TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Prosecká 811/76a
CZ-190 00 Praha 9
Tel.: +42 286 019 412
Fax: +42 286 883 897
Internet: www.tzus.cz

®
Authorised and
not if ied according to
Article 10 of t he Council
Directive 89/ 106/EC of 21
De ce mb er 19 88 on the
a pp r ox i m at i on o f l aw s ,
regulations and administrative
prov i s ion s of Mem ber
S ta t e s r el a ti n g t o
co n st r u c tio n
products

Evropské technické schválení

MEMBER OF EOTA

ETA-06/0188

Obchodní název:
Trade name:

EXCEL THERM mineral

Držitel schválení:

EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o.
Pieš anská ulica 234/84
922 31 Sokolovce
Slovak Republic

Druh a použití výrobku:

Vn jší tepeln izola ní kompozitní systém (ETICS)
z minerální vlny s omítkou pro použití jako venkovní
izolace st n budov.

Holder of approval:

Generic type and use of construction
product:

External Thermal Insulation Composite System with
rendering on mineral wool for the use as external insulation
to the walls of buildings.

Platnost od:
Validity

12.10.2006
11.10.2011

from:

do:
to:

Výrobna:

EXCEL MIX stavebné materiály, s.r.o.
Pieš anská ulica 234/84
922 31 Sokolovce
Slovak Republic

Toto Evropské technické schválení
obsahuje:

18 stran

Manufacturing plant:

This European Technical Approval
contains:

18 pages

European Organisation for Technical Approvals
Evropská organizace pro technické schvalování

Strana 2 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne 12.10.2006

I.

PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1

Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha,
s.p. v souladu:
-

se sm rnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních
p edpis lenských stát týkajících se stavebních výrobk 1, ve zn ní sm rnice Rady
93/68/EHS2, a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC) . 1882/20033,

-

s na ízením vlády
21.5.2002.

-

se Spole nými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická
schválení, jejich p ípravu a ud lování, která jsou uvedena v p íloze rozhodnutí
Komise 94/23/EC5;

-

se sm rnicí pro Evropské technické schválení „Vn jší tepeln
systém s povrchovou úpravou ETAG . 004, vydání 2003.

. 190/2002 Sb.4 Sbírka zákon

eské republiky ze dne

izola ní kompozitní

2

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávn n kontrolovat, zda se
ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou
uskute ovat ve výrobním podniku. Odpov dnost za shodu výrobk s Evropským
technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však z stává na
držiteli Evropského technického schválení.

3

Toto Evropské technické schválení nelze p edávat výrobc m nebo zástupc m výrobc
jiným, nežli t m, kte í jsou uvedeni na stran 1, nebo výrobním podnik m jiným než-li
t m zmín ným v jeho textu.

4

Toto Evropské technické schválení m že být zrušeno Technickým a zkušebním ústavem
stavebním Praha, s.p. zvlášt podle informací komise podle lánku 5 odst. 1 sm rnice
Rady 89/106/EEC.

5

Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení v etn p enosu elektronickou
cestou musí být v plném zn ní. Díl í rozmnožování však m že být provád no
s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.
V tomto p ípad se musí rozmnožovaná ást ozna it jako díl í. Texty a nákresy v
reklamních brožurách nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je
nesmí zneužívat.

6

Evropské technické schválení vydává schvalovací orgán ve svém ú edním jazyku. Tato
verze pln odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do ob hu. P eklady do jiných jazyk
musí být jako takové ozna eny.

1

Ú ední v stník EU .° L 40, 11.02.1989, str.. 12
Ú ední v stník EU .° L 220, 30.08.1993, str. 1
Ú ední v stník EU . L 284, 31.10.2003, str. 1
Sbírka zákon svazek 79 190 , 21.5.2002
Ú ední v stník EU . L 17, 20.01.1994, str. 34

2
3
4
5
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II.
1

SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO SCHVÁLENÍ
Definice výrobku a zamýšleného použití
Vn jší tepeln izola ní kompozitní systém (ETICS) EXCEL THERM mineral,
v následujícím textu nazývaný ETICS, je systém navržený a zhotovený ve shod
s návrhem a stavebními postupy držitele ETA, které jsou uloženy u Technického a
zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Tento systém obsahuje následující sou ásti,
které byly výrobcem a jeho dodavateli továrn vyrobeny.
ETICS je prodáván pod obchodním názvem EXCEL THERM mineral.

1.1

Definice stavebního výrobku (sestavy)
Tabulka . 1
Sou ásti (viz odst. 2.3 s dalšími popisy,
vlastnostmi a p edstavením sou ásti)

Spot eba
(kg/m2)

Tlouš ka
(mm)

/

50 - 140

3,0 – 5,0

/

3,0 – 5,0

/

/

/

Mechanicky kotvený ETICS s dopl kovým
lepením (dle pokyn držitele ETA musí
tvo it minimální lepená plocha 30%
povrchu. Možné kombinace MW/plastové
kotvy jsou uvedeny v odstavci 2.2.8.3.)
Národní provád cí p edpisy je nutno brát v
úvahu
• Izola ní výrobek
Desky minerální vlny /MW/ - deska TR 15
Stav po dodání: deska

Izola ní
materiál a
zp sob
upevn ní

• Lepicí hmota:
THIN-SET SPECIAL
Stav po dodání: prášek
Postup p ípravy: prášek vyžadující p ídavek
vody 0,24 l/kg
Složení: portlandský cement, plnivo o
zrnitosti 0-0,5 mm, speciální p ísady
TS SPECIAL
lepicí hmota shodného složení a vyráb ná
shodnou technologií jako THIN SET
SPECIAL. Shodné vlastnosti obou výrobk
byly prov eny identifika ními zkouškami.
Stav po dodání: prášek
Postup p ípravy: prášek vyžadující p ídavek
vody 0,24 l/kg
Složení: portlandský cement, plnivo o
zrnitosti 0-0,5 mm, speciální p ísady
• Mechanicky kotvicí prvky:
Ejotherm STR U (pro tlouš ku izolantu
100mm použít bez zapušt ní)
Ejotherm ST U
Bravoll PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La
fischer Schlagdübel TERMOZ 8N

