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1.  ÚVOD

 Tento technologický předpis montáže slouží jako pomůcka pro zdárnou aplikací vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů Ceresit Ceretherm a je zaměřen na technické požadavky ETICS s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu (EPS) 
nebo s minerální vatou (MW), s konečnou povrchovou úpravou omítkou, nebo omítkou s nátěrem a s maximální plošnou 
hmotností vrchního souvrství 20kg/m2, spojovaných s podkladem pomocí lepící hmoty, nebo lepící hmoty a hmoždinek.

 
1.1.  Názvosloví, normy a legislativa
 ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém (External thermal insulation composite system)
   sestava z průmyslově zhotovovaných výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, zabudovávaná přímo na stavbě  

  zhotovitelem dle konkrétní specifikace systému a dokumentace ETICS, v následujícím složení:
   - lepící hmota
   - tepelně izolační výrobek (desky, lamely)
   - mechanicky upevňovací prostředky (jsou-li součástí ETICS)
   - stěrková hmota pro základní výztužnou vrstvu
   - výztuž pro základní výztužnou vrstvu
   - konečná povrchová úprava  
 ETAG  řídící pokyny pro evropské technické schválení (Guideline for European Technical Approval) 
 ETAG 004 řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou  

  (ETICS)
 ETAG 014 řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových kotev pro ukotvení ETICS
 ETA evropské technické osvědčení (European Technical Approval)
 EOTA TR EOTA hodnotící zpráva (Technical Report)
 STO národní technické osvědčení
 DOP / POV prohlášení o vlastnostech výrobku
 EPS  fasádní pěnový polystyren (expanded polystyrene)
 XPS  extrudovaný polystyren (extruded polystyrene)
 MW   minerální vlna (mineral wool)
 PF tuhá fenolická pěna 
 BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 ČSN 732901:2017 provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
 ČSN 73 2902:2011 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) – navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení 

s podkladem
 ČSN 73 0810:2016 požární bezpečnost staveb – společná ustanovení
 ČSN 13 162+A1:2016 tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - 

specifikace
 ČSN EN  13 163+A2:2017 tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 

polystyrénu (EPS)
 ČSN 73 3610 Z1:2008 navrhování klempířských konstrukcí
 ČSN EN 206+A1:2018 beton-specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

 Podklad – nová nebo stávající nosná stavební konstrukce i vč. vrchního souvrství, na kterou se aplikuje ETICS
 Penetrační nátěr - vrstva zabezpečující spolupůsobení aplikované lepící hmoty s podkladem 
 Vyrovnávací hmota – hmota určená pro zajištění potřebné rovinatosti podkladu s požadovanou pevností a soudržností (např. 

Ceresit CD25)
 Lepící vrstva – vrstva zajišťující prostřednictvím lepící hmoty trvalé spojení s podkladem
 Mechanicky upevňovací prostředek – konstrukční prvek, který zajišťuje vzájemné spojení ETICS s nosnou vrstvou podkladu
 Hmoždinka – druh mechanického upevňovacího prostředku, který je tvořen z plastového pouzdra s talířkem a rozpěrným 

prvkem z polymeru nebo kovu (případně kombinací), který přenáší síly působící kolmo k povrchu ETICS
 Tepelně izolační vrstva – izolační část ETICS, vytvořena z tepelně izolačních materiálů EPS, XPS, MW, fenolické pěny PF
 Základní výztužná vrstva – vrstva zajišťující díky vyztužení mechanickou odolnost ETICS a následně požadovanou rovinatost 

pro aplikaci konečné povrchové úpravy. Je tvořena ze stěrkového tmelu vyztuženého tkaninou ze skleněných vláken
 Konečná povrchová úprava – omítková úprava povrchu s případným základním podomítkovým nátěrem na základní výztužné 

vrstvě a s případným fasádním nátěrem na omítce 
 Součást ETICS – průmyslově zhotovený výrobek určený dokumentací ETICS jako vhodný pro zabudování do systémů ETICS 

na stavbě (např. tepelně izolační prvky pro kotvení)  
 Příslušenství ETICS - průmyslově zhotovený výrobek pro provádění ETICS, který není zahrnut ve specifikaci skladby ETICS 

(např. lišta ukončovací, zakládací, rohová, dilatační) 
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 Dekorativní prvek – průmyslově zhotovený výrobek jako prvek pro výraznější architektonické dotvarování vnějšího povrchu ETICS 
 Soudržnost podkladu – napětí v tlaku kolmo k podkladu potřebné k porušení podkladu
 Přídržnost lepící vrstvy k podkladu – napětí v tlaku kolmo k podkladu potřebné k odtržení hmoty od podkladu
 Světelná odrazivost konečné povrchové úpravy – procentuální podíl z dopadající světelné energie na vnější povrch ETICS, 

který se od tohoto povrchu odráží (udáván koeficientem HBW v %)
 Výrobce ETICS - právnická nebo fyzická osoba, která navrhla z certifikovaných součástí ETICS nebo která vyrobila součást 

nebo součásti ETICS a navrhla ETICS. Odpovídá tedy za ETICS a uvádí ho na trh podle zvláštních předpisů
 Zhotovitel ETICS - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění ETICS, která ETICS zabudovává do stavby. Zhotovitel 

ETICS musí mít pro tuto činnost odbornou kvalifikaci

1.2.  Materiály Ceresit v kontaktních zateplovacích systémech
 Pro bližší specifikace jednotlivých výrobků použijte konkrétní technické listy
 
1.2.1 Penetrační a impregnační hmoty
 CT15  Základní nátěr pod silikátové omítky
 CT16   Základní nátěr pod všechny typy omítek, krom silikátových
 CT17  Hloubkový penetrační nátěr na savý podklad
 CT19  Kontaktní penetrace SuperGrip na kritické podklady 
 CN94  Speciální penetrační nátěr na savé (ředit 1:3) 
    a nesavé podklady
 CT99  Přípravek proti plísním
 CT98   Přípravek na čištění fasád

1.2.2 Lepící a stěrkové hmoty
 ZS  Lepící hmota na EPS
 ZU  Lepící a stěrková hmota na EPS
 CT80  Univerzální lepící a stěrková hmota na EPS, XPS, MW a PF
 CT83  Lepící hmota na EPS
 CT84   PU lepící hmota k lepení EPS a XPS  
 CT85  Lepící a stěrková hmota na EPS
 CT87  Bílá stěrková hmota na EPS a MW
 CT180  Lepící hmota na MW
 CT190  Lepící a stěrková hmota na MW
 CT100  Disperzní lepící a stěrková hmota na EPS
 WhiteTeq  Vyplňovací PU pěna se zvýšenou tepelnou a zvukovou izolací 
 Thermo Universal Univerzální lepící a stěrková hmota na EPS, MW a XPS

1.2.3 Výztužná tkanina – perlinka
 CT325  Síťovina se skelným vláknem o plošné hmotnosti min. 145 nebo 165g/m2 
 CT327  Síťovina se skelným vláknem o plošné hmotnosti min. 330g/m2

1.2.4 Mechanické kotvy – hmoždinky
 CT330   Mechanicky upevňovací prostředek, hmoždinky – kotvící prvek s plastovým trnem
 CT335   Mechanicky upevňovací prostředek, hmoždinky – kotvící prvek s kovovým trnem

1.2.5 Konečná povrchová úprava – omítky
 CT137  Hlazená minerální omítka
 CT60, CT64  Rýhovaná / hlazená akrylátová omítka
 CT72, CT73  Rýhovaná / hlazená silikátová omítka
 CT174, CT175  Rýhovaná / hlazená silikon-silikátová omítka
 CT74, CT75  Rýhovaná / hlazená silikonová omítka
 CT77   Silikon-akrylátová mozaiková omítka
 CT79  Hlazená elastomerová omítka 
 CT34   Hladká minerální omítka
 CT174 Machine Silikon-silikátová omítka výlučně pro strojní aplikaci
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1.2.6 Konečná povrchová úprava – fasádní nátěry
 CT42  Fasádní nátěr akrylátový
 CT54  Fasádní nátěr silikátový
 CT48  Fasádní nátěr silikonový
 CT49 Silix XD  Fasádní nátěr nanosilikonový

2.  ETICS – Vnější TEpElně IzOlační KOmpOzITní SySTém

 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy Ceresit Ceretherm s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu (EPS) nebo s minerální 
vatou (MW), s konečnou povrchovou úpravou omítkou, nebo omítkou s nátěrem a s maximální plošnou hmotností vrchního 
souvrství 20kg/m2, spojovaných s podkladem pomocí lepící hmoty, nebo lepící hmoty a hmoždinek. Nosnou podkladovou 
konstrukci tvoří cihelné, nebo betonové zdivo.

