Platnost od 01. 08. 2008

Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích
systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah projektové a stavební přípravy, klade požadavky na zajištění a přípravu
staveniště, skladování materiálu, přípravu podkladu a hmot, detailně stanovuje postup aplikace kontaktních
zateplovacích systémů včetně zajištění mezioperačních kontrol a upravuje řešení specifických detailů. Zároveň
stanoví omezení při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ. Veškeré odchylky od tohoto technologického
postupu musí být konzultovány a schváleny pověřenými techniky firmy EKOLAK.
Tento technologický postup byl schválen TZÚS Brno a TSÚS Bratislava – notifikovanými osobami a členy
EOTA.
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1.

Použité zkratky a názvosloví

ETICS – vnější tepelně izolační kontaktní systém
ETAG – technický předpis pro Evropské technické schválení
ETA – Evropské technické schválení
EPS – fasádní pěnový polystyren
MW – minerální vlna
Podklad – povrch stavební konstrukce, na kterou se lepí a kotví ETICS
Lepící hmota – speciální lepidlo nebo univerzální stěrka používané pro přilepení tepelného izolantu na podklad
Desky tepelné izolace – desky EPS nebo MW uvedené ve specifikaci ETICS EKO - STZ P nebo EKO - STZ
M
Kotvící prvky – plastové talířové hmoždinky uvedené ve skladbě EKO-STZ
Základní vrstva – vrstva zajišťující vyztužení a rovinnost ETICS. Skládá se ze speciální stěrky a výztužné
tkaniny
Konečná povrchová úprava – strukturované dekorativní omítky uvedené ve skladbě EKO-STZ P a EKO-STZ M
Hloubková penetrace – speciální transparentní penetrátor zajišťující zpevnění podkladu pro ETICS
Penetrační nátěrová hmota – slouží jako adhezívní můstek mezi základní vrstvou a povrchovou úpravou
(omítkou)
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2.

Vnější kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ
vlastnosti

- typ, účel použití a

Tento montážní postup slouží jako závazný předpis k provádění vnějšího tepelně izolačního kompozitního
systému (dále jen ETICS).
Zateplovací systém EKO-STZ P (s izolací polystyrenovými deskami vyhovujícími ČSN EN 13163)
Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z expandovaného polystyrenu. (EPS)
Z důvodů požární bezpečnosti je jeho použití omezeno výškou 22,5 m, není možno jej použít v požárních pásech
a na objektech s očekávanými obtížemi při transportu obyvatel (např. zdravotnické objekty).
Zateplovací systém EKO-STZ M (s izolací z minerální vlny (MW)
ETICS s použitím fasádních desek z MW uvedených ve skladbě EKO-STZ M ke zlepšení tepelněizolačních
vlastností svislých stěn nových nebo stávajících budov, možnost aplikace jako mechanicky připevňovaný
s doplňkovým lepením ( lepená plocha min. 40% ).
Systém s použitím tepelného izolantu na bázi minerálních fasádních desek s podélně orientovanými vlákny
s povrchovou úpravou z tenkovrstvých probarvených omítek. Je určen pro zateplení budov bez omezení výškou.

Obr. 2-1 Schéma ETICS

6

Platnost od 01. 08. 2008

3.

Zateplovací systém EKO-STZ P (s izolací z polystyrenu)
Hloubková
penetrace
Lepící hmota
Desky tepelné
izolace
Kotvící prvky

Konečná povrchová úprava

Základní vrstva

Lepení
systému

a

kotvení

3.1

Skladba zateplovacích systémů EKO-STZ

Hloubková penetrace EKOPEN
Lepící hmota EKOFIX-Z
Desky EPS vyhovující požadavkům ČSN EN 13 163 a ETAG 004
Plastové talířové hmoždinky
-BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La,
-BRAVOLL PTH 60/8-La, BRAVOLL PTH-L 60/8-La,
-EJOTHERM STR U

Hmota
pro
vytvoření
základní vrstvy
výztuž

Stěrková hmota VAZAKRYL

Penetrační
nátěrová hmota

Penetrační nátěr EKOFAS

Dekorativní
omítky

Disperzní
dekorativní
omítka
EKOPUTZ
KC PUTZ

Ochranný nátěr

Příslušenství k
systému
Následná
údržba systému
(obnova ochr.
nátěru)

Sklovláknitá výztužná tkanina
-R 131 A 101 (Výrobce: VERTEX, a.s., Sokolovská 106, 570 21
Litomyšl)
-SSA-1363 sm (100) )Výrobce: JSC Valmieras stikla Škiedra, Campu iela
13, LV – 4201, Valmiera, Latvia)

Minerální
Silikonová
dekorativní
dekorativní
omítka
omítka
KBELORIT
EKOPUTZ
Struktural,
SILIKON,
KBELORIT
KC PUTZ
Dekoral
SILIKON
Fasádní barva
EKOFAS JZ
(pro barevnou
úpravu
minerálních
omítek)
Odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004

Penetrační nátěr
EKOFAS
SILIKÁT
(rozpouštědlo
PENSIL)
Silikátová
dekorativní
omítka
EKOPUTZ
SILIKAT,
KC PUTZ
SILIKAT

EKOFAS JZ (k údržbě akrylátových a minerálních omítek)
FASIKON (k údržbě silikonových omítek)
EKOSIL (k údržbě silikátových omítek)
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Komponenty zateplovacího systému EKO-STZ P
Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně
mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ jako celku, který je navržen a
vyráběn v souladu s Evropským technickým schválením č.05/0154 (dále jen ETA).

Základní komponenty
Následující přehled komponentů zateplovacího systému poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi.
Při samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupů stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou
pro tyto materiály závazné.

Hloubková penetrace EKOPEN
Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke
zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu.
Složení:
akrylátová disperze, aditiva, voda
Ředění:
neředí se
Spotřeba:
0,1 - 0,4 l/m2 (v závislosti na struktuře a savosti podkladu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
plastové kanystry á 5 a 10 l
Skladování:
6 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem,
nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

Lepící hmota EKOFIX-Z
Suchá lepící hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS.
Složení:
cement, prášková disperze, plniva a aditiva
Zrnitost:
0 – 0,5 mm
Barva:
šedá
Spotřeba:
lepení polystyrenu: 3 - 4 kg/m2
Příprava směsi:
smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 10 minut odležet a pak znovu
krátce rozmíchat
Zpracovatelnost:
cca 1 hod. po rozmíchání s vodou
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
Skladování:
6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách

Desky z expandovaného polystyrenu (EPS desky)
Odpovídající ČSN EN 13163.

Hmoždinky – jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.1)
Plastové hmoždinky ve tvaru talíře s dříkem a plastovým (event. kovovým) trnem, které slouží k upevňování
tepelně izolačních desek na zateplované objekty.
Při přípravě a skladování je třeba je chránit před teplotami vyššími než 50oC.

Stěrková hmota VAZAKRYL
Stěrková hmota určená k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad
pod konečnou povrchovou úpravu v minimální tloušťce 4 mm.
Složení:
cement, prášková disperze, plniva a aditiva
Zrnitost:
0 - 0,5 mm
Barva:
šedá, bílá
Spotřeba:
stěrkování polystyrenu: 4,5 – 5,0 kg/m2
Příprava směsi:
smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 10 minut odležet a pak
znovu krátce rozmíchat
Zpracovatelnost:
cca 2 hod. po rozmíchání s vodou
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Technologická přestávka:
Aplikační podmínky:
deště a silného větru
Balení:
Skladování:

min. 2 dny (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), nesmí být aplikována za přímého slunce,
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách

Výztužná síťovina - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.1)
Síťovina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vůči alkáliím, která slouží k vyztužení základní
vrstvy.
VERTEX R 131 A 101
Velikost ok:
3,5 x 3,5 mm
Plošná hmotnost:
160 g/m2
Spotřeba:
1,13 m2 (13% na překlady)
Balení:
role šíře 100 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m2
Skladování:
v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací
VALMIERA SSA 1363 sm(100)
Velikost ok :
3,5 x 3,5 mm
Plošná hmotnost:
150 g/m2

Penetrační nátěry a povrchové úpravy
Penetrační nátěry
Disperzní penetrační nátěr EKOFAS
Zrnitý penetrační nátěr pod disperzní a minerální dekorativní omítkoviny vyráběné a dodávané společností
EKOLAK.
Složení: vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou aditiv, plniv, fungicidních látek a anorganických
pigmentů
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
(max.) 20% vody
Spotřeba:
0,25 - 0,3 kg/m2
Doba zasychání:
6 -12 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
Skladování:
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Silikátový penetrační nátěr EKOFAS SILIKAT
Hrubozrnný penetrační nátěr pod silikátové omítky vyráběné a dodávané společností EKOLAK.
Složení: směs pigmentů a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu Silikát firmy EKOLAK
Ředění:
je určen k přímé aplikaci, event. se naředí 5 – 10% PENSILu
Spotřeba:
0,25 - 0,3 kg/m2 (pouze 1 nátěr)
Doba zasychání:
6 - 12 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad
Balení:
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
Skladování:
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
záření
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Konečné povrchové úpravy

