
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

n  Kalcium-silikátová minerální deska
n  Tvarová stálost
n  Vynikající paropropustnost 
n  Nehořlavost
n  Jednoduchá aplikace
n  Venkovní i vnitřní izolace

Specifikace
Minerální, bezvláknitá tepelně- 

izolační deska

Norma/předpis 
ETA-05/0093

Použití
Tepelněizolační podhledy na 

stropy podzemních garáží, 

sklepů, přejezdů a podjezdů.

Venkovní zateplení vodorovných, 

svislých i šikmých konstrukcí. 

Vnitřní zateplení obvodových 

konstrukcí, stropů a střech.

Provedení
S hladkými styčnými plochami

Rozměrová tolerance
±2,0 mm

Zpracování
Lepené plochy Multipor desek 

se maltují celoplošně Multi-

por lehkou maltou pomocí zu-

bového hladítka. Výšku zubu 

volíme podle rovinnosti a 

vlastností podkladu tak, aby 

byla vždy dosažena minimální 

tloušťka malty 5 mm. Pro le-

pení Multipor desek na stropy 

se doporučuje pro desky do 

tl. 140 mm výška zubu 12 mm 

a  pro desky tl. 160 mm a více, 

výška zubu 15 mm.

Maltují se desky, nikoli obklá-

dané konstrukce. Desky Mul-

tipor se vzájemně nelepí, tzn. 

zásadně se nemaltují styčné 

spáry desek. Podklad pro le-

pené desky musí být čistý, bez 

zbytků malty, oleje apod., sou-

držný a  rovný. V případě ne-

soudržného podkladu je třeba 

uvolněné části odstranit, du-

tiny a nerovnosti podkladu 

vyspravit vhodnou vápenoce-

mentovou omítkou do roviny. 

Tolerovat lze nerovnosti pod-

kladu do 5 mm/m. 

Kotvení desek v exteriéru se 

provádí na základě statického 

návrhu. Pokud statický návrh 

neurčí jinak, desky Multipor se 

kotví k nosnému podkladu v po-

čtu 1  kotva do středu 1 Multi-

por desky. Používají se výhradně 

šroubovací hmoždinky s ocelo-

vým trnem s průměrem talíře mi-

nimálně 60 mm (např. Rawlplug 

R-TFIX-8S) nebo injektážní nere-

zové kotvy (např. Spiral Anksys).

V případě aplikace desek Multi-
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TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

vlastnosti materiálu jednotka Multipor desky

Objemová hmotnost kg/m³ 115

Pevnost v tlaku N/mm² ≥ 0,30

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (EN 1607) N/mm² ≥ 0,08

Pevnost v ohybu (EN 12089) N/mm² ≥ 0,08

Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti  λD23/50 W/(m.K) 0,043

Návrhová hodnota tepelné vodivosti  λU W/(m.K) 0,044

Faktor difúzního odporu  μ (EN 1745) – 3

Měrná tepelná kapacita  c (EN 1745) J/(kg.K) 850

Absorpce vody při krátkodobém namočení (ČSN EN ISO 29767) (24 h) kg/m² ≤ 2

Absorpce vody při dlouhodobém namočení (ČSN EN ISO 16535) (28 d) kg/m² ≤ 3

Sorpční vlhkost při 23 °C / 80% rel. vl. % ≤ 6

Reakce na oheň třída A1

Ostatní

Stavebněbiologická a mikrobiologická nezávadnost, 
blokovací účinek na houby a mikroorganismy,  

stavební produkt nepoškozující životní prostředí podle 
AUB - Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plně recyklovatelný.

Technické vlastnosti – tepelněizolační desky Multipor

por na vnitřní zateplení stěn me-

chanické kotvení není nutné. Vý-

jimku tvoří použití keramického 

obkladu. Lepení keramického 

obkladu provádíme na vyztuže-

nou základní vrstvu, kterou je 

nutné kotvit pomocí šroubova-

cích hmoždinek přes výztužnou 

tkaninu. Vyztužení se realizuje 

pomocí pancéřové výztužné tka-

niny nebo 2 vrstvami klasické 

výztužné tkaniny. Kotvení se 

provádí před montáží obkladů 

v počtu cca 6–8 ks/m2 a  vyža-

duje statické ověření. Maximální 

hmotnost obkladů včetně lepidla 

je 20 kg/m2.

