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FOUKANÁ  IZOLACE 

Montážní návody



1. Vodorovný dutý strop – objemové foukání

Do 65 kg/m3

Vodorovný dutý strop se zpravidla nachází v půdních nebo ve volných  prostorách pod střechou budovy. Spodní i 
horní část dutého stropu většinou tvoří heraklitová deska, vrstva slámy, dřevěná prkna, sádrokarton. Na prknech je 
betonový nebo škvárobetonový potěr, udusaná hlína, štěrk, cihla, a slouží jako ochrana proti ohni. Majitelé se rozhodli 
dutý strop izolovat.

Montážní otvory - v horní části stropu uděláme otvor o velikosti cca 25 cm x 25 cm, v něm zjistíme vzdálenosti mezi 
konstrukčními trámy, ale i vzdálenosti těchto trámů k hranám otvoru. Mezi jednotlivými trámy celého prostoru podlahy 
uděláme další montážní otvory tak, aby byly vždy ve volném prostoru mezi trámy. 
Kontrola dutého prostoru - celý prostor dutého stropu zkontrolujeme podle konkrétní situace pomocí baterky a 
zrcátka, nebo jiným vhodným způsobem. Případné nevhodné předměty a překážky, které by mohly snížit kvalitu 
zafoukání izolace, z dutin odstraníme.

Objemové zafoukání izolace - do montážního otvoru podlahy zasuneme pružnou hadici s připevněnou 
sklolaminátovou tyčí na jejím výstupním konci (zabraňuje kroucení hadice) až do nejzazší části dutiny. Po spuštění 
předem nastaveného stroje začneme dutinu pozvolna vyplňovat, po určitém čase se vyplní nejbližší prostor dutiny u 
konce hadice a stroj se začne zahlcovat. Hadici povytáhneme z již zaplněné části a stroj opět  pracuje pravidelným 
tempem. Takto postupně vyplníme celý prostor této dutiny až ke vstupnímu montážnímu otvoru, poté pracovní postup 
opakujeme ve všech ostatních dutinách, až zaplníme celý dutý strop.

Parozábrana - jelikož horní část dutého stropu tvoří např. neprůvzdušný betonový potěr, který nedovolí odvětrávat 
vlhké páry z dolní obydlené části, je nutné na strop této místnosti (dolní část dutého stropu) nanést penetrační nátěr, 
který bude sloužit jako parozábrana a nedovolí prostup vlhkosti do izolované dutiny.

Odvětrávání izolovaného stropu - částečné odvětrávání zateplené dutiny dutého stropu zajistíme neuzavřením 
montážních otvorů, otvory zabezpečíme například větrací mřížkou.

Nastavení stroje ACCU1 -  posuvná klapa komory – pozice číslo 7, ventilátor – pozice číslo 6. Toto nastavení stroje 
zajistí v dutém stropu objemovou hmotnost 65 – 70 kg/m3.

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.
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2. Vodorovný nepochozí prostor pod střechou 
     – volné foukání

30 – 50 kg/m3

Nepochozí plochy se zpravidla nachází v půdních nebo ve volných  prostorách pod střechou budovy, jsou nad 
posledním stropem obydlené části domu. Majitelé neuvažují s jejich využíváním, rozhodli se však tento prostor 
izolovat.

Kontrola volného prostoru – celý prostor pozorně a pečlivě prohlédneme, odstraníme všechny nevhodné předměty, 
překážky, připravíme speciální izolace u komínů, rozvodů elektrických, horkovzdušných, tepla i vody (bod 8). Pokud 
je v prostoru starší izolace malé tloušťky, není výrazně poškozená a nepřekáží, můžeme celulózu zafoukat  přímo na 
ni, v opačném případě původní izolaci odstraníme. 

Volné foukání izolace do prostoru – nastavíme aplikační stroj, připravíme si dopravní hadice a zahájíme práci. 
Pracovník obsluhy je vybaven kvalitními ochrannými pomůckami, protože foukání do volného prostoru je poměrně 
prašné ( prach neobsahuje formaldehydy, skleněná či minerální vlákna, jakékoliv nebezpečné příměsi).

