
KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO

ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU 

TUBOLIT® – robustní a spolehliv¥ izolaçní systém zabraµující tepeln¥m ztrátám 

urçen¥ pro topená®ské a sanitární rozvody, zvy√ující hlukov¥ komfort



Tubolit® je nejkomplexnější řada tepelných, hlukových a ochranných izolačních výrobků určených pro montáž na 

topenářské rozvody, vnitřní rozvody teplé a studené vody a kanalizační potrubí, jak v obytných, tak v komerčních 

budovách. Dodavatelský program nabízí osvědčená řešení účinně minimalizující energetické ztráty, chránící 

potrubí namontovaná v plášti budov a zvyšující hlukový komfort v budovách.

Tubolit®: Energeticky úsporný

Typické oblasti pouΩití:

Druh instalace Dal√í v¥hoda / poΩadavek

V¥robek Topená®ské 
rozvody

Rozvody 
teplé vody

Rozvody 
studené vody

Odpadní voda Základní 
ochrana

Zv¥√ená 
ochrana

O 50% 
rychlej√í 
montáΩ

Redukce 
hluku

Pod 
omítku

Pod 
podlahu

DG ••• ••• •• ✔

DG–A ••• ••• •• ✔ ✔

S ••• ••• •• ✔ ✔ ✔

S-plus • ••• ✔ ✔ ✔

AR Fonoblok ••• ••• ✔

DHS ••• ••• ✔

Dodavatelsk¥ program Tubolit® – P®ehled typick¥ch oblastí pouΩití
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  = rozvody studené vody

  = vnit®ní rozvody teplé vody

  = topená®ské rozvody

  = rozvody odpadní vody



Topená®ské 
rozvody

vysoce odolné a pruΩné

V¥hoda pro vás:

Tubolit® DG je polyethylenová izolace se strukturou uzav®en¥ch bunπk urçená pro topená®ské a sanitární roz-

vody. Díky své nízké tepelné vodivosti sniΩuje Tubolit DG úçinnπ energetické ztráty – aΩ o 80% - a v¥raznπ 

omezuje emise CO2. Tím v¥znamnπ p®ispívá k dobr¥m energetick¥m vlastnostem budov. Tento pruΩn¥ 

v¥robek umoΩµující snadnou montáΩ chrání potrubí proti agresivním stavebním materiál•m a zabraµuje 

kondenzaci na rozvodech studené vody. Komplexní dodavatelsk¥ program zahrnuje i rozmπry pro plastové 

trubky a samolepicí hadice, aplikace samolepicích hadic navíc zkracuje dobu montáΩe aΩ o 50%. ◊iroká 

√kála nabízen¥ch tlou√tπk izolace pomáhá plnit energetické poΩadavky.

U√et®ete energii a zajistπte ochranu sv¥m rozvod•m

pπna se strukturou uzav®en¥ch bunπk 
s nízkou tepelnou vodivostí

energetické úspory aΩ 80%

dvojité samolepicí hadice √et®í 
aΩ 50% montáΩního çasu

DG
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é pro
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lasto
v¥ch 
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k

Sanitární 
rozvody

Dodavatelský program

hadice

hadice 
samolepicí

pásky 
samolepicí

klipsy

Trubka-Ø Hadice, délka 2 m.

Mπdπné 
trubky Cu

Ocelové trubky
Fe

Plastové
trubky

neroz®íznuté na®íznuté  roz®íznuté

5 mm 
Kód

9 mm
Kód 

13 mm
Kód

20 mm
Kód

25 mm
Kód

30 mm
Kódmm DN Couly DN mm vnπj√í-Ø mm

15 ¼ 8  13,5 14/16 TL-15/5-DG TL-15/9-DG* TL-15/13-DG* TL-15/27-DG
18 15 ¾ 10  17,2 18 TL-18/5-DG TL-18/9-DG* TL-18/13-DG* TL-18/20-DG* TL-18/26-DG TL-18/30-DG

20 TL-20/5-DG TL-20/9-DG TL-20/13-DG
22 20 ½ 15  21,3 TL-22/5-DG TL-22/9-DG* TL-22/13-DG* TL-22/20-DG* TL-22/26-DG TL-22/30-DG

25 TL-25/5-DG TL-25/9-DG TL-25/13-DG
28 25 ¾ 20  26,9 TL-28/5-DG TL-28/9-DG* TL-28/13-DG* TL-28/20-DG* TL-28/25-DG TL-28/30-DG

32 TL-32/5-DG TL-32/9-DG TL-32/13-DG
35 32 1 25  33,7 TL-35/5-DG TL-35/9-DG* TL-35/13-DG* TL-35/20-DG* TL-35/25-DG TL-35/30-DG

