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TEXT + FOTO: zpracováno z podkladů firmy Baumit ve spolupráci se stavmat staveBniny
VizualizacE dETailu: mgr. art. Ján malík

Seriál: Hrubá Stavba v detailu

Zateplení obvodového 
pláště šedým 
polystyrenem
Šedý polystyren má lepší vlastnosti a poměr cena / výkon než bílý 
polystyren. Při práci s ním je ovšem potřebná důslednost.  
Jak tedy na správné zateplení?
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1 |  Obvodové zdivo Porotherm 30 Profi P10
2 |  Tepelněizolační deska Baumit StarTherm +  

Lepicí a stěrkovací malta Baumit StarContact
3 |  Zatloukací kotva s ocelovým trnem Baumit N
4 |  Lepicí a stěrkovací malta Baumit StarContact
5 |  Sklotextilní výztužná tkanina Baumit StarTex
6 |  Penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer
7 |  Silikonová fasádní omítka Baumit StarTop

Detail zateplení  
obvoDového pláště
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01 | Soklový profil
Podklad musí být dostatečně rovný, ± 20 mm/m. 
Větší nerovnosti se vyrovnají omítkou, případ-
ně se použijí tepelněizolační desky s proměn-
livou tloušťkou. Soklový profil se připevní na 
podklad zatloukacími rozpěrkami v počtu 
min. 3 ks/bm do vodorovné roviny. Prostor 
mezi stěnou a profilem se vyplní tmelem.

02 | Nalepení tepelněizolačních desek
Lepicí malta se nanese po celém obvodu 
tepelněizolační desky v pase se šířkou 70 mm 
a uprostřed desky bodově na tři místa. Po 
uložení spodní řady se desky kladou v jednot-
livých řadách ve vazbě směrem nahoru. Lepicí 
stěrka se nesmí dostat do spár.

07 | Vyztužení rohů otvorů
V rozích otvorů se pro přenesení šikmých 
smykových napětí vloží před zhotovením 
výztužné vrstvy navíc přídavná diagonální 
výztuž s rozměry min. 300 × 200 mm. Výztuž 
se uloží pod úhlem 45°.

08 | Nanesení stěrky
Suchá směs lepicí stěrky se smíchá s vodou (5–6 l 
vody / 25kg pytel) nízkootáčkovým elektrickým 
míchadlem na homogenní směs bez hrudek. Ne-
chá se 5 min. odležet a znovu se promíchá. Na 
čisté tepelněizolační desky se nanese ocelovým 
zubovým hladítkem (velikost zubu 8 až 10 mm).

05 | Kotvení
Tepelněizolační desky se zakotví hmoždinkami. 
Lze použít zapuštěnou nebo povrchovou montáž 
(viz obrázek). Otvor na kotvu se vyvrtá kolmo na 
podklad v průměru dříku kotvy min. o 10 mm 
hlouběji (zápustná kotva 25 mm) než je sku-
tečná kotevní hloubka kotvy. Kotvy se umístí 
min. 100 mm od okraje stěny, rohů a otvorů.

06 | Osazení profilů
Před realizací výztužné vrstvy se osadí 
pomocí lepicí stěrky všechny potřebné profily, 
rohové lišty a přídavná výztužná vrstva.

03 | Vyplnění spár
Spáry mezi tepelněizolačními deskami o šířce 
do 4 mm se vyplní tepelněizolační pěnou na 
celou tloušťku desek. Spáry o šířce více než 
4 mm nejsou přípustné. Doporučuje se lepit 
celé desky, minimální šířka odřezků tepelně
izolačních desek je 150 mm.

04 | Přebroušení tepelněizolačních desek
Po zaschnutí lepicí malty (min. 24 h) se 
přebrousí povrch tepelněizolačních desek 
brusným papírem, čímž se odstraní drobné 
nerovnosti a výstupky.



SySTém BAUmIT STAR EPS

 Soklový profil
Soklový profil ETICS (hliníkový)
tloušťka plechu: 0,7 až 1 mm, šířka: 60, 80, 100, 
120, 140 a 160 mm, 180, 200, 220, 240, 260, 
280 a 300 mm, délka: 2 500 m pro š. 80–200 mm, 
2 000 m pro š. 220–300 mm, balení 20 ks
nebo
Soklový profil Therm (plastový)
šířka: 60–240 mm, délka: 2 000 mm,  
balení 10 ks

 Soklová distanční podložka
zelená tl. 3 mm, žlutá tl. 5 mm,  
oranžová tl. 8 mm, balení 100 ks

 Soklová hmoždinka
6 × 60 mm (balení 200 ks) a 6 × 80 mm  
(balení 100 ks)

 Spojka soklových lišt
šířka 30 mm. Balení 100 ks.

 Těsnicí tmel

 Tepelněizolační deska
Baumit StarTherm
rozměr: 1 000 × 500 mm, tloušťky: 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 
240, 260, 280 a 300 mm

 Lepicí a stěrkovací malta
Baumit StarContact
spotřeba: 7,5 kg/m2  
(lepení + stěrkování tepelně izolačních desek), 
papírové pytle, 25 kg

 Tepelněizolační pěna

 Sklotextilní výztužná tkanina
Baumit StarTex
velikost oka: 4 mm, šířka: 1 000 mm,  
kotouč, 10 a 50 m

 Okenní a dveřní dilatační profil
např. Okenní a dveřní připojovací profil 
ETICS – Plus
balení: 30 ks, délka: 2 600 mm

 Zatloukací kotva s ocelovým trnem
Baumit N
délka: 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 
255, 275, 295 mm, balení 100 ks
nebo

