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UPOZORNĚNÍ
Odborné a technické informace uvedené v těchto pokynech zohledňují současný stav vědeckých a
praktických znalostí o materiálech společnosti STOMIX, spol. s r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a
inovaci. Změny údajů vyhrazeny. Vydáním těchto pokynů ztrácejí předchozí svoji platnost.

OBECNÁ SKLADBA ETICS

Podklad
Povrchová
úprava

Podkladní
nátěr

Mezinátěr
Lepení
Základní
vrstva

Kotvení
Izolant
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DOPORUČENÉ VARIANTY SKLADEB PRO VYBRANÉ PODKLADY
Zděné stavby a betonové stavby – skladba STANDARD
Technologická operace
Podkladní nátěr
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant EPS (pouze bílý)
NL nebo EH
ALFAFIX® S2
NTK U (nebo PTH-X)
ALFAFIX® S101 + síťovina
VT1
HC-4
BETADEKOR® AF/AD

Izolant MW
NL nebo EH
ALFAFIX® S2
PTH-S (nebo PTH-EX)
ALFAFIX® S101 + síťovina
VT1
HC-4
BETADEKOR® AF/AD

Zděné stavby a betonové stavby – skladba EXPERT
Technologická operace
Příprava podkladu
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant EPS
NL nebo EH
ALFAFIX® S101
PTH-SX
ALFAFIX® S101 + síťovina
VT1
HC-4
BETADEKOR® SAF/SAD

Izolant MW
NL nebo EH
ALFAFIX® S101
PTH-S
®
ALFAFIX S101 + síťovina
VT1
HC-4
BETADEKOR® SAF/SAD

Zděné stavby a betonové stavby – skladba EXPERT PLUS
Technologická operace
Podkladní nátěr
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant EPS
NL nebo EH
ALFAFIX® S1
Ejotherm STR-U 2G
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID

Izolant MW
NL nebo EH
ALFAFIX® S1
Ejotherm STR-U 2G
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID

Izolant EPS
HC-4
ALFAFIX® S11
Termofix B
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-4
BETADEKOR® SAF/SAD

Izolant MW
HC-4
ALFAFIX® S11
Termofix B
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID

Dřevostavby
Technologická operace
Podkladní nátěr
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava
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Dřevostavby - difúzně otevřený systém
Technologická operace
Podkladní nátěr
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant EPS
-

Izolant MW
ALFAFIX® S11
Termofix B
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID

Montované stavby – KORD (podklad plech)
Technologická operace
Podkladní nátěr
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant EPS
HC-4
ALFAFIX® PUR
Termofix B
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID

Izolant MW
HC-4
ALFAFIX® TIS
Termofix B
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID

Řešení soklové části
Technologická operace
Podkladní nátěr
Lepení
Kotvení
Zesilující vyztužení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant Perimetr
EH
ALFAFIX® S101
NTK U (nebo PTH-X)
ALFAFIX® S1 + síťovina R330
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-4*
ALFADEKOR G

* pod úrovní terénu se provádí mezinátěr vrstvou BETAFORMu H-01

Štíhlé zateplení balkónů a lodžií – FIT
Technologická operace
Lepení
Kotvení
Základní vrstva
Mezinátěr
Povrchová úprava

Izolant PF (Kooltherm K5)
ALFAFIX® S1
Ejotherm STR-U 2G
ALFAFIX® S1 + síťovina VT1
HC-5
BETADEKOR® SIF/SID
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ETICS ŘADY STX.THERM®
• Montážní práce musejí být prováděny v rozmezí teplot +5 až +30 °C (teplota ovzduší i podkladů). EPS s
přídavkem grafitu lze aplikovat do teploty maximálně +25 °C (teplota ovzduší i podkladů).
®
• ALFAFIX S101 se doporučuje aplikovat do teploty maximálně +25 °C (teplota ovzduší i podkladů).
• Práce nelze provádět v dešti ani silném větru. Nanesené hmoty musejí být po dobu zrání chráněny před
deštěm, mrazem, silným větrem a přímým slunečním zářením nejméně 72 hodin, laky a barvy 24 hodin.
• Příliš rychlé či nerovnoměrné vyschnutí jednotlivých vrstev systému může vést ke vzniku nežádoucích
vizuálních defektů.
• EPS s přídavkem grafitu, základní vrstva ani konečná povrchová úprava se nesmí aplikovat na osluněné
plochy.
• EPS s přídavkem grafitu musí být chráněn před přímým slunečním zářením po celou dobu montáže
ETICS.
• Desky z fenolické pěny (PF) musí být chráněny proti dešti po celou dobu montáže ETICS.
• Uvedené podmínky je nutné zabezpečit vhodnými technickými opatřeními a organizací prací (např.
přistíněním osluněné plochy).

PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
• Tloušťku a druh izolačních desek, počet, druh, polohu vůči výztuži a rozmístění hmoždinek (v případě
potřeby), základní vrstvu, konečnou povrchovou úpravu a příslušenství včetně řešení detailů vždy v
souladu se specifikací jednotlivých ETICS určuje projektová a/nebo stavební dokumentace.
• Hlavní technologické operace při provádění ETICS na připravený podklad lze rozdělit do těchto etap:
a) lepení izolačních desek
b) kotvení hmoždinkami
c) provádění základní vrstvy
d) provádění konečné povrchové úpravy
• U napojení ETICS na přilehlé konstrukce a u detailů prostupujících prvků musí být zamezeno vzniku
trhlin a pronikání vody do ETICS. K tomu jsou určeny těsnicí pásky, ukončovací profily, dilatační profily
nebo těsnění vytvořená pomocí pružných tmelů. Nutným opatřením proti pronikání vody do systému je
klesající sklon prostupujících prvků směrem od podkladu k vnějšímu povrchu ETICS.
• Oplechování se osazuje podle stavební dokumentace před nebo v průběhu montáže ETICS a v souladu
s ČSN 73 3610. Konstrukčně a materiálově musí oplechování zohledňovat případné negativní korozní
spolupůsobení různých materiálů. (Např. konstrukce titanzinkového oplechování na podkladech
obsahujících cement provádět výhradně dle dodavatele plechu.)
• Nově osazované klempířské prvky musí být osazeny tak, aby hrana jejich okapnice byla předsazena
minimálně 40 mm (v případě použití měděného plechu min. 50 mm) a v požadovaném spádu před líc
povrchové úpravy budoucího ETICS.
• U oplechování atik je vhodné uplatnit následující doporučení pro výšku okapnice oplechování v závislosti
na výšce budovy nad terénem:
- výška budovy do 8 m ... výška okapnice 50 mm
- výška budovy 8 - 20 m ... výška okapnice 80 mm
- výška budovy nad 20 m ... výška okapnice 100 mm
• Pro prvky na podkladu, jako jsou vyústění ventilačních otvorů, zvonky, vypínače, elektrorozvodné skříně
a další vnější elektroinstalace, vnější osvětlení, domovní čísla a značení ulic, sušáky na prádlo, držáky
květin v oknech apod. je potřeba připravit nový způsob osazení.
• Při připevňování prvků a oplechování nesmí dojít k narušení rozvodů vedených na podkladu nebo ve
stavební konstrukci. Doporučuje se polohy těchto rozvodů vyznačit a dokumentovat.
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PODKLAD
Obecné požadavky na podklad
• ETICS lze uplatnit na venkovních stěnách budov na podklady uvedené v tabulce:
Druhy podkladů
Betonové a zděné podklady

Deskové podklady

• nové nebo existující venkovní stěny budov,
případně šikmé stěny a podhledy, které nejsou
vystaveny srážkám
• Podklady:
• z cihel
• bloků kamene
• betonu (monolitického i z prefabrikovaných
prvků).
• Třída reakce na oheň podkladu musí být A1 nebo
A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1 nebo A1 dle
doplňujícího rozhodnutí EC 96/603/EC.

• nové nebo existující svislé dřevěné rámové
stěny, případně šikmé stěny a podhledy, které
nejsou vystaveny srážkám,
• Podklady:
• sádrovláknité desky (Fermacel, Knauf-vidiwall,
Rigidur,…)
• hořčíkové RT desky (MgO) (EN 12467:2012)
• cementotřískové desky (ČSN EN 634)
• dřevoštěpkové desky OSB (ČSN EN 300)
• neopláštěné dřevotřískové desky (ČSN EN 312)
• Deskové materiály musí být vhodné do vlhkých
podmínek a odpovídat specifikaci dle ČSN EN
13986. Uvedené podklady nesmí být opatřeny
povrchovou úpravou omítkou, resp. nátěrovou
hmotou.
• Ocelový plech tloušťky minimálně 0,6 mm

• Betonové a zděné podklady mohou být v závislosti na způsobu připevnění ETICS (viz. kapitola
Navrhování připevňování ETICS k podkladu) opatřeny vápenocementovými, cementovými,
polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry.
• Průměrná soudržnost podkladu se doporučuje nejméně 200 kPa. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota
je 80 kPa. Místní vyrovnání nebo místní reprofilace podkladu se provádí hmotou vhodnou, aby byla
zajištěna soudržnost minimálně 250 kPa.

Zajištění vhodnosti podkladu
• ETICS nelze uplatnit na nevhodný podklad – např. znečištěný (výkvěty, mastnotou, prachem,
odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou
ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více než třetinu až polovinu běžnou ustálenou
hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. v ČSN 73 0540-3. Uvedené stavy podkladů lze před
uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN 73 2901). Jednotlivá technická opatření
jsou uvedena v tabulce.
Opatření pro zajištění vhodnosti podkladu
Výchozí stav podkladu
Vlhký podklad
(např. zemní vlhkost)
Zaprášený podklad
Mastnoty na podkladu
Znečištění odbedňovacími
nebo jinými separačními
prostředky
Výkvěty na vyschlém
podkladu

Doporučené opatření
Na základě analýzy buď sanace příčin vlhkosti a zajištění vyschnutí,
nebo jen zajištění vyschnutí.
1)
Ometení nebo omytí tlakovou vodou
Odstranění mastnot tlakovou vodou s přísadou vhodných čisticích
2)
1)
prostředků omytí čistou tlakovou vodou.
Odstranění odbedňovacích nebo jiných separačních prostředků vodní
2)
1)
párou s použitím čisticích prostředků ; omytí čistou tlakovou vodou.
Mechanické odstranění; ometení, omytí tlakovou vodou

1)
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Puchýře a odlupující se místa
Mech, lišejník,
jiné biotické napadení
Neaktivní trhliny
Aktivní trhliny

3)

4)

Nedostatečná soudržnost
Nedostatečná rovinnost

5)
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Doporučené opatření
Mechanické odstranění; ometení; případně místní vyrovnání nebo
reprofilace vhodnou hmotou zajišťující soudržnost podkladu nejméně
0,25 MPa; vždy zajistit vyschnutí použitých hmot.
Mechanické odstranění po zvlhčení podkladu nebo ošetření chemickými
prostředky; případně zajistit vyschnutí.
Neprůvzdušné (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez
úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou.
ETICS neprovádět dokud nedojde k odstranění jejich příčin.
Mechanické odstranění nesoudržných vrstev s případným předchozím
zvlhčením; zajistit vyschnutí a případné vyrovnání podkladu.
Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou hmotou zajišťující
soudržnost podkladu.

Nestejnorodost, přílišná
Napuštění podkladu odpovídající penetrační nátěrovou hmotou.
savost
1)
Po čištění tlakovou vodou musí podklad před aplikací ETICS dostatečně vyschnout.
2)
Před užitím chemických čisticích prostředků zkontaktujte se s výrobcem ETICS a konzultujte jejich
použití s výrobcem ETICS.
3)
Spáry mezi panely se ošetří jako průvzdušné neaktivní trhliny
4)
Aktivní trhliny způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací.
Průvzdušné neaktivní trhliny se vyplní např. lepicí hmotou. Smršťovací trhliny v omítkách (není-li
omítka na poklep dutá) nejsou na závadu. Původní dilatační spáry v podkladu musejí být zachovány, v
případě potřeby sanovány.
5)
Nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu v závislosti na způsobu spojení ETICS s
podkladem:
 max. 10 mm/m ... pokud je ETICS připevněn výlučně lepením (částečně nebo celoplošně)
s případným doplňkovým kotvením
 max. 20 mm/m ... pokud je ETICS připevněn mechanicky hmoždinkami s doplňkovým lepením
• Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy:
- vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů
podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod.
- posouzení soudržnosti podkladu poklepem – slouží k odhalení dutých míst s nízkou soudržností
podkladu
- posouzení míry degradace podkladu vrypem nebo proškrábnutím tvrdým špičatým předmětem –
slouží k přezkoušení soudržnosti a únosnosti podkladu (např. přídržnost nátěrů mřížkovou zkouškou
dle ČSN ISO 2409, zkouška lepicí páskou)
- posouzení podkladu otěrem rukou nebo tmavou látkou – slouží k ověření sprašování, škodlivých
výkvětů nebo křídujících povrchových úprav
- posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu
- posouzení stavu dilatačních spár v podkladu
- posouzení rovinnosti metrovou latí
- orientační zkouška soudržnosti – u podkladů s povrchovými úpravami se zastěrkuje na podklad
skleněná síťovina – min. 300 x 300 mm lepicí hmotou uvažovaného systému. Při odtrhávání po 3
dnech se může uvolnit pouze výztuž. Rozhodující je vždy výsledek měřitelné zkoušky soudržnosti
podkladu.
• Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody:
- ČSN EN 1542 a ČSN EN 1015-12 pro stanovení soudržnosti podkladu
- ČSN EN ISO 12 570 pro stanovení vlhkosti podkladu
- ETAG 014, příloha D, resp. ČSN 73 2902 pro stanovení charakteristické únosnosti hmoždinky v tahu
• Z posouzení podkladu se vydá záznam o průzkumu podkladu, který je součástí stavební dokumentace
ETICS.
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• Veškeré prvky na podkladu, které znemožňují montáž ETICS nebo by mohly způsobovat nežádoucí
tepelné mosty, musejí být demontovány. Jejich zpětná montáž nesmí narušit funkčnost systému
například vznikem tepelných mostů, zatékáním vody do systému aj.
• Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musejí být provedeny nejméně 72 hodin před započetím
montáže ETICS.
• Před montáží ETICS musí být dokončena střecha a veškeré zednické práce, při nichž dochází ke
zvýšení vlhkosti zateplované stavební konstrukce, a to nejméně 14 dní před započetím lepení desek
tepelně izolačního materiálu.
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ZALOŽENÍ SYSTÉMU
Založení systému pomocí zakládací lišty
• Zakládací lišty nebo případně ukončovací profily musejí být osazeny před
lepením desek tepelné izolace.
• Zakládací lišta musí být přímá a osazená vodorovně.
• Hliníková zakládací lišta musí být opatřena okapnicí s tkaninou pro zajištění
pevného spojení zakládací lišty s izolantem
• Šířka pásnice musí odpovídat tloušťce desek tepelné izolace.
• Lišty se navzájem spojují pomocí spojek. Mezi lištami se ponechá mezera 2 – 3
mm.
• Zakládací lišta se k podkladu připevňuje hmoždinkami v rozteči přibližně 300
mm. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají distančními podložkami.
• Způsob provedeného kotvení zakládací lišty musí spolehlivě vyloučit možnost
vzniku elektrochemické koroze.
• Na nárožích se lišta přetahuje minimálně 250 mm přes okraj.
• Spára mezi zakládací lištou a podkladem se na závěr (po nalepení izolačních
desek) utěsní lepící nebo jinou vhodnou hmotou.

Založení systému pomocí montážní latě
• Na podklad se lepicí hmotou upevní pás skleněné síťoviny široký tak, aby
měřeno od spodního okraje budoucích izolačních desek přesahoval po
přetažení přes spodní okraj minimálně 150 mm na jejich vnější povrch.
• Po nalepení desek a odstranění montážní latě se skleněná síťovina přetáhne
přes spodní okraj izolačních desek a zatlačí do vrstvy stěrkové hmoty
nanesené v potřebné tloušťce. Přebytek vytlačené hmoty se zahladí.
• Na vnější dolní hranu ETICS se do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty
připevní PVC lišta s okapničkou, která zajistí okapní nos.
• Na dolní hraně ETICS se následně provede základní vrstva ETICS včetně
vyztužení skleněnou síťovinou.