TZÚS 020-015328

Strana 4 z 18 ETA-06/0188, vydaného dne 12.10.2006

Základní
vrstva

THIN-SET SPECIAL
Stav po dodání: prášek
Postup p ípravy: prášek vyžadující p ídavek
vody 0,24 l/kg
Složení: potlandský cement, plnivo o
zrnitosti 0-0,5 mm, speciální p ísady
TS SPECIAL
tmel základní vrstvy shodného složení a
vyráb ny shodnou technologií jako THINSET SPECIAL. Shodné vlastnosti obou
výrobk byly prov eny identifika ními
zkouškami.
Stav po dodání: prášek
Postup p ípravy: prášek vyžadující p ídavek
vody 0,24 l/kg
Složení: potlandský cement, plnivo o
zrnitosti 0-0,5 mm, speciální p ísady

Sklen ná
sí ovina

Penetra ní
mezivrstva

Kone ná
povrchová
úprava

Sklen ná sí ovina (rozm ry m ížky 3 až 5
mm):
R 117 A101 Vertex
R 131 A101 Vertex
R 117Sch (OMFA)
R 122L (OMFA)

3,0

/

/

LUKOFAS-nát r
Použití: penetra ní nát r základní vrstvy
ur ený pro kone né povrchové úpravy
LUKOFAS.
Penetra ní vrstva p ipravená k použití.
Postup p ípravy: ne edit

0,25 kg/m2

SCH 02 PENECO
Použití: akrylátový penetrátor základní vrstvy
ur ený pro kone né povrchové úpravy
ECOLOR.
Penetra ní vrstva p ipravená k použití.
Postup p ípravy: ne edit

0,10-0,20
l/m2

SCH 09 0100 PENSIL O
Použití: penetra ní nát r základní vrstvy
ur ený pro kone né povrchové úpravy
SILCOLOR R or SILCOLOR O.
Penetra ní vrstva p ipravená k použití.
Postup p ípravy: ne edit

0,15-0,25
kg/m2

LUKOFAS - omítka
rýhovaná omítka – max. velikost zrna 2mm,
3mm
Stav po dodání: pasta p ipravená k použití
Složení: celulóza, disperse kopolymeru
vinylchloridethylenvinylester, mletý a drcený
vápenec, k emi ité písky, titanová b loba,
biocid, pomocné látky
LUKOFAS – zatíraná omítka
zatíraná omítka – max. velikost zrna 2mm
Stav po dodání: pasta p ipravená k použití
Složení: sm s záhustek (celulózy), disperze
kopolymeru vinylchloridetylenvinylester, mletý
a drcený vápenec, titanová b loba, biocid,
pomocné látky

TZÚS 020-015328
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(suchý)

3,70 – 5,70
dle max.
velikosti zrna

-

2–3
dle max.
velikosti zrna
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SCH 82 ECOLOR R
akrylátová zatíraná omítka – max. velikost
zrna 2mm, 2,5mm, 3mm
SCH 83 ECOLOR O
3,80 – 5,70
akrylátová rýhovaná omítka – max. velikost zrna
dle max.
1,5mm, 2mm, 2,5mm
velikosti zrna
Stav po dodání: pasta p ipravená k použití
Složení: sm s kameniva, pigment a plniv
dispergovaná v kopolymeru styrenakrylátové
disperze s p ísadou aditiv .

2–3
dle max.
velikosti zrna

SCH 84.20 SILCOLOR R
Silikonakrylátová zatíraná omítka – max.
velikost zrna 2mm,
SCH 85.20 SILCOLOR O
Silikonakrylátová rýhovaná omítka – max.
velikost zrna 2mm,

3,80

2

Stav po dodání: pasta p ipravená k použití
Složení: sm s kameniv, pigment a plniv
dispergovaná v silikonové emulzi s p ídavkem
styrenakrylátové disperze a aditiv
P íslušenství

1.2

Specifikované v odstavci 3.2.2.5 ETAG.
Z stává na odpov dnosti držitele ETA.

Zamýšlené použití
Tento ETICS EXCEL THERM mineral je ur en pro použití jako vn jší tepelná izolace
obvodových st n budov. St ny jsou v tšinou vyzd ny z (cihel, tvárnic, blok , kamen ,
atd.) nebo zhotoveny z betonu (provedeného na míst
nebo složeny
z prefabrikovaných panel ). ETICS je navržen tak, aby ze , na níž je aplikován, m la
dostate nou tepelnou izolaci.
ETICS musí být navržen a proveden podle pokyn držitele ETA pro jejich projektování
a montáž. Držitel ETA je fináln zodpov dný za systém. Všechny sou ásti systému
musejí být specifikovány držitelem ETA.
ETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nep sobí p ímo ke zvýšení stability
zdi, na níž je aplikován, není ur en pro zajišt ní vzduchot snosti stavební konstrukce,
ale p sobí ke zvýšení odolnosti proti vliv m po así. Musí zajiš ovat minimální tepelný
odpor p es 1,0 m2K/W.
ETICS m že být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných)
vertikálních zdech. M že být také použit na horizontálních nebo naklon ných površích,
které nejsou vystaveny deš ovým srážkám.
ETICS jako výrobek musí mít takové vlastnosti, aby stavba, do níž bude zabudován,
pokud bude ádn navržena a provedena, spl ovala základní požadavky (Sm rnice
CPD, l. 2.1)
Zp sob upevn ní a vlastní provád ní na stávající obvodovou st nu závisí na
vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vzaty
v úvahu požadavky kap. 4. a 7. a musí být proveden ve shod s národními požadavky.
Požadavky dle tohoto Evropského technického schválení ETA jsou založeny na
p edpokládané životnosti nejmén 25 let, za p edpokladu, že podmínky uvedené
v ásti 4.2, 5.1, 5.2 pro balení transport, ukládání, instalace, práv tak jako
odpovídající užívání, provád ní ádné údržby a oprav jsou pln ny. Uvedený údaj

