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AA. ÚÚ OO

AA.1 ZZkratky, názvosloví a definice
AA.1.1 

--FF eexpanded ppolysstyrene) 
  polystyren (exxtruded ppolysstyrene) 

MMW minerální vlna (mmineral wwool) 
  xternal hermal nsulation omposite ystem) 

  
 dokumenty pro posuzování ( uropean AAssessnent DDocument) 

 norem cích p  
  evropská technická norma 
 posouzení ( uropean echnical AAssessment) 

schválení echnical Approval) 
  rámci c  

  
volitelná alternativa místo  rh pouze v  

AA.1.2 
   

 h vláken, fasádní 
desky z   elná izo na lepením nebo 

lepením a  na  
ch kompozitních lep

v ivotnost.  

kkladba   

lepicí hmota a mechanicky 
fasádní  desky
základ  

 (tenkovrstvá omítka, 
 apod.)

 
c  - d

 porušení zákona a  

AA.1.3 
Plochy menšího rozsahu s   odlišnou 
nezastupitelnou funkci z í vodou, zemní vlhkostí apod., 

 
  minerální vlny – n hovou

s  -F;
oblast soklu z extrudovan
omítkou s 
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plochy mají charakter míst 
z e

  
 

AA.1.4 
D  skladby ou uvedeny v mit,  a dále i v 

. Pro specifikaci n
d aumit, spol. s r.o. 

Další zkratky, definice a podrobnosti jsou uvedeny v  (viz odst. A.2) . 

spe  

AA.2 OObecná ustanovení
AA.2.1 
Pokud není v no jinak, platí so

 
v  

2 – ní 
pro spojení s podkladem. 

-1- – ást 1-  –  
-00-0404  

 499 í ití ve stavebnictví –  
 – ikace. 

 500  vebnictví –  kompozitní sys
 minerální vlny – ce. 

tanoveními 
v  ce nese 

ávnická osoba, kte  ohledem na zákon 
c  

AA.2.2 
P  í k 

 u  r.o., 
echny související dokumenty as

u, platí v    
 r. o

Prohlá  a Prohlášení o vlastnostech
u
 r. o.

, spol. s r.o.
s  r.o.

 v odst. A2.1
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tte cch 
kko mmaa 

..  

AA.2.3 iit
ompozitního 

n  

technick
ky;

u;

Další podrobnosti jsou uvedeny v s 

hrazuje právo  návaznosti na 
aktuáln  
oboru.  

ost. 
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PP
 PProjektová dookumentace 

ho kompozit ktovou 
dokumentaci, která musí b  iv

b
 ovinnost plochy 

apod.). Projektová dok zpracována osobou s   
s ch e 

 í vlhkosti konst práva. 

 
 akt  

 v .
Zákon 406/ v .

 
provádí podle normy – 2 Tepelná ochrana budov: P   

 
    

kkotvením     . 
Podrobnosti k jed  deny v kapitole . 

ší vení kontaktního zateplovacího 
oha hmo  ve staveb í 

nebo   ej  adu, ani k ch hlav 
edeny v kapitole .  

 
vyspra  

 
Obsahuje ná ch kompozit  rní odolnosti. 
Mus  p  

  
árních norem, mimo – 

 a  eb –  
orma  na jednopodla  

0 . Pouze je 
nutno p  
ale ren).  
D ektu 12 m 
konstrukcí s 
izolant m  . V oblasti 

it pás izolantu 
s in
0,9 m (minerální vlna).  

  rozmezí od 12 m do 22,5 m je povoleno 

konst  
v oblasti soklu   nebo A2.

. Pokud je zateplo n pod
 a šky min. 0,9 m.

nad otvory 

0,4 m 

OObrr.. 1 – udov 
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Zateplova  
- mezi jedno  .
- nách a podhledech pr .
- ve vzdálenosti 1,5 m okolo (oken,  es

. Zatep .
-  do vzdálenosti 1,5 m 

.
- v n ntálních konstrukcí.
- v oblasti bleskosv  za

objekty s ít izolant s  
em ch o polystyrenem. 

První z nich (PKO 17-006   pr ppruh na u pouze 2200 mm (viz Obr. 2) nebo i 1100 mm   
(viz Obr. 3 PKO 17-004).  V oblasti  a  lze i provád t mm (PKO 16-013 viz. 
Obr 4). Pro okna osazena v líci fasády   ppruh šku pouze 2200 mm (PKO 16-012 viz Obr. 
5). V oblasti soklu lz  MMW na 2200 mm (PKO 17-007 viz Obr. 6 v 
detailech po  profily 

P ího profilu s -16-008) lze 
vvynechat pás minerálnníí  vvlny v  (viz Obr. 7). Další podrobnosti jsou uvedeny na www.baumit.cz. 
V platnosti tohoto  

OObr. 2 – . 200 mm OObr. 3 – 100 mm OObr. 4 – MW v oblast
min. 20 mm  

OObr. 55 – 
pro okna v líci 

OObr. 66 – Za  pásem MW 200 mm OObr. 77 – 
vacím profilem 
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 DDruhy   ddle jejich uchycení  kk  ppodkladu
Zateplovací sys  

 nebo  do
s .   

 ((
))  

a  novostaveb s 
proved  nov  , h a be h cihel nebo 
z monol ektu nesm

  
P dy pro podklady, kdy zd

enní, v teriálu izolantu).  

s , s fasádními deskami  0 mm  a s lepicí hmotou
;

 , s izol mi deskami --FF a   a
s lepicí hmotou 

, s deskami z mminerální vlnyy  ss   y izolantu 120 mm a s lepicí
hmotou cct

V     ní 
u sti v místech s – v 
 

   kkotvením
s ffasádním ppolystyrenem (minimální plocha slepu 40%), s ffasádnímmii 

 a s mminerrální vlnou s   
s ením uu 25 m. V 

t  
P n, ani 

em. Maximální povolená hodnota odchylky rrovinnosti podkladu je 110 mm/m. 

  
ití fasá styrenu je nutno, k

a  nosti, vat i  2 (viz 
Obr. 8).  

z a Obr. 9 a Obr. 10 a desku 
minerální vlny. 

MW

OObr..  99  –  MW s kol lákny, 
s em o Ø 140 mm 

OObr..  110  –  MW s 

OObr..  88  – Kotevní s  
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OObrr..  1111  –  -  z MW s 

ZZateploovací s   

zkoušk  p 2 (viz 
Obr. 9).  
ZZateplo iineral  
Pro desky minerální vlny s k 2 (viz Obr. 11 
vlevo  (viz Obr. 11 

ed a vpravo).  

ZZateplov   
lepicích kotev   adovaná zkouška 

i lepicí hmoty k podkladu. Pro objekty ddo 8 m 66 ks/ m22 (rastr 400 x 
400 mm), pro objekty ddo 15 m 88  kks/ m22 (rastr 300 x 400 mm) a pro objekty do 225 m 110 ks/ m22 (rastr 
250 x 400 mm) viz Obr. 12. 

66 ks/m22        88 ks/m22    110 ks/m22  

iidla k podkladu  
U    obou n   

   icí hmoty k podkladu (jedním z ). 
11)   cch,

 d osti lepicí hmoty.
Z h továny tyto minimální

- v suc 22  ((MPa) 
- yj //mm22  ((MPa) 
- 22  ((MPa) 

i ení minimální plochy slepu (40%) a s í 
í tahem kolmo na fasádu (nap 2 x 

40% = 2 je ní mnoh , ze  
r v h hodnot  

22) ddkladech
Provedením -2007 Posouzení spolehlivosti

 - 
hmoty k podkladu.

OObr..  1122  –  – k 
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   ddop
V  m dle normy -

- – - –  
me edky – 

 rozmíst  ploše ch desek 
a v   taci.  

  jednou z metod, ch 
objektu ek v podkladu a v izolantu.  

11) VV mm  --11--44 - s  zde v ..3
 podkladu na 

22) VV   33 2902 - s zde v , 
zkoušek  

33) cc  dostupn  na inte u pro zateplování 
nebo v ro verzi u  r.o.