Založení systému pomocí zakládací sady ETICS
• Na připravený podklad se v místě založení připevní zakládací
úhelníková lišta s výztužnou síťovinou. Mezi lištami se ponechá
mezera 2 – 3 mm. Zakládací úhelníková lišta se k podkladu
připevňuje hmoždinkami v rozteči přibližně 300 mm. Případné
nerovnosti podkladu se vyrovnají distančními podložkami. Část
síťoviny umístěná pod lištou se ponechá volně.
• Skleněná síťovina nad zakládací úhelníkovou lištou se zatlačí do
předem nanesené vrstvy stěrkové/lepicí hmoty.
• Nalepí se izolační desky (viz. kapitola Lepení izolačních desek).
Následující kroky lze provádět po zatvrdnutí lepicí hmoty a případné montáži hmoždinek, nejdříve však
po 24 hodinách.
• Skleněná síťovina připevněná k přední části zakládací úhelníkové lišty se zatlačí do předem nanesené
vrstvy stěrkové hmoty na spodním a lícovém povrchu izolačních desek. Přebytečná hmota prostoupená
oky síťoviny se zahladí pomocí nerezového hladítka.
• Po zavadnutí stěrkové hmoty se spodní lícová hrana osadí příslušnou okapní lištou. Osazuje se
zatlačením do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Přebytečná stěrková hmota prostoupená oky
síťoviny se zahladí pomocí nerezového hladítka.
• V posledním kroku se část síťoviny umístěná pod úhelníkovou lištou zatlačí do vrstvy stěrkové hmoty
nanesené na spodní straně izolačních desek. Přebytek stěrkové hmoty prostoupený oky skleněné
síťoviny se zahladí nerezovým hladítkem.
• Tloušťka stěrkové hmoty nanesené na spodním povrchu izolačních desek by měla být větší než 9 mm.
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LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK
Příprava před lepením
• Pokud je určeno stavební dokumentací, opatří se bezprostředně před lepením desek navazující části
konstrukce, prostupující prvky a oplechování těsnící páskou.
• Způsob přípravy lepicí hmoty určuje příslušný Technologický návod a je uveden i na originálním obalu
výrobku.

Nanášení lepicí hmoty na izolant
• Lepicí hmota se nanáší na rub izolační desky buď jako souvislý pás po obvodu
a nejméně tři terče uprostřed nebo celoplošně zubovým hladítkem. Výška zubu
je závislá na nerovnosti podkladu, minimálně však 6 mm.
• V případě ETICS spojeného s podkladem výlučně lepením (případně s
doplňkovým kotvením) musí být ve styku s podkladem minimálně 40 % povrchu
desky. V případě ETICS mechanicky připevňovaného hmoždinkami s
doplňkovým lepením musí být ve styku s podkladem minimálně 30 % povrchu
desky (pokud není specifikací systému – viz Příloha 1, případně ve stavební
dokumentaci určeno jinak). Desky z minerální vlny s příčnou orientací vláken
(lamely) se lepí vždy celoplošně.
• Pro zvýšení výsledné přídržnosti se doporučuje tepelnou izolaci z minerální vlny
nejdřív v místech lepení přestěrkovat tenkou vrstvou lepicí hmoty a až na ni
nanést požadované množství hmoty pro lepení (bezprostředně po sobě).
• Desky Frontrock MAX E z minerální vlny s dvouvrstvou charakteristikou se
k podkladu lepí měkkou stranou tak, aby tuhá vrstva, označená na povrchu
nápisem TOP byla po nalepení v poloze směrem ven od podkladu.
• Desky EPS Twinner se lepí vrstvou z minerální vlny směrem ven od podkladu
• Lepicí hmota nesmí být nanesena na boční plochy desek ani se nesmí vytlačit
do spár mezi nimi.

Lepení desek na podklad
• První řada izolačních desek se lepí do zakládací lišty pomocí montážní latě
nebo zakládací sady ETICS (viz kapitola Založení systému).
• Izolační desky musejí dolehnout k přední pásnici zakládací lišty, nesmějí ji
přesahovat ani být zapuštěny.
• Izolační desky se lepí zdola nahoru přitlačením na podklad, delší stranou
vodorovně, na vazbu vodorovných pásů, a to i přes nároží. Vznik křížových spár
a spár v rozích otvorů je nepřípustný. Izolační desky pod zakládací lištou se lepí
ve směru shora dolů. Nestanoví-li stavební dokumentace jinak, lepí se přířezy
izolačních desek i na ostění, parapet a nadpraží stavebních otvorů. Na nároží je
vhodné izolační desky nalepit s přesahem (5-10 mm) a po vytvrdnutí lepicí
hmoty (nejméně 1 den) je zaříznout a zabrousit.
• Pro lepení nároží z desek Isover Twinner se použijí rohové desky.
• Vnitřní rohy doporučujeme neprovazovat. V případech, kdy dochází na vnitřním
nároží ke změně tloušťky izolantu nebo je výrazný nepoměr zateplovaných
ploch (např. zateplení balkonů a lodžií), je vhodné detail řešit pomocí dilatace.
• Izolační desky se lepí vždy těsně na sraz. Případné spáry nad 2 mm se vyplní
přířezy z použitého izolantu. Spáry do 4 mm se mohou v případě EPS a PF
desek vyplnit PUR pěnou. Vždy je nutno dodržet rovinnost vnější plochy
izolantu.
• Doporučuje se lepit celé izolační desky. Lze použít i zbytky, je-li jejich šířka
nejméně 150 mm, a to rozmístěné jednotlivě v ploše ETICS, nikdy ne na
nárožích, v koutech, u ukončení ETICS a u výplní otvorů. Svislý rozměr uložené
desky nelze zajišťovat skládáním zbytků desky nad sebe.
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• Spáry mezi izolačními deskami musejí být vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních trhlin a
spár podkladu, od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu a od rozhraní materiálů
podkladu.
• Původní dilatační spáry v podkladu musejí být zachovány.
• Styk spár mezi izolačními deskami musí být ve vzdálenosti nejméně 100 mm od
rohů stavebních otvorů.
• U otvorů se doporučuje osadit izolační desky s takovým přesahem, aby překryly
přířezy z izolantu nalepené na ostění otvorů. V případě desek Isover Twinner se
z desky odřízne EPS část odpovídající tloušťce přířezu na ostění (včetně
předpokládané tloušťky lepicí hmoty) Přířez z MW se nalepí až k hraně desky
Isover Twinner.
• Poslední řada desek se doporučuje zvláště u šikmých zateplených střech
osazovat metodou „floating-buttering“. Zabrání se tím vzniku komínového efektu.
V prvním kroku se zubovým hladítkem (zub minimálně 10 mm dle podkladu)
nanáší lepicí hmota na desku a to ve směru kolmém na její delší stranu. Ve
druhém kroku se nanáší lepicí hmota na podklad a to ve směru vodorovném. Po
té se izolační deska osadí.

Ostatní
• Vystupující části, jako např. zabudované schránky na žaluzie nebo čela stropů je
třeba překrýt deskami bez styku těchto desek. Přebytečný izolační materiál
může být odstraněn ze zadní strany izolačních desek až na zbytkovou tloušťku
30 mm. Překrytí izolačním materiálem by však mělo tvořit nejméně 1/3 původní
tloušťky izolační desky.
• Zmenšení tepelného mostu na ostění stavebních otvorů dosáhneme použitím
desek s nízkým součinitelem tepelné vodivosti λD. Jedná se například o PUR,
PIR nebo fenolické desky. Tyto lze použít i pro izolaci doplňkových ploch ETICS
®
řady STX.THERM . Jejich použití a provedení detailů napojení na izolant
v ploše ETICS doporučujeme konzultovat s výrobcem.
• Povrch EPS desek se po vytvrdnutí lepicí hmoty obvykle (nejméně po 1 dnu)
celoplošně srovná brousicím hladítkem a řádně se omete. Není-li do 14 dnů
opatřen základní vrstvou, musí se opětovně přebrousit.
• PF desky nesmí být broušeny. Skleněná tkanina na povrchu desek nesmí být strhávána.

KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK HMOŽDINKAMI
Výběr hmoždinek
• Druh, počet, délku kotvení, polohu vůči výztuži, rozmístění hmoždinek v ploše izolačních desek a v místě
jejich styků a/nebo v celé ploše ETICS, typ výplňové hmoty pro injektované kotvení určuje stavební
dokumentace.
• Postup výpočtu množství hmoždinek na plochu je uveden v kapitole Navrhování připevňování ETICS
k podkladu.
• Pro ETICS s izolantem z minerální vlny jsou do zděných a betonových podkladů určeny hmoždinky
s kovovým trnem nebo šroubem.
• Pro ETICS s povrchovou úpravou obkladovými pásky BRICK MINI jsou do zděných a betonových
podkladů určeny hmoždinky s kovovým šroubem.
• Pro ETICS s deskovými podklady na bázi dřeva nebo plechu jsou určeny kotevní prvky s příslušným
vrutem dle podkladního materiálu.
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Montáž talířových hmoždinek
• Hmoždinky se osazují nejdříve po 2 dnech od nalepení izolačních desek. Do 6 týdnů se musí nanést
základní vrstva, která překryje hmoždinky, jinak může dojít k jejich poškození UV zářením.
• Osa otvoru pro hmoždinku musí být kolmá k podkladu.
• Délka, průměr a nejmenší vzdálenost hmoždinky od okrajů podkladu, podhledu nebo dilatačních spár
závisí na druhu použitých hmoždinek.
• Izolační desky z minerální vlny se musejí před vrtáním vždy nejdříve propíchnout vrtákem.
• Hmoždinky pro kotvení ETICS s izolantem s dvouvrstvou minerální vlnou mohou být podloženy
příslušným podkladním talířem.
• Průměr vrtáku a hloubka provedeného vrtu závisí na druhu použitých hmoždinek.
• Do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce porézních hmot se zásadně vrtá bez příklepu.
• Talíř hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy.
• Zatloukací hmoždinky je vhodné zatloukat gumovou palicí.
• Špatně osazená (nepevně zakotvená, vyčnívající apod.), deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka
se musí nahradit poblíž novou. Špatně osazená hmoždinka se odstraní, otvor v tepelné izolaci se vyplní
použitým tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelzeli hmoždinku odstranit, upraví se, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy.
• V případě, že se osazování hmoždinek provádí přes výztuž, je nutné tuto operaci (včetně překrytí
základní vrstvou) provést nejpozději do 2 hodin od rozprostření 1. vrstvy.
• Osazování hmoždinky přes výztuž se provádí vždy, pokud je povrchová úprava tvořena obkladovými
pásky BRICK MINI.
• U desek z fenolické pěny je povolena pouze povrchová montáž. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost
správnému dotažení hmoždinky, jinak může dojít k vykreslení na povrchové úpravě.

Montáž kotev Spiral ANKSYS SA15+
• Kotvy se osazují nejdříve po 2 dnech od nalepení izolačních desek. Do 14 dnů se musí nanést základní
vrstva, která překryje kotvy, jinak může dojít k jejich poškození UV zářením.
• Nejprve se předvrtá kotevní místo. Vrtání otvoru se provádí vrtákem o průměru 14 - 15 mm. Hloubka vrtu
je vždy o 10 mm hlubší, než kotevní hloubka kotvy. Vrtání se provádí s příklepem a pročištěním otvoru
dvojitým zasunutím vrtáku za chodu.
®
• Kotva Spiral Anksys se vkládá do vyvrtaného otvoru pomocí aplikačního přípravku ECORAW s
distančním prstencem, který zajišťuje uložení kotvy do patřičné hloubky. Minimální zapuštění kotvy pod
úroveň izolantu je 10 mm.
• Injektáž kotevního místa se provádí výhradně výplňovou hmotou SAF1 nebo SAF3 dle specifikace
ETICS. Příprava hmoty je určena technickým listem příslušné hmoty.
• Rozsah pracovních teplot je +5 °C až + 30 °C. Teplota výplňové hmoty musí být větší než 10 °C.
• Expanzní výplňová hmota se aplikuje ode dna otvoru v nosné konstrukci, kde je pod tlakem směřována
první, nejvyšší dávka. Postupným vytažením hadičky odpovídající délky musí dojít k injektáži celého
kotevního místa, aby byla zajištěna dostatečná expanze.
• Každé balení výplňové hmoty je dodáváno s přizpůsobenými délkami aplikačních trubiček, dle délky
kotev.
• Po vyzrání výplňové hmoty (minimálně však po 24 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) se
provede ořez expanzního přetoku v rovině s plochou izolantu.
• Aplikaci dalších povrchových úprav je možné provádět až po plném vytvrzení kotevního místa, nejdříve
po 24 hodinách.
• Při osazování kotev je třeba dodržovat tyto zásady:
o osa otvoru pro kotvu musí být kolmá k podkladu;
o hloubka provedeného vrtu závisí na druhu délce kotvy
o Kotva nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy
o špatně osazená (nepevně zakotvená, vyčnívající apod.), deformovaná nebo jinak poškozená kotva
se musí nahradit poblíž novou. Špatně osazená kotva se odstraní, otvor v tepelné izolaci se vyplní
použitým tepelně izolačním materiálem. Nelze-li kotvu odstranit, upraví se, aby nenarušovala
rovinnost základní vrstvy.
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NAVRHOVÁNÍ PŘIPEVŇOVÁNÍ ETICS K PODKLADU
Obecně
®

• ETICS řady STX.THERM se k podkladu připevňuje:
o Mechanicky (hmoždinkami) s doplňkovým lepením
o Výlučně částečným, resp. celoplošným lepením
o Lepením s doplňkovým kotvením.
• Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, úpravě podkladu, druhu ETICS a podmínkách
plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN 73 2902.
• Vhodné lepicí hmoty jsou pro příslušné ETICS uvedeny v Příloze 1 – Specifikace ETICS řady
®
STX.THERM .
• Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kPa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou
zkouškou dle interního zkušebního předpisu společnosti STOMIX, spol. s r.o., případně dle ČSN EN
1542, resp. dle ČSN EN 1015-12.
• Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodným podkladním nátěrem (např.
EH, mezinátěr HC-4 0103). Další operace lze provádět až po zaschnutí podkladního nátěru.
• Tepelnou izolaci EPS s přídavkem grafitu, Perimetr a Soklové desky lze k podkladu lepit pouze těmito
®
®
®
®
®
hmotami – ALFAFIX S1, ALFAFIX S101, ALFAFIX S11, ALFAFIX TIS, ALFAFIX PUR, pokud jsou
schválenou součástí systému.
• Desky z fenolické pěny určené pro doplňkové plochy ETICS (např. ostění výplní otvorů) je možné použít
®
®
lepicí hmoty ALFAFIX S1, S101, S11, S2, ALFAFIX TIS a PUR.
• Rohože Spaceloft určené pro doplňkové plochy ETICS (např. ostění výplní otvorů) je možné použít lepicí
®
hmoty ALFAFIX S1, S101, S11, S2.
• Mechanické vlastnosti izolantů udává Příloha 2.

ETICS mechanicky připevňovaný s doplňkovým lepením
• Hmoždinky vhodné pro jednotlivé systémy jsou uvedeny v kapitole Specifikace ETICS řady
®
STX.THERM . Použití hmoždinky závisí na druhu ETICS a druhu podkladu.
2
®
• Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m (např. STX.THERM ALFABRICK a
BETABRICK) a pro systémy s izolantem z minerální vlny, se musejí používat hmoždinky s kovovým
trnem nebo šroubem.
• Minimální tloušťka teplené izolace z pěnového polystyrenu je 50 mm. Při použití kotevních prvků Spiral
Anksys SA15 + je minimální tloušťka izolace z pěnového polystyrénu 80 mm.
• Při zapuštěné montáži hmoždinkami Ejotherm STR U 2G, PTH-SX, PTH-S, Wkret-met eco-drive 8,
Wkret-met eco-drive 8S, Koelner TFIX 8 ST, Termoz 8 SV je minimální tloušťka tepelné izolace z
pěnového polystyrenu 100 mm.
• Minimální tloušťka tepelné izolace z minerální vlny závisí na použitém izolantu a použitých kotevních
prvcích. Pro jednotlivé kombinace je udává Příloha č. 3.
• Maximální přípustná nerovnost podkladu je 20 mm/m.
• Minimálně 30 % povrchu izolační desky musí být spojeno lepicí hmotou s podkladem, pokud není
®
specifikací ETICS nebo stavební dokumentací určeno jinak (40 % pro STX.THERM BETA).
• Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků
zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability
ETICS při sání větru a z výsledků zkoušek hmoždinek dle ETAG 014.
• Hmoždinky se navrhují pouze na 100% zatížení větrem a nepřispívají k přenesení ostatních zatížení.
2
Počet hmoždinek na m je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d ≥ Sd.
- Rd je návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru.
- Sd je návrhová hodnota účinků zatížení větrem stanovená dle ČSN EN 1991-1-4.
• Hodnota Rd se vypočte podle vztahu:
Rd = kk x (Rpanel x npanel + Rjoint x njoint)/γMb, kde
kk – součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení (k k = 0,8)
Rpanel – odolnost proti protažení jedné hmoždinky umístěné v ploše desky
npanel – počet hmoždinek v ploše desky
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Rjoint – odolnost proti protažení jedné hmoždinky umístěné ve spáře
njoint – počet hmoždinek umístěných ve spáře
γMb – součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné
izolace
Součinitel bezpečnosti upevnění γ Mb dle použitého izolantu, resp. systému
Izolant
EPS 70 F, EPS 100 F,
EPS F s přídavkem
grafitu, EPS Twinner
MW TR10, MW TR15
Desky PF dle EN 13166

Součinitel
bezpečnosti
γMb

Součinitel
bezpečnosti
γMb

Systém ETICS
®

STX.THERM ALFA

1,2

1,2

®

STX.THERM BETA

1,5

®

1,5
2,2

STX.THERM MONT

1,2

®

STX.THERM FIT

2,2

®

STX.THERM MONT MW

1,5

®

STX.THERM ALFABRICK

1,2

®

STX.THERM BETABRICK

1,5

®

STX.THERM ORGANIC
®
STX.THERM ALFA TW

1,2
1,2

resp. dle vztahu Rd = NRk x (npanel + njoint) / γMc, kde
NRk - odolnost hmoždinky proti vytržení z podkladu (únosnost hmoždinky v tahu) dle ETAG 014 nebo
stanovená na stavbě dle interního zkušebního předpisu STOMIX, spol. s r.o., případně dle ETAG 014
γMc - součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky - viz. tabulka.
Součinitel bezpečnosti při montáži hmoždinky γ Mc

Šroubovací Zatloukací
hmoždinky hmoždinky

Druh podkladního materiálu
Obyčejný beton prostý nebo vyztužený třídy nejméně C
12/15 tloušťky nejméně 100 mm
Pohledová betonová vrstva sendvičových stěnových
panelů (moniérka) tloušťky nejméně 50 mm 1)
Zdivo z plných cihel nebo kamene 2)
Zdivo nebo dílce z dutinových prvků
Zdivo nebo dílce z lehkého betonu z pórovitého
kameniva
Zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu
Jiný druh podkladního materiálu
1)
2)
3)

Spiral
Anksys
SA15+

1,5

2,1

2,0

1,6

2,3

2,0

2,1
1,8

2,9
2,53)

2,0
2,0

2,4

3,23)

2,0

1,8
2,4

2,5
3,2

2,0
2,0

Pro vrstvu menší tloušťky se použijí hodnoty platné pro dutinové materiály
Za plné se považují i zdící materiály o ploše otvorů do 15 % úložné plochy.
Zatloukací hmoždinky se smějí použít pouze pro ty podkladní materiály, u kterých bylo ověřeno dosažení
požadovaného trvalého kotevního účinku

Pro výpočet se vždy použije menší z vypočtených hodnot Rd.
• Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru není potřeba posuzovat, pokud se objekt nachází ve
-1
větrové oblasti s referenční rychlostí větru maximálně 26 m.s podle ČSN EN 1991-1-4, v nadmořské
www.stomix.cz
STOMIX, spol. s r. o., 790 65 Skorošice 197, tel.: +420 584 484 111, fax: +420 584 484 112, e-mail: info@stomix.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 10601; IČ: 48400874, DIČ: CZ48400874

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ
vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Vytištěno dne: 1.8.2019
Stránka 16 z 63
Rev. č. 09/026.07.2019
Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

výšce do 700 m n. m., výška objektu je maximálně 10 m nad terénem a je použito minimálně 6 ks
2
hmoždinek na 1 m .
• Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru pro kotevní prvky Spiral Anksys je potřeba posoudit vždy.
• Tabulkové hodnoty pro návrh mechanického kotvení ETICS hmoždinkami udává Příloha 3.