Obr. 1 Drásaná omítkovina

Obr. 2 Zatíraná omítkovina

Disperzní dekorativní omítky
Disperzní omítkoviny jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají
dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození.
Omítkoviny řady EXTRA obsahují silikonovou emulzi, která zvyšuje jejich samočisticí a hydrofobní schopnost.
Struktura:
drásaná - EKOPUTZ
zatíraná - KC PUTZ
Složení:
vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou aditiv, plniv, fungicidních látek a
pigmentů
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
omítkovina je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba (max):
Zrnitost
Struktura
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
drásaná
2,5 kg
2,8 kg
4,0 kg
zatíraná
2,0 kg
3,0 kg
3,7 kg
4,4 kg
Doba zasychání:
Aplikační podmínky:
Balení:
Skladování:

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), plně vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za přímého
slunce, deště a silného větru, vysoké relativní vlhkosti a za mlhy
plastové kbelíky á 25 kg
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Silikátové dekorativní omítky
Silikátové omítkoviny jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům .Jsou určeny především pro
stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost.
Struktura:
drásaná - EKOPUTZ SILIKÁT
zatíraná - KC PUTZ SILIKÁT
Složení: směs pigmentů a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
omítkovina je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba (max):
Zrnitost
Struktura
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
drásaná
2,5 kg
2,8 kg
4,0 kg
zatíraná
2,0 kg
3,0 kg
3,7 kg
4,4 kg
Doba zasychání:
Aplikační podmínky:

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), plně vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za přímého
slunce, deště a silného větru, vysoké relativní vlhkosti a za mlhy

Balení:
Skladování:

plastové kbelíky á 25 kg
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením
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Silikonové dekorativní omítky
Silikonové omítkoviny jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vyznačují se samočisticí schopností.Jsou
určeny především pro stavby s požadavkem na vyšší paropropustnost.
Struktura:
drásaná - EKOPUTZ SILIKON
zatíraná - KC PUTZ SILIKON
Složení:
vodní disperze silikonové emulze, makromolekulárních látek, speciálních
aditiv, pigmentů a plniv
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
omítkovina je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba (max):
Zrnitost
Struktura
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
drásaná
2,5 kg
2,8 kg
4,0 kg
zatíraná
2,4 kg
3,0 kg
3,7 kg
4,4 kg
Doba zasychání:
Aplikační podmínky:

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), plně vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za přímého
slunce, deště a silného větru, vysoké relativní vlhkosti a za mlhy

Balení:
Skladování:

plastové kbelíky á 25 kg
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Minerální dekorativní omítky – JEN PRO EKO-STZ P
Minerální dekorativní omítkoviny jsou vzdušné a paropropustné, odolné proti povětrnostním podmínkám.
Struktura:
KBELORIT DEKORAL - drásaná
Složení:
vápno, cement, plniva, prášková disperze
Odstín:
bílý
Ředění:
dle údajů výrobce uvedených na obalu
Spotřeba:
dle velikosti zrna
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg
Skladování:
v suchu, na paletách

Ochranné nátěry
Fasádní barvy s vynikající kryvostí chránící omítkoviny před působením klimatických vlivů, zejména deště.
Typy:
EKOFAS JZ:
disperzní fasádní barva pro barevnou úpravu minerálních omítek
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění (max):
1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr - 10% vody
Spotřeba:
0,4 - 0,7 kg/m2 při 2 nátěrech
Doba zasychání:
4 - 6 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), barvy nesmí být aplikovány za přímého
slunce a deště
Balení:
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
Skladování:
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

FASIKON (silikonová barva), EKOSIL ( silikátová barva) - k následné údržbě silikonových a
silikátových omítek
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Doplňkové komponenty
Soklový profil
Hliníkový soklový profil uzavřený s okapničkou z Al plechu (typ LO) pro
založení zateplovacích systémů EKO-STZ.
Materiál:
hliník
Délka:
2m
Šířka:
20 – 100 mm, dále na objednávku do 160 mm
Tloušťka:
0,8 mm; 1,0 mm
Balení:
balík á 50 m

Soklová hmoždinka s vrutem

Balení:

Natloukací plastová hmoždinka s povrchově upraveným ocelovým vrutem sloužící
k upevnění soklových profilů.
Délka:
60 mm, 80 mm
Průměr:
8 mm
papírová krabice á 100 ks

Plastová spojka
Plastová spojka soklových profilů.
Materiál:
plast
Délka:
30, 40, 60 mm
Balení:
á 100 ks

Plastová podložka
Plastová distanční podložka zajišťuje dosažení roviny přední hrany soklového
profilu.
Materiál:
plast
Tloušťka:
2, 3, 4, 5 a 10 mm
Balení:
sáček á 50 ks

Rohový profil
Hliníkový rohový profil ke zpevnění rohů objektů a ostění okenních a dveřních
otvorů.
Materiál:
hliník
Délka:
2m
Balení:
balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií)

Kombilišta rohová
Hliníkový nebo plastový rohový profil se sklovláknitou síťovinou ke zpevnění rohů
objektů a okenních a dveřních otvorů.
Materiál:
hliník nebo plast
Délka:
hliník - 2 m; 2,5 m
plast - 2,5 m
Přesah síťoviny:
10 x 10 cm nebo 10 x 23 cm
Balení:
balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií)

Okapní rohový profil
Plastový rohový profil ke zpevnění okenních a dveřních nadpraží, který zabraňuje
zatékání vody a odmrzání omítky.
Materiál:
plast
Délka:
2m
Přesah síťoviny:
14 x 10 cm
Balení:
balík á 100 m (chráněný smršťovací fólií)

Okenní a dveřní začišťovací profil
Plastový začišťovací profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou, který
slouží k dokonalému napojení povrchových omítek a okenních a dveřních otvorů.
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Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje poškrábání rámu, spáry jsou odolné proti vodě a zabraňují
prostupu chladu.
Materiál:
plast
Délka:
1,4 m; 1,6 m; 2,4 m
Přesah síťoviny:
14 cm
Balení:
balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií)

Parapetní začišťovací profil

Délka:
Přesah síťoviny:
Balení:

Plastový profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou pro dokonale
spojení zateplovacího systému s parapetem, atikami apod. Profil zajišťuje pevné a
dilatující spojení, zabraňuje zatékání vody, prostupu chladu, zamezuje praskání
omítky a nahrazuje tmelení spár.
Materiál:
plast
2,0 m
11 cm
balík á 200 m (chráněný smršťovací fólií)

Dilatační profily
Hliníkový profil s gumotextílií a síťovinou pro vytváření dilatačních spár v zateplovacích
systémech EKO-STZ.
Materiál:
hliník
Délka:
2,0 m
Přesah síťoviny:
14 x 14 cm (průběžná dilatace)
14 x 10 cm (rohová dilatace)
Balení:
balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií)

Papírová lepící páska
Papírová lepící páska k provádění odlišných barevných odstínů nebo struktur
povrchových úprav zateplovacích systémů EKO-STZ
Délka:
50 m
Tloušťka:
38 mm, 50 mm
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Lepení a kotvení systému

3.2

Zateplovací systém EKO-STZ M (s izolací z minerálních vláken)
Hloubková
penetrace
Lepící hmota
Desky tepelné
izolace

Kotvící prvky

Konečná povrchová
úprava

Základní vrstva

Hmota pro
vytvoření
základní vrstvy
výztuž

Hloubková penetrace EKOPEN
Lepící hmota EKOFIX-Z
Desky z minerálních vláken vyhovující požadavkům EN 13162 a ETAG
004
-FASROCK
-NOBASIL FKD
-ORSIL TF
Plastové talířové hmoždinky
-BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La,
-EJOTHERM STR U
Stěrková hmota VAZAKRYL

Sklovláknitá perlinková tkanina
-R 117 A 101 (Výrobce: VERTEX, a.s., Sokolovská 106, 570 21
Litomyšl)
-R 131 A 101 (Výrobce: VERTEX, a.s., Sokolovská 106, 570 21
Litomyšl)
-SSA-1363 sm (100) (Výrobce: JSC Valmieras stikla Škiedra, Campu iela
13, LV – 4201, Valmiera, Latvia)

Penetrační
nátěrová hmota

Penetrační nátěr EKOFAS

Dekorativní
omítky

Disperzní
dekorativní omítka
EKOPUTZ
KC PUTZ

Příslušenství k
systému
Následná
údržba systému
(obnova ochr.
nátěru)

Odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004

Silikonová
dekorativní omítka
EKOPUTZ SILIKON,
KC PUTZ SILIKON

Penetrační nátěr
EKOFAS SILIKÁT
(rozpouštědlo
PENSIL)
Silikátová
dekorativní omítka
EKOPUTZ
SILIKAT,
KC PUTZ SILIKAT

EKOFAS JZ (k údržbě akrylátových a minerálních omítek)
FASIKON (k údržbě silikonových omítek)
EKOSIL (k údržbě silikátových omítek)
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Komponenty zateplovacího systému EKO-STZ M
Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně
mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ M jako celku, který je navržen a
vyráběn v souladu s Evropským technickým schválením č.07/0174 (dále jen ETA).