Pro dosažení konkrétní výšky vrstvy zafoukané izolace rozmístíme po celé ploše pomocné praporky s požadovaným 
rozměrem, zkušený pracovník dokáže celý prostor zafoukat ve stejné vrstvě. 

U volného prostoru, kde průvan způsobuje pohyb vzduchu nad izolací, dochází k částečnému prášení povrchové 
vrstvy. Pohybu prachu zabráníme překrytím povrchu izolace průvzdušnou fólií, kterou můžeme natáhnout volně, nebo 
ji na okrajích prostoru připevnit. Překrytí provádíme po kompletním zafoukání a stlačenou celulózu, kterou uvidíme po 
našem pohybu po ploše, rukama opět načechráme.

Nastavení stroje ACCU1 - posuvná klapa komory je plně otevřena, až na doraz zajištovacího řetízku, ventilátor – 
maximální výkon, pozice číslo 10. Stroj tímto dosáhne limitního výkonu zafoukávání izolace - 1 300,- kg / hod. 

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.
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3. Vodorovný pochozí prostor pod střechou 

Majitelé chtějí izolovat volné prostory pod střechou budovy, které jsou nad posledním stropem obydlené části 
domu. Jelikož mají dostatečnou výšku těchto prostor, rozhodli se po zateplení zajistit jejich plné využívání položením 
pochozího záklopu. Pomocný opěrný nosný systém konstrukčních křížů s latěmi na který se pokládá záklop (OSB, 
prkna, …) umožnuje jednoduché vyrovnání nerovností plochy a vytvoří pochozí a maximálně nosnou podlahu.

Kontrola volného prostoru – celý prostor pozorně a pečlivě prohlédneme, odstraníme všechny nevhodné předměty, 
překážky, připravíme speciální izolace u komínů, rozvodů elektrických, horkovzdušných, tepla i vody (bod 8). Pokud 
je v prostoru starší izolace malé tloušťky, není výrazně poškozená a nepřekáží, můžeme celulózu zafoukat  přímo na 
ni, v opačném případě původní izolaci odstraníme. Po provedení záklopu je uzavřený prostor zcela nepřístupný, proto 
je nutná pečlivá kontrola a příprava pracovního prostoru.

Nastavení stroje ACCU1 - posuvná klapa komory – pozice číslo 8, ventilátor – pozice číslo 6. Toto nastavení stroje 
zajistí objemovou hmotnost 30 - 55 kg/m3.

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.

A – VOLNÉ FOUKÁNÍ A ZÁKLOP

30 - 50 kg/m3

Na zkontrolovanou, vyčištěnou a připravenou plochu rozmístíme potřebné množství nosných křížů se střešními 
latěmi (50 x 30 mm, délka 3 000 mm), pečlivě je ustavíme do roviny, abychom zajistili co nejpřesnější vodorovnou 
polohu budoucí podlahy. Nastavíme aplikační stroj, připravíme si dopravní hadice a zahájíme práci. Pracovník 
obsluhy je vybaven kvalitními ochrannými pomůckami, protože foukání do volného prostoru je poměrně prašné 
(prach neobsahuje formaldehydy, skleněná či minerální vlákna, ani jakékoliv jiné nebezpečné příměsi). Po zafoukání 
připevníme na ustavený nosný systém záklop (OSB desky, prkna) a postupně tak vytvoříme pevnou a kvalitní 
podlahu. Při tomto pracovním postupu spotřebujeme menší množství izolace než ve druhé variantě. 

B – ZÁKLOP A ČÁSTEČNĚ OBJEMOVÉ FOUKÁNÍ 

40 - 55 kg/m3

Stejně jako v předešlé variantě rozmístíme a ustavíme nosný systém,  připevníme první část záklopu. Nastavíme 
aplikační stroj, připravíme si dopravní hadice, zasuneme je pod záklop a vzniklou dutinu izolujeme částečně 
objemovým foukáním. Postupně pak zaklopíme a zafoukáme celý připravený prostor. Při tomto pracovním postupu 
spotřebujeme větší množství izolace, zajistíme však na místě mnohem menší prašnost.
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4. Šikmé střechy – objemové foukání  

40 – 50 kg/m3

Majitelé chtějí izolovat šikmou střechu.

