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Tento technologický postup je obecnì závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémù
EKO-STZ a stanovuje rozsah projektové a stavební pøípravy, klade požadavky na zajištìní a pøípravu staveništì,
skladování materiálu, pøípravu podkladu a hmot, detailnì stanovuje postup aplikace kontaktních zateplovacích
systémù vèetnì zajištìní mezioperaèních kontrol a upravuje øešení specifických detailù. Zároveò stanoví omezení
pøi aplikaci zateplovacích systémù EKO-STZ. Veškeré odchylky od tohoto technologického postupu musí být
konzultovány a schváleny povìøenými techniky firmy EKOLAK.

31
32
32
32
33

12. Pøedepsané technologické pøestávky
13. Údržba a opravy zateplovacích systémù
14. Související právní pøedpisy a normy
15. Použitá literatura
16. Výkresová èást

3

30

27
27
27
28
28
28
29
29
29
29

27

24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26

24

21
21
21
22
22
22
22
23
23
23

21

11. Systém mezioperaèních kontrol

10.1. Penetrace podkladu
10.2. Kotvení soklového profilu
10.3. Lepení minerálních desek s kolmými vlákny
10.4. Ochrana exponovaných míst
10.5. Provádìní armovací vrstvy
10.6. Kotvení
10.7. Vyrovnávací vrstva
10.8. Osazení dekorativních prvkù
10.9. Penetrování armovací vrstvy
10.10. Povrchová úprava systému

10. Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ M (z minerálních desek s kolmými vlákny)

9.1. Penetrace podkladu
9.2. Kotvení soklového profilu
9.3. Lepení minerálních desek s podélnými vlákny
9.4. Osazení klempíøských prvkù
9.5. Kotvení
9.6. Ochrana exponovaných míst
9.7. Vyrovnávací vrstva
9.8. Armování
9.9. Osazení dekorativních prvkù
9.10. Penetrování armovací vrstvy
9.11. Povrchová úprava systému

9. Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ M (s izolací z minerálních desek s podélnými vlákny)

8.1. Penetrace podkladu
8.2. Osazení soklového profilu
8.3. Lepení polystyrenových desek
8.4. Osazení klempíøských prvkù
8.5. Kotvení izolantu
8.6. Ochrana exponovaných míst
8.7. Armování
8.8. Osazení dekorativních prvkù
8.9. Penetrování armovací vrstvy
8.10. Povrchová úprava systému

8. Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ P (s izolací z polystyrenu)

16
16
17
17
18
18
19
19
20

16

7. Stavební pøíprava
7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace
7.2. Pracovní prostøedky, náøadí a pomùcky
7.3. Skladování materiálu
7.4. Pøíprava staveništì
7.5. BOZ
7.6. Omezení pøi realizaci zateplovacích systémù EKO-STZ
7.7. Výmìna klempíøských prvkù a ostatních prvkù vyènívajících z fasády
7.8. Pøíprava podkladu
7.9. Pøíprava hmot

15

14

14

6. Projektová pøíprava

5. Orientaèní spotøeba èasu na zateplení 1m

4. Zajištìní a kontrola jakosti
2

6

3.Komponenty zateplovacích systémù EKO-STZ

6
9
12

5

2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ
3.1. Základní komponenty
3.2. Základní nátìry a povrchové úpravy
3.3. Doplòkové komponenty

4

1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti

OBSAH:
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Zateplovací systém EKO-STZ M (s izolací z minerálních desek)
Kontaktní zateplovací systém s použitím minerálních desek s kolmo nebo podélnì orientovanými vlákny.
Jeho použití není z hlediska požární bezpeènosti výškovì omezeno.

Zateplovací systém EKO-STZ P (s izolací z polystyrenu)
Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu.
Z dùvodù požární bezpeènosti je jeho použití omezeno výškou 22,5 m, není možno jej použít v požárních pásech a na
objektech s oèekávanými obtížemi pøi transportu obyvatel (napø. zdravotnické objekty).

Podle použitého tepelného izolantu rozlišujeme dva základní typy zateplovacích systémù:

Zateplovací systémy EKO-STZ jsou založeny na tepelnì izolaèních vlastnostech polystyrenových desek nebo desek
z minerálních vláken, které jsou na stávající obvodový pláš aplikovány kontaktním zpùsobem, tj. lepením.
Zateplovací systém EKO-STZ se kotví plastovými talíøovými hmoždinkami, dále se aplikuje armovací vrstva s
výztužnou síovinou a finální povrchová úprava, kterou mùže vytváøet napø. nìkterá z mnoha variant probarvených
tenkovrsvých dekorativních omítkovin.

Zateplovací systémy EKO-STZ zlepšují tepelnì izolaèní vlastnosti obvodových plášù stavebních objektù, snižují
spotøebu energie na vytápìní budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na
vnitøní stranì konstrukce, èímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným zpùsobem pøispívají k sanaci vad a poruch
budov a zajišují ochranu obvodového pláštì pøed klimatickými vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické øešení
povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické pùsobení objektu. Zateplení pøispívá ke snížení emisí pøi výrobì
energie, což má pøíznivý vliv na životní prostøedí.

1. Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a
vlastnosti
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EKOPEN: akrylátová disperze, aditiva, voda
PENSIL: roztok draselného vodního skla s pøídavkem aditiv
neøedí se
0,1 - 0,4 l/m 2 (v závislosti na struktuøe a savosti podkladu)
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad)
plastové kanystry á 5 a 10 l
6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými
teplotami a pøímým sluneèním záøením

Zpracovatelnost:
Aplikaèní podmínky:
Balení:
Skladování:

Pøíprava smìsi:

Složení:
Zrnitost:
Barva:
Spotøeba:
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cement, prášková disperze, plniva a aditiva
0 – 0,5 mm
šedá
lepení polystyrenu:
3 - 4 kg/m 2
lepení minerálních desek:
4,5 - 5 kg/m2
smíchat 25 dílù vody se 100 díly smìsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu
krátce rozmíchat
cca 1 hod. po rozmíchání s vodou
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad)
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
6 mìsícù od data výroby, v suchu, na paletách

Suchá minerální smìs urèená k lepení desek z expandovaného a extrudovaného polystyrenu a desek z minerálních
vláken na omítky, beton, zdivo, plynosilikáty apod.

Lepící hmota EKOFIX-Z

Øedìní:
Spotøeba:
Aplikaèní podmínky:
Balení:
Skladování:

Složení:

Hloubkový penetraèní nátìr je urèený ke zpevnìní podkladu a snížení nasákavosti, tím také výraznì pøispívá ke
zvýšení pøídržnosti lepící malty k podkladu. Dle typu aplikovaného zateplovacího systému (viz. bod 2) se používá
EKOPEN nebo PENSIL.

Hloubková penetrace

Následující pøehled komponentù zatepovacích systémù poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi. Pøi
samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupù stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou pro
tyto materiály závazné.

3.1. Základní komponenty

Zateplovací systémy EKO-STZ byly jako stanovený výrobek certifikovány dle §13 zákona 22/1997 Sb. ve znìní
pozdìjších pøedpisù a § 11 naøízení vlády 178/1997 Sb. ve znìní NV 81/1999 Sb. a bylo na nì vydáno prohlášení o
shodì.

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty a zvoleny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálnì mechanické a
chemické pùsobení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ jako celku.

1. Komponenty zateplovacích systémù EKO-STZ

cement, prášková disperze, plniva a aditiva
0 – 0,5 mm
šedá
lepení polystyrenu: 3 - 4 kg/m2
lepení minerálních desek: 4,5 - 5 kg/m2
smíchat 25 dílù vody se 100 díly smìsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu
krátce rozmíchat
cca 1 hod. po rozmíchání s vodou
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad)
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
6 mìsícù od data výroby, v suchu, na paletách

expandovaný polystyrenový granulát
do 20 kg/m3
standardnì 1000 x 500 mm
10 - 100 mm, jinak na objednávku
0,04 W/m 2 K
dle ÈSN 73 0862 : C1 - nesnadno hoølavý
1,02 m 2 (2% na proøezy)
balík (0,25 m3) chránìný smršovací fólií
v suchu, chránit pøed pøímým sluncem, nadmìrnými teplotami, deštìm
a mechanickým poškozením, stohovat naplocho

extrudovaný polystyrenový granulát
do 35 kg/m 3
1250 x 600 mm
20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 120 mm
0,035 W/m2K
dle ÈSN 73 0862: B - nesnadno hoølavý
1,02 m2 (2% na proøezy)
balík chránìný smršovací fólií
v suchu, chránit pøed pøímým sluncem, nadmìrnými teplotami, deštìm
a mechanickým poškozením, stohovat naplocho
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Minerální desky s kolmo nebo podélnì orientovanými vlákny. Jsou používány pro zateplení staveb s vyššími nároky
na požární bezpeènost, staveb s výškou nad 22,5 m a zateplení požárních pásù.

Desky z minerálních vláken

Složení:
Objemová hmotnost:
Rozmìry desek:
Tloušky desek:
Souèinitel tepelné vodivosti:
Stupeò hoølavosti:
Spotøeba:
Balení:
Skladování:

Extrudovaný (vytlaèovaný) polystyren o objemové hmotnosti do 35 kg/m3 se používá pøi tepelné izolaci míst
zatížených vlhkostí (konstrukce pod terénem, sokly budov, teras, balkonù a lodžií s odstøikem dešové vody).

Desky z extrudovaného polystyrenu

Složení:
Objemová hmotnost:
Rozmìry desek:
Tloušky desek:
Souèinitel tepelné vodivosti:
Stupeò hoølavosti:
Spotøeba:
Balení:
Skladování:

Expandovaný (pìnový) polystyren o objemové hmotnosti do 20 kg/m 3, rozmìrovì stabilizovaný, samozhášivý,
kalibricky øezaný, obrusný a tvrzený.

Desky z expandovaného polystyrenu

Zpracovatelnost:
Aplikaèní podmínky:
Balení:
Skladování:

Pøíprava smìsi:

Složení:
Zrnitost:
Barva:
Spotøeba:

Suchá minerální smìs urèená k lepení desek z expandovaného a extrudovaného polystyrenu a desek z minerálních
vláken na døevotøískové a døevoštìpkové desky a jiné pružné podklady.

Lepící hmota EKOFIX-ZF

èedièová vlákna
dle ÈSN 73 0862
B – nesnadno hoølavé
dle DIN 4102
A1 – nehoølavé
1,02 m 2 (2% na proøezy)
balík chránìný smršovací fólií
v suchu, nesmí navlhnout, chránit pøed deštìm a mechanickým poškozením,
stohovat naplocho do výšky max. 2 m

70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 mm, jinak na objednávku
50 mm/ 8mm
pytlíky á 100 ks
chránit pøed teplotami vyššími než 50°C
poèet a druh hmoždinek se stanoví na základì statického posouzení
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Hranou se rozumí nároží, atiky, otevøené prùjezdy a jiná místa, která zvyšují rychlost obtékání vzduchu za vìtru.
Pozn.: Tyto tabulky platí pøi kotvení izolantu z extrudovaného polystyrenu.

* viz. Statické posouzení dle ÈSN 73 0035, Kontaktní systém dodateèného zateplení plášù budov EKO-STZ, CSI, Zlín, kvìten 1997

Délka hmoždinek:
Prùmìr terèe/døíku:
Balení:
Skladování:
Spotøeba:

Plastové hmoždinky z polyamidu ve tvaru talíøe s døíkem a plastovým (event. kovovým) trnem, které slouží k
upevòování tepelnì izolaèních desek na zateplované objekty.

Hmoždinky

Substituèní výrobky:
Minerální desky ROCKWOOL typ RP - PT a RP – PL; NOBASIL typ TF a TFL a G+H ISOVER SILATHERM HD a L.

