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SIOPOR® - nová generace  

ekologických stavebních materiálů. 
 

Výrobek je novinkou na světovém trhu.  
 
Patentovaným technologickým postupem se podařilo vyrobit  
- velmi lehký (od 60 kg.m-3),  
- nehořlavý (tř. hořlavosti A),  
- napěněný keramický materiál,  
- s vysokým teplotním rozsahem použitelnosti (do 700°C),        
- s nízkým koeficientem tepelné vodivosti (λ od  0,043 W.m-1.K-1). 

  

Vlastnosti materiálu SIOPOR®: 

- Nízká tepelná vodivost (nezáleží na 
vlhkosti materiálu) 
- Vysoký teplotní rozsah použitelnosti 
(do 700°C) 
- Nehořlavost - třída hořlavosti A  
- Velmi dobrá zvuková izolace 
- Dostatečná pevnost a nosnost 
- Vynikající propustnost vodních par 
- Výborná schopnost vysušení 
- Je antistatický 
 

- Nevhodné podmínky pro plíseň, hmyz a 
hlodavce 
- Není toxický, neobsahuje chemické přísady 
- 100 % recyklovatelnost 
- Nesmršťuje se  
- Dlouhá životnost:  
        SioPoru (v suchém stavu min. 50 let záruky),  

     SioPor – Betonu (SioPor+cement+voda)                                                       
srovnatelná  s životnosti cementu. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Je porézní (95%) minerální materiál, 
kuličkového tvaru, výlučně přírodního původu na 
bázi určitého druhu křemičitanového písku. Je 
vyroben tepelným způsobem – metodou 
expanze. Má výborné tepelně a zvukově izolační 
vlastnosti, je prodyšný a nehořlavý.  
 
Ekologicky čistý materiál. Neobsahuje azbest, 
ani žádné jiné zdraví nebezpečné látky. Ve 
stavebnictví je SIOPOR certifikován dle Nařízení 
vlády 163/2002, k využívání jako tepelně 
izolační násypový a zásypový materiál, plnivo do 
malt a betonů. 
 

Řez kuličky SioPoru   
(zvětšení ≈ v  20x) 
Průměr kuličky cca 6 mm 
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Vliv na životné prostředí 

Výroba materiálu SIOPOR je energeticky nenáročná (je použita teplota do 300°C). 
Neobsahuje chemické přísady, ani žádné jiné zdraví nebezpečné látky (azbest apod.). Ve 
stavebnictví je100%-ně recyklovatelný. Na životné prostředí nepůsobí negativně, má na 
přírodu vliv jako neutrální křemičitý písek. 

V případě požáru, absorbuje velké množství tepla, přičemž se mění na sklo-
keramiku, nedochází přitom k vylučování žádných škodlivých látek. Jako přírodní minerální 
materiál má dlouhou životnost. 

 

Využití 

• SIOPOR jako tepelně izolační zásypový materiál je výborně použitelný k zateplení 
střech, stropů, a podlah. Tloušťka vrstvy se dimenzuje dle žádaného tepelného 
odporu (např. zásyp tloušťky 10 cm má R=2,32 m2.K.W-1, při hmotnosti max. 
8 kg.m-2). 

• Při výrobě velmi lehkých prodyšných betonů (ρ od 200 kg.m-3), s výbornými tepelně 
izolačními vlastnostmi. 

• Malty a omítky s použitím materiálu SIOPOR, jsou lehčí, mají lepší parametre 
zpracovatelnosti a nanášení. 

• Tepelně izolační plnivo do dutých stavebních prefabrikátů (cihly, stropní vložky, …). 
 

 

 

Tepelně izolační zásyp: 
� Střechy, stropy: 

 
SIOPOR je jako tepelně izolační zásypový materiál, výborně použitelný ve volně loženém stavu. Diky své 
schopnosti dokonalé naplňovat prostory, včetně konstrukcí s nepravidelnou geometrii, umožňuje provést 
ideální zateplování bez jakýchkoliv vzduchových spár.Tloušťku vrstvy je třeba dimenzovat dle žádaného 
tepelného odporu. (viz. Tab. tepelného odporu) 
 

Tabulka tepelného odporu vrstvy zásypu materiálu SIOPOR. 