ETICS připevňovaný výlučně částečným nebo celoplošným lepením
• Uvedené požadavky platí i pro ETICS připevňovaný částečným nebo celoplošným lepením s doplňkovým
kotvením
• Maximální přípustná nerovnost podkladu je 10 mm/m.
• Podklad nesmí být opatřen povrchovou úpravou tvořenou omítkou, resp. nátěrovými hmotami.
Nerovnosti lze vyrovnat a reprofilovat pouze místně, hmotou s prokazatelně zaručenou soudržností přes
250 kPa.
• Minimálně 40 % povrchu izolační desky musí být lepicí hmotou spojeno s podkladem. MW desky s
příčnou orientací vláken (lamely) se lepí celoplošně.
• Maximální výška objektu nad terénem je 25 m.

ZÁKLADNÍ VRSTVA
Obecně
• Pro vytvoření základní vrstvy se používá stěrková hmota a skleněná síťovina umístěná ve vnější
polovině tloušťky vrstvy.
• Druh stěrkové hmoty a skleněné síťoviny tvořících základní vrstvu určuje stavební dokumentace dle
®
specifikace ETICS (viz Příloha 1 - Specifikace ETICS řady STX.THERM ).
• Způsob přípravy stěrkové hmoty určuje příslušný technologický návod.
• Minimální tloušťka základní vrstvy je 3 mm, maximální tloušťka je 5 mm, pokud není ve specifikaci ETICS
uvedeno jinak.
• Dorovnání do požadované tloušťky lze u cementové hmoty provést nanesením další vrstvy na
vyrovnanou, nezatuhlou a nevyschlou původně nanesenou vrstvu. Organické hmoty se vyrovnávají po
zaschnutí předchozí vrstvy.
• Základní vrstva musí být vyztužena v celé své ploše.
• Výztuž základní vrstvy musí být kryta vrstvou stěrkové hmoty tlustou minimálně 1 mm (resp. 0,5 mm v
místech vzájemného překrytí jednotlivých pásů skleněné síťoviny).
• Výztužná síťovina se překrývá v ploše (na styku dvou pásů skleněné síťoviny), na nárožích, ostěních,
okrajích dilatačních polí, při zahájení obkladu pomocí montážní latě.
• Ostění a nároží se vyztužují pomocí rohových profilů. Nadpraží se doporučuje vyztužit pomocí rohových
profilů s okapnicí.
• V místech s předpokládanou koncentrací napětí se musí navrhnout zesilující vyztužení (jako např.
diagonální pásky).
• Zvýšení odolnosti systému proti mechanickému poškození (např. v soklové části) se dosáhne zesilujícím
vyztužením pomocí výztužné síťoviny VT1 nebo s použitím pancířové síťoviny R 330 (kladou se v první
vrstvě na sraz) a výztužné síťoviny VT1 ve druhé vrstvě, případně dvojitým vyztužením základní vrstvy v
požadované ploše.
• Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození pro jednotlivé typy konečných povrchových úprav a
druhy vyztužení jsou uvedeny v Příloze 4.
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Zesilující vyztužení
• Na izolační desky se připevní ukončovací, nárožní a dilatační profily, případně
zesilující vyztužení. Profily i zesilující vyztužení se osazují vtlačením do nanesené
vrstvy stěrkové hmoty, tak aby pod profilem nedošlo ke vzniku vzduchových dutin.
• Místa s předpokládanou koncentrací napětí - rohy ostění a nadpraží - se vyztuží
přířezy skleněné síťoviny o rozměru nejméně 300x200 mm situovanými
diagonálně v rozích.
• Na styku dvou rozdílných ETICS lišících se pouze druhem tepelné izolace, bez
přiznané spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti nejméně
150 mm na každou stranu od styku.
• Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti
mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez
přesahů.

Vytváření základní vrstvy
• Přilehlé konstrukce, oplechování, osazené a prostupující prvky je nutno chránit
před znečištěním např. páskami nebo fólií. Odstranění zbytků zaschlých hmot je
obtížné.
• Základní vrstva se začne vytvářet nejdříve 2 dny po ukončení lepení desek a až
po případném kotvení hmoždinkami. Provádí se nanášením stěrkové hmoty na
suché a čisté izolační desky.
• Základní vrstva se vyztužuje zatlačením výztužné síťoviny do nanesené stěrkové
hmoty. Stěrková hmota prostoupená oky síťoviny se následně po případném
doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Výztužná síťovina se ukládá obvykle
shora dolů, přesah pásů musí být nejméně 100 mm. V případě dvojitého vyztužení
se celý postup opakuje ještě před zaschnutím předchozí vrstvy. Vzájemné
přesahy pásů síťoviny jednotlivých vrstev dvojitého vyztužení se nesmí překrývat.
Na zakládací liště, ukončovacím a nárožním profilu se po zavadnutí stěrkové
hmoty skleněná síťovina ořízne přes vnější hranu lišty/profilu.
• Základní vrstva musí obsahovat výztužnou síťovinu v celé ploše až ke svým
okrajům.
• Výztužná síťovina musí být uložena bez záhybů, a to ve vnější polovině základní
vrstvy, kryta nejméně 1 mm stěrkové hmoty (v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm).
• Před kotvením hmoždinky přes výztuž se výztužná síťovina prořízne v místě osazení. Délka řezu v
síťovině odpovídá průměru dříku hmoždinky.
• Hmoždinky kotvené přes výztuž do nezatuhlé základní vrstvy se vzápětí po osazení překryjí vrstvou
stěrkové hmoty.
• Provedení základní vrstvy základních detailů je zobrazeno v Příloze 6.

Dekorativní prvky
• Štukatérské profily RP a jiné dekorativní prvky se lepí na dokončenou základní vrstvu.
• Spára po jejich obvodu se utěsní pružným tmelem.
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KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Obecně
• Konečnou povrchovou úpravu tvoří probarvená omítka nebo mozaiková omítka, případně barevné
obkladové pásky. Druh, strukturu a barevný odstín určuje stavební dokumentace – viz kapitola Struktura
a barevnost konečné povrchové úpravy.
• Způsob přípravy hmot a pracovní postup určuje příslušný technologický návod.

Příprava podkladu před zahájením prací
®

®

®

• Základní vrstva se stěrkovou hmotou ALFAFIX S101, ALFAFIX S1, případně ALFAFIX TIS se musí
®
před provedením konečné povrchové úpravy opatřit mezinátěrem. Základní hmota ALFAFIX TIS se
nemusí opatřit mezinátěrem HC-4, pokud je povrchová úprava s roztíranou strukturou.
Mezinátěr pod omítkoviny:
Omítkovina

Mezinátěr
®

HC-4 – v odstínu odpovídajícím omítkovině

®

HC-4 – v odstínu odpovídajícím omítkovině

®

HC-5 – v odstínu odpovídajícím omítkovině

BETADEKOR VF/VD

®

HC-5 – v odstínu odpovídajícím omítkovině

ALFADEKOR G

HC-4 – v odstínu převládajícího zrna – viz Příloha 7

BRICK FLEXY

EH

BRICK MINI

EH

KLINKER PR

EH

ALFADEKOR F/S

HC-4 – v odstínu převládajícího zrna – viz Příloha 7

BETADEKOR AF/AD
BETADEKOR SAF/SAD
BETADEKOR SIF/SID

• Mezinátěr lze na základní vrstvu nanášet po úplném zaschnutí základní vrstvy, nejdříve však po 48
hodinách. Doba zasychání základní vrstvy se může vlivem okolních podmínek prodloužit.

Provádění konečné povrchové úpravy
• Konečná povrchová úprava se provádí na suchou a čistou základní vrstvu po úplném zaschnutí
mezinátěru, nejdříve však po 4 hodinách. Doba zasychání mezinátěru se může vlivem okolních
podmínek prodloužit.
• Pohledově ucelené plochy se provádí v jednom pracovním záběru dostatečným počtem pracovníků.
Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných hranách.
• Přilehlé konstrukce, oplechování, osazené a prostupující prvky je nutno chránit před znečištěním. (Např.
maskovací páskou, která se odstraní ihned po dokončení omítky a nátěrů.)
• Napojování a případné barevné členění celistvých pohledových ploch je vhodné provádět pomocí
dělicích lišt.
• Pro dosažení stejného barevného odstínu v celistvých plochách se použije omítkovina nebo nátěrová
hmota jedné výrobní šarže.
®
®
• Štukatérské profily RP se natírají nátěrem GAMADEKOR SIL, případně GAMADEKOR SA. Nátěr se
provádí ve dvou vrstvách. Je třeba dbát na dobré rozetření nátěru, aby nedocházelo v záhybech
k praskání nátěru.
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Struktura a barevnost konečné povrchové úpravy
Přehled struktur omítkovin:

F – roztíraná struktura

Mozaiková struktura

D – rýhovaná struktura

Varianty povrchových úprav dle podkladu a izolantu
Zdivo, beton
®

BETADEKOR
AF/AD

®

BETADEKOR
SAF/SAD

®

BETADEKOR
SIF/SID

®

EPS

MW

Deskové
materiály

Deskové
materiály

BETADEKOR
AF/AD
BETADEKOR
SAF/SAD
BETADEKOR
SIF/SID

Plech
®

Zdivo, beton
®

BETADEKOR
AF/AD

®

BETADEKOR
AF/AD

®

BETADEKOR
SAF/SAD

®

BETADEKOR
SAF/SAD

®

BETADEKOR
SIF/SID

®

BETADEKOR
SIF/SID

®

BETADEKOR
VF/VD

BETADEKOR
VF/VD

BETADEKOR
VF/VD

BETADEKOR
VF/VD

ALFADEKOR G

ALFADEKOR G

ALFADEKOR G

BRICK FLEXY

BRICK FLEXY

BRICK FLEXY

®

®

®

®

Plech
®

BETADEKOR
AF/AD

®

BETADEKOR
SAF/SAD

®

BETADEKOR
SIF/SID

®

BETADEKOR
VF/VD

®

BETADEKOR
AF/AD

®

BETADEKOR
SAF/SAD

®

BETADEKOR
SIF/SID

®

BETADEKOR
VF/VD

BRICK MINI*
BRICK MINI*
* POZOR – speciální skladba systému s kotvením přes základní vrstvu – viz kapitola Kotvení izolačních desek
hmoždinkami a kapitola Vytváření základní vrstvy

Označení zrnitosti konečné povrchové úpravy omítkovin
Roztíraná struktura
Maximální zrnitost

®

®

®

®

BETADEKOR AF

BETADEKOR SIF

BETADEKOR SAF

BETADEKOR VF

1,5 mm

AF15

SIF15

SAF15

VF15

2,0 mm

AF20

SIF20

SAF20

VF20

3,0 mm

AF30

SIF30

SAF30

VF30

Rýhovaná struktura
Maximální zrnitost

®

®

®

®

BETADEKOR AD

BETADEKOR SID

BETADEKOR SAD

BETADEKOR VD

2,0 mm

AD20

SID20

SAD20

VD20

2,5 mm

AD25

SID25

SAD25

VD25

3,0 mm

AD30

SID30

SAD30

VD30

®

®

• Barevný rozsah je vymezen barevnicí STOMIX ETICS, v omezené míře pak barevnicemi STOMIX
®
®
COLOR, STOMIX COLLECTION a STOMIX COLLECTION 2016. V textové části barevnic jsou u
jednotlivých odstínů vyznačeny hodnoty koeficientu odrazivosti KO a materiálové omezení (Odstíny
®
označené symbolem „a“ není možné použít pro BETADEKOR SI-, V-, HC-5.).
• Použití jiných odstínů je možné pouze po konzultaci s výrobcem ETICS.
• Doporučuje se použít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO větší než 30 %.
www.stomix.cz
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Zakázané odstíny pro ETICS
®

Základní vrstva

®

ALFAFIX S101

®

ALFAFIX S1

ALFAFIX TIS

S, SZ, SV,
trvale stíněné
strany

Ostatní
osluněné
světové
strany

S, SZ, SV,
trvale stíněné
strany

Ostatní
osluněné
světové
strany

S, SZ, SV,
trvale stíněné
strany

Ostatní
osluněné
světové
strany

10

26

10

20

10

12

Zakázané vzory
ALFADEKOR

Žádné

108, 110, 116
- 119, 203205, 215 –
222
404, 410,
411, 412

Žádné

108, 110, 116
- 119, 203205, 215 –
222
404, 410,
411, 412

Žádné

Žádné

Zakázané vzory
BRICK FLEXY

Žádné

104, 108

Žádné

104, 108

Žádné

Žádné

Orientace na
světovou
stranu
Minimální
koeficient
odrazivosti KO

• Použití zakázaných odstínů a vzorů může snížit dlouhodobou životnost ETICS.
• Definice barevných odstínů popsaná barevnicemi odstínů se vztahuje na vytvrzené omítky nebo barvy.
Při vysychání a vytvrzování dochází ke změně odstínu.
• Všechny odstíny hmot jsou při výrobě kontrolovány a korigovány, přesto jsou nevyhnutelné drobné
barevné odchylky mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Při vlastním provádění existují další faktory, které
mohou ovlivnit výsledný barevný tón omítky nebo nátěru. Jsou to zejména nasákavost, kvalita a struktura
podkladu, výsledná struktura povrchu, technologie a podmínky při provádění, vysychání a vytvrzování
hmot.
• Barevné odchylky mohou způsobit i rozdíly v konzistenci (ředění, odlišné skladování či šarže),
nerovnoměrné nanášení nebo vysychání hmot.
• Obkladové pásky BRICK FLEXY, BRICK MINI a KLINKER PR jsou vyrobeny z přírodních surovin a nelze
u nich zaručit stejný barevný odstín mezi jednotlivými šaržemi, resp. dodávkami.
• U omítek s hrubou strukturou nebo texturou povrchu je nutno počítat se subjektivním ztmavnutím odstínu
účinkem působení světla a stínu. Při posuzování povrchů je nutno počítat rovněž s vlivem lesku.
• Vzhledem k rozdílnému subjektivnímu vnímání odstínu barvy v barevnici, malé nebo velké ploše se
2
doporučuje před vlastním provedením prací zhotovit na části podkladu v rozsahu nejméně 1 m
předpokládanou technologií referenční vzorek a prokazatelně jej odsouhlasit s objednatelem prací.