TZÚS 020-015328
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životnosti však nelze slu ovat se zárukou výrobce nebo schvalovacího orgánu, ale
musí být pouze uvažován jako údaj pro volbu vhodných výrobk ve vztahu
k o ekávané ekonomicky p im ené životnosti díla

2

Charakteristiky výrobku a metody ov

2.1

Obecn

ování

Identifika ní testy a hodnocení vhodnosti ETICSu pro zamýšlené použití bylo
provedeno dle základních požadavk ve shod s “ETA Guidance . 004“ týkající se
vn jších tepeln izola ních systém s omítkou (nazývaný ETAG 004 v tomto ETA).
ETA je vydáno pro ETICS na základ odsouhlasených dat, uložených u Technického a
zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., které identifikují ETICS, který je hodnocen a
posuzován. Zm ny ve výrobním procesu nebo sestav ETICS, které by mohly zp sobit
neplatnost uložených dat, musí být oznámeny Technickému a zkušebnímu ústavu
stavebnímu Praha s.p. p edtím, než budou zm ny provedeny. Technický a zkušební
ústav stavební Praha s.p. rozhodne, zda takové zm ny ovlivní nebo neovlivní ETA a
následn platnost CE ozna ení na základ ETA a pokud ano, zda další hodnocení
a/nebo zm na ETA budou nezbytné.
2.2

Charakteristiky výrobku

2.2.1

Reakce na ohe
Zkouška byla provedena dle požadavku ETAG 004 – 5.1.2.1 (EN 13501-2, EN 13823,
EN ISO 11925-2).
Zkoušený vn jší tepeln izola ní kompozitní systém (ETICS) byl za azen dle reakce na
ohe do t ídy A2 p i použití všech výrobk z klasifikované skupiny. Dopl ková
klasifikace dle tvorby kou e je s2. Dopl ková klasifikace dle plamenn ho ících
kapek/ ástic je d0.
Sestava dle lánku 1.1
dle lánku 1.1

Maxim. obsah
organických látek v
omítkovém systému
10%

Deklarovaný obsah
retardant ohn v
omítkovém systému

Evropská
klasifikace dle
SN EN 13501-1

bez retardant

A2 - s2, d0

Oblast p ímé a rozší ené aplikace
Klasifikace je platná s následujícím vymezením:
Podklad
betonové a zd né konstrukce p ípadn upravené nát rem, nást ikem nebo omítkou,
bez dutin, resp. se vzduchovými dutinami, které vzniknou p i neceloplošném lepení
(lepicí hmota se nanáší na minim. 30% plochy izola ního materiálu – dle kvality
podkladu a zp sobu lepení, v souladu s dokumentací k výrobku);
Zp soby upevn ní
mechanické kotvení mechanicky kotvícími prvky pro ETICS s dopl kovým lepením
hmotou THIN-SET SPECIAL tlouš ky 10mm, s maximálním obsahem organických
látek 1,0% hmot. a s objemovou hmotností 1360 kg/m3, nanesenou na min. 30%
plochy izola ního materiálu
Tepeln izola ní materiál
jako izolant lze použít MW s následujícími vlastnostmi:
− t ída reakce na ohe A1 nebo lepší
− tlouš ka menší než 140 mm
TZÚS 020-015328
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− objemová hmotnost

170 kg/m3

Omítkové systémy
− výztuž – sklovláknitá perlinková tkanina o plošné hmotnosti 160 g/m2 a obsahu
organických látek 22,7% hmot.
− omítkové systémy bez výztuže nad tepeln izola ním materiálem – viz tabulka 2.
Tabulka . 2 Vymezení vlastností omítkového systému bez výztuže.
Sou ásti ETICS
základní vrstva
hmota THIN-SET SPECIAL
Kone né povrchové úpravy
disperzní omítkovina rýhovaná i zatíraná
silikonakrylátovová omítkovina rýhovaná
i zatíraná

Tlouš ka
(mm)

Max. obsah
organických
látek
(hmot. %)

Objemová/plošná
hmotnost
(kg/m3 nebo
kg/m2)

3

1,0%

1360 kg/m3

1,5 - 3,0

10%

5,7 k/gm2

2,0

10%

3,8 kg/m2

Poznámka: Rozdílné tlouš ky vrstev omítkovin musí být dány pouze velikostí zrna.