 

––    ddinky izo   
    ((pplatí rrobky  ))  

  

 
  

  
MMW  

  
MMW  

  
MMW  

  
MMW  

DDuualDDeensity  
  
  

  

panel 5514  7750  44446  3320/520  4430  

joint 3359  55633  4464  2280/410  3360  

  
  

panel 4421  7750  4446  3320/520  4430  
joint 33733  5563  4464  2280/410  3360  

  
  88  

panel 5510  7730  4446  3320/520  4430  
joint 3383  5581  4464  2280/410  3360  

 panel  6614  
pro t –   

22 ––    
    ((pplatí  jjen  ))  

  
iineekk   22G  

zz   
  

ss      
   

  
panel 510 

  
panel 920 

joint 400 joint 930 

FF   
panel 410 uulatioon 

FFK   
panel 910 

joint 340 joint 700 

  
 

panel 560 vver  
FF  PProfi 

panel 1070 

joint 430 joint 740 
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33 ––    
    (( ))  

    

   
  
  
DDX 8  

ee   
  

  
  
  

panel 652 

  
  

  
ee   

  
  

  
  

panel 580 

joint 538 joint 530 

  44––    ii  vv   vv  nn [[kk   

PPodklad  

  

  
    

    

eej
ot

he
rm

    

  
HH3

  

  
HH1

 e
co

  

eec
ot

w
is

t    
  

eer
m

oz
 

  

  ee,
    

  
DDu

pl
ex

  

AA   1,5 1,2 0,9 1,5 0,6 0,9 0,9 1,2 0,5 0,75 1,5 
  PPlná cihla  1,5 1,5 0,9 1,5 0,6 0,9 1,2 0,9 0,6 0,9 1,2 
  

ccihla  1,5 0,9 0,75 1,2 0,5 0,75 0,75 0,6 0,3 0,75 0,9 

DD  
bbeton  0,75 0,6 0,6 0,9 - - 0,75 0,75 - - 

    0,75 0,75 0,4 0,75 - - 0,4 0,6 - - 0,9 

55 ––    nnek  [[  

    

  1,5 
  1,5 

  0,6 
eejjotherm   0,6 

HH1 eco  0,6 
HH3  0,6 

  0,6 
  0,4 
eecotwist  0,96 

HHilti HH --MM  0,6 
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VV   

 ZZákladní podmínkky realizace
  

 a dále po dobu stanovenou v dokumentaci 
 a v estano pracování 

silik  rozmezí  ++2 . 
 povrchová teplota ppodkladu a všech (resp. +

siliká  
 

 
á

 
  

Vzhledem k vyšší pohltivosti tepla a vyšší teplotní r ek 
doporu zakrytí l  

 (  
(s  

 

 objekt je dále nut  
 ochránit 

stavební dílo a vnit ání teplot, v hnaná 

hy  dekvátní. 
 . s r.  

sp  
 materiály, c  

 pokud dokumentace  
bní 

 apod.). 
 strukc  jednotl

pronikání vody do 
ích pr

 
 pod  

Prvky prostupuj  
vlhkostních poruch v  podkladní konstrukci. Dop  

 
n projektovou a/nebo stavební dokumentací. Oplechování se obvykle osa

nebo v  souladu s normou 
, pokud projektová a/nebo stavební dokumentace nestanoví 

oplechování musí zohled  
D  atik, zdí, atp.) se osazovat 
tak, aby hrana jej min. 30 mm a 
v e v závislosti na 

 vrstev. 
te  kom

roti ná  dy 
 . 

  
 teplen o ch 
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z vnikání vody do konstrukce kompozitního tepeln
  

  korozi. 
  etím 

 
  sskladby aa iidentifikace    

Zpracova  zahájení prací k iden
(názvy ve stavebním deníku. 

  

pro prov  

 
 

a  
  na 

typu objektu a d
í manipulace s mi fasádními 

p  a  
 

Plochu fasády je nutno p    
Okna i zahájením tep

bude  
 arapetní plechy, oplechování atiky 
dsadit od , zábradlí a ostatní konstrukce na povrchu fasády. 

 
mokr  i   

 

 
 

ladu
lepení desek ace

 rrava  ppodkladu
 aavky nna podklad

 kompo  lních 
pod tp.)
zbave  ovacích a odformovacích pro

ktivních trhlin v ploše. 
 . Pohyb budovy a rozvoj trhlin 

ovat v o  
y je stranit a vyspravit. 

a opláchnout tlakovou vodou. 
Podklad nesmí 

 
Podklad nesmí vykazovat ustálenou vlhkost, ani nesmí b

vedením 
mezila. 

U novostav  na dstranit ze 
spár vyteklou maltu.  
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  ppodkladu 2200 kPa s 
  

66  ––  MMaximálníí hodnota odchhylky rovinnosti  

  ppodkladem  MMaximální hodnnota odchylky 
rrovinnnosti  

pouze pomocí lepicí hmoty 10 mm/m 

po  20 mm/m 

  cchozí   ttabulce lze  vvyrovnat lepicí 
yyrovnat  aadu.. Místní vyrovnání nebo místní 

rreprofilac uu vhodnou k  kkPa.  

 PPosouzení a o

V mi metodami 
a zkouškami. Provádí se obvykle v
jednotli ádající stav podkladu je dána 

druhu. 
 

chozí  pro 
- vizuá  dalekohledem) za  na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu,

 s 
- nosti podkladu poklepem;
- radace vrypem;
- pos  
-
-  ;
- posouzení vlhkosti podkladu;
- posouzení stavu di

 
vní spáry a trhli   

  y. 

  77––    

  ppodkladu    

vlhkost podkladu 
kosti a 

zajiš  
oopen ) 

 ometení nebo chnutí 

mastnoty na podkladu tnot tlakovou vodou s h 
pro  

 
na podkladu 

odstr
párou s ovou vodou, 
zajiš  

  

v podkladu 

mec  
reprofilace vhodnou hmotou prok t podkladu, 

  

aktivní trhliny v podkladu dila párami 

podkladu 
m rstev obvykle 

 

podklad nevykazuje  
po  

místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazateln
podkladu nebo 
podklad  
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 ZZásady pro lepení cch desek
Druh lepicí hmoty, druh a tl
hmoty a práce s  mit.cz). 
Do l  

y desek se prová   
do zakládacího 
pomocí eev  

Desky k sso , ahovat ani nesmí 
 prostupující prvky  podkladu a oplechování se 

do  
Pokud te  syst  t
izolant yren s hem nebo PP GK  

á barva) s m. 
um .  

   

,  nebo 
ffil ttherm. 

   ssokl , v 

pomocí plasto d vnou rovinu montá
K me profily se 
osazují se vzájem -3 mm, dopor pojování 

 
 ojení omítek imalizaci 

rizika vzniku trhlin dop  uu  kk  . 
ímo fasádní í lepicí hmotou 

 

OObbr. 1133–  OObr. 1144 –  OObr. 1155 – a k mu 
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vní lepicí hmotou 
na podklad  r  aje 
budoucí první  

 desek tepeln e
s  

akládací lišty se  z
ofilu oovinou.

1. nalepení sklotextiln – min. 200 mm
2. osazení ch desek

 atvrdnutí lepicí hmoty a ohnut

OObr. 1166  ––    

 cch desek

Desk . 
ení desek u t rofilem, kde se desky lepí obvyk

d  
V 
plech je uvedeno v kapitole F. . 

  
ppomocí ob  

 podkladu vznikl l –
 b

ovnosti podkladu.
UU     
660 %.
V 7.

 8
– uje eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10
mm/1bm). Desky minerální vlny s o

Desky se l ejím nanášení z  
 k tomu dojde, mu  

 
Pokud vzniknou spáry mezi deskam  tepe m 

ry mezi des -   p  
t provedeno tak, aby byla d ho materiálu a 

v   
Pokud to charakter konstrukce u
jen v sazují n  koutech, 
v  místech navazujících na o
v v  

   lepit desky s ahem 
h ousí 

(viz Obr. 18). 

OObr.. 1177  – Obvodo  
plocha slepu 40% 
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U  
9). U desek s 

ná  Obr. 20). 
osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdál  

neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od z ící se na povrchu podkladu nebo 
ní spáru. 

OObr. 188  –  OObr. 199  ––  Okenní otvor  OObr.  220  ––  ní  
DDesky z  ff   

Vzhledem k ních desek z  
s DDes oo
ppolystyrenu se nnesmí dávat p
P desek z -F se zajiš  jejich bbroušeníím po zatvrdnutí
lepicí hmoty, obvykle za 1 -  
desek a provedením základn   h desek

d rstvy. Prach po
broušení je nutno z elem broušení je dosáhnout

r davek na rovinnost základní vrs
, aby hodnota odchylky rovinnosti na

ednoho vídající velikosti maximálního
zrna omítky  V nnosti nebylo

no aplikovat vyrovnávací vrstvu.  tzv.
rem.

MMinerální fasádní desky  
lepicí hmoty se do minerálních vlák

v o nanášení.
  lepicí hmoty.

  , nikoliv pro zateplení hlavních
 se lepí celop

  
antu lepit k lystyrenem pomocí

o  a 3 vnit  podkl
40%.

aná rovinnost  lepicí hmoty.

   

  blízkosti rám
dopo    na

 okapni  
- nnou;
- .