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Obecné požadavky
• Skladba zateplované konstrukce se musí stanovit tak, aby odpovídala závazným požadavkům normy
ČSN 73 0540-2 včetně celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti.
• Výpočet dle ČSN 73 0540 se stanoví (nejlépe použitím vhodného softwaru) pro každý typ konstrukce a
podkladu.
• Tepelně technické a difúzní vlastnosti jsou pro jednotlivé součásti ETICS uvedeny v Příloze 5.
• Vliv tepelných mostů způsobených hmoždinkami se započítá dle vztahu: U = U c + χp.n
-2 -1
- χp.n – bere se v úvahu, když je vyšší než 0,04 W.m .K
-2 -1
- U – součinitel prostupu tepla [W.m .K ]
2
- n – počet hmoždinek procházejících izolačním materiálem na 1 m
-1
- χp – lokální vliv tepelného mostu způsobený hmoždinkou [W.K ]
-1
= 0,002 W.K pro hmoždinky se šroubem z nekorodující oceli s hlavicí potaženou plastickou hmotou
a pro hmoždinky se vzduchovou mezerou u hlavice šroubu (hodnota χp.n je zanedbatelná pro
n < 20)
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-1

= 0,004 W.K pro hmoždinky se šroubem z galvanicky pozinkované oceli a hlavicí potaženou
plastickou hmotou (hodnota χp.n je zanedbatelná pro n < 10)
= zanedbatelné pro hmoždinky s plastovým trnem
-2 -1
- Uc – součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) [W.m .K ]
• Pro vybrané hmoždinky je bodový činitel prostupu tepla χp stanovený dle předpisu TR-025 uveden v
Příloze 1.

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Obecné požadavky
• Posuzují se především dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a ČSN 73 0834.
®
• Požární odolnost ETICS řady STX.THERM – zatřídění dle ČSN EN 13501-1
Druh ETICS
®
STX.THERM

Lepicí hmota

Stěrková
hmota pro
základní vrstvu

Druh KPÚ BETADEKOR

®

Reakce na oheň

®

ALFA

ALFA TW

BETA

FIT
MONT
MONT MW
ORGANIC

ALFAFIX S2
®
®
ALFAFIX S101 ALFAFIX S101
®
®
ALFAFIX S1
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX S2
®
®
ALFAFIX S101 ALFAFIX S101
®
®
ALFAFIX S1
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX S2
®
®
ALFAFIX S101 ALFAFIX S101
®
®
ALFAFIX S1
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX S1
®
®
ALFAFIX S11
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX TIS
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX TIS

AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD,
VF, VD

B-s1, d0

AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD,
VF, VD

B-s1, d0

AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD,
VF, VD

A2-s1, d0

AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD

B-s1, d0

AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD,
VF, VD
AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD,
VF, VD
AF, AD, SAF, SAD

ostatní
skladby

B-s1, d0
A2-s1, d0
B-s2, d0
F
(bez zkoušení)

Uvedená klasifikace platí pro tyto podklady: betonové a zděné konstrukce případně upravené nátěrem,
nástřikem nebo omítkou; deskové materiály – CTD; cementovláknité desky; sádrovláknité desky.
®
Pro STX.THERM MONT a MONT MW je požadován podklad s reakcí na oheň A1 nebo A2-s1, d0 a hustotou
3
minimálně 510 kg/m

• Index šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863 je is = 0 mm/min. pro všechny druhy ETICS řady
®
STX.THERM .
• Třída reakce na oheň EPS desek – E
Třída reakce na oheň EPS desek s přídavkem grafitu E
Třída reakce na oheň MW desek a lamel – A1
• Řešení založení ETICS, ostění a nadpraží oken musí odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0810:2016
a souvisejícím předpisům – schválená řešení viz Příloha 7.
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OSTATNÍ POŽADAVKY NA NAVRHOVÁNÍ
•
•
•
•

Při návrhu ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce.
ETICS není délkově omezen, musí však být dilatován dle původní dilatace objektu.
Napojení ETICS na otvorové výplně musí zohledňovat propustnost připojovací spáry pro vodní páru.
Stavební detaily musejí být řešeny tak, aby zajistily tepelně technické požadavky ČSN 73 0540-2,
zabránily pronikání vody pod povrch ETICS, eliminovaly korozivní působení materiálů v kontaktu s
ETICS.
®
• Založení ETICS musí být provedeno nad zónou odstřikující vody – viz detaily ETICS řady STX.THERM .

VYMEZENÍ ÚDRŽBOVÝCH OPATŘENÍ
Preventivní ochranný nátěr
• Působením povětrnosti dochází k namáhání vnějšího souvrství ETICS. Účinné preventivní opatření pro
zvýšení odolnosti vnějšího souvrství proti povětrnosti je nanesení ochranného nátěru po 15 až 20 letech
®
od realizace systému. Při systémovém provedení ETICS řady STX.THERM není nátěr nezbytně nutnou
podmínkou, pokud se předem s dalším dlouhodobým využíváním ETICS po 30 až 40 letech od realizace
již nepočítá, nebo se kalkuluje s jiným zásadnějším opatřením, které mění konstrukční skladbu systému.
Nátěr ETICS účinně prodlužuje morální životnost a odstraňuje drobné nedostatky vzniklé při původní
realizaci.

Čištění tlakovou vodou
• Zašpinění konečné povrchové úpravy ETICS – omítky, případně omítky s nátěrem - jako výsledek
působení znečištěného okolí, nesnižuje tepelně izolační vlastnosti systému. Jeho nepřijatelnost je dána
vizuálním působením. Negativní vizuální působení se zlepšuje čištěním horkou tlakovou vodou, případně
horkou tlakovou vodou s přídavkem povrchově aktivních látek (např. saponátů).

Oprava mechanického poškození
• V průběhu užívání může dojít k úmyslnému nebo neúmyslnému mechanickému poškození ETICS.
Účelem opatření je eliminovat vzniklé poškození, aby nevznikly podmínky pro relativně rychlé
znehodnocení systému vlivem povětrnosti, a dále dosažení uspokojivého vzhledu v poškozeném místě.

Řasy
• Výskyt řas na povrchu ETICS je způsoben především ochlazováním vnějšího souvrství systému pod
teplotu rosného bodu okolního vzduchu. Dochází tak k celoplošné kondenzaci vody na povrchu systému,
která je spolu s látkami obsaženými ve vzduchu a dešťové vodě živnou půdou pro růst řas. Řasy samy o
sobě nezpůsobují poruchy ETICS a jsou problémem spíše estetickým. Jejich odumřelé zbytky však
vytváří vhodné podmínky pro růst dalších organismů, např. mechů a hub, které už svým působením
mohou mechanicky poškodit povrchové souvrství ETICS neboť mají kořenový systém.
®
®
• Povrchové úpravy BETADEKOR a GAMADEKOR určené pro použití na ETICS obsahují přípravek
proti růstu řas. Aby byl tento přípravek účinný a proniknul do nitra mikroorganismu, musí být rozpustný ve
vodě. Postupně se proto z hmoty vymývá a jeho účinnost v povrchové úpravě je časově omezená.
Veškeré použité přípravky jsou v souladu s předpisy EU.
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VÝROBKY A MATERIÁLY PRO ÚDRŽBOVÁ OPATŘENÍ
Preventivní ochranný nátěr
• Pro provádění preventivního ochranného nátěru jsou určeny tyto výrobky:
®
®
- vodou ředitelné nátěrové hmoty GAMADEKOR SA a GAMADEKOR SIL včetně odpovídajících
penetračních nátěrů.

Čištění tlakovou vodou
®

• Případné použití povrchově aktivní látky je třeba odsouhlasit výrobcem ETICS řady STX.THERM .

Oprava mechanického poškození
• Pro opravy použít vždy stejné potřebné složky ETICS jaké byly použity při původní aplikaci, nebo
®
součásti ETICS, které doporučí výrobce systémů řady STX.THERM .
• Barevné tónování konečné povrchové úpravy zajišťovat vždy ve spolupráci se servisním technikem
výrobce ETICS, na základě odebraného reálného vzorku.

Řasy
• Pro odstranění řas se doporučuje použít určený přípravek dodaný výrobcem systému – SMP FORTE.
Použití neschváleného přípravku nebo použití nevhodným způsobem může vést k poškození ETICS.

PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBOVÝCH OPATŘENÍ
Preventivní ochranný nátěr
®

• Příprava hmot a aplikace se provádí podle Technologických návodů pro GAMADEKOR SA a
®
GAMADEKOR SIL.

Čištění tlakovou vodou
• Čištění se provádí vysokotlakými čistícími zařízeními horkou tlakovou vodou. Tlak vody je nutné
přizpůsobit daným podmínkám – na základě provedené zkoušky čištění, aby nedošlo k porušení ETICS.
Snižování tlaku se provádí zvětšením vzdálenosti trysky od čištěného povrchu. Maximální možná teplota
vody je +60°C.
• V případě použití povrchově aktivních látek, odsouhlasených výrobcem ETICS, nesmí po ukončení
čištění zůstat jejich zbytky na povrchu čištěné plochy. Za tím účelem je nezbytné dokonalé vymytí vodou.
• Čištění se doporučuje provádět v letním období. Není možné ho provádět v období, které se vyznačuje
nebezpečím příchodu mrazů.

Oprava mechanického poškození
• V případě mechanického poškození systému se vyřízne pravidelný výřez obsahující poškození, obvykle
na celou hloubku tepelné izolace. V okolí min. 10 cm od obvodu výřezu se pečlivě odstraní povrchové
úpravy systému až k výztuži základní vrstvy. Na připravený podklad se vlepí výsek stejného druhu
tepelné izolace vhodného tvaru. Po zatuhnutí lepicí hmoty se vyplní případná spára mezi původní a
novou tepelnou izolací tepelně izolačním materiálem stejného druhu, podle potřeby se zbrousí. Vzniklé
spáry se šířkou nad 2 mm se vyplní přířezy použité tepelné izolace. U EPS desek se mohou spáry do 4
mm šířky vyplnit PUR pěnou. Na srovnaný povrch se následně nanese nová základní vrstva s přesahem
síťoviny min. 10 cm přes původní vyztužení. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat neporušení původního
vyztužení a dodržení roviny nové základní vrstvy s původní. Po vyschnutí nové základní vrstvy se doplní
vrstvy konečné povrchové úpravy. Opravu místního poškození je nejvhodnější provést v nejbližším
možném termínu po poškození tak, aby nevzniklo druhotné poškození vlhkostí pronikající narušenou
povrchovou úpravou systému nebo nedošlo k rozšíření oblasti poškození.
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Řasy
• Preventivním opatřením vůči výskytu řas je čištění fasády tlakovou vodou dle bodu č. 2 při prvních
známkách napadení řasami. Pokud i přesto dojde k jejich výskytu, odstraňujeme je pomocí naředěného
přípravku SMP FORTE dle příslušného technologického návodu. Výrobcem systému je doporučené 10
až 20% ředění, dle stavu napadení ETICS.
• V případě vysokého napadení (souvislý porost) se mechanicky, nebo za použití vysokotlakého zařízení
čistícím roztokem odstraní nečistoty a porost mikroorganismů.
• Roztokem SMP FORTE natřeme několikrát podklad (bez přestávek, za mokra, minimálně 2x), aby aktivní
složky pronikly do organismů hluboko v podkladu. Po 7 až 10 dnech se z povrchu odstraní uhynulé
zbytky mikroorganismů tlakovou vodou.
• Práce nelze provádět před a za deště. Ošetřený povrch musí být minimálně 24 hodin chráněn před
deštěm.
• Očištěnou fasádu je vhodné opatřit preventivním ochranným nátěrem.
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Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) mohou být užívány za účelem dosažení úspor tepelné energie nebo
za účelem dosažení minimálních teplotních parametrů pro činnost nebo pobyt lidí.

UŽÍVÁNÍ ETICS ŘADY STX.THERM® ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ ÚSPOR
TEPELNÉ ENERGIE
®

• Užívání ETICS řady STX.THERM za účelem dosažení úspor tepelné energie vyžaduje:
1. Měření a regulaci spotřeby tepelné energie k vytápění
2. Úpravu otopné soustavy v případě dodatečného zateplování
3. Dodržení účelu užití zateplovaných prostor
4. Ochranu před svévolnými zásahy
5. Dodržování pokynů pro údržbu
• Při užívání ETICS v bytových domech se doporučuje zřízení činnosti energetického manažerství.

Měření a regulace spotřeby tepelné energie k vytápění
• Provedení ETICS způsobuje snížení prostupu tepla stavební konstrukcí. Bez možnosti měření a
především bez možnosti regulace spotřeby nemá jeho užívání z hlediska úspor energie smysl – dochází
pouze ke zvyšování teploty vnitřního prostoru.

Úprava otopné soustavy
• V případě dodatečného zateplování nesmí být opomenuto hydraulické vyregulování otopné soustavy a
jeho ověření topnou zkouškou.

Dodržení účelu užití zateplovaných prostor
• Při užívání ETICS nesmí dojít k podstatné změně původních vlhkostních parametrů ve vnitřních
prostorách zatepleného objektu s ohledem na nebezpečí výskytu tepelně technických vad – zvýšená
kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce.

Ochrana před svévolnými zásahy
• Při užívání nelze připustit jakékoliv svévolné zásahy do ETICS, např. montáž satelitních antén, věšáků
prádla apod. Veškeré nutné zásahy do systému je třeba provést odborně s vyloučením možnosti vniknutí
vody do systému a s minimalizací vznikajících tepelných mostů.

Dodržování pokynů pro údržbu
®

• Při údržbě dodržovat pokyny pro údržbu ETICS řady STX.THERM . Zavedení energetického
manažerství zabezpečuje pravidelné vyhodnocování spotřeby energie a vede k dosažení
předpokládaných úspor.

Užívání ETICS řady STX.THERM® za účelem dosažení minimálních teplotních
parametrů pro činnost nebo pobyt lidí
®

• Užívání ETICS řady STX.THERM za účelem dosažení minimálních teplotních parametrů pro činnost
nebo pobyt lidí vyžaduje kromě měření a regulace všechny požadavky uvedené v části I. těchto pokynů.
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SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Dokumentace ETICS
ETA-05/0054
ETA-05/0173
ETA-17/0954
STO č. 060-041682
STO č. 003-001060
STO č. 060-040995
STO č. 060-040998
STO č. 060-041591
STO č. 060-045254

®

STX.THERM ALFA
®
STX.THERM BETA
®
STX.THERM FIT
®
STX.THERM MONT
®
STX.THERM MONT MW
®
STX.THERM ALFABRICK
®
STX.THERM BETABRICK
®
STX.THERM ORGANIC
®
STX.THERM ALFA TW

Normy a související předpisy
ETAG 004
ETAG 014
ČSN 73 2901
ČSN 73 2902
ČSN 73 3610
ČSN EN 634
ČSN EN 300
ČSN EN 312
ČSN EN 13986
ČSN EN 13501-1
EC 96/603/EC
ČSN 73 0540-2
ČSN 73 0540-3
ČSN ISO 2409
ČSN EN 1542
ČSN EN 1015-12
ČSN EN ISO 12570
ČSN 73 0810
ČSN 73 0802
ČSN 73 0804
ČSN 73 0834
ČSN 73 0863
ČSN EN 1991
ČSN EN 1991-1-4
ČSN EN 13163
ČSN EN 13162

Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou
Plastové kotvy pro ukotvení vnějšího kontaktního tepelně izolačního systému s
omítkou
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití
mechanického upevnění pro spojení s podkladem
Navrhování klempířských konstrukcí
Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky
Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky
Třískové desky - Požadavky
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a
označení
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Seznam výrobků patřících do třídy A (A1 a A2)
Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro
vnitřní a vnější omítky k podkladu
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti
sušením při zvýšené teplotě
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty
Požární bezpečnost - Výrobní objekty
Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
Zatížení větrem
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky
z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny
(MW) – Specifikace
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PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM ALFA (ETA-05/0054)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Částečně nebo plně lepený ETICS (minimální plocha lepení musí tvořit 40 % povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu) dle
EN 13162 + A1:2015 - podrobnější specifikace viz Příloha 2

50 - 400 mm

®

Lepicí
hmoty

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

4 – 5 kg/m

2

1 – 20 mm

®

ALFAFIX PUR
- ETICS BOND (výrobce SOUDAL N.V.)
- Thermo Kleber (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Thermo Kleber WINTER (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Illbruck PU 010 (výrobce Tremco Illbruck s.r.o.)

2

5 – 10 m /balení

Nanášený
pruh lepidla
cca 3 cm
široký

ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 30 %
povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2

50 – 340
mm

®

Lepicí
hmoty

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

2,1 – 5 kg/m

2

1 – 20 mm

®

ALFAFIX PUR
- ETICS BOND (výrobce SOUDAL N.V.)
- Thermo Kleber (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Thermo Kleber WINTER (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Illbruck PU 010 (výrobce Tremco Illbruck s.r.o.)

Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
Ejotherm NTK U – zatloukací s plastovým trnem
Ejotherm H1 eco – zatloukací s kovovým trnem
Ejot H3 – zatloukací s plastovým trnem
PTH-KZ – zatloukací s kovovým trnem
PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
PTH-SX – šroubovací s plastovým šroubem
PTH-X – zatloukací s plastovým trnem
PTH-EX – zatloukací s kovovým trnem
Termoz SV II ecotwist – šroubovací s kovovým šroubem
Termoz CS 8 – šroubovací se šroubem v kombinaci kov – plast
Termoz CN 8 – zatloukací s trnem v kombinaci kov - plast
Hmoždinky Termoz PN 8 – zatloukací s plastovým trnem
pro
TERMOFIX CF 8 – zatloukací s kovovým trnem
mechanické Koelner TFIX 8 S – šroubovací s kovovým šroubem
kotvení
Koelner TFIX 8 M – zatloukací s kovovým trnem
Koelner TFIX 8 ST – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met WKTHERM-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met WKTHERM-8S – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met eco-drive 8 – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met eco-drive 8S – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met LTX-8 – zatloukací s plastovým trnem
Wkret-met LMX-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met LFM-8 – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met FIXPLUG-8 – zatloukací s plastovým trnem
Spiral Anksys SA15+ – injektované kotvení
Hilti SD-FV 8 – zatloukací s plastovým trnem

2

5 – 10 m /balení

Nanášený
pruh lepidla
cca 3 cm
široký

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )
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Součásti STX.THERM ALFA (ETA-05/0054)

Přibližná spotřeba

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131
A102, SSA-1363 SM, 122)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, SSA-1363
145)

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G
®
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, VEH – systém obkladových pásků BRICK FLEXY

®

®

2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,2 – 0,24 kg/m
2
0,09 – 0,18 kg/m
2

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová
®
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikonově pryskyřičná
®
BETADEKOR VF, VD – pastovitá silikátová

2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m

ALFADEKOR G – pastovitá, mozaiková

4 – 6 kg/m

BRICK FLEXY – omítkové pásky k přímému použití
®
ALFAFIX BS – lepicí a spárovací hmota pro BRICK FLEXY

Tloušťka
průměrně 3
mm

2

3,8 kg/m

®

Konečná
povrchová
úprava

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

2

2

66 ks/m
2
2,2 – 2,5 kg/m

1,5 – 3,0
mm
2 mm
3 mm
1–2 mm

• Kromě uvedených hmoždinek mohou být v sestavě použity další typy s ETA podle ETAG 014, za předpokladu, že
splňují následující požadavky:
- průměr talířku ≥ 60 mm
- tuhost talířku ≥ 0,3 kN/mm pro povrchovou montáž nebo ≥ 0,6 kN/mm pro zapuštěnou montáž
- síla při porušení talířku je větší než větší z hodnot Rpanel a Rjoint – viz Příloha č. 3
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PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM BETA (ETA-05/0173)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Plně lepený ETICS s doplňkovým kotvením.
Izolační
materiál

Minerální vlna (MW) TR80 („lamela“)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2

Lepicí
hmoty

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

50 – 400
mm

®

4 – 5 kg/m

2

2 – 20 mm

ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 40 %
povrchu MW desky).
Izolační
materiál

Minerální vlna (MW) TR10, TR15 („deska“)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2

Lepicí
hmoty

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

60 – 400
mm

®

2,1 – 5 kg/m

2

Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
Ejotherm H1 eco – zatloukací s kovovým trnem
PTH-KZ – zatloukací s kovovým trnem
PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
PTH-EX – zatloukací s kovovým trnem
Termoz CS 8 – šroubovací se šroubem v kombinaci kov – plast
Hmoždinky Termoz CN 8 – zatloukací s trnem v kombinaci kov - plast
pro
TERMOFIX CF 8 – zatloukací s kovovým trnem
mechanické Koelner TFIX 8 S – šroubovací s kovovým šroubem
kotvení
Koelner TFIX 8 M – zatloukací s kovovým trnem
Koelner TFIX 8 ST – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met WKTHERM-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met WKTHERM-8S – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met eco-drive W 8 – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met LMX-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met LFM-8 – šroubovací s kovovým šroubem

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101

5,2 kg/m

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131
A102, SSA-1363-160, 122)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, SSA-1363145)

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA®
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, V-

Konečná
povrchová
úprava

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová
®
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikonově pryskyřičná
®
BETADEKOR VF, VD – pastovitá silikátová

®

2 – 20 mm

průměrně 3
mm

2

®

2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,2 – 0,24 kg/m

®

2

2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m

1,5 – 3,0
mm

• Kromě uvedených hmoždinek mohou být v sestavě použity další typy s ETA podle ETAG 014, za předpokladu, že
splňují následující požadavky:
- průměr talířku ≥ 60 mm
- mají kovový trn, resp. šroub
- tuhost talířku ≥ 0,4 kN/mm pro povrchovou montáž nebo ≥ 0,6 kN/mm pro zapuštěnou montáž
- síla při porušení talířku je větší než větší z hodnot Rpanel a Rjoint – viz Příloha č. 3
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM FIT (ETA-17/0954)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 60 %
povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky z fenolické pěny dle ČSN EN 13166:2012+A2:2016 podrobnější specifikace viz Příloha 2
®

Lepicí
hmoty

50 – 80 mm
1,5 – 3,6 kg/m
2
2,1 – 5 kg/m
2
2,1 – 5 kg/m

ALFAFIX TIS
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
Ejotherm H1 eco – zatloukací s kovovým trnem
Ejot H3 – zatloukací s plastovým trnem
PTH-KZ – zatloukací s kovovým trnem
PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
Hmoždinky PTH-SX – šroubovací s plastovým šroubem
pro
PTH-X – zatloukací s plastovým trnem
mechanické PTH-EX – zatloukací s kovovým trnem
kotvení
Termoz CS 8 – šroubovací se šroubem v kombinaci kov – plast
Koelner TFIX 8 S – šroubovací s kovovým šroubem
Koelner TFIX 8 M – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met WKTHERM-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met WKTHERM-8S – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met FIXPLUG-8 – zatloukací s plastovým trnem

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1

3,8 kg/m

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131
A102, SSA-1363 SM, 122)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, SSA-1363
145)

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G
®
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, V-

®

1 – 20 mm

průměrně 3
mm

2

®

®

Konečná
povrchová
úprava

2

2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,2 – 0,24 kg/m
2

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová
®
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikonově pryskyřičná

2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m

ALFADEKOR G – pastovitá, mozaiková

4 – 6 kg/m

2

1,5 – 3,0
mm
2 mm

• Kromě uvedených hmoždinek mohou být v sestavě použity další typy s ETA podle ETAG 014 nebo EAD 330196-000604, za předpokladu, že splňují následující požadavky:
- průměr talířku ≥ 60 mm
- tuhost talířku ≥ 0,6 kN/mm pro povrchovou montáž
- síla při porušení talířku je větší než větší z hodnot Rpanel a Rjoint – viz Příloha č. 3
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM MONT (STO č. 003-001009)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým kotvením (minimální plocha lepení musí tvořit 40 % povrchu desky
EPS).
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu) podrobnější specifikace viz Příloha 2
®

50 - 250 mm
2

2,1 – 5 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m
2
5 – 10 m /kartuše

ALFAFIX S11
®
ALFAFIX TIS
Lepicí hmoty
®
ALFAFIX PUR (Illbruck PU 010,
Den Braven Thermo Kleber RL-01S)

Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 30 % povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu) podrobnější specifikace viz Příloha 2
®

5 – 10 m /kartuše

ALFAFIX PUR (Illbruck PU 010,
Den Braven Thermo Kleber RL-01S)
Lepicí hmoty
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX TIS

2

2,1 – 5 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m

Hmoždinky
Ejotherm STR H – plastový talířek s kovovým vrutem
pro
Termofix 6H – plastový talířek s kovovým vrutem
mechanické
Termofix B – plastový talířek s kovovým vrutem
kotvení
Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX TIS

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, SSA-1363 SM)

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G
®
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, VEH – systém obkladových pásků BRICK FLEXY

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )
minimálně
2,8 mm,
průměrně 3
mm

®

2

3,8 kg/m

®

®

Konečná
povrchová
úprava

50 – 250 mm
2

2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,2 – 0,24 kg/m
2
0,09 – 0,18 kg/m
2

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová
®
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikonově pryskyřičná
®
BETADEKOR VF, VD – pastovitá, silikátová

2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m

ALFADEKOR G – pastovitá, mozaiková

4 – 6 kg/m

BRICK FLEXY – omítkové pásky k přímému použití
®
ALFAFIX BS – lepicí a spárovací hmota pro BRICK FLEXY

2

2

66 ks/m
2
2,2 – 2,5 kg/m

1,5 – 3,0 mm
2 mm
3 mm
1–2 mm
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM MONT MW (STO č. 003-001060)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Plně lepený ETICS (minimální plocha lepení musí tvořit 100 % povrchu MW lamely).
Izolační
materiál

Minerální vlna (MW) TR80 („lamela“)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2

Lepicí hmoty

ALFAFIX S11
®
ALFAFIX TIS

®

min. 50 mm
2

2,1 – 5 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m

ETICS mechanicky kotvený s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 30 % povrchu MW desky).
Izolační
materiál

Minerální vlna (MW) TR10, TR15 („deska“)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2

Lepicí hmoty

ALFAFIX S11
®
ALFAFIX TIS

2,1 – 5 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m

Hmoždinky
pro
doplňkové
kotvení

Termofix 6H – plastový talířek s kovovým vrutem
Termofix B – plastový talířek s kovovým vrutem
Ejotherm STR H – plastový talířek s kovovým vrutem

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, SSA-1363 SM)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, OMFA 117-S)

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA®
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, V-

Konečná
povrchová
úprava

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová
®
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikonově pryskyřičná
®
BETADEKOR VF, VD – pastovitá, silikátová

®

min. 50 mm
2

®

minimálně
2,8 mm,
průměrně 3
mm

2

3,8 kg/m

®

2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,2 – 0,24 kg/m

®

2

2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m

1,5 – 3,0 mm
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM ALFABRICK (STO č. 003-001036)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 40 % povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu) podrobnější specifikace viz Příloha 2

50 – 340 mm

®

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
Lepicí hmoty
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

4 – 5 kg/m

Hmoždinky
1)
Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
pro
1)
PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
mechanické
kotvení

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101

3,8 kg/m
2
3,8 kg/m

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, SSA-1363 SM)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, OMFA 117-S)

Mezinátěr

EH

0,09 – 0,18 kg/m

BRICK MINI – umělý kámen z lehkého betonu

63 ks/m
2
cca 15 kg/m

KLINKER PR – keramické obkladové pásky 240 x 71 x 10 mm

48 ks/m
2
cca 17 kg/m

®

2

1 – 20 mm

minimálně
2,8 mm,
průměrně 3
mm

2

2

2

15 mm

2

Konečná
povrchová
úprava

®

BETAFIX SF – lepicí hmota pro obkladové prvky
®

ALFAFORM SCK – spárovací hmota pro obkladové prvky
Impregnační nátěr SI – silikonová impregnace k přetírání finálního
2)
povrchu
1)
2)

15 mm

3,0 – 4,0 kg/m

2

1,5 – 2,0 kg/m

2

0,06 – 0,12 kg/m

3 – 4 mm
10 – 12 mm
2

Mechanické kotvení se provádí pouze přes výztuž.
®
U povrchové úpravy KLINKER PR se přetírají pouze spáry se spárovací hmotou ALFAFORM SCK
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM BETABRICK (STO č. 003-001037)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 40 % povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky z minerální vlny s podélnou orientací vlákna (min. TR15),
desky s kolmou orientací vlákna (min. TR80)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2

50 – 340 mm

®

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
Lepicí hmoty
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

4 – 5 kg/m

Hmoždinky
1)
pro
Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
1)
mechanické PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
kotvení

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101

3,8 kg/m
2
3,8 kg/m

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, SSA-1363 SM)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, OMFA 117-S)

Mezinátěr

EH

0,09 – 0,18 kg/m

BRICK MINI – umělý kámen z lehkého betonu

63 ks/m
2
cca 15 kg/m

KLINKER PR – keramické obkladové pásky 240 x 71 x 10 mm

48 ks/m
2
cca 17 kg/m

®

2

1 – 20 mm

minimálně
2,8 mm,
průměrně 3
mm

2

2

2

15 mm

2

Konečná
povrchová
úprava

®

3,0 – 4,0 kg/m

2

3 – 4 mm

ALFAFORM SCK – spárovací hmota pro obkladové prvky

1,5 – 2,0 kg/m

2

10 – 12 mm

Impregnační nátěr SI – silikonová impregnace k přetírání finálního
2)
povrchu

0,06 – 0,12 kg/m

BETAFIX SF – lepicí hmota pro obkladové prvky
®

1)
2)

15 mm

2

Mechanické kotvení se provádí pouze přes výztuž.
®
U povrchové úpravy KLINKER PR se přetírají pouze spáry se spárovací hmotou ALFAFORM SCK
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM ORGANIC (STO č. 060-041591)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Částečně nebo plně lepený ETICS (minimální plocha lepení musí tvořit 40 % povrchu desky EPS) s doplňkovým
kotvením.
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2
®

50 - 400 mm
2

4 – 5 kg/m
2
4 – 5 kg/m
2
4 – 5 kg/m
2
4 – 5 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
Lepicí hmoty ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX TIS

1 – 20 mm
1 – 20 mm
1 – 20 mm
1 – 20 mm
1 – 10 mm

ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 40 %
povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

Desky pěnového polystyrenu (EPS, EPS s přídavkem grafitu)
- podrobnější specifikace viz Příloha 2
®

50 – 340 mm
2

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
Lepicí hmoty ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
®
ALFAFIX TIS

4 – 5 kg/m
2
4 – 5 kg/m
2
4 – 5 kg/m
2
4 – 5 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m

Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
Ejotherm NTK U – zatloukací s plastovým trnem
Ejotherm NT U – zatloukací s kovovým trnem
Ejotherm H1 eco – zatloukací s kovovým trnem
Ejot H3 – zatloukací s plastovým trnem
PTH – zatloukací s plastovým trnem
PTH-KZ – zatloukací s kovovým trnem
PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
PTH-SX – šroubovací s plastovým šroubem
PTH-X – zatloukací s plastovým trnem
PTH-EX – zatloukací s kovovým trnem
Termoz SV II ecotwist – šroubovací s kovovým šroubem
Hmoždinky Termoz CN 8 – zatloukací s trnem v kombinaci kov - plast
pro
Termoz PN 8 – zatloukací s plastovým trnem
mechanické Termoz 8 UZ – šroubovací s plastovým šroubem
kotvení
Termoz 8 NZ – zatloukací s kovovým trnem
Termoz LO 8 – zatloukací s plastovým trnem
Termoz 8 SV – šroubovací s kovovým šroubem
TERMOFIX CF 8 – zatloukací s kovovým trnem
Koelner TFIX 8 S – šroubovací s kovovým šroubem
Koelner TFIX 8 M – zatloukací s kovovým trnem
Koelner TFIX 8 ST – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met WKTHERM-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met LTX-8 – zatloukací s plastovým trnem
Wkret-met LMX-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met LFM-8 – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met LFN-8 – zatloukací s plastovým trnem
Hilti D 8-FV – šroubovací typu HELIX s kovovým šroubem

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX TIS

3,8 kg/m
2
1,5 – 3,6 kg/m

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131 A102,
SSA-1363 SM)

®

2

1 – 20 mm
1 – 20 mm
1 – 20 mm
1 – 20 mm
1 – 10 mm

průměrně 3
mm
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM
®

Součásti STX.THERM ORGANIC (STO č. 060-041591)
®

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G
EH – systém obkladových pásků BRICK FLEXY
®

Konečná
povrchová
úprava

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

Přibližná spotřeba
2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,09 – 0,18 kg/m
2

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová

2,4 – 3,6 kg/m
2
2,4 – 3,6 kg/m

ALFADEKOR G – pastovitá, mozaiková

4 – 6 kg/m

BRICK FLEXY – omítkové pásky k přímému použití
®
ALFAFIX BS – lepicí a spárovací hmota pro BRICK FLEXY

Tloušťka

2

2

66 ks/m
2
2,2 – 2,5 kg/m

1,5 – 3,0 mm
2 mm
3 mm
1–2 mm

• Kromě uvedených hmoždinek mohou být v sestavě použity další typy s ETA podle ETAG 014, za předpokladu, že
splňují následující požadavky:
- průměr talířku ≥ 60 mm
- tuhost talířku ≥ 0,4 kN/mm pro povrchovou montáž nebo ≥ 0,6 kN/mm pro zapuštěnou montáž
- síla při porušení talířku je větší než větší z hodnot Rpanel a Rjoint – viz Příloha č. 3
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE ETICS ŘADY STX.THERM®
®

Součásti STX.THERM ALFA TW (STO č. 060-045254)

Přibližná spotřeba

Tloušťka

Částečně nebo plně lepený ETICS (minimální plocha lepení musí tvořit 40 % povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

120 - 300
mm

Desky Isover TWINNER viz Příloha 2
®

ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11
Lepicí
hmoty

4 – 5 kg/m

2

1 – 20 mm

®

ALFAFIX PUR
- ETICS BOND (výrobce SOUDAL N.V.)
- Thermo Kleber (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Thermo Kleber WINTER (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Illbruck PU 010 (výrobce Tremco Illbruck s.r.o.)

2

5 – 10 m /balení

Nanášený
pruh lepidla
cca 3 cm
široký

ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 40 %
povrchu desky EPS).
Izolační
materiál

120 – 300
mm

Desky Isover TWINNER viz Příloha 2
®

Lepicí
hmoty

ALFAFIX S2
®
ALFAFIX S101
®
ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S11

2,1 – 5 kg/m

2

1 – 20 mm

®

ALFAFIX PUR
- ETICS BOND (výrobce SOUDAL N.V.)
- Thermo Kleber (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Thermo Kleber WINTER (výrobce Autra Den Braven Aerosol)
- Illbruck PU 010 (výrobce Tremco Illbruck s.r.o.)