ORSIL NF (kolmo orientovaná vlákna)
Objemová hmotnost:
100 kg/m3
Rozmìry desek:
1000 x 200 mm
Tloušky desek:
20 - 140 mm
Souèinitel tepelné vodivosti:
0,045 W/mK (pøi 25°C)

ORSIL TF (podélnì orientovaná vlákna)
Objemová hmotnost:
150 kg/m3
Rozmìry desek:
1000 x 500 mm
Tloušky desek:
40 - 100 mm
Souèinitel tepelné vodivosti:
0,041 W/mK (pøi 25°C)

Spotøeba:
Balení:
Skladování:

Složení:
Stupeò hoølavosti:

cement, prášková disperze, plniva a aditiva
0 - 0,5 mm
šedá, bílá
stìrkování polystyrenu: 3,5 – 4,0 kg/m 2
stìrkování minerálních desek: 5,0 – 5,5 kg/m 2
smíchat 25 dílù vody se 100 díly smìsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu
krátce rozmíchat
cca 1 hod. po rozmíchání s vodou
min. 2 dny (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu)
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad), nesmí být aplikována za pøímého slunce,
deštì a silného vìtru
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1000 kg
6 mìsícù od data výroby, v suchu, na paletách

3,5 x 3,5 mm (typ R 131 A 101)
4,3 x 3,4 mm (typ R 117 A 101)
160 g/m3 (typ R 131 A 101)
145 g/m3 (typ R 117 A 101)
1,13 m2 (13% na pøeklady)
role šíøe 100 cm a délky 50 cm balené ve fólii, paletováno á 1500 m2
v suchu, nastojato, chránit pøed poškozením a trvalou deformací

Odstín:
Øedìní:
Spotøeba:
Doba zasychání:
Aplikaèní podmínky:
Balení:
Skladování:

Složení:
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vodní disperze makromolekulárních látek s pøísadou aditiv, plniv, fungicidních látek
a anorganických pigmentù
bílý + 270 odstínù dle Colorprogramu firmy EKOLAK
(max.) 30% vody
0,25 - 0,3 kg/m2
6 -12 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu)
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad)
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými
teplotami a pøímým sluneèním záøením

Zrnitý základní nátìr pod disperzní a minerální dekorativní omítkoviny vyrábìné a dodávané spoleèností EKOLAK.

Disperzní základní nátìr EKOFAS

Základní nátìry

3.2. Základní nátìry a povrchové úpravy

Spotøeba:
Balení:
Skladování:

Objemová hmotnost:

Velikost ok:

Síovina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vùèi alkáliím, která slouží k vyztužení armovací
vrstvy.

Výztužná síovina

Balení:
Skladování:

Zpracovatelnost:
Technologická pøestávka:
Aplikaèní podmínky:

Pøíprava smìsi:

Složení:
Zrnitost:
Barva:
Spotøeba:

Suchá armovací stìrka urèená k vyrovnání izolaèních desek na fasádì a k ochranì výztužné síoviny. Vytváøí
podklad pod koneènou povrchovou úpravu.

Armovací stìrka VAZAKRYL

smìs pigmentù a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s pøísadou
speciálních aditiv
bílý + 145 odstínù dle Colorprogramu Silikát firmy EKOLAK
je urèen k pøímé aplikaci, event. se naøedí 5 – 10% PENSILu
0,25 - 0,3 kg/m 2 (pouze 1 nátìr)
6 - 12 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu)
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad)
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
12 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými
teplotami a pøímým sluneèním záøením

1,0 mm
1,8 kg
-

1,5 mm
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg

2,0 mm
2,8 kg
3,4 kg
-

3,0 mm
3,8 kg
4,0 kg
-

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu), plnì vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za
pøímého slunce, deštì a silného vìtru
plastové kbelíky á 25 kg
6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem,nadmìrnými
teplotami a pøímým sluneèním záøením

Struktura
drásaná
zatíraná
váleèkovaná

Zrnitost

drásaná - EKOPUTZ, EKOPUTZ EXTRA
zatíraná - KC PUTZ, KC PUTZ EXTRA
váleèkovaná - ROLLPUTZ
vodní disperze makromolekulárních látek s pøísadou aditiv, plniv, fungicidních látek
a pigmentù
bílý + 270 odstínù dle Colorprogramu firmy EKOLAK
neøedí se

Struktura:
Složení:
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drásaná - EKOPUTZ SILIKÁT; zatíraná - KC PUTZ SILIKÁT
smìs pigmentù a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s pøísadou
speciálních aditiv

Silikátové omítkoviny jsou vysoce prodyšné a odolné proti povìtrnostním vlivùm. Jsou urèeny pøedevším pro stavby
s požadavkem na vysokou paropropustnost.

Silikátové dekorativní omítky

Balení:
Skladování:

Doba zasychání:
Aplikaèní podmínky:

Odstín:
Øedìní:
Spotøeba:

Složení:

Struktura:

Disperzní dekorativní omítky
Disperzní omítkoviny jsou plnì omyvatelné, velmi odolné proti povìtrnostním vlivùm a UV záøení. Mají dlouhou
životnost a stálost barevných odstínù. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození.
Omítkoviny øady EXTRA obsahují silikonovou emulzi, která zvyšuje jejich samoèistící a hydrofóbní schopnost.

Povrchové úpravy

Odstín:
Øedìní:
Spotøeba:
Doba zasychání:
Aplikaèní podmínky:
Balení:
Skladování:

Složení:

Hrubozrnný základní nátìr pod silikátové omítky vyrábìné spoleèností EKOLAK.

Silikátový základní nátìr EKOFAS SILIKAT

12 - 24 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu), plnì vyzrává po 3 - 4 dnech
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za pøímého
slunce, deštì a silného vìtru
plastové kbelíky á 25 kg
12 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými
teplotami a pøímým sluneèním záøením

bílý + 145 odstínù dle Colorprogramu Slilikát firmy EKOLAK
neøedí se

drásaná, zatíraná, hladká
vápno, cement, plniva, prášková disperze
bílý
dle údajù výrobce uvedených na obalu
dle velikosti zrna
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad)
papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg
6 mìsícù od data výroby, v suchu, na paletách

Balení:
Skladování:

Odstín:
Øedìní:
Spotøeba:
Doba zasychání:
Aplikaèní podmínky:

Typy:
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FASAX - akrylátová fasádní barva
FASAX EXRA - akrylátová barva se zlepšenou samoèistící schopností
FASIKON - silikonová fasádní barva
EKOSIL – silikátová fasádní barva
EKOFAS JZ - disperzní fasádní barva
bílý + 270 odstínù dle Colorprogramu firmy EKOLAK (u EKOSILu 145 odstínù)
1. nátìr - 20% vody, 2. nátìr - 10% vody
0,4 - 0,7 kg/m2 pøi 2 nátìrech
4 - 6 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu)
+ 5°C až + 25°C (pro vzduch i podklad), barvy nesmí být aplikovány za pøímého
slunce a deštì
plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg
6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými
teplotami a pøímým sluneèním záøením

Fasádní barvy s vynikající kryvostí chránící minerální omítkoviny pøed pùsobením klimatických vlivù, zejména deštì.

Ochranné nátìry

Struktura:
Složení:
Odstín:
Øedìní:
Spotøeba:
Aplikaèní podmínky:
Balení:
Skladování:

Minerální dekorativní omítkoviny jsou vzdušné a paropropustné, jsou odolné proti povìtrnostním podmínkám.

Minerální dekorativní omítky

Balení:
Skladování:

Doba zasychání:
Aplikaèní podmínky:

Odstín:
Øedìní:
Spotøeba:

plast
2, 3, 4, 5 a 10 mm
sáèek á 50 ks

hliník
2m
balík á 100 m

Materiál:
Délka:
Pøesah síoviny:
Balení:
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hliník nebo plast
hliník - 2 m; 2,5 m; plast - 2,5 m
10 x 10 cm nebo 10 x 23 cm
balík á 200 m; 250 m

Hliníkový nebo plastový rohový profil se sklovláknitou síovinou ke zpevnìní rohù
objektù a okenních a dveøních otvorù.

Kombilišta rohová

Materiál:
Délka:
Balení:

Hliníkový rohový profil ke zpevnìní rohù objektù a ostìní okenních a dveøních otvorù.

Rohový profil

Materiál:
Tlouška:
Balení:

Plastová distanèní podložka zajišuje dosažení roviny pøední hrany soklového profilu.

Plastová podložka

plast
2,0 m
11 cm
balík á 200 m

hliník
2,0 m
14 x 14 cm (prùbìžná dilatace)
14 x 10 cm (rohová dilatace)
balík á 50 m

Délka:
Tlouška:
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50 m
38 mm, 50 mm

Papírová lepící páska k provádìní odlišných barevných odstínù nebo struktur povrchových
úprav zateplovacích systémù EKO-STZ

Papírová lepící páska

Balení:

Materiál:
Délka:
Pøesah síoviny:

Hliníkový profil s gumotextílií a síovinou pro vytváøení dilataèních spár v zateplovacích
systémech EKO-STZ.

Dilataèní profily

Materiál:
Délka:
Pøesah síoviny:
Balení:

Plastový profil s integrovanou síovinou a samolepící PE páskou pro dokonalé spojení
zateplovacího systému s parapetem, atikami apod. Profil zajišuje pevné a dilatující
spojení, zabraòuje zatékání vody, prostupu chladu, zamezuje praskání omítky
a nahrazuje tmelení spár.

plast
30, 40, 60 mm
á 100 ks

Materiál:
Délka:
Balení:

plast
1,4 m; 1,6 m; 2,4 m
14 cm
balík á 50 m

Parapetní zaèišovací profil

Materiál:
Délka:
Pøesah síoviny:
Balení:

Plastový zaèišovací profil s integrovanou síovinou a samolepící PE páskou, který slouží
k dokonalému napojení povrchových omítek a okenních a dveøních otvorù. Profil zajišuje
pevné a dilatující spojení, zabraòuje poškrábání rámu, spáry jsou odolné proti vodì
a zabraòují prostupu chladu.

Plastová spojka soklových profilù.

Plastová spojka

Natloukací plastová hmoždinka s povrchovì upraveným ocelovým vrutem sloužící
k upevnìní soklových profilù.
Délka:
60 mm, 80 mm
Prùmìr:
8 mm
Balení:
papírová krabice á 100 ks

Soklová hmoždinka s vrutem

plast
2m
14 x 10 cm
balík á 100 m

Okenní a dveøní zaèišovací profil

Materiál:
Délka:
Pøesah síoviny:
Balení:

Plastový rohový profil ke zpevnìní okenních a dveøních nadpraží, který zabraòuje
zatékání vody a odmrzání omítky.

Soklový profil

Hliníkový soklový profil uzavøený s okapnièkou z Al plechu (typ LO) pro založení
zateplovacích systémù EKO-STZ.
Materiál:
hliník
Délka:
2m
Šíøka:
20 – 100 mm, dále na objednávku do 160 mm
Tlouška:
0,8 mm; 1,0 mm
Balení:
balík á 50 m

Okapní rohový profil

3.3. Doplòkové komponenty

Nh

1,22

0,27

0,05

0,32

0,07

0,26

0,08

0,17
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Uvedené údaje byly stanoveny pro zateplení polystyrénovými deskami.
Výše uvedenou spotøebu èasu je tøeba brát jako orientaèní !!!
Normování bylo uvažováno pøi zateplování plochy bez okenních a dveøních otvorù, výklenkù, balkonù, lodžií, øíms,
atik apod. V pøípadì zateplování ploch vyžadujících zvýšenou pracnost je nutno poèítat s èasovým navýšením.

CELKEM

Natažení dekorativní omítkoviny

Nanesení a roztažení Vazakrylu, uložení síoviny a její zahlazení vè. ekvivalentního èasu
na støíhání, pøebroušení armovací vrstvy
Nátìr penetraèním prostøedkem EKOFAS

Pøebroušení plochy polystyrenu

Vrtání otvorù pro hmoždinky a osazení hmoždinek

Èinnost
Usazení soklového profilu,vložení a vyjmutí polystyrénové desky, nanesení lepidla
vè. ekvivalentního èasu na proøez
Osazení polystyrénových desek
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Výkresová dokumentace zahrnuje:
• situaèní plán objektu (nejvýše 1 : 5000),
• pohledové plány s vyznaèeným barevným øešením a druhem povrchové úpravy zateplovacího systému (zpravidla
1 : 100),
• øezy zateplovaným objektem a pùdorysy jednotlivých podlaží objektu (1 : 50, 1 : 100),
• øešení detailù zateplovacího systému (øešení napojení na okna a dveøe, øešení balkonù, lodžií, atik, dilataèních spár,
napojení na nezateplované èásti, upevnìní hromosvodù, žebøíkù apod.)

Zpráva požární ochrany
hodnotí požárnì technické vlastnosti zateplovacího systému EKO-STZ (index šíøení plamene a stupeò hoølavosti)
pro zateplovaný objekt.

Statické posouzení zahrnuje:
• posouzení statiky souèasného stavu objektu (koroze výztuže, kvalita betonu, pøenos zatížení dodateèného zateplení
na základy),
• zhodnocení únosnosti podkladu systému a návrh úprav pro dosažení požadované únosnosti,
• návrh druhu a délky hmoždinek, poètu hmoždinek, jejich rozmístnìní a hloubku zapuštìní do podkladu.

