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NOMA PLAN deska 3mm, 4mm, 6mm, 7mm 

 
         
 
 
 
 
 
 

 
Noma® plan je vnitřní  izolační materiál  z extrudovaného 

tvrzeného polystyrénu s retardéry hoření ve formě desek. 

 

Vlastnosti produktu 

 

o pro teplé a suché vnitřní zdi 

o zvyšuje zvukovou izolaci 

o vytvoří ideální podklad pro tapetování 

o překrývá nerovnosti 

o omezuje tepelné ztráty 

o je přetíratelná disperzní barvou, popř. možno na ni 

nanést disperzní omítku 

 

Tipy pro instalaci 

 

Postup lepení: 

 

Podklad musí být suchý a čistý. 

Desku nařezat na potřebný rozměr. Lepidlo 

DECOFIT na polystyrén nanášet v 3 mm vrstvě 

širokou stěrkou na stranu desky, pokud je nutné 

použijte krycí pásku  NOMA® fix na zakrytí spojů.  

Propevné uložení doporučujeme použít lepidlo na 

polystyrén DECOFIT (1,6kg nebo 4kg, 310ml) 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Na materiál nesmí působit přímý 

oheň!! 
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Technické parametry 

 

Síla(tloušťka) 
3 mm 4 mm 6 mm 7 mm 

Testováno dle 

Hustota 40 kg/m3 36 kg/m3 33 kg/m3 31 kg/m3 
 

Tepelná vodivost(λ) 0,0297 W/mK  0,0306 W/mK  DIN 53420 

Tepelní vodivost (očekávaná 

hodnota) 

0,035 W/mK 0,035 W/mK 0,035 W/mK 0,035 W/mK DIN 52612 

Teoelný odpor 0,086 m²K/W 0,114 m²K/W 0,171 m²K/W 0,2 m²K/W DIN 52612 

Tepelná prostupnost 2,7 KJ/m²h0,5K 2,6 KJ/m²h0,5K 2,4 KJ/m²h0,5K 2,4 KJ/m²h0,5K DIN 4108 

Použitelný teplotní rozsah -60°C - +70°C -60°C - +70°C -60°C - +70°C -60°C - +70°C  

Teplota tání > 160°C > 160°C > 160°C > 160°C  

Tepelný rozklad > 250°C > 250°C > 250°C > 250°C  

Zápalná teplota :      

     -s působením plamene 350 – 400°C 350 – 400°C 350 - 400°C 350 – 400°C  

     -bez působení plamene 450 – 500°C 450 – 500°C 450 – 500°C 450 – 500°C  

Napětí v tlaku při 10% deformaci 0,10 Mpa 0,12 MPa 0,15 MPa 0,16 MPa  

Pevnost v tahu (podélný směr) 1,3 Mpa 1,3 Mpa 0,9 MPa 0,9 MPa DIN 53421 

Pevnost v tahu(příčný směr) 0,7 Mpa 0,7 Mpa 0,9 MPa 0,9 MPa EN ISO 527 – 1,2,3 

Prodloužení při přetržení (podélně) 9 % 9 % 10 % 10 % EN ISO 527 – 1,2,3 

Prodloužení při přetržení  (příčně) 12 % 12 % 12 % 12 % EN ISO 527 – 1,2,3 

Nasákavost < 0,1 vol% < 0,1 vol% < 0,1 vol% < 0,1 vol% EN ISO 527 – 1,2,3 

Difuze vodních par – faktor odporu 650 µ 650 µ 450 µ 450 µ DIN 53434 

Prostupnost vodních par (µxs/1000) 2,0 m 2,6 m 2,7 m 3,1 m DIN 52615 

Povrchové napští > 42 mN/m > 42 mN/m > 42 mN/m > 42 mN/m DIN 52615 

Třída hořlavosti B2 / M1 B2 / M1 B2 / M1 B2 / M1 DIN 53364 

     DIN 4102-1 + NF 92-

501 

 

 
    POZOR!! Používat  jen lepidla bez rozpuštědel. 

 

    Rozměry Noma® plan desek: 

 

      0,625 x 0,8 m x 3 mm 

0,625 x 0,8 m x 4 mm 

0,625 x 0,8 m x 6 mm 

0,625 x 0,8 m x 7 mm 

 

Doporučené podklady na lepení izolačních desek 

 

o omítka 

o sádrokarton 

o dřevotříska 

o suchý a odmaštěný povrch 

 

 

 


