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1. Popis Baumit Mineral Combi a způsob použití ve stavbě

Tento dokument slouží jako předpis k navrhování nových vnějších tepelně izolačních systémů  Baumit Mineral Combi s tepel-
nou izolací na bázi minerální vlny s podélným vláknem (MW) a k navrhování sanace vnějších tepelně izolačních systémů  ETICS, 
včetně komplexní sanace zdvojením v kombinaci EPS+MW / MW+MW. V případě projektování, návrhu i vlastní realizace  systémů 
doporučujeme obrátit se přímo na společnost Baumit s.r.o., případně na autorizované osoby proškolené na systémová řešení pro 
kombinovaná mechanická upevnění (KMU) od společností ECORAW a fischer international.

Navrhování a realizace technologií Baumit Mineral Combi s využitím kombinovaného mechanického upevnění (KMU) je pod-
míněna znalostí této specifické technologie,  která musí by být prováděna výhradně osobami proškolenými a způsobilými k na-
vrhování a aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli platného Osvědčení o proškolení pro provádění 
zateplovacích systémů s kombinovaným mechanickým upevněním (KMU).

Zateplovací systém Baumit Mineral Combi je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou (ETICS) a s izolantem z mi-
nerální vlny s podélným vláknem a kombinovaným mechanickým upevněním (KMU). Systém je navržen jako ETICS mechanicky 
upevněný s doplňkovým lepením, přenášející i smyková zatížení od vlastní hmotnosti. Systém je určen k vnějšímu kontaktnímu 
zateplení obvodových plášťů obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z betonu nebo 
zdiva, kde celková tloušťka připevňovaného souvrství  ETICS je nejvýše 300 mm. Tepelná izolace může být v odůvodněných 
případech instalována i jako vícevrstvá.

Pro mechanické upevnění tohoto sytému se používá kombinované mechanické upevnění (KMU) společností ECORAW.RDP s.r.o. 
a fischer international s.r.o. Prvky kombinovaného mechanického upevnění ETICS k podkladu tvoří injektovaná kotva Spiral 
Anksys, typ SA-W/SM70 dle ETA 13/0527 a STO 060-044146, výrobce ECORAW.RDP s.r.o., a rozpěrná kotva s ocelovým 
šroubem, typ Termoz CS 8 s rozšiřujícím talířkem DT110 V (dále jen CS 8/DT110 V) dle ETA 14/0372, výrobce fischer international 
s.r.o.

Použitelnost tohoto ETICS je omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810).

Lze kotvit standardní ETICS na bázi MW o tloušťkách do 300 mm a dále lze systém použít pro zdvojování ETICS na bázi EPS+MW/
MW+MW, přičemž musí být dodrženy tyto podmínky:

a) Stávající ETICS je zhotoven z izolantu z EPS nebo z MW s mechanickými vlastnostmi minimálně CS(10)30-TR10 na 
podkladu kategorie A, B, C, D, E podle EAD 330196-00-0604 nebo kategorie O podle CUAP 06.01/32. Vlastnosti pod-
kladu i vlastnosti stávajícího ETICS v případě zdvojování jsou řádně zjištěny stavebně technickým průzkumem a písemně 
dokumentovány v záznamu o průzkumu, který je součástí projektové dokumentace příslušné stavby.

b) Stávající ETICS jako podklad pro uvažované zdvojení je dostatečně stabilní na podkladu pro montáž z hlediska bezpeč-
nosti při provádění zdvojení. Stabilitu stávajícího ETICS na podkladu po dobu instalace zdvojení lze zajistit i specifickými 
opatřeními, zvlášť za tím účelem navrženými a v konkrétním případě realizovanými. Návrh a technologický postup těchto 
opatření musí být součástí projektové dokumentace příslušné stavby.

c) Kombinované mechanické upevnění (KMU) bude řádně navrženo a posouzeno pro přenos vkládaného horizontálního 
i vertikálního zatížení do nosného podkladu osobou k tomu způsobilou podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů. Doklad o takovém návrhu a posouzení musí být součástí projektové dokumentace příslušné stavby.

Instalace systému Baumit Mineral Combi musí být vždy provedena v plném souladu s předem zpracovanou projektovou do-
kumentací pro konkrétní objekt a konkrétní skladbu ETICS a v souladu s instalačními pokyny výrobce ETICS. Posouzení systému 
před jeho instalací musí zahrnovat nejméně posouzení nosné způsobilosti upevnění ETICS na všechna vložená zatížení, posou-
zení tepelně technické, akustické a návrh a posouzení požární bezpečnosti objektu po instalaci ETICS.
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2. Související technické předpisy

STO Baumit Stavební technické osvědčení č. 010-038613, Baumit Mineral Combi

TL_KMU Technický list kombinovaného mechanického upevnění TL_KMU_MW10 a TL_KMU_MW80

STO SA-W/SM70 Stavební technické osvědčení č. 060-041554, kotva Spiral Anksys® Wool

STO SA Stavební technické osvědčení č. 060-044146, kotva Spiral Anksys®

ETA Termoz CS8 ETA 14/0372, rozpěrná talířová hmoždinka Termoz CS 8

TS KMU MW Technická specifikace TZUS Brno č. 060-044665 pro izolace MW kotvené technologiemi KMU

ČSN 73 2901 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Provádění systémů s tepelnou izolací z expandova-
ného polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou

ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s 
omítkou

EAD 330196-00-0604 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů s omítkou

CUAP 06.01/32 Speciální kotvy pro vnější tepelně izolační systémy (ETICS)

ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudrž-
nosti odtrhovou zkouškou

ČSN EN ISO 12 570 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením
při zvýšené teplotě

ČSN EN ISO 7783-2 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení 
a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability)

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladním materiálem

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 13495 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního 
kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek 
reakce na oheň

ČSN 73 0863 Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

TR-025 Stanovení bodového činitele prostupu tepla plastových hmoždinek ke kotvení vnějších kontaktních tepel-
ně izolačních systémů (ETICS), EOTA, Brusel 6/20072.

ISO 13785-1 Zkoušky reakce fasád na oheň – Část 1: Zkoušky v mezilehlém měřítku
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3.  Obecná specifikace systému Baumit Mineral Combi

3.1. Aplikace systému Baumit Mineral Combi

3.1.1. Nové zateplovací systémy ETICS - Upevnění ETICS k nosnému podkladu

Nové zateplovací systémy Baumit Mineral Combi s izolantem na bázi MW dle EN 13 
162 s KMU jsou navrženy a certifikovány  jako ETICS mechanicky upevněný s doplňkovým 
lepením, se staticky dimenzovanými kotvami pro přenesení tahového zatížení od sání větru 
a současně pro  zachycení smykového  zatížení od vlastní hmotnosti ETICS do nosného 
podkladu. Tyto systémy jsou určeny k vnějšímu kontaktnímu zateplení obvodových plášťů 
obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z be-
tonu nebo zdiva, kde celková tloušťka připevňovaného souvrství  ETICS je nejvýše 300 mm. 

 a) Provádění nového zateplovacího systému ETICS
b) Provádění kombinovaného mechanického upevnění (KMU)
c) Provádění povrchu nového ETICS
d) Provádění povrchu ETICS

3.1.2. Komplexní sanace - Upevnění zdvojených ETICS

Stávající zateplovací systémy ETICS s izolantem na bázi EPS nabo MW lze při využití KMU  
zdvojit v souladu s Technickou specifikací 060-044665. Zdvojený systém Baumit Mineral 
Combi s KMU je mechanicky upevněný ETICS s doplňkovým lepením, staticky  dimenzo-
vaný  na  zatížení  od sání větru i na zatížení smykem od vlastní tíhy ETICS. Tyto systémy 
jsou určeny ke zvyšování tepelného odporu stávajících, dříve zateplených obvodových plášťů 
obytných, občanských a průmyslových budov,  zhotovených z betonu nebo zdiva, kde cel-
ková tloušťka zdvojeného souvrství  EPS+MW nebo MW+MW je nejvýše 300 mm.  Zdvo-
jením ETICS lze zvýšit tepelně izolační vlastnosti konstrukce, ochránit souvrství před vnitřní 
kondenzací a zároveň odstranit poruchy nežádoucích tepelných mostů.

a) Servisní injektované ukotvení stávajícího ETICS 
b) Příprava povrchu stávajícího ETICS
c) Zdvojení tepelných izolací / dodatečný ETICS
d) Finální kombinované mechanické upevnění ETICS
e) Finální povrchové úpravy nového ETICS

3.1.3. Servisní kotvení tvarově a staticky nestabilních ETICS

Servisní  kotvení je technologický postup, který  využívá   výhradně technologií  injektova-
ných kotev  Spiral Anksys, pro dodatečné  statické zajištění stávajících zateplovacích sys-
témů ETICS, jejichž aktuální  technický stav nedává garanci dlouhodobé tvarové a statické 
stability.  Rozsah a způsob provedení servisního kotvení je vždy  navržen projektantem v ná-
vaznosti na výsledky stavebního průzkumu ETICS a posouzení stavu a příčin poruchy. Cílem 
servisního kotvení je provedení   dodatečného mechanického upevnění stávajícího ETICS  k 
nosnému podkladu  staticky dimenzovaného na  zachycení  všech vodorovně i svisle půso-
bících zatížení. V případě zdvojování ETICS je cílem servisního kotvení zajištění stability první 
vrstvy ETICS v průběhu montáže zdvojení. 

a) Servisní injektované ukotvení stávajícího ETICS
b) Příprava povrchu stávajícího ETICS
c) Revitalizace povrchu ETICS
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3.2.  Upevnění systémů Baumit Mineral Combi s využitím technologií KMU

Bez ohledu na typ aplikace (nové zateplení či sanace ETICS) je technologické řešení Baumit Mineral Combi dáno vlastnostmi a 
certifikací kombinovaného mechanického upevnění  (KMU) dle Technické specifikace č. 060-044664 a injektovaných systémů Spiral 
Anksys společnosti ECORAW.RDP s.r.o. dle stavebního technického osvědčení  č. 060-041554 a 060-044146  a příslušné evropské 
směrnice pro speciální kotvení stavebních izolací CUAP 06.01/32. 

