
Řešení ROCKWOOL pro šikmé střechy 
– IZOLACE NAD KROKVEMI

ROCKMIN PLUS
– v tloušťkách od 40 do 200 mm
– ve standardním rozměru 1 000 × 610 mm
– ve speciálním rozměru 1 000 × 625 mm

SUPERROCK
– v tloušťkách od 40 do 200 mm
– ve standardním rozměru 1 000 × 610 mm

ROCKTON
– v tloušťkách od 40 do 200 mm
– ve standardním rozměru 1 000 × 610 mm

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi je velmi elegantním 
způsobem zateplení a přináší mnoho výhod. Umožňuje 
vyniknout kráse dřeva v interiéru formou přiznání dřevěné 
nosné konstrukce krovu. Minimalizuje tepelné mosty, 
umožňuje využít celý prostor v podkroví bez nutnosti snižování 
podhledů ze strany interiéru. Je ideálním způsobem dosažení 
energeticky úsporného standardu. Proto společnost 

ROCKWOOL vyvinula systémové řešení TOPROCK. 
Nadkrokevní způsob zateplení pomocí izolací z kamenné vlny 
zajistí tepelnou i akustickou  pohodu a zvýší požární bezpečnost 
konstrukce. Zajišťuje splnění tepelněizolačních požadavků 
pro zateplení šikmých střech. Kamenná vlna výrazně prodlužuje 
životnost konstrukce střechy, a to díky své dlouhodobé stálosti 
v řádu desítek let. Primární surovina je v souladu s přírodou.

Doporučené izolace:

λ
0,037

λ
0,035
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Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny zajistí tepelnou i akustickou pohodu a zvýší požární 
bezpečnost prostředí. Zateplení šikmé střechy je skvělým řešením, jak zabránit únikům 
tepla během zimy a zároveň využít podkroví k bydlení. Zateplení šikmé střechy je zpravidla 
řešeno dvěma hlavními způsoby: zateplení nad krokvemi nebo zateplení mezi a pod krokvemi.
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1. Krokve
2.  Bednění
3.  Parozábrana z asfaltového   
 pásu s hliníkovou fólií
4. Kovový držák výšky 120 mm  
 nebo výšky 180 mm
5. Pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm
 (v závislosti na tloušťce 2. vrstvy  
 izolace)
6. Izolace ROCKMIN PLUS, 
 SUPERROCK nebo ROCKTON
7. Pojistná hydroizolace 
 – difuzně otevřená
8. Kontralatě podél krokví
9. Střešní krytina na latích
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* Vzduchová neprůzvučnost v závislosti na systémové skladbě nadkrokevní izolace TOPROCK.

RW
54  dB*

RW
55  dB

RW
56  dB*

Doporučená skladba pro pasivní i nízkoenergetický dům
UN* = 0,12 W/m2.K při použití izolace ROCKMIN PLUS (λD = 0,037) v tloušťce 180 + 120 mm
UN  = 0,11 W/m2.K při použití izolace SUPERROCK nebo ROCKTON (λD = 0,035) v tloušťce 180 + 120 mm

* Systémové řešení TOPROCK odzkoušeno na reálném vzorku střechy v CSI Praha: vzdálenost krokví 840 mm, rozměr krokví 100/180 mm, 
 kovový držák vysoký 180 mm, přídavná krokev 60 × 120 mm, vzdálenost kovových držáků 1 000 mm od sebe.



1. Krokve připravené na montáž bednění 5. Montáž pomocných krokví 60 × 60 až 120 mm a vložení první 
 vrstvy izolace ROCKMIN PLUS, SUPERROCK nebo ROCKTON 
 v tloušťce odpovídající výšce kovového držáku: 120 mm nebo 180 mm.

2. Pokládka bednění 6. Pokládka 2. vrstvy izolace mezi pomocné krokve v tloušťce 
 odpovídající výšce pomocné krokve: 
 – 80 až 120 mm v případě použití kovového držáku 120 mm 
 – 60 až 120 mm v případě použití kovového držáku 180 mm

3. Aplikace parozábrany z asfaltového pásu s hliníkovou fólií 7. Aplikace pojistné hydroizolace – difuzně otevřené

4. Montáž kovových držáků a ukončovacích dřevěných hranolků
 Kovové držáky jsou kotveny pomocí speciálních pozinkovaných   
 hřebů odolných proti vytržení. Pro kotvení 1 ks kovového držáku 
 je nutné použít 4 hřeby délky 40 mm a 6 hřebů délky 60 mm. 
 Délka 40 mm je určena do přídavné krokve, délka 60 mm 
 je určena do krokve (paty držáku).

8. Montáž kontralatí podél krokví a latí pro pokládku střešní krytiny

Postup při montáži

IZOLACE NAD KROKVEMI


