplovzdušných krbů

Balení 25 kg, zrnitost do 1 mm, snadno 

zpracovatelná omítka

Kamnářská perlinka

Cena 1bm 60,-

Perlinka se zvýšenou odolností pro akumulační 

stavby

73,-s DPH

Odolná perlinka s dlouhým vláknem

Alu hrana VERTEX

Cena 1ks 70,- 85,-s DPH

Ztráta žíháním 1100C

Trvalé délkové změny v žáru 

Cena 1ks 440,- 533,-s DPH

Cena 

1ks/paleta

Balení 6kg, 3,5 litru,  odolnost 1250°C

431,- 521,-s DPH

Cena 1ks 500,- 605,-s DPH

Cena 

1ks/paleta
489,- 592,-s DPH

Cena 1ks 780,- 943,-s DPH

TL. 25 TL. 30 TL. 40 TL. 50 
Ideální materiály pro stavbu teplovzdušných krbů, vysokoteplotní a 

stavební izolace pro kamnáře.

Cena 

1ks/paleta
763,- 923,-s DPH

644,- 780,-s DPH

Cena 

1ks/paleta
631,- 763,-s DPH

Cena 1ks

Rozměrová tolerance

96 ks Počet na paletě: 72 ks

Vyrovnávací lepidlo Rudomal flexi

S - Mal -  malta/tmel/lepidlo

Cena 1ks 393,- 476,-s DPH

Perlinka VERTEX

Cena 1bm 28,-

Počet na paletě: 144 ks Počet na paletě: 120 ks Počet na paletě:

Rozměry 1000*610*25 mm používá se na 

stavbu vzdušníků krbů nad římsou krbu 

bez výztužné konstrukce, v kritických 

místech je možné vyztužit páskem 

superisolu 25 šířky 100mm, výhodně se 

superisol 25 používá pro izolaci 

mramorových a žulových obestaveb, a 

portálů krbů. Moderní použití tohoto 

materiálu je na vnitřní difuzní izolace 

staveb, rekonstrukce objektů k bydlení.

Rozměry 1000*610*30 mm,  konstrukce 

krbu v provedení ze superisolu tloušťky 

30 je samonosná pro stavbu celého krbu, 

pro nejlepší protipožární a tepelnou 

izolaci stěn doporučujeme od stěny 

odvětrávanou mezeru 50mm (distance 

pásy supersolu 50x50) - superisol 30 - 

druhá odvětrávaná spára šířky 30 - a 

druhá vniřní stěna krbu superisol 30.  

Superisol 30 může být jedinným 

materiálem pro stavbu celého 

teplovzdušného krbu, teplovzdušných 

kanálů, hypocaustových konstrukcí

Rozměry 1000*610*40 mm,pro konstrukce krbu s 

nalepeným obkladem, a konstrukce krbu větších 

rozměrů. Tloušťka 40 se používá pro tvarově 

složité stavby a výztuhy, konstrukce nosníků, 

izolace pod ležením a lavičkami. Pro izolaci pod 

krbové a kamnové vložky je potřeba se vyvarovat 

hranovému zatížení - zátěž vždy rozložte 

podložením cihlou přilepenou kamnářským 

lepidlem, nebo maltou.

Rozměry 1000*610*50 mm,  pro konstrukce 

krbů s tlustostěnnými obklady, nebo 

konstrukce krbů větších rozměrů bez výztuh. 

Tloušťka 50 se používá pro tvarově složité a 

tepelně vysoce namáhané stavby a výztuhy, 

konstrukce nosníků. U venkovních stěn vždy 

použijte odvětrávanou mezeru u stavební 

konstrukce - nestačí jen zvyšovat tloušťku 

izolace, ale teplo je potřeba odvádět. Tento 

materiál výhodně použijete pro izolaci 

kachlových kamen a kachlových sporáků od 

stavebních konstrukcí.
Únosnost v žáru

Teplotní vodivost při průměrné 

teplotě: (W/(m.K)

Rozměry desek

Maximální provozní teplota

Pevnost v tlaku

Pevnost v ohybu (lámavost)

Měrná hmotnost

1000x610x25,30,40,50,100

1000ºC

2,6 Mpa

1,2 Mpa

260kg/m3

+-1,5 mm tloušťka, +-2,5mm 

max 12%

max -2%

min 950ºC

200ºC = 0,08 ----  400ºC = 0,1 ---- 

600ºC = 0,14 ---- 800ºC = 0,21

33,-s DPH

Cena 1ks 750,- 908,-s DPH

Žáruodolná kamnářská omítka OMK/0-1

Cena 1ks 700,- 847,-s DPH


