


Protipožární, nehořlavé, žáruvzdorné a izolační desky s možností povrchové úpravy
Exfoliace Vermikulitu
Nábytková dvířka
Laminované desky
Foliované desky

Certi�kát ISO 9001:2008
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Drážkování Vrtání Frézování Tvarové  Řezání Ruční   Spojování
   frézování  řezání 

Společnost GRENA, a.s. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním vermikulitu a zaměřuje se na výrobu nehořlavých 
a 100% zdravotně nezávadných desek, které mají jedinečné vlastnosti, výsledkem jejichž využití je technologicky dokonalejší 
řešení, a proto je právem nazýváme „novou generací“ konstrukčních a izolačních materiálů.

Desky GRENAMAT® jsou vyrobeny z exfoliovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zajištuje vysokou 
odolnost vůči tepelnému šoku a teplotám až do 1200 °C. Vermikulitové desky jsou pro naše zdraví zcela neškodné, neobsahují 
azbest, skleněná ani jiná minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou trvanlivost, neuvolňují 
žádné výpary ani při vysokých teplotách.
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Micron Super�ne
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Vermikulit je nerost patřící do skupiny fylosilikátů nebo též do skupiny šupinkovitých silikátů. Proces exfoliace je zvláštní proces tepelné 
expanze, při kterém se mění krystalická voda v interlaminárním prostoru na páru, která několikanásobně zvětšuje tento prostor 
a odděluje od sebe laminární vrstvičky, čímž částečky zvětšují svůj objem a získávají tak své charakteristické vlastnosti (izolační 
vlastnosti, hydroskopicita atd.) a vzhled.

V roce 2005 byla ve společnosti GRENA, a.s. uvedena do provozu technologie na expandaci vermikulitu jako první a jediná v České 
republice a na Slovensku. Díky ní může společnost GRENA, a.s. dodávat a expandovat všechny typy (frakce) vermikulitu.

   Zrnitost (mm)  Sypká hmotnost (kg/m3)

Micron     0,250 - 0,710  110 - 130  
Super�ne    0,355 - 1,000  110 - 130
Fine    0,710 - 2,000  100 - 120
Medium    1,400 - 4,000  80 - 100
Large    2,800 - 8,000  70 - 90



Vermikulitový důl

GRENA, a. s.: Exfoliační linka

Fine Medium Large

7

· výroba protipožárních a izolačních výrobků pro stavební účely a ochranu stavebních konstrukcí (viz produkty GRENAMAT® A, AL, B, C)
· výroba izolačních materiálů pro výrobu krbů, kamen, kotlů, komínů a jiných zdrojů tepla (viz GRENAMAT® AS, GRENAISOL®,    
 GRENALIGHT®, GRENATHERM®)
· výroba materiálů pro vysokoteplotní izolace hutních a slévárenských zařízení a forem (viz GRENAMAT® HTI)
· stavebnictví - přísada do odlehčených a izolačních betonů, přísada do speciálních omítek, přísada do podlahových a střešních potěrů
 o nízké objemové hmotnosti, sypká tepelná izolace dutin stavebních konstrukcí
· automobilový průmysl - výroba automobilových třecích obložení
· hutnictví - izolace hutních a slévárenských tavenin
· zemědělství - zlepšení vlastností zemědělské půdy (odlehčování a zvyšování hygroskopicity), nosné médium pro hnojiva a prostředky   
 proti biologickým škůdcům
· zahradnictví - příměs zahradních substrátů pro zadržování vlhkosti, růstové médium pro klíčení semen a pěstování, podpora pro   
 hydroponii
· chovatelství - podestýlky pro chov domácích zvířat a plazů (vč. inkubátorových podestýlek pro líhnutí plazů), nosné médium léčiv jako  
 přísada do krmných směsí

Vermikulitové desky jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů - exfoliovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva. Díky 
tomu jsou vermikulitové desky nejen deskami nehořlavými, ale zároveň slouží jako izolace před zdrojem sálavého tepla. Desky 
vyrobené z exfoliovaného vermikulitu mají vysokou trvanlivost, dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu. Také neobsahují 
azbest, minerální ani skleněná vlákna, tudíž jsou zdravotně nezávadné. Při práci s vermikulitovými deskami se vytváří minimum 
prachu a lze je snadno zpracovat běžnými dřevoobráběcími nástroji.