2.1.  Kontaktní  zateplovací systémy Ceresit Ceretherm s EPS

2.1.1  Ceresit Ceretherm Popular
 Ekonomický a spolehlivý systém, v následujícím složení (dle ETA-08/0309 z 30/06/2016):
 - lepící vrstva:  lepící malta Ceresit ZS, lepící a stěrková malta Ceresit ZU, lepící PU pěna Ceresit CT84   
 - izolační materiál:   izolační  desky  z  pěnového  polystyrénu  Ceresit  CT315 (bílý)  nebo  srovnatelné  dle ČSN EN 13163,  

   označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému výlučně lepeném,  
   od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením

 - mechanické kotvení: kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem  
   oznčované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm,  
   tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)   

 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a vice 
    lepící a stěrková malta Ceresit ZU
 - základní nátěr: pod silikátové omítky Ceresit CT15
    pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
 - povrchová úprava: omítka minerální „hladká“ Ceresit CT34
    omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77
    omítka elastomerová „hlazená“ Ceresit CT79
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720
    Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu
    dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate
    akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

2.1.2  Ceresit Ceretherm Universal EPS, XPS a PF
 Univerzální systém pro EPS, v následujícím složení (dle ETA-13/0535 z 28.09.2016): 
 Univerzální systém s XPS, v následujícím složení (dle ETA-13/0807 z 05.12.2016): 
 Univerzální systém s EPS, XPS a PF, v následujícím složení (dle STO-2017-0991/P z 21.4.2017):
 Systém splňuje požadavky Kvalitativní třídy A dle požadavku TP CZB 01-2015 z 15.03.2018:
 - lepící vrstva:  lepící a stěrková malta Ceresit CT80, nebo Thermo Universal   
 - izolační materiál:   EPS: izolační desky z pěnového polystyrénu Ceresit CT315 (bílý / šedý) nebo srovnatelné dle
    ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému  
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   výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením
    XPS: továrně vyrobený extrudovaný polystyrén (XPS) podle normy EN 13164, s tloušťkou do 360mm
 - mechanické kotvení: kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem  

   oznčované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014)
 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a vice
    lepící a stěrková malta Ceresit CT80, nebo Thermo Universal
 - základní nátěr: pod silikátové omítky Ceresit CT15
    pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
 - povrchová úprava: omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60, Ceresit CT60 Visage
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720
    Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu
    dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate
    akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD
 Poznámka: dle národního technického osvědčení STO-2017-0991/P je systémové řešení ETICS rozšířeno o použití tepelněizolač-

ních desek z tuhé fenolické pěny PF, kde izolační prvek splňuje požadavky dle ČSN EN 13 166+A2 (Kingspan Kooltherm K5).

2.1.3  Ceresit Ceretherm Classic
 Odolný a trvanlivý systém, v následujícím složení (dle ETA-09/0014 ze dne 31.03.2016):
 - lepící vrstva:  lepící malta Ceresit CT83, lepící a stěrková malta Ceresit CT85, lepící PU pěna Ceresit CT84   
 - izolační materiál:   izolační desky z pěnového polystyrénu Ceresit CT315 (bílý / šedý) nebo srovnatelné dle  

   ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému  
   výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.

 - mechanické kotvení: kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem  
   oznčované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm,  
   tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)

 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a vice
    lepící a stěrková malta Ceresit CT85
 - základní nátěr: pod silikátové omítky Ceresit CT15
    pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
 - povrchová úprava: omítka minerální „hladká“ Ceresit CT34 
    omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77
    omítka elastomerová „hlazená“ Ceresit CT79
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720
    Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu
    dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate
    akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD
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2.1.4  Ceresit Ceretherm Premium
 Vysoce odolný systém s prémiovými užitnými vlastnostmi, v následujícím složení (dle ETA-08/0308 ze dne 30.06.2016):
 - lepící vrstva:  lepící malta Ceresit CT83, bílá lepící a stěrková malta Ceresit CT87, lepící PU pěna Ceresit CT84
 - izolační materiál:   izolační  desky  z  pěnového  polystyrénu  Ceresit  CT315 (bílý / šedý)  nebo  srovnatelné  dle 
    ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému  

   výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
 - mechanické kotvení: kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem  

   oznčované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm,  
   tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)

 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a vice
    bílá lepící a stěrková malta Ceresit CT87
 - základní nátěr: nepoužívá se
 - povrchová úprava: omítka minerální „hladká“ Ceresit CT34 
    omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77
    omítka elastomerová „hlazená“ Ceresit CT79
    akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD
 Poznámka: v případě lokálního vyrovnání výztužné vrstvy broušením, je nezbytné v celé ploše použit pod povrchovou
 úpravu základní nátěr Ceresit CT15, nebo Ceresit CT16

2.1.5  Ceresit Ceretherm Impactum
 Systém s extrémní odolností vůči mechanickému poškození, v následujícím složení (dle ETA-13/0086 ze dne 08.02.2017):
 - lepící vrstva:  lepící malta Ceresit ZS, Ceresit CT83, lepící a stěrková hmota Ceresit ZU, Ceresit CT80, Ceresit CT85  

   a Thermo Universal
 - izolační materiál:   izolační  desky  z  pěnového  polystyrénu  Ceresit  CT315 (bílý /šedý)  nebo  srovnatelné  dle 
    ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému  

   výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
 - mechanické kotvení: kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem  

   oznčované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm,  
   tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN)

 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325 s hustotou 145g/m2 a více, 
    nebo Ceresit CT327 s hustotou 330g/m2 a vice dle požadavku na mechanickou odolnost systému
    bezcementová dispérzní lepící a stěrková malty Ceresit CT100 Impactum
 - základní nátěr: nepoužívá se
 - povrchová úprava: doporučená omítka elastomerová „hlazená“ Ceresit CT79
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77
 Poznámka: mechanická odolnost (20J, 40J, 60J, 100J) pro jednotlivé skladby 

systémů je deklarovaná hodnotící  zprávou ITB z ledna 2013 (Evalution report) 
při použití elastomerové omítky Ceresit CT79 s HBW pod 25%, je nezbytné jako 
izolační materiál použít izolační desky z pěnového polystyrénu Ceresit CT315 - 
BÍLÝ, označované jako EPS 70F a EPS 100F       
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2.1.6  Ceresit Ceretherm Visage
 Systém s povrchovými úpravami imitujícími přírodní materiály, v následujícím složení (dle ETA-11/0395 ze dne 23.03.2017):
 - lepící vrstva:  lepící malta Ceresit CT83
  - izolační materiál:   izolační  desky  z  pěnového  polystyrénu  Ceresit  CT315 (bílý / šedý)  nebo  srovnatelné  dle 
    ČSN EN 13163, označené jako EPS 70F a EPS 100F, s tloušťkou desky od 20mm do 420mm v systému  

   výlučně lepeném, od 50mm do 420mm v systému lepeném s mechanickým kotvením.
 - mechanické kotvení: kotvy s plastovým trnem označované jako Ceresit CT330, kotvy s kovovým nebo kombinovaným  

   trnem oznčované jako Ceresit CT335. ( S parametry mechanické kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm,  
   tuhost talířku ≥0,3kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,38kN) 