Jako násypový a zásypový materiál je z tepelně izolačního a ekonomického hlediska prakticky použitelná frakce 2,5 - 6 
mm: 
 

Tloušťka vrstvy 
(cm) 

Tepelný odpor R0 
(m2.K.W-1)* 

Tepelný odpor R36 (m2 
.K.W-1)** 

Maximální hmotnost 
1 m2 (kg) 

Objem zásypu,  
m3 

5 1,163 1,087 4,0 0,05 

10 2,325 2,173 8,0 0,10 

25 5,814 5,434 20,0 0,25 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

    *  při 0% vlhkosti materiálu         **   při 36% vlhkosti materiálu 
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Přehled některých izolačních materiálů: 
Jako násypový a zásypový materiál je z tepelně izolačního a ekonomického hlediska prakticky použitelná frakce 2,5 - 6 mm. 

 Polystyrén Polyuretan Minerální vlna Keramzit SIOPOR 
ρ (kg.m-3) 10-60 35-50 30-200 275-300 60-80 
Teplotní rozsah 
použitelnosti 

Do 75°C Do 100°C Do 250°C Do 750°C Do 700°C 

Koef. tepel. 
vodivosti 
při 0 %  vlhkosti 
 - λ 0 (W.m-1K-1) 

0,036-
0,050 

0,032-0,043 0,040-0,050 0,090-0,10 0,042-0,044 

Stupeň hořlavosti C3 C3 B A A 
Uvolňování 
zplodin (požár) 

Kouř, saze, 
oxidy, … 

Kouř, saze, 
oxidy, nitráty, 
kyanidy, … 

Sublimace pojiva nad 
250°C 

Žádné Žádné 

Faktor difúzního 
odporu - µn 

40-67 2,5-180 5-12 2,5-4,5 2-4 

Materiál Syntetický Syntetický Přírodní minerální se 
syntetickou úpravou 

Přírodní minerální 
materiál 

Přírodní minerální 
materiál 

Při ρ=67 kg.m-3 a 36 % -ní vlhkosti, je koeficient tepel. vodivosti SIOPOR-u, λ 36 = 0,046 W.m-1K-1 

 
 

Využití: 
 
� Lehké, tepelně izolační zásypové materiály 
� Výroba lehkých tepelně izolačních malt, 

omítek a štukaturních směsi 
� Výroba lehkých tepelně izolačních 

betonů 
 

� Materiál na výrobu lehkých tepelně 
izolačních stavebních desek, bloků a 
prefabrikátů 

� Tepelní izolátor pro dlouhodobé skladování 
vin v domácnosti 

 
 

Tepelní izolaci bez umenšení obytné plochy: zasypání  SIOPORu do pórovitých cihlových 
bloků se provádí při ukládání stěn.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Používání tepelněizolačních cihlových bloků, 
které používají Siopor jako zásyp nevyžaduje 
odborných znalosti a složité technologie.  
 
Jednoduché používání násypu Siopor během 
zednické práce Vám ušetří další investice a 
další dodatečné zateplení budovy. 
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Siopor v sypkém stavu byl použit pro tepelnou a zvukovou izolaci 
pro překrytí nad sklepem budovy, která je používána pro pronájem 
kanceláři (Vídeň, Rakousko) 
 

 Před uložením Sioporu na betonový základ bylo 
vedeno potrubí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pak potrubí bylo zasypáno  300-milimetrovou 
vrstvou Sioporu. 
Ve výšce 400 mm nad vrstvou Sioporu byly 
smontovány podlažní desky firmy Knauf, tloušťka 
kterých dosahovala po 50 mm podél distančních 
podpěrek. 
 
 
 
 
 

 
 
Pod podlažní deskou se dá provádět potrubí jak tepelníizolační a zvukoizolační potrubí, 
tak i elektrické kabely. 
Používání Sioporu přináší nejen zateplování budovy, potrubí, ale i protipožární vlastnosti 
s odolnosti až 7000 C. 
 
Tyto projekty byly realizovány z důvodů jak šetření energie, tak i stavební ekologie.   
Podobné projekty se úspěšně realizují v Rakousku i na Slovensku. 
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Směs materiálu SIOPOR a cementu s vodou se nazývá SIOPOR-BETON.  
Lze jednoduše vyrobit i v domácích podmínkách za pomoci bubnové míchačky. 