MED Certi�ed

Nehořlavá deska GRENAMAT® A se používá k ochraně lodních konstrukcí před požárem, ke stavbě
lodních příček, stěn, stropů, interiérových prvků a nábytku.
GRENAMAT® A je certi�kována pro použití v lodním průmyslu pro celý svět:
- Bulkhead B-0 & B-15
- Ceiling B-0 & B-15
- Ceiling B-0
- Non - Combustible material
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Formáty desek [mm]    1220 x 2440, po dohodě prodloužení desek až do délky 3050 mm
Objemová hmotnost [kg.m-3]   480 - 800
Tloušťky [mm]    8 - 40
     



Předsazené protipožární stěny
pro zvýšení požární odolnosti
stávajících konstrukcí

Snadná montáž
bez vrtání desky
s použitím montážních
omega pro�lů

Interiér lodě

Výroba nábytku Protipožární dvířka
a uzávěry

Více informací o deskách GRENAMAT® A - viz. katalog GRENAMAT® Marine

Stavba stropů a stěn lodních kajut
s požární odolností
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Nehořlavá deska GRENAMAT® AL je vhodná k ochraně stavebních konstrukcí před požárem – zařízení pro odvod kouře a tepla, obklady 
karbonových lamel, protipožární příčky, předsazené stěny, ochrana vzduchotechnického potrubí. Dále pro použití obkladů stěn 
v únikových prostorách, požárních obkladů výtahových a instalačních šachet, zvyšování požárních odolností stávajících konstrukcí apod.
Na speciální konstrukce: výplně ocelových požárních uzávěrů, výplně stěn trezorů a trezorových skříní aj.

Formáty desek [mm]    1220 x 2440, po dohodě jiné formáty
Objemová hmotnost [kg.m-3]   500 - 800, po dohodě jiné hmotnosti
Tloušťky [mm]    10 - 80
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1   A1 (s odzkoušenou povrchovou úpravou A2 - s1,d0) 

Desku GRENAMAT® AL nabízíme s různou povrchovou úpravou.



Galerie Harfa, Praha

Vodorovné ZOTK potrubí Instalační potrubí Zvýšení požární odolnosti plechového potrubí

Zvýšení požární
odolnosti stropů

Požární ochrana karbonových CFRP lamel

Výplně trezorů
a trezorových skříní

Výplně ocelových a prosklených
protipožárních uzávěrů

Výroba nábytku

Svislé instalační potrubí
a uzávěrka
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Povrchová úprava

Jádro - deska GRENAMAT®

Protitah

Akustické rouno
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Společnost GRENA, a.s. se zabývá dodávkami akustických obkladů pro různá řešení koncertních sálů, studií, divadel a kin. Tyto obklady 
zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují. Barevnost, typ perforace, druh materiálu obkladu lze vybrat z velkého množství nabízených 
povrchů.
Materiály je možné dodat v třídě reakce na oheň A1, A2 či B nebo C.

Ideální odraz zvuku:
koe�cient zvukové absorpce α (alfa) = 1  

Ideální pohlcení zvuku:
koe�cient zvukové absorpce α (alfa) = 0 

Částečné pohlcení zvuku:
koe�cient zvukové absorpce α (alfa) = mezi 0 a 1

Akustické obklady zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru požadované 
akustické kvality,  zejména snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek. Jsou kombinovány z jednotlivých akustických prvků 
a materiálů, které v navržených sestavách tvoří vlastní interiérové obložení místnosti. Barevnost, typ perforace, druh materiálu obkladu lze 
vybrat z velkého množství nabízených povrchů.  
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Více informací o typech a vlastnostech akustických panelů GRENAMAT® AL –
viz katalog Nehořlavé a protipožární desky GRENAMAT® možnosti a projektování