40 TL-40/9-DG TL-40/13-DG
42 40 1 ¼ 32  42,4 TL-42/9-DG* TL-42/13-DG* TL-42/20-DG* TL-42/25-DG TL-42/30-DG

1 ½ 40  48,3 TL-48/9-DG* TL-48/13-DG* TL-48/20-DG* TL-48/25-DG TL-48/30-DG
50 TL-50/9-DG TL-50/13-DG

54 50 TL-54/20-DG* TL-54/25-DG TL-54/30-DG
57 50  57,0 TL-57/20-DG

2 50  60,3 TL-60/9-DG* TL-60/13-DG* TL-60/20-DG* TL-60/25-DG TL-60/30-DG
64 64 TL-64/9-DG TL-64/13-DG
70 70 TL-70/9-DG TL-70/13-DG

76,1 65 2 ½ 65  76,1 TL-76/9-DG TL-76/13-DG TL-76/20-DG TL-76/25-DG TL-76/30-DG
88,9 80 3 80  88,9 TL-89/9-DG TL-89/13-DG TL-89/20-DG TL-89/25-DG TL-89/30-DG
108 100  108,0 TL-110/13-DG TL-110/20-DG
114 100 4 100  114,3 TL-114/13-DG TL-114/20-DG TL-114/30-DG

 125,0 TL-125/13-DG
* PoloΩky oznaçené * jsou nabízeny také v samolepicí verzi.

Tubolit DG



V¥hoda pro vás:

Tubolit® S je tepelná polyethylenová izolace s polymerovou ochrannou fólií. Tento robustní v¥robek ne-

jen v¥raznπ sniΩuje energetické ztráty na topená®sk¥ch a sanitárních rozvodech aΩ o 80%, ale zároveµ 

zabraµuje kondenzaci na rozvodech studené vody. Díky odolné fólii na povrchu nabízí Tubolit S dlouhodo-

bou ochranu p®ed agresivními stavebními materiály na mechanicky namáhan¥ch nebo viditeln¥ch místech 

a mechanick¥m namáháním pod omítkou nebo pod podlahou. Tubolit® S nabízí sortiment odpovídajících 

pásek a doplµk•, je pruΩn¥ a snadno se montuje.

Topená®ské rozvody

Nejvy√√í úspory energie

pπna se strukturou uzav®en¥ch 
bunπk s nízkou tepelnou vodivostí

beze√v¥ potah

pruΩn¥ a snadno se 
®eΩe

robustní polymerová ochranná fólie 
pro vynikající mechanickou ochranu

Sanitární rozvody

robustní polymerová ochranná fólie robustní polymerová ochranná fólie 

Dodavatelsk¥ program

hadice

S

Trubka-Ø Hadice, délka 2 m

Mπdπné trubky
Cu

Ocelové trubky
Fe 9 mm

Kód
13 mm

Kód
20 mm

Kód
25 mm

Kódmm DN Couly DN mm
15 ¼ 8 13,5 TL-15/9-S TL-15/13-S TL-15/27-S
18 15 ¾ 10 17,2 TL-18/9-S TL-18/13-S TL-18/26-S
22 20 ½ 15 21,3 TL-22/9-S TL-22/13-S TL-22/26-S
28 25 ¾ 20 26,9 TL-28/9-S TL-28/13-S TL-28/20-S TL-28/25-S
35 32 1 25 33,7 TL-35/9-S TL-35/13-S TL-35/20-S
42 40 1 ¼ 32 42,4 TL-42/9-S TL-42/13-S TL-42/20-S

1 ½ 40 48,3 TL-48/9-S

Tubolit S



Neustále rostoucí poçet obyvatel na Zemi, vysoké stavební náklady a rostoucí poptávka po kvalitπ a 
komfortu bydlení vede k akutní pot®ebπ nov¥ch stavebních ®e√ení. Tato ®e√ení by mπla na jedné stranπ 
chránit Ωivotní prost®edí sniΩováním spot®eby p®írodních zdroj• (jako je ropa nebo zemní plyn), a na 
druhé stranπ v√ak musí p®iná√et budovám a lidem v nich Ωijícím pohodlí. Produktová ®ada v¥robk• Tubolit 
splµuje oba tyto poΩadavky: v¥robky Tubolit nejen sniΩují tepelné ztráty, ale navíc zabraµují akustick¥m 
most•m a √í®ení hluku z potrubí, a tak v budovπ zaruçují jak tepeln¥ tak akustick¥ komfort.

ochrana proti 
vlhkosti

Sanitární rozvody

V¥hoda pro vás:

Tubolit® S Plus je ideálním ®e√ením pro izolaci sanitárních potrubí pod omítkou, kde je omezen¥ prostor. Je 

pruΩn¥ a snadno se montuje, navíc obsahuje speciální kluzkou vnit®ní fólii, která umoΩµuje v¥razné zkrácení 

doby montáΩe. Díky tomu, Ωe se vyrábí extruzí, si lépe zachovává sv•j p•vodní válcov¥ tvar. Tlou√†ka izolace 

je optimalizována pro pouΩití v omezen¥ch prostorech, p®içemΩ robustní, beze√v¥ vnπj√í potah zaruçuje ma-

ximální ochranu potrubí. Tubolit® S má nejen nízkou tepelnou vodivost, ale zároveµ zabraµuje kondenzaci 

a korozi.