V prostorách s mokrými provozy

se nedoporučuje obložení po 

celé výšce stěn.

Při zateplení stropní konstrukce 

se desky musí vždy kotvit k nos-

nému podkladu v počtu 1 hmož-

dinka na Multipor desku. Zá-

roveň je vyžadováno statické 

posouzení.

Kotvení se provádí nejdříve druhý 

den po nalepení desek.

Malta 
Multipor lehká malta

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé 

EN 13501-1

Požární odolnost
Multiporem lze zvýšit požární 

odolnost železobetonových kon-

strukcí. 

Povrchové úpravy
Vnitřní:

Multipor lehká malta vyztužená 

výztužnou tkaninou v 1/3 od hor-

ního líce povrchu omítky jako 

podklad pro finální povrcho-

vou úpravu, např. Ytong vnitřní 

omítka tepelněizolační nebo 

Ytong vnitřní stěrka hlazená.

Je možné ponechat Multipor  

také bez povrchové úpravy, pří-

padně s protiprašným nátěrem.

Vnější:

Stěrkování a výztužná vrstva de-

sek se provádí Multipor lehkou 

maltou v min. tloušťce 5 mm 

s vloženou výztužnou tkaninou 

v 1/3 od horního líce povrchu 

omítky. 

Finální povrchová úprava se 

provádí pomocí silikátové nebo 

silikonové fasádní omítky, dle 

doporučení výrobce omítek.

Při realizaci venkovního zatep-

lení (ETICS) je třeba dodržovat 

příslušné ustanovení uvedená 

v dokumentu ETA.



tlouštka 
bez omítek

rozměry

d × š × tl

počet kusů objem na 
paletě

plocha  
na paletě

expediční 
hmotnost

spotřeba 
malty

tepelný 
odpor 

RU

mm mm ks/pal ks/m² ks/m³ m³/pal m²/pal kg/pal kg/m² m².K/W

200 600 × 390 × 200 36 4,3 21,3 1,685 8,46 264 3,5* 4,44

180 600 × 390 × 180 36 4,3 23,6 1,516 8,46 240 3,5* 4,00

160 600 × 390 × 160 42 4,3 26,6 1,572 9,87 248 3,5* 3,56

140 600 × 390 × 140 48 4,3 30,4 1,572 11,28 248 3,5 3,11

120 600 × 390 × 120 60 4,3 35,5 1,685 14,10 264 3,5 2,67

100 600 × 390 × 100 72 4,3 42,6 1,685 16,92 264 3,5 2,22

80 600 × 390 ×   80 90 4,3 53,2 1,685 21,15 264 3,5 1,78

60 600 × 390 ×   60 120 4,3 70,9 1,685 28,20 264 3,5 1,33

50 600 × 390 ×   50 144 4,3 85,1 1,685 33,84 264 3,5 1,11

*  Závisí na výšce zubu hladítka.  
 
Spotřeba Multipor lehké malty na LEPENÍ desek Multipor:  
Při použití hladítka s výškou zubu 12 mm – 3,5 kg/m2 
Při použití hladítka s výškou zubu 15 mm – 4,2 kg/m2 
 
Spotřeba Multipor lehké malty na STĚRKOVÁNÍ desek Multipor:  
Při použití hladítka s výškou zubu 12 mm – 3,5 kg/m2

Základní údaje – tepelněizolační desky 600 × 390 mm

Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
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VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ

Vnější tepelněizolační kompozitní systém je optimálním řešením pro energeticky účinnou a udržitelnou 

tepelnou izolaci vnějších stěn v nové výstavbě i při renovaci.

