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Zateplovací 
systém 
s keramickým 
a dekorativním 
obkladem
Běžné zateplovací systémy umožňují 
různé povrchové úpravy. Co ale dělat 
v případě, pokud je požadavkem 
finálního povrchu domu keramický 
dekorativní obklad? Baumit nabízí 
řešení v podobě zateplovacího systému 
Baumit Ceramic.
Baumit Ceramic je určen především 
tam, kde je podkladem běžné zdivo, 
monolitický nebo prefabrikovaný 
beton. Příprava povrchu nevyžaduje 
žádnou speciální péči, je však důležité 
dosažení bezchybné soudržnosti 
všech vrstev. To předpokládá zajištění 
bezprašného, rovného a především 
vlhkosti zbaveného povrchu. Jako 
izolant umožňuje zmíněný zateplovací 
systém s keramickým a dekorativním 
obkladem využít nejen minerální 
vatu, ale také polystyren (EPS-F). 
Pokud požadujeme při použití 
zateplovacího systému Baumit 

Ceramic s keramickým a dekorativním 
obkladem komplexně certifikované 
řešení, je nutné se při výběru vhodného 
obkladu zaměřit výhradně na sortiment 
dodavatelů Klinker nebo Ströher, 
kteří mají v nabídce široké spektrum 
obkladových keramických pásků. 
Právě tyto produkty ve spojení se 

zateplovacím systémem Baumit Ceramic 
prošly náročnými certifikačními testy 
a při dodržení technologického postupu 
lepení se na celek vztahují odpovídající 
pětileté záruční podmínky ze strany 
společnosti Baumit.
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Proč bílá barva 
střech stoupá 
v oblíbenosti?

Bílé auto chtěl dříve jen málokdo – větši-
na z nás inklinovala k tmavým odstí-
nům. Dnes přitom u automobilů vládne 
bílá celosvětovému žebříčku popularity. 
Čeká taková budoucnost i střechy? 
Možná ano. A to i přesto, že při pohledu 
z výšky je v Česku pořád hodně vidět 
naše tradiční cihlově červená.

Bílá proti tepelným ostrovům
Nejen střední Evropa prochází nyní 
sušším klimatickým obdobím. Podle 
aktuálních předpovědí nás čeká další 
horké léto – a právě bílá barva může 
s vedrem pomoci, protože na rozdíl od  

tmavých sluneční záření nepohlcuje, 
ale odráží. Díky tomu se bílé střechy vý-
borně hodí do měst, kde mohou pomoci 
zabránit vzniku tzv. tepelných ostrovů. 
Vhodné jsou rovněž pochozí střešní 
terasy porostlé zelenou vegetací s bílou 
střešní krytinou na místech, kde zeleň 
použít nelze.

Úspory a příjemnější prostředí
Nepříjemný pocit z letních veder může 
bílá střecha zmírnit také v interiérech. 
Vzhledem k tomu, že se domy uvnitř 
tolik nepřehřívají, přináší to i ekono-
mické a ekologické úspory: nižší výkon 
klimatizace rovná se menší spotřeba 
elektřiny.
Bílé střechy jsou navíc méně náchyl-
né na vznik kondenzátu na spodní 
straně krytiny, způsobeným nárazovou 
změnou teploty. V neposlední řadě se 
díky bílé barvě krytiny méně tepelně 
namáhá celý střešní plášť.
Kromě barvy střešní krytiny by nás měl 
zajímat i materiál, ze kterého je vyro-
bena. Ve většině rodinných domů jsou 
v podkroví ložnice, kde je žádoucí mít 
ve večerních hodinách přijatelné klima. 
Chceme tedy, aby se večer konstrukce 
ochladila co nejdříve, což se děje napří-
klad u plechových krytin (rozhodně ne 
u např. tmavých betonových, které tep-
lotu akumulují po dlouhou dobu). Ple-

chová, bílá střešní krytina s odrazivým 
povrchem je tedy jedním z vhodných 
řešení, jak v podkroví udržet příjemnou 
teplotu.

I bílá může být bezúdržbová
Bílý povrch střešních krytin zajišťují 
různí výrobci různými technologiemi. 
V případě plechových krytin Lindab je 
bílý povrch nanesen již v samotné výro-
bě: nemusí se tedy natírat. Bílá střešní 
krytina je na horní straně opatřena 
povrchovou úpravou (Classic, Premium 
Mat, Elite či Durafrost) – špína tak na 
střechách neulpívá a jsou prakticky bez-
údržbové. Stačí je příležitostně postří-
kat proudem vody.
Střechy, jak bylo prokázáno na řadě rea- 
lizací s drážkovanou střešní krytinou, 
jsou i velmi estetické. Například bílá 
krytina Lindab Seamline již byla využi-
ta na řadě nejrůznějších staveb: od škol 
přes městské domy až třeba po majáky. 
Bílá barva však nemusí být pouze do-
ménou drážkovaných střešních krytin 
–  Lindab vyrábí v bílé i profilované 
střešní krytiny Topline, Mega a Ideal.  
A ke každé bílé střešní krytině od 
Lindabu lze zakoupit bílé okapy Lindab 
Rainline, které dotvoří estetický dojem 
z střechy.

Zdroj: Lindab