Základní komponenty
Následující přehled komponentů zateplovacího systému poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi.
Při samotné aplikaci je nutno postupovat v souladu s tímto postupem a dle postupů stanovených v technických
listech a na etiketách, které jsou pro tyto materiály závazné.

Hloubková penetrace EKOPEN
Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke
zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu.
Složení:
akrylátová disperze, aditiva, voda
Ředění:
neředí se
Spotřeba:
0,1 - 0,4 l/m2 (v závislosti na struktuře a savosti podkladu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
plastové kanystry á 5 a 10 l
Skladování:
6 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem,
nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

Lepící hmota EKOFIX-Z
Suchá lepící hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS.
Složení:
cement, prášková disperze, plniva a aditiva
Zrnitost:
0 – 0,5 mm
Barva:
šedá
Spotřeba:
lepení minerální vlny: 4,5-5 kg/m2
Příprava směsi:
smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 10 minut odležet a pak znovu
krátce rozmíchat
Zpracovatelnost:
cca 1 hod. po rozmíchání s vodou
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
Skladování:
6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách

Desky z minerálních vláken - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.2)
Minerální desky s podélně orientovanými vlákny. Jsou používány pro zateplení staveb s vyššími nároky na
požární bezpečnost, staveb s výškou nad 22,5 m zateplení požárních pásů. Odpovídají ČSN EN 13 162 příloha
2A a ČSN EN 13172 přílohy B a C.
Složení:
čedičová vlákna
Stupeň hořlavosti:
A1 – nehořlavé
Spotřeba:
1,02 m2 (2 % na prořezy)
Balení:
balík chráněný smršťovací fólií
Skladování:
v suchu, nesmí navlhnout, chránit před deštěm a mechanickým poškozením
ORSIL TF (podélně orientovaná vlákna)
Objemová hmotnost:
150 kg/m3
Rozměry desek:
1000x 500 mm
Tloušťky desek:
40-200 mm
Součinitel tepelné vodivosti:0,041W/m2K (při 25 o C)
NOBASIL (podélně orientovaná vlákna)
Objemová hmotnost:
150 kg/m3
Rozměry desek:
1000x 500 mm
Tloušťky desek:
20-160 mm
Součinitel tepelné vodivosti:0,041W/m2K (při 25 o C)
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FASROCK (podélně orientovaná vlákna)
Objemová hmotnost:
do 30 mm cca 165 kg/m3 , nad 30 mm cca 135 kg/m3
Rozměry desek:
1000x 200 mm
Tloušťky desek:
20-140 mm
Součinitel tepelné vodivosti:0,045W/m2K (při 25 o C)

Hmoždinky – jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.2)
Plastové hmoždinky ve tvaru talíře s dříkem a kovovým trnem, které slouží k upevňování tepelně izolačních
desek na zateplované objekty.
Při přípravě a skladování je třeba je chránit před teplotami vyššími než 50oC.

Stěrková hmota VAZAKRYL
Stěrková hmota určená k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad
pod konečnou povrchovou úpravu v minimální tloušťce 4,5 mm.
Složení:
cement, prášková disperze, plniva a aditiva
Zrnitost:
0 - 0,5 mm
Barva:
šedá, bílá
Spotřeba:
stěrkování minerálních desek
5,0-5,5 kg/m2
Příprava směsi:
smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 10 minut odležet a pak
znovu krátce rozmíchat
Zpracovatelnost:
cca 2 hod. po rozmíchání s vodou
Technologická přestávka: min. 2 dny (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), nesmí být aplikována za přímého slunce,
deště a silného větru
Balení:
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
Skladování:
6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách

Výztužná síťovina - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.2)
Síťovina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vůči alkáliím, která slouží k vyztužení základní
vrstvy.
VERTEX R 131 A 101
Velikost ok:
3,5 x 3,5 mm
Plošná hmotnost:
160 g/m2
Spotřeba:
1,13 m2 (13% na překlady)
Balení:
role šíře 100 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m2
Skladování:
v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací
VERTEX R 117 A 101
Velikost ok:
Plošná hmotnost:
Spotřeba:
Balení:
Skladování:

3,5 x 3,5 mm
145 g/m2
1,13 m2 (13% na překlady)
role šíře 100 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m2
v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací

VALMIERA SSA 1363 sm(100)
Velikost ok :
3,5 x 3,5 mm
Plošná hmotnost:
150 g/m2
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Penetrační nátěry a povrchové úpravy
Penetrační nátěry
Disperzní penetrační nátěr EKOFAS
Zrnitý penetrační nátěr pod disperzní a minerální dekorativní omítkoviny vyráběné a dodávané společností
EKOLAK.
Složení: vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou aditiv, plniv, fungicidních látek a anorganických
pigmentů
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
(max.) 20% vody
Spotřeba:
0,25 - 0,3 kg/m2
Doba zasychání:
6 -12 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad)
Balení:
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
Skladování:
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Silikátový penetrační nátěr EKOFAS SILIKAT
Hrubozrnný penetrační nátěr pod silikátové omítky vyráběné a dodávané společností EKOLAK.
Složení: směs pigmentů a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu Silikát firmy EKOLAK
Ředění:
je určen k přímé aplikaci, event. se naředí 5 – 10% PENSILu
Spotřeba:
0,25 - 0,3 kg/m2 (pouze 1 nátěr)
Doba zasychání:
6 - 12 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad
Balení:
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
Skladování:
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
záření
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Konečné povrchové úpravy
Disperzní dekorativní omítky
Disperzní omítkoviny jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají
dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození.
Omítkoviny řady EXTRA obsahují silikonovou emulzi, která zvyšuje jejich samočisticí a hydrofobní schopnost.
Struktura:
drásaná - EKOPUTZ
zatíraná - KC PUTZ
Složení:
vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou aditiv, plniv, fungicidních látek a
pigmentů
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
omítkovina je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba (max):
Zrnitost
Struktura
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
drásaná
2,5 kg
2,8 kg
4,0 kg
zatíraná
2,0 kg
3,0 kg
3,7 kg
4,4 kg
Doba zasychání:
Aplikační podmínky:
Balení:
Skladování:

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), plně vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za přímého
slunce, deště a silného větru, vysoké relativní vlhkosti a za mlhy
plastové kbelíky á 25 kg
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Silikátové dekorativní omítky
Silikátové omítkoviny jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům .Jsou určeny především pro
stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost.
Struktura:
drásaná - EKOPUTZ SILIKÁT
zatíraná - KC PUTZ SILIKÁT
Složení: směs pigmentů a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění:
omítkovina je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba (max):
Zrnitost
Struktura
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
drásaná
2,5 kg
2,8 kg
4,0 kg
zatíraná
2,0 kg
3,0 kg
3,7 kg
4,4 kg
Doba zasychání:
Aplikační podmínky:

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), plně vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za přímého
slunce, deště a silného větru, vysoké relativní vlhkosti a za mlhy

Balení:
Skladování:

plastové kbelíky á 25 kg
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Silikonové dekorativní omítky
Silikonové omítkoviny jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vyznačují se samočisticí schopností.Jsou
určeny především pro stavby s požadavkem na vyšší paropropustnost.
Struktura:
drásaná - EKOPUTZ SILIKON
zatíraná - KC PUTZ SILIKON
Složení:
vodní disperze silikonové emulze, makromolekulárních látek, speciálních aditiv,
pigmentů a plniv
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
omítkovina je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Ředění:
Spotřeba (max):

18

Platnost od 01. 08. 2008

Struktura
drásaná
zatíraná

Zrnitost
1,0 mm
2,4 kg

1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg

2,0 mm
2,8 kg
3,7 kg

3,0 mm
4,0 kg
4,4 kg

Doba zasychání:
Aplikační podmínky:

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu), plně vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za přímého
slunce, deště a silného větru, vysoké relativní vlhkosti a za mlhy

Balení:
Skladování:

plastové kbelíky á 25 kg
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením

Ochranné nátěry
Fasádní barvy s vynikající kryvostí chránící omítkoviny před působením klimatických vlivů, zejména deště.
Typy:
EKOFAS JZ
disperzní fasádní barva pro barevnou úpravu a následnou údržbu disperzních omítek
Odstín:
bílý + odstíny dle Colorprogramu firmy EKOLAK
Ředění (max):
1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr - 10% vody
Spotřeba:
0,4 - 0,7 kg/m2 při 2 nátěrech
Doba zasychání:
4 - 6 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Aplikační podmínky:
+ 5oC až + 25oC (pro vzduch i podklad), barvy nesmí být aplikovány za přímého
slunce a deště
Balení:
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
Skladování:
v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním
zářením
FASIKON (silikonová barva), EKOSIL (silikátová barva) - k následné údržbě silikonových a silikátových
omítek

Doplňkové komponenty stejné jako u EKO-STZ P
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4.

Zajištění a kontrola jakosti

Zateplovací systémy EKO-STZ byly jako stanovený výrobek certifikovány v souladu se směrnicí Rady
89/106/EHS ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS z 22.6.1993 a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a bylo na ně
vydáno evropské prohlášení o shodě.
Kvalita výrobků firmy EKOLAK je zajišťována důkladnou vstupní a výstupní kontrolou, pravidelnou dozorovou
činností autorizované osoby a zavedeným a funkčním systémem řízení jakosti dle ČSN ISO 9001.