Tepelnì technický audit
se provádí v návaznosti na platné ÈSN 73 0540-2 a ÈSN 73 0540-3, pøièemž je výpoètovým ovìøením posuzován:
• stávající stav stavebních konstrukcí, které se podílejí na spotøebì energie na vytápìní budovy,
• navrhovaný stav stavebních konstrukcí se zateplovacím systémem EKO-STZ.
Posouzení se provádí s ohledem na roèní bilanci kondenzace vodní páry, která je výsledkem snížení difuzního
odporu dodateènì zateplené konstrukce.

Technická zpráva obsahuje:
• pøehled výchozích podkladù,
• popis zateplovaného objektu - konstrukèní a tvarové øešení, výška a situování objektu, rok výstavby,
• popis konstrukce, která bude podkladem zateplovacího systému - skladba podkladu, tepelnì izolaèní vlastnosti a
vlhkost podkladu, stav vnìjšího povrchu,
• zpùsob pøípravy podkladu zejm. pøíprava vnìjšího povrchu konstrukce pro lepení tepelného izolantu, zpùsob úpravy
vyènívajících, pøikotvených a zavìšených prvkù na vnìjším povrchu - napø. okapy, hromosvody, vìtrací møížky
apod.,
• dimenzování zateplovacího systému EKO-STZ - urèení druhu tepelného izolantu a jeho tloušky pro jednotlivé
konstrukce objektu, uèení struktury a barevnosti povrchové úpravy,
• návrh souvisejících stavebních úprav (napø. úprava støechy, oken, dveøí, otopného systému apod.),
• bilance pøedpokládaných úspor energie na vytápìní,
• podmínky provádìní zateplovacího systému EKO-STZ (tj. tento pøedpis),
• výkaz výmìr.

Projektová dokumentace sestává z tìchto èástí:

Projektová pøíprava je nezbytným výchozím bodem realizace zateplovacího systému. Musí zohledòovat a
respektovat odborný prùzkum objektu.
Projektovou pøípravou se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracování projektové
dokumentace zajistí osoba nebo organizace s oprávnìním k projektové èinnosti (stavební inženýr autorizovaný v
oboru pozemní stavby, autorizovaný projektant, projekèní kanceláø).

Zateplovací systémy EKO-STZ P s izolací z polystyrenu a EKO-STZ M s izolací z minerálních desek byly jako
stanovený výrobek certifikovány dle §13 zákona 22/1997 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù a § 11 naøízení vlády
178/1997 Sb. ve znìní NV 81/1999 Sb. a bylo na nì vydáno prohlášení o shodì.
Kvalita výrobkù firmy EKOLAK je zajišována dùkladnou vstupní a výstupní kontrolou, pravidelnou dozorovou
èinností autorizované osoby a zavedeným a funkèním systémem øízení jakosti dle ÈSN EN ISO 9002.

5. Orientaèní spotøeba èasu na zateplení 1m2

6. Projektová pøíprava

4. Zajištìní a kontrola jakosti
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Vzhledem k povaze omítek a tmelù používejte nástavce k míchadlùm, hladítka, špachtle a lžíce výhradnì z nerez
materiálù!

Upozornìní:

Ostatní pomùcky:
• k úpravì profilù a lišt – nùžky na plech nebo pilka na železo,
• k zajištìní rovinnosti - vodováha, olovnice, lešenáøská la, výsuvný metr,
• k dopravì materiálu - stavební vrátek, stavební výtah,
• k ochranì - krycí lešenáøské plachty, krycí fólie na okenní a dveøní otvory ,
• k úklidu - vìdra, košata, lopaty, hrábì.

Pomùcky k nanášení hmot:
• nerez hladítko 50 cm, nerez hladítko 28 cm, ozubené hladítko, brusné hladítko, rohová lžíce na vnìjší i vnitøní rohy,
nerez špachtle, zednické lžíce, plastové hladítko, malíøské štìtky, váleèky, lepící papírové pásky, mechanická
pistole k tmelení spár.

• elektrická pøíklepová vrtaèka, vrtáky O
/ 8, 9 a 10 mm, prodlužovací kabely (podle potøeby), event. nastøelovací
pistole.

Pomùcky ke kotvení:

Pomùcky k pøípravì izolantu:
• nùž (pilka) na polystyren, brusné hladítko, elektrický øezací nùž.

Pomùcky k pøípravì hmot:
• elektrická vrtaèka nebo míchadlo s nástavcem z nerez materiálu, PE nádoby k míchání hmot, míchací høídele.

Pomùcky k pøípravì podkladu:
• vysokotlaký èistící stroj, ocelové kartáèe nebo škrabky, stavební míchaèka (pøi opravách podkladu).

Pracovníci aplikující zateplovací systém EKO-STZ musí být vybaveni následujícími pracovními prostøedky, náøadím
a pomùckami:

7.2. Pracovní prostøedky, náøadí a pomùcky

Pokud se práce provádí ze závìsných lávek, musí být pracovníci proškoleni k jejich obsluze a musí mít lékaøské
potvrzení o zpùsobilosti vykonávat práce ve výškách.

Pracovníci provádìjící zateplovací systém musí být øádnì proškoleni pro aplikaci zateplovacího systému EKO-STZ
a prokázat se Certifikátem potvrzeným povìøeným pracovníkem firmy EKOLAK.
Školení pracovníkù provádí technik firmy EKOLAK zdarma v pøedem sjednaném termínu. Školení sestává z
teoretické èásti, ve které je detailnì probrán technologický postup aplikace systémù EKO-STZ se zvláštním dùrazem
na obtížnìjší kroky a specifické detaily, a z praktické èásti, v níž si školení pracovníci vyzkouší nanášení a vzorování
dekorativních omítkovin.

Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých
pracovních zábìrù.
Pracovní èeta obvykle sestává ze 3 odborných pracovníkù a 2 pracovníkù pomocných. Pøípravu lešení zajišují 2
montážníci.

7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava
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Obyvatelé domu musí být písemnì informováni o provádìní prací a o jejich rozsahu. Musí být upozornìni na zvýšené
nebezpeèí úrazu, zejména dìtí. Správce domu podepíše ve stavebním deníku záznam, že obyvatelé domu byli
pouèeni o bezpeènostních pøedpisech.
Pracovní prostor musí být pøed zahájením prací vyklizen a odstranìny všechny pøekážky na pøístupových cestách.
Pøístupové cesty musí být zabezpeèeny tak, aby bylo vylouèeno nebezpeèí úrazu obyvatel objektu a chodcù.
Vchody objektù (ev. únikové cesty) musí být zajištìny proti odkapávání hoøícího polystyrenu pøi požáru. Zpravidla se
provádí zajištìní støíškou nebo markýzou z nehoølavých materiálù dle ÈSN 73 0802.
Úroveò a podmínky pracovního prostøedí stanovuje projekt zaøízení stanovištì a BOZ. Za jejich plnìní je odpovìdný
stavbyvedoucí a mistr.
Montáž pøístupových prostøedkù (lešení, lávek, plošin apod.) musí být v souladu s ÈSN 73 8101 a s ustanovením
vyhlášky SÚBP a SBÚ è. 374/1990 Sb.
Trubkové lešení musí být kotveno k fasádì (balkonùm, lodžiím, pøesahujícím nárožím apod.). Pokud nelze kotvení
provést v pøedepsaném rozmìru a rozsahu, provede se vodorovné úhlopøíèné ztužení. U prostorových lešení musí
být provedeno úhlopøíèné ztužení (vždy alespoò nad výšku 4 m). Do výšky 4,2 m lze kotvení nahradit vzepøením.
Trubkové lešení musí odpovídat ÈSN 73 8101 a ÈSN 73 8107. Doporuèená konstrukèní výška lehkých lešení je 2,0
m. Stavbu trubkového lešení mùže provádìt pouze osoba s pøíslušným oprávnìním a kvalifikací lešenáøe.

7.4. Pøíprava staveništì

Soklové, rohové a dilataèní profily se skladují na ležato na rovné podložce, tak aby nedošlo k tvarové deformaci.
Zvýšenou pozornost vyžadují profily s integrovanou síovinou.

Vyztužovací profily

Výztužná síovina se skladuje v rolích na stojato tak, aby nedošlo k její trvalé deformaci a poškození okrajù.

Výztužná síovina

Desky z minerálních vláken se skladují v suchých, krytých a vìtraných skladech, pokud možno v ochranné fólii. Musí
být zabránìno jejich navlhnutí. Bìhem skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému poškození desek.
Desky se z dùvodu zamezení deformace stohují naplocho do výšky max. 2 m.

Desky z minerálních vláken

Polystyrenové desky se skladují v suchých, krytých a vìtraných skladech, pokud možno v ochranné fólii. Polystyren
je nutno chránit pøed pøímým sluneèním záøením. Bìhem skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému
poškození polystyrenových desek. Desky se z dùvodu zamezení deformace stohují naplocho.

Polystyren

Jelikož tyto smìsi obsahují vodu, je tøeba je chránit pøed mrazem, nadmìrnými teplotami a pøímým sluneèním
záøením. Smìsi se skladují v pùvodních, uzavøených obalech. Smìsi je vhodné skladovat v nezøedìném stavu.

Pastovité smìsi (disperzní a silikátové dekorativní omítky, fasádní barvy, základní a penetraèní nátìry)

Suché smìsi je tøeba skladovat v suchých skladech, ochrana pøed vlhkostí (napø. PE fólií je vzhledem ke složení
smìsí nutná. Optimální je skladování na paletách.

Suché smìsi (lepidlo, armovací stìrka, minerální dekorativní omítky)

7.3. Skladování materiálu
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Veškeré mokré procesy pøi aplikaci zateplovacích systémù EKO-STZ (lepení, armování, penetrování, nanášení
dekorativních omítkovin) se mohou provádìt pøi teplotách +5°C - +25°C (pro vzduch i podklad).
Aplikace zateplovacích systémù se nesmí provádìt za pøímého slunce, pøi silném vìtru a za deštì. Pøed tìmito vlivy
musí být fasáda chránìna i v prùbìhu vysychání èi vytvrzování. Doporuèuje se pøekrytí lešení jak shora, tak z vnìjší
strany ochrannou sítí èi fólií.
Do jednotlivých komponentù se nesmí pøidávat jakékoli další pøímìsi, pokud nejsou pøedepsány výrobcem.
Smìsi se mohou používat pouze pro úèel, pro který jsou deklarovány.
Z dùvodu zajištìní deklarované životnosti zateplovacího systému se jako povrchové úpravy zateplovacích systémù
EKO-STZ používají dekorativníní omítky a barvy se stupnìm odrazivosti vyšším než 30. Použití odstínù se stupnìm
odrazivosti nižším než 30 je nutno konzultovat s techniky firmy Ekolak.
Neodborné dodateèné zásahy do zateplovacích systémù EKO-STZ jsou nepøípustné. Tyto je zapotøebí provést
odborným zpùsobem tak, aby bylo zabránìno prùniku dešové vody do fasády.