Vlastní technické řešení kombinovaného mechanického upevnění  (KMU) umožňuje provádět ETICS i v případech nestabilních izolač-
ních souvrství, tedy v případech lokálního či celoplošného selhání adhezních vrstev původního ETICS. Nové technologické upevnění 
KMU musí být schopno účinně zabezpečit sanovaný zateplovací systém a to bez ohledu na způsob a účinnost původního lepení a 
kotvení ETICS.

Provedená sanace musí být schopná přenášet jak zatížení kolmá k rovině systému ETICS (účinky sání větru), tak rovnoběžná s rovinnou 
ETICS (vlastní tíha izolace, dilatační pohyby, objemové změny). Způsob a rozsah provedeného zabezpečení vůči těmto zatížením je 
obsahem Statického posouzení nosné způsobilosti kombinovaného mechanického upevnění (KMU).

3.3. Součásti systému Baumit Mineral Combi

Kompletní varianty skladeb dané STO 010-038613 viz. specifikace na www.baumit.cz.

3.4. Příslušenství systému Baumit Mineral Combi

Viz. technologické předpisy pro systémy Baumit a technické listy příslušných komponentů na www.baumit.cz
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4. Návrh nových systémů Baumit Mineral Combi

4.1.  Požadavky na podklad

Zásadním předpokladem úspěšné realizace ETICS Baumit Mineral Combi je provedení kvalitní diagnostiky stávajícího stavu. Vlastní 
diagnostika je prováděna za účelem výběru a doporučení optimálního způsobu realizace, vypracování projektové dokumentace a 
statického posouzení. K vlastnímu záznamu prováděné diagnostiky v rámci realizace sytému Baumit Mineral Combi lze použít dia-
gnostický list DL_BAUMIT_COMBI_MW, který je určen jako podklad k navrhování nového ETICS, základní a/nebo komplexní sanace 
zateplovacích systémů ETICS na bázi minerální vlny MW s podélným vláknem.

4.1.1. Nové systémy Baumit Mineral Combi s technologiemi KMU lze uplatnit na tyto podklady:
  
a)  beton, lehčený beton a prvky z něj
b)  cihelné a pórobetonové zdivo
c)  keramické a pórobetonové prvky

Vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými 
omítkami s případnými fasádními nátěry.

4.1.2. U zděných a betonových konstrukcí musí být třída reakce na oheň podkladu A1 nebo A2-s2,d0.

4.1.3. Nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu při základní sanaci injektovaným kotvením jsou 20 mm/1m. 

4.1.4. Navržený systém Baumit Mineral Combi nelze uplatnit na nevhodný podklad – např. bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvý-
šenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více než třetinu až polovinu běžnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu 
udanou např. ČSN 73 0540-3. V případech kdy uvedené stavy podkladů nelze před uplatněním systému Baumit Mineral Combi sanovat 
vhodnými metodami (např. dle ČSN 73 2901), musí být původní systém ETICS odstraněn.

4.1.5. Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy:

a) vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu
b) zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod.
c) posouzení soudržnosti podkladu poklepem
d) posouzení míry degradace podkladu vrypem
e) posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou
f) posouzení podkladu otěrem
h) posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409
h) posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu
i) posouzení stavu dilatačních spár v podkladu

4.1.6. Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit. Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez 
úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. Aktivní trhliny způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo 
nevhodnou dilatací; se mohou překrýt systémem Baumit Mineral Combi až po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný systém 
Baumit Mineral Combi vhodně dilatovat.

4.1.7. Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody

a)  ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu
b)  ČSN EN ISO 12 570 pro stanovení vlhkosti podkladu
c)  Interní technologický předpis ECORAW®  IZP_ESA_01 pro stanovení charakteristické únosnosti celkového spoje v tahu dle ETA 13/0527 

4.1.8. Pokud podklad neodpovídá specifikaci u ověřených podkladů, je nutné provést zkoušku únosnosti kotev v podkladu metodou
in situ přímo na konkrétním podkladě dle metodiky uvedené v ČSN 73 2902 a do výpočtu použít tyto hodnoty. Charakteristickou únosnost 
injektovaných systémů Spiral Anksys lze v problematických podkladech zvýšit navýšením efektivní kotevní hloubky hef.
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4.1.9. V případě výskytu mechanického znečištění musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí 
být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna únosnost celkového spoje bez účinku expanzní zóny 
Sez dle STO č. 060-041554 a 060-044146  viz. Příloha 4.

4.1.10. V případě výskytu mastnot, nátěrů, nástřiků, případně křídujících nebo pískujících povrchů  musí být provedena zkouška přídržnosti 
expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna 
únosnost celkového spoje bez účinku expanzní zóny Sez dle STO č. 060-041554 a 060-044146 viz. Příloha 4.

4.1.11. Posouzení podkladu je provedeno a zaznamenáno v Diagnostickém listě DL_BAUMIT_COMBI_MW systému Baumit Mineral Com-
bi, který je součástí stavební dokumentace. 

4.2.  Požadavky na stávající ETICS v rámci základní sanace - servisní kotvení

4.2.1. Základní sanaci servisním kotvením lze uplatnit na ETICS tl. v rozsahu do 300 mm při zohlednění příslušného smykového a tahového 
zatížení. Servisní kotvení se provádí výhradně injektovanými kotvami Spiral Anksys (dle evropské směrnice pro speciální kotvení CUAP 
06/01.32), které jsou pro tyto účely certifikovány.

4.2.2. V případě zjištění neodpovídajícího způsobu lepení tepelné izolace stávajícího ETICS je proveden návrh servisního, případně finálního 
kotvení Spiral Anksys. Injektovaný systém pak v tomto případě, musí být schopen přenést plné horizontální i vertikální zatížení izolačního 
souvrství.

4.2.3. V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu a provedením zkoušek 
vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotvení hloubky hef, 
případně změnou typu expanzní výplňové hmoty SAF. Měření musí být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová únosnost  
celkového spoje musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzní zóny Sez dle STO č. 060-041554 a 060-044146.

4.2.4. V případě zjištění nestability ETICS, kdy došlo k odtržení izolantu od konstrukce v důsledku ztráty adheze (plovoucí efekt), je nutno 
zajistit provedení servisního ukotvení Spiral Anksys pro zabezpečení zateplovacího systému a to v rozsahu daném statickým výpočtem. 
K zabezpečení rovinnosti ETICS provést opatření, například s využitím fixačních svorek ECORAW a provedením lokálního servisního 
ukotvení (fixace).

4.2.5. Trhliny, případně jiné estetické poruchy na povrchu ETICS musí být posouzeny s využitím vhodného měřícího zařízení s následným 
vyhodnocením. V případě základní sanace bez provádění zdvojení je nutno navrhnout podle rozsahu a příčin odpovídající způsob 
sanace povrchu ETICS.

4.2.6. Při zjištění biotického napadení ETICS je nutno zabezpečit odstranění za použití vhodných chemických likvidačních prostředků. Řasy a 
mechy je nutno odstranit dle doporučení výrobce zateplovacího systému, například s využitím prostředků Baumit s.r.o. dle příslušného 
technologického pokynu Baumit.

4.2.7. V případech výskytu tepelných mostů  je nutno navrhnout vhodný způsob sanace, případně doporučit provedení komplexní sanace 
zdvojením ETICS s využitím technologií KMU.

4.2.8. Posouzení stávajícího ETICS je provedeno a zaznamenáno v Diagnostickém listě DL_BAUMIT_COMBI_MW systému Baumit Mine-
ral Combi, který je součástí stavební dokumentace. 
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4.3. Upevnění nového zateplovacího systému Baumit Mineral Combi s KMU

4.3.1. Upevnění Baumit Mineral Combi, se provádí výhradně kombinovaným mechanickým upevněním (KMU) dle Technické specifikace č. 060-044665  
s doplňkovým lepením.