Kontrola prostoru – pozorně a pečlivě prohlédneme volný prostor i prostory dutin, odstraníme všechny nevhodné 
předměty, překážky, připravíme speciální izolace u komínů, rozvodů elektrických, horkovzdušných, tepla i vody (bod 8).

Částečně objemové foukání  - nastavíme aplikační stroj, připravíme si dopravní hadice, do dutiny střechy zasuneme 
pružnou hadici s připevněnou sklolaminátovou tyčí na jejím výstupním konci (zabraňuje kroucení hadice) až do 
nejzazší části a izolujeme částečně objemovým foukáním. Po spuštění předem nastaveného stroje začneme dutinu 
pozvolna vyplňovat, po určitém čase se vyplní nejbližší prostor dutiny u konce hadice a stroj se začne zahlcovat. 
Hadici povytáhneme z již zaplněné části a stroj opět  pracuje pravidelným tempem. Takto postupně vyplníme celý 
prostor této dutiny až ke vstupnímu otvoru, poté pracovní postup opakujeme ve všech ostatních dutinách.

Odvětrávání izolovaného prostoru – nutné odvětrávání zatepleného prostoru je závislé na konstrukci a provedení 
šikmé střechy.

Dutina oboustranně uzavřená dřevěným obložením je částečně odvětrávána pouze mezerami mezi horními prkny. 
Při délce šikminy větší než 2 metry se doporučuje vytvořit v její spodní části  odvětrávací otvor zabezpečený například 
větrací mřížkou. Tento otvor se doporučuje udělat i pro střechy s přímou pokládkou střešní krytiny na horní vrstvu 
obložení.

Dutina s dřevěným obložením z jedné strany a parozábranou ze strany druhé se odvětrává dostatečně, při 
zafoukávání však musíme zvolit maximální objemovou hmotnost 45 kg/ m3 , aby nedošlo k protržení fólie.

Nastavení stroje ACCU1 -  posuvná klapa komory – pozice číslo 8 , ventilátor – pozice číslo 6. Toto nastavení stroje 
zajistí objemovou hmotnost 30 - 55 kg/m3.

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.
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5. Pultová střecha betonová  – volné foukání   

30 – 50  kg/m3

Vrchní i spodní část dutiny pultové střechy je betonová, výška prostoru je 20 – 50 cm. Majitelé se rozhodli 
dutinu zateplit celulózovou izolací. 

Montážní otvory – Ve vrchní části střechy uděláme montážní otvor 50 x 50 cm, kterým budeme moci zkontrolovat 
vnitřní prostor. Mírně šikmé pultové střechy mohou mít na jedné straně výšku 20 – 30 cm, na druhé straně 40 – 50 
cm. 

Kontrola vnitřního prostoru pultové střechy – celý prostor pozorně a pečlivě prohlédneme podle konkrétní situace 
pomocí baterky a zrcátka , nebo jiným vhodným způsobem. Pokud přes montážní otvor zjistíme, že v prostoru pultové 
střechy je starší izolační nebo protipožární materiál (štěrk, škvára), musí se majitelé rozhodnout k dalšímu postupu. 
Nechá – li se výplň na místě, je nutné provést dotatečné zateplení pevnou izolací na povrchu střechy. Rozhodnou – li 
se majitelé odstranit starou výplň dutiny, je možné  střechu zafoukat celulózovou izolací. Odstraníme starou výplň, 
všechny nevhodné předměty a překážky, připravíme speciální izolace u komínů.

