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ZZddrraavvéé ssttaavvěěnníí ss EEPPSS 
Pěnový polystyren (EPS) je tepelně izolační materiál s možností širokého uplatnění nejen ve stavebnictví. Svými vlast-
nostmi se rovněž přímo nabízí pro balící účely. EPS má mnoho pozitivních vlastností, přičemž jednou z důležitých
vlastností je jeho bezpečnost ve všech fázích jeho životního cyklu od výroby , přes vlastní užití, až po opětovné použití
po recyklaci. 

Zdravotní a bezpečnostní hlediska mají mimořádnou důležitost v každodenním životě. Proto nikoho nepřekvapuje, že
zdraví a bezpečnost dnes mají důležité místo také ve stavebnictví. Při hodnocení stavebních materiálů se nezabýváme
jen technickými specifikacemi, ale také faktory, jako je celkový ekologický dopad ,neboli analýza životního cyklu.
Zvýšené požadavky na trvale udržitelný rozvoj znamenají, že i stavebnictví musí přehodnotit nejen které materiály
bude používat, ale i způsob, jak je bude používat. 

Tepelné izolace jsou u každé budovy nutností, ale ne všechny materiály používané na tepelné izolace odpovídají bezpe-
čnostním a zdravotním hlediskům. Existuje ale jeden izolační materiál, který je umístěn zvláště vysoko, pokud se jedná
o zdraví a bezpečnost. Je jím EPS, jehož fyzikální vlastnosti ho činí ideálním tepelně izolačním materiálem. 

ZZáávvěěrr:: EEPPSS nneeppřřeeddssttaavvuujjee žžááddnnéé rriizziikkoo pprroo zzddrraavvíí bběěhheemm vvýýrroobbyy,, aannii ppřřii mmaanniippuullaaccii aa aapplliikkaaccii,, aannii vv pprrůůbběěhhuu jjeehhoo
vvyyuužžiittíí vvee ssttaavvbběě pprroo oobbyyvvaatteellee nneebboo bběěhheemm ddeemmoolliiccee aa rreeccyykkllaaccee..



Vlákna a prach 
Firmy vyrábějící tepelné izolace pravidelně vyhodnocují
pracovní prostředí ve výrobě. Při manipulaci s izola-
čními materiály na staveništi, nebo při demoličních a
renovačních pracích je situace jiná. Praktická nepoho-
dlnost vyplývající z nošení ochranných prostředků
během práce to jistým způsobem vysvětluje. Pracovníci
ne vždy dodržují bezpečnostní předpisy, protože to činí
práci pomalejší a tudíž méně produktivní.To však může
způsobovat zdravotní problémy jak jim, tak jejich okolí.
Buněčná struktura EPS žádná vlákna neuvolňuje,
nebo� je neobsahuje. To vysvětluje, proč nejsou
nutné žádné ochranné prostředky při práci s
EPS. 

V podstatě neexistují žádné fyziologické nebo
toxické účinky EPS a prach z EPS tudíž nemá
žádné nepříjemné účinky na zdraví, kromě drob-
ných nepříjemností, které způsobuje každý
prach, jako např. kýchání. 

Radiace a 
radioaktivita 
Nedorozumění kolem radiace ve výrobních závodech,
vyrábějících tepelně izolační materiály, se ve zvýšené
míře opět objevila pravděpodobně jako výsledek nedáv-
ných diskusí kolem radonu a minerálních stavebních
výrobků. Přírodní geologické procesy mohou způsobo-
vat vyšší než průměrné koncentrace radioaktivních izo-
topů, které jsou přítomné v určitých minerálech. Zna-
mená to, že v mnoha minerálních stavebních materi-
álech se dá zjistit radioaktivita. Rozsáhlý vědecký výz-
kum ale ukázal, že EPS neemituje žádnou radioaktivitu,
ani neobsahuje radon a tedy ani nezpůsobuje emise
radonu. 

ZZddrraavvoottnníí hhlleeddiisskkaa bběěhheemm vvýýrroobbyy 
Během výroby EPS jsou emisní hladiny sledovaných látek zanedbatelné zvláště díky tomu, že jeho objem tvoří 2 %
pevných látek a 9988 %% vvzzdduucchh. 

EPS obsahuje následující složky: 

SSttyyrreenn 
Surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je monomer styren. Rozsáhlý výzkum ukázal, že obsah zbytkového mono-
meru styrenu je jenom 0,002 % = 20ppm , a protože EPS obsahuje pouze 2 % pevných látek, toto malé stopové mno-
žství monomeru styrenu nepředstavuje žádnou hrozbu pro zdraví.