 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a více
    lepící a stěrková malta Ceresit CT85
 - základní nátěr: Ceresit CT16
 - povrchová úprava: omítka s designem cihlového zdiva Ceresit CT60 0,5mm 
    Visage Acryllc Plaster
    omítka s designem struktury pískovce a granitu Ceresit CT710 
    Visage Natural Stone Plaster / Super
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 
    Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu 
    dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate
    omítka s designem pohledového betonu Ceresit CT760 
    Visage architectural concrete
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77

2.2.  Kontaktní zateplovací systémy Ceresit Ceretherm s MW

2.2.1  Ceresit Ceretherm Universal MW
 Univerzální systém pro minerální vlnu, v následujícím složení (dle ETA-14/0127 ze dne 29.12.2016):
 Univerzální systém s MW a PF, v následujícím složení (dle STO-2017-0992/P z 21.4.2017):
 Systém splňuje požadavky Kvalitativní třídy A dle požadavku TP CZB 01-2015 z 15.03.2018:
 - lepící vrstva:  lepící a stěrková malta Ceresit CT80 nebo Thermo Universal
 - izolační materiál:   izolační  desky  z  minerální vlny  Ceresit  CT320 s podélným  nebo kolmým vláknem, nebo 
    srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
 - mechanické kotvení: kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem oznčované jako Ceresit CT335. ( S parametry mechanické  

   kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)
 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a více
    lepící a stěrková malta Ceresit CT80 nebo Thermo Universal
 - základní nátěr: pod silikátové omítky Ceresit CT15
    pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
 - povrchová úprava: omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60, Ceresit CT60 Visage
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720
    Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu
    dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate
    akrylátový fasádní nátěr Ceresit CT42
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD
 Poznámka: dle národního technického osvědčení STO-2017-0992/P je systémové řešení ETICS rozšířeno o použití tepelněizolačních 

desek z tuhé fenolické pěny PF, kde izolační prvek splňuje požadavky dle ČSN EN 13 166+A2 (Kingspan Kooltherm K5).
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2.2.2  Ceresit Ceretherm Classic Wool
 Paropropustný a odolný systém, v následujícím složení (dle ETA-09/0026 ze dne 04.09.2017):
 - lepící vrstva:  lepící malta Ceresit CT180 nebo lepící a stěrková malta Ceresit CT190
 - izolační materiál:   izolační  desky  z  minerální vlny  Ceresit  CT320 s podélným  nebo kolmým vláknem, nebo 
    srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
 - mechanické kotvení: kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem oznčované jako Ceresit CT335. (S parametry mechanické  

   kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)  
 - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a více

    lepící a stěrková malta Ceresit CT190
 - základní nátěr: pod silikátové omítky Ceresit CT15
    pod minerální, akrylátové, silikon-silikátové, silikonové omítky Ceresit CT16
 - povrchová úprava: omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77
    omítka elastomerová „hlazená“ Ceresit CT79
    omítka s designem pískovce a granitu Ceresit CT710 Visage Natural Stone Plaster / Super
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage Wood Plaster vč. impregnačních nátěru v odstínu
    dřeva Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate 
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD

2.2.3  Ceresit Ceretherm Premium Wool
 Vysoce paropropustný systém s prémiovými užitnými vlastnostmi, v následujícím složení (dle ETA-09/0037 ze dne 26.09.2016):
 - lepící vrstva:  lepící a stěrková malta Ceresit CT190 nebo bílá lepící a stěrková malta Ceresit CT87
 - izolační materiál:   izolační  desky  z  minerální vlny  Ceresit  CT320 s podélným nebo kolmým vláknem, nebo 
    srovnatelné dle ČSN EN 13162, s tloušťkou desky od 80mm (40mm – MW lamela) do 360mm
 - mechanické kotvení: kotvy s kovovým nebo kombinovaným trnem oznčované jako Ceresit CT335. ( S parametry mechanické  

   kotvy: ETAG 014, velikost talířku ≥60mm, tuhost talířku ≥0,5kN/mm, odolnost destičky vůči zatížení ≥1,23kN)
  - výztužná vrstva: tkanina ze skelných vláken označovaná jako Ceresit CT325, s hustotou 145g/m2 a vice
    bílá lepící a stěrková malta Ceresit CT87
 - základní nátěr: nepoužívá se
 - povrchová úprava: omítka minerální “hlazená” Ceresit CT137
    omítka akrylátová “hlazená” Ceresit CT60
    omítka akrylátová “rýhovaná” Ceresit CT64
    omítka silikátová “hlazená” Ceresit CT72
    omítka silikátová “rýhovaná” Ceresit CT73
    omítka silikon-silikátová “hlazená” Ceresit CT174
    omítka silikon-silikátová “rýhovaná” Ceresit CT175
    omítka silikonová “hlazená” Ceresit CT74
    omítka silikonová “rýhovaná” Ceresit CT75
    omítka silikon-akrylátová mozaiková Ceresit CT77
    omítka elastomerová „hlazená“ Ceresit CT79
    minerální omítka s designem dřeva Ceresit CT720 Visage 
    Wood Plaster vč. impregnačního nátěru v odstínu dřeva 
    Ceresit CT721 Visage Wood Colour Impregnate
    silikátový fasádní nátěr Ceresit CT54
    silikonový fasádní nátěr Ceresit CT48
    nanosilikonový fasádní nátěr Ceresit CT49 Silix XD
 Poznámka: v případě lokálního vyrovnání výztužné vrstvy broušením, je nezbytné v celé ploše použit pod povrchovou 
 úpravu základní nátěr Ceresit CT15, nebo Ceresit CT16.
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3.  pODKlaDy prO prOVáDění ETICS CErESIT CErEThErm

 Každý zateplovaný objekt je jiný a vyžaduje jiné administrativní náležitosti. Zateplení pláště stavby se podle §2 odst. 5 stavebního 
zákona hodnotí jako stavební úprava. Stavební zákon vymezuje v §103 odst. 1 písm. d) ty stavební úpravy, které nevyžadují 
ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu, a v §104 odst. 1 písm. k) pak ty stavební úpravy, které naopak vyžadují 
ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úpravy, které svým rozsahem nespadají ani do jednoho vymezení, poté vyžadují stavební 
povolení. 

 Konkrétně je teda pro dané zateplení pláště stavby nezbytné posuzovat, zda dochází ke změně vzhledu stavby (změna barvy 
fasády, tvar, velikost, barva a dělení nových okenních výplní, které bývají nedílnou součástí zateplení pláště stavby), zda se 
zateplovaný objekt nenachází na hranici stavební parcely, zda zateplení pláště stavby ovlivní změnu zastavěné plochy, zda má 
návrh zateplení pláště stavby vliv na požární bezpečnost stavby, což následně jednoznačně stanoví stupeň stavebního řízení.

3.1.  Projektová dokumentace
 Každý objekt je jiný a vyžaduje nejen správný návrh volby zateplovacího systému, ale komplexní posouzení celé obálky budovy, 

zhodnocení konkrétních variant s ohledem na plánovanou úsporu a návratnost investic. 
 Společnost Henkel ČR spol. s r.o. doporučuje pro každé takovéto řešení stavební úpravy vypracování projektové dokumentace 

osobou s oprávněním k projekční činnosti ve výstavbě. Správné projektové řešení není jen o vhodnosti volby zateplovacího 
systému, ale správné vypracování a posouzení všech proměnných je nedílnou složkou, která ovlivňuje kvalitu a živostnost celého 
systému a stavby samotné.  

 Obsah projektové dokumentace je dán podle patřičného stupně stavebního řízení vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely 
62/2013 (doporučený rozsah je také součástí ČSN 73 2901 v příloze A).