Orientační spotřeba času na zateplení 1m2

5.

Činnost
Usazení soklového profilu,vložení a vyjmutí polystyrénové desky, nanesení lepidla
vč. ekvivalentního času na prořez
Osazení polystyrénových desek

0,17
0,08

Vrtání otvorů pro hmoždinky a osazení hmoždinek

0,26

Přebroušení plochy polystyrenu

0,07

Nanesení a roztažení Vazakrylu, uložení síťoviny a její zahlazení vč. ekvivalentního času
na stříhání, přebroušení základní vrstvy
Nátěr penetračním prostředkem EKOFAS

0,32
0,05

Natažení dekorativní omítkoviny

0,27

CELKEM

1,22

Nh

Uvedené údaje byly stanoveny pro zateplení polystyrénovými deskami. Výše uvedenou spotřebu času je třeba
brát jako orientační.
Normování bylo uvažováno při zateplování plochy bez okenních a dveřních otvorů, výklenků, balkonů, lodžií,
říms, atik apod. V případě zateplování ploch vyžadujících zvýšenou pracnost je nutno počítat s časovým
navýšením.

6.

Projektová příprava

Projektová příprava je nezbytným výchozím bodem realizace ETICS. Musí zohledňovat a respektovat odborný
průzkum objektu.
Projektovou přípravou se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracování
projektové dokumentace zajistí osoba nebo organizace s oprávněním k projektové činnosti (stavební inženýr
autorizovaný v oboru pozemní stavby, autorizovaný projektant, projekční kancelář).
Projektová dokumentace sestává z těchto částí:
• Souhrnná technická a stavební zpráva
Obsahuje zejména:
o identifikační údaje
o údaje provedených zjištěních a měřeních
o údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro uplatnění ETICS
o popis technického řešení navrhovaných úprav včetně dimenzování ETICS
o popis řešení návazností ETICS včetně úprav podmiňujících účinnost ETICS
o výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS
•

Doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrženým ETICS
včetně šíření vlhkosti konstrukcí a popř. energetických vlastností budovy podle požadavků ČSN
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73 0540-2 a zvláštních předpisů ( např. Z.406/200 Sb., vyhláška MPO č. 29/2001 Sb. a vyhláška
MMR č. 137/1998 Sb.
•

Zpráva statika
o posouzení statiky současného stavu objektu (koroze výztuže, kvalita betonu, přenos zatížení
dodatečného zateplení na základy),
o zhodnocení únosnosti podkladu systému a návrh úprav pro dosažení požadované únosnosti,
o návrh druhu a délky hmoždinek, počtu hmoždinek, jejich rozmístnění a hloubku zapuštění do
podkladu.

•

Požárně technické řešení

• Výkresová dokumentace
zahrnuje
o situaci
o půdorys a řezy s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzemi ETICS
o pohledy a vyznačením barevného tónu, struktury a báze konečné povrchové úpravy ETICS na
jednotlivých plochách
o rozhodující detaily ETICS a jeho návazností a to především:
 řešení dilatačních spár
 těsnění průchozích prvků a konstrukcí (hromosvody, žebříky atd.)
 nároží, atiky
 přechod na nezateplené části
• Stavební dokumentace
Zpravidla zajišťuje dodavatel prací, musí být v souladu s projektovou dokumentací i dokumentací ETICS.
Obsahuje zejména:
• specifikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) včetně určení jeho přesné
skladby, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, příp. polohy a rozmístění hmoždinek v případě jejich
potřeby – upevňovací schéma izolačních desek, určení příslušenství ETICS
• dokumentaci ETICS
• údaje o provedených zjištěních a popř. návazná upřesnění
• podmínky a postupy pro provádění ETICS neurčené v projektové dokumentaci
• detaily provedení ETICS neřešené v projektové dokumentaci
• dokumentace skutečného provedení - po dohodě zajišťuje projektant a/nebo dodavatel stavebních
prací
o zdokumentování polohy a druhu prvků a rozvodů (např. elektroinstalační vedení) umístěných
v podkladu nebo v konstrukci, které budou následně zakryté ETICS
o zdokumentování všech odchylek skutečného provedení od řešení požadovaného projektovou
dokumentací.

7.

Stavební příprava

7.1. Pracovní četa - její velikost a požadovaná kvalifikace
Složení pracovní čety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na způsobu realizace a na velikosti
jednotlivých pracovních záběrů. Pracovní četa obvykle sestává ze 3 odborných pracovníků a 2 pracovníků
pomocných. Přípravu lešení zajišťují 2 montážníci.
Pracovníci provádějící zateplovací systém musí být řádně proškoleni pro aplikaci zateplovacího systému EKOSTZ a prokázat se „Osvědčením o absolvování školení na aplikaci výrobků firmy EKOLAK“ potvrzenou
pověřeným pracovníkem firmy EKOLAK, Bílovice.
Školení pracovníků provádí technik firmy EKOLAK zdarma v předem sjednaném termínu. Školení sestává
z teoretické části, ve které je detailně probrán technologický postup aplikace systémů EKO-STZ se zvláštním
důrazem na obtížnější kroky a specifické detaily, a z praktické části, v níž si školení pracovníci vyzkouší
nanášení a vzorování dekorativních omítkovin.
Pokud se práce provádí ze závěsných lávek, musí být pracovníci proškoleni k jejich obsluze a musí mít lékařské
potvrzení o způsobilosti vykonávat práce ve výškách.
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7.2. Pracovní prostředky, nářadí a pomůcky
Pracovníci aplikující zateplovací systém EKO-STZ musí být vybaveni následujícími pracovními prostředky,
nářadím a pomůckami:

Pomůcky k přípravě podkladu:
vysokotlaký čistící stroj, ocelové kartáče nebo škrabky, stavební míchačka (při opravách podkladu)

Pomůcky k přípravě hmot:
elektrická vrtačka nebo míchadlo s nástavcem z nerez materiálu, PE nádoby k míchání hmot, míchací hřídele.

Pomůcky k přípravě izolantu:
nůž (pilka) na polystyren, brusné hladítko, elektrický řezací nůž.

Pomůcky ke kotvení:
elektrická příklepová vrtačka, vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm, prodlužovací kabely (podle potřeby)

Pomůcky k nanášení hmot:
nerez hladítko 50 cm, nerez hladítko 28 cm, ozubené hladítko, brusné hladítko, rohová lžíce na vnější i vnitřní
rohy, nerez špachtle, zednické lžíce, plastové hladítko, malířské štětky, válečky, lepící papírové pásky,
mechanická pistole k tmelení spár

Ostatní pomůcky:
k úpravě profilů a lišt – nůžky na plech nebo pilka na železo
k zajištění rovinnosti - vodováha, olovnice, lešenářská lať, výsuvný metr
k dopravě materiálu - stavební vrátek, stavební výtah
k ochraně - krycí lešenářské plachty, krycí fólie na okenní a dveřní otvory
k úklidu - vědra, košťata, lopaty, hrábě

Upozornění:
Vzhledem k povaze omítek a tmelů používejte nástavce k míchadlům, hladítka, špachtle a lžíce výhradně z nerez
materiálů!
Lešení je třeba odsadit s ohledem na tloušťku izolačních desek!

7.3. Skladování materiálu
Suché směsi (lepící hmota, stěrková hmota, minerální dekorativní omítky)
Suché směsi je třeba skladovat v suchých skladech, ochrana před vlhkostí (např. PE fólií)je vzhledem ke složení
směsí nutná. Optimální je skladování na paletách.

Pastovité směsi (disperzní, silikonové a silikátové dekorativní omítky, fasádní barvy, penetrační
nátěry)
Jelikož pastovité směsi obsahují vodu, je třeba je chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým
slunečním zářením. Směsi se skladují v původních, uzavřených obalech.Směsi je nutné skladovat v nezředěném
stavu.

Polystyren
Polystyrénové desky se skladují v suchých, krytých a větraných skladech, pokud možno v ochranné fólii.
Polystyren je nutno chránit před přímým slunečním zářením. Během skladování a manipulace nesmí dojít
k mechanickému poškození polystyrénových desek. Desky se z důvodu zamezení deformace stohují naplocho.

Výztužná síťovina
Výztužná síťovina se skladuje v rolích nastojato tak, aby nedošlo k její trvalé deformaci a poškození okrajů.

Vyztužovací profily
Soklové, rohové a dilatační profily se skladují naležato na rovné podložce, tak aby nedošlo k tvarové deformaci.
Zvýšenou pozornost vyžadují profily s integrovanou síťovinou.
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7.4. Příprava staveniště
Obyvatelé domu musí být písemně informováni o provádění prací a o jejich rozsahu. Musí být upozorněni na
zvýšené nebezpečí úrazu, zejména dětí. Správce domu podepíše ve stavebním deníku záznam, že obyvatelé
domu byli poučeni o bezpečnostních předpisech.
Pracovní prostor musí být před zahájením prací vyklizen a odstraněny všechny překážky na přístupových
cestách. Přístupové cesty musí být zabezpečeny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí úrazu obyvatel objektu a
chodců.
Vchody objektů (ev. únikové cesty) musí být zajištěny proti odkapávání hořícího polystyrenu při požáru.
Zpravidla se provádí zajištění stříškou nebo markýzou z nehořlavých materiálů.