OObr. 211  – 
desek 
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dve
tepeln   

- OOken ––  FFlexibel;
- pprofi ––  PPlus;
-
- --  

 osazovat vcelku b  napojování 
 avazovat  

k ny v   
 a okna nejsou v líci fasády, n snit dalším tmelem. 
v kontextu s tvary a  apod.), odolnost 
proti hydrostatic  n  to
míst sí vlas  obou 
navazující í
lišt ( – plocha filu, k  a 

 

.. 88––  ookenních a    

PPoloha a velikost oknna  

ttu  

vve zdivu  vv líci zdiva  nno  

  22 m22  22    22 m22  22     22 m22  22  

  1100 mm  PPopular  
ss  PPlus  PPlus  FFlexibeel  PPlus  FFlexibel  

ddo  2200 mm  PPluus  PPlus  FFlexibel  FFlexibel  FFlexibel  FFlexibel  

  3300 mm  FFlexibel  FFlexibel  FFlexibel  FFllexibel  FFlexibel  FFlexibel  

 t  
- Popular – 
- – Okenní 
- Plus – Okenní 
- Flexibel  – Okenní a d

- 2. 
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Zásadyy p
M ami spolehlivosti a stabilit ním 
s m podkladem, nosem si a do ji míry i zachycení
vlastní hmotnosti 

Druhyy  (ss respektovánímm  2902)) 

povrchováá 

desky

a vnit í 

z
povrch desky

speciálníí 
tvaru propeleru se zašroubuje

pomocí speciálního nástroje do p
desky

lepicí kotvy mitt 
i mi deskami z -F

( -F, , openPerfect,
, Plus a herm).

ovrchov

inky pro spec
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lepen dní 
vr -li stavební dokumentace jinak. 

ky se o v m olace, tak 
v jjee aa  mmístech,, kdee bbylaa ppodd nimii 

 ppodkladuu lepidlem (viz Obr. 22).  
minerálními deskami s . 

deskami s mineráln tí 
desky vrtákem.
Do vysoc dutinami se otvory vrtají bez p u.

aze
olmo k pod dokumen

(zpravidla 8 mm evního u 
do o 

saná k
ny, y je 100 mm, 

-li stavební dokumentace jinak.  
obu, po kterou nebudou 

mu. 
tri

rozvodem, aby nedošlo k jeho poškození.
nnost základní vrstvy.

pa nky 
postupovat tak, aby se trn nepoškodil.

osazená, deformovaná nebo kou, 
š deskách te

n or v plní s
- ozenou ovinnost 

základní vrstvy a celistvost vrstvy. 
líc vrstvy ho materiá

od.
ová

konstrukce. 
llepicíí vv  nnaa oobbjektyy ss 

zzdivemm  

OObr.. 233 – Kotevní plán - 

66 ks/m22       88 ks/m22       1100 ks/m22         1144 ks/m22 

OObr.. 244 – Kotevní plán – 

66 ks/m22        88 ks/m22  1100 ks/m22 1122 ks/m22 

OObr.. 222 – U í kotev na 
desce
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OObr. 255 – Kotevní plán – elná izolace 1000 x 600 mm 

    55 ks/m22                   66 ks/m22            77 ks/m22    88 ks/m22 

OObr.. 266  – Kotevní plán – lace 1000 x 333 mm 

     44--55  ks/m22              66 ks/m22    77 ks/m22     99 ks/m22  

OObr. 277 – Kotevní plán – 00 x 200 mm 

       44  kks/m22          66  kks/m22    88  kks/m22     1100  kks/m22  

OObr. 288  – Kotevní plán – Hm  

    66 ks/m22     88 ks/m22       110 ks/m22  112 ks/m22  

OObr.. 299  – Kotevní plán –  

66 ks/m22    88 ks/m22    110 ks/m22  112 ks/m22  

 DDop mm

  
 ím

stí.
 ploše podkladu pro kotvení

s  

Do nníího materiálu  
 

tin).
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nn  
 za

 tt

– s 
í izol   d  podkladu.

  
Pomocí hho  sset

d   
vtah   (cca 15 mm)

ch fasádních desek  se  

  
povrchovou 

p v  bit X 30-M8x32 . Do otvoru po šroubu se
. Kombinovatelnost s ,  a s

eerm GG    
– s 

a 
 podkladu.

– s ocelov

  
ek dosedl na GG

d   
az na

montá n e zátkou dle druhu izolantu. Pro zapu
ch fasádních desek  se  022 ze

  
nka se osedl na izolant. Pro povrchovou 

- -
izolantu. Do otvoru po šroubu y . Kombinovatelnost s 

,  

  
– s 

  
 ek dosedl na izolant. Pomocí hho uu  

dochází k rotaci talí , a tak dochází k  
66 mm (  m

 prodlou  
. .

ppovrchová montáá   
otvoru a usadí tak, aby  

t aku šroubovák s . 
   s 

  s .

  --MM 
– s kompozitním šroubovacím trnem (ocel + plast). Kombinovatelná s   --FFV 990 a --FFV 140
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ddiinka   HH1 eco    
HH3  

 
 izolant, v 

d 
dojít k -

 

 p  

HH   
  desky s – 400 mm. 

   mmm ch desek 60 mm, pro 
do 40 44000 mm. 

 aku-  povrchu 
izolantu se o izolantu. nebo Záátkou ecotwiss
pplus. 

   kkotvy   

ch desek z  --FF.. 
nízkoen i

 lepicími hmotami  nebo tt 
  

rastr 400 x 400 mm 6 ks/m2  rastr 210 x 400 mm 12 ks/m2 
rastr 320 x 400 mm 8 ks/m2  rastr 180 x 400 mm 14 ks/m2 
rastr 250 x 400 mm 10 ks/m2 rastr 160 x 400 mm 16 ks/m2 

Otvory pro osazení kotev     //  ,,  // ,, / DDuplex  se vyvrtají ve vzdálenosti 100 mm od 
ro  

 nebo pomocí bitu 
k . 

KKootvyy    XX1  ji Hilti, jedním krokem bez vrtání a 
šroubování. 

99––  AADD  3330196--001--00604  

kkaa  rrie 
      DD    

  XX1  - - - - 
     - - 
     - - - 
     - 

   - 
    
    

tt      
    

  HH1 ecco   - - 
  HH3   - - 

    
    
   - - 

--MM    

PPodklad  bbeton          
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ee    --  AADD  3330196--001--00604  vv  zzávislosti na druhu podkladu  
 

– - 1) 
  

(zdivo m3 
3) 

  
3) 

DD  Plastov   do betonu z meniva  
–   

  – P7, 
pro lepicí kotvy  nutná objemová hmotn 3) 

ii yy    zzávislosti na druhu 
  

  110––    
t

izolant fasádní sam
-  hmo  a vyšší 

 minerálních desek s 
 

hm  , 
k nem šroubovacím

ant ution  a vyšší 
  a vyšší 

 
vláknem a fasádním styrenem 

y  
nebo  

 
o k, v oblasti nad 

 
- stavu podkladu pro lepení.
-
-
-  hlediska kotvení. Pok

není záruka dostat
-
-  - v s

v ploše. Plocha lepení je 
2 v ploše.

- ání dojde
ní otvoru v  jejich vybourání.

-
-  
-

 PProvedeníí  zzákladní vrstvy

 
h  prostupujících 
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P  

k nou apod.).  
 

 
 pr

 
s  pro zkracování lišt (typ – 

 
  

V aumit se musí projevit i dilatace podkladní n
 . 

 ZZákladní vrstva

l e 

 

nebude í vedoucí k 
 

 m materiálu bez 
í 

na  
  

vyrovnávací vrstva

VVyrovnávací vrstva -  
pov s polystyre
desek. V     zpravidla  nneobsahuje 

  
 - oobsahuje v cel  ploše – ssk

sstavební dokumentaci.  
    

ZZáákladní vrstva se provádí v  –– --44  mmm. 

hladítkem s   hmoty se 
provede r ssklotextilní 

 pohybem . V  lze 

  aa z  oobou stran mu
mmm, v  mmíste  

o vrstvy 
nanesením ou, neztuhlou a nevyschlou 

 

základní vrstvy.  
í manipulace se sklotextil

 

OObr.. 330  – Dodate  

OObrr..  331  – Základní vrstva 
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l   

 

jjíící 
vvelikosti maxi oou o 0,5 mm.   
V  aplikovat další vyrovnávací vrstvu.. 

111-- íí   

ZZrnitost nav íítky)    
 max. 2,0 mm 

2,0 mm max. 2,5 mm 
 3,0 mm max. 3,5 mm 

 
u  

pomocí 
moty na 

deskách tep

á bo stavební dokumentace. 

 
 

projektovou dokumentací. 
z   

 
d , sokl, 

oplechování, apod.  
 

ách. 
práci s . 

 ––  ppenetrace

-li v  
u základní vrstvu.  

––  
vv  77 dnníí t 

 a  lze tuto dobu zkrátit na 22--33 dny
podmínek - –3 mm, relativní vlhkost vzduchu 0 %
rozhod     

  
  

ed vlastním nanášen
  

nn ee min. 24 hodin.  

 
penet  

--lli 
vv    
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OObr. 322  –  OObbrr. 333 –   

Pod omítky PPura  s odstíny xxx11,,  a pod všechny omítky s 
 dle vzorník . 