Doporučené komponenty

Elektroinstalační krabice pro 
osazení do zateplení

Multipor – šroubovací hmož-
dinky s ocelovým trnem

Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty  
pro externí zateplení

Služby 
Multipor

Typové skladby obvodových stěn

popis 
konstrukce

celková tl. 
konstrukce

tepelná technika

Uu

laboratorní 
hodnota vzduchové 

neprůzvučnosti 
Rw

mm W/(m².K) dB

Multipor lehká malta, tl. 7 mm

+

Ytong Standard tl. 300 mm + Multipor tl. 160 mm 475 0,15 46

Ytong Statik tl. 250 mm + Multipor tl. 200 mm 465 0,15 47

Silka Tempo tl. 180 mm + Multipor tl. 200 mm 395 0,20 54

železobeton tl. 200 mm + Multipor tl. 200 mm 415 0,20 56

+

Multipor lehká malta s výztužnou tkaninou min. tl. 5 mm

+

finální povrchová úprava tl. 1-3 mm

Pozn.: Vnitřní omítka není z důvodu vysoké variability a malého vlivu na vlastnosti konstrukce započítána do tloušťky konstrukce ani do tepelné 
techniky. 

Zubové hladítko doporučené k aplikaci 
Multipor lehké malty.

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR



Ukotvení izolantu Uspořádání izolačních desek a kotvení

Konstrukční detaily

Stávající zdivo

Hloubka kotvení talířové hmoždinky podle kategorie použití.
Poznámka - u pórobetonu kotevní hloubka 65 mm,
Nutné zvážit výběr délky hmoždinky při použití na stávající omítku.

Upozornění:

Systémová fasádní omítka

Multipor – šroubovací hmoždinka 
s ocelovým trnem

Multipor lehká malta
Multipor minerální izolační deska
Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Izolace konzoly

*

*  Desky nejsou "na sraz"

*
Volná spára

Koncový profil

Volná spára (bez malty)

Trvalé elastické spojení

Prořez 
zednickou
lžící

Multipor minerální izolační deska

Rozšiřující lišta (s těsnící páskou)

Multipor – šroubovací hmoždinka s ocelovým trnem

ŽB deska
Kročejová izolace

Plovoucí podlaha
Separacní vrstva

Multipor minerální izolační deska

Stávající zdivo
Multipor lehká malta

Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Multipor minerální izolační deska

Stávající zdivo
Multipor lehká malta

Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Multipor – šroubovací hmoždinka s ocelovým trnem

Multipor lehká malta

Systémová povrchová úprava

Systémová fasádní omítka

produkt hmoždinka upevňovací prvek

průměr dříku průměr talíře délka hmoždinky max. doporučená tloušťka izolace

d D L tfix A, B, C, D tfix E

mm

R-TFIX-8S-275 8 60 275 240 200

R-TFIX-8S-255 8 60 255 220 180

R-TFIX-8S-235 8 60 235 200 160

R-TFIX-8S-215 8 60 215 180 140

R-TFIX-8S-195 8 60 195 160 120

R-TFIX-8S-175 8 60 175 140 100

R-TFIX-8S-155 8 60 155 120 80

R-TFIX-8S-135 8 60 135 100 60

R-TFIX-8S-115 8 60 115 80 40

Základní údaje – Multipor – šroubovací hmoždinka s ocelovým trnem

Uvedené délky hmoždinek jsou orientační. Přesná délka se stanoví na základě tahových zkoušek. 
V tabulce je počítáno s tloušťkou Multipor lehké malty t = 5 mm. Kategorie A - E vychází z požadavku ETAG 014.

Multipor univerzální 
šroubovací hmoždinka 
pro kotvení 4 až 8 ks/m2 
dle projektu

volná spára (bez malty)

chybně: správně:

Multipor tepelněizolační
deska, tl. dle projektu

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
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VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN A STROPŮ

Vnitřní zateplení stěn systémem Multipor je  řešením pro budovy, kde není možné použít vnější zateplení, 

např. u historických budov. Pro efektivní snížení tepelných ztrát stačí i menší tloušťka vnitřního zateplení, 

která je šetrná i ke konstrukci. Větší tloušťka izolantu není vždy zárukou lepších vlastností stěny.