2.2.2

Nasákavost (zkouška vzlínavosti)
• Základní vrstva THIN-SET SPECIAL
− nasákavost po 1 hodin < 1 kg/m2 (viz ETAG 004, l. 6.1.3.1)
− nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg/m2 (viz ETAG 004, l. 5.1.3.1)
• Omítkové systémy
Nasákavost po 24 hodinách
viz ETAG 004, l. 5.1.3.1

Tabulka .3

< 0.5 kg/m2

Omítkové
systémy:
základní vrstva
(v etn
penetra ní
vrstvy dle l.
1.1)
+
povrchové
úpravy
uvedené dále

2.2.3

LUKOFAS – omítka, max. velikost zrna
3,0 mm

X

LUKOFAS – zatíraná omítka, max.
velikost zrna 2,0 mm

X

SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka
zatíraná, max. velikost zrna 3,0 mm

X

SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka
rýhovaná, max. velikost zrna 2,5 mm

X

SCH 84.20 SILCOLOR R,
silikonakrylátová omítka zatíraná, max.
velikost zrna 2,0 mm

X

SCH 85.20 SILCOLOR O,
silikonakrylátová omítka rýhovaná, max.
velikost zrna 2,0 mm

X

Hygrotermální p sobení
Zkouška byla provedena na zkušební st n .
P i zkoušce nedošlo k žádné z níže uvedených závad:

TZÚS 020-015328
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− odlupování jednotlivých vrstev nebo vznik puchý k jakékoliv povrchové úpravy
− trhliny sledující svým pr b hem spáry mezi deskami izolantu nebo profil spojených
se systémem
− odd lování povrchové úpravy
− vznik trhlin umož ujících pronikání vody do izola ní vrstvy
Systém je hodnocen jako odolný proti hygrotermálnímu p sobení.
2.2.4

Odolnost proti mrazu
Protože všechny zkoušené povrchové úpravy i základní vrstva prokázaly nasákavost
menší než 0,5 kg/m2 po 24 hodinách, je možno systém v t chto skladbách považovat
za mrazuvzdorný.

2.2.5

Odolnost proti nárazu
Výsledky zkoušky odolnosti proti nárazu tvrdého t lesa (3 J a 10 J) a odolnosti proti
proražení umožnily následující kategorizaci systému:
Jednoduchá
základní výztuž

Tabulka .4

Omítkové
systémy:
základní vrstva
(v etn
penetra ní
vrstvy dle l.
1.1)
+
povrchové
úpravy

2.2.6

LUKOFAS – omítka, max. velikost zrna 2,0 mm

Kategorie II

LUKOFAS – zatíraná omítka, max. velikost zrna
2,0mm

Kategorie II

SCH 82 ECOLOR R, akrylátová omítka zatíraná,
max. velikost zrna 2,0 mm

Kategorie II

SCH 82 ECOLOR O, akrylátová omítka rýhovaná,
max. velikost zrna 1,5 mm

Kategorie II

SCH 84.20 SILCOLOR R, silikonakrylátová omítka
zatíraná, max. velikost zrna 2,0 mm

Kategorie II

SCH 85.20 SILCOLOR O, silikonakrylátová omítka
rýhovaná, max. velikost zrna 2,0 mm

Kategorie II

Propustnost pro vodní páru
Tabulka . 5
Omítkové
systémy:
základní
vrstva (v etn
penetra ní
vrstvy dle l.
1.1)
+
povrchové
úpravy
uvedené dále
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Ekvivalentní vzduchová vrstva (m)
LUKOFAS – omítka, max.
velikost zrna 2,0 mm
LUKOFAS – omítka, max.
velikost zrna 3,0 mm
LUKOFAS – zatíraná omítka,
max. velikost zrna 2,0mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4)
≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,4)
≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,4)

SCH 82.20 ECOLOR R,
akrylátová omítka zatíraná,
max. velikost zrna 2,0 mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5)

SCH 82.25 ECOLOR R,
akrylátová omítka zatíraná,
max. velikost zrna 2,5 mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,6)

SCH 82.30 ECOLOR R,
akrylátová omítka zatíraná,
max. velikost zrna 3,0 mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 3,0mm: 0,6)
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SCH 83.15 ECOLOR O,
akrylátová omítka rýhovaná,
max. velikost zrna 1,5 mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 1,5mm: 0,4)

SCH 83.20 ECOLOR O,
akrylátová omítka rýhovaná,
max. velikost zrna 2,0 mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5)

SCH 83.25 ECOLOR O,
akrylátová omítka rýhovaná,
max. velikost zrna 2,5 mm

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,5mm: 0,5)

SCH 84.20 SILCOLOR R,
silikonakrylátová omítka zatíraná,
max. velikost zrna 2,0mm
SCH 85.20 SILCOLOR O,
silikonakrylátová omítka
rýhovaná, max. velikost zrna
2,0mm

2.2.7

≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5)
≤ 1,0
(pro max. velikost zrna 2,0mm: 0,5)

Uvol ování nebezpe ných látek
Výrobce vydal písemné prohlášení, že vn jší tepeln izola ní kompozitní systém
EXCEL THERM mineral spl uje ustanovení pokynu H („harmonizovaný p ístup
k nebezpe ným látkám dle Sm rnice pro stavební výrobky – revize srpen 2002“).
V souvislosti s tímto lánkem vztahujícím se k nebezpe ným látkám v tomto ETA,
v n kterých zemích mohou existovat další požadavky aplikovatelné na ETICS a
podléhající jejich p sobnosti (nap . transponovaná Evropská legislativa a národní
zákony, omezení a administrativní na ízení). Aby byla spln na ustanovení Sm rnice
pro stavební výrobky, tyto požadavky pot ebují doplnit jak, kdy a kde mají být použity.