7.6. Omezení pøi realizaci zateplovacích systémù EKO-STZ

Pracovníci musí pøi práci dodržovat všechny platné bezpeènostní pøedpisy obsažené v Zákonku práce a
souvisejících pøedpisech.
Hmoty a materiály použité pro zateplovací systémy EKO-STZ nejsou látkami zdravotnì závadnými.
Pøímý styk s pokožkou èi sliznicemi mùže však u zvláštì citlivých osob vyvolat lehké podráždìní. Proto je tøeba
pracovníky vybavovat ochrannými osobními pomùckami. Pøi zacházení s tlakovou vodou a chemickými pøísadami
pøi èištìní je nutné dodržovat technologické pokyny a pøedpisy pro obsluhu používaných mycích agregátù a pokynù
výrobce používaných pøísad.
Pøi práci je tøeba dbát zásad osobní hygieny. Pøi práci nejíst, nepít a nekouøit. Po práci si umýt pokožku rukou teplou
vodou a mýdlem a ošetøit krémem.
Pøi zasažení oèí disperzními hmotami vypláchnout oèi velkým množstvím èisté vody a dopravit postiženého k lékaøi.
Zateplovací systémy EKO-STZ se provádí na obytném objektu, proto je nutné kolem pracovištì zajistit ochranné
pásmo tak, aby nedocházelo ke zranìní osob, ohrožení provozu a obecního zájmu. Pod místy, kde se pracuje ve
výškách, je nutno provoz omezit na nejnutnìjší míru, i když je prostor pod nimi øádnì ohrazen.
Pøi použití pojízdných a jiných pohyblivých konstrukcí pro práci ve výškách musí být postup práce ve výšce pøedem
stanoven, nutno urèit pøesnì pracovní èinnost a místa práce pro jednotlivé pracovníky bìhem celého postupu.
Všechna zaøízení musí vyhovovat pøíslušným bezpeènostním pøedpisùm, které vydal technik BOZ realizující
organizace a ustanovení ÈSN 73 8101. Správnost montáže a zapojení závìsných lávek, pojízdných lešení musí
pøekontrolovat revizní technik a o tomto provést zápis.
Prohlídky a zkoušky k zajištìní bezpeèného provozu všech konstrukcí, kterých se používá pro zvýšení pracovního
místa nebo ohrazení ve výšce 1,5 m od základní úrovnì pracovištì, se provádí podle ÈSN 73 8101. Odborné
prohlídky konstrukcí pro práce ve výšce nejménì 1x za 14 dní.
Odborné prohlídky pohyblivých zaøízení pro práce ve výšce se provádìjí nejménì 1x týdnì. Dennì pøed zapoèetím
smìny se provádìjí zbìžné prohlídky závìsných konstrukcí na lanech apod.
Ihned se provádìjí prohlídky všech konstrukcí pro práci ve výšce pøi mimoøádných okolnostech (po bouøi, silném
vìtru apod.).

7.5. BOZ

Šíøka podlahy lešení musí být alespoò 80 cm, dostateèná mezera mezi vnitøním nechránìným okrajem lešení a lícem
objektu musí umožnit bezproblémové lepení desek izolantu a stìrkování a zejména provádìní povrchové úpravy.
Pro montáž zateplovacích systémù se používají také závìsné lávky. Tyto mùže obsluhovat pouze osoba k tomu
urèená, která má pøíslušnou kvalifikaci (tj. školení na obsluhu zvedacích zaøízení).
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Cementotøískové, døevotøískové a døevovláknité desky: Nezbytné je provedení revize jejich ukotvení, zjištìné
nedostatky je nutno odstranit a desky dodateènì pøikotvit. Nesoudržné ochranné nátìry nebo povlaky je nutno
odstranit ocelovým kartáèem nebo škrabkou. Podklad oèistit od prachu, mastnoty a neèistot a napenetrovat
penetraèním nátìrem EKOPEN.

Cihelné zdivo, pórobeton, plynosilikáty, beton: Veškeré mokré procesy (zdìní, omítání, potìry) musí být
ukonèeny v takovém pøedstihu, aby bylo zajištìno dostateèné vyschnutí celého objektu. Je tøeba odstranit vyteklou
maltu, fasádu oèistit od prachu, mastnoty a neèistot a zdivo 2x napenetrovat penetraèním prostøedkem EKOPEN
zøedìným vodou v pomìru 1 : 1.

Nové omítky: Novì provedené jádrové a štukové omítky je nutno nechat dostateènì vyschnout a následnì
napenetrovat penetraèním nátìrem EKOPEN.

Starší omítky: Staré nepøilnavé nátìry a nesoudržné èástice pískující omítky je nutno odstranit ocelovým kartáèem
nebo škrabkou. Vydutá místa je tøeba oklepat a vyspravit omítkou EKOSAN. Vysprávkovou omítku je nutno nechat
dostateènì vyschnout. Podklad je vhodné omýt tlakovou vodou a zpevnit hloubkovým penetraèním prostøedkem
EKOPEN.

Nerovnosti podkladu vetší než + 10 mm na 2 metrech délky je tøeba vyrovnat jádrovou omítkou.

Podklad nesmí být vlhký, ani trvale zvlhèován zemní vlhkostí nebo v dùsledku chybìjících èi porušených dešových
svodù èi støešní krytiny, vadných rozvodù vody apod. Pøíèinu zvlhèování je tøeba odstranit.

Podklad musí být suchý, soudržný a zbavený mastnoty a neèistot !!!

Pøed zahájením prací je tøeba provést dùkladnou kontrolu stavu podkladu a upravit jej v rozsahu a zpùsobem
stanoveným v technické zprávì.

Vhodným podkladem jsou betony a betonové panely, pórobeton, plynosilikáty, cihelné zdivo, vápenocementové a
cementové omítky, cementotøískové, døevotøískové a døevovláknité desky.

7.8. Pøíprava podkladu

Pøed zapoèetím lepení izolantu je tøeba zkontrolovat popø. demontovat držáky bleskosvodù a dešových svodù,
oplechování parapetù, atik a øíms s tím, že musí být zajištìno jejich nové upevnìní nebo musí být nahrazeny novými
s ohledem na tloušku celého zateplovacího systému, pøièemž tato je o 6 - 10 mm vìtší než tlouška izolantu.
Je tøeba demontovat kryty odvìtrání a ostatní prvky vyènívající z fasády.
Upevnìní tìchto prvkù nesmí zpùsobit vznik tepelnì technických poruch, jejich styk se zateplovacím systémem
nesmí umožnit zatékání dešové vody.
Vodorovné plochy (parapety, oplechování atik a øíms) musí být odsazeny min. 3 - 4 cm pøed povrch zateplovacího
systému. Bleskosvody a dešové svody musí být vedeny podél vnìjšího povrchu zateplovacího systému a nesmí být
do nìj zabudovány. Jejich zaústìní pod úrovní terénu je tøeba pøedem odklonit do požadované vzdálenosti.
Veškeré kovové prvky vyènívající z fasády, které pøichází do pøímého kontaktu s povrchovými úpravami
zateplovacích systémù, je tøeba ošetøit ochranným nátìrem. Nátìry klempíøských prvkù je tøeba provádìt opatrnì,
aby nedošlo ke zneèištìní povrchové úpravy. Pøi volbì nátìrové hmoty je tøeba zohlednit možnou nežádoucí reakci
(pøedevším u novì pozinkovaných prvkù).

7.7. Výmìna klempíøských prvkù a ostatních prvkù vyènívajících z fasády
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Ochranné nátìry: Fasádní barvy FASAX, FASAX EXTRA, EKOFAS JZ a FASIKON se pro 1. nátìr naøedí 15 - 20%
vody a pro 2. nátìr 5 - 10% vody, promíchá se pøi malých otáèkách, tak aby nedošlo k napìnìní hmoty.
Fasádní barva EKOSIL se pro 1. nátìr naøedí 15 - 20% a pro 2. nátìr 5 - 10% penetraèního prostøedku PENSIL
promíchá se pøi malých otáèkách, tak aby nedošlo k napìnìní hmoty.

Minerální dekorativní omítkoviny: Prášková smìs se smíchá s vodou v pomìru uvedeném výrobcem na obalu.
Promíchá se pøi nízkých otáèkách a nechá se 15 min. odstát. Zpracovatelnost vzniklé pastovité hmoty je cca 1
hodinu.

Silikátové dekorativní omítkoviny: jsou urèeny k pøímé aplikaci (v pøípadì potøeby je možno mírnì doøedit vodou
(max. 1 - 2%), promíchají se pøi nízkých otáèkách, aby nedošlo k napìnìní hmoty.

Disperzní dekorativní omítkoviny: jsou urèeny k pøímé aplikaci (v pøípadì potøeby je možno mírnì doøedit vodou
(max. 1 - 2%), promíchají se pøi nízkých otáèkách, aby nedošlo k napìnìní hmoty.

Základní nátìr EKOFAS SILIKÁT: je urèen k pøímé aplikaci, v pøípadì potøeby se naøedí 5 – 10% penetraèním
prostøedkem PENSIL, promíchá se pøi nízkých otáèkách, tak aby nedošlo k napìnìní hmoty.

Základní nátìr EKOFAS: naøedí se cca 30% vody a promíchá se pøi nízkých otáèkách, aby nedošlo k napìnìní
hmoty.

Lepící hmota EKOFIX-Z a EKOFIX-ZF, armovací stìrka VAZAKRYL:
Prášková smìs se smíchá s vodou v pomìru 25 dílù na 100 dílù práškové smìsi a promíchá se pomalubìžným
mísidlem nebo silnou vrtaèkou s nízkými otáèkami (otáèky nesmí pøekroèit 800 ot./min.). Vzniklá pastovitá smìs
homogenní konzistence se nechá min. 5 minut odstát a pak se znovu krátce promíchá, konzistence se dle potøeby
upraví. Zpracovatelnost pøipravené smìsi je cca 1 hodinu v závislosti na teplotì vzduchu. Do smìsi se nesmí
pøidávat jakékoliv další pøímìsi.

Penetraèní prostøedky EKOPEN a PENSIL: jsou urèeny k pøímé aplikaci.

7.9. Pøíprava hmot

Pøed zapoèetím lepení desek je nutno na fasádì a následnì na deskách izolantu vyznaèit elektrické rozvody,
aby nedošlo k jejich poškození pøi následné montáži hmoždinek !!!
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Pøi lepení desek izolantu na omítky, zdivo, plynosilikáty, beton apod. se používá EKOFIX-Z. Pro aplikaci na
døevotøískové a døevoštìpkové desky se používá EKOFIX-ZF.
Pøipravenou lepící hmotu (viz. bod 7.9.) nanášíme na zadní stìnu polystyrenových desek po celém obvodu desek v
pásu šíøky 50 - 80 mm a uprostøed desky ve formì 3 terèù ve velikosti dlanì a v tloušce 15 - 30 mm podle rovinnosti
podkladu (obr. 5). Nanesení lepidla v pásu po obvodu desky je nezbytné pro zajištìní upevnìní okrajù desky k
podkladu. Plocha desky pøilepená k podkladu musí èinit alespoò 40% plochy desky. Pouze u velmi rovných podkladù
je možno lepící hmotu nanášet na celou plochu desky izolantu, nejlépe zubovou stìrkou s výškou zubù 8 - 10 mm.
Lepící hmota nesmí zùstat na boèních hranách desek izolantu, ani se nesmí vytlaèit do spár mezi nimi.
Desky tepelného izolantu se lepí zdola nahoru ve vodorovných øadách, pøièemž se kladou na vazbu, a to i na rozích
budov (obr. 7). Nejvýznamnìjší je správné osazení první øady desek, kterému napomáhá pøesné umístìní
soklového profilu. Desky musí být usazeny k pøední hranì soklového profilu, která nesmí pøesahovat. Jednotlivé
desky je tøeba dorážet tìsnì k sobì z dùvodu zamezení vzniku nežádoucích spár. Eventuální spáry se vytmelí PUR
pìnou, spáry vìtší než 2 mm je tøeba vyklínovat kousky polystyrenu. Je zcela nepøípustné použít k vyplnìní spár
lepící nebo stìrkový tmel, jelikož tímto vzniká závažný tepelnì technický defekt.
U okenních a dveøních otvorù se desky kladou tak, aby køížení spár desek izolantu nesplývalo s rohem otvoru v
konstrukci (obr. 8), vždy s pøesahem umožòujícím èelní pøekrytí tepelného izolantu následnì lepeného na ostìní
(obr. 9). V nároží a u ostìní oken a dveøí je vhodné nalepit desky s pøesahem 5 - 10 mm oproti koneèné hranì rohu a
po vytvrdnutí pøesah peèlivì seøíznout a zabrousit. Pøi izolování ostìní oken je tøeba zabránit vzniku tepelného mostu
lepením tepelného izolantu i pod parapetní plech (obr. 10, 11).
Spáry mezi deskami tepelného izolantu musí být umístìny alespoò 100 mm od výrazných trhlin a prasklin podkladu,
od styku dvou rùzných materiálù podkladu (obr. 12) a od výškových zmìn líce podkladu (obr. 13).

8.3. Lepení polystyrenových desek

Pro správné založení tepelnìizolaèního systému je tøeba vytýèit úroveò zateplení objektu, pøièemž soklový profil
umístíme do takové výšky, aby byla zajištìna tepelná izolace vìnce podlahy (obr. 1). V této výšce je tøeba upevnit
soklový profil, který zabrání mechanickému poškození systému.
Soklový profil se upevní zarážecími hmoždinkami ve vzdálenosti cca 50 cm.
Doporuèujeme nejdøíve osadit oba krajní soklové profily a osazení dalších profilù provádìt podle napnutého
motouzu..
Profily se osazují s malou mezerou (2 - 3 mm) a napojují se pomocí plastových spojek. Podle potøeby se pod soklový
profil na pøipevòovací vrut vkládají distanèní podložky, které zajistí rovinnost líce soklových profilù (obr. 2 ).
Pro osazení soklového profilu na rozích budov je tøeba upravit soklový profil seøíznutím jeho vodorovné plochy pod
úhlem 45° a následným ohybem (obr. 3, 4).
Montáž je nutno provádìt velmi peèlivì, aby byla dosažena dokonalá rovinnost a vodorovnost vytvoøené hrany, èímž
se podstatnì usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.