4.3.2. Způsob připevnění závisí na druhu podkladu a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN 73 2902.

4.3.3. Pro montáž izolačních desek na podklad se používají lepicí hmoty Baumit s.r.o. dle STO č. 010-038613

4.3.4. Množství lepicí hmoty na izolační desce při provádění nového systému Baumit Mineral Combi je:

a) 30 % povrchu desky MW pokud je zajištěn vznik expanzní zóny injektovaných kotev
b) 40 % povrchu desky MW pokud není zajištěn vznik expanzních zóny injektovaných kotev

4.3.5. Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 40 kPa dle STO č. 010-038613. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN
EN 1542. V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu a provedením zkoušek
vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotvení hloubky hef , případně
změnou typu expanzní výplňové hmoty SAF. Měření musí být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová únosnost celkového spoje
musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzní zóny Sez STO č. 060-041554 a 060-044146.

4.3.6. Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou Baumit s.r.o..

4.3.7. Desky XPS lze lepit k podkladu lepicí hmotou Baumit s.r.o. dle STO č. 010-038613.

4.3.8. Mechanické vlastnosti izolantů se řídí specifikací výrobců izolantů viz STO č. 010-038613.

4.3.9. K zabezpečení systému Baumit Mineral Combi jsou využívány výhradně kotvy Spiral Anksys, typ SA-W se závrtným modulem SM70 a expanzní 
výplňové hmoty SAF3 v kombinaci s plastovým talířovými kotvami fischer Termoz CS 8 s přídatným talířem DT 110V.

4.3.10. Určení druhu, počtu a rozmístění kotev Spiral Anksys SA-W/SM70 a fischer Termoz CS 8 / DT 110V vychází z podmínek a výsledků zkoušek sou-
visejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability při sání větru, včetně smykové únosnosti dle certifikace 
Spiral Anksys a z výsledků zkoušek dle STO č. 060-041554 a 060-044146. Příklady plánů lepení a kotvení jsou obsahem přílohy 7.

4.3.11. Kombinované mechanické upevnění KMU se navrhuje pro zajištění tepelných izolací vůči kolmým i vodorovným zatížením. 
Počet kotev na m2 je určen statickým výpočtem. Musí byt splněna podmínka spolehlivosti Rd≥Sd.

Rd - návrhová odolnost kombinovaného mechanického upevnění v systému Baumit Mineral Combi vůči účinkům sání větru
Sd - návrhová hodnota účinku zatížení větrem stanovena dle ČSN EN 1991-1-4.

4.3.12. Hodnota Rd se vypočte podle vztahu pro kombinované mechanické upevnění KMU:

Rd = (NRk,MW x npanel/YMb) + (Rjoint x njoint x Kk/YMb), kde

NRk ,MW - charakteristická únosnost v tahu celkového spoje na jednu kotvu Spiral Anksys SA-W/SM70 dle STO č. 060-041554 a 060-044146
YMb - součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace (YMb =1,2 )
npanel - počet injektovaných kotev v ploše izolační desky
njoint - počet plastových talířových kotev ve spáře izolační desky
Kk - součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení plastových talířových kotev

resp. dle vztahu:

Rd = (NRk,MW x npanel / YMb) + (NRk x njoint/ YMC), kde

NRk - odolnost kotvy fischer Termoz CS 8/DT 110V proti vytržení z podkladu (únosnost kotvy v tahu) dle ETA 14/0372, nebo stanovená na stavbě dle
praktické zkoušky in situ dle pokynů společnosti fischer international.
YMC - součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kombinovaného mechanického upevnění KMU - viz. Příloha 4.2.

Pro výpočet se použije menší z vypočtených hodnot Rd.



Baumit Mineral Combi
Pokyny pro navrhování ETICS s izolanty na bázi MW s kombinovaným mechanickým upevněním (KMU)

Vydáno: 12.6.2017           Strana  10  
injected anchoring systems

www.baumit.comBaumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

4.3.13. Nové zateplovací systémy Baumit Mineral Combi se navrhují včetně odolnosti kotvení vůči účinkům svislého (smykového) zatížení. Počet kotev na 
m2 je určen statickým výpočtem. V rámci návrhu musí být splněna podmínka spolehlivosti TRd≥TMd.

TRd -  návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému Baumit Mineral Combi vůči účinkům svislého (smykového) zatížení
TMd -  návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení

Hodnota TRd se vypočte podle vztahu:

TRd = TRk/YMb, kde

TRk - charakteristická smyková únosnost kotvy Spiral Anksys při zohlednění deformace dle STO č. 060-041554 a 060-044146
YMb – součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace dle STO č. 060-041554 a 060-044146

Hodnota TMd se vypočte podle vztahu:

TMd = TMk x 1,35, kde

TMk - charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení

4.3.14. Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy Spiral Anksys na kontaktu s deskami tepelné izolace YMb  je pro výpočet tahového i smykové zatížení 
dán STO č. 060-041554 a 060-044146. Hodnota součinitele YMb je 1,2. V případech, kdy není možno deklarovat vlastnosti tepelné izolace 
sanovaného ETICS nebo v případech, kdy izolant vykazuje degradaci, například v důsledku stáří, doporučujeme tuto skutečnost zohlednit zvýšením 
součinitele bezpečnosti a to na 1,5. Pro ověření stavu izolačních desek stávajícího ETICS lze provést například zkoušky  stanovení úrovně pevnosti 
v tahu kolmo k rovině desky dle EN 13 163.

4.3.15. Tabulkové hodnoty pro návrh kombinovaného mechanického upevnění KMU v rámci nového systému Baumit Mineral Combi udává Příloha 4. 

4.3.16. Finální povrchy nového zateplovacího systému  ETICS se provádí v souladu s příslušnými technologickými pokyny výrobce zateplovacího systému 
Baumit Mineral Combi viz. body 5. a 6.  

5.3.17. Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru není potřeba posuzovat, pokud se objekt nachází ve větrové oblasti s referenční rychlostí větru maximál-
ně 26 m.s-1 podle ČSN EN 1991-1-4, v nadmořské výšce do 700 m n. m., výška objektu je maximálně 10 m nad terénem a je použito minimálně 
6 ks kotev  na 1 m2 dle schématu 3x Spiral Anksys SA-W/SM70 + 4x fischer Termoz CS 8/DT 110V viz. plány lepení a kotevní KMU příloha 7.
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4.4. Zabezpečení nestabilních ETICS v rámci  základní sanace - servisní kotvení

4.4.1. Realizace základní sanace ETICS se provádí výhradně injektovanými kotvicími systémy Spiral Anksys, které jsou certifikovány pro tento účel sanace 
dle ETA 13/0527.

4.4.2. Způsob připevnění závisí na druhu podkladu a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN 73 2902.

4.4.3. K zabezpečení nestabilních ETICS na bázi MW v rámci základní sanace  jsou využívány výhradně kotvy Spiral Anksys, typ SA-W nebo SA bez 
závrtného modulu a expanzní výplňové hmoty SAF3 dle STO č. 060-041554 a 060-044146

4.4.4. Určení druhu, počtu a rozmístění kotev Spiral Anksys vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu 
provedených dle ETAG 004 v oblasti stability při sání větru, včetně smykové únosnosti dle certifikace Spiral Anksys a z výsledků zkoušek dle STO 
č. 060-041554 a 060-044146.

4.4.5. Kotvicí systémy Spiral Anksys se navrhuji pro zajištění tepelných izolací vůči kolmým i vodorovným zatížením. Počet kotev na m2 je určen statickým 
výpočtem. Musí byt splněna podmínka spolehlivosti Rd ≥ Sd.

Rd -  návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému Baumit Mineral Combi vůči účinkům sání větru
Sd -  návrhová hodnota účinku zatížení větrem stanovena dle ČSN EN 1991-1-4.

4.4.6. Hodnota Rd pro injektované systémy se vypočte podle vztahu:

Rd = NRk,MW x (npanel + njoint)/YMb, kde

NRk ,MW - charakteristická odolnost v tahu celkového spoje na jednu kotvu Spiral Anksys dle dle STO č. 060-041554 a 060-044146
YMb - součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace (YMb =1,2 )
npanel - počet kotev v ploše izolační desky
njoint - počet kotev ve spáře izolační desky

4.4.7. Základní sanace s využitím technologií Baumit Mineral Combi se navrhují včetně odolnosti injektovaného kotvení vůči účinkům svislého (smykového) 
zatížení. Počet kotev na m2 je určen statickým výpočtem. V případě nestabilních ETICS musí být splněna podmínka spolehlivosti TRd≥TMd.