2.2.8

Bezpe nost v užívání

2.2.8.1 Soudržnost
• Soudržnost mezi základní vrstvou a MW deskou (TR15)
Tabulka .6
Kondicionování
Po áte ní stav

po hygrotermálních cyklech
(na st n )

po zmrazovacích cyklech
(na vzorcích)

< 0,08 MPa
Porušení v tepeln izola ním
materiálu

< 0,08 MPa
Porušení v tepeln izola ním
materiálu

Zkouška není požadována,
protože zmrazovací cykly
nejsou nezbytné

TZÚS 020-015328
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• Soudržnost mezi lepicí hmotou a podkladem a MW deskou (TR15)
Po áte ní stav

48 hod. pono ení ve
vod + 2 hod.
23°C/50% rel.
vlhkost

48 hod. pono ení ve
vod +
7 dní 23°C/50% rel.
vlhkost

≥ 0,25 MPa
< 0,08 MPa
porušení v tepeln
izola ním materiálu

≥ 0,08 MPa
< 0,03 MPa
porušení v tepeln
izola ním materiálu

≥ 0,25 MPa
< 0,08 MPa
porušení v tepeln
izola ním materiálu

Tabulka .7
THIN-SET
SPECIAL

beton
MW deska
(TR15)

ETICS má být instalován na podkladu s použitím lepicí hmoty na minimální ploše 30 %.
2.2.8.2 Pevnost upevn ní (p í ný posun)
Zkouška není požadována, protože zkoušený systém spl uje p edepsaná kritéria:
− p i tahové zkoušce p i 2 % protažení byly zjišt ny pouze trhliny o ší ce menší nebo
rovné 0,2 mm
− plocha lepení je v tší než 20% pro mechanicky kotvený ETICS s dopl kovým
lepením.
2.2.8.3 Odolnost proti zatížení v trem
Bezpe nost užívání mechanicky kotveného ETICS s dopl kovým lepením p i použití
mechanicky kotvicích prvk .
Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní jméno mechanicky kotvicího
prvku) / (vlastnosti izolantu MW desky) uvedenou v první ádce každé tabulky.
Tabulka .8

Mechanicky kotvicí
prvek pro ETICS

Ejotherm STR U
(ETA 04/0023)
Ejotherm ST U
(ETA 02/0018)

Obchodní jméno
Pr m r talí e (mm)

60

Tlouš ka (mm)

MW deska

Pevnost v tahu kolmo na líc desky
(kPa)

Mechanicky kotvicí prvek neumíst ný ve spárách
panelu (zkouška protažení upev ovadel – ETAG
004, l. 5.1.4.3, schéma 1a)
Síla p i
porušení Mechanicky kotvicí prvek umíst ný ve spárách
panelu (zkouška p novými bloky - ETAG 004, l.
(kN)

5.1.4.3, schéma 2b)

Mechanicky kotvicí prvek umíst ný ve spárách
panelu (zkouška protažení upev ovadel - ETAG
004, art. 5.1.4.3, scheme 2a)

TZÚS 020-015328

≥ 50
≥ TR15
za
sucha

minimum: 0,532
pr m r: 0,561

za
vlhka

minimum: 0,230
pr m r: 0,260

Rjoint

za
sucha

minimum: 0,391
pr m r: 0,421

Rjoint

za
vlhka

minimum: 0,143
pr m r: 0,161

Rpanel
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Tabulka .9
Mechanicky kotvicí
prvek pro ETICS

MW deska

BRAVOLL PTH-KZ 60/8La, PTH-KZL 60/8-La,
(ETA – 05/0055)

Obchodní jméno
Pr m r talí e (mm)

60

Tlouš ka (mm)

50

Pevnost v tahu kolmo na líc desky
(kPa)

Mechanicky kotvicí prvek neumíst ný ve spárách
panelu (zkouška protažení upev ovadel – ETAG
004, art. 5.1.4.3, schéma 1a)
Síla p i
porušení Mechanicky kotvicí prvek umíst ný ve spárách
panelu (zkouška p novými bloky - ETAG 004,
(kN)

art. 5.1.4.3, schéma 2b)
Mechanicky kotvicí prvek umíst ný ve spárách
panelu (zkouška protažení upev ovadel - ETAG
004, art. 5.1.4.3, scheme 2a)

TR15
za
sucha

minimum: 0,572
pr m r: 0,628

za
vlhka

minimum: 0,235
pr m r: 0,279

Rjoint

za
sucha

minimum: 0,464
pr m r: 0,484

Rjoint

za
vlhka

minimum: 0,166
pr m r: 0,183

Rpanel

Tabulka .10
Mechanicky kotvicí prvek pro
ETICS

MW deska

fischer TERMOZ 8N
(ETA – 03/0019)

Obchodní jméno
Pr m r talí e (mm)

60

Tlouš ka (mm)

50

Pevnost v tahu kolmo na líc
desky (kPa)

Mechanicky kotvicí prvek neumíst ný ve spárách
panelu (zkouška protažení upev ovadel – ETAG
004, art. 5.1.4.3, scheme 1a)

Rpanel

Síla p i
porušení Mechanicky kotvicí prvek umíst ný ve spárách
(kN)
panelu (zkouška p novými bloky - ETAG 004,

art. 5.1.4.3, scheme 2b)
Mechanicky kotvicí prvek umíst ný ve spárách
panelu (zkouška protažení upev ovadel - ETAG
004, art. 5.1.4.3, schéma 2a)

Rjoint

TR15
za
sucha

minimum: 0,589
pr m r: 0,636

za
vlhka

minimum: 0,245
pr m r: 0,263

za
sucha

minimum: 0,430
pr m r: 0,461

za
vlhka

minimum: 0,173
pr m r: 0,191

Pro všechny výpo ty se použije vzorec:
Rd =

Rpanel x npanel + Rjoint x njoint

γ

npanel: po et kotev neležících ve spá e (ks/m2)
n joint: po et kotev ležících ve spá e (ks/m2)
γ:
národní bezpe nostní koeficient
2.2.9

Tepelný odpor
Prostup tepla podkladové zdi kryté ETICS je vypo ten ve shod s normou
ISO 6946:
U = Uc + χ p .n

TZÚS 020-015328
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Kde:

χ p .n

je uvažováno do výpo tu pouze, pokud je v tší než 0,04 W/(m2.K)