Extrémní ochrana – nekoneçná hadice

S Plus

Dodavatelsk¥ program

hadice 
nekoneçné

profesionální beze√v¥ 
ochrann¥ potah

maximální ochrana potrubí s mi-
nimálními prostorov¥mi poΩadavky

extrémnπ odolná vnit®ní fólie 
pro spoje bez t®ení

Trubka-Ø Hadice v rolích

Mπdπné trubky
CU

Ocelové trubky
Fe

délka 10 m délka 20 m

vnπj√í Ø 
mm

DN Couly
vnπj√í Ø 

mm
mm Kód Kód

15 10 ¼ 13,5 8 TL-15/4-S+/10 TL-12-15/4-S+
18 15 ¾ 17,2 10 TL-18/4-S+/10 TL-18/4-S+
22 20 ½ 21,3 15 TL-22/4-S+/10 TL-22/4-S+
28 25 ¾ 26,9 20 TL-28/4-S+/10 TL-28/4-S+
35 32 1 33,7 25 TL-35/4-S+/10 TL-35/4-S+
42 40 1 ¼ 42,4 32 TL-42/4-S+
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Tubolit S Plus



V¥hoda pro vás:

Tubolit® DHS je ploch¥ polyethylenov¥ izolaçní materiál speciálnπ vyvinut¥ pro potrubí topená®sk¥ch rozvod• 

kladená pod podlahou. Jeho excentrick¥ pr•®ez úçinnπ chrání p®ed energetick¥mi ztrátami smπrem k pod-

laze a zároveµ umoΩµuje, aby çást tepla stoupala k povrchu podlahy a do místnosti. Zcela plochá spodní 

çást zaruçuje skvπlou stabilitu v¥robku a umoΩµuje snadnou a rychlou montáΩ. Tubolit® DHS je opat®en 

robustní ochrannou fólií, která poskytuje velmi spolehlivou ochranu proti mechanickému nárazu p®i montáΩi 

a proti agresivním stavebním materiál•m.

Topená®ské rozvody

Plochá izolace pro pouΩití pod podlahou

plná tlou√†ka izolace pro mini-
malizaci energetick¥ch ztrát

zcela plochá spodní çást 
pro stabilitu p®i montáΩí

silná ochranná fólie s 
reliéfem na povrchu

Dodavatelsk¥ program

hadice

nízká konstrukçní v¥√ka

Trubka-Ø Hadice, délka 2 m

Mπdπné trubky
Cu

Ocelové trubky
Fe

13 mm 25 mm
(nominální)

vnπj√í Ø 
mm

DN Couly
vnπj√í Ø 

mm
mm Kód Kód

15 ¼ 13,5 8 TL-15/13-DHS TL-15/27-DHS
18 15 ¾ 17,2 10 TL-18/13-DHS TL-18/26-DHS
22 20 ½ 21,3 15 TL-22/13-DHS  TL-22/26-DHS
28 25 ¾ 26,9 20 TL-28/13-DHS TL-28/25-DHS
- - -       - - TL-35/20-DHS  

Optimální proudπní tepla díky 
speciálními excentrickému profi lu.

DHS

velmi omezené tepelné ztráty smπrem dospod

çást tepla proudí do podlahy a obytného prostoru

Tubolit DHS



Sanitární rozvody

hluk redukován
více neΩ pπtkrát

Hluková 
izolace

V¥hoda pro vás:

Tubolit® AR Fonoblok je polyethylenov¥ izolaçní materiál zvlá√† vyvinut¥ pro zv¥√ení hlukového komfortu v 

budovách. V¥robek nabízí certifi kovanou hladinu hluku od 34 dB(A) do 15 dB(A), coΩ zabraµuje akustick¥m 

most•m mezi vnit®ními svody odpadní vody nebo kanalizaçním potrubím a konstrukcí budovy. Jeho vy-

soká pruΩnost, nízká hmotnost a optimální tolerance zaji√†ují snadné nasouvání a montáΩ v¥robku a to i 

na kolena a p®íruby. Délka role 15 m minimalizuje materiálové ztráty. Se √í®kou stπny 5 mm je Tubolit® 

AR Fonoblok optimálním ®e√ením p®i pouΩití v omezen¥ch prostorech, nap®. v podhledech nebo úzk¥ch 

√achtách.