2

5 – 10 m /balení

Ejotherm STR U 2G – šroubovací s kovovým šroubem
Ejotherm H1 eco – zatloukací s kovovým trnem
Ejot H3 – zatloukací s plastovým trnem
PTH-KZ – zatloukací s kovovým trnem
PTH-S – šroubovací s kovovým šroubem
PTH-SX – šroubovací s plastovým šroubem
PTH-X – zatloukací s plastovým trnem
PTH-EX – zatloukací s kovovým trnem
Hmoždinky
Termoz SV II ecotwist – šroubovací s kovovým šroubem
pro
Termoz CS 8 – šroubovací se šroubem v kombinaci kov – plast
mechanické
Koelner TFIX 8 S – šroubovací s kovovým šroubem
kotvení
Koelner TFIX 8 M – zatloukací s kovovým trnem
Koelner TFIX 8 ST – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met WKTHERM-8 – zatloukací s kovovým trnem
Wkret-met WKTHERM-8S – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met eco-drive 8 – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met eco-drive 8S – šroubovací s kovovým šroubem
Wkret-met FIXPLUG-8 – zatloukací s plastovým trnem
Spiral Anksys SA15+ – injektované kotvení

dle projektové
dokumentace
2
(min. 6 ks/m )

Hmota pro
vytváření
základní
vrstvy

ALFAFIX S1
®
ALFAFIX S101

5,2 kg/m

Výztuž

VT1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131
A102, SSA-1363 SM, 122)
VT1/1 – velikost oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, SSA-1363
145)

®

2

Nanášený
pruh lepidla
cca 3 cm
široký

průměrně 3
mm
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vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM
®

Součásti STX.THERM ALFA TW (STO č. 060-045254)
®

Mezinátěr

HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G
®
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, V-

Konečná
povrchová
úprava

BETADEKOR AF, AD – pastovitá, organická
®
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikonová
®
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikonově pryskyřičná
®
BETADEKOR VF, VD – pastovitá silikátová

®

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

Přibližná spotřeba

Tloušťka

2

0,2 – 0,24 kg/m
2
0,2 – 0,24 kg/m
2

2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m
2
2,4 – 4,0 kg/m

1,5 – 3,0
mm

• Kromě uvedených hmoždinek mohou být v sestavě použity další typy s ETA podle ETAG 014, za předpokladu, že
splňují následující požadavky:
- průměr talířku ≥ 60 mm
- tuhost talířku ≥ 0,5 kN/mm pro povrchovou montáž nebo ≥ 0,6 kN/mm pro zapuštěnou montáž
- síla při porušení talířku je větší než větší z hodnot Rpanel a Rjoint – viz Příloha č. 3
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PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
EPS desky (EPS 70 F, EPS 100 F, EPS s přídavkem grafitu)
EPS desky pro lepený ETICS nebo pro mechanicky připevňovaný ETICS dle ČSN EN 13163+A1:2015.
Vlastnosti

Norma

Třída, úroveň dle ČSN
EN 13163+A1:2015

Hodnota

Objemová hmotnost 143
20 kg/m
Definován na CE značení v souladu s EN
13163+A1:2015

Reakce na oheň

EN 135011+A1:2010

Tepelný odpor

EN 12667

Tloušťka

EN 823

T(1)

 1 mm

Délka

EN 822

L(2)

 2 mm

Šířka

EN 822

W(2)

 2 mm

Pravoúhlost

EN 824

Rovinnost
Povrch
Rozměrová stabilita za
určených teplotních a
vlhkostních podmínek
Rozměrová stabilita za
konstantních laboratorních
podmínek
Krátkodobá nasákavost při
částečném ponoření

EN 825
ETAG 004

Faktor difúzního odporu
Pevnost v tahu kolmo k
rovině desky
Pevnost ve smyku
Modul pružnosti ve smyku

E

 2 mm/m
P(5)
5 mm
Řezná plocha (homogenní, bez povlaku)
S(2)

EN 1604

DS(70,-)1

1%

EN 1603

DS(N)2

0,2%

EN 1609

-

< 1 kg/m

EN 13163

MU 20 – 40
MU 30 – 70

20 – 70

EN 1607

TR100

≥ 100 kPa

EN 12090
EN 12090

SS20
GM1000

≥ 20 kPa
≥ 1000 kPa

2

www.stomix.cz
STOMIX, spol. s r. o., 790 65 Skorošice 197, tel.: +420 584 484 111, fax: +420 584 484 112, e-mail: info@stomix.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 10601; IČ: 48400874, DIČ: CZ48400874

Vytištěno dne: 1.8.2019

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ

Stránka 40 z 63
Rev. č. 09/026.07.2019

vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
®
řady STX.THERM

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
Isover TWINNER dle STO 2014-0889a/P
Sendvičové EPS/MW desky Isover TWINNER pro lepený ETICS nebo pro mechanicky připevňovaný
ETICS.
Vlastnosti
Reakce na oheň

Norma
EN 135011+A1:2010

Hodnota
Třída reakce na oheň B-s1,d0*
Vypočítaný z tloušťky izolantu a deklarovaného
součinitele tepelné vodivosti 0,034 W/m/K

Tepelný odpor
Tloušťka

EN 823

 2 mm

Délka

EN 822

 5 mm

Šířka

EN 822

Rovinnost

EN 825

 4 mm
3 mm
Řezná plocha (homogenní, bez povlaku)

Povrch
Rozměrová stabilita za
určených teplotních a
vlhkostních podmínek
Krátkodobá nasákavost při
částečném ponoření
Dlouhodobá nasákavost
Faktor difúzního odporu
Pevnost v tahu kolmo k
rovině desky za sucha
Pevnost ve smyku
Modul pružnosti ve smyku

EN 1604

Při 70 °C ≤ 1 %

EN 1609

≤ 1 kg/m

2

EN 12087
EN 13163

≤ 3 kg/m
20 – 40

2

EN 1607

≥ 10 kPa

EN 12090
EN 12090

≥ 20 kPa
≥ 1000 kPa

* Třída reakce na oheň B ze strany MW a třída reakce na oheň E ze strany EPS.
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PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
MW desky TR10 – Frontrock MAX E (dvouvrstvá deska TR10)
Desky MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky minimálně 10 kPa (TR10) pro mechanicky připevňovaný
ETICS s doplňkovým lepením.

Vlastnosti
Reakce na oheň

EN 135011+A1:2010

Tepelný odpor

EN 12667

Tloušťka

EN 823

Délka

EN 822

Šířka

EN 822

Pravoúhlost
Rovinnost
Povrch
Rozměrová stabilita za
stanovené teploty a vlhkosti
Krátkodobá nasákavost
Dlouhodobá nasákavost

EN 824
EN 825
ETAG 004

Faktor difúzního odporu

Třída, úroveň dle ČSN
EN 13162+A1:2015

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost
3
≤ 150 kg/m
Definován na CE značení v souladu s EN
13162+A1:2015
-1 % nebo -1 mm*,
T5
+3 mm
A1

-

2%

 1,5 %
≤ 5 mm/m
P(5)
≤ 6 mm
Bez dodatečné úpravy (homogenní, bez povlaku)
-

EN 1604

DS(70,90)

1%

WS
WL(P)

≤ 1 kg/m
2
≤ 3 kg/m

MU1

1

EN 1609
EN 12087
EN 12086 – EN
13162 :2012

Pevnost v tahu kolmo na líc
TR10
EN 1607
desky za suchých podmínek
Pevnost v tahu kolmo na líc
ETAG 004
desky za vlhkých podmínek
Pevnost ve smyku
EN 12090
Modul pružnosti ve smyku
EN 12090
* Uplatní se nejvyšší z uvedených hodnot
Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13162+A1:2015

2

≥ 10 kPa
≥ 5 kPa
-
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PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
MW desky TR10 – jednovrstvé desky TR10
Desky MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky minimálně 10 kPa (TR10) pro mechanicky připevňovaný
ETICS s doplňkovým lepením.

Vlastnosti
Reakce na oheň

EN 135011+A1:2010

Tepelný odpor

EN 12667

Tloušťka

EN 823

Délka

EN 822

Šířka

EN 822

Pravoúhlost
Rovinnost
Povrch
Rozměrová stabilita za
stanovené teploty a vlhkosti
Krátkodobá nasákavost
Dlouhodobá nasákavost

EN 824
EN 825
ETAG 004

Faktor difúzního odporu

Třída, úroveň dle ČSN
EN 13162+A1:2015

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost
3
≤ 150 kg/m
Definován na CE značení v souladu s EN
13162+A1:2015
-3 % nebo -3 mm*,
T4
+5 % nebo +5 mm*
A1

-

2%

 1,5 %
≤ 5 mm/m
P(5)
≤ 6 mm
Bez dodatečné úpravy (homogenní, bez povlaku)
-

EN 1604

DS(70,90)

1%

WS
WL(P)

≤ 1 kg/m
2
≤ 3 kg/m

MU1

1

EN 1609
EN 12087
EN 12086 – EN
13162 :2012

Pevnost v tahu kolmo na líc
TR10
EN 1607
desky za suchých podmínek
Pevnost v tahu kolmo na líc
ETAG 004
desky za vlhkých podmínek
Pevnost ve smyku
EN 12090
Modul pružnosti ve smyku
EN 12090
* Uplatní se nejvyšší z uvedených hodnot
Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13162+A1:2015

2

≥ 10 kPa
≥ 5 kPa
-
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PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
MW lamely TR80
Lamely MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky 80 kPa (TR80) pro plně lepený ETICS s doplňkovým
kotvením.
Vlastnosti
Reakce na oheň

EN 135011+A1:2010

Tepelný odpor

EN 12667

Tloušťka

EN 823

Délka

EN 822

Šířka

EN 822

Pravoúhlost
Rovinnost
Povrch
Rozměrová stabilita za
stanovené teploty a vlhkosti
Krátkodobá nasákavost
Dlouhodobá nasákavost

EN 824
EN 825
ETAG 004

Faktor difúzního odporu

Třída, úroveň dle ČSN
EN 13162+A1:2015

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost
3
≤ 150 kg/m
Definován na CE značení v souladu s EN
13162+A1:2015
-1 % nebo -1 mm*,
T5
+3 mm
A1

-

2%

 1,5 %
≤ 5 mm/m
P(5)
≤ 6 mm
Bez dodatečné úpravy (homogenní, bez povlaku)
-

EN 1604

DS(70,90)

1%

WS
WL(P)

≤ 1 kg/m
2
≤ 3 kg/m

MU1

1

EN 1609
EN 12087
EN 12086 – EN
13162 :2012

Pevnost v tahu kolmo na líc
TR80
EN 1607
desky za suchých podmínek
Pevnost v tahu kolmo na líc
ETAG 004
desky za vlhkých podmínek
Pevnost ve smyku
EN 12090
Modul pružnosti ve smyku
EN 12090
* Uplatní se nejvyšší z uvedených hodnot
Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13162+A1:2015

2

≥ 80 kPa
≥ 50 kPa
≥ 20 kPa
≥ 1000 kPa
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PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
MW desky TR15
Desky MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky minimálně 15 kPa (TR15) pro mechanicky připevňovaný
ETICS s doplňkovým lepením.

Vlastnosti
Reakce na oheň

EN 135011+A1:2010

Tepelný odpor

EN 12667

Tloušťka

EN 823

Délka

EN 822

Šířka

EN 822

Pravoúhlost
Rovinnost
Povrch
Rozměrová stabilita za
stanovené teploty a vlhkosti
Krátkodobá nasákavost
Dlouhodobá nasákavost

EN 824
EN 825
ETAG 004

Faktor difúzního odporu

Třída, úroveň dle ČSN
EN 13162+A1:2015

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost
3
≤ 150 kg/m
Definován na CE značení v souladu s EN
13162+A1:2015
-1 % nebo -1 mm*,
T5
+3 mm
A1

-

2%

 1,5 %
≤ 5 mm/m
P(5)
≤ 6 mm
Bez dodatečné úpravy (homogenní, bez povlaku)
-

EN 1604

DS(70,90)

1%

WS
WL(P)

≤ 1 kg/m
2
≤ 3 kg/m

MU1

1

EN 1609
EN 12087
EN 12086 – EN
13162 :2012

Pevnost v tahu kolmo na líc
TR15
EN 1607
desky za suchých podmínek
Pevnost v tahu kolmo na líc
ETAG 004
desky za vlhkých podmínek
Pevnost ve smyku
EN 12090
Modul pružnosti ve smyku
EN 12090
* Uplatní se nejvyšší z uvedených hodnot
Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13162+A1:2015

2

≥ 15 kPa
≥ 6 kPa
-
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PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE IZOLANTŮ
Desky z fenolické pěny (PF) Kooltherm K5
Vlastnosti

Třída, úroveň dle ČSN
EN 13166+A2:2016

Norma

Reakce na oheň

EN 135011+A1:2010

Tepelný odpor

EN 12667

Hodnota

C-s2, d0
Definován na CE značení v souladu s EN
13166+A2:2016

Tloušťka

EN 823

T1

 2 pro tloušťku < 50 mm
-2 až +3 mm pro tloušťku
50 – 100 mm
-2 až +5 mm pro tloušťku
> 100 mm

Délka

EN 822

-

 5 mm

Šířka

EN 822

Pravoúhlost

EN 824

Rovinnost

EN 825

Povrch

ETAG 004

Rozměrová stabilita za
stanovené teploty a vlhkosti
Krátkodobá nasákavost
Faktor difúzního odporu
Pevnost v tahu kolmo na líc
desky za suchých podmínek
Pevnost ve smyku
Modul pružnosti ve smyku

 3 mm
Sb ≤ 5 mm/m
Sd ≤ 2 mm/m
≤ 5 mm
Bez dodatečné úpravy (homogenní, s textilií na
bázi skla na povrchu)
DS(70,90)
∆ε ≤ 1,5 %
DS(-20, -)
2
WS 2
≤ 1 kg/m
-

EN 1604
EN 1609
EN 12086 – EN
13162 :2012

-

35

EN 1607

TR80

≥ 80 kPa

EN 12090
EN 12090

-

-

Třídy a úrovně u jednotlivých vlastností odpovídají EN 13166+A2:2016
Třída reakce na oheň C-s2, d0 je ověřena pro každý izolant tloušťky min. 10 mm.
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PŘÍLOHA 3 – TABULKOVÉ HODNOTY PRO NÁVRH MECHANICKÉHO
PŘIPEVNĚNÍ ETICS HMOŽDINKAMI
Hodnoty Rpanel a Rjoint pro výpočet odolnosti proti protažení hmoždinky izolantem R d:
Izolant EPS

Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
EPS
Maximální
zatížení

Popis kotvy
Vlastnosti
EPS
Maximální
zatížení

Popis kotvy
Vlastnosti
EPS
Maximální
zatížení

Ejotherm NT U
Ejotherm STR U 2G
Ejotherm NTK U
Termoz 8 UZ
Termoz 8 NZ
PTH-KZ

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
EPS
Ve spáře
Rjoint
mezi EPS

Povrchová montáž
≥ 60
≥ 60

Obchodní název
Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
EPS
Ve spáře
Rjoint
mezi EPS

Termoz SV II ecotwist
Speciální montáž
≥ 60
≥ 100

Obchodní název
Způsob montáže
Průměr kotvy (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
EPS
Ve spáře
Rjoint
mezi EPS

SpiralAnksys SA15+
Speciální montáž
14
≥ 80

Ejotherm H1 eco
Ejot H3
PTH-S
PTH-SX
PTH-X
PTH-EX
Termoz CS 8
Termoz CN 8
Termoz PN 8
Termoz LO 8
TERMOFIX CF 8
Koelner TFIX 8 S
Koelner TFIX 8 M
Koelner TFIX 8 ST
WKTHERM-8
WKTHERM-8S
Wkret-met eco-drive 8
Wkret-met eco-drive 8S
Wkret-met LTX-8
Wkret-met LMX-8
Wkret-met LFM-8
Wkret-met LFN-8
Wkret-met FIXPLUG-8
Hilti SD-FV 8
Povrchová montáž
≥ 50

Ejotherm STR U 2G
PTH-SX
PTH-S
Wkret-met eco-drive 8
Wkret-met eco-drive 8S
Koelner TFIX 8 ST
Termoz 8 SV

Zapuštěná montáž
≥ 100

≥ 100
0,51 kN

0,41 kN

0,47 kN

0,40 kN

0,36 kN

0,36 kN

≥ 100
0,49 kN
0,44 kN

≥ 100
0,79 kN
0,73 kN
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Izolant MW TR15
Ejotherm STR U 2G
Ejotherm H1 eco
PTH-KZ
PTH-S
PTH-EX
Termoz CS 8
Termoz CN 8
TERMOFIX CF 8
Koelner TFIX 8 S
Koelner TFIX 8 M
Koelner TFIX 8 ST
Wkret-met WKTHERM-8
Wkret-met WKTHERM-8S
Wkret-met LMX-8
Wkret-met LFM-8
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
≥ 60
≥ 50
≥ 100

Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
MW TR15

Maximální
zatížení

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
za sucha
mezi MW
V ploše
Rpanel
za vlhka
MW
Ve spáře
Rjoint
za vlhka
mezi MW

≥ 15
0,44 kN

0,44 kN

0,41 kN

0,41 kN

0,32 kN

0,32 kN

0,24 kN

0,24 kN

Izolant Frontrock MAX E (TR10)

Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
Frontrock
MAX E
Maximální
zatížení