 Nutnou součástí projektu je statické zhodnocení, tepelně technické zhodnocení konstrukcí (ve stavu původním i ve stavu s navrženými 
stavebními úpravami pro dosažení teplených úspor), požárně bezpečnostní zhodnocení a řešení stavebních detailů. - 

3.2.  Stavební dokumentace k provádění ETICS
 Stavební dokumentací se rozumí již konkrétní detailní návrh řešení, který navazuje a je v souladu s projektovou dokumentací pro 

danou stavbu a s dokumentací ETICS. Je to soubor dokumentů pro dodávku a provedení ETICS, který obsahuje zejména:
 -  specifikace vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému – ETICS (přesná skladba s konkretizováním názvů jednotlivých  

  výrobků, specifikace izolačního materiálu vč. navržené tloušťky, rozmístění, poloha a navržený počet mechanického kotvení  
  v jednotlivých zónách fasády – kotevní schéma, specifikace příslušenství a všech navržených součástí ETICS

 - dokumentaci ETICS
 - údaje o provedených průzkumech, šetřeních a zjištěních
 -  postupy, podmínky a jiná možná omezení pro provedení konkrétního ETICS, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci
 - detaily pro provedení konkrétního ETICS, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci
 -  dokumentaci skutečného provedení (zakreslení všech zrealizovaných odchylek od schválené projektové dokumentace,  

  zmapování všech prvků schovaných ve stavební konstrukcí, nebo zakrytých navrženým zateplením pláště stavby – rozvody  
  elektroinstalace, vody, kanalizace aj.)  

3.3.  Dokumentace ETICS Ceresit
 Dokumentací ETICS se rozumí technická specifikace k daným produktům, uceleným systémovým řešením, které jsou nezbytné pro 

zdárný návrh, zpracování a realizaci konkrétního řešení ETICS. Za jejich správnost a aktualizaci odpovídá výrobce ETICS a jejím 
obsahem bývá zejména:

 -  Technologický předpis montáže ETICS systému - Ceresit Ceretherm
 -  Prohlášení o vlastnostech 
 -  Prohlášení o shodě
 -  Technické listy jednotlivých produktů 
 -  Bezpečnostní listy jednotlivých produktů
 - Technické detaily řešení 
 -  Technické atesty, doplňující certifikáty a osvědčení

3.4.  Protipožární bezpečnostní řešení
 Pro návrh a provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů Ceresit Ceretherm je nezbytné dodržení požadavku 

aktuálních protipožárních norem, kterými jsou především ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení 
(s účinností od 1.8.2016) a ČSN 73 0834-Z2 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb (s účinností od 1.3.2013)   

3.5.  Kontrolní činnost
 Všeobecné požadavky na vykonávání kontrolní činnosti při realizaci je dán normou ČSN 73 2901, jeho provádění se dokumentuje 

a jedná se především tyto činnosti kontroly:
 -  Povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastněných  
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  na zavádění preventivních opatření zabraňujících výskytu neshod a provádění identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti
 -  Postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu
 -  Postupy a podmínky přejímky, skladování a manipulace se součástmi ETICS
 - Postupy pro realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo neshody vlastností ETICS   

  a preventivní opatření vedoucí k omezení neshod
 -   Postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS, projektové nebo stavební  

  dokumentace 
 Součástí systému kontroly provádění ETICS je KZP (Kontrolní a zkušební plán) zpracovaný pro konkrétní realizaci
 Rozsah provádění kontrolní činnosti

Konkrétní operace Předmět kontroly

Posouzení podkladu Splnění požadavku na podklad dle kapitoly 5.2 (popřípadě 5.3 a 5.4)

Součásti a příslušenství Shoda dodaných produktů se specifikací systémového řešení výrobce ETICS

Doba zpracovatelnosti Kontrola expirační doby, množství a stavu součástí ETICS

Lepení desek tepelné izolace

Kontrola osazeného příslušenství ETICS, vč. osazení navržených případně stávajících 
prvků (zakládací lišty, klempířské prvky...)
Plocha a rozmístění lepící hmoty
Kontrola klimatických podmínek a souvisejících povinností pro danou činnost
Kontrola tloušťky izolační desky
Kontrola dodržení původních dilatačních spár
Kontrola velikosti spár mezi deskami, případná vhodnost úpravy
Kontrola vazby desky v ploše, v okrajových oblastech, v nároží a v oblasti výplní otvorů
Kontrola rozsahu zateplení ETICS v ostění otvorových výplní   
Kontrola rovinatosti a celistvosti vrstvy tepelné izolace

Mechanické kotvení

Kontrola technologie vrtání a technologie montáže (druh vrtáku, průměr a délka vrtáku, 
technologie vrtání)
Kontrola počtu hmoždinek
Kontrola rozmístění hmoždinek
Kontrola osazení a pevnosti hmoždinek

Provádění základní vrstvy

Kontrola čistoty a vlhkosti desek tepelné izolace
Kontrola klimatických podmínek a souvisejících povinností pro danou činnost
Kontrola přebroušení při vystavení slunečnímu záření a UV déle jak 14 dní u EPS
Kontrola přítomnosti zesilujících prvků vyztužení (diagonály, rohy, zakončovací lišty)
Kontrola přítomnosti určeného zesilujícího vyztužení pro zvýšení mech. odolnosti ETICS
Kontrola přesahu jednotlivých pásů výztužné tkaniny ze skelných vláken
Kontrola polohy a uložení výztužné tkaniny ze skelných vláken bez deformací
Kontrola dodržování technologických přestávek
Kontrola rovinatosti výztužné základní vrstvy   
Kontrola krytí výztužné tkaniny ze skelných vláken
Kontrola celkové tloušťky základní vrstvy

Provádění konečné povrchové 
úpravy

Kontrola vyzrálosti základní vrstvy
Kontrola čistoty a vlhkosti základní vrstvy
Kontrola přítomnosti a správné aplikace vhodného podomítkového základního nátěru
Kontrola shody struktury a barevnosti navrženým odstínem
Kontrola shody jednotné šarže produktu v jedné ploše
Kontrola klimatických podmínek a souvisejících činností pro dobu zrání konečné povr-
chové úpravy 

 V průběhu provádění jednotlivých etap doporučujeme výše zmíněné činnosti kontrolovat a písemně přebírat, např. podle celků, které rozděluje 
naše tabulka.

 Před vlastním zahájením prací je nezbytné převzít lešení a před vlastním odstraněním kontrolujeme veškeré detaily provedení (provedení 
a utěsnění spár, kontrola osazení oken, klempířských prvků, kvalitu a vhodnost osazení prvků na fasádě, kvalitu provedení nátěrů, aj.)  
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4.  pODmínKy prOVáDění ETICS

 Navržený a následně realizovaný ETICS musí být v souladu s celkovou bezpečností budovy a osob nacházejících se uvnitř nebo 
v jejím okolí, proto musejí být všechny systémy důkladně testovány, schvalovány a dodržovány veškeré technické požadavky, 
na které je kladen patřičný důraz. 

 Systémy ETICS, které požádaly o Evropské technické schválení, deklarují životnost systému minimálně 25 let, ale to s nezbytným 
ohledem na mnoho podstatných faktorů.