Zateplení stropů se používá v podzemních garážích, sklepech, přejezdech, podjezdech. Stropní izolační 

systém zvyšuje požární odolnost nosné konstrukce a zajišťuje příjemné klima v nadzemních místnostech.

Služby 
Multipor

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro různé podkladové konstrukce

typ stěny tloušťka 
stěny (mm)

součinitel
U

použitá minerální tepelněizolační deska Multipor λu = 0,044 W/(m.K)

λU mm
W/(m.K) W/(m².K) 50 60 80 100 120 140 160 180 200

cihelný blok

300 původní hodnota 0,60

0,2 nová hodnota 0,36 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16

250 původní hodnota 0,70

0,2 nová hodnota 0,39 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17

cihelné zdivo  
(CPP)

450 původní hodnota 1,44

0,86 nová hodnota 0,55 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19

300 původní hodnota 1,93

0,86 nová hodnota 0,60 0,53 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20

pórobeton

375 původní hodnota 0,21

0,083 nová hodnota 0,17 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11

300 původní hodnota 0,45

0,147 nová hodnota 0,30 0,28 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15

250 původní hodnota 0,53

0,147 nová hodnota 0,33 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16

železobeton

240 původní hodnota 3,11

1,58 nová hodnota 0,69 0,59 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

200 původní hodnota 3,37

1,58 nová hodnota 0,70 0,60 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

vápenopísek

240 původní hodnota 2,65

1,16 nová hodnota 0,66 0,57 0,46 0,38 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20

180 původní hodnota 3,08

1,16 nová hodnota 0,68 0,59 0,47 0,38 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21

Konstrukce splňující hodnotu součinitele prostupu tepla pro svislou vnější stěnu UREC,20 = 0,25 W/(m².K) dle ČSN 73 0540-2

Konstrukce splňující hodnotu součinitele prostupu tepla pro svislou vnější stěnu UPAS,20 = 0,18 W/(m².K) dle ČSN 73 0540-2

Konstrukce splňující hodnotu součinitele prostupu tepla pro svislou vnější stěnu UPAS,20 = 0,12 W/(m².K) dle ČSN 73 0540-2

Tip: Od tloušťky 
100 mm doporuču-
jeme provést odborný 
posudek vnitřního za-
teplení konstrukce.

Pozn.: Ve výpočtu jsou zahrnuty pouze izolační desky Multipor bez tepelněizolačních lepicích směsí a omítek.

Konopný izolační pás š. 50 mm pro výplň dilatačních 
spár mezi Multiporem a ostatními konstrukcemi.

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Multipor – konopný izolační pás objednávejte na www.eshop.ytong.cz.

https://eshop.ytong.cz/konopny-izolacni-pas-s-50-mm


Parapet a nadpraží okna

Zateplení obvodové a vnitřní stěny

Konstrukční detaily

Transport vodní páry a vody v konstrukci s Multiporem

venku

teplota

obsah vody

úroveň kondenzace je na studené straně izolace

uvnitř

rychlé zpětné
rozdělení 
kondenzátu 
kapilárními silami

vypařování

vodní pára

Multipor

Dřevěná stropní konstrukce s viditelnými trámy

Železobetonový strop s izolačním klínem

Tepelná izolace

Elastická těsnicí páska

Stávající zdivo
Vnitřní omítka
Multipor lehká malta

Rohový ochranný profil

Multipor deska ostění

Multipor deska

APU lišta

Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Expanzní těsnicí páska

Systémová povrchová úprava (minerální omítka)

E. I.

I.