V i rem 
PPremiumPrimer  nebo  UUniPrimer. 

 

ttennkovrstt bbovat v rozmezí +5  . 
  

  rrozmezí tteplot  ++8  ºº    

    
rrnnitos

 
m pohybem.  

PPohled   jjednom pracov  

nebo uk sky. 
 

 
  nebo  lze zpracovávat s   rov

i teplotách v  %
 nanesená omítka zasychá za cca 4–6 hodin 

(v závisl vlhkosti vzduchu) natolik,  
fasády.  

íítky a barvy jsou v
ru 

mohou k i zrání a tím i k odchylce v 
omítek na  

 rámci jednoho pracovního 
podmínkách).  

  
 

je zar  rámc  
 

(pouze v uv d u objednávek podle 
 

 – 
ovlivn n technikou tisku vzorníku, rozdílem materi

 rozdíl  
VVzájemná shoda 

 
h  
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 –  2 
tí, 

hru  
–15 % dle druhu po

 za následek vznik mikrotrhlin. 

bjednat  
)) pro    

 s 
 zatepl  0181,0191, 

0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392, 0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442, 
0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892, 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 

 a v  5 mm, nebo s tt PPowerFlex  
v t -4 mm. 
PPro speciální odstíny ppoovrchov       nnadále 

  ..  
 – 

- M 301, M 302, M 303, M 304, M 305, M 307, M 308, M 309, M 310,
M 311, M 312, M 313, M 315, M 316, M 318, M 319, M 320, M 321, M 322, M 325, M 326, M 327,
M 328, M 329, M 330, M 333, M 334, M 335 a M 336;

- pouze v M 306, M 314, M 317, M 323, M 324, M 331 a M332;
- dstínem.
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  112––    
  oování  

   
roštu 

  
fasádní barvy, 

 

v  
 

 

 
-
 

 

sklotextilní sí  
 rolích svisle v 

 
  

Profily e v suchu, plasty 
mrazem, ho  

 v  
 

  oodpady a jejich likvidace musí probíhat v 

z -KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) Zákona o obalech pod 
-F06020412. 

 
Odpady z  odpadem 
z   odpadem 
z obalu je uveden v souladu s   

 
 

 
- závislosti

- post kladu;
-
-

 omezení neshod;
-

a/nebo stavební dokumentace.

 KKontrolní a zkušební plán

KK .

 
- - 

dokumentaci;
- jestli není 
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-

  113––    
      

  
dokumentace, (  

 

izolace 
ickou operací 

 

 
v 
operace 

 
lepicí hmoty, 

ání lepicí 
hmoty,  

 
v

 
vazba desek v  

 
  

 
 
 

 ickou operací 
entace 

druh  
v  technolo
operace 

 
 
 

 
  

pevnost uc  
vy ickou operací  

 
  

 
 

oplechování, 
o 

poškození 
v 
operace 

 
 

lepicí hmoty, 
lepicí 

hmoty, 
 

 rovinnost, 
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ickou operací 

(odstín, struktura, zrnitost a druh omítky) dle 
 

 pracovní plochy – lešení, 
 

 
nanášením penet  

 

 
zakrytí okenních otv  

 
v 
operace 

teplota a vlhkost podkladu a vzduchu 
plynulost a návaznost prací (d

) 
  

í okenn  

-
dokumentací,

-   
v rozmezí +5  -

- led

 
V 

 
- podklad;
- ní desky s 
- základní vrstva – stva;
- povrchová vrstva.

ho kompozitního 
v  

Otvory po kotvách lešení se 
 

 

 
dinek), s 

 
provedenou omítkou a barvou. 

 VVedení stavebního deníku

  
Do 

 
-
- evid
-
-
-

-
-
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- ;
-
-
-  
-
- prací;
-
- zvláštní 
-
-
-

 
  

 
-
-
- ovat 
-
- t kontrolu pracovních lešení a stavebních 
-
-
-
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DD. ZZAA   
DD.1   iit open

  zateplovací  
 deskou   

Kr paropropust abízí i  
zateplení  ch desek 

 lepicí a s ty 
krystalizující mezi zdivem a í deskou, v  

  

ii   
 Perfect 

eflect 
en  

mit openPlus 
   

 
 

   
  
 PremiumPrimer 

  
 

it  
 

OObr. 34 ––  n 

DD.1.1   llepicímmi kotvami 
DD.1.1.1 MMícháání lepicí hmoty

lepicí  . 
 lepicí a 

 

DD.1.1.2 mmu

pomocí sok  viz kapitola 
  viz kapitola 
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DD.1.1.3 OOsazení lepi

se osazují po 
k  souladu s  

 a vodorovn
 

lepicí veden v kapitole .  
V místech r se vyv  a aktivují se 

 a ack Duplex a O
Kotevní hloubka v  podkladu je min. 40 m  
Kotvy    XX1  ji Hilti, jedním krokem bez vrtání a 
šroubování. 

114--     rrack  
MMinimální hloubka 

vv   
  ddklad  

  n novostaveb 
  60 – 70 55  
  90 – 100 88  

  90 – 100 
(115 – 125) 88  

ppleex  150 – 155 
(175 – 180) 138  

OObr. 355  ––   OObr. 366  –  OObr. 377 – Aktivace kotvy  

PPro    kkapitole ..   

DD.1.1.4 
 desky   se nanese metodou 

rá  tak, aby po p  podkladu vznikla minimální 
kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy  
povrchem - á pro vedení základní vrstvy.  
PPo  nnanesení lepicí hmoty na   ddees  
ddesky na      --  mmetoda 

..   
OOsazování cck s  zza  

oplech  zabe nící 
pásky.  

  kkapitole .  
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OObr.. 388 –– tvy 
 

OObrr.. 399 –– lepidla na 
desku 

OObr.. 4400 –– tep í 
desky 

llepicíí hhmotyy –– mmin.. 244 hodin.. 

DD.1.1.5

Po zatvrdnutí lepicí hmoty (1-2 dny) se p roušením 
od

 

DD.1.1.6 PP zzá

Základní vrstvu u 
ze oty - pp a sklot - 
nejp

olace proti ne

íí základníí  kkapitolee .. 
yy je stanovená v p

. Za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2 - 3 dnech (vztahuje se na teplotu 
20 ho povrchu bez

) míst). 

DD.1.1.7

ním základn zzákladníí vrstvu
v í se provádí hoblíkem na polystyren se 

í sklotexti

tkou.  uuvedenoo vv kkapitolee ..
iic

Optimální nebo 
ZZásadyy proo zpracovááníí uuvedenyy vv kkapittoolee  iis  

Obr.. 411 – – kotvení

rack 
zakry ími deskami
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DD.1.2   
DD.1.2.1 MMíchání lepicí hmoty

lepicí  postupovat dle ustanoven n bku. 
kovou hmotu 

 

DD.1.2.2 hhoo sy

í h
 viz kapitola 
 viz kapitola 

DD.1.2.3 íí fassádních ttepeln cch desek 

tepe ní desky 
 lepicí hmota   podkladu vznikla minimální 

kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy  desky. Detaily navazují í konstrukcí, 

 do u snící pásky.  

  kkapitole .  
llepiccí  hhmmoty ––  mmin. 24  hhodin.  

DD.1.2.4 KKotvení h

 ukce obvodo
vrstvy.  

  kapitole .2.2 
2.  

    jakosti podkladu, stanovuje se 
 

PPro kotvení plat   kkapitolách        

DD.1.2.5 ffasádních cch desekk oopeen

Po zatvrdnutí lepicí hmoty (1-
ení desek a zajistí

(viz )   

DD.1.2.6 
Základní vrstvu u tep ho sy   
ze -  - 

ních desek. Pokud t
 o se

 
  kkapittole ..  

rrání záklaadnní vrstvy je stanovená v 
. Za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 

20  ot
 

DD.1.2.7 
zzákladní vrstvu pp oousit ebroušení se odstraní 

v  roušení se provádí hoblíkem na polystyren se 
  

mmit PPremiumPrimer, 
ne   vv  kkapitole .. 

iinim   
Optimální povrch nebo 

ZZáásady pro  zzppracování uvedeny v  kkapitole     
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DD.1.3 ppen oo
DD.1.3.1 

aplikací  je  
– stanovit vlhkost 

podkladu a obsah s   
oopenn. Horní me  % (vlhkost zdiva 

3, 1,6 4 ).  
Poškozen  

ec  
í izolace). 