PPeennttaann 
V granulích zpěňovatelného polystyrenu je zabudováno asi 6 % pentanu jako nadouvadla. Je to nasycený uhlovodík,
který se nesmí zaměňovat s HCFC. Pentan není toxický a nepředstavuje žádnou hrozbu pro ozónovou vrstvu. 

ZZáávvěěrr:: EEPPSS nneeppřřeeddssttaavvuujjee bběěhheemm vvýýrroobbyy žžááddnnéé rriizziikkoo.. 



Ochranné 
prostředky 

EPS je materiál, který je zcela nezávadný také z hlediska pracovní
hygieny. Protože u EPS není nutné používat z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví žádné ochranné prostředky, je zřejmé, že pro pohodlí
a snadnou manipulaci při práci tento materiál vysoce boduje.

Účinky pojiv 
Ke stabilizaci stavebních materiálů se používají formal-
dehydová i jiná pojiva. Tato pojiva se mohou uvolňovat
během manipulace s materiály na staveništi, což může
vést k zdravotním problémům. Na rozdíl od jiných
materiálů EPS žádná pojiva neobsahuje. Předpěněné
granule EPS jsou spolu spojeny pouze působením vodní
páry a tlaku ve výsledný výrobek, ttaakkžžee ssee nneeppoouužžíívváá
nniicc jjiinnééhhoo nneežž ččiissttáá vvooddnníí ppáárraa..

OOcchhrraannaa zzddrraavvíí bběěhheemm mmaanniippuullaaccee 
nnaa ssttaavveenniiššttii 
Důsledný dozor na staveništi je často obtížný. V důsledku toho nejsou vždy zcela dodržovány bezpečnostní před-
pisy. Přitom právě zde jsou při manipulaci pracovníci stavby v přímém styku se stavebními materiály a mohou
nejvíce trpět účinky škodlivých výrobků a látek. 

VVlláákknnaa aa pprraacchh 
Řezání i jen dotýkání se určitých stavebních výrobků může vést k podráždění pokožky, očí a dýchacího traktu.
Stupeň podráždění závisí na tom, jak se s výrobky manipuluje a na úrovni větrání. I když nejde o ohrožení živo-
ta, je to zásadní pro minimalizace rizika pracovníků ve stavebnictví. EEPPSS jjee uunniivveerrzzáállnněě ppoovvaažžoovváánn zzaa mmaatteerriiááll,,
ss nníímmžž ssee ppřřííjjeemmnněě pprraaccuujjee. Nepíchá do rukou, pokožky nebo sliznic. EPS nemá žádné nepříznivé účinky na
zdraví, které se často spojují s některými jinými stavebními výrobky.

JJee mmiimmoořřááddnněě lleehhkkýý 
Další výhodou EPS z hlediska bezpečnosti, zdraví a pohody je jeho velmi nízká hmotnost. Proto i v případě, kdy
je EPS kombinován s jinými materiály je výsledný produkt lehký a manipulace s těmito materiály nepředstavuje
těžkou práci pro pracovníky na stavbě. 

ZZáávvěěrr:: EEPPSS nneeppřřeeddssttaavvuujjee žžááddnnéé rriizziikkoo pprroo zzddrraavvíí bběěhheemm mmaanniippuullaaccee nnaa ssttaavveenniiššttii aa ppaattřříí mmeezzii mmaatteerriiáállyy,, nnaa
kktteerréé nneenníí zzee zzáákkoonnaa ppoožžaaddoovváánn bbeezzppeeččnnoossttnníí lliisstt.. 



Emise při používání 
Výzkum v Německu v roce 1987 ukázal, že emise styrenu
z EPS jsou velmi nízké, dokonce menší než 1 % maxi-
mální přípustné koncentrace (MAC). Přípustná koncent-
race v Německu činí 100 mg/mJ. I když byla detekční
mez styrenu 0,05 mg/mJ snížena na 

0,01 mg/mJ, nebyl naměřen žádný styren. Retardér
hoření, který může být přítomen v EPS je nerozpustný ve
vodě a nevyluhuje se z výrobku. EEPPSS jjee vv ššiirrookkéé mmíířřee
ppoouužžíívváánn nnaa oobbaallyy vv ppoottrraavviinnáářřssttvvíí,, ccoožž jjee ooddvvěěttvvíí,, kktteerréé
mmuussíí ddooddrržžoovvaatt ttyy nneejjppřřííssnněějjššíí hhyyggiieenniicckkéé aa bbeezzppeeččnnoossttnníí
nnoorrmmyy. Ani náhodné pozření EPS nemá negativní účinky
na lidi nebo zvířata, protože EPS projde přes zažívací
trakt beze změny.