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
za sucha
mezi MW

Ejotherm STR U 2G
Ejotherm H1 eco
PTH-KZ
PTH-S
PTH-EX
Termoz CS 8
Termoz CN 8
TERMOFIX CF 8
Koelner TFIX 8 S
Koelner TFIX 8 M
Koelner TFIX 8 ST
Wkret-met WKTHERM-8
Wkret-met WKTHERM-8S
Wkret-met LMX-8
Wkret-met LFM-8
Povrchová montáž
≥ 60
≥ 100
≥ 10
0,60 kN
0,48 kN
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Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
Frontrock
MAX E
Maximální
zatížení

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
za sucha
mezi MW

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

Ejotherm STR U 2G
Ejotherm H1 eco
PTH-KZ
PTH-S
PTH-EX
Termoz CS 8
Termoz CN 8
Ejotherm STR U 2G +
TERMOFIX CF 8
přídavný talíř VT 2 G
Koelner TFIX 8 S
Koelner TFIX 8 M
Koelner TFIX 8 ST
Wkret-met WKTHERM-8
Wkret-met WKTHERM-8S
Wkret-met LMX-8
Wkret-met LFM-8
Zapuštěná montáž
≥ 60
112,5
≥ 100

Eco-drive W

Speciální montáž
110

≥ 10
0,31 kN

0,81 kN

1,29 kN

0,33 kN

0,83 kN

0,83 kN

Izolant MW TR10

Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
MW TR10

Maximální
zatížení

Tuhost talířku
Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu
kolmo k rovině desky
(kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
mezi
za sucha
MW
V ploše
Rpanel
za vlhka
MW
Ve spáře
Rjoint
mezi
za vlhka
MW

Termoz CN 8
TERMOFIX CF 8
Wkret-met LMX-8
Wkret-met LFM-8

≥ 0,3 kN/mm
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
≥ 60
≥ 60
≥ 60
≥ 100

Ejotherm STR U 2G
Ejotherm H1 eco
PTH-KZ
PTH-S
PTH-EX
Termoz CS 8
Koelner TFIX 8 S
Koelner TFIX 8 M
Koelner TFIX 8 ST
Wkret-met WKTHERM-8
Wkret-met WKTHERM-8S
≥ 0,6 kN/mm
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
≥ 60
≥ 60
≥ 50
≥ 100

≥ 10
0,37 kN

0,37 kN

0,48 kN

0,48 kN

0,27 kN

0,27 kN

0,39 kN

0,39 kN

0,19 kN

0,19 kN

-

-

0,18 kN

0,18 kN

-

-
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Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
MW TR10
Maximální
zatížení

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
za sucha
mezi MW

Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
MW TR10
Maximální
zatížení

Popis kotvy
Vlastnosti
MW TR10
Maximální
zatížení

PTH-KZ
PTH-S
PTH-EX
+ BRAVOLL IT PTH 100
100
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PTH-KZ
PTH-S
PTH-EX
+ BRAVOLL IT PTH 140
Povrchová montáž
140
≥ 100

Koelner TFIX 8 S
+ Koelner KWL 090

90

≥ 10
0,61 kN

0,80 kN

0,54 kN

0,44 kN

0,56 kN

0,47 kN

Termoz CN 8
+ talířek DT 110N

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
za sucha
mezi MW

Povrchová montáž
110

Obchodní název
Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
za sucha
MW
Ve spáře
Rjoint
za sucha
mezi MW

Wkret-met eco-drive W 8
Speciální montáž
≥ 110
≥ 100

PTH-KZ
PTH-S
Ejotherm STR U 2G
PTH-EX
+ Ejotherm VT 90 2G
+ BRAVOLL ZT 100
Zapuštěná montáž
100
112,5
≥ 100
≥ 10

0,56 kN

0,63 kN

0,78 kN

0,37 kN

0,58 kN

0,60 kN

≥ 10
0,63 kN
0,47 kN
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Izolant Isover TWINNER

Obchodní název
Popis kotvy

Vlastnosti
Isover
TWINNER
Maximální
zatížení

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
EPS
Ve spáře
Rjoint
mezi EPS
Obchodní název

Popis kotvy
Vlastnosti
Isover
TWINNER
Maximální
zatížení

Popis kotvy
Vlastnosti
EPS
Maximální
zatížení

Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
Rpanel
V ploše
Rjoint
Ve spáře
Obchodní název
Způsob montáže
Průměr kotvy (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
V ploše
Rpanel
EPS
Ve spáře
Rjoint
mezi EPS

Hmoždinky pro systém
STX.THERM® ALFA TW
s tuhostí talířku větší než
0,6 kN/mm

Ejotherm STR U 2G
PTH-SX
PTH-S
Wkret-met eco-drive W 8
Wkret-met eco-drive S 8
Fischer Termoz CS 8
Koelner TFIX-8ST

Ostatní vhodné
hmoždinky pro systém
STX.THERM® ALFA TW
s tuhostí talířku větší
než 0,6 kN/mm
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
60 a více
≥ 120
≥ 100
0,86 kN

0,69 kN

0,72 kN

0,35 kN

Fischer Termoz SV II
ecotwist
Speciální montáž
60
≥ 120
≥ 100
0,49 kN
0,44 kN
SpiralAnksys SA15+
Speciální montáž
14
≥ 80
≥ 100
0,57 kN
0,57 kN

Izolant desky z fenolické pěny (PF)
Popis kotvy

Vlastnosti PF
Maximální
zatížení

Obchodní název
Způsob montáže
Průměr talíře (mm)
Tloušťka (mm)
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky (kPa)
Rpanel
V ploše
Rjoint
Ve spáře

Fisher Termoz CS 8
Povrchová montáž
60
≥ 80
≥ 80
0,82 kN
0,77 kN
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PŘÍLOHA 3 – TABULKOVÉ HODNOTY PRO NÁVRH MECHANICKÉHO
PŘIPEVNĚNÍ ETICS HMOŽDINKAMI
Parametry hmoždinek
Typ hmoždinky

Kategorie
použití dle
ETAG 014

Délka L
[mm]

Jmenovitý
průměr
vrtáku d0
[mm]

Maximální
řezný
průměr
vrtáku dcut
[mm]

Minimální
účinná
hloubka
kotvení hef
[mm]

Celková
hloubka
kotvení
hnom
[mm]

Minimální
hloubka
vrtu h1
[mm]

Tuhost
talířku6)
[kN/mm]

Bodový činitel
prostupu tepla
χp5)
[mW/K]

Platná
ETA

A,B,C,D,E

115 – 455

8

8,45

25 / 651)

35 / 751)2)

0,6

0,002 / 0,0017)

04/0023

Ejotherm NT U

A,B,C

95 – 215

8

8,45

25

35

0,6

0,002

05/0009

Ejotherm NTK U

A,B,C

90 – 210

8

8,45

40

50

0,6

0

07/0026

Ejotherm H1 eco

A,B,C

95 – 295

8

8,45

25

35

0,6

0,001

11/0192

Ejot H3

A,B,C

75 – 235

8

8,45

25

35

0,6

0

14/0130

PTH

A,B,C

55 – 175

8

8,45

30

35

45

0,4

08) / 0,001

05/0055

PTH-KZ

A,B,C

75 – 275

8

8,45

30

35

45

0,7

0,002

05/0055

PTH-S

A,B,C,D,E

95 – 455

8

8,45

25

25/651)

35/751)

0,9

0,002

08/0267

PTH-SX

A,B,C,D,E

115 – 225

8

8,45

35

35/551)

45/651)3)

0,7

0

10/0028

PTH-X

A,B,C,D

115 – 255

8

8,45

35

45

0,6

0

13/0951

PTH-EX

A,B,C,D

115 – 355

8

8,45

25

35

0,6

0,001

13/0951

A,B,C,D,E

-

8

8,45

35

-

55

0,96

0 – 0,0028)

12/0208

Termoz 8 NZ

A,B,C,D

110 – 230

8

8,45

35

45

0,5

0,002

03/0019

Termoz 8 UZ

A,B,C

110 – 230

8

8,45

35

45

0,5

0

02/0019

Termoz CS 8

A,B,C,D,E

110 – 390

8

8,45

35

45

0,6

0,001 / 0,0028)

14/0372

Termoz CN 8

A,B,C,D

110 – 390

8

8,45

35

45

0,4

08) / 0,001

09/0394

Termoz PN 8

A,B,C

110 – 230

8

8,45

35

45

0,6

0

09/0171

Termoz LO 8

A,B

110 – 230

8

8,45

35

45

0,4

0

10/0460

Termoz CN 8

A,B,C,D

110 – 230

8

8,45

35

45

0,6

0 / 0018)

09/0394

Termoz 8 SV

A,B,C,D,E

130 – 250

8

8,45

35

45

1,1

0,002

06/0180

TERMOFIX CF 8

A,B,C

100 – 240

8

8,45

27,5

35

0,5

0,002

07/0287

Koelner TFIX 8 S

A,B,C,D,E

95 – 295

8

8,45

25/651)

40/801)

0,6

0,002

11/0144

Koelner TFIX 8 M

A,B,C

75 – 295

8

8,45

35

1,0

0,002

07/0336

Koelner TFIX 8 ST

A,B,C,D,E

95 – 295

8

8,45

40/801)

0,6

0,002

11/0144

Hilti D 8-FV

A,B,C

155 mm

8

8,45

25

45

-

Hilti SD-FV 8

A,B,C

70 – 250

8

8,45

30

50

0,3

0

03/0028

Wkret-met eco-drive 8

A,B,C,D,E

130 – 490

8

8,45

35 / 551)

45 / 651)

0,6

0,002

13/0107

Wkret-met eco-drive 8S

A,B,C,D,E

130 – 490

8

8,45

35 / 551)

45 / 651)

0,6

Wkret-met LTX-8

A,B,C,D,E

95 – 195

8

8,45

50

60

0,2

0

09/0001

Wkret-met LMX-8

A,B,C,D,E

95 – 195

8

8,45

50

60

0,2

0,003

09/0001

Wkret-met LFN-8

A,B

100 – 200

8

8,45

60

70

Wkret-met LFM-8

A,B

100 – 200

8

8,45

60

70

A,B,C

95 – 355

8

8,45

25

35

0,6

0,002

11/0232

A,B,C,D,E

95 – 355

8

8,45

25 / 651)

35 / 751)

0,6

0,002

13/0724

A,B,C

99 – 299

8

8,45

40

60

0,6

Ejotherm STR U 2G

Termoz SV II ecotwist

Wkret-met WKTHERM 8
Wkret-met WKTHERM 8S
Wkret-met FIXPLUG-8

30

25
25/651)

4)

40

Spiral Anksys SA15+
A,B,C,E,O
140 - 360
14
60
70
70
1)
– platí pro kategorii použití E
2)
– minimální hloubka vrtu h1 pro zapuštěnou montáž je 50 mm, pro kategorii E pak 90 mm
3)
– minimální hloubka vrtu h1 pro zapuštěnou montáž je 60 mm, pro kategorii E pak 80 mm
4)
– speciální kotva pro injektované kotvení (pouze pro STX.THERM® ALFA)
5)
– dle předpisu EOTA TR 025
6)
– dle předpisu EOTA TR 026
7)
– platí pro zapuštěnou montáž s uzavíracím víčkem (velkou zátkou)
8)
– v závislosti na tloušťce izolace, způsobu montáže a vyplnění montážního otvoru – viz ETA výrobce hmoždinky
9)
– platí při zapuštění kotvy min. 14 mm pod vnější úroveň izolace

07/0288

13/0107

06/0080
06/0080

-

11/0231
9)

0,001 / 0,002

13/0527
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PŘÍLOHA 3 – TABULKOVÉ HODNOTY PRO NÁVRH MECHANICKÉHO
PŘIPEVNĚNÍ ETICS HMOŽDINKAMI
Součinitel bezpečnosti při montáži hmoždinky γMc

Ejotherm STR U 2G
PTH-S
PTH-SX
Termoz 8 UZ
Termoz 8 SV
Termoz CS 8
Termoz SV II ecotwist
Hilti D 8-FV
Koelner TFIX 8 S
Koelner TFIX 8 ST
Wkret-met LFM-8
Wkret-met WKTHERM-8
S
Wkret-met eco-drive 8
Wkret-met eco-drive 8S

Ejotherm NT U
Ejotherm NTK U
Ejotherm H1 eco
Ejot H3
PTH-KZ
PTH
PTH-X
PTH-EX
Termoz LO 8
Termoz CN 8
Termoz PN 8
Termoz 8 NZ
TERMOFIX CF 8
Hilti SD-FV 8
Koelner TFIX 8 M
Wkret-met LTX-8
Wkret-met LMX-8
Wkret-met LFN-8
Wkret-met WKTHERM-8
Wkret-met FIXPLUG-8

Obyčejný beton prostý nebo
vyztužený třídy nejméně C 12/15
tloušťky nejméně 100 mm

1,5

2,1

2,0

Pohledová betonová vrstva
sendvičových stěnových panelů
1)
(moniérka) tloušťky nejméně 50 mm

1,6

2,3

2,0

2,9

2,0

Druh podkladního materiálu

Spiral Anksys
SA15+
včetně výplňové
hmoty SAF1,
případně SAF3

2)

2,1

Zdivo nebo dílce z dutinových prvků

1,8

2,5

3)

2,0

Zdivo nebo dílce z lehkého betonu
z pórovitého kameniva

2,4

3,2

3)

2,0

Zdivo nebo dílce z autoklávovaného
pórobetonu

1,8

2,5

2,0

Jiný druh podkladního materiálu

2,4

3,2

2,0

Zdivo z plných cihel nebo kamene

1)

Pro vrstvu menší tloušťky se použijí hodnoty platné pro dutinové materiály
2)
Za plné se považují i zdící materiály o ploše otvorů do 15 % úložné plochy.
3)
Zatloukací hmoždinky se smějí použít pouze pro ty podkladní materiály, u kterých bylo ověřeno dosažení požadovaného
trvalého kotevního účinku
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Údaje k osazení hmoždinek
Podklad

Plné pálené a
silikátové
(vápenopískové) cihly

beton

Svisle děrované pálené a
silikátové (vápenopískové)
cihly, plné a dutinové
tvárnice z lehkého betonu

Ejotherm STR U 2G, Ejotherm NT U, Ejotherm NTK U, Ejotherm H1 eco, Ejot H3, Termoz 8 NZ, Termoz 8 UZ,
PTH-S, PTH-SX, PTH-X, PTH-EX, Termoz LO 8, Termoz CN 8, Termoz CS 8, Termoz PN 8, Termoz 8 SV,
TERMOFIX CF 8, Koelner TFIX 8 S, Koelner TFIX 8 ST, Koelner TFIX 8 M, Wkret-met LTX-8, Wkret-met LMX-8,
Wkret-met LFN-8, Wkret-met LFM-8, Wkret-met WKTHERM-8, Wkret-met WKTHERM-8S, Wkret-met eco-drive 8,
Wkret-met eco-drive 8S, Wkret-met FIXPLUG-8, Hilti SD-FV 8, Hilti D 8-FV, Spiral Anksys SA15+
Min. tloušťka podkladu [mm]*

100

100

100

Rozteč kotev [mm]

100

100

100

Vzdálenost od kraje podkladu [mm]

100

100

100

Min. tloušťka podkladu [mm]*

100

115

115

Rozteč kotev [mm]

100

100

100

Vzdálenost od kraje podkladu [mm]

50

100

100

PTH-KZ, PTH

Koelner TFIX 8 S, Koelner TFIX 8 ST - pórobeton
Min. tloušťka podkladu [mm]*

100

Rozteč kotev [mm]

100

Vzdálenost od kraje podkladu [mm]

110

*

- pokud je tloušťka podkladu menší, musejí se provést výtahové zkoušky na stavbě dle ETAG 014

Spolehlivost montáže vybraných hmoždinek
Spolehlivost montáže
pro kategorii A

Typ hmoždinky
Ejotherm STR U 2G
Ejotherm STR U 2G

2)

1)

Spolehlivost montáže
pro kategorii C

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

Ejotherm NT U

0,7 mm

3,8 mm

Ejotherm NTK U

0,7 mm

6,4 mm

PTH-S

0,7 mm

0,7 mm

1)

1)

– zkouška dle Zkušebního předpisu 1 – Posouzení spolehlivosti montáže hmoždinek (vydaných CZB)
2)
– zapuštěná montáž
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PŘÍLOHA 3 – TABULKOVÉ HODNOTY PRO NÁVRH MECHANICKÉHO
PŘIPEVNĚNÍ ETICS HMOŽDINKAMI
Geometrické rozmístění hmoždinek
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PŘÍLOHA 4 - KATEGORIE ODOLNOSTI PROTI MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ DLE ETAG 004
Izolant EPS (specifikace viz Příloha č. 2)

Izolant MW desky (specifikace viz Příloha č. 2)

Základní vrstva +
konečná povrchová
úprava

1x
skleněná
síťovina
VT1

2x
skleněná
síťovina
VT1

1x skleněná
síťovina VT1 +
pancéřová
tkanina R330

Základní vrstva +
konečná povrchová
úprava

1x
skleněná
síťovina
VT1

BETADEKOR® A.15

II

I

I

BETADEKOR® A.15

II

I

I

II

I

I

II

I

I

®

II

BETADEKOR A.20
®

I

II

BETADEKOR A.30
BETADEKOR® SI.15
BETADEKOR® SI.20

®

BETADEKOR A.30

I

I

II

BETADEKOR A.20

I

I

II

®

®

I

II

II

I

II

I

II

I

II

I

I / II

I

BETADEKOR SI.20

I

I

BETADEKOR SI.30

I

®

BETADEKOR® V.15

II

I

BETADEKOR V.15

II

®

BETADEKOR® V.20

II

I

BETADEKOR V.20

II

®

BETADEKOR® V.30

II

I

2)

BETADEKOR V.30

II

®

BETADEKOR® SA.15

II

BETADEKOR SA.15

I

®

BETADEKOR® SA.20

II

BETADEKOR SA.20

I

®

BETADEKOR® SA.30

II

I

II / III1)

I

I

I

BRICK FLEXY
1)

I

®
®

BETADEKOR® SI.30

ALFADEKOR G

II

BETADEKOR SI.15

I

II

II

II

II

II

BETADEKOR SA.30
2)

2x
1x skleněná
skleněná síťovina VT1 +
síťovina
pancéřová
VT1
tkanina R330

II
®

Platí pro základní vrstvu ALFAFIX S101

I

Platí pro základní vrstvu ALFAFIX® S1

Izolant MW lamely (specifikace viz Příloha 2)

Izolant PF desky (specifikace viz Příloha 2)

Základní vrstva +
konečná povrchová
úprava

1x
skleněná
síťovina
VT1

2x
skleněná
síťovina
VT1

1x skleněná
síťovina VT1 +
pancéřová
tkanina R330

BETADEKOR® A.15

II

I

I

II

I

I

®

BETADEKOR A.20
®

BETADEKOR A.30
®

II

I

I

Základní vrstva +
konečná
povrchová úprava
BETADEKOR® A.
®

BETADEKOR SI.
®

1x
skleněná
síťovina
VT1

II

I

BETADEKOR V.