Využití: 

• Tepelně a zvukově izolační beton 
• Vyrovnávací a výplňové vrstvy 
• Protihlukové vrstvy na stěny 
• Výroba stěnových, zvukově izolačních a absorpčních dílců a tvarovek 
• Výroba komínových dílců a tvárnic, krbových vložek 

 

� Podlahy 
 

SIOPOR –beton je izolační materiál, který lze s výhodou použít především pro tepelnou izolaci podlah s/bez 
podlahového vytápění. Vlastnosti SIOIPOR-betonu při použití cementu tř. 32.5: 
ρ: 220 – 600 kg.m-3 
λ: 0,08 - 0,13 W.m-1.K-1 
pevnost v tlaku: 0,032 - 1,53 MPa 
 

 
Rodinný domek v okr. Přerov.  Majitelka domu Marcela A. 

 
„Jsem přistoupila k celkové rekonstrukci, protože původní přízemní rodinný 
domek je starý 130 let, použitý stavební materiál je kámen, pálená cihla a tzv. 
vepřovice, není podsklepen a byl bez jakýchkoliv izolací, v jednotlivých 
místnostech se vyskytovala vlhkost. Pod SIOPOR-BETON jsme uložili izolace zn. 
IGLU. Se SIOPOR-BETONEM se nám pracovalo velmi lehce a rychle, beton dobře 
vysychal. Cca 50 m2 podlahové plochy vybetonovaly 2 osoby /student a 

majitelka domu/ za 10 hodin. Na ploše 38 m2 je vrstva SIOPOR-BETONU 15 cm a ve zbývajícím prostoru 17 
cm. Nyní jsou místnosti suché. Během topné sezóny 2004 – 2005 r. plynový kotel pracoval s minimálním 
výkonem, přesto bylo v domě příjemně“, - potěšeně ukončila své vypravení paní Marcela 

 

              

 
 
 
 

Finální úprava podlahy.  
Dřevená podlaha namontována na SIOPOR – BETON. 
V místností je klasický systém výtápění. 
Dlažba je uložená v místě  podlahového výtápění.  

Montáž systémy podlahového výtápění na SIOPOR 
– BETON. 
Tloušťka SIOPOR – BETONU je 15 cm. 
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SIOPOR - BETON 
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Obytný 13. patrový dům, Kjev, ul. Žiljanskaja 
Zvukově a tepelně izolační podlaha ze SIOPOR-BETON-u (ρ=400kg.m-3). 
 
Celková upravená plocha 40 000 m2. 
 

� Materiál SioPor se používá při stavbách, opravách a rekonstrukci 
mnohých budov na Ukrajině. 

� SioPor je ekologický přírodní materiál, proto se doporučuje při 
rekonstrukci historických památek. 

� SioPor patří k lehkým a přitom pevným materiálům, proto je často 
používán k nadstavbám podlaží. 

 

         Používání betonu s hutnosti až 450 kg/m3 nám šetří velké finanční zdroje. 
Jedno nákladní auto SioPoru (objem 100 m3 , váha 6 tůn )  nám šetři až 200 tůn, tj. 20 
nákladních aut s betonem, kdybychom dělali podlahy klasickou metodou. Díky používání 
SioPor – betonu na některých budovách bylo snížena zatiž budovy až o 6 000 tůn. 
     Jednou se stalo, že na stavbě došlo k výpadku elektřiny, proto jsme nebyli schopni 
používat jeřáb. Skupina brigádníků studentů vynesla celé množství SioPoru (100 m3) 
manuálně do 6. patra a tak práce nebyla přerušena.   SioPor při výrobě betonu má další 
výbornou vlastnost – kuličky SioPoru nevyplývají nahoru. SioPor – beton zůstává i nadálé 
homogenní směsí. Připravený materiál zůstává čerstvým i během několika hodin od 
přípravy. 
      My začínáme s ukládáním podlah jako poslední mezi jinými stavebními a 
montážními firmy na stavbě, - pokračuje Ing. Eine, - ale během pracovního procesu snadno 
je doháníme a dokonce popoháníme k tomu, aby nám byly poskytnuty plochy k betonování.  
      Poprvé jsme použili SioPor jako tepelní izolátor střechy na budově pivovaru. Státní 
normy zakazují používání vláknitých materiálů v potravinářském průmyslu a právě SioPor byl 
pro tyto účely ideálním materiálem. 
      Takže naši pracovní zkušenosti s materiálem SioPor je jenom pozitivní. Za 
poslední 2 roky naše firma uložila 200.000 m2 podlah ze SioPor – betonu. 
 