Vlhkost
Vlhkost je jedním z největších problémů staveb. Může vést
k růstu plísní, zhoršovat celistvost konstrukce a vytvářet
nezdravé prostředí v místnostech. EPS je v podstatě nena-
sákavý a neabsorbuje téměř žádnou vodu a to i v případě,
že je v ní ponořen po dlouhou dobu. Znamená to, že vlh-
kost nemá v podstatě žádný vliv na výborné tepelně izola-
ční vlastnosti výrobků z EPS po jejich zabudování do
stavby a původní tepelně izolační vlastnosti EPS zůstáva-
jí zachovány po celou dobu životnosti stavby. 

Škůdci 
I pouhé pomyšlení, že tepelně izolační materiály mohou
být napadeny škůdci je nepříjemné. Není známo, že by
tepelná izolace z EPS, pokud je odborně použita, byla
napadena škůdci. To však nelze říci o všech izolačních
materiálech. 

ZZddrraavvoottnníí zzáálleežžiittoossttii bběěhheemm 
ddeemmoolliiccee aa rreennoovvaaccee 
Tepelně izolační materiály jsou používány ve větším rozsahu v Evropě od roku 1960. Pomalu ale jistě některé stavby z
tohoto období nyní přicházejí do fáze demolice. V budoucnu by měla selektivní demolice zabezpečit, že izolační materi-
ály budou opatrně odstraněny a recyklovány k opětovnému použití, což bude znamenat zásadní změny pro pracovníky,
kteří budou provádět demoliční a recyklační práce. Příkladem této změny jsou rozsáhlé bezpečnostní předpisy v případě
odstranění azbestu, které se mohou týkat i jiných vláknitých materiálů. Z toho, co je známo zcela jasně vyplývá, že v
případě odstraňování EPS ze starých staveb na konci jejich životnosti a při jeho recyklaci není nutno se žádných zdravot-
ních problémů obávat.EPS je plně recyklovatelný materiál,čistý odpadní EPS je běžně požíván k výrobě nových tepel-
ných izolací. 

ZZáávvěěrr:: bběěhheemm ddeemmoolliiccee aa rreennoovvaaccee EEPPSS nneeppřřeeddssttaavvuujjee žžááddnnéé rriizziikkoo pprroo zzddrraavvíí.. 

ZZddrraavvoottnníí pprroobblleemmaattiikkaa,,
pprroossttřřeeddíí vv mmííssttnnoosstteecchh 
Kvalita klimatu uvnitř obytných staveb má prvořadou důležitost jak pro zdraví jejich obyvatel, tak i pro životnost
samotné budovy. Dobrá tepelná izolace přispívá k pohodě v interiéru a izolace a správné větrání by měly jít ruku v ruce.
PPookkuudd ppoouužžíívváámmee vvhhooddnnéé tteeppeellnněě iizzoollaaččnníí mmaatteerriiáállyy ppooddssttaattnněě ssee zzvvyyššuujjee žžiivvoottnnoosstt bbuuddoovvyy. 

Pro posuzování kvality klimatu jsou důležité následující parametry: 



European Manufacturers of EPS

Kdo je EUMEPS
EUMEPS je platforma pro evropské výrobce pěnové-
ho polystyrenu (EPS). Reflektuje zájmy všech vedou-
cích evropských výrobců EPS prostřednictvím národ-
ních asociací. 

V rámci organizace pracují dvě zájmové skupiny:
EUMEPS obaly a EUMEPS stavebnictví.

EPS představuje 35% celkového trhu stavebních izo-
lací s 10 000 lidmi přímo zaměstnanými v EPS prů-
myslu. 

EUMEPS bylo založeno v roce 1989 a nyní podpo-
ruje 95% evropského průmyslu EPS.

EUMEPS se zaměřuje na řešení vnitroprůmyslových
úkolů , monitoruje a koordinuje nepřetržitý proces
zvyšování úrovně výroby EPS s odpovědností za
výrobky. Tohoto je dosahováno prostřednictvím pra-
covních skupin:

-- Zdraví, bezpečnost a životní prostředí
- Standardizace
- Požární bezpečnost
- Komunikace

EUMEPS je partnerem pro ekonomické, politické a
technické záležitosti příslušných stran zahrnujících
stavební průmysl, legislativu, architekty, projektanty,
stavebníky a spotřebitele na evropské úrovni.

Eumeps (Construction)
Avenue Marcel Thiry 204
B - 1200 Brussels
Belgium

Tel.: +32 2 774 96 20
Fax: +32 2 774 96 90
E-mail: eumeps@eyam.be
www.eumeps.org

Mezinárodní nezisková organizace 
Srpen 2001

Sdružení EPS ČR
Na Cukrovaru 74
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika

Tel./Fax: +420 315 725 747
E-mail: info@epscr.cz
www.epscr.cz 

Národní nezisková organizace 
ÚNOR 2005