Volné foukání izolace do prostoru – nastavíme aplikační stroj, připravíme si dopravní hadice a zahájíme práci. 
Do montážního otvoru zasuneme pružnou hadici až do nejzazší části dutiny vzdálené maximálně do 2 m, při větší 
vzdálenosti zasuneme hadici s připevněnou sklolaminátovou tyčí na jejím výstupním konci (zabraňuje kroucení 
hadice). Po spuštění předem nastaveného stroje začneme dutinu pozvolna vyplňovat. Výška izolace je závislá na 
tvaru a velikosti dutiny, zásadním požadavkem  je zanechat nad celulózou dostatečný prostor k odvětrávání 
(minimálně 5 cm).

Odvětrávací boxy  - po dokončení zafoukávání instalujeme na montážní otvory vyvýšené konstrukční boxy 
s ventilátory (minimálně 40 cm nad povrchem střechy), které zabrání zatékání vody do izolace a zajistí odvětrávání 
dutiny střechy. U větší střechy použijeme dva přirozeně větrané ventilátory, u menší střechy ustavíme jeden nuceně 
poháněný ventilátor uprostřed. 

Nastavení stroje ACCU1 -  posuvná klapa komory je plně otevřena, až na doraz zajištovacího řetízku, ventilátor – 
maximální výkon, pozice číslo 10. Stroj tímto dosáhne limitního výkonu zafoukávání izolace - 1 300,- kg / hod. 

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.
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6. Pultová střecha dřevěná – volné foukání   

30 – 50  kg/m3

Vrchní část dutiny pultové střechy je dřevěná, spodní část je betonová, výška prostoru je 50 – 120 cm. 
Majitelé se rozhodli dutinu zateplit celulózovou izolací.

Montážní otvory – ve vrchní části střechy může být původní vstupní otvor osazený světlíkem, není –li však původní 
vstup k dispozici, uděláme přes vrchní část střechy montážní otvor 50 x 50 cm (mezi trámy konstrukce střechy), 
kterým budeme moci zkontrolovat vnitřní prostor

Kontrola volného prostoru – celý prostor pozorně a pečlivě prohlédneme, odstraníme všechny nevhodné předměty, 
překážky, připravíme speciální izolace u komínů, rozvodů elektrických, horkovzdušných, tepla i vody (bod 8). Pokud 
je v prostoru starší izolace malé tloušťky, není výrazně poškozená a nepřekáží, můžeme celulózu zafoukat  přímo na 
ni, v opačném případě původní izolaci odstraníme. 

Volné foukání izolace do prostoru – nastavíme aplikační stroj, připravíme si dopravní hadice a zahájíme práci. 
Pracovník obsluhy je vybaven kvalitními ochrannými pomůckami, protože foukání do volného prostoru je poměrně 
prašné ( prach neobsahuje formaldehydy, skleněná či minerální vlákna, jakékoliv nebezpečné příměsi). Pro dosažení 
konkrétní výšky vrstvy zafoukané izolace rozmístíme po celé ploše pomocné praporky s požadovaným rozměrem, 
zkušený pracovník dokáže celý prostor zafoukat ve stejné vrstvě. 

Odvětrávání izolovaného prostoru – nutné odvětrávání zatepleného prostoru je závislé na konstrukci a provedení 
střechy, na velikosti dutiny, přítomnosti původních odvětrávacích mřížek, použitých montážních otvorech, apod. 
Je – li odvětrání zajištěno, montážní otvor pro zafoukávání uzavřeme a spolehlivě opravíme střešní krytinu, není – li 
odvětrání původní, uděláme větrací mřížky z boku střechy, nebo použitím konstrukčních boxů s ventilátory na střeše.

Odvětrávací boxy - po dokončení zafoukávání instalujeme na montážní otvory vyvýšené konstrukční boxy 
s ventilátory (minimálně 40 cm nad povrchem střechy), které zabrání zatékání vody do izolace a zajistí odvětrávání 
dutiny střechy. U větší střechy použijeme dva přirozeně větrané ventilátory, u menší střechy ustavíme jeden nuceně 
poháněný ventilátor uprostřed. 

Nastavení stroje ACCU1 - posuvná klapa komory je plně otevřena, až na doraz zajištovacího řetízku, ventilátor 
– maximální výkon, pozice číslo 10. Stroj tímto dosáhne limitního výkonu zafoukávání izolace - 1 300,- kg / hod. 