4.1.  Obecné zásady
 Pro dosažení požadované kvality a životnosti je nezbytné dodržet několik obecných zásad:
 - při aplikaci vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému (ETISC) je nezbytné vycházet z projektové  

  dokumentace a technické zprávy pro daný objekt
 - před vlastní aplikací ETICS doporučujeme provést výpočet tepelně technického a vlhkostního posouzení jednotlivých konstrukcí
 - před vlastní aplikací ETICS musí být demontovány všechny nepotřebné, zastaralé, nefunkční prvky (rozvody sítí, hromosvodů,  

  dešťových svodů, dekoračních a přilehlých nenosných konstrukcí, aj.) 
 - před vlastní aplikaci ETICS musí být dokončeny všechny související práce s fasádou (především jde o výměnu otvorových výplní,  

  rozvody sítí, ostatních klempířských prvků, sanace podkladových konstrukcí, střešní konstrukce aj.), nově zabudované prvky, jako  
  jsou např. truhlářské výrobky, které nezbytné chránit před znečištěním, včetně okolního prostředí a zeleně

 - před vlastní aplikací ETICS musí být veškeré trvalé poškození nosné i nenosné podkladové konstrukce odborně sanovány
 - před vlastní aplikaci ETICS musí být označeny veškeré trasy nových i stávajících rozvodů, aby při aplikaci kotvení hmoždinek  

  nedošlo k jejich poškození 
 - doporučujeme vycházet pro veškerá konstrukční řešení z podrobně zpracovaných detailů, které jsou nedílnou součástí projektové  

  dokumentace 
 - při použití stavebního lešení nebo případné aplikace ETICS se závěsných lávek neopomenout zohlednit odsazení od stávající  

  fasády s ohledem na tloušťku navržené izolační vrstvy a manipulačního prostoru 
 - nové provedení hromosvodů musí být v souladu s ČSN EN 62305 i v návaznosti na protipožární opatření stanovené ČSN 730810
 - klempířské prvky provádíme v souladu s dokumentací k provádění ETICS v návaznosti na ČSN 736310, kde odsazování  

  klempířských prvků zařezáním do ETICS při narušení základní výztužné vrstvy není přípustné 
 - při výběru materiálu a návrhu konstrukčního řešení oplechování bereme v potaz případné negativní vlivy vyvolávající korozitivní  

  účinky materiálu
 - osazované konstrukce, prvky (např. dešťové svody) musí být od vnějšího líce ETICS odsazeny min. 30mm, prvky prostupující  

  ETICS musí být vyspádovány směrem od vnějšího povrchu ETICS, aby srážková voda nestékala na povrchovou úpravu

4.2.  Klimatické podmínky
 Teplota podkladu a ovzduší je po dobu všech technologických procesů aplikace ETICS minimálně +5°C a maximálně +25°C, 

vyjímku tvoří aplikace silikátových omítek Ceresit CT72 a CT73, kdy je minimální teplota pro aplikaci +8°C a u mozaikových 
omítek Ceresit CT77 a omítek Ceresit Visage CT710, CT760, kdy je minimální teplota pro aplikaci +10°C.  

 Relativní vlhkost musí být maximálně 85%, pokud není dokumentací ETICS stanoveno jinak. 
 V případě potřeby aplikace při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu je pro aplikace cementových lepících a stěrkových hmot 

možno použít přísadu Ceresit CT280. Pro aplikace omítkových, základních a fasádních nátěrových hmot se používá přísada 
Ceresit CT240. Podmínky použití a dávkování jsou blíže popsány v technických listech výrobku.

 Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty okolního prostředí (například brzké jarní, pozdní podzimní) mohou podstatně ovlivňovat 
dobu zrání základní výztužné vrstvy a povrchové úpravy. Proto je nezbytné počítat s delší dobou zrání, než je prezentováno 
v technických listech jednotlivých výrobků.

 Po dobu všech technologických procesů aplikací ETICS a zrání jednotlivých hmot, musí být dále zajištěna ochrana před deštěm 
a přímým slunečním zářením. Při silném větru narušujícím řádné a kvalitní provádění ETICS jsou jednotlivé procesy aplikace 
nepřípustné. Z důvodu eliminace vlivu klimatických podmínek doporučujeme opatřit stavební lešení ochrannými sítěmi, které eliminují 
veškeré případné neshody. Zvýšenou pozornost z hlediska ochrany před negativními vlivy přímého slunečního záření vyžadují některé 
výrobky - EPS s přídavkem grafitu (šedý EPS), plastové mechanické kotvy, aplikace povrchových úprav v tmavých odstínech aj.

4.3.  Doprava a skladování
 Veškeré výrobky určené pro aplikaci ETICS se přepravují a skladují v původních a nepoškozených obalech. Při skladování je 

nezbytné hlídat a dodržovat lhůtu skladovatelnosti, která je vždy uvedena na obalu.
 Hmoty dodávané v suchém, sypkém a pytlovaném stavu, ale i v pastovité formě (omítky a nátěrové hmoty) skladujeme v suchém 

prostředí, chráníme před mrazem a přímému slunečnému záření. 
 Desky tepelné izolace skladujeme na plocho v suchém prostředí a chráníme před mechanickým poškozením. Desky EPS, XPS 

chráníme navíc před organickými rozpouštědly a UV zářením (obzvláště desky EPS s příměsi grafitu nebo sazí). Desky PF je 
nezbytné dokonale chránit před všem formám vlhkosti a bodové zátěži (např.přitížení cihlou).

 Síťovinu se skelným vláknem (perlinku) přepravujeme a skladujeme v rolích na stojato v suchém prostředí, chráníme před UV 
zářením a tlakovému namáhání, vyvolávající trvalou deformaci.
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 Hmoždinky chráníme před mrazem a UV zářením
 Příslušenství ETICS (lišty) skladujeme na rovné podložce, chráníme před mechanickým poškozením a v případě potřeby před UV zářením.

4.4.  Nářadí, vybavení a použité pomůcky
 K bezchybnému zpracování podle Technologického předpisu montáže systémů Ceresit Ceretherm a příslušných norem je nezbytné 

používat kvalitní nářadí, které je určeno pro danou konkrétní činnost. Z tohoto důvodu se je nezbytné řídit údaji výrobce, které se 
daného nářadí týkají, aby bylo možné zaručit bezchybné zpracování. 

 U kovového nářadí je nutno dbát zejména na jeho nerezové provedení a v pravidelných časových intervalech provádět vizuální 
kontrolu stavu a funkčnosti.

5.  TEChnOlOGICKÝ pOSTUp mOnTáŽE
 
5.1.  Všeobecná stavební připravenost
 Požadavek na rovinnost podkladu je dán v závislosti na způsobu spojení ETICS s podkladem.
 Systém výlučně lepený    - max. odchylka 10mm/m
 Systém lepený vč. mechanického kotvení  - max. odchylka 20mm/m
  Systémy Ceresit Ceretherm jsou certifikovány jako systémy výlučně lepené, částečně lepené s mechanickým kotvením a mechanicky 

kotvené s dodatečným lepením. Pří aplikaci výlučně lepeného systému je nezbytné vycházet z národních aplikačních požadavků.
 Poznámka:
 Při aplikaci ETICS s tepelněizolačními deskami z tuhé fenolické pěny PF, je pro zdárnou aplikaci doporučena maximální odchylka 

podkladu do 10mm/1m - při částečném lepení se styčnou plochou lepícího spoje min.40% - rámeček a tři terče,  do 5mm/1m - při 
celoplošném lepeni desek k podkladu - lepení na hřeben. Systém je vždy certifikován jako lepený vč. mechanického kotvení.  

5.2.  Příprava podkladu pro aplikaci ETICS
 Před zahájením aplikačních prací je nezbytné prozkoumat stav podkladu, který je nedílnou součástí systému ETICS a který výrazně 

ovlivňuje funkčnost a životnost celého systému. Rozsah sanace podkladu by měl být stanoven projektovou dokumentací. V případě 
kdy není, provádíme prohlídku a stanovujeme doporučený návrh řešení přímo na místě, za účasti účastníků stavebního řízení. 

 Vhodný povrch podkladu pro aplikaci ETICS by měl být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích 
prostředků, výkvětů, puchýřů, odlupujících se míst, biologického napadení, aktivních trhlin v ploše, zvýšené vlhkosti a neměl 
by být vystaven trvalému zvlhčení. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před prováděním ETICS snížena vhodnými sanačnímí 
opatřeními, aby se příčina vlhkosti odstranila, nebo dostatečně omezila (stanovení vlhkosti podkladu dle ČSN EN ISO 12 570). 
Další důležitá kriteria, které je nezbytné zohlednit jsou rovinatost podkladu a přítomnost dilatačních spár.