P®iná√í budovám hlukov¥ komfort

AR Fonoblok

profesionální tolerance 
p®írub a kolen

systémové ®e√ení vçetnπ 
odpovídající pásky pro spáry a √vy

úçinnπ zabraµuje 
akustick¥m most•m

optimální délka rolí

Dodavatelsk¥ program

hadice 
nekoneçné

pásky

Vodorovn¥ v¥vod, chránπn¥ 
odlehçenou zdí.

Tichá kanalizaçní soustava nad 
stropem

Svislá kanalizaçní soustava, nap•l 
chránπná postranní zdí

Schv
álen 

podl
e 

EN 1
4366

Kanalizaçní soustava

Tubolit AR

Odlehçená ze∂

Obytn¥ prostor

Tichá kanalizaçní soustava

Tubolit AR

Izolace budovy

Podhled

Obytn¥ prostor

Obvodová ze∂

Kanalizaçní soustava

Tubolit AR

Omítka, 3 cm

Obytn¥ prostor

Tubolit AR Fonoblok

Hadice nekoneçné

SML trubky HT trubky Délka 15 m

vnπj√í-Ø 
mm

nom.
DN

vnπj√í-Ø 
mm

nom.
DN

Kód

58 50 50 / 53,5 50 TL-50/5-AR
78 70 75 / 78,8 70 TL-70/5-AR

90 90 TL-90/5-AR
110 100 100 / 115,2 100 TL-100/5-AR
135 125 125 / 131,0 125 TL-125/5-AR
160 150 160 / 167,5 150 TL-150/5-AR
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Technické údaje

P®íslu√enství pro Tubolit

Instalaçní doporuçení

• Lepidlo Armafl ex 520 • Speciální çistidlo pro lepidlo Armafl ex • Klipsy Tubolit

Krátk¥ popis:  PruΩn¥ materiál se strukturou uzav®en¥ch bunπk

Materiál:   Pπnov¥ polyethylen. Samolepící vrstva na základπ modifikovaného akrylátu s m®íΩkovou strukturou, chránπná Ωlutou polyethy-
lenovou vrstvou. Po montáΩi m•Ωe dojít ke smr√tπní o cca 2 %.

PouΩití:   Izolace/ochrana potrubí (topená®ské rozvody, rozvody teplé a studené vody, svody de√†ové a odpadní vody atd.) a ostatních 
topená®sk¥ch a sanitárních za®ízení.

PouΩití:   Hluková a tepelná izolace vnit®ních svod• odpadních vod a kanalizaçních potrubí Tubolit® AR Fonoblok v obytn¥ch a 
neobytn¥ch budovách. Proti kondenzaci doporuçujeme pouΩít izolaci Armaflex.

Charakteristika Hodnota/hodnocení Kontrola Zvlá√tní poznámky

PouΩitelnost
(mezní teploty)
Max. povrchová teplota potrubí
Min. povrchová teplota potrubí

+102˚ C (páska +85˚ C)
Tak jak je obvyklé u sanitárních a topená®sk¥ch rozvod•

Tepelná vodivost p®i
pr•mπrné teplotπ 10˚ C. ≤ 0.038 W/(m · K) l Testováno dle EN ISO 8497

PoΩární vlastnosti Stupeň hořlavosti – lehce hořlavý C3
Těžce zápalný normální vývin kouře, neskapávající
Těžce zápalný

dle ČSN 0862
ÖNORM B3800-B1, Q2, Tr1
B1, DIN 4102

Odolnost v•çi stavebním
materiál•m:

Izolace je odolná v•çi bπΩné pouΩívan¥m stavebním materiál•m. 
(beton, vápno, sádra, cement)

Akustické vlastnosti (Strukturální) redukce hluku ≤ 30dB(A) Testováno dle DIN 52219 a 
EN ISO 3822-1

Hustota P®ibliΩnπ 30kg/m3
(akceptovateln¥ rozsah 22-38kg/m3, v závislosti na pr•mπru a 
tlou√†ce izolace a na v¥robním závodπ)

Testováno dle EN 1602

V√echny podklady a technické informace vychá-
zejí z v¥sledk• získan¥ch p®i standardních pro-
vozních podmínkách. UΩivatel tπchto podklad• a 
informací je ve vlastním zájmu odpovπdn¥ za 
to, aby si u nás vças ovπ®il, zda tyto podklady 
a informace vyhovují pro oblast jím navrhova-

ného pouΩití. MontáΩní pokyny jsou k dispozici 
v montáΩní p®íruçce Armafl ex. P®ed izolováním 
nerezov¥ch trubek se prosím obra†te na na√e 
technické oddπlení.