TRd -  návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému Baumit Mineral Combi vůči účinkům svislého (smykového) zatížení
TMd -  návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení

Hodnota TRd se vypočte podle vztahu:

TRd = TRk/YMb, kde

TRk - charakteristická smyková únosnost kotvy Spiral Anksys při zohlednění elastické deformace dle STO č. 060-041554 a 060-044146
YMb – součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace dle STO č. 060-041554 a 060-044146

Hodnota TMd se vypočte podle vztahu:

TMd = TMk x 1,35, kde

TMk - charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení

4.4.8. Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy Spiral Anksys na kontaktu s deskami tepelné izolace YMb  je pro výpočet tahového i smykové zatížení 
dán dle STO č. 060-041554 a 060-044146. Hodnota součinitele YMb je 1,2. V případech, kdy není možno deklarovat vlastnosti tepelné izolace 
sanovaného ETICS nebo v případech, kdy izolant vykazuje degradaci, například v důsledku stáří, doporučujeme tuto skutečnost zohlednit zvýšením 
součinitele bezpečnosti a to na 1,5. Pro ověření stavu izolačních desek stávajícího ETICS lze provést například zkoušky  stanovení úrovně pevnosti 
v tahu kolmo k rovině desky dle EN 13 162. 

4.4.9. Tabulkové hodnoty pro návrh základní sanace udává Příloha 4.

4.4.10. Finální revitalizace povrchů sanovaného ETICS se provádí v souladu s příslušnými technologickými pokyny výrobce zateplovacího systému  
Baumit Mineral Combi viz. body 6. a 7.  
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4.5. Výpočet hmotnosti nového/původního ETICS pro návrh odolnosti vůči smykovému zatížení

V případě , že nedokážeme identifikovat původní ETICS provedeme sondu za účelem zjištění následujících údajů. Tloušťka, typ  a objemová hmotnost 
izolantu,tloušťka a plocha lepící hmoty, tloušťka armovaného souvrství a tloušťka povrchové omítky. Pro výpočet potom použijeme údaje charakteristické 
pro jednotlivé hmoty navýšené o 20 % pro zvýšení návrhového zatížení. 

 Charakteristické hodnoty pro součástí ETICS (vlastní hmotnost)

MW TR 10 / MW TR 80 100 kg/m3 

lepící hmota 0,75 kg/ mm tloušťky /m2 plochy lepení (40%)

armovací tmel 1,80 kg/ mm tloušťky armovaného souvrství

výztužná tkanina (armování) 0,20 kg/m2

povrchová omítka 1,8 kg/ mm tloušťky /m2 plochy omítky

Další možností je provedení velkoplošné sondy o přesném rozměru 1,20 m2. Pro výpočet se použije hmotnost všech komponentů ETICS z této son-
dy. Hmotnost zvýšíme o 10% pro eliminaci možných odchylek v množství lepící hmoty a armovaného souvrství v různých místech objektu.  Výpočet 
hmotnosti dodatečného ETICS pro zdvojení provedeme dle navrhovaného druhu a tloušťky izolantu z ověřovacích zkoušek uvedených v certifikaci 
STO nebo ETA.
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5. Návrh komplexní sanace ETICS (zdvojení)

5.1.  Požadavky na podklad

5.1.1. Komplexní sanaci ETICS zdvojením izolačních vrstev s využitím zateplovacího systému Baumit Mineral Combi lze uplatnit na tyto podklady:
  
a)  beton, lehčený beton a prvky z něj
b)  cihelné a pórobetonové zdivo
c)  keramické a pórobetonové prvky
d)  zateplovací systémy ETICS

Vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými 
omítkami s případnými fasádními nátěry.

5.1.2. U zděných a betonových konstrukcí musí být třída reakce na oheň podkladu A1 nebo A2-s2,d0.

5.1.3. Nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu při komplexní sanaci s injektovaným kotvením a dodatečným lepením jsou 20 mm. 

5.1.4. Navržený systém Baumit Mineral Combi nelze uplatnit na nevhodný podklad – např. bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvý-
šenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více než třetinu až polovinu běžnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu 
udanou např. ČSN 73 0540-3. V případech kdy uvedené stavy podkladů nelze před uplatněním systému Baumit Mineral Combi sanovat 
vhodnými metodami (např. dle ČSN 73 2901), musí být původní systém ETICS odstraněn.

5.1.5. Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy:

a) vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu
b) zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod.
c) posouzení soudržnosti podkladu poklepem
d) posouzení míry degradace podkladu vrypem
e) posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou
f) posouzení podkladu otěrem
h) posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409
h) posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu
i) posouzení stavu dilatačních spár v podkladu

5.1.6. Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit. Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez 
úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. Aktivní trhliny způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo 
nevhodnou dilatací; se mohou překrýt systémem Baumit Mineral Combi až po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný systém 
Baumit Mineral Combi vhodně dilatovat.

5.1.7. Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody

a)  ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu
b)  ČSN EN ISO 12 570 pro stanovení vlhkosti podkladu
c)  Interní technologický předpis ECORAW® IZP_ESA_01 pro stanovení charakteristické únosnosti celkového spoje v tahu dle ETA 13/0527 

5.1.8. Pokud podklad neodpovídá specifikaci u ověřených podkladů, je nutné provést zkoušku únosnosti kotev v podkladu metodou in situ přímo 
na konkrétním podkladě dle metodiky uvedené v ČSN 73 2902 a do výpočtu použít tyto hodnoty. Charakteristickou únosnost injektovaných 
systémů Spiral Anksys lze v problematických podkladech zvýšit navýšením efektivní kotevní hloubky hef.

5.1.9. V případě výskytu mechanického znečištění musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí 
být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna únosnost celkového spoje bez účinku expanzní zóny 
Sez dle STO č. 060-041554 a 060-044146.
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5.1.10. V případě výskytu mastnot, nátěrů, nástřiků, případně křídujících nebo pískujících povrchů  musí být provedena zkouška přídržnosti 
expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna 
únosnost celkového spoje bez účinku expanzní zóny Sez dle STO č. 060-041554 a 060-044146 viz. Příloha 4.

5.1.11. Posouzení podkladu je provedeno a zaznamenáno v Diagnostickém listě DL_BAUMIT_COMBI_MW systému Baumit Mineral Com-
bi, který je součástí stavební dokumentace. 

5.2.  Požadavky na stávající ETICS pro zdvojení v rámci komplexní sanace

5.2.1. Komplexní sanaci ETICS zdvojením ze uplatnit v rozsahu do 300 mm, včetně zdvojení, při zohlednění příslušného smykového a tahového 
zatížení.

5.2.2. V případě zjištění neodpovídajícího způsobu lepení tepelné izolace stávajícího ETICS je proveden návrh servisního, případně finálního kotvení 
Spiral Anksys. Injektovaný systém pak v tomto případě, musí být schopen přenést plné horizontální i vertikální zatížení izolačního souvrství.

5.2.3. V případě zjištění nestability ETICS, kdy došlo k odtržení původního izolantu od konstrukce v důsledku ztráty adheze (plovoucí efekt), je nutno 
zajistit provedení servisního ukotvení Spiral Anksys pro zabezpečení zateplovacího systému a to v rozsahu daném statickým výpočtem. K za-
bezpečení rovinnosti ETICS provést opatření, například s využitím fixačních svorek ECORAW a provedením lokálního servisního ukotvení 
(fixace).

5.2.4. Trhliny, případně jiné estetické poruchy na povrchu ETICS musí být posouzeny s využitím vhodného měřícího zařízení s následným vyhodno-
cením.

5.2.5. Při zjištění biotického napadení ETICS je nutno zabezpečit odstranění za použití vhodných chemických likvidačních prostředků. Řasy a mechy je 
nutno odstranit dle doporučení výrobce zateplovacího systému, například s využitím prostředků Baumit s.r.o. dle příslušného technologického 
pokynu Baumit.

5.2.6. V rámci provádění komplexní sanace zdvojením ETICS doporučujeme z požárního hlediska prověřit typ a reakci na oheň izolantu stávajícího 
ETICS dle EN 13501-1. Stávající tepelně izolační materiál ETICS musí být třídy reakce na oheň nejhůře E (ČSN EN 13501-1) nebo se stupněm 
hořlavosti nejhůře C1 (zrušená ČSN 73 0862). 

5.2.7. Nová izolační vrstva ETICS instalovaná zdvojením musí splňovat požadavky dle ČSN 73 0810, přičemž montáž musí být prováděna v souladu 
s článkem 3.1.3. V místech požárních pásů, kde je stávající zateplovací vrstva z výrobků třídy reakce na oheň (ČSN EN 13501-1) A1 nebo A2 
nebo tepelně izolačním materiálem jsou desky z minerální vlny, potom nová zateplovací vrstva určená ke zdvojení musí mít třídu reakce na oheň 
A1 nebo A2. Specifikace požárních pásů vyplývá z klasifikačního protokolu pro systémy Baumit s.r.o.. Montáž a kotvení protipožárních pásu se 
řídí pokyny pro navrhování a montáž systémů Baumit s.r.o..

