HOBRA HOFATEX
návody na použití døevovláknitých desek
pøednosti desek hofatex:
• pøírodní materiál z døevního vlákna
• tepelná izolace a akumulace tepla
• zvukovì izolaèní vlastnosti
• propustnost pro vodní páru
• rychlá a jednoduchá montáž
• pouze mechanické upevòování
• možnost zpracování svépomocí

Váš dodavatel:
VHODNÉ POUŽITÍ
ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX

Typ desek
Hofatex

Støecha
nad krokve

Støecha
pod krokve

Zdivo

Stìna
døevostavby

Podlahy

SYSTEM
KOMBI

neomítat

neomítat

UD
SN1
THERM NK
SILENT
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HOBRY DO PODLAH
desky Hofatex SN1 a Hofatex SILENT
PØEDNOSTI:
• Tepelná izolace
• Zvuková izolace (tlumí kroèejový hluk)
• Rychlá a snadná montáž
• Ideální pro svépomocnou výstavbu
• Vhodné i pod plovoucí podlahy

Desky Hofatex SN1

POUŽITÍ DESEK:
Desky Hofatex SN1 se používají pod nášlapné vrstvy podlah jako zvuková izolace
proti kroèejovému hluku a souèasnì jako tepelná izolace. Bìžnì v celkových tlouškách
od 12 do 57 mm.
Desky Hofatex SILENT jsou tenké 8 mm a proto se používají pøímo pod nášlapné
vrstvy plovoucích podlah jako zvuková izolace proti kroèejovému hluku.

MONTÁŽ:
Na hladkou, suchou a rovnou konstrukci se desky ukládají na sraz. Je možné klást na
sebe až tøi vrstvy desek (i rùzných tlouštìk). Vrstvy se kladou pøes sebe navzájem
køížem. Doporuèuje se dilatovat od obvodových stìn (akustika).

Roznášecí deska
(OSB, sádrovláknitá deska ap.)

Izolaèní deska hobra SN1
(Køížem 2. vrstva)

Izolaèní deska hobra SN1
(1. vrstva)

Rovný, suchý podkladový povrch

Schéma skladby podlahy z desek hobra ve dvou vrstvách

Tloušky a rozmìry desek viz. tabulka na zadní stranì prospektu.
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HOBRA POD PALUBKOVÉ PODLAHY
Desky Hofatex Therm NK s vysokým kroèejovým útlumem
PØEDNOSTI:
• Speciální systém pro palubkové podlahy
• Zvuková izolace (útlum kroèejového hluku)
• Tepelná izolace
• Rychlá a snadná montáž (i svépomocí)
• Ideální pro svépomocnou výstavbu
• Suchá montáž (bez lepení, betonování apod.)
Desky Hofatex Therm NK + lišty

POUŽITÍ DESEK:
Desky Hofatex THERM NK se používají jako podkladní vrstva pod palubkové podlahy.
Desky se vkládají na pero a drážku do systémových lišt ze smrkového døeva. Palubky
se potom upevòují do lišt, které se však nedotýkají nosné konstrukce. Je tím zajištìna
vynikající zvuková izolace proti šíøení kroèejového hluku (dupání apod.).

Palubková podlaha

Hofatex THERM NK tl. 40 mm

Systémové lišty 50/35 mm

Schéma skladby podlahy

MONTÁŽ:
Na hladkou, suchou a rovnou konstrukci se podél stìny uloží jedna øada desek (desky
se pøímo nedotýkají stìny). Následnì se vloží na pero systémové døevìné lišty a do
nich se zasadí další øada desek THERM NK. Opìt se zasadí lišty a tímto zpùsobem se
opakovanì postupuje až do pokrytí celé plochy podlahy.

UPEVÒOVÁNÍ:
Desky leží volnì na konstrukci, palubková podlaha se upevní do systémových lišt
obvyklými zpùsoby (vruty, spony, høebíky). Doporuèujeme dilatovat desky po celém
obvodu podlahy od stìn.

SPOTØEBA SYSTÉMOVÝCH LIŠT:
1,7 m lišty na 1 m2 podlahy
Tloušky a rozmìry desek viz. tabulka na zadní stranì prospektu.
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HOBRY PRO ZATEPLENÍ STØECH
SHORA
Desky Hofatex KOMBI a Hofatex UD
PØEDNOSTI:
• Vynikající ochrana proti pøehøívání
• Tepelná a zvuková izolace
• Odolnost proti nasákávání vody
• Rychlá a snadná montáž
• Napojení desek na pero a drážku
• Ideální pro svépomocnou výstavbu
• Suchá montáž (bez lepení apod.)