7.5. BOZP
Pracovníci musí při práci dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy obsažené v Zákonku práce a
souvisejících předpisech.
Hmoty a materiály použité pro zateplovací systémy EKO-STZ nejsou látkami zdravotně závadnými.
Přímý styk s pokožkou či sliznicemi může však u zvláště citlivých osob vyvolat lehké podráždění. Proto je třeba
pracovníky vybavovat ochrannými osobními pomůckami. Při zacházení s tlakovou vodou a chemickými
přísadami při čištění je nutné dodržovat technologické pokyny a předpisy pro obsluhu používaných mycích
agregátů a pokynů výrobce používaných přísad.
Při práci je třeba dbát zásad osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si umýt pokožku rukou
teplou vodou a mýdlem a ošetřit krémem.
Při zasažení očí disperzními hmotami vypláchnout oči velkým množstvím čisté vody a dopravit postiženého
k lékaři.
Zateplovací systémy EKO-STZ se provádí na obytném objektu, a proto je nutné kolem pracoviště zajistit
ochranné pásmo tak, aby nedocházelo ke zranění osob, ohrožení provozu a obecního zájmu. Pod místy, kde se
pracuje ve výškách, je nutno provoz omezit na nejnutnější míru, i když je prostor pod nimi řádně ohrazen.

7.6. Omezení při realizaci zateplovacích systémů EKO-STZ
Veškeré mokré procesy při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ (lepení, armování, penetrování, nanášení
dekorativních omítkovin) se mohou provádět při teplotách +5oC - +25o C (pro vzduch i podklad).
Aplikace zateplovacích systémů se nesmí provádět za přímého slunce, při silném větru a za deště. Před těmito
vlivy musí být fasáda chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. Doporučuje se překrytí lešení jak shora,
tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií.
Do jednotlivých komponentů se nesmí přidávat jakékoli další příměsi, pokud nejsou předepsány výrobcem.
Směsi se mohou používat pouze pro účel, pro který jsou deklarovány.

Z důvodu zajištění deklarované životnosti zateplovacího systému se jako povrchové úpravy
zateplovacích systémů EKO-STZ používají dekorativní omítky a barvy se stupněm odrazivosti
vyšším než 30. Použití odstínů se stupněm odrazivosti nižším než 30 je nutno konzultovat s techniky firmy
Ekolak. Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být při
všech operacích provedena tak aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do systému. (tmely, těsnící
pásky, dilat. lišty apod. ) Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu
povrchu ETICS.
Neodborné dodatečné zásahy do zateplovacích systémů EKO-STZ jsou nepřípustné. Tyto je zapotřebí provést
odborným způsobem tak, aby bylo zabráněno průniku dešťové vody do fasády.
Doporučení:
Při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a za mlhy se nedoporučuje nanášet pastovité dekorativní omítky,
jelikož zvláště za bezvětří nelze zaručit dostatečný odvod vody z omítky do okolního vzduchu, což je nutná
podmínka pro vyzrání omítky.

23

Platnost od 01. 08. 2008

7.7. Všeobecně závazné pokyny
Rozhodující technologické operace při provádění ETICS jsou:
• příprava podkladu
• lepení desek tepelné izolace
• kotvení hmoždinkami
• provádění základní vrstvy
• provádění konečné povrchové úpravy

7.8. Příprava podkladu pro ETICS (pro lepení desek izolantu)
Před zahájením prací je třeba provést důkladnou kontrolu stavu podkladu a upravit jej v rozsahu a způsobem
stanoveným v technické zprávě. Podklad musí být suchý, soudržný a zbavený mastnoty a nečistot.
Podklad nesmí být vlhký, ani trvale zvlhčován zemní vlhkostí nebo v důsledku chybějících či porušených
dešťových svodů či střešní krytiny, vadných rozvodů vody apod. Příčinu zvlhčování je třeba odstranit.

Nerovnosti podkladu vetší než 20 mm na 1 metru délky je třeba vyrovnat. Aktivní trhliny
v podkladu nejsou přípustné.
Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200kPa, jednotlivě může být min. 80 kPa.
Starší omítky: Staré nepřilnavé nátěry a nesoudržné částice pískující omítky je nutno odstranit ocelovým
kartáčem nebo škrabkou. Vydutá místa je třeba oklepat a vyspravit omítkou EKOSAN. Vysprávkovou omítku je
nutno nechat dostatečně vyschnout. Podklad je vhodné omýt tlakovou vodou a zpevnit hloubkovým penetračním
prostředkem EKOPEN.
Nové omítky: Nově provedené jádrové a štukové omítky je nutno nechat dostatečně vyzrát a následně
napenetrovat penetračním nátěrem EKOPEN.
Cihelné zdivo, pórobeton plynosilikáty, beton: Veškeré mokré procesy (zdění, omítání, potěry) musí být
ukončeny v takovém předstihu, aby bylo zajištěno dostatečné vyschnutí celého objektu. Při lepení přímo na
zdivo odstranit přeteklou maltu.
Zasolené povrchy: Identifikovat místo výskytu zasolení, identifikovat a odstranit příčinu jeho výskytu. Výkvěty
musí být odstraněny např. mechanicky ocelovým kartáčem. V případě většího rozsahu odstranit i omítku a
proškrábnout spáry zdiva.
Povrchy napadené plísněmi, řasami, houbami, lišejníky apod.: Identifikovat druh biotického napadení a
aplikovat speciální chemické prostředky, které jej odstraní. Ocelovým kartáčem nebo škrabkou místo výskytu
důkladně očistit a aplikovat fungicid s preventivním účinkem.
Podklad s trhlinami: Je třeba stanovit příčinu a charakter trhlin. Povrchové trhlinky nevyžadují zvláštní
opatření a mohou být překryty zateplovacím systémem. Trhliny statického rázu musí být posouzeny
individuálně a navrženo jejich zajištění.
Panelové stavby: Odstranit případný nesoudržný nástřik povrchové úpravy panelů, přetmelit spáry mezi panely.
Pozor – fasádním úpravám panelových domů musí předcházet stavebně technický průzkum a provedení
případné sanace vad obvodového pláště. Dilatační spáry v případě potřeby ošetřit.
Před započetím lepení desek je nutno na fasádě a následně na deskách izolantu vyznačit elektrické rozvody, aby
nedošlo k jejich poškození při následné montáži hmoždinek.
Výchozí posouzení vlastností podkladu pro uplatnění ETICS blíže specifikuje ČSN 73 2901 „ Provádění
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“ ( kapitola 5 )
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7.9. Příprava hmot
Penetrační nátěr EKOPEN: je určen k přímé aplikaci.
Lepící hmota EKOFIX-Z, stěrková hmota VAZAKRYL:
Prášková směs se smíchá s vodou v poměru 25 dílů na 100 dílů práškové směsi a promíchá se pomaluběžným
mísidlem nebo silnou vrtačkou s nízkými otáčkami (otáčky nesmí překročit 800 ot./min.). Vzniklá pastovitá
směs homogenní konzistence se nechá min. 5 minut odstát a pak se znovu krátce promíchá, konzistence se dle
potřeby upraví. Zpracovatelnost připravené směsi je cca 1 hodinu v závislosti na teplotě vzduchu. Do směsi se
nesmí přidávat jakékoliv další příměsi.
Základní nátěr EKOFAS: naředí se cca 20% vody a promíchá se při nízkých otáčkách, aby nedošlo
k napěnění hmoty.

Základní nátěr EKOFAS SILIKÁT: je určen k přímé aplikaci, v případě potřeby se naředí 5 – 10%
penetračním prostředkem PENSIL, promíchá se při nízkých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.
Disperzní dekorativní omítkoviny: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit
vodou (max. 1 - 2%), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.
Silikátové dekorativní omítkoviny: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit
vodou (max. 1 - 2%), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.
Silikonové dekorativní omítkoviny: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit
vodou (max. 1 - 2%), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.
Minerální dekorativní omítkoviny: Prášková směs se smíchá s vodou v poměru uvedeném výrobcem na
obalu. Promíchá se při nízkých otáčkách a nechá se 15 min. odstát. Zpracovatelnost vzniklé pastovité hmoty je
cca 1 hodinu.

Ochranné nátěry:
Fasádní barvy EKOFAS JZ se pro 1. nátěr naředí 15 - 20% vody a pro 2. nátěr 5 - 10% vody, promíchá se při
malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.
Nátěry pro následnou údržbu:
Fasádní barva FASIKON se pro 1. nátěr naředí 15 - 20% vody a pro 2. nátěr 5 - 10% vody, promíchá se při
malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.
Fasádní barva EKOSIL se pro 1. nátěr naředí 15 - 20% a pro 2. nátěr 5 - 10% penetračního prostředku
PENSIL promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.
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8.

Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ

Zhotovení dodatečného zateplení systémem EKO-STZ se provádí podle následujícího chronologického sledu:

8.1. Penetrace podkladu
Podklad se z důvodů omezení a vyrovnání rozdílů v nasákavosti a zpevnění celoplošně napenetruje hloubkovou
penetrací EKOPEN.
Před penetrací je vhodné všechny části, u kterých by mohlo dojít k nežádoucímu znečištění, zakrýt PE plachtami.