8.2. Osazení soklového profilu

Podklad se z dùvodù omezení a vyrovnání rozdílù v nasákavosti a zpevnìní celoplošnì napenetruje hloubkovou
penetrací EKOPEN.
Pøed penetrací je vhodné všechny èásti, u kterých by mohlo dojít k nežádoucímu zneèištìní, zakrýt PE plachtami.

8.1. Penetrace podkladu

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

Povrchy napadené plísnìmi, øasami, houbami, lišejníky apod.: Identifikovat druh biotického napadení a
aplikovat speciální chemické prostøedky, které jej odstraní. Ocelovým kartáèem nebo škrabkou místo výskytu
dùkladnì oèistit a aplikovat fungicid s preventivním úèinkem.

Podklad s trhlinami: Je tøeba stanovit pøíèinu a charakter trhlin. Povrchové trhlinky nevyžadují zvláštní opatøení a
mohou být pøekryty zateplovacím systémem. Trhliny statického rázu musí být posouzeny individuálnì a navrženo
jejich zajištìní.

8. Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ P (s izolací z polystyrenu)

Zasolené povrchy: Identifikovat místo výskytu zasolení, identifikovat a odstranit pøíèinu jeho výskytu. Výkvìty musí
být odstranìny, napø. mechanicky ocelovým kartáèem. V pøípadì vìtšího rozsahu odstranit i omítku a proškrábnout
spáry zdiva.
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Na izolant se nanese vrstva pøipravené armovací stìrky Vazakryl (viz. bod 7.9.) o tl. 3 - 5 mm, do které se okamžitì

8.7. Armování

Ochranì exponovaných míst (nároží, ostìní, napojení šambrán a øíms, rohy ve styku ostìní a nadpraží, ukonèení
atik a okraje štítù) je nutno vìnovat zvláštní pozornost.
Nároží objektu a rohy ostìní (obr. 20, 21) je tøeba chránit osazením vyztužovacích rohových profilù nebo rohových
profilù s tkaninou, které se vtlaèí do armovací stìrky a následnì se jí pøestìrkují. Rovinnost je provìøována pomocí
vodováhy, popø. olovnice.
Ukonèení atik a styk s nezateplenou èástí budovy se provádí dotažením armovací vrstvy a povrchové úpravy k
oplechování nebo nezateplené èásti nebo sousedícímu objektu, následným proškrábnutím a vytmelením pružným
tmelem (obr. 22, 23).
U pøiznaných dilatací se použije prùbìžný nebo rohový dilataèní profil (obr. 14, 15). V místech pøechodu z
vodorovných ploch na svislé (okenní a dveøní nadpraží, øímsy apod.) se používá okapní profil (obr. 24).
Na rozích otvorových výplní je nutno pomocí armovací stìrky diagonálnì nalepit obdelníky tkaniny o rozmìru
obvykle 50 x 30 cm, min. 30 x 20 cm (obr. 25).

8.6. Ochrana exponovaných míst

Kotvení izolantu se provádí plastovými talíøovými hmoždinkami s plastovým popø. kovovým trnem v èasovém
odstupu 1 - 2 dny od lepení desek izolantu, aby bylo zabránìno jejich posunu nebo narušení rovinnosti líce izolantu.
V pøípadì aplikace zateplovacího systému na døevotøískové a døevoštìpkové desky se izolant kotví samoøeznými
vruty, které se podkládají plastovými podložkami ve tvaru talíøku.
Hmoždinky se osazují zpravidla v poètu 4 - 8 ks na m2, avšak jejich poèet a rozmístìní je závislý na statickém
posouzení objektu a následnì na projektu zateplení (obr. 19). Na nároží konstrukce se poèet hmoždinek musí zvýšit
nejménì o polovinu, pøièemž vzdálenost hmoždinek od nároží by mìla být alespoò 40 cm.
Délka hmoždinek je rovnìž navrhována s ohledem na statické posouzení, musí však být taková, aby hloubka kotvení
v nosném podkladu byla min. 50 mm (platí pro pevné zdivo).
Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtaèkou s pøíklepem, u porézních a ménì pevných materiálù bez pøíklepu. Používá
se vrták prùm. 10 mm. Bìhem vrtání nesmí dojít k poškození polystyrenu v okolí otvoru.
Hmoždinky se doráží nejlépe gumovou palièkou pøimìøenou silou tak, aby byl talíøek hmoždinky zapuštìn cca 2 mm
pod povrch izolantu. Hmoždinky je nutno pøestìrkovat armovacím tmelem.

8.5. Kotvení izolantu

Po nalepení izolantu se ihned provede osazení parapetù a oplechování atik, øíms apod. Veškeré styky klempíøských
prvkù se systémem musí být dokonale utìsnìny, aby nedocházelo k zatékání vody do systému.

8.4. Osazení klempíøských prvkù

Pokud budou ležet blíže, je tøeba spáry vyztužit silnìjší nebo zdvojenou výztužnou síovinou s pøesahem alespoò
100 mm.
Dilataèní spáru podkladu je nutno pøiznat i v systému (obr. 14, 15) .
V místech styku polystyrenu s konstrukcí nebo s jejími èástmi (rámy oken a dveøí, klempíøské prvky) je nutno zabránit
prùniku vody použitím tìsnících tmelù, pásek nebo profilù (obr. 16, 17).
Pokud systém pøiléhá k terénu nebo k vodorovné konstrukci (podlaha balkonu, lodžie, plochá støecha) je tøeba zajistit
systém proti proniknutí vody. Vhodné je použití extrudovaného polystyrenu (obr. 18).
V prùbìhu lepení izolantu je nutné provádìt kontrolu rovinnosti pomocí vodováhy nebo olovnice. Po dokonalém
zatvrdnutí lepidla, obvykle za 2 - 3 dny, se dokonèí pøíprava rovinnosti povrchu pøebroušením celé plochy brusným
hladítkem. Prach po broušení je tøeba odstranit. Tolerance rovinnosti je + 5 mm na 2 metrech délky.
Pokud není polystyren v pøimìøené dobì pøestìrkován armovacím tmelem, mùže vlivem UV záøení dojít k jeho
degradaci (sprašování a žloutnutí). V tomto pøípadì je polystyren nutno opìt pøebrousit a omést.
Pro vytvoøení jednoduchých šambrán kolem oken a dveøí se pøilepí pásy izolantu v požadované tlouštce na hotovou
polystyrenovou plochu.
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Povrchové úpravy zateplovacího systému mohou být provádìny disperzními, silikátovými a minerálními
dekorativními omítkovinami v rùzných strukturách a zrnitostech. Omítkoviny mohou být aplikovány po vyschnutí
základního nátìru, nejdøíve však 6 - 12 hodin v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu.
Disperzní a silikátové dekorativní omítkoviny je možno pøímo probarvit dle Colorprogramu firmy Ekolak, minerální
omítkoviny jsou dodávány v bílé barvì a následnì se opatøují ochranným nátìrem rovnìž tónovaným dle
Colorprogramu. Z dùvodu garance životnosti a eliminace zvýšeného tepelného namáhání systému doporuèujeme
použití povrchové úpravy v odstínech se stupnìm odrazivosti min. 30).
Pøed nanášením povrchových úprav je tøeba zkontrolovat druh, barevný odstín a výrobní šarže. Na jedné
stejnobarevné ploše se nesmí použít více šarží materiálu. V pøípadì nesrovnalostí proto volejte neprodlenì techniky
firmy EKOLAK.
Dekorativní omítkoviny (pøíprava dle bodu 7.9.) se nanášejí nerezovým hladítkem shora dolù, pøièemž se roztahují
na tloušku zrna. Poté se vhodnými hladítky vzorují do požadované struktury.
Pøedpokladem pro dosažení jednotné a rovnomìrné struktury povrchu je aplikace omítkoviny bez pøerušení
a dostateèným poètem zaškolených pracovníkù.
Pohledovì ucelené plochy se doporuèuje provádìt v jednom pracovním zábìru. Pøípadné krátké pøerušení práce lze
pøipustit na hranici barevnì celistvé plochy a na nároží. Styk více barevných odstínù èi struktur omítky na jedné ploše
se provádí pomocí papírové pásky.
Po dokonèení povrchových úprav se podlážky lešení postaví kolmo, aby se pøedešlo poškození nevytvrzených
omítek èi zneèištìním dešovou vodou odrážející se od podlážek.
Dekorativní omítkoviny se nesmí provádìt pøi teplotách vyšších než +25°C (pro vzduch i podklad) za pøímého slunce,
pøi silném vìtru a za deštì. Pøed tìmito vlivy musí být povrchová úprava chránìna i v prùbìhu vysychání èi
vytvrzování. Doporuèuje se pøekrytí lešení jak shora, tak z vnìjší strany ochrannou sítí èi fólií.
V chladném období nesmí teplota klesnout pod +5°C.

8.10. Povrchová úprava systému

Po dostateèném vyzrání armovací vrstvy se z dùvodu zvýšení pøídržnosti povrchové úpravy k armovací vrstvì celá
plocha napenetruje jednou vrstvou základního nátìru (pøíprava dle bodu 7.9. ) dle typu zvolené povrchové úpravy.
Pokud bude dekorativní omítka pøímo probarvena, doporuèujeme penetraci z dùvodu možného proškrábnutí pøi
vzorování probarvit do odstínu omítky.

8.9. Penetrování armovací vrstvy

Jednoduché dekorativní prvky, u kterých je možno provést armovací vrstvu, se lepí pøímo na tepelný izolant a jejich
armování se provádí souèasnì s armováním celé plochy. Ve spojích je nutno provést pøeložení tkaniny. Složitìjší
dekorativní prvky se pøilepí na vyschlou armovací vrstvu lepící hmotou EKOFIX-Z. Vzniklá spára se vytmelí pružným
tmelem. (obr. 27).

8.8. Osazení dekorativních prvkù

vtlaèují pásy výztužné tkaniny smìrem od shora dolù s pøesahem min. 10 cm (obr. 26). Tkaninu je vhodné naøezat do
pásù délky umožòující snadnou manipulaci (zpravidla 3 - 5 m). Tkanina se vtláèí hladítkem od støedu ke krajùm tak,
aby byla celoplošnì zakryta Vazakrylem. Vytlaèený tmel vèetnì eventuálního pøídavku použijeme pro koneèné
pøestìrkování, které musí zajistit uložení tkaniny v poloze mezi 1/2 a 2/3 tloušky armovací vrstvy, blíže vnìjšímu líci,
tzn., že se na povrchu vytvoøí souvislá uzavírací armovací vrstva, ve které tkanina nesmí být viditelná. Stìrkový
podklad, uložení výztužné tkaniny a koneèné pøestìrkování se musí provádìt v jedné pracovní operaci. Pokládání
výztužné tkaniny pøed nanášením armovací stìrky je nepøípustné.
Na rozích budov chránìných kombilištou se tkanina dotáhne k výztužné lištì. V pøípadì použití rohových profilù bez
tkaniny se plošné vyztužení provádí pøes roh budovy, a to z obou stran s pøesahem 20 cm.
Armování se provádí pøes pøední hranu soklového profilu a po zaschnutí se seøízne dle okapnièky profilu.
Po zaschnutí armovací stìrky, po min. 2 - 3 dnech (v pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek i déle), se celá
plocha pøebrousí hladítkem s jemným smirkovým papírem, pøièemž je tøeba dbát, aby nedošlo k poškození výztužné
tkaniny.
Prach po broušení je tøeba odstranit. Pøed nanášením povrchové úpravy se provede kontrola dvoumetrovou latí.
Tolerance rovinnosti + 5 mm na 2 metrech délky.
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Pøi lepení desek izolantu na omítky, zdivo, plynosilikáty, beton apod. se používá EKOFIX-Z. Pro aplikaci na
døevotøískové a døevoštìpkové desky se používá EKOFIX-ZF.
Pøipravenou lepící hmotou (viz. bod 7.9.) nejdøíve lehce pøestìrkujeme místa pro nanášení lepící hmoty (na zadní
stranì minerálních desek po celém obvodu desek v pásu šíøky 50 - 80 mm a uprostøed desky ve formì 3 terèù ve
velikosti dlanì) a lepící hmotu potom na tyto místa nanášíme v tloušce 15 - 30 mm podle rovinnosti podkladu (obr.
5). Nanesení lepidla v pásu po obvodu desky je nezbytné pro zajištìní upevnìní okrajù desky k podkladu. Plocha
desky pøilepená k podkladu musí èinit alespoò 40% plochy desky. Lepící hmota nesmí zùstat na boèních hranách
desek izolantu, ani se nesmí vytlaèit do spár mezi nimi.
Minerální desky se lepí zdola nahoru ve vodorovných øadách, pøièemž se kladou na vazbu, a to i na rozích budov
(obr. 7). Nejvýznamnìjší je správné osazení první øady desek, kterému napomáhá pøesné umístìní zakládací lišty.
Desky musí být usazeny k pøední hranì soklového profilu, která nesmí pøesahovat. Jednotlivé desky je tøeba dorážet
tìsnì k sobì z dùvodu zamezení vzniku nežádoucích spár. Eventuální spáry se vytmelí PUR pìnou, spáry vìtší než
2 mm je tøeba vyklínovat kousky izolantu. Je zcela nepøípustné použít k vyplnìní spár lepící nebo stìrkový tmel,
jelikož tímto vzniká závažný tepelnì technický defekt.
U okenních a dveøních otvorù se desky kladou tak, aby køížení spár desek izolantu nesplývalo s rohem otvoru v
konstrukci (obr. 8), vždy s pøesahem umožòujícím èelní pøekrytí tepelného izolantu následnì lepeného na ostìní
(obr. 9). V nároží a u ostìní oken a dveøí je vhodné nalepit desky s pøesahem 5 - 10 mm oproti koneèné hranì rohu a
po vytvrdnutí pøesah peèlivì seøíznout. Pøi izolování ostìní oken je tøeba zabránit vzniku tepelného mostu lepením
tepelného izolantu i pod parapetní plech (obr. 10, 11).
Spáry mezi deskami tepelného izolantu musí být umístìny alespoò 100 mm od výrazných trhlin a prasklin podkladu,
od styku dvou rùzných materiálù podkladu (obr. 12) a od výškových zmìn líce podkladu (obr. 13).