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.
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7. Kolmé duté stěny – objemové foukání    

Min. 65 kg/m3

Majitelé se rozhodli izolovat kolmou dutou stěnu staršího domu (heraklit, apod.)

Kontrola vnitřního prostoru duté stěny - celý prostor pozorně a pečlivě prohlédneme, odstraníme všechny 
nevhodné předměty, překážky, izolujeme starší elektrické rozvody, rozvody vody. Pokud je v prostoru starší izolace 
malé tloušťky, není výrazně poškozená a nepřekáží, můžeme celulózu zafoukat  přímo na ni, v opačném případě 
původní izolaci odstraníme. 

Objemové zafoukání izolace - do prostoru kolmé duté stěny nebo do montážního otvoru ve stěně zasuneme 
pružnou hadici s připevněnou sklolaminátovou tyčí na jejím výstupním konci (zabraňuje kroucení hadice) až do 
nejzazší části dutiny. Po spuštění předem nastaveného stroje začneme dutinu pozvolna vyplňovat, po určitém čase 
se vyplní nejbližší prostor dutiny u konce hadice a stroj se začne zahlcovat. Hadici povytáhneme z již zaplněné 
části a stroj opět  pracuje pravidelným tempem. Takto postupně vyplníme celý prostor této dutiny až ke vstupnímu 
otvoru, poté pracovní postup opakujeme ve všech ostatních dutinách, až zaplníme celou stěnu. Pokud jsou ve stěně 
rozmístěny různé sítě,  začínáme foukat nad nimi, do spodních částí dostaneme izolaci jiným nastavením aplikačního 
stroje - vyšším výkonem ventilátoru (8) a menším množstvím materiálu (6). 

Montážní otvory – nemůžeme – li vstoupit do duté kolmé stěny v její horní části, vytvoříme v ní  vykružovacím 
nástrojem pomocné montážní otvory z boční strany (cca průměr 10 cm, podle průměru zafoukávací hadice).
Po ukončení aplikace celulózy otvory uzavřeme vyřezanou kruhovou částí materiálu stěny a přelepíme izolační 
páskou. 

Nastavení stroje ACCU1 -  posuvná klapa komory – pozice číslo 7, ventilátor – pozice číslo 6 nebo 7. Toto nastavení 
stroje zajistí v duté stěně objemovou hmotnost 65 – 70 kg/m3.

Izolační vrstva - minimální vrstva izolace je 200 mm, doporučená 300 mm, k dosažení pasivního standardu 500 mm.
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8. Upozornění    

Komíny
Celulózová izolace nesmí přicházet do styku s komínovými vývody, požadovaná vzdálenost mezi nimi je minimálně 
10 cm. V opačném případě je nutné před zafoukáním celulózy komín samostatně izolovat minerální vatou (minimální 
vrstva 5 cm). 

Elektrické rozvody
Staré hliníkové elektrické rozvody musíme před zafoukáním celulózové izolace zkontrolovat, případně opravit 
a odborně zaizolovat. Pro další možné situace označíme umístění volně položených drátů pod zafoukanou izolací  
například pomocí praporků.

Horkovzdušné rozvody 
Celulózová izolace nesmí přicházet do styku s horkovzdušnými rozvody (teplota je vyšší než kritická úroveň 
poškození celulózové izolace  - 104 stupně C). Tyto rozvody je nutné před zafoukáním celulózy samostatně izolovat 
minerální vatou (minimální vrstva 5 cm). 

Rozvody vody, trubky radiátorového topení  
Celulózová izolace by neměla přicházet do přímého styku s trubkami rozvodu vody nebo radiátorového topení, 
protože na jejich povrchu dochází ke kondenzaci vlhkosti. Před zafoukáním celulózové izolace musíme trubky 
zkontrolovat, případně opravit a odborně zaizolovat. Pro další možné situace označíme umístění trubek pod 
zafoukanou izolací  například pomocí praporků.
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