
THERMAX® SN 400 
pro obestavbu krbových vložek  
Velký formát desky THERMAX®  =  jednoduchá a rychlá  instalace  

 

Snadné použití konstrukční a izolační desky pro obestavby 
krbových vložek, stavby systémových komínů a izolací před 
tepelnými zdroji. 

 

 

je značka 



 

Krbové obestavby z desek THERMAX® SN 400, 
konstrukce a izolace v jednom kroku: 
 
THERMAX® SN 400 - stavební materiál osvědčené kvality desky 
THERMAX® - pro jednoduchou, bezpečnou, rychlou a čistou 
instalaci krbové obestavby. THERMAX® SN 400 je nehořlavý a 
vysoce tepelně odolný. Energie, která je vydávána z krbové vložky, 
vyzařuje stejnoměrně teplo do místnosti skrze desky THERMAX®.  
Typ obestavby je možné navrhnout tak, aby bylo teplo z krbové 
obestavby dále distribuováno do ostatních místností v domácnosti. 
Bez ohledu na svou tloušťku desky THERMAX® SN 400 mají ideální 
tepelné vlastnosti: vysokou tepelnou kapacitu v kombinaci s 
dobrými izolačními vlastnostmi. Jeho tepelná vodivost je vyšší než 
u kalcium-silikátových desek. THERMAX® SN 400 je vyrobena pouze 
z přírodního materiálu  - vermikulitu a anorganického pojiva. 
 
 
 
THERMAX® – osvědčená kvalita po více než 30 let 
 
Základní surovina většiny THERMAX® výrobků je vermikulit,  
minerál získaný povrchovou těžbou. Vermikulit je klasifikován jako 
zdravotně nezávadný a tudíž  je velmi poptáván v průmyslu a pro 
ekologicky udržitelnou výstavbu budov. 
Vermikulit je přírodní minerál, který když je vystaven vysokým 
teplotám, uvolňuje obsahující krystalickou vodu a  dochází 
k expandaci  zrna, které  zvětšuje svou původní velikost až na 10-ti 
násobek. Expandovaný, někdy se používá exfoliovaný, vermikulit je 
pak zpracován speciální metodou tepelného lisování a vyrábí se ze 
suroviny desky či tvarovky pro různá použití v tepelném, 
hliníkářském či elektro-průmyslu. 
 
  
THERMAX® SN 400  
Výhody jsou zřejmé. 
 
Použitím desek THERMAX® SN 400  se vám nabízí mnoho výhod. 
Desky jsou jak stavební – konstrukční, tak i izolační materiál - 
přičemž izolační hodnoty spočívají na dokonale rovnoměrném 
rozmístění teplot uvnitř obestavby. Teploty uvnitř obestavby 
mohou dosáhnout až 500 ° C, tyto teploty jsou pak bezpečně 
sníženy na optimálních 60-70 ° C sálavého tepla na vnější straně 
obestavby. Těchto optimálních hodnot dosáhneme právě použitím 
desek THERMAX® SN 400.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krbová obestavba z desek THERMAX® SN 400,  stavebních a 
izolačních desek v jednom, nám umožňuje realizovat své sny  
kvalitního vytápění  celého domu v kombinaci s designem.  
Pro zpracování použijte standardní dřevoobráběcí nástroje. 
Desky jsou spolu spojeny lepidlem a můžete je sešroubovat 
bez předvrtání. 
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Technické parametry 

•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 

• Bezpečné a spolehlivé 
• Rychlá a čistá montáž 
• Konstrukčně a 

rozměrově stálé 
• Hladký povrch 
• Přírodní a ekologický 

produkt 
 

Profesionálové na celém světě pracují s nehořlavými 
deskami THERMAX®  jako bezpečnou a ekologickou 
ochranou před ohněm po mnoho let. Všechna technická 
schválení jsou samozřejmě k dispozici na vyžádání.  