9.3. Lepení minerálních desek s podélnými vlákny

Pro správné založení tepelnìizolaèního systému je tøeba vytýèit úroveò zateplení objektu, pøièemž soklový profil
umístíme do takové výšky, aby byla zajištìna tepelná izolace vìnce podlahy (obr. 1). V této výšce je tøeba upevnit
soklový profil, který zabrání mechanickému poškození systému. Tento profil se upevní zarážecími hmoždinkami ve
vzdálenosti cca 50 cm. Doporuèujeme nejdøíve osadit oba krajní soklové profily a osazení dalších profilù provádìt
podle napnuté šòùry. Profily se osazují s malou mezerou (2 - 3 mm) a napojují se pomocí plastových spojek. Podle
potøeby se pod soklový profil na pøipevòovací vrut vkládají distanèní podložky, které zajistí rovinnost èela soklových
profilù (obr. 2). Pro osazení soklového profilu na rozích budov je tøeba upravit soklový profil seøíznutím jeho
vodorovné plochy pod úhlem 45° a následným ohybem (obr. 3, 4).
Montáž je nutno provádìt velmi peèlivì, aby byla dosažena dokonalá rovinnost a vodorovnost vytvoøené hrany, èímž
se podstatnì usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.

9.2. Kotvení soklového profilu

Podklad se z dùvodù omezení a vyrovnání rozdílù v nasákavosti a zpevnìní celoplošnì napenetruje hloubkovou
penetrací EKOPEN nebo PENSIL.
Pøed penetrací je vhodné všechny èásti, u kterých by mohlo dojít k nežádoucímu zneèištìní, zakrýt PE plachtami.

9.1. Penetrace podkladu

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

9. Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ M (s izolací z minerálních desek
s podélnými vlákny)

Úprava otvorù po kotvách lešení musí zamezit zatékání vody do systému, vylouèit vznik tepelných mostù a nesmí
narušovat vzhled povrchové úpravy systému. Používají se napø. plastové zátky.
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Jelikož minerální desky s podélnými vlákny není možno brousit, je pøed provedením armování nutno plochu z
minerálních desek srovnat vyrovnávací vrstvou, která se provede celoplošným natažením armovací stìrky Vazakryl,
která se nechá min. 2 dny (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu) vyzrát.

9.7. Vyrovnávací vrstva

Ochranì exponovaných míst (nároží, ostìní, napojení šambrán a øíms, rohy ve styku ostìní a nadpraží, ukonèení
atik a okraje štítù) je nutno vìnovat zvláštní pozornost.
Nároží objektu (obr. 20) a rohy ostìní (obr. 21) je tøeba chránit osazením vyztužovacích rohových profilù nebo
rohových profilù s tkaninou, které se vtlaèí do armovací stìrky a následnì se jí pøestìrkují. Rovinnost je provìøována
pomocí olovnice popø. vodováhy.
Ukonèení atik a styk s nezateplenou èástí budovy se provádí dotažením armovací vrstvy a povrchové úpravy k
oplechování nebo nezateplené èásti nebo sousedícímu objektu, následným proškrábnutím a vytmelením pružným
tmelem (obr. 22, 23).
U pøiznaných dilatací se použije prùbìžný nebo rohový dilataèní profil (obr. 14, 15). V místech pøechodu z
vodorovných ploch na svislé (okenní a dveøní nadpraží, øímsy apod.) se používá okapní profil (obr. 24).
Na rozích otvorových výplní je nutno pomocí armovací stìrky diagonálnì nalepit obdelníky tkaniny o rozmìru
obvykle 50 x 30 cm, min. 30 x 20 cm (obr. 25).

9.6. Ochrana exponovaných míst

Kotvení minerálních desek s podélnými vlákny se provádí plastovými talíøovými hmoždinkami s plastovým popø.
kovovým trnem po vytvrdnutí lepidla, tj. v èasovém odstupu 1 - 2 dny od lepení desek izolantu, aby bylo zabránìno
jejich posunu nebo narušení rovinnosti líce izolantu.
Hmoždinky se osazují zpravidla v poètu 8 ks na m2, avšak jejich poèet a rozmístìní je závislý na statickém posouzení
objektu a následnì na projektu zateplení (obr. 19). Na nároží konstrukce se poèet hmoždinek musí zvýšit nejménì o
polovinu. Vzdálenost hmoždinek od nároží by mìla být alespoò 40 cm.
Délka hmoždinek je rovnìž navrhována s ohledem na statické posouzení, musí však být taková, aby hloubka kotvení
v nosném podkladu byla min. 5 cm (platí pro pevné zdivo).
Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtaèkou s pøíklepem, u porézních a ménì pevných materiálù bez pøíklepu. Používá
se vrták prùm. 10 mm. Bìhem vrtání nesmí dojít k poškození izolantu v okolí otvoru.
Hmoždinky se doráží nejlépe gumovou palièkou pøimìøenou silou tak, aby byl talíøek hmoždinky zapuštìn cca 2 mm
pod povrch izolantu. Hmoždinky je nutno pøestìrkovat armovacím tmelem.
Kotvení izolantu k døevotøískovým a cemetotøískovým deskám se provádí pomocí samoøezných vrutù, které se
podkládají plastovými talíøky.

9.5. Kotvení

Po nalepení izolantu se ihned provede osazení parapetù a oplechování atik, øíms apod. Veškeré styky klempíøských
prvkù se systémem musí být dokonale utìsnìny, aby nedocházelo k zatékání vody do systému.

9.4. Osazení klempíøských prvkù

Pokud budou ležet blíže, je tøeba spáry vyztužit silnìjší nebo zdvojenou výztužnou síovinou s pøesahem alespoò
100 mm.
Dilataèní spáru podkladu je nutno pøiznat i v systému (obr. 14, 15).
V místech styku izolantu s konstrukcí nebo s jejími èástmi (rámy oken a dveøí, klempíøské prvky) je nutno zabránit
prùniku vody použitím tìsnících tmelù, pásek nebo profilù (obr. 16, 17).
Pokud systém pøiléhá k terénu nebo k vodorovné konstrukci (podlaha balkonu, lodžie, plochá støecha) je tøeba zajistit
systém proti proniknutí vody. Vhodné je použití extrudovaného polystyrenu (obr. 18).
V prùbìhu lepení izolantu je nutné provádìt kontrolu rovinnosti pomocí vodováhy nebo olovnice. S ohledem na
podélnou orientaci vláken není možné minerální desky s podélnými vlákny brousit, proto je tøeba vìnovat rovinnosti
pøi lepení desek zvýšenou pozornost. Tolerance rovinnosti je + 5 mm na 2 metrech délky.
Pro vytvoøení jednoduchých šambrán kolem oken a dveøí se pøilepí pásy izolantu v požadované tlouštce na hotovou
plochu.
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Povrchové úpravy zateplovacího systému mohou provádìny disperzními, silikátovými a minerálními dekorativními
omítkovinami v rùzných strukturách a zrnitostech. Omítkoviny mohou být aplikovány po vyschnutí základního
nátìru, nejdøíve však cca 6 - 12 hodin v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu.
Disperzní a silikátové dekorativní omítkoviny je možno pøímo probarvit dle Colorprogramù firmy Ekolak, minerální
omítkoviny jsou dodávány v bílé barvì a následnì se opatøují ochranným nátìrem rovnìž tónovaným dle
Colorprogramu. Z dùvodu garance životnosti systému doporuèujeme použití povrchové úpravy v odstínech se
stupnìm odrazivosti min. 30.
Pøed nanášením povrchových úprav je tøeba zkontrolovat druh, barevný odstín a výrobní šarže. Na jedné
stejnobarevné ploše se nesmí použít více šarží materiálu. V pøípadì nesrovnalostí proto volejte neprodlenì techniky
firmy EKOLAK.
Dekorativní omítkoviny (pøíprava dle bodu 7.9.) se nanášejí nerezovým hladítkem shora dolù, pøièemž se roztahují
na tloušku zrna. Poté se vhodnými hladítky vzorují do požadované struktury.
Pøedpokladem pro dosažení jednotné a rovnomìrné struktury povrchu je aplikace omítkoviny bez pøerušení
a dostateèným poètem zaškolených pracovníkù.
Pohledovì ucelené plochy se doporuèuje provádìt v jednom pracovním zábìru. Pøípadné krátké pøerušení práce lze
pøipustit na hranici barevnì celistvé plochy a na nároží. Styk více barevných odstínù èi struktur omítky na jedné ploše
se provádí pomocí papírové pásky.
Po dokonèení povrchových úprav se podlážky lešení postaví kolmo, aby se tak pøedešlo poškození nevytvrzených
omítek èi zneèištìním dešovou vodou odrážející se od podlážek.

9.11. Povrchová úprava systému

Po dostateèném vyzrání armovací vrstvy se z dùvodu zvýšení pøídržnosti povrchové úpravy k armovací vrstvì celá
plocha napenetruje jednou vrstvou základního nátìru (pøíprava dle bodu 7.9.) dle typu zvolené povrchové úpravy.
Pokud bude dekorativní omítka pøímo probarvena, doporuèujeme penetraci z dùvodu možného proškrábnutí pøi
vzorování, probarvit do odstínu omítky.

9.10. Penetrování armovací vrstvy

Jednoduché dekorativní prvky, u kterých je možno provést armovací vrstvu, se lepí pøímo na tepelný izolant a jejich
armování se provádí souèasnì s armováním celé plochy. Ve spojích je nutno provést pøeložení tkaniny. Složitìjší
dekorativní prvky se pøilepí na vyschlou armovací vrstvu lepící hmotou EKOFIX-Z. Vzniklá spára se vytmelí pružným
tmelem (obr. 27).