AK 01 AK 02 AK 03 AK 04

AK 05 AK 06 AK 07 AK 08



Žáruvzdorné desky a tvarové dílce GRENAMAT® AS jsou vyráběny z exfoliovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva. Jsou 
navrženy pro vysokoteplotní konstrukce do topeniště do teploty až 1200 °C, používají se pro přímý styk s ohněm, do kamen, krbů, kotlů 
a komínů. Desky GRENAMAT® AS odráží teplo zpět do topeniště, čímž se zvyšuje teplota v topeništi a dochází k efektivnějšímu spalování 
a tudíž nižším emisím. 

Základní formáty [mm]  600 x 800  610 x 1000  1220 x 2440

Objemová hmotnost [kg.m-3]  430 - 1050  430 - 900  450 - 800

Tloušťky [mm]  10 - 100  10 - 100  10 - 40

Klasi�kační teplota [°C]    1150

Informace ohledně tolerance tloušťky a tolerance formátu naleznete v technickém listu.

Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1      A1     
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Kromě hladkých žáruvzdorných desek a lisovaných dílců Vám nabízíme 15 základních vzorů na povrch desek velikosti
600 x 800 mm, nebo 610 x 1000 mm.

Pro speciální aplikace nabízíme lisované tvarové dílce, nebo díly obráběné s možností tvarového frézování dle požadavků zákazníka.
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Zárubně protipožárních dveříKonstrukce
ocelových dveří

Bezpečnostní
protipožární dveře

Schématický náčrt
jednoduché konstrukce
protipožárních dřevěných dveří
s výplní deskami GRENAMAT® C

Formáty desek [mm]    1220 x 2440, po dohodě jiné formáty
Objemová hmotnost [kg.m-3]   550 - 750
Tloušťky [mm]    12 - 40
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13-501-1 C - s1, d0     

Formáty desek [mm]    1220 x 2440, po dohodě jiné formáty
Objemová hmotnost [kg.m-3]   550 - 750
Tloušťky [mm]    12 - 40
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13-501-1 B - s1, d0     

Deska GRENAMAT® B je vyrobená z exfoliovaného vermikulitu, dřevní hmoty a organických pojiv. Deska je ve třídě reakce na oheň B - s1,d0
a používá se jakožto výplň či plášť protipožárních dveří, popř. interiérové obklady dle požadavku reakce na oheň.
Deska GRENAMAT® C je vyrobená z expandovaného vermikulitu, dřevní hmoty a organických pojiv. Deska je ve třídě reakce na oheň 
C - s1,d0, mechanickými vlastnostmi se blíží desce dřevotřískové a přes vyšší obsah dřevní hmoty si zachovává vysokou požární odolnost. 
Uplatňuje se především v konstrukcích typu DP3 jako jsou protipožární obložkové zárubně, obložky zárubní a podobné konstrukce.

- protipožární dřevěné dveře s požární odolností 15 - 45 minut
- zárubně protipožárních dveří
- repliky a rekonstrukce historických dveřních křídel s požadavkem požární odolnosti 
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GRENAMAT® HTI jsou izolační desky vhodné pro vnější izolaci výrobních zařízení namáhaných vysokými teplotami.
V některých případech je lze použít i v místech, kde jsou přímo vystaveny zdroji vysoké teploty. Vydrží stálou provozní teplotu až 1150 °C, 
nárazově snesou až 1200 °C. Desky mohou být vyrobeny s objemovou hmotností od 400 do 1050 kg/m3, což umožňuje �exibilně skloubit 
vysokou míru izolace dohromady s velkou pevností.

GRENAMAT® HTI je ideální volba pro průmyslové aplikace, např. ve sklářství, hutnictví, slévárnách, do průmyslových komínů, elektráren-
ských kotlů, spaloven apod.
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Po dohodě je možné vyrobit jiné tloušťky,
objemové hmotnosti nebo rozměry.