 U stávajících objektů doporučujeme podklad vždy prvně umýt talkovou vodou s možností použití čisticího připravku Ceresit 
CT98, připadně biologicky kontaminované plochy (plisně, řasy) ošetřit připravkem Ceresit CT99. Po úplném vyschnutí použít 
hloubkovou penetraci (Ceresit CT17 PROFI). U novostaveb i stávajících objektů, kde podkladová konstrukce vykazuje zvýšenou 
savost podkladu, doporučujeme vždy provedení penetračního nátěru ve dvou krocích. V první fázi aplikujeme hloubkový 
penetrační nátěr Ceresit CT17 naředěný v poměru 1:1 s vodou a v druhé fázi po zaschnutí aplikujeme neředěnou hloubkovou 
penetraci Ceresit CT17. Tam kde se u novostaveb ovšem nachází podkladová konstrukce se sníženou nasákavostí bez separační 
vrstvy nebo případného zašpinění od odbeňovacího prostředku (především u betonových konstrukcí), není potřeba provádět 
sanaci podkladové konstrukce hloubkovou penetrační vrstvou. Případnou přídržnost lepící hmoty k podkladu je nezbytné prověřit 
zkouškou přídržnosti lepící hmoty k podkladu (odtrhovou zkouškou). 

    Nezbytná opatření pro zajištění podkladu:

Podklad Postup sanace

Zaprášený podklad Omést, omýt tlakovou vodou – podle stavu zaprášení*

Křídující, pískující podklad Mechanicky očistit, zpevnit nátěrem hloubkové penetrace (Ceresit CT17)

Zbytky malt, výstupky Mechanicky odstranit, zbrousit

Dutiny, puchýře, odlupující se 
omítka

Mechanicky odstranit případně lokálně nebo celoplošně vyspravit, v případě potřeby 
vyrovnat vysprávkovou maltou**

Výkvěty Analyzovat příčinu, mechanicky očistit (okartáčovat, omést) případně omýt tlakovou 
vodou*

Drolivý, nesoudržný Odstranit nesoudržné souvrství podkladu, vyplnit vysprávkovou maltou**

Zašpiněný, mastný Omýt tlakovou vodou s vhodným čistícím přípravkem***

Biologické napadení podkladu Plísně, mechy, řasy, lišejníky - mechanicky odstranit nebo ošetřit chemickými 
prostředky****

Neaktivní trhlinky v podkladu Neprůvzdušné (např. vliv smrštění omítek) ponechat bez úpravy
Průvzdušné (např. spáry a netěsnosti v konstrukci) utěsnění vhodnou hmotou
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Podklad Postup sanace

Aktivní trhlinky v podkladu Analyzovat příčinu, odstranění možné statické poruchy

Nesavý podklad (keramika) Aplikovat kontaktní penetrační nátěr (adhézní můstek – Ceresit CT19 nebo Ceresit CN94) 

Příliš savý podklad Očistit, aplikovat hloubkový penetrační nátěre (1fáze Ceresit CT17 1:1, 2fáze Ceresit 
CT17)

Zvýšená vlhkost podkladu Analýza příčin, sanace zvýšené vlhkosti, zajištění vyschnutí, nebo jen zajištění vyschnutí

Nedostatečná rovinatost Vyrovnání vysprávkovou maltou s prokazatelně dostatečnou soudržností a přídržnosti  
k podkladu, zajištění vyschnutí **

Hladký podklad Zdrsnit

Loupající se nátěr Mechanicky odstranit, tlakově otrýskat

Slinutá povrchová vrstva Mechanicky odstranit

 *  - po čištění tlakovou vodou může další krok aplikace ETICS následovat až po úplném vyschnutí podkladu 
 ** - vyspravení pomocí hmoty s dostatečnou přídržností a pevností (např. Ceresit CD25), minimální průměrná  

   soudržnost podkladu po vytvrdnutí 0,25MPa 
 *** - pro odstranění mastnoty z povrchu podkladu (ETICS) použijte přípravek Ceresit CT98, dle návodu v technickém listě, případně  

   kontaktujte výrobce ETICS a konzultujte možné použití jiných čisticích prostředků
 **** - pro odstranění biologické kontaminace z povrchu podkladu (ETICS) použijte přípravek Ceresit CT99, dle návodu v technickém listě,  

   případně kontaktujte výrobce ETICS a konzultujte možné použití jiných čisticích prostředků

5.3.  Posouzení únosnosti a soudržnosti podkladu
 Podmínkou pro kvalitní provedení ETICS je soudržný a únosný podklad. Musí být provedeno orientační posouzení vhodnosti 

podkladu pro provádění ETICS, které je možné provádět nepřímými diagnostickými metodami a je obvykle zpracováno 
v dokumentaci k provádění ETICS. Rozsah a četnost jednotlivých zjištění dokládající stav podkladu jsou dány zejména druhem 
a typem podkladu, úrovní degradace a četnosti ploch stejného druhu. Orientační posouzení zahrnuje:

 - vizuální průzkum (průzkum rovinatosti, nerovnosti, posouzení trhlinek, zjištění druhu podkladu, posouzení vlhkosti, aj.
 - posouzení soudržnosti poklepem (orientační zkouškou soudržnosti podkladu)
 - posouzení míry degradace podkladu vrypem
 - posouzení přídržnosti povrchových úprav lepící páskou
 - posouzení podkladu otěrem
 - posouzení nasákavosti podkladu pomocí mokrého štětce, případně rozprašovače
 - posouzení vlhkosti podkladu
 - posouzení dilatačních celků a spár
 Pro přesnější stanovení vlastností podkladu provádíme zkoušku dle ČSN EN 1542, metoda in situ pro stanovení soudržnosti 

podkladu, přídržnosti lepící hmoty k podkladu. Zde jsou ČSN 732901:2017 stanoveny hodnoty měření, kde doporučená 
průměrná soudržnost podkladu je minimálně 200kPa a kde je nejmenší jmenovitá hodnota měření 80kPa. V případě, že nebude 
vyžadováno měření únosnosti podkladu, doporučujeme provést kontrolní test soudržnosti podkladu a to celoplošným přilepením 
použité konkrétní izolační desky o velikosti 10x10cm na podklad pomocí předepsané lepící hmoty systému a po vytvrzení (min. 
72 hod) provést její následné odtržení. Odtržení provádíme tahem kolmým od podkladu, kdy podklad považujeme za vhodný, 
pokud dojde k porušení ve vrstvě vzorku izolačního prvku (roztržení části desky v pěnovém polystyrenu, minerální vaty).

 Pokud jsou desky z podkladu strženy i s vrstvou malty / omítky a částí podkladu, doporučujeme důkladný průzkum podkladu 
s opatřením k zvýšení únosnosti a soudržnosti podkladu. Návrh a příslušná opatření by měly být součástí projektové dokumentace.

 V případě požadavku na posouzení podkladu doporučujeme provést zkoušku soudržnosti podkladu (odtrhovou zkoušku), kde je 
nezbytné počet jednotlivých měření na konkrétní fasádě (vzhledem k světovým stranám) přizpůsobit velikosti fasády.
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 Orientační zkoušky soudržnosti podkladu:

5.4.  Opatření biologické kontaminace (řasy, plísně, houby)
 Napadený podklad je před jakoukoliv další aplikací ETICS nezbytné mechanicky očistit nasucho kartáčem, jak nejlépe je to 

možné. Následně odstranit možnou příčinu problému a eliminovat další šíření. Vždy před zahájením veškerých aplikačních 
činností sanace nanášíme na takto připravený podklad aplikační přípravek proti biologickému napadení Ceresit CT99. Ceresit 
CT99 v 0,5 l balení s mechanickým rozprašovačem je připraven k okamžitému lokálnímu použití. Koncentrát CT99 v 1 l balení 
rozředíme vodou (1 díl Ceresit CT99 na 2-4 díly vody) v závislosti na míře kontaminace podkladu. Rozředěný roztok aplikujte 
štětkou nebo válečkem. Aplikovaný roztok necháme působit 8 až 10 hodin, poté očistíme fasádu tlakovou vodou a po úplném 
vyschnutí pokračujeme v sanaci povrchu.