9.9. Osazení dekorativních prvkù

Na vyrovnávací vrstvu se nanese vrstva pøipravené armovací stìrky Vazakryl (viz. bod 7.9.) o tl. 3 - 5 mm, do které se
okamžitì vtlaèují pásy výztužné tkaniny smìrem od shora dolù s pøesahem min. 10 cm (obr. 26). Tkaninu je vhodné
naøezat do pásku délky umožòující snadnou manipulaci (zpravidla 3 - 5 m). Tkanina se vtláèí hladítkem od støedu ke
krajùm tak, aby byla celoplošnì zakryta Vazakrylem. Vytlaèený tmel vèetnì eventuálního pøídavku použijeme pro
koneèné pøestìrkování, které musí zajistit uložení tkaniny v poloze mezi 1/2 a 2/3 tloušky armovací vrstvy, blíže
vnìjšímu líci, tzn., že se na povrchu vytvoøí souvislá uzavírací armovací vrstva, ve které tkanina nesmí být viditelná.
Stìrkový podklad, uložení výztužné tkaniny a koneèné pøestìrkování se musí provádìt v jedné pracovní operaci.
Pokládání výztužné tkaniny pøed nanášením armovací stìrky je nepøípustné.
Na rozích budov chránìných kombilištou se tkanina dotáhne k výztužné lištì. V pøípadì použití rohových profilù bez
tkaniny se plošné vyztužení provádí pøes roh budovy, a to z obou stran s pøesahem 20 cm.
Armování se provádí pøes pøední hranu soklového profilu a po zaschnutí se seøízne dle okapnièky profilu.
Po zaschnutí armovací stìrky, po min. 2 - 3 dnech (v pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek i déle), se celá
plocha pøebrousí hladítkem s jemným smirkovým papírem, pøièemž je tøeba dbát, aby nedošlo k poškození výztužné
tkaniny.
Prach po broušení je tøeba odstranit. Pøed nanášením povrchové úpravy se provede kontrola dvoumetrovou latí.
Tolerance rovinnosti + 5 mm na 2 metrech délky.

9.8. Armování
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Pøi lepení desek izolantu na omítky, zdivo, plynosilikáty, beton apod. se používá EKOFIX-Z. Pro aplikaci na
døevotøískové a døevoštìpkové desky se používá EKOFIX-ZF.
Pøipravenou lepící hmotu (viz. bod 7.9.) naneseme celoplošnì zubovou stìrkou na zadní stranu desky (obr. 6).
Lepící hmota nesmí zùstat na boèních hranách desek izolantu, ani se nesmí vytlaèit do spár mezi nimi.
Minerální desky se lepí zdola nahoru ve vodorovných øadách, pøièemž se kladou na vazbu, a to i na rozích budov
(obr. 7). Nejvýznamnìjší je správné osazení první øady desek, kterému napomáhá pøesné umístìní zakládací lišty.
Desky musí být usazeny k pøední hranì soklového profilu, která nesmí pøesahovat. Jednotlivé desky je tøeba dorážet
tìsnì k sobì z dùvodu zamezení vzniku nežádoucích spár. Eventuální spáry se vytmelí PUR pìnou, spáry vìtší než
2 mm je tøeba vyklínovat kousky izolantu. Je zcela nepøípustné použít k vyplnìní spár lepící nebo stìrkový tmel,
jelikož tímto vzniká závažný tepelnì technický defekt.
U okenních a dveøních otvorù se desky kladou tak, aby køížení spár desek izolantu nesplývalo s rohem otvoru v
konstrukci (obr. 8), vždy s pøesahem umožòujícím èelní pøekrytí tepelného izolantu následnì lepeného na ostìní
(obr. 9). V nároží a u ostìní oken a dveøí je vhodné nalepit desky s pøesahem 5 - 10 mm oproti koneèné hranì rohu a
po vytvrdnutí pøesah peèlivì seøíznout a pøebrousit. Pøi izolování ostìní oken je tøeba zabránit vzniku tepelného
mostu lepením tepelného izolantu i pod parapetní plech (obr. 10, 11).
Spáry mezi deskami tepelného izolantu musí být umístìny cca 100 mm od výrazných trhlin a prasklin podkladu, od
styku dvou rùzných materiálù podkladu (obr. 12) a od výškových zmìn líce podkladu (obr. 13). Pokud budou ležet
blíže, je tøeba spáry vyztužit silnìjší nebo zdvojenou výztužnou síovinou s pøesahem alespoò 100 mm.
Dilataèní spáru podkladu je nutno pøiznat i v systému (obr. 14, 15).

10.3. Lepení minerálních desek s kolmými vlákny

Pro správné založení tepelnìizolaèního systému je tøeba vytýèit úroveò zateplení objektu, pøièemž soklový profil
umístíme do takové výšky, aby byla zajištìna tepelná izolace vìnce podlahy. V této výšce je tøeba upevnit soklový
profil, který zabrání mechanickému poškození systému (obr. 1). Tento profil se upevní zarážecími hmoždinkami ve
vzdálenosti cca 50 cm. Doporuèujeme nejdøíve osadit oba krajní soklové profily a osazení dalších profilù provádìt
podle napnuté šòùry. Profily se osazují s malou mezerou (2 - 3 mm) a napojují se pomocí plastových spojek (obr. 2).
Podle potøeby se pod soklový profil na pøipevòovací vrut vkládají distanèní podložky, které zajistí rovinnost èela
soklových profilù. Pro osazení soklového profilu na rozích budov je tøeba upravit soklový profil seøíznutím jeho
vodorovné plochy pod úhlem 45° a následným ohybem (obr. 3, 4).
Montáž je nutno provádìt velmi peèlivì, aby byla dosažena dokonalá rovinnost a vodorovnost vytvoøené hrany, èímž
se podstatnì usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.

10.2. Kotvení soklového profilu

Podklad se z dùvodù omezení a vyrovnání rozdílù v nasákavosti a zpevnìní celoplošnì napenetruje hloubkovou
penetrací EKOPEN nebo PENSIL.
Pøed penetrací je vhodné všechny èásti, u kterých by mohlo dojít k nežádoucímu zneèištìní, zakrýt PE plachtami.

10.1. Penetrace podkladu

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

10. Aplikace zateplovacího systému EKO-STZ M (z minerálních desek s
kolmými vlákny)

Dekorativní omítkoviny se nesmí provádìt pøi teplotách vyšších než +25°C (pro vzduch i podklad) za pøímého slunce,
pøi silném vìtru a za deštì. Pøed tìmito vlivy musí být povrchová úprava chránìna i v prùbìhu vysychání èi
vytvrzování. Doporuèuje se pøekrytí lešení jak shora, tak z vnìjší strany ochrannou sítí èi fólií.
V chladném období nesmí teplota klesnout pod +5°C. Úprava otvorù po kotvách lešení musí zamezit zatékání vody
do systému, vylouèit vznik tepelných mostù a nenarušovat vzhled povrchové úpravy systému. Používají se napø.
plastové zátky.

Jednoduché dekorativní prvky, u kterých je možno provést armovací vrstvu, se lepí pøímo na tepelný izolant a jejich
armování se provádí souèasnì s armováním celé plochy. Ve spojích je nutno provést pøeložení tkaniny. Složitìjší
dekorativní prvky se pøilepí na vyschlou armovací vrstvu lepící hmotou EKOFIX-Z. Vzniklá spára se vytmelí pružným
tmelem (obr. 27).

Ochranì exponovaných míst (nároží, ostìní, napojení šambrán a øíms, rohy ve styku ostìní a nadpraží, ukonèení
atik a okraje štítù) je nutno vìnovat zvláštní pozornost.
Nároží objektu (obr. 20) a rohy ostìní (obr. 21) je tøeba chránit osazením vyztužovacích rohových profilù nebo
rohových profilù s tkaninou, které se vtlaèí do armovací stìrky a následnì se jí pøestìrkují. Rovinnost je provìøována
pomocí olovnice popø. vodováhy.
Ukonèení atik a styk s nezateplenou èástí budovy se provádí dotažením armovací vrstvy a povrchové úpravy k
oplechování nebo nezateplené èásti nebo sousedícímu objektu, následným proškrábnutím a vytmelením pružným
tmelem (obr. 22, 23).
U pøiznaných dilatací se použije prùbìžný nebo rohový dilataèní profil (obr. 14, 15). V místech pøechodu z
vodorovných ploch na svislé (okenní a dveøní nadpraží, øímsy apod.) se používá okapní profil (obr. 24).
Na rozích otvorových výplní je nutno pomocí armovací stìrky diagonálnì nalepit obdelníky tkaniny o rozmìru
obvykle 50 x 30 cm, min. 30 x 20 cm (obr. 25).
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Kotvení izolantu se provádí plastovými talíøovými hmoždinkami s plastovým popø. kovovým trnem, které se osazují
do èerstvì natažené armovací vrstvy (v èasovém odstupu cca 0,5 hodiny natažení armovací vrstvy). Hmoždinky se
doráží nejlépe gumovou palièkou pøimìøenou silou tak, aby byl talíøek hmoždinky zapuštìn v armovací vrstvì.
Vzhledem k charakteru vláken je nutno použít hmoždinky se zvìtšeným prùmìrem talíøku.
Hmoždinky se osazují zpravidla v poètu 5 –10 ks/m2, avšak jejich poèet a rozmístìní je závislý na statickém
posouzení objektu a následnì na projektu zateplení. Na nároží konstrukce se poèet hmoždinek musí zvýšit nejménì
o polovinu. Vzdálenost hmoždinek od nároží by mìla být alespoò 40 cm.
Délka hmoždinek je rovnìž navrhována s ohledem na statické posouzení, musí však být taková, aby hloubka kotvení
v nosném podkladu byla min. 5 cm (platí pro pevné zdivo).
Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtaèkou s pøíklepem, u porézních a ménì pevných materiálù bez pøíklepu. Používá
se vrták prùm. 10 mm. Bìhem vrtání nesmí dojít k poškození izolantu v okolí otvoru.
Kotvení izolantu k døevotøískovým a cemetotøískovým deskám se provádí pomocí samoøezných vrutù, které se
podkládají plastovými talíøky.

10.6. Kotvení

Na izolant se nanese vrstva pøipravené armovací stìrky Vazakryl (viz. bod 7.9.) o tl. 3 - 5 mm, do které se okamžitì
vtlaèují pásy výztužné tkaniny smìrem od shora dolù s pøesahem min. 10 cm (obr. 26). Tkaninu je vhodné naøezat do
páskù délky umožòující snadnou manipulaci (zpravidla 3 - 5 m). Tkanina se vtláèí hladítkem od støedu ke krajùm tak,
aby byla celoplošnì zakryta Vazakrylem. Vytlaèený tmel vèetnì eventuálního pøídavku použijeme pro koneèné
pøestìrkování, které musí zajistit uložení tkaniny v poloze mezi 1/2 a 2/3 tloušky armovací vrstvy, blíže vnìjšímu líci,
tzn., že se na povrchu vytvoøí souvislá uzavírací armovací vrstva, ve které tkanina nesmí být viditelná. Stìrkový
podklad, uložení výztužné tkaniny a koneèné pøestìrkování se musí provádìt v jedné pracovní operaci. Pokládání
výztužné tkaniny pøed nanášením armovací stìrky je nepøípustné.
Na rozích budov chránìných kombilištou se tkanina dotáhne k výztužné lištì. V pøípadì použití rohových profilù bez
tkaniny se plošné vyztužení provádí pøes roh budovy, a to z obou stran s pøesahem 20 cm.
Armování se provádí pøes pøední hranu soklového profilu a po zaschnutí se seøízne dle okapnièky profilu.

10.5. Provádìní armovací vrstvy

10.8. Osazení dekorativních prvkù

10.4. Ochrana exponovaných míst
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Povrchové úpravy zateplovacího systému mohou provádìny disperzními, silikátovými a minerálními dekorativními
omítkovinami v rùzných strukturách a zrnitostech. Omítkoviny mohou být aplikovány po vyschnutí penetraèní vrstvy,
nejdøíve však cca 6 - 12 hodin v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu.
Disperzní a silikátové dekorativní omítkoviny je možno pøímo probarvit dle Colorprogramù firmy Ekolak, minerální
omítkoviny jsou dodávány v bílé barvì a následnì se opatøují ochranným nátìrem rovnìž tónovaným dle
Colorprogramu. Z dùvodu garance životnosti systému doporuèujeme použití povrchové úpravy v odstínech se
stupnìm odrazivosti min. 30.
Pøed nanášením povrchových úprav je tøeba zkontrolovat druh, barevný odstín a výrobní šarže. Na jedné
stejnobarevné ploše se nesmí použít více šarží materiálu. V pøípadì nesrovnalostí proto volejte neprodlenì techniky
firmy EKOLAK.
Dekorativní omítkoviny (pøíprava dle bodu 7.9.) se nanášejí nerezovým hladítkem shora dolù, pøièemž se roztahují
na tloušku zrna. Poté se vhodnými hladítky vzorují do požadované struktury.
Pøedpokladem pro dosažení jednotné a rovnomìrné struktury povrchu je aplikace omítkoviny bez pøerušení
a dostateèným poètem zaškolených pracovníkù.
Pohledovì ucelené plochy se doporuèuje provádìt v jednom pracovním zábìru. Pøípadné krátké pøerušení práce lze
pøipustit na hranici barevnì celistvé plochy a na nároží. Styk více barevných odstínù èi struktur omítky na jedné ploše
se provádí pomocí papírové pásky.
Po dokonèení povrchových úprav se podlážky lešení postaví kolmo, aby se tak pøedešlo poškození nevytvrzených
omítek èi zneèištìním dešovou vodou odrážející se od podlážek.
Dekorativní omítkoviny se nesmí provádìt pøi teplotách vyšších než +25°C (pro vzduch i podklad) za pøímého slunce,
pøi silném vìtru a za deštì. Pøed tìmito vlivy musí být povrchová úprava chránìna i v prùbìhu vysychání èi
vytvrzování. Doporuèuje se pøekrytí lešení jak shora, tak z vnìjší strany ochrannou sítí èi fólií.
V chladném období nesmí teplota klesnout pod +5°C.
Úprava otvorù po kotvách lešení musí zamezit zatékání vody do systému, vylouèit vznik tepelných mostù a
nenarušovat vzhled povrchové úpravy systému. Používají se napø. plastové zátky.