U: celkový prostup tepla chrán né zdi (W/ (m2.K))
n: po et mechanicky kotvicích prvk (v izola ním materiálu) na m2
χp: vliv místních teplotních most zp sobený mechanicky kotvicími prvky. Dále
uvedené hodnoty jsou brány pro výpo et, není-li uvedeno v ETA
mechanicky kotvicích prvk jinak:
= 0,002 W/K pro kotvicí prvky s nerezovými kovovými šrouby s hlavou
potaženou plastickou hmotou a pro kotvy se vzduchovou mezerou nad
hlavou šroubu ( χ p .n zanedbatelné pro n < 20)
= 0,004 W/K pro kotvicí prvky s galvanizovanými kovovými šrouby s
hlavou potaženou plastickou hmotou ( χ p .n zanedbatelné pro n < 10)
= zanedbatelné pro kotvicí prvky s plastovými šrouby (vyztuženými nebo
nevyztuženými sklen nými vlákny …)
Uc: prostup tepla aktuální ástí pokryté zdi (vyjma teplotních most ) (W/ (m2.K))
ur ený následovn :

Uc =
Kde:

2.2.10

1
Ri + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi

Ri:

tepelný odpor izola ního výrobku (viz CE ozna ení ve vztahu k MW
dle EN 13162) v (m2.K)/W
tepelný odpor omítky (okolo 0,02 (m2.K)/W
Rrender:
Rsubstrate: tepelný odpor podkladu stavby (beton, cihla …) v (m2.K)/W
vn jší povrchový tepelný odpor v (m2.K)/W
Rse:
Rsi:
vnit ní povrchový tepelný odpor v (m2.K)/W

Vlastnosti z pohledu odolnosti a udržovatelnosti

2.2.10.1 Zkušenosti z použití ETICS (vložení této ásti není závazné, pokud byly provedeny
hygrotermální cykly)
Zkoušky hygrotermálních cykl byly provedeny na st n .
2.2.10.2 Soudržnost po stárnutí
Tabulka .11
SILCOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm

Omítkové systémy:

LUKOFAS – omítka, max. velikost zrna 2,0mm

základní vrstva (v etn
penetra ní vrstvy dle
l. 1.1)
+
povrchové úpravy
uvedené dále:

LUKOFAS – zatíraná omítka, max. velikost zrna
2,0mm
ECOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm
ECOLOR R, max. velikost zrna 2,0mm
SILCOLOR O, max. velikost zrna 2,0mm

TZÚS 020-015328

Zkouška na st n

< 0,08 MPa
porušení v tepeln
izola ním
materiálu
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2.3

Zkoušky sou ástí

2.3.1

Izola ní materiál
Desky z minerální vlny s pevností v tahu kolmo k rovin desky min. 15 kPa (TR15) pro
mechanicky upev ovaný ETICS s dopl kovým lepením.
Pr myslov vyráb né izola ní desky bez povrchové úpravy s rovnými hranami vyrobené z
minerální vlny (MW) podle EN 13162, popisem a vlastnostmi uvedenými dále v tabulce.
Tabulka .12

MW desky (podélná orientace vlákna)
Popis a vlastnosti

pro mechanicky kotvený ETICS s dopl kovým
lepením

Reakce na ohe / EN 13501-1
Tepelný odpor (m2.K/W)

Eurot ída – A1 pro objemovou hmotnost maxim.
170 kg/m3 a tlouš ku 50 - 140 mm
Definovaný v CE ozna ení dle

Tlouš ka (mm) / EN 823

T5 - (MW-EN 13162)

Délka (mm) / EN 822

±2

Ší ka (mm) / EN 822

± 1,5

Pravoúhlost (mm) / EN 824

5

Rovinnost (mm) / EN 825

6
Povrch homogenní a bez “vý n lk ”

Vzhled povrchu
Rozm rová
stálost:

P edepsaná teplota /EN
1604

DS(T+) - (MW-EN 13162)

P edepsaná teplota a
vlhkost /EN 1604

DS(TH) - (MW-EN 13162)

Nasákavost p i áste ném pono ení / EN
1609, EN 12087

WS, WL(P) - (MW-EN 13162)

Propustnost vodní páry faktor difuzního
odporu (µ) / EN 12086 – EN 13162

max. 6

Pevnost v tahu kolmo na líc desky za
suchých podmínek (kPa) / EN 1607

≥ 15
(MW EN 13162-TR 15)

Pevnost v tahu kolmo na líc desky za
vlhka (kPa) / ETAG 004

≥ 6,5

Pevnost ve smyku (N/mm2) / EN 12090

-

2

Modul pružnosti ve smyku (N/mm ) / EN
12090

2.3.2

SN EN 13162

-

Mechanicky kotvicí prvky
Kotvící prvky pro mechanicky kotvený systém s dopl kovým lepením pro MW desky
(TR15).
Tabulka .13

Obchodní název

Pr m r talí e (mm)

Odpor proti vytažení

Ejotherm STR U

60

viz ETA – 04/0023

Ejotherm ST U

60

viz ETA – 02/0018

Bravoll PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La

60

viz ETA – 05/0055

fischer Schlagdübel TERMOZ 8N

60

viz ETA – 03/0019

TZÚS 020-015328
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2.3.3

Povrchová úprava
Hodnoty ší ky trhlin, stanovené p i tahové zkoušce na proužku základní vrstvy
s výztužnou sklovláknitou tkaninou, jsou uvedeny v tabulce 14:
Tabulka .14
Druh výztužné
sklovláknité tkaniny