5.5.  Založení systému ETICS
 ETICS můžeme zakládat nad úrovní terénu na hliníkovou zakládací lištu, PVC zakládací lištu, dřevěnou zakládací lať (montážní 

lať) a nebo na zakládací sadu. V případě, že je založení ETICS pod úrovní terénu není povinností provádět statická opatření pro 
založení. Jako systémové způsoby založení tedy rozlišujeme následující možnosti: 

5.5.1 Založení na hliníkovou zakládací lištu
5.5.2 Založení na PVC zakládací lištu
5.5.3 Založení na dřevěnou lať (montážní lať)
5.5.4 Založení na zakládací sadu
 5.5.1 a 5.5.2 se kotví se upínacími natloukacími trny (max. odstup – každých 50 cm – 3ks/bm), osazení zakládacích lišt je 

vodorovné, ve výjimečných případech i šikmo, s doporučením minimálně 30 cm nad terén. Nerovnost zdí musí být vyrovnána 
pomocí vymezovací podložky. V rozích budovy musí být zakládací lišty přizpůsobeny naříznutím pod úhlem 45°. Hliníkové 
i plastové zakládací profily musí být spojeny pomocí plastových sponek mezi sebou v jeden celek s nezbytným dilatačním odstupem 
2-3mm. Spára mezi zakládacím profilem a podkladní konstrukcí musí být utěsněna lepící hmotou v celé její délce, aby zabránila 
vnikání a pronikání vzduchu pod izolační desky. Obdobný postup se aplikuje při použití lišt u zakončení pomocí ukončovací lišty. 
Spodní hrana vnější vrstvy izolačních desek ETICS musí bezpečně zajistit ukápnutí vody, což bezpečně zajišťuje okapnicová lišta 
s tkaninou, která se aplikuje nalepením / osazením na čelní hranu zakládacího profilu.    

 5.5.3 kontaktní zateplovací systém je možné založit i bez zakládacího profilu, pouze použitím tkaniny se skelným vláknem 
a montážní latě. Síťovina se skelným vláknem je v celém rozsahu založení aplikována do lepící hmoty na podkladu v minimálním 
rozsahu 200mm (měřeno na výšku od spodního okraje první řady), s přetažením do čela s minimálním přesahem 150mm. 
Po odstranění vodící montážní latě se hrana založení ETICS opatří rohovým profilem s tkaninou a s okapnicí.

 5.5.4 založení na zakládací sadu je nezbytné provádět na základě požadavku výrobce dané zakládací sady. 
 Založení systému i výběru vhodného způsobu založení musí být v souladu s projektovou dokumentací s případnou návazností 

na požárně bezpečnostní řešení stavby dle platné ČSN 73 0810:2016 nebo vydaného PKO (Protipožární klasifikační osvědčení, 
kde se   založení a okenní ostění řeší na základě odzkoušeného řešení dle zkoušky ČSN ISO  13 785-1). 

 Zjednodušený postup aplikace založení na hliníkovou zakládací lištu:
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5.6.  Lepení izolačních desek

5.6.1  Aplikace malty na izolační desky
 Použití konkrétní lepící hmoty je blíže specifikováno v technickém listě nebo na obalu konkrétního produktu. Obecně ale vždy platí, že je 

nezbytné věnovat pozornost doporučenému poměru záměsové vody, ke konkrétní sypké složce lepícího nebo stěrkového tmele (poměr 
není jednotný), kde je pro přípravu nezbytné použití záměsové vody, která splňuje požadavky stanovené ČSN EN 206, s teplotou 
minimálně +5°C a maximálně +30°C. Pří samotném míchání vždy sypeme sypkou složku do vody a mícháme při nízkých otáčkách 
s vhodným míchacím nástavcem, dokud nezískáme jednotnou hmotu bez hrudek. Po technologické přestávce (5 min) připravenou 
hmotu opět promícháme. Lepící maltu nanášíme zednickou lžící po obvodu desky v pásech tvořící „rámeček“ v šířce cca  80mm a se 
třemi terči o průměru cca 150mm. V případě dostatečně rovného podkladu (rovinatost do 10mm/m) a splnění dalších okrajových 
podmínek, lze aplikovat celoplošné lepení, kde pro nanášení malty používáme hladítko s velikostí zubů 10–12mm a aplikujeme maltu 
celoplošně. V případě desek z minerální vlny by měla být vždy před aplikací lepící malty aplikována vetřením lepící malty v místě styčné 
plochy lepící hmoty s izolační deskou, nebo na celý povrch desky z minerální vlny a až následně nanesena zednickou lžící po obvodu 
desky v pásech tvořící „rámeček“ v šířce cca 80mm a se třemi terči o průměru cca 150mm. V případě dostatečně rovného podkladu 
(rovinatost do 10mm/m) lze pro nanášení malty použít hladítko s velikostí zubů 10–12mm a aplikovat maltu celoplošně. 

 V ETICS, kde tepelnou vrstvu tvoří izolační desky z pěnového polystyrénu EPS, fenolické desky PF nebo desky minerální vaty MW 
s podélnou orientací vláken, které jsou s podkladem spojovány pomocí lepící malty, musí společná styčná plocha mezi izolačními 
deskami a podkladem tvořit minimálně 40% plochy izolační desky. V ETICS, kde tepelnou vrstvu tvoří izolační desky minerální vaty 
MW s kolmou orientací vláken (lamely), jsou desky s podkladem spojovány pomocí lepící malty celoplošně. U lamel MW, které mají již 
povrch desky (C1 jednostranně nebo C2 oboustranně) upravený výrobcem, neprovádíme vetření lepící malty, nýbrž hned aplikujeme 
lepící maltu. V případě strojního nanášení lepící hmoty na izolační desky EPS, PF a MW, lepící maltu nanášíme na rubovou stranu izolační 
desky ve formě obvodového rámečku a středem desky nanášíme podélný nebo nepravidelný pás. Při strojní aplikaci na izolační desky 
z MW před vlastní aplikací lepící malty musí následovat ruční přestěrkování styčné plochy izolační desky lepící maltou. 

 Lepící hmota po jejím nanesení nesmí zůstat na bočních plochách izolačních desek, ani na ně nesmí být pří osazování vtlačena. 
 V případě použití polyuretanového lepidla Ceresit CT84 nanášíme lepící hmotu – „ pěnu“ pomocí aplikační pistole tak, aby byl 

po obvodu desky vytvořen rámeček z pěny a středem desky rovnoběžně s delší stranou pruh.  Hmotu aplikujeme max. 2–3 cm 
od okraje desky a šířka hmoty vydávkované z pistole je cca 2–2,5 cm po obvodu desky.

5.6.2  Lepení izolačních desek
 LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK CEMENTOVÝMI MALTAMI :
 Tepelněizolační desky s nanesenou lepící hmotou se lepí jejich přitlačením na podklad ve směru od zdola na horu (v soklové 

oblasti je povolena aplikace i opačným směrem), na vazbu s přesahem minimálně 100mm, bez křížových spár. Tepelně izolační 
desky musí při lepení dolehnout k přednímu líci zakládací lišty, nesmí ji však ani přesahovat, ani být zapuštěny. Tepelněizolační 
desky se lepí vždy naležato a na sráz. V nárožích se musí tepelněizolační desky lepit po řadách vždy na vazbu (zámek), kde 
se doporučuje lepit vždy s přesahem a po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. Pokud tomu 
charakter zateplované konstrukce umožňuje , lepí se vždy v ploše fasády celé tepelněizolační desky. Použití přířezu je ojediněle 
možné, ale to za předpokladu, že je šířka přířezu minimálně 150mm a dané přířezy nejsou umisťovány do nároží, koutů, ukončení 
stěny, podhledu a nebo do míst, kde dochází k navazování na ostění otvorových výplní a kde je zapotřebí použití cele nebo 
poloviční tepelněizolační desky.  Používat přířezy je možné pouze pro prvky svislé, nikoliv vodorovné, kde skládání přířezů vedle  
sebe je nepřípustné. Při každém řezu tepelněizolačních desek musí být dodržována pravoúhlost a rovinnost řezu.
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 U otvorových výplní se tepelněizolační desky musí osazovat tak, aby křížení jejich spár bylo minimálně 100mm od rohů těchto 
otvorových výplní - tzv. hokejky (v případě použití tepelněizolačních desek z minerální vlny MW - lamely, musí být minimálně toto 
křížení 50mm od rohu otvorových výplní). U výplní otvorů se doporučuje osazení desek tak, aby byl zajištěn dostatečný přesah 
přes okraj ostění vč. následného přiteplení ostění, kde lepení tepelně izolačních desek ostění, nadpraží a parapetů se lepí mezi 
tepelněizolační desky a rám otvorové výplně obvykle celoplošně. Vnější ostění otvorové výplně bez osazení tepelněizolační 
desky se nepřipouští, pokud dokumentace pro provádění ETICS nestanovuje jinak. Pokud výjimečně vzniknou spáry mezi 
tepelněizolačními deskami s šířkou větší než 2mm, musí se vyplnit tepelněizolačním materiálem, kde spáry mezi tepelněizolačními 
deskami z pěnového polystyrénu EPS, je možno do šířky 5mm vyplnit PU pěnou (Ceresit CT84 nebo Ceresit WhiteTeq).