GRENAMAT® HTI 400

GRENAMAT® HTI 500

GRENAMAT® HTI 600

GRENAMAT® HTI 750

GRENAMAT® HTI 850

GRENAMAT® HTI 1050

 Rozměry [mm]

610 x 1000

 600 x 800  

610 x 1000

600 x 800  

610 x 1000

600 x 800  

610 x 1000

600 x 800  

610 x 1000

600 x 800

600 x 800

Tloušťky [mm]

20 - 80

20 - 80

  20 - 100

  20 - 100

  15 - 100

  15 - 100

10 - 40

10 - 40

10 - 30

10 - 30

10 - 30

Více informací o využití a vlastnostech GRENAMAT® HTI -
viz katalog GRENAMAT® HTI.



revizní dvířka

Konstrukční izolační prvek ke stavbě krbové obestavby bez 
jakýchkoli dalších pomocných konstrukčních prvků.
Deska GRENAISOL® je poměrně lehká a zároveň dostatečně 
pevná.
Vyrábí se 100% z přírodních materiálů, a proto je zdravotně 
nezávadná. Při řezání vzniká minimum prachu.
Má výborné izolační vlastnosti a samozřejmě je zcela 
nehořlavá. Ani při zahřátí na vysokou teplotu nevznikají žádné 
výpary.
Desku je možné kombinovat s deskami GRENATHERM®
a GRENALIGHT®, zpracování je možné běžnými 
dřevoobráběcími nástroji.

Deska GRENAISOL® je i přes svou nízkou váhu dostatečně 
pevná, aby zabezpečila potřebnou tuhost krbové obestav-
by. Není tedy nutné používat jakékoliv další nosné prvky. 
Uvnitř krbového pláště dosahují teploty až 350 °C 
a GRENAISOL® zajistí potřebnou izolaci.
S deskou GRENAISOL® je možné snadno postavit tenkou 
a  lehkou krbovou obestavbu, a to i zaobleného tvaru.
Díky drážkám na povrchu desek GRENAISOL® na ně jedno-
duše nanesete tenkostěnné omítky, které je možné natírat 
a obkládat keramickým obkladem.
Lepte výhradně lepidlem GRENA® KLEBEPASTE.

konstrukční
izolační
deska

izolační konstrukční
dílec se zámkem
pro zaoblené tvary

lehká izolační deska

univerzální lepidlo

Základní formát GRENAISOL®: 600 x 800 mm, 610 x 1000 mm

GRENAISOL® Arcus: 40 x 90 x 600 mm
(min. rádius 175 mm)

Tloušťky: 30, 40, 50 mm
Objemová hmotnost: 430 kg/m3

Tolerance tloušťky: ±1 mm
Tolerance formátu: ±5 mm
Klasi�kační teplota : 950 °C
Třída reakce na oheň: A1

kamnářská perlinka
kamnářská malta
kamnářská omítka
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revizní dvířka

univerzální lepidlo

sálavá
konstrukční
deska

Deska GRENATHERM® byla vyvinuta jako alternativa ke 
konvenčním a akumulačním obestavbám. Výhodou desky 
GRENATHERM® je jednodušší a rychlejší přenos tepla do prosto-
ru a to v celé ploše desky. 
Deska je zdravotně nezávadná, 100% anorganická, což zajišťuje 
vynikající stabilitu jejích vlastností. GRENATHERM® může být 
dlouhodobě vystaven vysokým teplotám a nehrozí tvarové 
změny ani výpary.
Vyšší objemová hmotnost garantuje lepší mechanické 
vlastnosti pro manipulaci a zpracování. I přesto lze desky 
snadno opracovávat dřevoobráběcími nástroji. Množství 
prachu, který vznikne při obrábění, je minimální a nijak neohro-
zí vaše plíce ani pokožku. Prach doporučujeme přesto odsávat, 
aby se předcházelo usazování prachu na předmětech, které při 
ošetřování mohou poškrábat povrchy.
GRENATHERM® je možné kombinovat s deskami GRENAISOL® 
a GRENALIGHT®.
Desky je nutné lepit výhradně lepidlem GRENA® KLEBEPASTE.