Výroba desek THERMAX® probíhá za pomocí speciální lisovací 
techniky, kdy v průběhu lisovacího procesu jsou laminární 
vermikulitová zrna na povrchu desky vyrovnány rovnoběžně 
s plochou desky, a tvoří tak povrch, který účinněji emituje 
sálavé teplo do místnosti. 
THERMAX® SN 400 je lehký a velmi snadno použitelný za 
pomocí základních dřevo-obráběcích nástrojů. Vezmete 
vrtačku, pilku, rašpli a šroubovák a desky za pomocí lepidla a 
vrutů sestavíte k sobě - bez předvrtání. Další velkou výhodou 
desek je, že vzniká jen zanedbatelné množství prachu v 
průběhu obráběcího procesu. Desky jsou spojeny dohromady 
s THERMAX® protipožárním lepidlem. Šrouby se zápustnou 
hlavou, které mohou být použity bez předvrtání, značně zkrátí 
dobu montáže. V závislosti na požadavku a přání zákazníka, desky 
THERMAX® SN 400 mohou být po montáži omítnuty, obloženy 
keramickým nebo kamenným obkladem. Na rozdíl od kalcium-
silikátových desek  není třeba desky penetrovat. Na desky 
THERMAX® SN 400 doporučujeme používat  omítky Dracholin® 
Pod Dracholin® či pod keramický nebo kamenný obklad 
použijte kamnářskou perlinku, kterou vám nabízíme spolu 
s deskami. 

THERMAX® SN 400 
 

… ideální pro stavbu různých designů 

Krbová obestavba z desek THERMAX® SN 400 …  
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THERMAX® SN 400 pro krbové obestavby 
Výhody: 

 
 Čisté, snadné obrábění a používání 
 Minimální tvorba prachu při obrábění 
 Rychlá montáž, od lepení po šroubování 
 Bez nutnosti vrtání 
 Lehké, rozměrově stabilní a samonosné 
 Optimalizovaná tepelná vodivost 
 Nehořlavý materiál, reakce na oheň A1 
 Zcela přírodní produkt,  příznivý 

životnímu prostředí 
 zbytky a odřezky jsou 100% 

recyklovatelné 
 Po mnoho let prověřený  a  osvědčený 

materiál v oblasti požární ochrany 
 Certifikovaný výrobek 

 

 

THERMAX®  vysokoteplotní lepidlo 

Pro lepení  desek THERMAX®  i  v ochraně 
staveb  pro Požární bezpečnost.  
Možné lepení  desek THERMAX® navzájem 
či  lepení desek na ocel, beton, zdivo, 
kámen, keramiku, dřevo a podobné 
materiály.  
THERMAX® požární  lepidlo je optimálně 
přizpůsobeno k lepení THERMAX® desek. 
 
Možnost dodávky: 
1 kg – plastová tuba 
15 kg - kbelík 

 
Informace uvedené v této publikaci slouží pouze pro ilustrační účely a nejsou určeny ke stanovení smluvních závazků. 
Další informace a rady týkající se konkrétních detailů výrobků zde popsaných, je k dispozici v písemné formě od Techno-Physik Eng. GmbH (Německo). Techno-Physik Group neustále 
vyvíjí své produkty a proto si vyhrazuje právo změnit specifikace produktů, kdykoliv bez předchozího upozornění. Zákazník / uživatel je tedy povinen zajistit, aby tento materiál 
produkovaný Techno-Physik Eng. GmbH byl  vhodný pro specifické účely. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty z probíhající produkce a jsou uvedeny pouze pro procesy orientační. 
Záruku nelze vyvodit z těchto hodnot. Doporučujeme testování materiálu. 

Techno-Physik Engineering GmbH | Schürmannstraße 27 – 31 | D-45136 Essen  
T +49.201.87 99 1-1 | F +49.201.87 99 1-99 | info@techno-physik.com | www. techno-physik.com 
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Technické parametry: 
THERMAX®                                           SN 400 
Klasifikační teplota             °C 900 
Objemová hmotnost kg/m3 | ±5 % 420 
Pevnost v ohybu N/mm2 1.5 
Pevnost v tlaku N/mm2 0.9 
Tepelná vodivost 200 – 800 °C W/mK 0.14 – 0.18 
Tepelná délková roztažnost    (20–500°C) % 0.4 
Specifická tepelná kapacita kJ/kg K 1.15 
Standardní rozměry (v mm) 1200 x 800 x 30, 40 a 50 

 

Znáte další produkty THERMAX® pro použití v tepelné technice?  
 Desky THERMAX® SF dodávané do spalovacích komor krbů kamen a kotlů  Speciálně vyrobené desky pro plynové kotle  Tvarové díly obráběbné nebo lisované,  dodané na základě výkresů zákazníka  Barvené desky do spalovacích komor  Desky pro izoilaci komínových prostupů  Izolace tepelných zdrojů  Izolace elektrospotřebičů  Výpně tepelných panelů 