Deska Hofatex Kombi

POUŽITÍ DESEK:
Oba typy desek jsou urèené jako tepelná izolace a ochrana proti pøehøívání pøi
zateplování podkroví. Desky jsou odolné proti vodì (nejsou nasákavé) a díky tìsnému
spojení desek na dvojité pero a drážku po celém obvodì nedochází k zatékání vody ani
do spár mezi deskami. Dostateèná délka desek (2,5 m) umožòuje uložení nejménì
pøes dvì krokve. Díky spoji na pero a drážku je možné napojovat desky i mimo krokve.
Desky Hofatex UD mají oproti deskám KOMBI vyšší tepelnì akumulaèní schopnost a
jsou pevnìjší.

Schéma kladení desek na krov

Ukázka zateplení støechy shora

MONTÁŽ:
Desky se kladou od okapové hrany støechy smìrem nahoru, pera desek smìrem k
høebeni. Minimální pøesah svislých spár je 250 mm.

UPEVÒOVÁNÍ:
Desky se upevòují dlouhými vruty pøes kontralatì do krokví. Doporuèené hloubky
zapuštìní vrutù do krokví jsou min. 80 mm. Vzdálenost vrutù (po délce kontralatì)
max. 800 mm po obvodì støechy a max. 1000 mm v ploše støechy.
Tloušky a rozmìry desek viz. tabulka na zadní stranì prospektu.
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HOBRY PRO ZATEPLENÍ PODKROVÍ
Z INTERIÉRU
Desky Hofatex SYSTEM,
Hofatex KOMBI nebo Hofatex UD
PØEDNOSTI:
• Možnost omítání
• Tepelná izolace, akumulace tepla
• Zvuková izolace
• Rychlá a snadná montáž
• Napojení desek na pero a drážku
• Ideální pro svépomocnou výstavbu
• Suchá montáž (bez lepení apod.)

Deska Hofatex SysTem

POUŽITÍ DESEK:
Všechny tøi typy desek jsou urèené jako tepelná izolace a souèasnì podklad pro
tenkovrstvou omítku pøi zateplování podkroví. Díky spoji na pero a drážku je možné
napojovat desky i mimo latì. Desky Hofatex UD mají oproti deskám KOMBI a
SYSTEM vyšší tepelnì akumulaèní schopnost a jsou pevnìjší. Desky SYSTEM mají
menší formát a jsou proto vhodnìjší pro svépomocnou výstavbu.
Krokve
Kleštiny

Laový rošt

Desky Hofatex

Schéma kladení desek Hofatex
na podkladní rošt,
vytvoøený na konstrukci krovu

MONTÁŽ:
Pro upevòování desek je nutné vytvoøit laový rošt na maximální rozteè latí 400 mm
(napøíklad støešní latì 40/60 mm). Na tento rošt se desky upevòují pomocí vrutù.
Desky se kladou delším rozmìrem kolmo na latì.

UPEVÒOVÁNÍ:
Desky se upevòují do roštu pomocí vrutù s hlavou o prùmìru minimálnì 14 mm (nebo s
podložkou). Hloubka zapuštìní vrutu do latì je min. 40 mm. Osová rozteè vrutù 150
mm (4 vruty na la a desku).
Tloušky a rozmìry desek viz. tabulka na zadní stranì prospektu.
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HOBRY PRO ZATEPLENÍ ZDÍ
A STARŠÍCH DØEVOSTAVEB
Desky Hofatex SYSTEM,
Hofatex UD nebo Hofatex KOMBI
PØEDNOSTI:
• Tepelná a zvuková izolace
• Tepelná akumulace
• Propustnost pro vodní páru
• Možnost omítání
• Rychlá a snadná montáž
• Ideální pro svépomocnou výstavbu
• Napojování desek na pero a drážku
• Suchá montáž (bez lepení apod.)

Deska Hofatex SysTem

POUŽITÍ DESEK:
Desky je možno upevòovat buïto pøímo na stìnu (kontaktní zateplení), nebo pøes
svislý laový rošt. Øešení pomocí laového roštu poskytuje možnost dosáhnout lepších
tepelnì izolaèních vlastností. Desky typu UD (pevnìjší) a SYSTEM (ménì tuhé) jsou
vhodné pro tenkovrstvé omítky. Desky KOMBI jsou vhodné pouze pro provìtrávané
fasády (obklady).