Základní formát GRENATHERM®: 600 x 1200 mm

Tloušťka: 25 mm
Objemová hmotnost: 750 kg/m3

Tolerance tloušťky: ±0,3 mm
Tolerance formátu: ±1 mm
Tolerance objemové hmotnosti: ±10 %
Klasi�kační teplota: 950 °C
Tepelná vodivost při 200 °C: 0,321 W/mK
Tepelná kapacita: 0,95 kJ/kgK
Třída reakce na oheň: A1

Sálavé topidlo vyzařuje přímé teplo, kdy se nejdříve ohřívají 
lidé, stěny a další předměty. Vzduch se zahřeje až sekundárně 
od nahřátých stěn a podlahy. Dochází velmi rychle k příjemné 
tepelné pohodě osob. Sálavé teplo se neztrácí ani průvanem či 
vyvětráním.
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konstrukční
izolační
deska



Deska GRENALIGHT® je velmi lehká  
a současně pevná. Vyrábí se 100 % 
z přírodních materiálů, a proto je zcela 
zdravotně nezávadná. Při řezání vzniká 
minimum prachu, má výborné izolační 
vlastnosti a je zcela nehořlavá. Ani při 
zahřátí na vysokou teplotu nevznikají 
žádné výpary.
Desku je možné kombinovat s deskami 
GRENAISOL®, zpracování je možné 
běžnými dřevoobráběcími nástroji.

- Izolace stěn od zdrojů tepla
- Izolace dvojitého stropu krbové obestavby
- Izolace stropu pod podhledem či stropem místnosti
- Podkladová izolační vrstva pro pečící plochy a pece všeobecně
- Izolace topenišť (za žáruvzdornou desku - např. GRENAMAT® AS          
  nebo šamot)
- Izolace výklenků uvnitř krbů a kamen
- Izolace komínů a komínových prostupů
- Stavba provětrávaných izolačních stěn
  u akumulačních staveb
- Výplň kachlí na tepelně namáhaných místech
  (např. kachle nad topeništěm, nebo nad dvířky topidla)
- Přepážky a rozvody tepla v topidlech či hypokaustech

  Lepte výhradně lepidlem GRENA® KLEBEPASTE.

lehká izolační deska

izolační konstrukční
deska

univerzální lepidlo

150 °C

30 mm

300 °C

500 °C
90 °C
75 °C

62 °C
56 °C

39 °C
36 °C

40 mm

150 °C

300 °C

500 °C
79 °C
68 °C

56 °C
49 °C

35 °C
30 °C

50 mm

150 °C

300 °C

500 °C
71 °C
56 °C

51 °C
44 °C

32 °C
29 °C

Základní formáty GRENALIGHT®:
600 x 800 mm, 610 x 1000 mm

Tloušťky: 30, 40, 50 mm
Objemová hmotnost: 350 kg/m3

Tolerance tloušťky: ±1 mm
Tolerance formátu: ±5 mm
Klasi�kační teplota: 950 °C
Drážky v ploše desky po 50 mm
pro snadnější měření při dělení desky
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GRENA® KLEBEPASTE je anorganické lepidlo, které je určené do 
vysokých teplot, při nichž neuvolňuje žádné výpary.
Lepidlo je určeno i pro přímý kontakt s ohněm (pro desky 
GRENAMAT® AS).
Lepidlo je vodou ředitelné.
Je možno s ním lepit různé materiály za předpokladu, že jedna
z lepených ploch je savá.
Znečištěné nástroje lze běžně omývat vodou.
Více informací v technickém listu.