DD.1.3.2 ÚÚprava  ppodkladu

nici vlhkosti.
 hmoty 

mm  a 

DD.1.3.3 MMíchání lepicí hmoty

lepicí  postupovat dle ust š
rk

 

DD.1.3.4 ttepeln uu

tepeln
  viz kapitola 
ššroubovací  profil

oblo  viz kapitola 

Oblast soklu izolovat d  

DD.1.3.5 
tepel  desky   se  nanese metodou 

ch  lepicí hmota   podkladu vznikla 
minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy  desky. Detaily nava
ko ch 

 
PPro lepení desek plaatí ddále zásady uvee   kkapitole ..  

eestávka pro zatvrdnutí llepicí  hhmoty ––  mmin. 24 hodin.  

DD.1.3.6 
  Osaz ovedením 

základní  druh závisí na jakosti podkladu, minimál je 6 ks/m2

  
llepicí  tt opeen ll iivo  
  ss  mm..  

PPro kottveení plat   kkapitolách      

DD.1.3.7 ffasádních cch desek een eerm

Po zatvrdnutí lepicí hmoty (1- iit open eermm

(viz ).  papírem.  

DD.1.3.8 
Základní vrstvu u    slo
ze v - oopen  - o vrstvu je 
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 ochra n
sek).  

ii   kkapitole ..  
rrání  zzákladní vrstvvyy je stanovená v 

. Za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 
   c

 

DD.1.3.9 ppravy

d zzákladní vrstvu 
v  se provádí hoblíkem na polystyren se 

 ení nebo po  

PPremiumPrimer
vále kou. uuvedeno vv  kkapitole .. 

Optimální nebo 
ZZáásadyy pro zpracovánníí uvedeny v  kkapitoole   ššn   
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DD.2   
ss    ddeskami z  ppolystyrenu  

  

      
eepicíí   t    

 rm 
 - F 

- F - F  

   
 
 

 
 

 
 H3 
 H1 eco 

 8 
 

Hi -M 
- -

-

 
 

 
 

 2G 
 H3 
 H1 eco 

8 
 

H -M 
- -

-

 
 

 
 

 
 H3 
 H1 eco 

8 
 

Hi -M 
- -

-
       

    
  

 
 

 
mit PremiumPrimer 

er 
 tar  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

DD.2.1   ddeskami s  ffasádního polystyrenu
DD.2.1.1 MMíchání lepicí hmoty

lepicí st  oontact nebo   postupovat dle 
ustanovení  

 
promísit. 

DD.2.1.2 hho 

Za
 viz kapitola 
 viz kapitola 
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DD.2.1.3 ffasádních tt cch desek

 
 lepicí hmota ttact nebo   

k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy  desky. Detaily 
cích  a oplechování 

je n no pronikán  
  kkapitole ..  

zzatvrdnutí llepicí  hhmmoty ––  mmin. 24 hodin. 

DD.2.1.4 kkami

 
vrstvy.  

 dodr  kapitole  
hm 2. 

   jakosti podkladu, stanovuje se 
em. 

PPro kotvení  pplattíí dále zásady    kkapitoláách    ..3.3.  

DD.2.1.5 kk

Po zatvrdnutí lepicí hmoty (1-2 
odstraníme pení desek a zajist

(viz )   

DD.2.1.6 íí vrsstvy se sklote

Základní vrstvu u te
hmoty - , a   - a  

iit D ch desek. Pokud 
 

roušení desek).  
áákladní vrstvy se p   kkapitolle ..  

 je stanovená v   
 - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 

  
 

aact , nntact- za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech 
(vztahuje se 20 

 

DD.2.1.7 íí ko

šením základního ná zzákladní vrstvu . 
v z

smí dojít k ob  
uumit PremiummPrimer a 

vv  kkapitolle .. 
  zzákladního  

ZZásady pro zpracování uvedeny v  kkapitole     
oomítky.  
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DD.3   
ss  MMW  ddeskami s      115  

  

      
      

 Minerální fasádní desky Minerální fasádní desky Minerální fasádní desky 
   

 
 

 
 

 H3 
 H1 eco 

8 
 

-M 
- -

-

 
 

 
 

 
 H3 
 H1 eco 

8 
 

-M 
- -

-

 
 

 
 

 
 H3 
 H1 eco 

  8 
 

-M 
- -

-
    it D  

 x   
 rimer 

 UniPrimer 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
op 

 
op 

 
 

 
 

op 
 

 
 
 

 

DD.3.1     mminerálnímmii fasádními  ddeskami s  
    

DD.3.1.1 MMíchání lepicí hmoty

i míchání lepicí  nebo  tt postupovat dle 
u atí pravidlo

 

DD.3.1.2 ZZal

pomocí s  viz kapitola 
 viz kapitola 

DD.3.1.3 hh cch desek

 minerální fasádní desky se  
ních  lepicí hmota  nebo  tt ta epení 

k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy tep  desky. Detaily 

bezp sky. 

 m  jejího budoucího nanášení.  
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PPro   kkapitole ..  
uutí llepicí  hhmoty ––  mmin. 24 hodin. 

DD.3.1.4 
 deskami z minerální vlny s 

provedením základní vrst  druh závisí na 
  

PPro kootve   mminerálníí vlny je   pp   
mminerálních fasádních desek nad 140 mm  ((tzn. 150 mm a více)    ss  ttrnem.. 
PPro kotvení plat   kkapitolách      

DD.3.1.5 xx iinou

Základní vrstva kompozitního  minerálním izolantem s 
vlákny se skládá z  vvyrovnávací vrstvy a z  vv .. 

vyrovnávací vrstva
 

(viz 111)  lepicí a  e 
 

ttuupuje dle z   kkapitole ...  

 minerálním iz
 k

).   kkapitole v  kkapittole  ..  
íí  zzákladní vrrstvy je stanovená v 

nntact - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 
  n

 
 , - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech 

(vztahuje se na t   %  
 

DD.3.1.6 
zzákladní vrstvu jem pp odstraní 

v t
í dojít k  

 mmit PremiumPrimmer a iimer
(základní vrstvu) celoploš vv  kkapitole ..  

áání zzákladního nát oodin. 

ZZásady prroo zpracováníí uvedeny v  kkapitole   
oomítky.  
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DD.4   tt   
ss  MMW  ddeeskami s    

  

      
    tact  

 Minerální fasádní desky Minerální fasádní desky Minerální fasádní desky 
KKotvení izola    

 
 

 
 

 H3 
 H1 eco 

8 
 

-M 
- -

-

 
 

 
 

ejother  
 H3 
 H1 eco 

8 
 

-M 
- -

-

 
 

 
 

ejotherm  
 H3 
 H1 eco 

8 
 

Hil -M 
- -

-
     

    
  

mit UniPrimer 
er 

 
 

r 
PPovrchov   

 
 

 
 
 

 
 

 
it G  

 
 

mit  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

DD.4.1     mminerálními fassádníími deskami s kkolmo
ii vlákny  

DD.4.1.1 MMíchání lepicí hmoty

lepicí  aact nebo   postupovat dle 
  lep u hmotu 

vsypat do 
od  

DD.4.1.2 

filu  viz. kapitola 
  viz. kapitola 

DD.4.1.3 cch  ddesek

   nebo  nntact se nanáší na minerální 
 desky s kolmo orientov  

šta. m lepicí 
hmoty se tou v  jejího budoucího nanášení. Detaily 

je nutn ak, aby bylo zabrá nící pásky. 
PPro lepení desek platí   kkapitole .. 

llepicí  hhmotyy ––  mmin. 24 hoddin. 
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DD.4.1.4 iinkami

     
 kapitole  kotv k 6 

ks/m2 m se kotví lu. 
  druh závisí na jakosti podkla

 
PPro kotvenní t   mminerální vl   
mmineerálních fasádních desek     

 
  ppovrch dessek,  

provede základní vrstva skládající se z vyrovnávac

na 
ješ .

PPro kotvení plat   kkapitolách       

DD.4.1.5 
Základní vrstva kompozitního aumit s minerálním izolantem s kolmo 
vlákny se skládá z  vvyrovnávací vrstvy a z  rrstvy.  

  
vvyrovnávací vrstva

  se na minerální fasádní desky provede pro dosa  
rovinnosti (viz ) vyrovnávací vrstva z u     

tepeln  ) 
).  

ddní vrstvy se postupuje   kkapitole ..  
rrstvyy je stanovená v 

 - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 
20 70 o su bez 

ích) míst).  
,   --  za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech 

20  notn
(tmavších míst). 