5.2.8. U objektů s požární výškou nad 12 m doporučujeme specifikovat spojení a způsob lepení stávajícího ETICS. Pokud stávající ETICS aplikovaný 
na objekt s požární výškou nad 12 m není třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN 13501-1) musí vykazovat kontaktní spojení s podkladem. 
Jestliže stávající lepení k podkladu bylo provedeno  pouze formou terčů lepicí hmoty a nebylo k tomu zároveň provedeno lepení  formou pásu 
lepicí hmoty po obvodu polystyrenové desky, je potřeba zabezpečit přerušení průběžné vzduchové dutiny pod izolací. 

Způsob a realizace tohoto opatření je dána typem stavební konstrukce a celkovou požární výškou objektu. Uzavření jednotlivých segmentů 
plochy lze provést, například technologickým prořezy  v šíři min. 250 mm s lepením nové vrstvy izolantu metodou FLOATING-BUTTERING (viz. 
Evropské pokyny pro uplatnění ETICS / EAE), kdy lze účinně zabránit vzniku případného komínového efektu a zvýšit tak protipožární odolnost 
sanovaného ETICS.

4.2.9. Posouzení stávajícího ETICS je provedeno a zaznamenáno v Diagnostickém listě DL_BAUMIT_COMBI_MW systému Baumit Mineral Combi, 
který je součástí stavební dokumentace.
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5.3. Upevnění zdvojeného ETICS Baumit Mineral Combi technologiemi KMU

5.3.1. V případě realizace komplexní sanace ETICS zdvojením se systém Baumit Mineral Combi k původnímu izolačnímu souvrství připevňuje výhrad-
ně kombinovaným mechanickým upevněním (KMU) dle Technické specifikace č. 060-044665  s doplňkovým lepením.

5.3.2. Způsob připevnění závisí na druhu podkladu a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN 73 2902.

5.3.3. Pro montáž izolačních desek na podklad se používají lepicí hmoty Baumit s.r.o. dle STO č. 010-038613

5.3.4. Množství lepicí hmoty na izolační desce při provádění komplexní sanace zdvojením je: 

a)  30 % povrchu desky MW s podélnou orientací vlákna pokud je zajištěn vznik expanzní zóny injektovaných kotev 
b)  40 % povrchu desky MW s podélnou orientací vlákna pokud není zajištěn vznik expanzních zóny injektovaných kotev

5.3.5. Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 40 kPa dle STO č. 010-038613. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN 
EN 1542. V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu a provedením zkoušek 
vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotvení hloubky hef. Měření musí 
být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová únosnost celkového spoje musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzní 
zóny Sez dle  STO č. 060-041554 a 060-044146.

5.3.6. Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou.

5.3.7. Desky XPS lze lepit k podkladu lepicí hmotou Baumit

5.3.8. Mechanické vlastnosti izolantů se řídí specifikací výrobců izolantů viz STO č. 010-038613.

5.3.9. K zabezpečení systému Baumit Mineral Combi jsou využívány výhradně kotvy Spiral Anksys, typ SA-W se závrtným modulem SM70 a expanz-
ní výplňové hmoty SAF3 v kombinaci s plastovým talířovými kotvami fischer Termoz CS 8 s přídatným talířem DT 110V.

5.3.10. Určení druhu, počtu a rozmístění kotev Spiral Anksys SA-W/SM70 a fischer Termoz CS 8 / DT 110V vychází z podmínek a výsledků zkoušek 
souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability při sání větru, včetně smykové únosnosti dle cer-
tifikace Spiral Anksys a z výsledků zkoušek dle STO č. 060-041554 a 060-044146. Příklady plánů lepení a kotvení jsou obsahem přílohy 7.

5.3.11. Kombinované mechanické upevnění KMU se navrhuje pro zajištění tepelných izolací vůči kolmým i vodorovným zatížením. Počet kotev na m2 
je určen statickým výpočtem. Musí byt splněna podmínka spolehlivosti Rd≥Sd.

Rd -  návrhová odolnost kombinovaného mechanického upevnění v systému Baumit Mineral Combi vůči účinkům sání větru
Sd -  návrhová hodnota účinku zatížení větrem stanovena dle ČSN EN 1991-1-4.

5.3.12. Hodnota Rd se vypočte podle vztahu pro kombinované mechanické upevnění KMU:

Rd = (NRk,MW x npanel/YMb) + (Rjoint x njoint x Kk/YMb), kde

NRk ,MW - charakteristická únosnost v tahu celkového spoje na jednu kotvu Spiral Anksys SA-W/SM70 dle STO č. 060-041554 a 060-044146
YMb - součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace (YMb =1,2 )
npanel - počet injektovaných kotev v ploše izolační desky
njoint - počet plastových talířových kotev ve spáře izolační desky
Kk - součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení plastových talířových kotev

resp. dle vztahu:

Rd = (NRk,MW x npanel / YMb) + (NRk x njoint/ YMC), kde

NRk - odolnost kotvy fischer Termoz CS 8/DT 110V proti vytržení z podkladu (únosnost kotvy v tahu) dle ETA 14/0372, nebo stanovená na 
stavbě dle
praktické zkoušky in situ dle pokynů společnosti fischer international.
YMC - součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kombinovaného mechanického upevnění KMU - viz. Příloha 4.2.

Pro výpočet se použije menší z vypočtených hodnot Rd.

5.3.13. Posouzení spolehlivosti na účinky sání větru není potřeba posuzovat, pokud se objekt nachází ve větrové oblasti s referenční rychlostí větru 
maximálně 26 m.s-1 podle ČSN EN 1991-1-4, v nadmořské výšce do 700 m n. m., výška objektu je maximálně 10 m nad terénem a je 
použito minimálně 6 ks kotev  na 1 m2 dle schématu 3x Spiral Anksys SA-W/SM70 + 4x fischer Termoz CS 8/DT 110V viz. plány lepení a 
kotevní KMU příloha 7.
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5.3.14. Komplexní sanace s využitím technologií Baumit Mineral Combi se navrhují včetně odolnosti injektovaného kotvení vůči účinkům svislého 
(smykového) zatížení. Počet kotev na m2 je určen statickým výpočtem. V případě nestabilních ETICS musí být splněna podmínka spoleh-
livosti TRd≥TMd.

TRd -  návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení vůči účinkům svislého (smykového) zatížení
TMd -  návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení

Hodnota TRd se vypočte podle vztahu:

TRd = TRk/YMb, kde

TRk - charakteristická smyková únosnost kotvy Spiral Anksys při zohlednění elastické deformace dle ETA 13/0527
YMb – součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace dle ETA 13/0527

TMd = TMk x 1,35, kde

TMk - charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení

5.3.15. Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy Spiral Anksys na kontaktu s deskami tepelné izolace YMb  je pro výpočet tahového i smykové 
zatížení dán STO č. 060-041554 a 060-044146. Hodnota součinitele YMb je 1,2. V případech, kdy není možno deklarovat vlastnosti 
tepelné izolace sanovaného ETICS nebo v případech, kdy izolant vykazuje degradaci, například v důsledku stáří, doporučujeme tuto sku-
tečnost zohlednit zvýšením součinitele bezpečnosti a to na 1,5. Pro ověření stavu izolačních desek stávajícího ETICS lze provést například 
zkoušky  stanovení úrovně pevnosti v tahu kolmo k rovině desky dle EN 13 163.

5.3.16. Tabulkové hodnoty pro návrh komplexní sanace ETICS udává Příloha 4.

5.4. Výpočet hmotnosti zdvojeného ETICS pro návrh odolnosti vůči smykovému zatížení

V případě , že nedokážeme identifikovat původní ETICS provedeme sondu za účelem zjištění následujících údajů. Tloušťka, typ  a objemová hmotnost 
izolantu,tloušťka a plocha lepící hmoty, tloušťka armovaného souvrství a tloušťka povrchové omítky. Pro výpočet potom použijeme údaje charakteristické 
pro jednotlivé hmoty navýšené o 20 % pro zvýšení návrhového zatížení. 