Byla navržena a odzkoušena pro krbové obestavby
a tepelné izolace při použití desek GRENAISOL®, 
GRENALIGHT®, GRENATHERM® v kombinaci s dalšími 
materiály.
Na rozdíl od běžných fasádních perlinek, vydrží kamnářská 
perlinka namáhání vysokými teplotami. Díky tomu je 
zaručeno, že nedojde k popraskání povrchu.  
Balení: Role 50 x 1 m

Nosná vrstva ve spojení s kamnářskou 
perlinkou. Vyvinuto pro lepení druhé vrstvy, 
jako podklad pod omítku nebo keramický 
obklad. Malta je velmi hladká, �exibilní, 
odolná vůči náhlým změnám teploty. 
Jednoduchá zpracovatelnost, malta je 
vytvrzena cca za 40 minut, v závislosti na 
prostředí a nanesené tloušťce (max. 20 mm). 
Maximální provozní teplota je 600 °C.
Balení: 25 kg 

Modelovací kamnářská omítka frakce 0 – 0,6 mm umožňuje nanést 
vrstvu až do 50 mm a vytvořit nejen hladký povrch, ale též různé 
struktury. 
Na dříve nanesenou a již zaschlou omítku lze napojit novou vrstvu 
bez viditelného spoje, je tedy vhodná i na menší opravy povrchu.
Kamnářská omítka je stabilní do 190 °C, nedegraduje, nemění barvu, 
nezapáchá, neovlivňuje šíření tepla.
Omítka se nanáší na podklad z malty.
Balení: 25 kg/5 kg

Ušlechtilá, sněhově bílá, designová kamnářská 
omítka. Příjemně hladkého povrchu dosáhnete 
použitím jemného smirkového plátna.  Na předchozí 
vrstvu omítky je možné snadno napojit novou 
vrstvu, hodí se proto i na opravy. Jemná kamnářská 
omítka nemění barvu, nedegraduje, nezapáchá, 
nemá vliv na šíření tepla. Je stabilní do 190 °C. 
Omítka se nanáší na podklad z malty.
Balení: 20 kg/5 kg

Obsahuje plnivo o velikosti 1,5 mm, díky kterému 
je možno vytvořit povrch s hrubou strukturou. 
Lze použít také v exteriéru (pro úpravu venkov-
ních krbů, udíren, grilů apod.) Nevyžaduje �nální 
nátěr, jelikož je bíle probarvena.  Omítka 
nedegraduje, nemění barvu, nezapáchá, 
neomezuje šíření tepla, je stabilní do 200 °C.
Nanáší se na podklad z malty.
Balení: 25 kg/5 kg
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Velmi lehká a pevná nehořlavá deska
vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva,
potažena oboustranně papírem,
po všech čtyřech hranách prolisována
pro snadné zatmelení spár.

GRENABOARD®
Vermikulitová deska o tloušťce 16 mm,
objemové hmotnosti 480 kg/m3  
Oboustranně potažena papírem    
Formát 1200 x 2400 mm    
Hmotnost desky 7,7 kg/m2; cca 22,1 kg/deska

Rozměry prolisované hrany desky
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(platí pro všechny typy ocelových prvků I, IPE, HEB, HEA,
tyčové prvky apod. od dimenze 20 mm)
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Připevnění desek šrouby, rozteč 250 mm Zatmelení spár ve spojích desek

Odzkoušené zabudované stropní svítidlo 600x600 mm

Detail umístění nosných CD pro�lů -
montáž jen jedním směrem, není třeba křížení pro�lů
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Více informací o využití a vlastnostech GRENABOARD® -
viz katalog GRENABOARD.



PRAHA

Samonosné
protipožární 
vzducho-
technické
potrubí

Samonosné
protipožární
potrubí
pro odvod tepla
a kouře

Protipožární
ochrana
karbonových
lamel (CFRP)

Nehořlavé panely
s povrchem papír 
s barvou, CPL, 
HPL, dýha

Nehořlavé
akustické panely 

Desky
certi�kované
pro stěny
a stropy
při stavbě
lodí

Desky
pro výplně 
protipožárních
dveří

Žáruvzdorné
izolační desky
a dílce
pro použití
v krbech
a kamnech

Vermikulitové
izolační desky
pro
vysokoteplotní 
aplikace

Exfoliovaný
vermikulit
dostupný
v pěti frakcích

Nehořlavé
lehčené desky
pro ochranu 
stropních 
konstrukcí

konstrukční
izolační
desky
pro krbové
obestavby

sálavé
konstrukční
desky
pro krbové
obestavby

lehké
izolační
desky
pro krbové
obestavby