  

ovád  
  

vvyrovnávací vrstva
Prov  (viz ) z 

 l   inek se vlo
ze sk  

DD.4.1.6 aavy

zzáklaadní vrstvu je
v oušení se provádí hoblíkem na polystyren se 

  

Pro základní n iimer a lad
(základ vv  kkapitole ..  

  sstávka pro vyzrrání základního ná

ZZáásady pro zpracování uveddeny v  kkapitole     
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DD.5   DDuo
ss  MMW  ddeskami     1100  

  

  mmit Pro    
ccí      

 Minerální fasádní desky Minerální fasádní desky Minerální fasádní desky 
   

 
 

 
 

 H3 
 H1 eco 

8 
 

-M 
- -

-

 
 

 
 

 
 H3 
 H1 eco 

 8 
 

-M 
- -

-

 
 
DX 8 
 

U 2G 
 H3 
 H1 eco 

8 
 

Hilti H -M 
- -

-
    ontact 

    
 mPrimer 

mit UniPrimer 
it PremiumPrimer 

aumit UniPrimer 
 

 
PP   

 
 

mit  
 
 

 
 

op 
rano  

 
 
 

 
 
 

 
 

op 
 

 
 
 

 

DD.5.1   mminerálnními fasádníími ddeskami     1100
DD.5.1.1 MMíchání leepicí hmoty

lepicí  nebo   postupovat dle 
ustanovení p  u hmotu 
vsypat do ca 5 minuto

 

DD.5.1.2 hho s

 viz kapitola 
 viz kapitola 

DD.5.1.3 aasádních cch desek

 nebo  aact se nanese na zadní stranu 
 více

pení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy t  desky. 
Detaily  

pásky. ezání desek se k docílení kol
 ho nanášení. 

  kkapitole .. 
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laci s  vrstvy nedošlo k 
mi v rozích a spárách mezi deskami by v  

kka prro zatvrdnutí llepicí  hhmoty ––  mmin.. 24 hodin.  

DD.5.1.4 
 deskami z minerální vln ením základní 

 druh závisí na jakosti podkladu, stanovuje se static m. H
 do zz  

  
ddinkky s  kkov   ššroubovacím trrnem. 

  PPro minerální vlny 
<  11   

PPro kotvení plat   kkapitolách        

DD.5.1.5 uu

Základní vrstva ho kompozitn  mit s mineráln
ládá z  vvyrovvnávací vrstvy a z    

vyrovnávací vrstva
Po os nnosti (viz ) 

 elop  .  
    kkapitole ..  

á vrstva
vu u  minerálním izolantem vlákny 

 
zzákladdní vvrstvy se postuupuje dle zásad uv   kkapitole v  kkapitole ..  

vvrstvy je stanovená v 
 - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 

 tivní vlhko  
 

 , ttact- za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech 
 º  %

 

DD.5.1.6 
ed nanášením zákla zzákladní vrstvu  se odstraní 

v 
 ob  poškození sklotex  

Pro  a nniPrimer, k
(základní vrstvu) celoploš   kkapitole ..  

224 hodin. 

ZZásady pro zpracováníí uvedeny v  kkapitole       
oomítky.  
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DD.6   PPower

  

    
u  

 -F 
Minerální fasádní desky 

   
 

 
 

 H3 
 H1 eco 

 
 

-M 
- -

-
   

  
 

  
 

DD.6.1 PPower
DD.6.1.1 MMíchání lepicí hmoty

 lepicí nebo  ho 
technick vou hmotu vsypat do nádoby s 

i mísidlem. Po cca 5 
promísit. 

DD.6.1.2 
t

 viz kapitola 
ovan  viz kapitola 

DD.6.1.3 hh cch desek

 nebo  nntact 
osazov  desky umit -F, minerální fasádní desky s  

ku a 3 vnit  podkladu vznikla minimální kontaktní plocha 
slepu o velikosti 40 % plochy  desky. Minerální fasádní desky s kolm i vlákny se lepí 
cc . pujících pr
podkladu a oplechování je nut
pomocí esky lepicí 
hmotou v . 
PPro lepení desek platí dále z   kkapitole ..2.. 

nnoolo aa pro zatvrdnutí lleepicí  hhmoty ––  mmin. 24 hodin.  
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DD.6.1.4 
Pro kot

fasádní desky z polystyrenu viz kapitola D.2.1.4 
minerální fasádní desky s  viz kapitola D.3.1.4 
minerální fasádní desky s mi vlákny viz kapitola D.4.1.4 
minerální fasádní des viz kapitola D.5.1.4 

DD.6.1.5 
Základní vrstvu u oty  
PPowerFllex  a sklotextilní - a  . eerFlex je u   
nanášení v 

ovat ve dvou vrstvách o maximální tl   
vrstvami je 4–5 dní. 

 je stanovená v 
PPowerFlex - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 4-5 dnech (vztahuje se na teplotu 

 lhkost vzdu  ez 
 

DD.6.1.6 
 mmit UniPrimer, 

  kkapitole ..  
iinnim   

ZZásady pro zpracování uvedeny v  kkapitole   
oomítky.    

115––  ZZateplovací syss oowwer  ss  --FF  
OOdolnoost proti rázu  ZZáklladní vrstva    

 ex  
 

5) 
 

 

(HW 5) 2 x  
(tl. vrsty 6 -8 mm)    

11  ––  ZZateplovací syss   mminerálními fasádními deskami  
OOdolnosst proti rázu  ZZákladní vrstva    

 a x  
 

   + 
  

 

5) 2 x  
 2 x anop  

Po  
– bez vzniku trhlin 
– vznik trhlin, ale b í základní vrstvy 

HW – odolnost proti krupobití dle VKF 00a 
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DD.7     
    je kontaktní   tepe  deskou skládající se 

ky 30 mm. 

 souladu s 
polohou do 22,5 m pro eplení stávajících  

 )  

  

    act 
  Fasádní desky  

    
  

 
ejotherm G 

 H3 
 H1 eco 

 8 
 

-M 
- -

-
   

   
  mit UniPrimer 

PPovr  it  
 

tar  
 

 
 

DD.7.1 
DD.7.1.1 MMícchání lepicí hmoty

lepicí  postupovat dle ustanoven
lepicí a st

 

DD.7.1.2 ttep hhoo sys

tep
 viz kapitola 
 viz kapitola 

Pro p y , která mají minerální vatu i 

OObr. 4422 – í a zakládací 
deska   

OObr. 4433  –  OObbr. 4444  –  
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 (viz Obr. 43). Pro oblast n . 

DD.7.1.3 cch 

cí hmota  se nanese na zadní stranu 
o   ch tak, aby po 

 podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy  desky. 
a 

oplechování je nut ící 
pásky.  

  kkapitole .. 
zzatvrrdnutí llepicí  hhmooty ––  mmin. 24 hoddin.  

DD.7.1.4 
  konstrukce 

vrstvy.  
s  kapitole  

2. 
 dopl   jakosti podkladu, stanovuje se 

stati  
PPro kotvení plat   kkapitoláách        

DD.7.1.5 iinou

Základní vrstva  z  vvyrovnávací vrstvy a z  
  

vyrovnávací vrstva
Po o ek na fasádní desky  
(viz )    

tva
te ho   vrstva slo

ze   nebo   . 
ee dlee zásad uveden hh v  kkapitole ..  

rro vyzrání základní vrstvy je stanovená v   
 - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 

  zhodující j
 

cct - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech (vztahuje se na teplotu 
20   

 

DD.7.1.6 
zzákladní vrsttvu iit ení se odstraní 

v 
 obna  

e ur PPriimer
  kkapitole ..  

  hhoodin. 

ZZásady pro zpracování uvedeny v  kkapitole   
oomítky.  
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DD.8   
mmit je  kontaktní   y 

vynikajících  

  

    act 
praFix  

  Fasádní desky  
    

  
X 8 

ejotherm  
 H3 
 H1 eco 

8 
 

-  
   

   
  iPrimer 

PPovrchová rrava  tar  
 

 
 

 
at  

 
 

lution á vlhkost 
 je pro beton 3 % h  % hm. 

 
dese  io  pod 

 

DD.8.1 
DD.8.1.1 MMícháníí lepicí hmooty

lepicí   
lepi  hmotu vsypat do n

dlem. Po cc  

DD.8.1.2 
ní 

ilu  viz kapitola 
 viz kapitola 

DD.8.1.3 ttepel cch desek 

azov la   
uumit nntact  podkladu vznikla minimální kontaktní 

plocha slepu o velikosti 40 % plochy  t le m 
se   mm se lepí  

z še nu,  se je nejprve napenetrovat 
 - 

louš  a konzistenci. 
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ovoleno. Desky se osazují na sraz. 
 

  kkapiitole .. 
íí llepicí  hhmooty ––  mmin. 24 hodin.  

DD.8.1.4 
 

vrstvy.  
my    jakosti podkladu, stanovuje se 

 

 je ít 
 

PPro kotvení plat   kkapitolách        

DD.8.1.5 zzáklaadní vrstvy se  ss vvinou

Základní vrstvu u ttion 
ze - a sk - . Desky sou 

vr erovnosti se 
srovnávají v  mm.  
sse postupuje dle zásad uveden vv  kkapitole. 

cch vvka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v  
Za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech 20 

relativní vlhkost vzd  %, p  
(tmavších) míst).  