    Ředitel stavební firmy Ing. Eine, Csc., Kyjev, Ukrajina. 
 

„Nám, pracovníkům stavebního průmyslu, - říká ředitel stavební firmy Ing. 
Eine, Csc., - použití SioPoru přineslo řadů výhod. Na stavbu dovážeme 
jenom SioPor a cement. Během prvních zkušeností s Siopor – betonem 
skupina z 6 dělníků kladla 200 m2 podlahy ze SioPor – betonu denně, vše 
včetně  nivelace podlahy, přípravy betonu, betonování a zahlazovaní 
přístrojem. Pak jsme zpracovali svojí vlastní technologii a teď podle ní 5 
dělníků betonují až 450 m2 během 8-mi hodinové směny.  
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� Střechy 
 

SIOPOR – beton je izolační materiál, který lze s výhodou použít především pro tepelnou izolaci střech. Dělá 
střechu pěvnou. Po 24 hod je možné používat pro chození.   
Vlastnosti SIOIPOR - BETONU při použití cementu tř. 32.5: 
ρ: 220 – 600 kg.m-3 
λ: 0,08 - 0,13 W.m-1.K-1 
pevnost v tlaku: 0,032 - 1,53 MPa 
 
 
 

Panelové domy v Ostravě na Šeříkové ul.  
Rekonstrukci provedla firma Klemp  

 
 

 
 
Oprava střechy se konala za špatného počasí v období podzimního deště (září – říjen 

2003). 

Během velmi krátké doby jsme uskutečnili opravu střechy a uložili na ní hydroizolaci.  

Na ploše střechy 400 m2 pracovali 3 pracovníky, na střeše používali míchačku. Práce 

s SioPorem trvala 5 dny, takže denně pracovnici zvládali 80 m2. Pravě použití SioPor – 

betonu dovolilo nám zkrátit pracovní čas v 2x. Kromě toho Siopor – beton je perfektní pro 

formovaní nestandardních tvarů. Zůstává čerstvým déle než klasický beton.  

Vysychaní betonu proběhalo přes ventilační šachty. Už po prvních 24 hodinách se dalo po 

střeše chodit. 

Obyvatelé domu jsou spokojeni a během dvou let nevíme o žádných problémech.  

 

David Šajtar.  
Tel: 558 668 516-7, 604 304 251    
Firma KLEMP  
www.klemp.cz 
 

 
 
 
 

Ukládání hydroizolačního materiálu na střechu 
za pomocí plynového hořáku.  
 
Tepelní izolační vrstva střechy - SIOPOR – 
BETON, třídy hořlavosti A. Proto dovoluje 
použití vysokých teplot 
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Receptura SioPor – betonu 400 kg/m 3 

 
Pevnost v tlaku 0,5 MPa, λ - 0,083 W/mK 

Spot řeba materiálu pro vyrobu SioPor betonu ρρρρ = 400 kg/m 3 

 

     

   Pro 1m -3 betonu 
  1,05 -  m-3 SioPoru 

  300 kg cementu t ř. 32,5 

  90 - 120 litr ů vody 

 

 Pro 1 pytel SioPoru 
1 pytel SioPoru (164 litr ů) 

50 kg cementu t ř. 32,5 

15 – 20 litr ů vody 

 

 

    Technologické postupy: 

 

 Nejdříve se do bubnové míchačky dolije voda a během otáčení 

míchačky se přidává potřebné množství cementu. Všechno se promíchává 

do homogenní hmoty, tak zvaného, cementového mléka. Pak do této směsi 

přidat potřebné množství materiálu SioPor a promíchat 3 minuty. Přidat 

zbytek vody do získání potřebné konzistence směsi.  

 Po betonu se dá chodit už za 3 dny. Navrch SioPor – betonu je třeba 

uložit betonový potěr tloušťkou minimálně 4 cm. 

 