 Charakteristické hodnoty pro součástí ETICS (vlastní hmotnost)

MW TR 10 / MW TR 80 100 kg/m3 

lepící hmota 0,75 kg/ mm tloušťky /m2 plochy lepení (40%)

armovací tmel 1,80 kg/ mm tloušťky armovaného souvrství

výztužná tkanina (armování) 0,20 kg/m2

povrchová omítka 1,8 kg/ mm tloušťky /m2 plochy omítky

Další možností je provedení velkoplošné sondy o přesném rozměru 1,20 m2. Pro výpočet se použije hmotnost všech komponentů ETICS z této son-
dy. Hmotnost zvýšíme o 10% pro eliminaci možných odchylek v množství lepící hmoty a armovaného souvrství v různých místech objektu.  Výpočet 
hmotnosti dodatečného ETICS pro zdvojení provedeme dle navrhovaného druhu a tloušťky izolantu z ověřovacích zkoušek uvedených v certifikaci 
STO nebo ETA.
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6.  Navrhování základní vrstvy

Viz. technologické předpisy pro zateplovací systémy Baumit a technické listy příslušných komponentů na www.baumit.cz

7.  Navrhování konečné povrchové úpravy

Viz. technologické předpisy pro zateplovací systémy Baumit a technické listy příslušných komponentů na www.baumit.cz

8.  Tepelně technické vlastnosti

8.1. Skladba zateplované konstrukce se musí stanovit tak, aby odpovídala závazným požadavkům normy ČSN 73 0540-2 včetně celo-
roční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti. Bez ohledu na typ prováděné realizace ETICS (nový, základní či komplexní sanace) 
je nutné ověřit pomocí tepelně technického výpočtu vhodné tloušťky nové tepelné izolace, případně  vybrat vhodné lepicí a stěrkové 
hmoty Baumit, aby došlo k omezení rizik způsobených vlhkostním zatížením, případně teplotními rozdíly. Výpočet vlhkostní a tepelné 
bilance objektu musí být prováděn s ohledem na další armované povrchové souvrství, které je nutné navrhovat s nízkým odporem proti 
prostupu vodních par ( sd celého povrchového souvrství max. 0,2).  Při  nemožnosti identifikace stávajícího ETICS nebo nadměrné 
kondenzaci vodních par v konstrukci doporučujeme narušení povrchového souvrství pomocí rastru otvorů o průměru 14 mm s maxi-
málním narušením izolantu do hloubky 5 mm. 

8.2. V případech provádění komplexní sanace zdvojením, kdy stávající lepení k podkladu bylo provedeno pouze formou terčů lepicí hmoty 
a nebylo k tomu zároveň provedeno lepení formou pásu lepicí hmoty po obvodu desky, je nutno tento fakt zohlednit při výpočtu 
tepelně technických vlastností, například výpočtem a specifikací parametrů větrané dutiny.   Uzavření jednotlivých segmentů plochy 
lze provést, například technologickým prořezy  v šíři min. 250 mm s lepením nové vrstvy izolantu metodou FLOATING-BUTTERING 
(viz. Evropské pokyny pro uplatnění ETICS / EAE), kdy lze účinně zabránit vzniku případného komínového efektu a zvýšit tak tepelně 
technické parametry sanovaného ETICS.

8.3. Výpočet dle ČSN 73 0540 se stanoví (nejlépe použitím vhodného softwaru) pro každý typ konstrukce a podkladu.

8.4. Tepelně technické a difúzní vlastnosti jsou pro jednotlivé součásti systému Baumit Mineral Combi viz www.baumit.cz: podklady pro 
návrh - fyzikální vlastnosti

8.5. Vliv tepelných mostů způsobených kombinovaným mechanickým upevněním KMU se započítá dle vztahu:   U = Uc + Xp.n

Xp.n –  bere se v úvahu, když je vyšší než 0,04 W.m-2.K-1
U – součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]
n – počet hmoždinek procházejících izolačním materiálem na 1 m2
Xp – lokální vliv tepelného mostu způsobený kotvou [W.K-1]
         = 0,000 W/K    pro injektované kotvicí systémy Spiral Anksys s hodnotou minimálního zapuštění Zmin=12 mm (hodnota Xp.n     
                                    je zanedbatelná pro n < 20)
         = 0,001 W/K    pro plastové talířové kotvy fischer Termoz CS 8 s hodnotou minimálního zapuštění Zmin=15 mm (hodnota Xp.n     
                                    je zanedbatelná pro n < 20)
Uc – součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) [W.m-2.K-1]

8.6. Pro injektované kotvicí systémy Spiral Anksys SA-W/SM70 a plastové kotvy fischer Termoz CS 8/DT 110V je bodový činitel prostupu 
tepla Xp stanoven dle předpisu TR-025 viz Příloha 6.
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9.  Požárně technické vlastnosti 

9.1. Posuzují se především dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a ČSN 73 0834.

9.2. Reakce na oheň systému Baumit Mineral Combi zatřídění dle ČSN EN 13501-1

Druh ETICS Chování při hoření Tvorba kouře Plamenně hořící kapky

Baumit Mineral Combi A2 s1 d0

Uvedená klasifikace platí pro tyto podklady: betonové a zděné konstrukce případně upravené nátěrem,nástřikem nebo omítkou

9.3. Index šíření plamene po povrchu systému Baumit Mineral Combi je is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863.

9.4. Třída reakce na oheň MW desek – A1 dle EN 13 501-1

10.  Ostatní požadavky pro navrhování

10.1. Při návrhu systému Baumit Mineral Combi musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce.

10.2. Systém Baumit Mineral Combi není délkově omezen, musí však být dilatován dle původní dilatace objektu.

10.3. Napojení systému Baumit Mineral Combi na otvorové výplně musí zohledňovat propustnost připojovací spáry pro vodní páru.

10.4. Stavební detaily musejí být řešeny tak, aby zajistily tepelně technické požadavky ČSN 73 0540-2, zabránily pronikání vody pod 
povrch systému Baumit Mineral Combi, eliminovaly korozivní působení materiálů v kontaktu s izolací.

10.5. Založení systému Baumit Mineral Combi musí být provedeno nad zónou odstřikující vody  (tj. minimálně 300 mm nad úrovní terénu). 
V případě aplikace zateplení pod touto úrovní je nutné dodržet detaily provedení.

10.6. Při návrhu systému Baumit Mineral Combi musí být zohledněna požární bezpečnost konstrukce v souladu s ČSN 73 0810.

11.  Závěrečné ustanovení

11.1. Odborné a technické informace uvedené v těchto pokynech zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiá-
lech společností ECORAW.RDP s.r.o., fischer international s.r.o. a Baumit s.r.o.. 

V případě projektování, návrhu i vlastní realizace  systémů Baumit Mineral Combi doporučujeme obrátit se přímo na společnost 
Baumit s.r.o. , případně na autorizované osoby proškolené na systémová řešení s technologiemi KMU.

Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny údajů vyhrazeny. 

Vydáním těchto pokynů ztrácejí předchozí svoji platnost.
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Příloha 1.  Upevnění nových zateplovacích systémů ETICS k podkladu

Realizace kombinovaného mechanického upevnění (KMU) v rámci nových zateplovacích systémů ETICS je pro-
váděna ve dvou fázích. V první fázi kotvení jsou instalovány injektované kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70. Ve 
většině případů jsou injektované kotvy umísťovány v ploše izolačních desek (viz. plány lepení a kotvení izolačních 
desek pro systémy ETICS s KMU). Injektovaná kotva Spiral Anksys® SA-W/SM70 je v rámci KMU určena k zabez-
pečení zateplovacího systému na bázi MW vůči kombinovaným zatížením (účinky sání větru a vlastní váha ETICS). 
Je certifikována dle STO 060-044146 a je určena výhradně pro zápustnou montáž s použitím unašeče SMT a 
aplikačního přípravku SAT. Kotva Spiral Anksys® SA-W/SM70 je aktivována injektáží výhradně expanzními 
hmotami Spiral Anksys® Foam SAF3, přičemž k plnému zatížení může dojít do 24 hodin.

1.1. Detail injektované kotvy Spiral Anksys®, typ SA-W/SM70
         

La celková délka kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70

dnom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA-W

dp vnější průměr závrtného modulu SM70

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

t0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (omítka)

t1 tloušťka lepicího tmelu, expanzní zóny

hd tloušťka kotveného materiálu

Sez plocha expanzní zóny Sez

Zmin minimální hloubka zapuštění kotvy

Výpočet délky injektované kotvy:

La  ≥  hd - Zmin+ hef + t0 + t1

Plastová talířová kotva fischer Termoz CS 8/DT 110V  s ocelovým šroubem je v rámci KMU určena k mechanickému upevnění zateplova-
cího systému s izolantem z desek z MW a to výhradně pro záchyt účinků sání větru (viz EAD 330196-00-0604:2016) . Pro kotvu je vydáno 
ETA 14/0372 a může být použita pro povrchovou i zápustnou montáž. Kotva je v rámci KMU instalována ve druhé fázi kotvení a je ve 
většině případů umísťována do spár mezi deskami, (viz plány lepení a kotvení izolačních desek pro systémy ETICS s KMU). Předmontovaný 
ocelový šroub umožňuje rychlou, jednoduchou a efektivní montáž s pomocí montážního přípravku Termoz CS. Pro zápustnou montáž je 
možné dodat fasádní zátku z MW.