DD.8.1.6 PPro

zzákladní vvrstvu 
v základní ro  

  

d (základní vrstvu)
  kkapitole .. 

omítky

ZZásady pro  zzppracování uvedenyy v  kkapitole   
oomítky.  
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DD.9   oobllasti soklu

  

     
act 

Fix 2K 
  Au  

    
  

 
ejotherm  

 H3 
 H1 eco 

8 
 

-M 
- -

-
   

   
  mit UniPrimer 

PPovr   
 

 
 

 
 

 

DD.9.1   ddeskami z  ffasádníhoo polystyrenu
DD.9.1.1 MMíchání lepicí hmoty

lepicí ovat dle ustanoven
platí pravi

 promísit. 
V oblas    fasádních desek 
z  nebo cementová 
lepicí hmota  .  

DD.9.1.2 íí fassádních ttepeln cch dessek

 desky se nanese metodou  a 3 
lepicí  podkladu vznikla minimální kontaktní plocha 

slepu o velikosti 40% plochy ní desky. Desky lze lepit i  tí 
konstruk

do s  nící pásky. 

  kkapitolle .. 
llepicí  hhmoty ––  mmin. 24 hodin. 

DD.9.1.3 
ed provedením základní vrstvy. P  a  ploše nad oblastí 

sokl   
oobl   tter . 
PPro kotvenní platíí dále zzása   kkapitolách    aa      
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DD.9.1.4 
  tí desek 

z extrudo renu s -2 dn it. 
rovinnost pro 

(viz )  povrch .. 
 

DD.9.1.5 
sti st zesilující vyzt 26. Základní vrstvu u 

tepel iit 
 - st n

ch desek. Pokud  
oušení desek).    

zzáklladn   kkapitole ..   
 je stanovená v 

aact - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2-3 dnech (vztahuje se na teplotu 
  ez 

 

DD.9.1.6 vvrch

d nanášením základ zzákladní vrstvu se odstraní 
v líkem na polystyren se 

t k poškození sklotext  
PPremiumPrimer a iiPrimer

vv  kkapitole ..3.5.1.. 
44 hodin. 

ZZásady pro zpracování uvedeny v  kkapitole   aa bbku 
oomítky.  
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ZZ   
   

 jsou  kontaktní te  y s  ky, 
obkladem a obkladem z kamene. 

P  proje vební dokument
 tech

0540). 

  
  ccertifikááty    ccertifikkááty  

PPodklaad    

ccí    
 

praFix 

aumit Pro  
aumit Pro   

 -F (60-300 mm) 
MW-  (80-300 mm) 
MW  (80-300 mm) 

-F (40-200 mm) 
MW-  (50-200 mm) 

   aumit Pro  
aumit Pro   

 x 2x 
x 1x 

  

    
ejo  2G 

 

 
 

 

ccí  hhmota   
  

p 

PP  pásky  
jmenovit  stavebním 
techni ení *1) 

pásky, obklady a obklady 
z kamene 
v tabulce v , Annex 2 *2) 

   mit c F 
  

__________________________________________________________________________________________________  

eeznam kkeeraa ..  sschv   vv    
(*1) = -05 060-050386) 

•  
•  
• sky tl. 14 mm
• formát 240x52x8 mm a 240x71x8 mm
• a Keraprotect formát 240x71x11 mm
•

Handstrich (formát 400x35x14 mm, 490x40x14 mm, 440x52x14 mm, 400x71x14 mm a 240x71x14 mm)
• formát 240x52x8 mm a 240x70x11 mm
•  
•
• a
• Desimpel
• Olfry



.. ZZateplovac   

www.baumit.cz 56 Platí od 1. 6. 2022 

    
(*2) = ) 

  ssammotn   oobklad   
VVlastnnost    KKlin   KKeeramick   

oobklad   
  

 14411 
 

    Pískovec  

 14411 
 

 

 

 - - 

 (mm) - 6 - 15 6 - 15 10 - 20 
 (mm)  600  1200 
 (mm) 90   

 (%) 
10545-3 
(keramika) 

(kámen) 

0,5-13,8  0,5-13,8  5,7  
Objemová hmotnost 

3) 2900 2900 2900 

Plošná hmotnost 2) 20 - 25 20 - 30 25 - 50 
 (%) - - 10,6 

 A1 (   
Faktor difuzního odporu  10000 10000 10000 

 
 ((W/(m.K))  2,8   

vvrst   
VVlastnnost      KKeeramick   

oobklad   
  

     Pískovec  
Plošná hmotnost 2) - 30 - 35 30 - 40 35 - 60 

 (mm) 8 - 20 
 (%)  6 
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 MMíchání lepicí hmoty

míchání lepicí    // ,,pos
 pra kovou hmotu vsypat do nádoby s 

promísit. 

 ZZalo

pomocí sok  viz kapitola 
hoblovan  viz kapitola 

     ffasádních cch deesek

epicí hmota    // PP ,, se nanáší na minerální  desky 
s kkolmo orientovan cce  a rovnom ; na 
MW desky s llnou orientací vláken a na desky zz  --FF se nanáší cceloo  metodou 

  v  aby vznikla plocha slepu min. 60% plochy desky (viz 
Obr. 45).  

hmoty se  
budoucího nanášení. Detaily na

aby bylo zabr   

PPrro lepení desek platí dálle zássady uv   kkapitole   
  lleppicí  hhmoty ––  mmin. 24 hodin. 

 íí záákkladní vrstvy se skl

 (armovací)   
  //   a    xx nebo 

dvou vrstev sklot .  
stupuje dle standardních zásad. 

m  zatuhnutí první vrstvy  
jje dle zásad    kkapitole ..  

  zzákladní vrstvy je stanovená v lušn  
  //  - za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 7 dnech 

   
such vlhk  

 
Kotvení se provádí klotextilní 

  UU 2G (s )) nebo  .  

OObr. 455 – ení 
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t a druh závisí na tem, minimáln
je 6 ks/m2, v 2  do nosn  . 

uve     

 
pás

 rann o lepení ( ––  ).  
hmota nanáší jak na podklad, tak  

iinek sstru    
PP  

  ((AA  xx AA))  
PP vvzdálenosti A  

 40 x 40 cm 40 x 40 cm 

 40 x 30 cm 35 x 35 cm 

 40 x 25 cm 32 x 32 cm 

 40 x 20 cm 28 x 28 cm 
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yy mezii oobklad

, formá obklad

DDoporu  ((zz hhoo hhleediskkaa)) 

OObklad

K pásky 88 –– 1122 mm 

K obkady z ho kamene 
o

88 –– 1122 mm 

K obkady z ho kamene 
o ech 40 x 30 cm / 0.12 m²

112 –– 2200 mmm 

oodíll spárr naa plošee fasáádyy ((zz hhlediskaa pparopropustnosti)) 
Podíl spár na ploše 

  

klad 30 x 30 cm

OObkladyy  aa ss ppovrrchemm –– sspárovánníí 

nebo  v 
konzistenci se ho 
spárovacího elízka spáry mezi obklady. páry
s hloubkou nad 10 mm se 

. Povrch spáry se r a chrání 

OObkladyy nne  aa ss  ppovrrchemm –– sspárováníí 
 v plastic konzistenci se 

tahy po ploše obkladu mírn
praví do spár v hloubce.

mokrou houbou.  
PPPlPPPPPPPlPllPPPPllPPPPlPPlPPPPPlPlllPPPPPPPPlPlllPPPPPPPPPlPllllPPPPPPlPlllPPPPPlPlPlPlPllPPPPPlPPlPPPlPlPPPlPlPPPPPPPPPPllPPPPPPPPPPllPPPPPPPPPPlPlPPPPPPPPlPlPPPPPPPlllatattaaaaaatattaaataaatataataaaaaaatatatttttaataaaaaatatatttttttaaaaatatatttttataatattttatataaattaaaatattatattaattíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí í í í í dddddddddddodddddododdddddddddodooddodddddddddddddodododddodooddooddoooodddoooooooodooooooooooddooooodddddddddoododddddddoodddddod 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111...... 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666......... 222020020020222020022220000202000000220000220220002020202200022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
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DD  vv obkladu

DDruhyy di  vv obkladuu 

Objektová 

D  v ploše

OObjekttováá  
Probíhá nosnou konstrukcí a ve 

9. í provazec a PU tmel

11 V z MW

DD  vv pplošee 
v obkladu pole max. 16 m2 s stran 1  3 . 

U sv jen v obkladu ( uumacoll Polyurethane). 
U se d její utí 
izolant a m D l Mini.
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a odstí  obkladu, u  
se d její utí  izolantu. 