Poznámka: návrh vnitřního zateplnení nad 100 mm, nutné ověřit výpočtem
*omítka - soudržná, zbavená mastnoty, nečistot a prachových částic

Prořez zednickou lžící
(skrze celou tloušťku desky i malty)

Prořez zednickou lžící
(skrze celou tloušťku desky i malty)

Stávající zdivo
Stávající vnitřní omítka*

Multipor lehká malta
Multipor deska - vnitřní izolace
Multipor lehká malta + výztužná tkanina
Systémová povrchová úprava (minerální omítka) 

Multipor lehká malta + výztužná tkanina
Multipor
Multipor lehká malta
Vnitřní omítka
Stávající zdivo
Vnitřní omítka
Multipor lehká malta
Multipor
Multipor lehká malta + výztužná tkanina

min. 600

Prořez zednickou lžící

Dilatační pásek podlahy

ŽB deska
Multipor lehká malta

Multipor izolační klín

Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Stávající vnitřní omítka
Stávající zdivo

Multipor lehká malta

Multipor deska

Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Systémová povrchová úprava (minerální omítka)

Systémová povrchová úprava
(minerální omítka)

Založení na separační vrstvě
např. konopný pás

Dilatační spára
nesmí být pevně spojeno

min. 600

I.

Dřevěný trám

Dilatační pásek podlahy

Konopný
izolační pás

Stávající vnitřní omítka
Stávající zdivo

Multipor lehká malta
Multipor deska
Multipor lehká malta + výztužná tkanina

Ytong Multipor

Mineraldämmplatte

mit

Ytong Multipor Leichtmörtel

Ytong Multipor Armierungsgewebe

Oddělující páska
Dřevěná prkna

Dřevěný trám

Multipor vnitřní izolace
Multipor lehká malta
+ výztužná tkanina

Systémová povrchová úprava (minerální omítka)

I.

Jelikož se v materiálech stěn po zateplení změní průběh vlhkosti, je potřebné vypočítat celkové množství vlhkosti, aby se zabránilo možnosti vzniku 
kondenzace a případné degradace materiálu. Pro tento výpočet jsou určeny speciální softwary, které zohledňují výpočet s roční bilancí vodní páry.

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR
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Vnitřní zateplení ostění okna

Schéma lepení desek

Izolace stropu s deskami Multipor – izolační klín

Montáž potrubní objímky

Stávající zdivo
Tepelněizolační deska Multipor

Dutina,
trvale pružný spoj

Hmoždinka Multipor

31 2 4

5

600600

39
0

39
0

min. 200

39
0

600

6 7 8

9 10 11 12

*  Desky nenapojovat "na doraz"

Stávající zdivo

ŽB strop
Spáru ponechat volnou

Trvale pružný spoj
* Multipor lehká malta

Multipor izolace stropu
Multipor lehká malta + výztužná tkanina
Systémová povrchová úprava
(minerální omítka)

Stávající zdivo
Multipor lehká malta
Multipor náběhový klín
Multipor lehká malta + výztužná tkanina
Systémová povrchová úprava
(minerální omítka)

Závitová tyč vlepená 
na chemickou kotvu

Matice s podložkou o průměru 30 mm

Tepelněizolační desky
Multipor

Potrubní objímka

V případě použití desek Multipor v požárně namáhaných prostorech (stropy 
únikových koridorů apod.) je třeba ke kotvení použít ocelovou požární kotvu.

– stávající obvodové zdivo
– soudržná vnitřní omítka (bez vyrovnávací omítky)*
– Multipor lehká malta min. tl. 7 mm dle tl. izolantu
– Multipor tepelněizolační deska tloušťky dle projektu
– Multipor lehká malta min. tl. 5 mm 
   + výztužná tkanina Ytong (160 g/m2, velikost ok 3,5–3,8 mm)
– Ytong vnitřní stěrka hlazená tl. 2 až 3 mm
– interiérový nátěr difuzně otevřený

– kompresní páska 10/2(10)

– Multipor - tepelněizolační deska
  pro ostění tl. 20 až 40 mm

– rohový omítkový profil

tepelná izolace (XPS) –

expanzní těsnící páska –

– dilatační mezera 5 mm

– napojení omítky - okenní lišta /
  APU lišta

EXTERIÉR

INTERIÉR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Multipor – požární kotvu objednávejte na www.eshop.ytong.cz.

https://eshop.ytong.cz/multipor-pozarni-kotva