1.2.  Detail talířové kotvy fischer Termoz CS 8 /DT 110 V
      La celková délka kotvy Termoz CS 8/DT 110 V

dnom vnější průměr kotvy Termoz CS 8/DT 110 V

dp vnější průměr rozšiřovacího talíře DT 110 V

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

t0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (omítka)

t1 tloušťka lepicího tmelu

hd tloušťka kotveného materiálu

Zmin zápustná montáž, jeli prováděna

Výpočet délky rozpěrné kotvy:

La  ≥  hd + hef + t0 + t1
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Příloha 2.   Upevnění zdvojených zateplovacích systémů ETICS

 V první fázi kotvení jsou instalovány injektované kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70. Ve většině případů jsou 
injektované kotvy umísťovány v ploše izolačních desek viz kotvicí a lepicí plány systémů KMU. Injektovaná 
kotva Spiral Anksys® SA-W/SM70 je v rámci KMU určena k zabezpečení zateplovacího systému na bázi MW 
vůči kombinovaným zatížením (účinky sání větru a vlastní váha ETICS) . Je certifikována dle STO 060-044146 
a je určena výhradně pro zápustnou montáž s použitím unašeče SMT a aplikačního přípravku SAT. Kotva Spiral 
Anksys® SA-W/SM70 je aktivována injektáží výhradně expanzními hmotami Spiral Anksys® Foam SAF3, 
přičemž k plnému zatížení může dojít do 24 hodin.

2.1. Detail injektované kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70

Výpočet délky injektované kotvy:

La  ≥  hd,1+ hd,2 - Zmin+ hef + t0+ t1+ t2+ t3+ t4

La celková délka kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70

dnom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA-W

dp vnější průměr závrtného modulu SM70

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

t0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (původní omítka)

t1 tloušťka lepicího tmelu, expanzního přetoku

t2 tloušťka základní  vrstvy původního ETICS

t3 tloušťka omítkového systému původního ETICS

t4 tloušťka lepicího tmelu nového ETICS 

t5 tloušťka základní  vrstvy nového ETICS

t6 tloušťka omítkového systému nového ETICS

hd,1 tloušťka kotveného materiálu (původní izolace)

hd,2 tloušťka kotveného materiálu (nová izolace)

SEZ plocha expanzní zóny SEZ

Zmin minimální hloubka zapuštění kotvy

Plastová talířová kotva fischer  Termoz CS 8 / DT 110 V s ocelovým šroubem je v rámci KMU určena k mechanickému upevnění zatep-
lovacího systému s izolantem z desek z MW a to výhradně pro záchyt  účinků sání větru ( viz EAD 330196-00-0604:2016) . Pro kotvu je 
vydáno ETA 14/0372 a může být použita pro povrchovou i zápustnou montáž. Kotva je v rámci KMU instalována ve druhé fázi kotvení a je  
obvykle  umísťována do spár mezi deskami, (viz  plány lepení a kotvení izolačních desek pro systémy ETICS s KMU). Předmontovaný oce-
lový šroub umožňuje rychlou, jednoduchou a efektivní montáž s pomocí montážního přípravku Termoz CS. Pro zápustnou montáž je možné 
dodat fasádní zátku z MW.  Při montáži kotev fischer  Termoz CS 8 / DT 110 V  v rámci zdvojených zateplovacích systémů je nutné v 
případech, kdy existuje riziko umístění kotvy mimo lepený spoj pod první vrstvou izolantu, osadit  kotvu fischer  Termoz CS 8 / DT 110 V  
postupem pro  fixační bod SanRec, tedy s dodatečným vytvořením lepicího fixačního bodu mezi původní vrstvou izolantu a nosným pod-
kladem v místě osazení hmoždinky. Tento postup se řídí technologickými předpisy firmy fischer international  s.r.o. pro systém SanRec.

2.2.  Detail talířové hmoždinky Termoz CS 8/DT 110 V
      

Výpočet délky kotvy Termoz:

La  ≥  hd,1+ hd,2 + hef + t0+ t1+ t2+ t3+ t4

La celková délka kotvy Termoz CS8/DT110V

dnom vnější průměr kotvy Termoz CS8/DT110V

dp vnější průměr talíře DT 110 V

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

t0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (původní omítka)

t1 tloušťka lepicího tmelu, lepicí bod SanRec

t2 tloušťka základní vrstvy původního ETICS

t3 tloušťka omítkového systému původního ETICS

t4 tloušťka lepicího tmelu nového ETICS 

t5 tloušťka základní  vrstvy nového ETICS

t6 tloušťka omítkového systému nového ETICS

hd,1 tloušťka kotveného materiálu (původní izolace)

hd,2 tloušťka kotveného materiálu (nová izolace)

Zmin zápustná montáž, jeli prováděna
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3.  Servisní kotvení tvarově a staticky nestabilních ETICS

Takto sanované zateplovací systémy ETICS s izolantem z  MW s využitím servisního kotvení jsou dále posuzová-
ny jako ETICS mechanicky upevněné. S doplňkovým lepením,  s únosností lepeného spoje stávajícího ETICS, 
se při statickém posouzení  sanovaného systému nepočítá. Servisní kotvení lze provádět v rámci sanací zatep-
lení obvodových plášťů obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z 
betonu nebo zdiva, kde celková tloušťka původního souvrství ETICS  nebo celková tloušťka zdvojení  je nejvýše 
300 mm.  

Funkce servisního  ukotvení

•	 Zabezpečit  stávající sanovaný  ETICS vůči statickým účinkům vlastní tíhy  (zatížení  smykem ).

•	 Zabezpečit  stávající sanovaný  ETICS vůči statickým účinkům sání větru (zatížení tahem).

•	 Vyrovnat případný odklon a zabezpečit rovinnost stávajícího  sanovaného  ETICS v případě ztráty adheze, odtržení od podkladu  s 

možností využití sanačních svorek SAT Spiral Anksys Tool.

•	 Zvýšit nosnou způsobilost nestabilního ETICS pro možnost provádění komplexní sanace ETICS zdvojením.

•	 Přenést plně všechna zatížení v ETICS  přes  kotvicí systém Spiral Anksys do nosného podkladu a to bez ohledu na původní způsob 

lepení a kotvení ETICS.

Realizace servisního kotvení  v rámci sanace nestabilních zateplovacích systémů ETICS je prováděna v jedné technologické operaci z 
povrchu fasády a to výhradně injektovanými systémy, které jsou pro tyto speciální účely certifikovány.

3.1. Detail injektované kotvy Spiral Anksys® SA-W
         injektovaná kotva pro přenos zatížení tahem a smykem

La = celková délka kotvy Spiral Anksys® SA-W

dnom = vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA-W

d0 = průměr vrtaného otvoru

hef = efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 = hloubka vrtání

h = tloušťka podkladního materiálu

t0 = tloušťka vyrovnávací vrstvy (omítka)

t1 = tloušťka lepicího tmelu, expanzní zóny

hd = tloušťka kotveného materiálu

Sez = plocha expanzní zóny SAF

Zmin = minimální hloubka zapuštění kotvy

Výpočet délky injektované kotvy:

La  ≥  hd - Zmin+ hef + t0 + t1
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Příloha 4 - Technické parametry kombinovaného mechanického upevnění (KMU) 

4.1. Charakteristická únosnost kombinovaného mechanického upevnění NRk v podkladu

Typ kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70 Termoz CS 8/ DT 110 V

Aktivace kotvy injektáž SAF3 ocelový šroub

A / Obyčejný beton třídy nejméně C 12/15 0,75 kN 1,20 kN

B / Zdivo z plných cihel nebo kamene 0,90 kN 1,50 kN

C / Zdivo nebo dílce z dutinových prvků 0,90 kN 0,60 kN

D / Zdivo nebo dílce z lehkého betonu, pórovitého kameniva 0,90 kN 0,50 kN

E / Zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu 0,90 kN 0,60 kN

4.2. Součinitel bezpečnosti při montáži kombinovaného mechanického upevnění YMc

Typ kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70 Termoz CS 8/ DT 110 V

Aktivace kotvy injektáž SAF3 ocelový šroub

A / Obyčejný beton třídy nejméně C 12/15 2,0 1,5

B / Zdivo z plných cihel nebo kamene 2,0 2,1

C / Zdivo nebo dílce z dutinových prvků 2,0 1,8

D / Zdivo nebo dílce z lehkého betonu, pórovitého kameniva 2,0 2,4

E / Zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu 2,0 1,8

Jiný druh podkladního materiálu 2,0 2,4

4.3 Odolnost kombinovaného mechanického upevnění na účinky sání větru Rd pro izolace na bázi MW s TR min. 10 kPa
Typ kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70 Termoz CS 8/ DT 110 V

Aktivace kotvy injektáž SAF3 ocelový šroub

Průměrná hodnota protažení v ploše RPANEL 0,750 kN 0,874 kN

Průměrná hodnota protažení ve spáře RJOINT 0,750 kN 0,745 kN

Součinitel charakteristické odolnosti protažení kk dle STO 060-044146 dle ČSN 73 2902

Charakteristická hodnota celkového spoje NRk,MW 0,60 kN bez deklarace

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy a izolace YMb 1,5 1,5

Návrhová odolnost mechanického upevnění na kotvu Rd,1 0,400 kN 0,396 kN / 0,337 kN

4.4. Odolnost kombinovaného mechanického upevnění na účinky smykového zatížení Td pro izolace na bázi MW s TR min. 10 kPa
Typ kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70 Termoz CS 8/ DT 110 V

