Zdravá a komfortná
budova s EPS

Zdravé a komfortné
budovy s EPS
Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je
vhodným materiálom pre mnoho izolačných
aplikácií v budovách ale je tiež obľúbeným
obalovým riešením. EPS prináša rad výhod,
medzi ktoré patria jeho preukázané zdravotné
a bezpečnostné výsledky vo všetkých fázach
jeho životného cyklu, od výroby, používania,
až po koniec jeho životnosti.
Pre úsporu energie je v každej modernej budove
dôležitá dostatočná úroveň izolácie. Ale výber
materiálu by mal byť tiež riadený starostlivou
ostražitosťou ohľadom charakteristík týkajúcich
sa zdravia a bezpečnosti. Starostlivo by mali
byť zvážené napríklad problémy s vystavením
človeka pôsobeniu vlákien alebo radónu. Okrem
toho by sa každé tvrdenie týkajúce sa ochrany
životného prostredia a zdravia mali opierať
o overiteľné údaje, nie o predsudky alebo
predpoklady. Pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť,
je jeden izolačný materiál obzvlášť dobre
hodnotený. Je to EPS. Vďaka svojim fyzikálnym
vlastnostiam je ideálnym izolačným materiálom,
ktorý poskytuje pohodlie a bezpečnosť vo
všetkých etapách životného cyklu.
U EPS nie je ohrozené zdravie pri výrobe,
preprave, manipulácii, inštalácii, používaní
a dokonca aj počas demolácie, renovácie
a nakladaní s odpadmi.

Mnohonásobné
výhody EPS
1. Je ekologický:
• zmierňuje zmenu klímy,
• šetrí zdroje,
• je recyklovateľný,
• neovplyvňuje negatívne životné prostredie.
2. Dokáže riešiť problémy
• má nízku hmotnosť (98 % je vzduch),
• je odolný proti vlhkosti,
• dá sa po ňom dobre chodiť, bez toho aby
sa poškodil,
• má vysokú pevnosť v tlaku,
• má vynikajúce izolačné parametre,
• ľahko sa dá tvarovať.
3. Nevyžaduje špeciálnu ochranu
pri použití:
• ľahko sa inštaluje,
• nie je potrebné používať ochranné
pomôcky,
• má nízke emisie.
4. Zabezpečuje pohodlie:
• prispieva k zdravému vnútornému
ovzdušiu,
• je to certiﬁkovaný materiál.
5. Šetrí peniaze:
• vysoká hodnota za rozumné peniaze,
• je odolný,
• šetrí energiu.

Výroba:
Izolácie z EPS sa vyrábajú
v bezpečnom pracovnom prostredí
Správne výrobné postupy zaisťujú efektívne
riadenie rizík počas výroby EPS. Produkcia
neemituje žiadny prach alebo vlákna. Nízka
hustota, a teda nízka hmotnosť EPS, uľahčuje
manipuláciu s konečnými produktmi, a to aj
pri ručnej práci.

Doprava:
EPS sa ľahko
prepravuje
Nízka objemová hmotnosť a teda nízka
hmotnosť výrobkov z EPS znižuje zaťaženie
ciest a diaľnic, čo vedie k nižšej spotrebe
paliva a k menším emisiám pre verejnosť
a pracovníkov v stavebníctve. Doprava,
nakladanie a vykladanie sa môže vykonávať
bez potreby osobných ochranných pomôcok
(bez prachu, bez vlákien). Okrem toho
nízka hmotnosť EPS uľahčuje manipuláciu,
obzvlášť pri manipulácii ručne.

Inštalácia:
Pracovníci s EPS manipulujú radi.
Kým nízka objemová hmotnosť EPS
zjednodušuje manipuláciu, nízka hustota EPS
zasa umožňuje jednoduché, ale presné rezanie
a tvarovanie bez zdravotného dopadu prachu
a vlákien z izolačného materiálu na pľúca,
pokožku alebo oči. EPS neobsahuje škodlivé
alebo dráždivé zložky. Pri manipulácii s EPS
nie je potrebné nosiť OOP (osobné ochranné
pomôcky).
Prvá voľba
Všetci stavební profesionáli súhlasia s tým, že
EPS je jedným z najlepších spôsobov izolácie
a je veľmi ľahké s ním manipulovať. Na jednej
strane je ultraľahký a môže byť rýchlo
a čisto rezaný, na druhej strane je
veľmi úsporný a uľahčuje voľbu
pre tých, ktorí chcú izolovať
alebo obnovovať cenovo
dostupne a efektívne.

Fázy použitia v stavbe:
EPS vytvára zdravé a pohodlné
vnútorné prostredie
Kvalita vnútorného ovzdušia má zásadný
význam pre zdravie obyvateľstva a pre dobrú
ochranu samotnej budovy. EPS neohrozuje
zdravé vnútorné prostredie za žiadnych
podmienok, dokonca aj v prípade vlhkosti.
V tomto prípade je však zrejmé, že izolácia
a vzduchotesná konštrukcia vyžadujú
zodpovedajúci spôsob vetrania. Dobrá
tepelná izolácia prispieva k pohodlnému
pocitu v interiéri. Izolácia z EPS je účinná
v každom ročnom období: zatepľuje v zime,
v lete vytvára chlad.
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Fáza použitia v stavbe:
EPS vytvára zdravé a pohodlné
vnútorné prostredie
Pri posudzovaní kvality vnútorného ovzdušia,
vstupujú do hry nasledujúce parametre:
Vlhkosť
Vlhkosť budov je jedným z najväčších
problémov, ktorým stavebníci čelia. Vlhkosť
môže viesť k vzniku plesní na vnútornom
povrchu stavby a dokonca aj vo vnútri budov.
To môže narušiť integritu stavby a vytvoriť zlé,
nezdravé vnútorné prostredie. Na rozdiel od
niektorých iných izolačných produktov, EPS
aktívne potláča vznik plesní. Je pozoruhodné,
že EPS je prakticky necitlivý na vlhkosť,
a nepohlcuje takmer žiadnu vodu, ani keď je
do nej ponorený na dlhú dobu. To znamená, že
iné vnikanie vody, napríklad v dôsledku dažďa
počas inštalácie, v prípade vykúrenia budovy
alebo kondenzácie, nemá prakticky žiadny
vplyv na izolačné výrobky z EPS. Pôvodná
izolačná schopnosť EPS je teda zaručená po
celú dobu životnosti budovy.