8.2. Osazení soklového profilu nebo montážní latě
Pro správné založení tepelně-izolačního systému je třeba vytýčit úroveň zateplení objektu, přičemž soklový
profil nebo montážní lať umístíme do takové výšky, aby byla zajištěna tepelná izolace věnce podlahy (obr. 8-1).
V této výšce je třeba upevnit soklový profil, který zabrání mechanickému poškození systému.
Soklový profil se upevní zarážecími hmoždinkami ve vzdálenosti cca 50 cm.
Doporučujeme nejdříve osadit oba krajní soklové profily a osazení dalších profilů provádět podle napnutého
motouzu.
Profily se osazují s malou mezerou (2 - 3 mm) a napojují se pomocí plastových spojek. Podle potřeby se pod
soklový profil na připevňovací vrut vkládají distanční podložky, které zajistí rovinnost líce soklových profilů
(obr. 8-2).
Pro osazení soklového profilu na rozích budov je třeba upravit soklový profil seříznutím jeho vodorovné plochy
pod úhlem 45o a následným ohybem (obr.8-3,8-4).
Montáž je nutno provádět velmi pečlivě, aby byla dosažena dokonalá rovinnost a vodorovnost vytvořené hrany,
čímž se podstatně usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.
Při lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě se nejprve na podklad 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. Následně po nalepení desek a
odstranění montážní latě se skleněná síťovina přetáhne přes spodní okraj izolačních desek a zatlačí do
nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Přebytek vytlačené hmoty se zahladí. Na vnější dolní hraně ETICS je
nutno zajistit okapní nos .
Na navazující konstrukce a prostupující prvky musí být před lepením izolačních desek aplikovány těsnící pásky.
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Obr. 8-1: Založení soklového profilu
(varianta bez zateplení soklu)

Obr. 8-3: Příprava soklového profilu pro založení na
nároží

Obr. 8-1: Založení soklového profilu s použitím spojek a
distančních podložek

Obr. 8-4: Založení soklového profilu na nároží
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8.3. Lepení desek tepelné izolace
Při lepení desek izolantu na omítky, zdivo, plynosilikáty, beton apod. se používá EKOFIX-Z.
Připravenou lepící hmotu (viz. bod 7.9.) nanášíme na zadní stěnu izolačních desek po celém obvodu desek
v tloušťce 20 až 30 mm a uprostřed desky ve formě 3 terčů ve velikosti dlaně a v tloušťce podle rovinnosti
podkladu (obr.8-5). Nanesení lepidla v pásu po obvodu desky je nezbytné pro zajištění upevnění okrajů desky
k podkladu. Plocha desky přilepená k podkladu musí činit alespoň 40% plochy desky. Pouze u velmi
rovných podkladů je možno lepící hmotu nanášet na celou plochu desky izolantu, nejlépe zubovou stěrkou
s výškou zubů 8 - 10 mm. Lepící hmota nesmí zůstat na bočních hranách desek izolantu, ani se nesmí vytlačit do
spár mezi nimi.
Desky tepelného izolantu se lepí zdola nahoru ve vodorovných řadách, přičemž se kladou na vazbu, a to i na
rozích budov (obr.8-6, 8-6a). Nejvýznamnější je správné osazení první řady desek, kterému napomáhá přesné
umístění soklového profilu. Desky musí být usazeny k přední hraně soklového profilu, která nesmí přesahovat.
Jednotlivé desky je třeba dorážet těsně k sobě z důvodu zamezení vzniku nežádoucích spár. Eventuální spáry se
vytmelí PUR pěnou, spáry větší než 4 mm je třeba vyklínovat kousky izolantu. Je zcela nepřípustné použít
k vyplnění spár lepící hmotu nebo stěrkovou hmotu, jelikož tímto vzniká závažný tepelně technický defekt.

Obr. 8-5: Nanášení lepidla na polystyrenovou
nebo minerální desku s podélnými vlákny

Obr. 8-6: Lepení desek izolantu na vazbu s provázáním na
rohu budov

Obr. 8-6a: Vazba polystyrenových desek a rozmístění
hmoždinek v rohové oblasti
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U okenních a dveřních otvorů se desky kladou tak, aby křížení spár desek izolantu nesplývalo s rohem otvoru
v konstrukci (obr. 8-7) vždy s přesahem umožňujícím čelní překrytí tepelného izolantu následně lepeného na
ostění (obr. 8-8). V nároží a u ostění oken a dveří je vhodné nalepit desky s přesahem 5 - 10 mm oproti konečné
hraně rohu a po vytvrdnutí přesah pečlivě seříznout a zabrousit. Při izolování ostění oken je třeba zabránit vzniku
tepelného mostu lepením tepelného izolantu i pod parapetní plech (obr. 8-9, 8-10).

Obr. 8-7: Lepení desek izolantu u otvorových výplní

Obr. 8-9 a 8-10: Zateplení parapetu s použitím parapetního profilu a bez parapetního
profilu

Obr. 8-8: Zakládání izolantu v ostění
Spáry mezi deskami tepelného izolantu musí být umístěny alespoň 100 mm od výrazných trhlin a prasklin
podkladu, od styku dvou různých materiálů podkladu (obr. 8-11)a od výškových změn líce podkladu (obr. 8-12).
Pokud budou ležet blíže, je třeba spáry vyztužit silnější nebo zdvojenou výztužnou síťovinou s přesahem alespoň
100 mm.

Obr. 8-11: Lepení desek izolantu v místě styku
dvou různorodých konstrukcí

Obr.
8-12: Lepení desek izolantu v místě
s rozdílem v tloušťce vnějšího pláště
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Dilatační spáru podkladu je nutno přiznat i v systému (obr. 8-13, 8-14).

Obr. 8-18-2: Použití průběžného dilatačního
profilu

Obr. 8-18-3: Použití rohového dilatačního profilu

V místech styku izolantu s konstrukcí nebo s jejími částmi (rámy oken a dveří, klempířské prvky) je nutno
zabránit průniku vody použitím těsnících tmelů, pásek nebo profilů (obr. 8-15, 8-16).

Obr. 8-15: Styk zateplení s okenním rámem řešený
použitím pružného tmelu

Obr. 8-16: Styk zateplení s okenním rámem řešený
použitím okenního začišťovacího profilu

Pokud systém přiléhá k terénu nebo k vodorovné konstrukci (podlaha balkonu, lodžie, plochá střecha) je třeba
zajistit systém proti proniknutí vody. Vhodné je použití extrudovaného polystyrenu (obr. 8-17).

Obr. 8-17: Založení soklového profilu při zateplení soklu (ukončení pod terénem)
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V průběhu lepení izolantu je nutné provádět kontrolu rovinnosti pomocí vodováhy nebo olovnice. Po dokonalém
zatvrdnutí lepidla, obvykle za 1 - 3 dny, se dokončí příprava rovinnosti povrchu přebroušením celé plochy
brusným hladítkem. Prach po broušení je třeba odstranit. Tolerance rovinnosti je + 3 mm na 2 metrech délky.
Pokud není polystyren v přiměřené době přestěrkován stěrkovou hmotou, může vlivem UV záření dojít k jeho
degradaci (sprašování a žloutnutí). V tomto případě je polystyren nutno opět přebrousit a omést.
Desky z extrudovaného polystyrénu a desky s příliš hladkým povrchem je vždy nutno zdrsnit broušením.
Pro vytvoření jednoduchých šambrán kolem oken a dveří se přilepí pásy izolantu v požadované tloušťce na
hotovou polystyrénovou plochu.
Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně
technických požadavků podle ČSN 730540-2.
Nepřipouští se použit zbytků desek izolantu užších jak 150 mm a použití zbytků na nárožích a v koutech,
v místech navazujících na ostění apod.
Podklad musí vyhovovat ETA, část 1.2 nebo ETAG 004, část 3.2.1.
Desky z minerální vlny je při aplikaci nutno chránit před vlhkostními vlivy, zejména před deštěm.
Lepení tepelně izolačních fasádních desek na dřevěný podklad
Desky se celoplošně opatří (např. ozubeným hladítkem) vhodným disperzním lepidlem a v jednotlivých řadách
se kladou na vazbu směrem nahoru. Následně se osadí speciální hmoždinky se samořezným šroubem určené na
kotvení do dřeva. Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem. Upozornění: při aplikaci kompozitního
tepelně izolačního systému (ETICS) na dřevěný podklad je třeba zajistit, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní
páry v místě dřevěného podkladu.
Lepení polystyrenových fasádních desek EPS-F na kovový podklad
Desky se celoplošně opatří (např. ozubeným hladítkem) dvousložkovým epoxidovým lepidlem a v jednotlivých
řadách se kladou na vazbu směrem nahoru. Následně se osadí speciální hmoždinky určené na kotvení do kovu a
do dřeva. Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem.
Lepení fasádních desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace
V oblasti základů a soklů budov se svislými bitumenovými hydroizolacemi se pro přilepení fasádních desek
z extrudovaného polystyrenu k podkladu použije speciální stěrka.
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8.4. Osazení klempířských prvků
Po nalepení izolantu se ihned provede osazení parapetů a oplechování atik, říms apod. Veškeré styky
klempířských prvků se systémem musí být dokonale utěsněny, aby nedocházelo k zatékání vody do systému.