Velikost
protažení

Velikost ší ky trhliny (mm)
ve sm ru osnovy
ve sm ru útku

R 117 A101 Vertex

2,0

0,15

0,20

R 131 A101 Vertex

2,0

0,20

0,20

R 117Sch OMFA

2,0

0,20

0,15

R 122L OMFA

2,0

0,20

0,20

2.3.4 Výztužná sklovláknitá tkanina
Tabulka .15

Odolnost alkáliím
Druh výztužné
sklovláknité tkaniny

Pom rná síla po stárnutí proti
stavu po dodání: %

Síla po stárnutí (N/mm)

ve sm ru
osnovy

ve sm ru
útku

ve sm ru
osnovy

ve sm ru
útku

R 117 A101 Vertex

50

50

20

20

R 131 A101 Vertex

50

50

20

20

R 117Sch OMFA

50

50

20

20

R 122L OMFA

50

50

20

20

3

Hodnocení a prokazování shody a CE ozna ení

3.1

Systém prokazování shody
V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/556/ES ve zn ní 2001/596/ES platí
systém prokazování shody 2+.
Tento systém je popsán ve sm rnici Rady 89/106/EHS P íloha III, 2 (ii) jako první
možnost takto:
Prohlášení o shod ETICS vydané výrobcem založené na:
a) Úkoly pro výrobce:
(1) Po áte ní zkoušky typu ETICS a sou ástí systému,
(2)
ízení výroby u výrobce,
(3) Zkoušení vzork odebraných ve výrobn podle p edepsaného plánu zkoušek.
b) Úkoly pro notifikovanou osobu:
(4) Certifikace systému ízení výroby u výrobce na základ :
− po áte ní inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce,
− pr b žného dohledu, posuzování a schvalování ízení výroby u výrobce.

TZÚS 020-015328
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3.2

Odpov dnosti

3.2.1

Úkoly výrobce

3.2.1.1

ízení výroby u výrobce
Výrobce musí provád t neustálé vnit ní ízení výroby. Všechny údaje, požadavky a
opat ení p ijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných
instrukcí a postup , v etn záznam všech operací a jejich výsledk . Systém ízení
výroby musí zajiš ovat, že výrobek je ve shod s tímto Evropským technickým
schválením.
Výrobce m že používat pouze výchozí materiály/suroviny/základní materiály (jako
odpovídající) stanovené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického
schválení.
Držitel ETA se ujistí, že pro sou ásti ETICS, které sám nevyrábí a pro provedení
celkové sestavy ETICS do stavby, systém ízení výroby (FPC) provád ný jinými
výrobci dává záruku shody výrobku s Evropským technickým schválením.
ízení výroby u výrobce (FPC) a opat ení (p edpisy) vydaná držitelem ETA pro
sou ásti, které sám nevyrábí, musí být v souladu s "Plánem zkoušek6“, vztahujícímu se
k Evropskému technickému schválení ETA – 06/0188 vydanému 12.10.2006, který je
sou ástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. "Plán
zkoušek" je stanoven v kontextu se systémem ízení výroby, provád ným výrobcem a
je uložený v TZÚS Praha, s.p. - pobo ka eské Bud jovice.
Výsledky provád ní ízení výroby u výrobce musí být
vyhodnocovány dle ustanovení uvedených v "plánu zkoušek6".

zaznamenávány

a

3.2.1.2 Další úkoly výrobce
Výrobce musí zapojit, na základ smlouvy, p íslušnou osobu (osoby), která je (jsou)
notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti ETICS, aby mohla (mohly)
provád t innosti stanovené v sekci 3.3. Za tímto ú elem, "plán zkoušek6" uvedený v
sekci 3.2.1.1 a 3.2.2 musí být p edán výrobcem zapojené notifikované osob nebo
osobám.
Pro po áte ní zkoušení typu (v p ípad systému 2+) mohou být použity výsledky
zkoušek provád ných jako sou ást hodnocení pro Evropské technické schválení,
pokud nedošlo ke zm nám ve výrobní lince nebo ve výrobn . V tom p ípad nezbytné
po áte ní zkoušení typu musí být odsouhlaseno mezi TZÚS Praha, s.p. - pobo kou
eské Bud jovice a p íslušnou notifikovanou osobou.
Výrobce musí vydat „ES prohlášení o shod “, které stanoví, že stavební výrobek je ve
shod s ustanoveními Evropského technického schválení ETA-06/0188 vydaného
12.10.2006. Po áte ní zkoušení typu uvedené výše m že být výrobcem p evzato pro
toto prohlášení.
3.2.2

Úkoly notifikovaných osob
Notifikovaná osoba (osoby) musí vykonávat:
−

6

po áte ní inspekce v míst výroby a ízení výroby u výrobce
Notifikovaná osoba musí zjistit, zda v souladu s plánem zkoušek výrobna (zejména
zam stnanci a výrobní za ízení) a systém ízení výroby u výrobce (FPC) jsou

Plán zkoušek je uložen v TZÚS Praha, s.p. – pobo ka eské Bud jovice a je p edáván pouze
notifikovaným osobám zapojeným v procesu posuzování shody

TZÚS 020-015328
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schopny zajistit plynulou a ádnou výrobu sou ástí podle specifikací uvedených v
odstavci 2 tohoto ETA.
−

Pr b žný dohled, posuzování a schvalování systému ízení výroby u výrobce
Notifikovaná osoba musí provést dohled ve výrobn :
• nejmén dvakrát za rok. Po zkušební dob m že být po dohod mezi TZÚS
Praha s.p. - pobo kou eské Bud jovice a notifikovanou osobou zapojenou v
tomto procesu, tato etnost zredukována na jedenkrát ro n ,
nebo
• nejmén jedenkrát za rok u výrobce, který má systém ízení výroby (FPC)
respektující EN ISO 9001 pokrývající výrobu sou ástí ETICS.