Emisie
EPS neovplyvňuje dobrú kvalitu ovzdušia
vo vnútornom priestore, pretože emisie
prchavých organických zlúčenín neprekračujú
žiadnu predpísanú úroveň (LCI hodnoty1),
uvedenú v existujúcich a navrhovaných
národných alebo EÚ predpisoch (napr.
Francúzske predpisy, schéma AGBB2). EPS
neemituje žiadne vlákna ani radón. EPS
je pri kontakte s vodou chemicky stabilný
a nedochádza k vylúhovaniu žiadnej z jeho
zložiek.
Prehriatie a podchladenie
Budovy správne zaizolované s EPS poskytujú
komfortnú vnútornú klímu, teplo počas
chladných dní a chlad počas teplých dní.
Konštantná komfortná vnútorná teplota môže
byť udržiavaná bez nadmerného vykurovania
alebo zvýšených nákladov na klimatizáciu
a s tým súvisiace environmentálne záťaže.

1 LCI: Lowest Concentration of Interest - harmonised health-based reference values for the assessment of product emissions
2 AGBB: German Committee for Health-related evaluation of Building Products

Demolácie:
Izolácia budov z EPS môže
byť z budov odstránená bez
zdravotných dopadov na človeka.
Použitie izolačného materiálu sa v Európe
od šesťdesiatych rokov zvýšilo. Pomaly, ale
iste, niektoré časti stavieb z tohto obdobia je
nutné demolovať. V budúcnosti by selektívne
demolácie mali zabezpečiť, aby bol izolačný
materiál získaný späť v súlade s politikou
odpadov v EÚ a existujúcimi právnymi
predpismi, a to s cieľom, z hľadiska zdrojov,
efektívne zabezpečiť obehové hospodárstvo.
Prísnejšie predpisy tiež ovplyvňujú demoláciu
budov a nakladanie s odpadmi. To bude
znamenať niektoré zmeny pre pracovníkov,
ktorí sa zaoberajú demoláciou a obnovou3.
Počas obnovy alebo demolácie EPS
neexistujú žiadne problémy ohľadom
zdravotného dopadu prachu a vlákien
pochádzajúcich z izolačného materiálu na
pľúca, kožu alebo oči, a preto nie je potrebné
nosiť OOP (osobné ochranné pomôcky).
Izolačný materiál z EPS nie je náchylný
na kontamináciu plesňami. V prípade
konštrukčných prvkov, izolovaných s využitím
EPS, nevzniká počas rekonštrukčných
a demolačných prác nebezpečenstvo šírenia
nebezpečných spór z izolačného materiálu.

3 For instance, country speciﬁc rules are expected to be implemented to manage EPS waste containing HBCD

Nakladanie s odpadmi:
Odpad z EPS je 100%
recyklovateľný
Po skončení ich životnosti sa dá s produktami
z EPS zaobchádzať mnohými spôsobmi,
bez toho aby sa zvýšili obavy o zdravie.
Uprednostňované možnosti podľa hierarchie
odpadu EÚ sú: opätovné použitie > recyklácia
> spaľovanie > skládka. Preferovaná možnosť
pre EPS je recyklácia, čo pozitívne prispieva
k obehovému hospodárstvu. Ak je odpad
obsahujúci EPS vyvážaný na skládku, je to
plytvanie zdrojmi. Aj v takom prípade však
nevzniká
nebezpečenstvo
vylúhovania
škodlivých látok.

EPS izolácie:
Zdravá a pohodlná
voľba v celom životnom
cykle budovy
4 For rules concerning waste management see detailed EU and local regulations

Kto je EUMEPS?
EUMEPS je Združenie európskych výrobcov
expandovaného (penového) polystyrénu
(EPS).
Zohľadňuje
záujmy
všetkých
popredných európskych výrobcov EPS
prostredníctvom národných združení. Bolo
založené v roku 1989. EUMEPS má podporu
95 % celého odvetvia EPS.
V tejto organizácii sú dve záujmové zoskupenia:
EUMEPS Power Parts a EUMEPS Construction.
EPS zahŕňa 35 % všetkého stavebného
trhu s tepelnými izoláciami. Odvetvie EPS,
zamestnáva priamo 10-tisíc osôb.
EUMEPS je na európskej úrovni partnerom pre
ekonomické, politické a technické záležitosti
pre príslušné strany, vrátane stavebného
sektora, legislatívnych orgánov, architektov,
technikov, vývojárov a spotrebiteľov. EUMEPS
spája a sústreďuje záujmy odvetvia EPS tým,
že zabezpečuje, aby boli propagované jeho
prínosy a vypočuté jeho potreby so špeciálnym
sústredením sa na:
• zdravie, bezpečnosť a životné prostredie,
• normalizáciu a reguláciu,
• požiarnu bezpečnosť,
• obhajovanie a strategické aliancie,
• kvalita a zhoda s predpismi
• inovácia,
• konkurencieschopnosť.
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