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Izolační polystyrénové desky s výstupky výrazně zrychlují a zjednodušují pokládku potrubí. Zároveň slouží
jako jeho ochrana a zajištují konstantní rozteče trubek. Systém TOPTHERM nabízí několik variant systémových
desek, které řeší různé požadavky investorů.

IZOLAČNÍ DESKA TOP 302
s kročejovým útlumem - 26 dB

1050 x 750 mm

celkový rozměr desky

1075 x 775 mm

plocha desky

0,79 m2

celková tloušťka desky

58 mm

tloušťka izolace

33 mm

výška výstupků

25 mm

rozteč trubek

75, 150, 225 mm

průměr potrubí

16 - 20 mm

pevnost v ohybu

50 kPa

tepelná vodivost

0,038 W/(m*K)

1050
1075

Technická data:
rozměr desky

750
775

2

tepelný odpor

0,79 m k/W

materiál fólie

PE - polyethylen

barva fólie

modrá

velikost balení

10,24 m2

počet kusů v balení

13 ks

33

58

25

75

IZOLAČNÍ DESKA TOP 304
systémová deska Hard vhodná pro vyšší zatížení

plocha desky

0,79 m2

celková tloušťka desky

58 mm

tloušťka izolace

33 mm

výška výstupků

25 mm

rozteč trubek

75, 150, 225 mm

průměr potrubí

16 - 20 mm

napětí v tlaku
při 10% stlačení

100 kPa

pevnost v ohybu

115 kPa

tepelná vodivost

0,037 W/(m*K)

tepelný odpor

0,89 m2k/W

materiál fólie

PE - polyethylen

barva fólie

černá

velikost balení

10,24 m2

počet kusů v balení

13 ks

750
775

75
25

1075 x 775 mm

58

1050 x 750 mm

celkový rozměr desky

33

rozměr desky

1050
1075

Technická data:
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IZOLAČNÍ DESKA TOP 303+, 308+
Technická data:

TOP 303

TOP 308+

rozměr desky

1380 x 690 mm

1380 x 690 mm

celkový rozměr desky

1430 x 740 mm

1430 x 740 mm

plocha desky

2

0,95 m

0,95 m2

celková tloušťka desky

32 mm

23 mm

tloušťka izolace

11 mm

-

výška výstupků

19 mm

22 mm

rozteč trubek

50, 100, 150,
200 mm

50, 100, 150,
200 mm

průměr potrubí

14 - 17 mm

14 - 17 mm

napětí v tlaku při 10%
stlačení

200 kPa

-

pevnost v ohybu

250 kPa

-

tepelná vodivost

0,034 W/(m*K)

-

2

tepelný odpor

0,32 m k/W

-

materiál fólie

PS

PS

tloušťka fólie

0,5 mm

1380
1430

deska s nízkou stavební výškou

690
740

TOP 303+

TOP 308+

1 mm
23,8 m2

počet kusů v balení

21 ks

25 ks

50

50

11

23

19,95 m

19

velikost balení

32

2

IZOLAČNÍ DESKA TOP 306
deska s nízkou stavební výškou
Technická data:
1000 x 700 mm
0,70 m2

celková tloušťka desky

36 mm

tloušťka izolace

15 mm

výška výstupků

21 mm

rozteč trubek

50, 100, 150,
200 mm

průměr potrubí

14 - 16 mm

napětí v tlaku při 10%
stlačení

100 kPa

pevnost v ohybu

115 kPa

tepelná vodivost

0,035 W/(m*K)

tepelný odpor

0,43 m2k/W

materiál fólie

PE - polyethylen

barva fólie

modrá

velikost balení

10,50 m2

21

1020 x 720 mm

plocha desky

počet kusů v balení

15 ks

15

celkový rozměr desky

1000
1020

rozměr desky

700
720

36

50

CZ

• Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416 • e-mail: instalace@kto.cz • Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz
• Semily tel.: +420 481 624 167, e-mail: semily@kto.cz • Ostrava tel: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz
• Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz • Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz
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• Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@ktosk.sk
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