10.10. Povrchová úprava systému

Po dostateèném vyzrání armovací vrstvy se z dùvodu zvýšení pøídržnosti povrchové úpravy k armovací vrstvì celá
plocha napenetruje jednou vrstvou základního nátìru (pøíprava dle bodu 7.9.) dle typu zvolené povrchové úpravy.
Pokud bude dekorativní omítka pøímo probarvena, doporuèujeme penetraci z dùvodu možného proškrábnutí pøi
vzorování, probarvit do odstínu omítky.

10.9. Penetrování armovací vrstvy

Po zaschnutí armovací vrstvy, min. po 2 - 3 dnech (v pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek i déle), se
armovací vrstva pøetáhne další tzv. vyrovnávací vrstvou Vazakrylu, do níž se v místech talíøkù hmoždinek vloží
výztužná tkanina ve tvaru ètverce o velikosti asi 15 x 15 cm. Vyrovnávací vrstva nechá se min. 2 dny (v pøípadì
nepøíznivého poèasí i déle) vyzrát. Celá plocha se poté pøebrousí hladítkem s jemným smirkovým papírem, pøièemž
je tøeba dbát, aby nedošlo k poškození výztužné tkaniny.
Prach po broušení je tøeba odstranit. Pøed nanášením povrchové úpravy se provede kontrola dvoumetrovou latí.
Tolerance rovinnosti + 5 mm na 2 metrech délky.

10.7. Vyrovnávací vrstva

V místech styku izolantu s konstrukcí nebo s jejími èástmi (rámy oken a dveøí, klempíøské prvky) je nutno zabránit
prùniku vody použitím tìsnících tmelù, pásek nebo profilù (obr. 16, 17). Pokud systém pøiléhá k terénu nebo k
vodorovné konstrukci (podlaha balkonu, lodžie, plochá støecha) je tøeba zajistit systém proti proniknutí vody. Vhodné
je použití extrudovaného polystyrenu (obr. 18).
V prùbìhu lepení izolantu je nutné provádìt kontrolu rovinnosti pomocí vodováhy nebo olovnice. Po dokonalém
zatvrdnutí lepidla, obvykle za 2 - 3 dny, se dokonèí pøíprava rovinnosti povrchu pøebroušením celé plochy brusným
hladítkem. Èástice uvolnìné broušením je tøeba odstranit. Tolerance rovinnosti je + 5 mm na 2 metrech délky.
Pro vytvoøení jednoduchých šambrán kolem oken a dveøí se pøilepí pásy izolantu v požadované tloušce na hotovou
plochu.
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Bìhem celé aplikace je nutno dodržovat aplikaèní podmínky viz. bod 7.6.

Kontrola po dokonèení povrchových úprav:
• kontrola barevné stejnorodosti a jednotnosti vzorování,
• kontrola stykù s klempíøskými prvky.

Kontrola armovací vrstvy pøed základním nátìrem:
• kontrola stejnorodosti barevného odstínu,
• ovìøení minimální tloušky armovací vrstvy,
• kontrola správného uložení vyztužovací tkaniny v armovací hmotì,
• kontrola rovinnosti nalepené plochy (pøípustné max. ± 5 mm na délce 2 m).

Kontrola po nalepení izolantu:
• kontrola tìsnosti spár – desky je nutné dorážet k sobì, ve stycích nesmí být armovací tmel,
• lepení izolaèních desek na vazbu (pøesah vazby min. 20 cm), a to i na rozích objektu,
• osazení desek u oken a dveøí,
• armování rohù a ostìní, diagonální armování na rozích oken a dveøí,
• kontrola poètu a rozmístìní hmoždinek,
• kontrola rovinnosti nalepené plochy (pøípustné max. ± 5 mm na délce 2 m).

Kontrola podkladu pøed nalepením izolantu:
• poklepem, popø. akustickou trasovací metodou, zhodnotit stav povrchových vrstev stávajícího pláštì,
• kontrola rovinnosti podkladu,
• mìøení vlhkosti stávajícího podkladu.

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

·Kontrola záznamu o proškolení pracovníkù s aplikovaným systémem.

Doporuèujeme provést následující kontroly:

cca 12 hodin
1 – 2 dny
min. 2 - 3 dny
min. 6 - 12 hodin
min. 2 dny

1. po napenetrování podkladu
2. po nalepení tepelného izolantu (pøed osazením kotvících hmoždinek)
3. po provedení armovací vrstvy
4. po provedení základního nátìru
5. po natažení dekorativní omítkoviny (pøed aplikací ochranného nátìru)

cca 12 hodin
1 – 2 dny
min. 2 dny
min. 2 - 3 dny
min. 6 - 12 hodin
min. 2 dny

1. po napenetrování podkladu
2. po nalepení tepelného izolantu (pøed osazením kotvících hmoždinek)
3. po provedení vyrovnávací vrstvy
4. po provedení armovací vrstvy
5. po provedení základního nátìru
6. po natažení dekorativní omítkoviny (pøed aplikací ochranného nátìru)

cca 12 hodin
1 – 2 dny
min. 2 - 3 dny
min. 2 – 3 dny
min. 6 - 12 hodin
min. 2 dny

1. po napenetrování podkladu
2. po nalepení tepelného izolantu
3. po provedení armovací vrstvy a osazení kotvících hmoždinek
4. po provedení vyrovnávací vrstvy
5. po provedení základního nátìru
6. po natažení dekorativní omítkoviny (pøed aplikací ochranného nátìru)
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Pozn. V pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek je nutno technologické pøestávky prodloužit.

Technologická pøestávka

Provedená operace

Pøedepsané technologické pøestávky pøi aplikaci systému EKO-STZ M s izolací z desek s podélnými vlákny

Pozn. V pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek je nutno technologické pøestávky prodloužit.

Technologická pøestávka

Provedená operace

Pøedepsané technologické pøestávky pøi aplikaci systému EKO-STZ M s izolací z desek s podélnými vlákny

Pozn. V pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek je nutno technologické pøestávky prodloužit.

Technologická pøestávka

Pøedepsané technologické pøestávky pøi aplikaci systému EKO-STZ P s izolací z polystrenu

Výsledná kvalita provedení zateplovacího systému je závislá jak na úrovni zpracovaného projektu zateplení, tak na
dodavatelské odpovìdnosti výrobcù. Nejvíce je ovšem ovlivnìna dodržením technologické káznì ze strany
provádìcí firmy. Nedodržením zásad pøedpisu pro zateplení mùže vzniknout celá øada skrytých vad, které se èasto
projeví s èasovým odstupem, pøièemž jejich odstranìní je spojeno se znaènými náklady. Z tohoto dùvodu je vhodné,
aby si investor zajistil provádìní prùbìžných kontrol, napø. prostøednictvím stavebního dozoru.
Provedená operace

12. Pøedepsané technologické pøestávky

11. Systém mezioperaèních kontrol
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zaøízení, ve znìní vyhlášky è. 324/1990 Sb., o bezpeènosti práce a technických zaøízení pøi stavebních pracích, a
vyhlášky è. 207/1991 Sb.
Vyhláška MV è. 21/1996 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona ÈNR o požární ochranì
Vyhláška MMR è. 132/1998 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška MMR è. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
ÈSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ÈSN 730038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí pøi pøestavbách
ÈSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Èást 2: Funkèní požadavky
ÈSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Èást 3: Výpoètové hodnoty velièin pro navrhování a ovìøování
ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb. Nevýrobní objekty
ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb. Výrobní objekty
ÈSN 73 0810 Požární bezpeènost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
ÈSN 73 0818 Požární bezpeènost staveb. Obsazení objektu osobami.
ÈSN 73 0831 Požární bezpeènost staveb. Shromažïovací prostory.
ÈSN 73 0833 Požární bezpeènost staveb.Budovy pro bydlení a ubytování.
ÈSN 73 0834 Požární bezpeènost staveb. Zmìny staveb.
ÈSN 73 0835 Požární bezpeènost staveb. Budovy zdravotnických zaøízení
ÈSN 73 0862 Stanovení stupnì hoølavosti stavebních hmot

14. Související právní pøedpisy a normy

Zateplovací systémy EKO – STZ nevyžadují za normálních okolností žádnou údržbu.
V pøípadì výrazného zneèištìní povrchové úpravy je možné oèištìní tlakovou vodou nebo je fasádu možné pøetøít
vhodnou fasádní barvou.
V pøípadì mechanického poškození je vhodné neprodlenì (aby se zamezilo zatékání vody do systému) provést
opravu. Kolem poškozeného místa se vyøeže pravidelný tvar na celou hloubku systému. V okolí alespoò 10 cm se
odstraní povrchová úprava. Na oèištìný podklad se pøilepí stejný typ tepelného izolantu ve tvaru shodném s výøezem
a spáry se utìsní. Provede se nová výztužovací vrstva s pøesahem min. 10 cm na pùvodní systém. Po vyschnutí se
aplikuje stejný typ povrchové úpravy (konzultujte s firmou EKOLAK).

13. Údržba a opravy zateplovacích systémù
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Obr. 2: Založení soklového profilu s použitím spojek a distanèních podložek

Obr. 1: Založení soklového profilu (varianta bez zateplení soklu)

16. Výkresová èást
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Obr. 6: Nanášení lepidla na minerální desku s kolmými vlákny

Obr. 4: Založení soklového profilu na nároží
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Obr. 5: Nanášení lepidla na polystyrénovou nebo minerální desku s podélnými vlákny

Obr. 3: Pøíprava soklového profilu pro založení na nároží

Obr. 9: Zakládání izolantu v ostìní
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Obr. 10: Zateplení parapetu s použitím parapetního profilu

Obr. 8: Lepení desek izolantu u otvorových výplní

Obr. 7: Lepení desek izolantu na vazbu s provázáním na rohu budov

Obr. 14: Použití prùbìžného dilataèního profilu

Obr. 13: Lepení desek izolantu v místì s rozdílem ve tloušce
vnìjšího pláštì
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Obr. 12: Lepení desek izolantu v místì styku dvou rùznorodých
konstrukcí

Obr. 11: Zateplení parapetu bez použití
parapetního profilu

38

Obr. 18: Založení soklového profilu
pøi zateplení soklu

Obr. 17: Styk zateplení s okením rámem øešený
použitím okenního zaèišovacího profilu

Obr. 16: Styk zateplení s okenním rámem øešený použitím
pružného tmelu

Obr. 15: Použití rohového dilataèního profilu

Obr. 22: Zateplení atiky; styk s klempíøským prvkem
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Obr. 19: Kotvení hmoždinkami - polystyrénové desky nebo minerální
desky s podélnými vlákny

Obr. 20: Vyztužení nároží pomocí rohového profilu
s integrovanou tkaninou (kombilišty) - pohled

Obr. 21: Vyztužení nároží pomocí
rohového profilu s integrovanou
tkaninou (kombilišty) - øez

Obr. 26: Provádìní armovací vrstvy

Obr. 24: Zateplení nadpraží s použitím okapního profilu
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Obr. 25: Diagonální vyztužení rohù otvorových výplní

Obr. 23: Styk zateplení s nezateplenou èástí budovy
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Obr. 28: Pøíklad ukonèení zateplení v pøípadì èásteèného zateplení objektu (napø. štítové stìny)

Obr. 27: Pøipevnìní dekorativního prvku