II

II

I

ALFADEKOR G

II

II

I

BETADEKOR V.15

II

I

BETADEKOR® V.20

II

I

II

I

®

BETADEKOR SI.20
®

BETADEKOR SI.30
®

®

BETADEKOR V.30

1x skleněná
síťovina VT1 +
pancéřová
tkanina R330

II

II

BETADEKOR SI.15

2x
skleněná
síťovina
VT1

I – Pásmo na úrovni přízemí snadno přístupné veřejnosti a vystavené nárazům tvrdých předmětů, ale nepodléhající hrubému zacházení
II – Pásmo vystavené nárazům vrhaných nebo kopaných předmětů, ale na takových veřejných prostranstvích, kde výška systému omezí rozsah nárazů, nebo v
nižších úrovních, kde budova je přístupna hlavně osobám, které mají zájem ji šetřit
III – Pásmo, které s největší pravděpodobností nebude vystaveno nárazům vyvolaným lidmi nebo vrženými nebo kopanými předměty
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PŘÍLOHA 5 – TEPELNĚ TECHNICKÉ A DIFÚZNÍ VLASTNOSTI
JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ ETICS ŘADY STX.THERM®
Paroproustnost vnějšího souvrství ETICS dle ETA 05/0054 a ETA 05/173
Vnější souvrství:
®
Základní vrstva ALFAFIX S101 + konečné
povrchové úpravy s odpovídajícími mezinátěry
®
BETADEKOR AF15
®
BETADEKOR AF20 / AD20
®
BETADEKOR AF30 / AD25 / AD30

Ekvivalentní vzduchová vrstva sd
≤ 0,25 m
≤ 0,25 m
≤ 0,28 m

®

≤ 0,14 m
≤ 0,14 m
≤ 0,16 m

®

≤ 0,29 m
≤ 0,20 m
≤ 0,21 m

BETADEKOR VF15
®
BETADEKOR VF20 / VD20
®
BETADEKOR VF30 / VD25 / VD30

®

≤ 0,10 m
≤ 0,12 m
≤ 0,13 m

ALFADEKOR G
BRICK FLEXY

≤ 0,39 m
≤ 0,27 m

BETADEKOR SIF15
®
BETADEKOR SIF20 / SID20
®
BETADEKOR SIF30 / SID25 / SID30
BETADEKOR SAF15
®
BETADEKOR SAF20 / SAD20
®
BETADEKOR SAF30 / SAD25 / SAD30

Vnější souvrství:
®
Základní vrstva ALFAFIX S1 + konečné
povrchové úpravy s odpovídajícími mezinátěry
®
BETADEKOR AF15
®
BETADEKOR AF20 / AD20
®
BETADEKOR AF30 / AD25 / AD30

Ekvivalentní vzduchová vrstva sd
≤ 0,37 m
≤ 0,39 m
≤ 0,26 m

®

≤ 0,16 m
≤ 0,18 m
≤ 0,20 m

®

≤ 0,19 m
≤ 0,19 m
≤ 0,21 m

BETADEKOR VF15
®
BETADEKOR VF20 / VD20
®
BETADEKOR VF30 / VD25 / VD30

®

≤ 0,09 m
≤ 0,11 m
≤ 0,12 m

ALFADEKOR G
BRICK FLEXY

≤ 0,35 m
≤ 0,34 m

BETADEKOR SIF15
®
BETADEKOR SIF20 / SID20
®
BETADEKOR SIF30 / SID25 / SID30
BETADEKOR SAF15
®
BETADEKOR SAF20 / SAD20
®
BETADEKOR SAF30 / SAD25 / SAD30
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PŘÍLOHA 6 – PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH DETAILŮ ETICS
Ukončení u rámu okna u ostění

Dilatační spára v ETICS

Ukončení u střechy

Založení nad terénem

Ukončení parapetu u ostění

Prostup prvku systémem
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PŘÍLOHA 7 – PROVEDENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ ETICS ŘADY
STX.THERM® V SOULADU S ČSN 73 0810
Varianta řešení detailů nadpraží ETICS STX.THERM® ALFA dle PKO-16-058 v souladu
s normou ČSN 73 0810:2016 a ČSN ISO 13785-1
A) Řešení pro nadpraží

B) Řešení pro ostění

Legenda:

®

1 – stavební podklad; 2 – lepicí hmota pouze ALFAFIX S2; 3 – tepelně izolační desky EPS; 4 – základní
vrstva ETICS; 5 – základní nátěr; 6 – konečná povrchová úprava; 7 – systémové hmoždinky (zapuštěné
s krytkou/lícující); 8 – rohový profil s okapničkou AFD / rohový profil AFC; 9 – okenní začišťovací profil;
10 – izolační pásek z minerální vlny tloušťky min. 20 mm
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PŘÍLOHA 8 – DOPORUČENÉ ODSTÍNY MEZINÁTĚRU HC-4 PRO
VYBRANÉ VZORY OMÍTKOVINY ALFADEKOR
Vzor
ALFADEKOR F,
ALFADEKOR G

Vzor
ALFADEKOR F,
ALFADEKOR G

Odstín
mezinátěru

Odstín
mezinátěru

102

246-1

215

112-2

104

0100

216

112-2

105

304-1

217

304-1

106

0100

218

084-1

107

304-1

219

084-1

108

0100

220

161-4

109

0100

221

161-4

110

304-1

222

161-4

111

0100

114

333-2

115

0100

116

333-2

118

241-2

119

171-2

120

304-1

121

304-1

122

304-1

123

374-1

124

304-1

125

304-1

200

245-1

201

354-1

202

353-1
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PŘÍLOHA 9 – MANIPULACE A NAKLÁDÁNÍ S HMOTAMI A
PŘÍSLUŠENSTVÍM ETICS
Přeprava a skladování
• Materiály a hmoty pro ETICS se musejí přepravovat a skladovat v původních obalech. Při skladování
musí být dodržována lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.
• Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodané v suchém stavu se skladují v původních obalech
v suchém prostředí na dřevěném roštu, paletě.
• Omítky dodávané v pastovité formě se skladují v původních obalech chráněných před mrazem a přímým
slunečním zářením.
• Penetrační nátěry a základní barvy se skladují v původních obalech chráněných před mrazem a přímým
slunečním zářením.
• Desky tepelné izolace se skladují v suchém prostředí uložené naplocho na rovné podložce. Musejí být
chráněny před mechanickým poškozením, UV zářením a působením organických rozpouštědel. EPS
desky s přídavkem grafitu se skladují výhradně v původních obalech a je potřeba je chránit před přímým
slunečním zářením.
• PF desky musejí být během skladování a aplikace chráněny proti vlhkosti.
• Skleněná síťovina se skladuje v rolích nastojato. Musí být uložena v suchém prostředí, chráněna před
UV zářením a před tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace.
• Hmoždinky musí být chráněné před mrazem a UV zářením.
• Lišty a profily se skladují uložené podélně na rovné podložce. PVC profily a profily s integrovanou
skleněnou síťovinou se musí zajistit ochrana před UV zářením. PVC profily s PE lepivou páskou mohou
být v temperovaných prostorech pouze omezenou dobu.

Nakládání s odpady
• Likvidace nepoužitých zbytků hmot se provádí dle příslušných bezpečnostních listů jednotlivých hmot.
• Zbytky pastovitých hmot určené k okamžitému použití se likvidují zajištěním přístupu vzduchu a po
vytvrzení se deponují jako ostatní odpad (170904 - Směsné stavební a demoliční odpady).
• Zbytky hmot na bázi cementu se likvidují zakropením vodou a po vytvrzení se deponují jako ostatní
odpad (170101 - Beton).
• Obaly pastovitých hmot se likvidují jako ostatní odpad (150102 - Plastové obaly).
• Obaly suchých hmot na bázi cementu se likvidují jako ostatní odpad (150106 - Směsné obaly).
• Zbytky tepelných izolantů z pěnového polystyrenu a minerální vlny se likvidují jako ostatní odpad
(170604 - Izolační materiál).
• Zbytky hliníkových zakládacích lišt a ukončovacích profilů se likvidují jako ostatní odpad (170402 Hliník).
• Zbytky plastových lišt se skleněnou síťovinou a skleněná síťovina se likvidují jako ostatní odpad (170904
-Směsné stavební a demoliční odpady).
• Zbytky plastových lišt a profilů bez skleněné síťoviny se likvidují jako ostatní odpad (170203 - Plasty).
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PŘÍLOHA 10 – DOKUMENTACE PRO PŘÍPRAVU A PROVEDENÍ ETICS
• Projektová dokumentace obsahuje zejména:
- technickou zprávu
- doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrženým ETICS a
případně energetických vlastností budovy dle požadavků ČSN 73 0540-2 a ostatních předpisů
(vyhl. MPO č. 291/2001 Sb., zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění aj.)
- požárně technické řešení
- statické řešení včetně zprávy statika
- výkresovou dokumentaci
- projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb
- projektová dokumentace musí být zpracována osobou s oprávněním k projektové činnosti ve výstavbě
• Technická zpráva obsahuje zejména:
- identifikační údaje
- údaje o provedených zjištěních a měřeních
- údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro montáž ETICS
- popis technického řešení úprav včetně dimenzí ETICS a návaznosti na stávající konstrukce
- výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS
- rozpis spotřeby materiálu
• Výkresová dokumentace obsahuje zejména:
- situaci
- půdorysy a řezy ve vhodném měřítku s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzí ETICS
- pohledy s vyznačením struktury a barevného řešení konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých
plochách
- rozhodující detaily ETICS a jejich návaznosti na stávající konstrukce
• Stavební dokumentace obsahuje zejména:
- specifikaci ETICS včetně příslušenství
- dokumentaci ETICS
- doložení ETICS certifikáty a prohlášeními o shodě dle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb.,
v platném znění, aj.)
- údaje o provedených zjištěních a případné návazné upřesnění projektové dokumentace
- výrobní projektovou dokumentaci detailů neřešených dle projektové dokumentace
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PŘÍLOHA 11 – DOPORUČENÍ PRO ZATEPLENÍ BUDOV SYSTÉMU
KORD
Obecně
®

• Pro zateplení systému KORD je možné použít pouze systémy ETICS STX.THERM MONT a
®
STX.THERM MONT MW ve vybraných skladbách.
• Pro správný návrh zateplení se doporučuje využít odborného poradce společnosti STOMIX, spol. s r.o. a
aplikaci ETICS provádět zaškolenými a prověřenými realizátory.
• Návrh zateplení musí být připraven odborně způsobilou osobou (např. projektant). Projektová
dokumentace musí obsahovat kladečský list a statický výpočet. Kladečský list předepisuje, v jakých
místech budou umístěny výztuhy podkladu a v jakých místech bude provedeno kotvení ETICS.

Příprava podkladu
• Před montáží ETICS se demontují všechny dílce a oplechování (např. plech z paždíků), které nejsou
nosnou konstrukcí, případně nejsou podkladem pro uplatnění ETICS.
• Podklad je tvořen převážně hliníkovými plechy o tloušťce 0,6 mm. Tyto musí být před provedením
zateplení systémem ETICS vyztuženy úhelníkem. Úhelníky se k podkladu nýtují. Tato výztuha slouží ke
zvýšení tuhosti podkladu a také jako podklad pro montáž kotevních prvků. Četnost a poloha výztuh musí
být určena v projektové dokumentaci.
• Pokud je podkladní plech tloušťky minimálně 1 mm, lze ETICS kotvit přímo do podkladu. Vhodnost
podkladu musí být ověřena výtahovou zkouškou. I v tomto případě se doporučuje provést minimálně
svislé výztuhy pro zvýšení tuhosti podkladu při lepení.
• Únosnost podkladu musí být ověřena statickým výpočtem.
®
• Před lepením izolantu lepicí hmotou ALFAFIX TIS se podklad musí natřít základní barvou HC-4.
®
• Před lepením izolantu lepicí hmotou ALFAFIX PUR se podklad doporučuje natřít základní barvou HC-4.

Založení systému
• Systém se zakládá na montážní lať nebo na lištu, dle potřeby.
• Detaily založení se doporučuje konzultovat individuálně s výrobcem ETICS, případně s odborně
způsobilým projektantem či realizační firmou.

Lepení izolantu
®

• Izolační desky z EPS lze k podkladu lepit pouze lepicí hmotou ALFAFIX TIS nebo polyuretanovou
®
pěnou ALFAFIX PUR. Použití lepicí hmoty závisí na stavu a rovinnosti podkladu a aktuálních požárních
předpisech.
®
• Lepicí hmotu ALFAFIX PUR lze použít pouze u objektů s požární výškou do 12 m.
®
®
• Izolační desky z MW lze k podkladu lepit pouze lepicí hmotou ALFAFIX TIS nebo ALFAFIX S11.
• Izolační desky se lepí na sebe ve dvou vrstvách.
®
®
• Lepicí hmota ALFAFIX TIS a ALFAFIX S11 se nanáší na rub izolační desky buď jako souvislý pás po
obvodu a nejméně tři terče uprostřed nebo celoplošně zubovým hladítkem. Minimální výška zubu je 6
mm.
®
• Lepicí hmota ALFAFIX PUR se nanáší na rub izolační desky aplikační pistolí jako souvislý pás po
obvodu a buď pás ve tvaru písmene W v ploše desky (vyšší spotřeba) nebo vodorovný pruh uprostřed
desky. Šířka pásů je minimálně 30 mm. Ve styku s podkladem musí být minimálně 30 % povrchu desky.
• První vrstva se klade mezi paždíky. Její výška odpovídá výšce paždíků. Desky se kladou na vazbu.
Vznik křížových spár se nepřipouští. Minimální přesah spár je 150 mm.
• U první vrstvy se doporučuje provést tzv. pomocné kotvení. První vrstva se kotví dvěma vruty na desku.
Pomocné kotvení má pouze doplňkovou funkci a nepřispívá k přenosu zatížení větrem. Na pomocné
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kotvení nejsou kladeny žádné požadavky pro vytržení kotevního prvku z podkladu, resp. protažení
izolantem. Druh kotevních prvků pomocného kotvení se doporučuje uvést ve stavební dokumentaci.
Druhá vrstva izolačních desek se lepí tak, aby vytvořila souvislý povrch a eliminovala vznik tepelných
mostů v místech umístění paždíků.
®
®
Izolační desky se k první vrstvě lepí lepicí hmotou ALFAFIX S101, případně ALFAFIX S1. Na rámečky,
pokud je rovně, lze lepit i celoplošně.
Prostor mezi okny je zateplen pomocí speciálních, na míru vyráběných profilů z EPS případně MW. Při
výrobě je nutné počítat s místem pro lepicí hmotu.
Napojení meziokenních profilů na zbývající část ETICS je nutno řešit individuálně tak, aby nedocházelo
ke vzniku prasklin. Navržené řešení musí být uvedeno v projektové dokumentaci.

Kotvení kotevními prvky
• Pro kotvení se použijí kotevní prvky Ejotherm STR H a Termofix B.
• Ejotherm STR H nejsou vybaveny samovrtnými šrouby. Otvor do podkladu je nutné předvrtat vrtákem o
průměru menším než je závit šroubu.
• Kotevní prvky Termofix B jsou vybaveny samovrtným šroubem a otvor není nutné předvrtávat. Jsou tedy
vhodnější pro větší tloušťku izolací.

Povrchová úprava
• Zesilující vyztužení v oblasti výplní otvorů a v jiných místech koncentrací napětí se doporučuje
konzultovat individuálně s výrobcem ETICS, případně s odborně způsobilým projektantem či realizační
firmou.
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