Ukázka zateplení pøes rošt

Ukázka kontaktního zateplení (OKAL)

MONTÁŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ:
Pøedpokladem je rovný a hladký povrch stìny. Desky minimální tloušky 60 mm se
upevòují hmoždinkami (do zdiva) nebo vruty èi sponami (starší døevostavby). Poèet
spojovacích prvkù je u hmoždinek a vrutù 6 ks/m2, u spon min. 16 ks/m2. Desky se
kladou ve vodorovných øadách od spodní hrany, pero desky smìrem nahoru.

MONTÁŽ ZATEPLENÍ PØES ROŠT:
Na zdivo se umístí svislý laový rošt, dutina na výšku roštu se vyplní minerální izolací.
Na vyrovnaný rošt se potom upevní vruty nebo sponami hobry Hofatex v minimální
tloušce 60 mm. Pro upevòování latí do zdiva lze užít napø. turbošrouby. Vzdálenost
upevòovacích prvkù 1,5 – 2,0 m. Desky se kladou ve vodorovných øadách od spodní
hrany, pero desky smìrem nahoru.
Tloušky a rozmìry desek viz. tabulka na zadní stranì prospektu.
6

HOBRY PRO STÌNY DØEVOSTAVEB
Desky Hofatex SYSTEM, Hofatex UD, nebo Hofatex KOMBI
PØEDNOSTI:
• Tepelná a zvuková izolace
• Tepelnì akumulaèní funkce
• Propustnost pro vodní páru
• Jednoduchá skladba stìny
• Rychlá a snadná montáž
• Možnost omítání
• Napojování desek na pero a drážku
Desky Hofatex UD

POUŽITÍ DESEK:
Desky se upevòují ze strany exteriéru pøímo na sloupkovou konstrukci. Desky typu UD
(pevnìjší) a SYSTEM (ménì tuhé) jsou vhodné pro tenkovrstvé omítky. Desky KOMBI
jsou vhodné pouze pro provìtrávané fasády (obklady).
Sloupek døevostavby

INTERIÉR

EXTERIÉR

Døevovláknitá deska Hofatex

Ukázka skladby stìny s deskami Hofatex

Pláš døevostavby s deskami Hofatex

MONTÁŽ:
Desky Hofatex se kladou na nosnou sloupkovou konstrukci ve vodorovných pruzích.
Montáž probíhá od spodního líce stavby (zakládací lišta). Jednotlivé øady nesmìjí mít
prùbìžnou svislou spáru, pøesah min. 250 mm. Minimální tlouška desek je 60 mm.

UPEVÒOVÁNÍ:
Desky se upevòují na svislé sloupky (doporuèená rozteè cca 600 mm) a vodorovné
prvky pomocí spon se širokým høbetem (min. 25 mm), tlouška drátu 2 mm, minimální
hloubka zapuštìní spony do podkladu je 30 mm. Rozteè spon obvykle 75-150 mm. Pro
upevòování pomocí vrutù se použijí vždy 3 vruty na jeden spoj deska – sloupek. Vruty
prùmìr min. 6 mm, hloubka zapuštìní do sloupku min. 30 mm. Samotné desky se
napojují spojem pero-drážka ve svislých spárách i mimo sloupky, pero desky smìrem
nahoru.
Tloušky a rozmìry desek viz. tabulka na zadní stranì prospektu.
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Návody na uskladnìní,
manipulaci a øezání desek HOFATEX
SKLADOVÁNÍ:
Desky Hofatex musí být uskladnìny na suchých
rovných plochách a chránìny proti povìtrnostním
vlivùm, zejména proti dešti a nadmìrné vlhkosti.
Desky se musí ukládat do konstrukcí v suchém
stavu.

OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ:
Hrany desek (zejména pera a drážky) je tøeba pøi
manipulaci chránit pøed poškozením.

ØEZÁNÍ:
Desky Hofatex je možné øezat bìžnými
elektrickými øezacími nástroji používanými na
øezání døeva a výrobkù ze døeva. Na øezání se
mùže použít elektrická okružní pila s odsáváním
nebo elektrická pøímoèará pila s vhodným
pilovým listem. Pøi øezání je nutné používat
ochranné prostøedky pro práci v prašném
prostøedí. Tenké desky Hofatex Silent a SN1 je
možné øezat i nožem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
DESEK HOBRA

< 15mm
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