DD nnaa   echázející v atiku 
  

 hh ob

Pro obklady s izolanty z MW a s  mi  platí toto 
omezení  

ouvrství do 25 2  MW bez omezení 
 pos  dech p jen .

 souvrství 25- 2 tyto  MW  9 m
na , mu a zm

nad 2  MW 3,5 m
na kombin , 

s izolanty z MW a s certifikáty  tato omezení neplatí ani v  
Pro  s izolanty z -F tato omezení neplatí. 
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   ss  ddekorativním  
  ss  ddekorrativním   je kontaktní t ní s  ravou 

. 

 b  ební dokumentaci k  
 (te

 

  

  zdivo, monolitick on  
  hhmo    

  -F 
   

   v  
KKottven    ejotherm  

  
  hhmota au  

 
PPovrcho ppravaa  obkladov    

 ss  ddekorativním 
Pro mont  dekorativním  jako pro 

viz kapit cích se MW desek. 
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FF. ZZ
FF.1 

ccí  hh  DispoFix 
 

  nebo   
KKotve    ejotherm   

 d    
 ní nebo   
    

 dle s  aumit 
DDispooFixx se na fasádní  desky nanáší celoploš  

hladítkem).  
   V20) je 

asádních ch desek - uumi --FF, , 
oopenPPeerrffeect,,   oopenn ,, iit openPPllus  aa  a  cementovou 
lepicí hmotou .  

rozp  se podklad  
ledn jotherm  --HH, ur  pro kotvení d  

 nebo 
 

UUpozor  aaplikaci ttepe nnavrhnout takk, abby byl 
    

FF.2   ppodkllad ze sáádro
ZZákladní nát   t   

   al 
 

 bo   
KKotvvení izolantu    ejotherm   

   
 ení nebo   

ZZákla    
 dle chnick   

 rrimerr. Dle savosti 
zaschnutí základního ná

1 hodina – hodin –  % relativní vlhkosti vzduchu) je 
pení adu s  

mit. 
ks/m2,  dinky ejotherm  --HH 

po nebo -
 

Ostatn bem, 
 

 cci oout tak, aby byl 
llhkosti v    ddesce i na jeejím  ppovrchu.  

FF.3 yy na podklad  zz plechu
   Murexin X- -K88 
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 dle staveb  
   ejotherm   
 ebo   mit 

 nick ebo   
ZZáklad     

   
t ch desek na podklad z plechu se provádí pomocí lepidel 

X – -K88.  
Pro kotvení se nky ejotherm  --HH 
minerálních zátek pro o -H nelze pou plechy, docházelo 
reakci  

 
 

FF.4 ZZatepleení  
 t MultiWhite v tl. min 5 mm 

  

++  
Pro štuko  nebo Pro strukturální povrch  

     aumit PremiumPrimer  
       

FF.5 ZZdvoojování zaateplovacích syy
sáno v   

FF.6 oofil
Pro  musí podklad 
prachu, mastnot a chu, podkladu a materiálu v 
+5  

FF.6.1 FFasádní dekorattivníí profily
FFasádní dekorativní profily se osazují  ..  se nanese rovn
síle 3-

ly se k lepicí hmotou  nanesenou na 
 KK  llepení fasáddnního dekoratiivníhho profilu k  ppodkladu a jejic

 r je  
cího koto s menšími zuby tak, 

 Prvky s 
kotv  

do tvaru V, lepidlo se odstraní do hloub
 se následn  nebo 

sspároovacíím lepidlem 2-3 x hmotou . Docílí se tak  profil 
bez vidi jení nalostí. Po  je 

  
e nanese lepidlo a 
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á ne
(nap fasádních y apod.) je nutno shora 

r. 46).
je oor,, 

, , , p nebo 
oolor í se v souladu s Po prvním 

usit jemn
papírem. 

vvrhuu oorativníchh 
 

vv  ffasádníchh proofil  
) se neklad

znat – 
omítkou.

í rofi - 3 mm a rozdíl se z

FF.6.2 PProfilyy 
ho izolan -

se celoplošn picí hmotou tt lepicí
 s sklo  , která kopíruj

provedena s m (min. 10 cm) mu armování plochy. 
Prvky s vyšš

och. 
PProfilyy zz yystupujícíí zz ffasádyy oo víí jjee t ii materiályy 

..)) 
VV hh vrstevv ffasády,, 
vv aakk d  

FF.6.33  ZZa
ch fasádních deskách vyt

dodávanou v rolích;

yrenu a vyz
z 

o profilu
z fasádního polystyrenu nebo z o skla se speciální povrchovou vrstvou.

V tepel ch vlastností v
voda.

OObr.. 4466– Fasádní profily



GG..

www.baumit.cz 66 Platí od 1. 6. 2022 

GG. UU ,,  
zateplovací

objekt jako celek a p  
ností objektu jako celku. a zp mu jsou ovl

 m ex
ení a nezbavují majitele nebo provozovatele objektu 

ejich vhodn  

GG.1 VVl
GG.1.1 
Zateplením objektu nebo jeho proporcí tepel

 jej
  je  bytech a 

místnostech. 

GG.1.2 ZZateplení a nní
zv. 

  st dsta

í in  místnostech s 
pelny a prádelny, a dalších m  koutech, kolem okenních 

Po z   
a zajistit dost rání  

áání  
 

  za den po dobu 10 minut. 
pením okenn

 och  e 
kondenzací vystupujícího  vlh

 

GG.2 
GG.2.1 

  objektem anebo v jeho blízkosti zvyšuje riziko napadení fasády 
my. se z hkost vzduchu, dochází k 

 fas
ítky škrába  st tost  vhodnou 

rubší zrnitostí a v 
blízkosti objektu   um ováním. 

GG.2.2 OOchraana  eed prronikáním vody.
ky 

a o odolnosti 
zabránit lokálnímu  

terá se otevírají ven, musí mít e otevírání, aby se zabránilo jejich kontaktu 
s at . 

v dl  
a fasádu ne  

konstrukcí. 
 prostupy 

kabe  vyl  minimalizací 
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  a p
s nut   

GG.2.3 
Anti í ba

  vrstev, nebo naopak 
 prohlubních mezi kamínky v  

posprejování. Z hto jší 
variant me  fasádní barvou. 

GG.2.4 
lnos na 

 
;

sprašování ídování povrchu;
k v omítkov  jeho spárách;

jedn prostupy, oplechování,
apod.).

kontroly je mentovat zápisem y je nutno 
odstranit. 

GG.2.5 
ávis

mítek, jejich vybavení pro u napadení), na tvaru objektu, jeho lokální expozici 
 

 
ely;

h cca 3-5 let o sády 

ka h cca 10-

GG.2.6 
Místní zn tek tami (písek

toty 
nerozmazaly po omítce a nedošlo k m  poškození omít , po
smetáku, je  
V  pra ení 

  je ich omytí nízkotlakou  vodou (pro 
omítky   . Vhodnost konkr

 a konk acovní postup (volbu pracovního 
eba konzultovat s  
nutno dbát, aby voda nevnikla pod vrstvu omítky. 

sm pár v omítce (n ace)  tavebními p  
 neb  poškození 

omítek. 

GG.2.7 OObnova ochrany omítky p íím
 obla

okál
, expozice stavby k pov nostním vl

 terv
biocidním prost

biocidní ochranou b by m
í z  , volby 

odpovídajícího chemic listu. 
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GG.2.8 
V ím  
izolantu a nahradit sou  U takto 

 m fa
  

GG.3 
GG.3.1 vvace zateploovacích syst

eme, aumit prová  tomu vyškolení. 
 omí  

oškrabáním. stra  
 v n  

 rální omítk tovou omítkou 
lze lepicí u hmotou 

átov , 
díky tí snášenlivost mítky s  

 omítku se lepicí  rozsahu 
cca 0,5 m x 0,5 m tl  a zapracuje se do ní sklotextilní sí

 klotextilní oviny za v  konec 
jedním tahem. V  lepicí 

ítce (viz Obr. 47), pro lep lepicí hmota 
na   o dní omítky, 
p d   lepicí 
bázi – PPowerFlex. 

  

vající povrch otryskat párou nebo tlakovou vodou, ne
s a odstranit.
Dle stavu fasád x 30 cm s 
v – ze o

h otryskat párou nebo tlakovo
ásti zcela  

Po oschnutí podkladu celopl  nebo 
PPowerFlex  (disperzní  s v enou sklotexti  

inu 
s  šroubovacím
trnem. Hlavy h
Po zaschnutí  a po jeho vyschnutí (cca 24 hod) se
p  .

Obr.. 447  – Zkouška zm  

Obr.. 448  – 
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GG.3.2 
  renovovat, v závislosti na stupni jejich  

 
Pro obvyklá pravidla respektující vzájemnou snášenlivost 

mat
ikonovou omítku nebo barvu atp.  

  116––    

  
 

aan
op

o
  

aau
mm

itt 
  

rr  

  
  

      

    

  
ooppo   ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ((+)  

  ((++))  ++  ++  --  ++  ++  ++  --  
aaumiit     

uura oolor)  --  ++  ((+)  --  ++  ++  ++  --  
  

  ++  ++  ((+)  ++  ++  ++  ++  ++  
  

  ((++))  ++  ((+)  --  ++  ++  ++  --  
ttar   
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