Způsob oplechování je určen projektovou a stavební dokumentací a musí být v souladu s ČSN
733610. Konstrukční a materiálové řešení oplechování musí zohledňovat případné vzájemné korozní působení
materiálů a možné znečištění povrchové úpravy ETICS.

8.5. Kotvení izolantu hmoždinkami
Kotvení izolantu se provádí plastovými talířovými hmoždinkami s plastovým popř. kovovým trnem ( podle
druhu systému ) v časovém odstupu 1 - 3 dny od lepení desek izolantu, aby bylo zabráněno jejich posunu nebo
narušení rovinnosti líce izolantu.
Nesmí být překročena doba 6 týdnů do nanesení základní vrstvy, aby nedošlo k poškození hmoždinek UV
zářením.
Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtačkou s příklepem, u porézních a méně pevných materiálů bez příklepu.
Průměr vrtáku a hloubka vrtu závisí na typu rozměrech hmoždinek. Během vrtání nesmí dojít k poškození
polystyrenu v okolí otvoru.
Hmoždinky se doráží nejlépe gumovou paličkou přiměřenou silou tak, aby byl talířek hmoždinky zapuštěn cca 2
mm pod povrch izolantu. Hmoždinky je nutno přestěrkovat stěrkovou hmotou. Druh a počet hmoždinek, polohu
vůči výztuži a rozmístění v ploše určuje stavební dokumentace. Obecné zásady pro osazování hmoždinek viz
ČSN 732901 kap. 7. Podrobnosti o kotvení hmoždinkami, určení délky a rozmístění hmoždinek v ploše viz
Příloha č. 1 „ Doporučení a směrnice firmy Ekolak pro projektování ETICS EKO – STZ.
ETICS s izolantem z MW s podélnými vlákny je vždy nutné kotvit hmoždinkami.
Hloubka vrtu musí být o 10 mm delší než předepsaná kotevní délka použité hmoždinky a hmoždinky musí být
kotveny až do nosné obvodové konstrukce.
Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy.
Montáž hmoždinek je možná pouze při teplotách nad 00 C, hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce.
Nejčastější chyby:
• Nevyhovující podklad
• Nevhodná hmoždinka pro daný materiál nosné konstrukce
• Nedodržení kotevního plánu
• Malý počet hmoždinek v oblasti nároží (viz ČSN 730035) – šířka okrajové oblasti vyplývá z vnějších
rozměrů budovy, přičemž rozhoduje užší strana budovy (šířka okrajové oblasti činí 1/8 úzké strany
budovy, nejméně však 1 m, nejvíce 2 m)
• Pozor na kotvení u děrovaných zdících materiálů
• Nesprávně zvolená délka hmoždinky
Doporučení pro montáž talířových hmoždinek:
Vrtání otvorů
- plné stavební materiály
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- otvor vrtat 1 cm hlouběji, než skutečná kotevní hloubka hmoždinky
- jedním až dvojím zasunutím vrtáku za chodu (již bez vrtání) otvor vyčistit
- děrované stavební materiály
- vrtákem bez příklepu vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- vrtat s malým tlakem, aby se vnitřní žebra nevybourala
- odpadá zde nutnost čištění otvoru
- duté stavební materiály:
- do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického
materiálu vrtat vrtákem bez příklepu, s příklepem v případě betonového materiálu.
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- vyvrtaný otvor není nutné v tomto případě čistit (prach zapadne do dutin).
- pórobeton
- vrtat libovolným spirálovým vrtákem bez příklepu
- zvýšeným tlakem na vrták během vrtání se zpevňuje materiál na stěnách otvoru
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
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-

několikerým zasunutím vrtáku za chodu při vrtání otvor vyčistit

8.6. Ochrana exponovaných míst
Ochraně exponovaných míst (nároží, ostění, napojení šambrán a říms, rohy ve styku ostění a nadpraží, ukončení
atik a okraje štítů) je nutno věnovat zvláštní pozornost.
Nároží objektu a rohy ostění (obr. 8-18, 8-19) je třeba chránit osazením vyztužovacích rohových profilů nebo
rohových profilů s tkaninou, které se vtlačí do stěrkové hmoty a následně se jí přestěrkují. Rovinnost je
prověřována pomocí vodováhy, popř. olovnice.

Obr. 8-19: Vyztužení nároží pomocí rohového
profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) - řez
Obr.
8-18: Vyztužení
nároží pomocí rohového
profilu
s integrovanou
tkaninou (kombilišty) pohled
Ukončení atik a styk s nezateplenou částí budovy se provádí dotažením základní vrstvy a povrchové úpravy
k oplechování nebo nezateplené části nebo sousedícímu objektu, následným proškrábnutím a vytmelením
pružným tmelem (obr. 8-20, 8-21).

Obr.
8-20: Zateplení
s klempířským prvkem

atiky;

styk

Obr. 8-21: Styk zateplení s nezateplenou
částí budovy

U přiznaných dilatací se použije průběžný nebo rohový dilatační profil (obr. 8-15, 8-16).
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V místech přechodu z vodorovných ploch na svislé (okenní a dveřní nadpraží, římsy apod.) se používá okapní
profil (obr. 8-22).

Obr. 8-22: Zateplení nadpraží s použitím
okapního profilu

Obr. 8-22 – detail obrázku 22

Na rozích otvorových výplní je nutno pomocí armovací stěrky diagonálně nalepit obdélníky tkaniny o rozměru
obvykle 50 x 30 cm, min. 30 x 20 cm (obr. 8-23).
Obecné zásady osazování hmoždinek stanovuje ČSN 732901, kap. 7.4.

Obr. 8-23: Diagonální vyztužení rohů
otvorových výplní
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8.7. Provádění základní vrstvy
Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na životnost ETICS
Způsob přípravy stěrkové hmoty a práce s ní jsou uvedeny v technickém listu a na etiketě výrobku
Před prováděním základní vrstvy je nutno zabezpečit ochranu přilehlých konstrukcí, oplechování,
prostupujících a osazených prvků před znečištěním.
3. Pomocí stěrkové hmoty se před prováděním základní vrstvy připevní na izolační desky ukončovací,
nárožní , dilatační lišty a vyztužení.
4. Za 1-3 dny po nalepení desek, kotvení hmoždinkami a přebroušení se začíná nanášet na suché a čisté desky
stěrková hmota pro základní vrstvu . Desky z extrudovaného polystyrénu je nutno předem zdrsnit.
5. V místech s předpokládaným zvýšeným napětím se ošetří zesilujícím vyztužením( vtlačení určeného
druhu skleněné síťoviny do vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace). U rohů výplní otvorů se
před prováděním základní vrstvy provádí zesilující vyztužení pruhem skleněné síťoviny o rozměrech min.
300x200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících s druhem izolačního materiálu bez přiznané spáry musí pás
zesilujícího vyztužení přesahovat nejméně do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.
6. Tloušťka základní vrstvy musí být nejméně 4 mm v případě EKO STZ P a 4,5 mm v případě EKO STZ M.
Požadovanou tloušťku lze zajistit nanesením další vrstvy stěrkové
hmoty na vyrovnanou, nezatuhlou a nevyschlou původní vrstvu
stěrky.
7. Základní vrstva se vyztužuje ručně plošným zatlačením skleněné
síťoviny do nanesené stěrkové hmoty, pásy síťoviny se zatlačují
obvykle směrem odshora dolů s vzájemným přesahem min. 100
mm.(obr. 8-24) Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny se
případně doplní a uhladí. Při zdvojeném vyztužení se celý postup
opakuje znovu před úplným zaschnutím předchozí vrstvy, přičemž
přesahy pásů síťoviny jednotlivých vrstev se nesmí překrývat. Na
zakládacích, ukončovacích a nárožních lištách se síťovina ořízne
přes vnější hranu lišty. Při plošném zesilujícím vyztužení pro
zvýšení odolnosti ETICS
proti mechanickému poškození se
jednotlivé pásy síťoviny ukládají na sraz bez přesahů.
8. Skleněná síťovina musí být uložena bez záhybů ve vnější polovině
základní vrstvy a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou min.
1 mm (v místech přesahů síťoviny 0,5 mm). Základní vrstva musí
síťovinu obsahovat v celé ploše až k okrajům. Síťovinu nelze Obr. 8-24: Aplikace základní vrstvy
pokládat před nanesením stěrky na izolant.
9. Před kotvením hmoždinky přes výztuž se síťovina prořízne v místě osazení v délce průměru dříku
hmoždinky a hmoždinka se po osazení přestěrkuje vrstvou stěrkové hmoty.
10. Celá základní vrstva musí být provedena do 14 dnů po nalepení desek, aby nedošlo k degradaci vlivem
vnějšího prostředí
11. Po vyschnutí základní vrstvy je vhodné provést její přebroušení tak, aby nedošlo k porušení výztužné
tkaniny.
12. Doporučuje se, aby rovinnost základní vrstvy (odchylka na délku 1 m) nepřevyšovala hodnotu maximální
velikosti zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.
1.
2.