Musí být ov eno, že systém ízení výroby u výrobce (FPC) a stanovený
automatizovaný výrobní proces jsou udržovány v souladu s plánem zkoušek6.
Tyto úkoly musí být provád ny ve shod s opat eními stanovenými v "plánu zkoušek6"
vztahujícímu se k Evropskému technickému schválení ETA-06/0188 vydanému dne
12.10.2006.
Notifikovaná osoba (osoby) musí zajistit své innosti uvedené výše a obdržené
výsledky a záv ry uvést v písemné zpráv .
Notifikovaná osoba zapojená do procesu výrobcem musí vydat certifikát ízení výroby
u výrobce (FPC) osv d ující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického
schválení.
V p ípadech, kde ustanovení Evropského technického schválení a "plánu zkoušek"
nejsou dlouhodob pln na, notifikovaná osoba musí odebrat certifikát shody a
neprodlen informovat TZÚS Praha, s.p. - pobo ku eské Bud jovice.
3.3

CE ozna ení
Ozna ení CE musí být p ipevn no na vlastním výrobku, nebo na štítku p ipojeném k
n mu, na jeho obalu nebo na obchodních dokladech doprovázejících sou ásti ETICS.
Písmena "CE" musí být dopln na íslem notifikované osoby a následnými dopl ujícími
informacemi:
− název nebo identifika ní zna ka a adresa držitele ETA,
− poslední dv íslovky roku, ve kterém bylo ozna ení CE p ipojeno,
−
íslo certifikátu ízení výroby (FPC)
−
íslo Evropského technického schválení,
− obchodní název ETICS,
−
íslo ETAG.

4

P edpoklady, za nichž byla p ízniv posouzena vhodnost výrobku
pro zamýšlené použití

4.1

Výroba
Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základ schválených
údaj /informací uložených v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. –
pobo ka eské Bud jovice, které identifikují p edm tný ETICS. Zm ny ETICS nebo
výrobního procesu, jejichž následkem by mohla být nesprávnost t chto uložených
údaj /informací, musí být notifikovány Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu
Praha, s.p. - pobo ce eské Bud jovice d íve než budou zm ny provedeny. Technický
a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - pobo ka eské Bud jovice rozhodne, jestli tyto
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zm ny ovlivní nebo neovlivní ETA a následn platnost ozna ení CE na základ ETA a
pokud ano, jaké další hodnocení nebo úpravy ETA budou nutné..
4.2

Montáž

4.2.1

Obecn
Je na zodpov dnosti držitele ETA zaru it, že návrh a montáž ETICS budou provád t
pouze proškolené osoby a budou jim k tomu poskytnuty pot ebné informace. Tyto
informace mohou být poskytovány ve form technologických postup a kopií
p íslušných ástí ETA. Dále by m ly být všechny informace ohledn provád ní výrobku
jasn uvedeny na obalu a/nebo p iložených instruk ních pokynech za použití jednoho
nebo více vyobrazení.
V každém p ípad musí použití výrobku respektovat národní p edpisy a obzvlášt
p edpisy týkající se požární odolnosti, statiky v etn odolnosti p i zatížení v trem a
stavební fyziky.
Pro ETICS mohou být použity pouze sou ásti popsané v odstavci 1.1 s vlastnostmi dle
lánku 2 tohoto ETA.
Musí být vzaty v úvahu požadavky uvedené v pokynu ETAG 004 kapitola 4 a kapitola 7.

4.2.2

Navrhování
• budou provád t pouze proškolené osoby
• u mechanicky kotveného ETICS s dopl kovým lepením (minimální lepená plocha je
30 %) je stanoven výb r a po et kotvení s ohledem na.
− návrhové sání v tru a národní p edpisy (vzít v úvahu národní bezpe nostní
sou initele, návrhové postupy, ...),
− odolnost hmoždinek proti vytažení z uvažovaného podkladu (viz montážní
parametry – efektivní zakotvení, charakteristická odolnost ... – v ETA pro kotvy),
− bezpe nost p i užívání ETICS ( l. 2.2.8) dle zp sobu p ipev ování

4.2.3

Provád ní
Budou provád t pouze proškolené osoby
Pr zkum a p íprava podkladu a také všeobecné zásady provád ní ETICS musí být
realizovány v souladu s:
− kapitolou 7 pokynu ETAG 004 s povinným odstran ním každého stávajícího
barevného nát ru a každé organické povrchové úpravy,
− národními p edpisy.
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Zvláštnosti p i provád ní spojené s odlišnými metodami p ipev ování a nanášení
povrchového systému musí být uplatn ny dle p edpis držitele ETA. Zejména je
pot eba dodržovat množství materiálu (spot ebu) nanášených vrstev, stejnom rnost
tlouš ky a p estávky mezi nanášením jednotlivých vrstev.

5

Údaje pro výrobce

5.1

Balení, doprava a skladování
Balení všech sou ástí výrobku musí zabezpe ovat ochranu p ed vlhkostí b hem
dopravy a skladování, pokud to výrobce nezajiš uje jinak.
Sou ásti systému musí být chrán ny proti poškození.
Je na zodpov dnosti výrobce( ) zajistit, aby tato na ízení byla snadno dostupná pro
p íslušné pracovníky.

5.2

Použití, údržba, opravy
Kone ná povrchová úprava má být udržována tak, aby pln zachovávala funkci ETICS.
Údržba by m la zahrnovat nejmén :
− opravy místních poškození zp sobených nehodami,
− údržbu vzhledu provád nou výrobky, které jsou slu itelné a p izp sobeny ETICS
(jen po omytí nebo p íprav za tímto ú elem).
Nezbytné opravy je t eba provád t co nejd íve.
Je d ležité p i údržb
vzhledu díla.

používat b žn

dostupné výrobky a za ízení bez poškození

Je na zodpov dnosti výrobce( ) zajistit, aby tato na ízení byla snadno dostupná pro
p íslušné pracovníky a aby byly pot ebné informace o údržb p edány uživateli.

Ing. Jana urdová
vedoucí schvalovací osoby
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