 Lepicí kotva (vhodná do betonu, 
plných nebo děrovaných cihel, lehkého 
betonu a pórobetonu)
Baumit StarTrack Orange
průměr dříku: 8 mm, délka: 88 mm,  
balení 50 a 300 ks

 Penetrační nátěr
Baumit PremiumPrimer
spotřeba: přibližně 0,25 kg/m2  
(v závislosti na kvalitě podkladu),  
plastové vědro, 5 a 20 kg
nebo
Baumit Uniprimer
spotřeba: přibližně 0,3 kg/m2  
(při použití na lepicí malty a stěrky),  
plastové vědro, 5 a 25 kg

 Silikonová fasádní omítka
Baumit StarTop
spotřeba: přibližně 2,9 kg/m2  
(škrábaná struktura 2 mm), plastové vědro, 25 kg
nebo

CO BUDETE
POTŘEBOVAT
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09 | Výztužná vrstva
Do vrstvy lepicí stěrky se vloží výztužná 
tkanina. Jednotlivé pásy výztužné tkaniny se 
vkládají s přesahem min. 100 mm. Hladítkem 
se vtlačují do lepicí stěrky.

10 | Zahlazení výztužné vrstvy
Povrch lepicí stěrky se zahladí hladítkem. 
Celková tloušťka výztužné vrstvy musí být 
min. 3 mm. Krytí výztužné tkaniny lepicí 
stěrkou musí být min. 1 mm, v místě přesahů 
jednotlivých pásů min. 0,5 mm.

11 | Penetrační nátěr
Po vyzrání výztužné vrstvy (min. 3 až 5 dní) 
se na podklad před nanesením fasádní omítky 
standardně nanese celoplošně válečkem nebo 
štětcem penetrační nátěr v rovnoměrné vrstvě 
bez přerušení.

12 | Fasádní omítka
Na zaschlý penetrační nátěr se nanese hladít-
kem fasádní omítka, která se před aplikací 
promíchá v originálním kbelíku nízkootáčko-
vým elektrickým míchadlem. Po jejím nane-
sení na podklad se vytvoří pomocí plastového 
hladítka požadovaná struktura.

 Silikonová omítka
Baumit SilikonTop
spotřeba: přibližně 2,9 kg/m2  
(škrábaná struktura 2 mm), plastové vědro, 25 kg

 Silikonová fasádní omítka
Baumit StarTop
spotřeba: přibližně 2,9 kg/m2  
(škrábaná struktura 2 mm), plastové vědro, 25 kg

 Samočisticí fasádní omítka
Baumit NanoporTop
spotřeba: přibližně 2,9 kg/m2  
(škrábaná struktura 2 mm), plastové vědro, 25 kg

 Nářadí a pomůcky
nízkootáčkové elektrické míchadlo
zubové ocelové hladítko 
elektrická vrtačka 
kladivo 
vodováha 
aplikační pistole 
brusné hladítko,  
gumové kladivo
malířský váleček 
plastové hladítko
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výrobky a materiály  
zakoUpíte v

při odběru většího množství zboží  
poskytujeme výrazné slevy.

Schell

Kuchyňská baterie 
Grandis E rozšiřuje 
sortiment elektronických 
armatur Schell

Kuchyňská armatura Grandis 
E je ambiciózní novinkou tra-
dičního německého výrobce 
Schell. Bezezbytku naplňuje 

vysoké hygienické nároky kladené na 
veřejné a komerční stravovací prostory, 
a navíc zaujme svým designem. 
Schell u svých výrobků klade důraz na 
úsporu a hygienu. Úsporný provoz sani-
tárních zařízení vyžadují nejen provo-
zovatelé komerčních objektů, jako jsou 
hotely, restaurace a nákupní centra, ale 
také veškeré veřejné instituce, školy, 
sportovní kluby i majitelé soukromých 
nemovitostí. Právě instalací moderních 
senzorových, elektronicky řízených 
umyvadlových armatur lze dosáhnout 
znatelných úspor i dodržení vysokých 
hygienických standardů. 

Již tak bohatou nabídku umyvadlových 
armatur Schell můžeme nyní díky nové 
speciální kuchyňské baterii Grandis 
E označit za komplexní. Vybírat lze ze 
tří jejích variant: na bateriový provoz, 
s připojením do sítě a bez samostatného 
napájení pro integraci do systému hos-
podaření s vodou Schell Water Manage-
ment System. Ten umožňuje mimo jiné 
automatické nastavení proplachu všech 
instalovaných baterií přes smartphone, 
tablet nebo počítač. Grandis je možno 
ovládat nejen bezkontaktně díky infra
červenému senzoru, ale v případě potře-
by ji spustíte také pomocí páky. Funkce 
hygienického proplachu zamezuje usa-
zování vody v rozvodu, díky tomu se při 
každém jejím spuštění můžete spoleh-
nout na vysokou kvalitu pitné vody.

Senzorové umyvadlové armatury Schell 
tak nyní můžete vybírat už v šesti mode-
lových řadách: Xeris, Puris, Venus, Celis, 
Modus a nově i Grandis. Pro všechny 
platí použití těch nejkvalitnějších 
materiálů, kvalitní dílenské zpracování 
„made in Germany“, spolehlivé techno-
logie a nadčasový design. Nabídka Schell 
obsahuje jak armatury na studenou 
či předmíchanou vodu, tak směšovací 
s nastavitelnou teplotou. Díky uvedeným 
přednostem jsou předurčeny k dlouho
letému bezproblémovému provozu 
i v těch nenáročnějších podmínkách ve 
veřejných i komerčních provozech. 

obchodní zástupce Schell pro Čr: 
ing. Aleš Řezáč, tel.: +420 602 754 712 
ales.rezac@schell.eu, www.schell.eu
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