8.7.1 Penetrování základní vrstvy
Po dostatečném vyzrání základní vrstvy se z důvodu zvýšení přídržnosti konečné povrchové úpravy k základní
vrstvě celá plocha napenetruje jednou vrstvou penetračního nátěru dle typu zvolené povrchové úpravy.
Pokud bude dekorativní omítka přímo probarvena, doporučujeme penetraci z důvodu možného proškrábnutí při
vzorování, probarvit do odstínu omítky. Před nanášením penetračního nátěru je nutno zkontrolovat ochranu
přilehlých konstrukcí, oplechování, oken apod. před znečištěním. Za vysoké relativní vlhkosti okolního vzduchu
a za mlhy nepenetrovat, vyzkoušet nasákavost základní vrstvy např. malým množstvím vody (musí se do
základní vrstvy vsáknout, nesmí stékat.)
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8.8. Osazení dekorativních prvků
Jednoduché dekorativní prvky, u kterých je možno provést základní vrstvu, se lepí přímo na tepelný izolant a
jejich armování se provádí současně s armováním celé plochy. Ve spojích je nutno provést přeložení tkaniny.
Složitější dekorativní prvky se přilepí na vyschlou základní vrstvu lepící hmotou EKOFIX-Z. Vzniklá spára se
vytmelí pružným tmelem. (obr. 8-25)

Obr. 8-25: Připevnění
dekorativního prvku
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8.9. Konečná povrchová úprava systému
Konečné povrchové úpravy zateplovacího systému mohou být prováděny disperzními, silikátovými,
silikonovými a minerálními dekorativními omítkovinami v různých strukturách a zrnitostech. Omítkoviny
mohou být aplikovány po vyschnutí penetrační vrstvy, nejdříve však 12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
vzduchu (viz upozornění kap. 7.6)
Disperzní, silikonové a silikátové dekorativní omítkoviny je možno přímo probarvit dle Colorprogramu firmy
Ekolak, minerální omítkoviny jsou dodávány v bílé barvě a následně se opatřují ochranným nátěrem rovněž
tónovaným dle Colorprogramu. Z důvodu garance životnosti a eliminace zvýšeného tepelného namáhání
systému doporučujeme použití povrchové úpravy v odstínech se stupněm odrazivosti min. 30.
Před nanášením povrchových úprav je třeba zkontrolovat druh, barevný odstín a výrobní šarže. Na jedné
stejnobarevné ploše se nesmí použít více šarží materiálu. V případě nesrovnalostí proto volejte neprodleně
techniky firmy EKOLAK.
Dekorativní omítkoviny se nanášejí shora dolů, přičemž se roztahují na tloušťku zrna. Poté se vhodnými hladítky
vzorují do požadované struktury.
Předpokladem pro dosažení jednotné a rovnoměrné struktury povrchu je aplikace omítkoviny bez
přerušení a dostatečným počtem zaškolených pracovníků.
Pohledově ucelené plochy se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru. Případné krátké přerušení práce
lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. Styk více barevných odstínů či struktur omítky na
jedné ploše se provádí pomocí papírové pásky.
V průběhu vzorování dekorativní omítkoviny se nedoporučuje smáčet hladítko vodou, mohlo by dojít
k nerovnoměrnému rozložení barevných pigmentů a vzniku skvrn na omítce.

Doporučení :viz kap 7.6
Dekorativní omítkoviny se nesmí provádět při teplotách vyšších než +25o C (pro vzduch i podklad) za přímého
slunce, při silném větru a za deště, a vysoké relat. vlhkosti.. Před těmito vlivy musí být povrchová úprava
chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. Po dokončení povrchových úprav se podlážky lešení postaví
kolmo, aby se předešlo poškození nevytvrzených omítek či znečištěním dešťovou vodou odrážející se od
podlážek.
Doporučuje se překrytí lešení jak shora, tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií.
V chladném období nesmí teplota klesnout pod +5oC.
Úprava otvorů po kotvách lešení musí zamezit zatékání vody do systému, vyloučit vznik tepelných mostů a
nesmí narušovat vzhled povrchové úpravy systému. Používají se např. plastové zátky.

Upozornění: před použitím silikátových omítkovin poraďte se vždy s pracovníky firmy Ekolak o
zvláštnostech a zvýšených nárocích na jejich aplikace.
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9.

Kontrola provádění

Výsledná kvalita provedení zateplovacího systému je závislá jak na úrovni zpracovaného projektu zateplení, tak
na dodavatelské odpovědnosti výrobců. Nejvíce je ovšem ovlivněna dodržením technologické kázně ze strany
prováděcí firmy. Nedodržením zásad předpisu pro zateplení může vzniknout celá řada skrytých vad, které se
často projeví s časovým odstupem, přičemž jejich odstranění je spojeno se značnými náklady. Z tohoto důvodu
je vhodné, aby si investor zajistil provádění průběžných kontrol, např. prostřednictvím stavebního dozoru.
Doporučujeme provést následující kontroly:
• Kontrola záznamu o proškolení pracovníků s aplikovaným systémem.
•

Vstupní kontrola dodaného materiálu (zda byl dodán objednaný materiál, kontrola data výroby, účelu a
doby použití).

•

Kontrola před nalepením izolantu.
o poklepem, popř. akustickou trasovací metodou, zhodnotit stav povrchových vrstev stávajícího
pláště,
o kontrola rovinnosti podkladu,
o měření vlhkosti stávajícího podkladu.
V průběhu lepení : rozmístění a velikost plochy lepící hmoty a její konzistence

•
•

Kontrola po nalepení izolantu.
o kontrola těsnosti spár – desky je nutné dorážet k sobě, ve stycích nesmí být armovací tmel,
o lepení izolačních desek na vazbu (přesah vazby min. 20 cm), a to i na rozích objektu,
o osazení desek u oken a dveří,
o armování rohů a ostění, diagonální vyztužení na rozích oken a dveří a přesahů pásů síťoviny,
o kotvení hmoždinkami – druh vrtáku,způsob vrtání a osazování, počet,rozmístění, usazení
hmoždinek a pevnost jejich uchycení,
o kontrola rovinnosti nalepené plochy (přípustné max. ± 3 mm na délce 2 m),
o přiznání dilatačních spár podkladu
Pozn. Před lepením zkontrolovat oplechování

•

Kotvení hmoždinkami
o Druh a průměr vrtáku
o Použité hmoždinky
o Počet a rozmístění hmoždinek
o Pevnost uchycení hmoždinek

•

Kontrola základní vrstvy před penetračním nátěrem.
o čistota a vlhkost desek tepelné izolace,
o digitální zesílení v rozích otvorů
o ověření minimální tloušťky základní vrstvy,
o kontrola správného uložení vyztužovací tkaniny ve stěrkové hmotě,
o kontrola rovinnosti nalepené plochy (přípustné max. ± 3 mm na délce 2 m).

•

Kontrola provádění konečné povrchové úpravy
o Před nanášením penetrace vlhkost základní vrstvy
o čistota a vlhkost základní vrstvy
o kontrola barevné stejnorodosti,
o kontrola styků s klempířskými prvky a sklon klempířských prvků od základní vrstvy.

Během celé aplikace je nutno dodržovat aplikační podmínky viz. bod 7.6.
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10. Předepsané technologické přestávky
Předepsané technologické přestávky při aplikaci systému EKO-STZ P s izolací z polystyrenu
Provedená operace

Technologická přestávka

1. po napenetrování podkladu

6 - 12 hodin

2. po nalepení tepelného izolantu (před osazením kotvících hmoždinek)

2 – 3 dny

3. po provedení základní vrstvy

min. 2 - 3 dny

4. po provedení základního nátěru

min. 12 hodin

5. po natažení dekorativní omítkoviny (před aplikací ochranného nátěru)

min. 2 dny

Pozn. V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutno technologické přestávky prodloužit( viz kap.7.6)

11. Údržba a opravy zateplovacích systémů
Zateplovací systémy EKO – STZ nevyžadují za normálních okolností žádnou údržbu. Pro dosažení ekonomické
životnosti se doporučuje opatřit ETICS ochranným nátěrem po cca 8-10 letech.
V případě výrazného znečištění povrchové úpravy je možné očištění tlakovou vodou nebo je fasádu možné
přetřít vhodnou fasádní barvou.
V případě mechanického poškození je vhodné neprodleně (aby se zamezilo zatékání vody do systému) provést
opravu. Kolem poškozeného místa se vyřeže pravidelný tvar na celou hloubku systému. V okolí alespoň 10 cm
se odstraní povrchová úprava. Na očištěný podklad se přilepí stejný typ tepelného izolantu ve tvaru shodném
s výřezem a spáry se utěsní. Provede se nová vyztužovací vrstva s přesahem min. 10 cm na původní systém. Po
vyschnutí se aplikuje stejný typ povrchové úpravy (konzultujte s firmou EKOLAK).

12. Související právní předpisy a normy
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 103/1990
Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1194 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a pozdějších
předpisů
Zákon ČNR č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, (úplné znění zákon č. 91/1995 Sb.) ve znění zákona č. 163/1998
Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích, a vyhlášky č. 207/1991 Sb.
Vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně
Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami.
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
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ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb.Budovy pro bydlení a ubytování.
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
ČSN EN 13501-1 požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních systémů
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