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Stavební izolační panely (SIP)
Jedná o efektivní a časem ověřenou technologii v budování nízkopodlažních domů. Tato
technologie je široce využívána více než 50 let v Evropě, USA a Kanadě, která je známá
svými vysokými standardy kvality. Výrobní proces byl po léta zdokonalován a vyústil
v přesně předepsané vrstvení. Této technologie využívají především dřevostavby, což
je nejběžnější způsob bydlení v Kanadě a USA, kde v oblasti rodinných domů převládá
nízkopodlažní typ. Charakteristickým rysem SIP domů je montáž průmyslově vyrobených
panelů. Volba pro SIP stavbu znamená rozhodnutí pro přesnost konstrukce a vysokou
kvalitu zpracování.
Naše domy využívají SIP technologii, konkrétně sendvičové panely. Jedná se o materiál
s třívrstvnou strukturou - dvě vnější vrstvy tuhého materiálu (OSB-3) a jedna vnější
izolační vrstva (expandovaný polystyren). Všechny části sendvičových panelů jsou
slepeny lisováním.
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Výhody OSB desek
OSB-3 desky (odolné proti vlhkosti) jsou vyrobeny stlačením plochých
třísek za vysokého tlaku a teploty. Jako pojiva se využívá syntetické
pryskyřice a parafinové emulze.
Šetrnost k životnímu prostředí
Stopy syntetických pryskyřic nejsou zachyceny po měsíci od výroby
desky. Pro výrobu desek se využívá měkkého dřeva, jako je smrk,
borovice, modřín s přídavkem tvrdého dřeva (bříza), ve směsi s relativně
malým množstvím pojiva pryskyřic (5-10 %).
Pevnost
Tenké dlouhé dřevěné třísky (až do délky 140 mm a tloušťce 0,6 mm),
se smísí s hmotou pojiva a pokládají do tří vrstev během výrobního
procesu. Vnější strana je tvořena čipy, orientovanými rovnoběžně
s délkou hotové desky a jeden vnitřní - kolmo k externím. Uspořádání
čipů dává desce pevnost a umožňuje držet upevňovací prvky (šrouby,
hřebíky, sponky), což je podstatný rozdíl od OSB desek z jiných materiálů
(dřevotříska a překližka).

Výhody polystyrénu
Expandovaný polystyrén je plynem plněný materiál z polysterénu a jeho derivátů.
Konvenční složení expandovaného poylstyrénu se vztahuje k styrenovým granulím
s karbonovým dioxinem (zajišťuje žáruvzdornost), které jsou rozpuštěny v polymerové
hmotě. Následně je hmota vystavena páře. Během tohoto procesu se objem granulí
znásobí, dokud nezaberou celý blok a formu aglomerátu. Výsledkem je ekologický,
netoxický, tepelný a zvukový izolační materiál, využívaný ve stavebnictví již přes 40 let.
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