Aktivace kotvy injektáž SAF3 ocelový šroub

Tloušťka izolačního souvrství do 220 mm do 300 mm bez deklarace

Odolnost kombinovaného mechanického upevnění na účinky smykového zatížení Td pro nové zateplovací systémy a servisní kotvení netabilních ETICS

Charakteristická smyková únosnost na kotvu TRk 0,20 kN 0,15 kN bez deklarace

Deformace při zatížení 1,00 mm 1,00 mm bez deklarace

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy a izolace YMb 1,5 dle ETA 13/0527 1,5 dle ETA 13/0527 bez deklarace

Návrhová smyková únosnost celkového kotevního spoje Td,1 0,13 kN 0,10 kN bez deklarace

Odolnost kombinovaného mechanického upevnění na účinky smykového zatížení Td pro zdvojené zateplovací systémy ETICS

Charakteristická smyková únosnost na kotvu TRk 0,15 kN 0,12 kN bez deklarace

Deformace při zatížení 1,00 mm 1,00 mm bez deklarace

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy a izolace YMb 1,5 dle ETA 13/0527 1,5 dle ETA 13/0527 bez deklarace

Návrhová smyková únosnost celkového kotevního spoje Td,1 0,10 kN 0,08 kN bez deklarace
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Příloha 5 Materiálová specifikace prvků kombinovaného mechanického upevnění (KMU)

Obchodní název kotvy Spiral Anksys® SA-W/SM70 Termoz CS 8/DT 110 V

Výrobce ECORAW.RDP s.r.o. fischer international s.r.o.

Druh výrobku mechanická injektovaná kotva dle CUAP 06.01/32 mechanická rozpěrná kotva dle ETAG 014 (EAD)

Aktivace kotvy aktivace kotvy injektáží hmotami SAF3 aktivace kotvy šroubováním (ocelový šroub)

Materiál kotvy ocelová tkanina s antikorozní úpravou / plast PA6 plast, ocel s antikorozní úpravou

Kategorie podkladu certifikováno pro A/B/C/D/E certifikováno pro A/B/C/D/E

Rozsah délek kotvy 170-370 mm 130-390 mm

Individuální certifikace STO 060-044146  dle CUAP 06.01/32 ETA 14/0372 dle ETAG 014

Kombinovaná certifikace Technická specifikace 060-044665 Technická specifikace 060-044665

Příloha 6  Montážní specifikace prvků kombinovaného mechanického upevnění (KMU)

Umístění v rámci KMU v plochách izolačních desek ve spárách izolačních desek

Způsob montáže injektovaná zápustná montáž (12 mm) bez zátek výhradně zápustná montáž MW zátka

Přenos zatížení kombinovaná tahová i smyková zatížení tahová zatížení

Průměr vrtáku d0 14 mm 8 mm

Průměr kotvy dnom 14 mm 8 mm

Průměr talíře dp - 60 mm

Tuhost talíře - 0,80 kN/mm

Minimální hloubka vrtání h1 70 mm 45 mm

Minimální účinná hloubka kotvení hef 60 mm 35 mm

Celková hloubka kotvení hnom 60 mm 45 mm

Min. zapuštění Zmin 12 mm s použitím unašeče SMT a přípravku SAT 15 mm (zápustná montáž)

Bodový součinitel prostupu tepla Xp 0,000 W/K 0,001 W/K

Vytvrzení injektáže plné zatížení do 24 hodin -

Ořez kotevního místa cca 2 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu -

Aplikační teplota +5°C až +30 °C +5°C až +30 °C

Pracovní a skladovací teplota SAF +10°C až +25 °C pro hmoty SAF3 -

Min. tloušťka podkladu hmin 100 mm 100 mm

Minimální rozteč kotev Smin 100 mm 100 mm

Minimální vzdálenost od okraje podkladu Cmin 100 mm 100 mm
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Příloha 7 Lepicí a kotvicí plány pro kombinované mechanické upevnění ETICS na bázi MW
  zateplovací systémy s deskami z minerální vlny MW s podélnou orientací formátu 1000 x 600 mm

V případě potřeby vyššího počtu kotev, než odpovídá výše uvedeným kotevním plánům, vypracuje 
osoba k tomu oprávněná podle zvláštního předpisu při dodržení uvedených pravidel samostatný návrh 
včetně kotevního plánu, který bude součástí projektové a/nebo stavební dokumentace příslušné stavby. 
Při použití izolačních desek jiných rozměrů se zachová schéma umístění kotev Spiral Anksys® SA-W/
SM70 a Termoz CS 8/ DT 110 V podle výše uvedených kotevních plánů. Nutný počet kotev pro přene-
sení vodorovných a svislých zatížení se pak stanoví individuálním výpočtem podle ČSN 73 2902, který 
vypracuje osoba k tomu oprávněná podle zvláštního předpisu a který bude součástí projektové a/nebo 
stavební dokumentace příslušné stavby.

3x Spiral Anksys® SA-W/SM70 + 4x Termoz CS 8/DT 110 V

Účel použití pro fasády se standardním zatížením

Celkový počet kotev na m2 6 ks/m2  (6,6 ks/m2)

Tahová síla při protažení na m2 (účinky sání větru) 5,23 kN/m2

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (nový ETICS) 0,60 kN/m2 (pro ETICS do 220 mm)

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (zdvojený ETICS) 0,45 kN/m2 (pro ETICS do 220 mm)

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (zdvojený ETICS) 0,32 kN/m2 (pro ETICS do 320 mm)

3x Spiral Anksys® SA-W/SM70 + 5x Termoz CS 8/DT 110 V

Účel použití pro fasády s vysokým zatížením

Celkový počet kotev na m2 8 ks/m2  (8,3 ks/m2)

Tahová síla při protažení na m2 (účinky sání větru) 5,98 kN/m2

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (nový ETICS) 0,60 kN/m2 (pro ETICS do 220 mm)

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (zdvojený ETICS) 0,45 kN/m2 (pro ETICS do 220 mm)

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (zdvojený ETICS) 0,32 kN/m2 (pro ETICS do 320 mm)

4x Spiral Anksys® SA-W/SM70 + 4x Termoz CS 8/DT 110 V

Účel použití vysoce problematické fasády

Celkový počet kotev na m2 8 ks/m2  (8,3 ks/m2)

Tahová síla při protažení na m2 (účinky sání větru) 5,98 kN/m2

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (nový ETICS) 0,80 kN/m2 (pro ETICS do 220 mm)

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (zdvojený ETICS) 0,60 kN/m2 (pro ETICS do 220 mm)

Smyková síla na m2 při posunu do 1 mm (zdvojený ETICS) 0,48 kN/m2 (pro ETICS do 320 mm)

lepicí hmota

injektovaná kotva Spiral Anksys® SA-W/SM70

talířová kotva Termoz CS 8/DT 110 V



Baumit Mineral Combi
Pokyny pro navrhování ETICS s izolanty na bázi MW s kombinovaným mechanickým upevněním (KMU)

Vydáno: 12.6.2017           Strana  25  
injected anchoring systems

www.baumit.comBaumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

Příloha 8 - Tepelně technické a difúzní vlastnosti

Tepelně technické a difúzní vlastnosti jednotlivých součástí systému Baumit Mineral Combi  
viz www.baumit.cz Podklady pro návrh - fyzikální vlastnosti

Příloha 9 - Dokumentace pro přípravu a provedení

 3.1. Projektová dokumentace obsahuje zejména

  technickou zprávu
  tepelně technické vlastností ve výchozím stavu a s navrženým Baumit Mineral Combi
  a případně energetických vlastností budovy dle požadavků ČSN 73 0540-2 a ostatních předpisů 
  požárně technické řešení
  statické řešení včetně zprávy statika - nosná způsobilost kombinovaného mechanického upevnění (KMU)
  výkresovou dokumentaci
  projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  projektová dokumentace musí být zpracována osobou s oprávněním k projektové činnosti ve výstavbě

 3.2. Technická zpráva obsahuje zejména

  identifikační údaje
  údaje o provedených zjištěních a měřeních
  údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro montáž systému Baumit Mineral Combi
  popis technického řešení úprav včetně dimenzí systému Baumit Mineral Combi
  a návaznosti na stávající konstrukce
  výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi Baumit Mineral Combi
  rozpis spotřeby materiálu

 3.3. Výkresová dokumentace obsahuje zejména

  situaci
  půdorysy, řezy ve vhodném měřítku s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzí 
  pohledy s vyznačením struktury a barevného řešení konečné povrchové úpravy na jednotlivých plochách
  rozhodující detaily systému Baumit Mineral Combi a jejich návaznosti na stávající konstrukce

 3.4. Stavební dokumentace obsahuje zejména

  specifikaci systému Baumit Mineral Combi včetně příslušenství
  dokumentaci systému Baumit Mineral Combi
  doložení certifikáty a prohlášeními o shodě dle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, aj.)
  údaje o provedených zjištěních a případné návazné upřesnění projektové dokumentace
  výrobní projektovou dokumentaci detailů neřešených dle projektové dokumentace