 Při provádění ETICS s tepelněizolačními deskami z penového polystyrénu EPS, nebo minerální vaty MW s kolmou orientací vláken, 
je přípustné po zatvrdnutí lepící hmoty (obvykle 2dny) rovinnost povrchu upravit lokálně přebroušením. Tepelněizolační desky 
MW s podélnou orientací vláken brousit nelze. Je-li přestávka mezi lepením tepelneizolačních desek z pěnového polystyrénu 
EPS a aplikací základní výztužné vrstvy delší než 14 dní, musí být povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované 
povrchové vrstvy. Přebroušený povrch je nezbytné následně zbavit prachu. Tepelněizolační desky vykazující mechanické poškození 
(např. ulomené rohy, trvalé deformace plochy, hran, aj.) nesmí být při lepení osazovány.  

 Poznámka: Tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny PF se lepí nápisem na straně desky „wall side“ (nebo „wandseite“ a 
nebo „wallside coté mur“) směrem ke zdivu. Takto zateplená plocha se před aplikací výztužné vrstvy nebrousí. V případě použití 
izolačních desek typu XPS s hladkým povrchem, doporučujeme před vlastním zabudováváním zdrsnění povrchu z důvodu zvýšení 
přídržnosti lepící / stěrkové hmoty ať už ve fázi vytváření lepící vrstvy, nebo základní výztužné vrstvy.

 
 Aplikace lepící hmoty na izolační desky EPS, MW a MW lamely:

 Zjednodušený postup lepení izolačních desek EPS:
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 Zjednodušený postup lepení izolačních desek MW:

 LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK POMOCÍ CERESIT CT84 POLyURETANOVé LEPIDLO:
 Po nanesení PU lepicí hmoty desku izolantu přiložíme ke stěně – podkladu a následně lehce dotlačíme do požadované 

polohy tak, aby došlo ke stlačení lepící hmoty. Není nutné jednotlivou desku rovnat do požadované roviny s maximální 
přesností ihned, ale v práci pokračujeme. Na podklad přidáváme další desky, je vhodné aplikovat desky ve dvou řadách 
na vazbu. Rovinatost povrchu desek pravidelně kontrolujeme s odstupem času 5 – 20 minut v závislosti na teplotě během 
aplikace.  Desky v ploše sesazujeme dotlačením do požadované polohy v závislosti na rovině prováděné fasády jako skupinu 
desek pomocí dlouhé latě. 

 Odříznutí přesahujících částí desek provedeme s tolerancí cca 5–10 cm ihned během práce před přilepením k podkladu (nároží). 
U okenních otvorů korekci přesahu provedeme až po vytvrzení lepící malty (cca po 2 hodinách). Nepoužívejte poškozené nebo 
znečištěné desky izolantu. Rohy tepelně izolačních desek nesmí pokrývat hrany otvorů ve fasádě.

 Spára do 5mm mezi tepelně izolačními deskami a špatně dostupná místa (např. vedle balkonů) by měla být vyplněna 
polyuretanovou pěnou Ceresit CT84 nebo Ceresit WhiteTeq v plné tloušťce izolantu a po vytvrzení povrch srovnán oříznutím.

 Vždy je nezbytné dodržet sesazení desek na vazbu a to i v nárožích. Desky pomocí lepící hmoty mezi sebou neslepovat.  Pokud 
jsou desky osazeny na rozhraní dvou různorodých materiálů, konstrukcí a v místech rozdílné tloušťky konstrukce je nutné, aby styk 
dvou desek přesahoval minimálně 100mm mimo takové místo.

 Při provádění ETICS lepením tepelněizolačních desek z penového polystyrénu EPS platí stejná pravidla pro lepení desek (vazby, 
přesahy, přířezy aj.) jako při provádění ETICS lepením cementovými maltami.

 Zjednodušený postup aplikace lepení PU pěnou Ceresit CT84
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 LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK TUHé FENOLICKé PĚNy PF
 Navzdory výrobnímu rozměru desky 1200 x 400mm se při lepení tepelněizolačních desek vychází ze stejných pravidel a zvyklostí 

jako u lepení desek z pěnového polystyrénu EPS. 

5.7. Mechanické kotvení systému Ceresit Ceretherm

5.7.1 Obroušení povrchu izolačních desek
 Po vytvrzení lepící malty použité k připevnění izolačních desek (cca 2 – 3 dny pro cementová lepidla, pro Ceresit CT84 je to jen 

2 hodiny) může být provedeno případné obroušení povrchu desek z EPS. U izolačních desek z MW se broušení neprovádí. To se 
provádí speciální bruskou nebo hladítkem pokrytým brusným papírem. Tento způsob provedení eliminuje případné posunutí hran 
desky. Požadovaná rovinatost je min 2mm/2bm délky. Broušení povrchu desek není pracovním krokem pro opravu nesprávně 
sesazených desek. Chybně sesazené desky musí být strženy a nově osazeny lepením nových desek.

 Poznámka: V případě, že dochází k aplikaci výztužné vrstvy za více jak 14dní od nalepení izolačních desek EPS, je přebroušení 
izolačních desek nutností. Povrch tepelněizolačních desek MW s podelným vláknem a tuhé fenlolické desky PF se nebrousí!!!  

5.7.2 Dodatečné mechanické ukotvení
 Nejčastějším prvkem pro mechanické upevňování ETICS jsou hmoždinky. Jejich druh, počet, umístění, způsob montáže (povrchová 

/ zápustná) je stanoven v projektové dokumentaci, nebo dokumentaci pro provádění stavby v souladu s ČSN 73 2902:2011 
a dokumentaci ETICS. K upevnění tepelněizolačních desek z pěnového polystyrénu EPS, extrudovaného polystyrénu XPS a tuhe 
desky z fenolické pěny PF mohou být použity mechanické kotvy s kovovými, plastovými nebo kombinovanými trny. Upevnění 
tepelněizolačních desek z minerální vlny MW s podélným vláknem se vždy požaduje pouřití hmoždinek. Tepelněizolační 
desky MW a MW lamely musí být pro mekchanické kotvení použity pouze kotvy s kovovými nebo kombinovanými trny. Použití 
roznášecího talířku stanovuje výrobce dané mechanické kotvy v návaznosti na výběr a technické vlastnosti použité tepelněizolační 
desky MW. Použití roznášecího talířku u tepelněizolačních desek MW s kolmou orientací vláken (lamel) je povinností. Kotvy 
se umísťují do navrtaných otvorů. Vrtání otvoru pro hmoždinku se provádí vrtákem stejného průměru, ale vrtat se začne až po 
protlačení vrtáku izolantem. Kotevní délka osazení v nosném podkladu musí odpovídat minimálnímu požadavku daného typu 
použitého mechanického kotvení a vrtaný otvor doporučujeme vrtat minimálně o 15mm delší než než je navržená délka použité 
hmoždinky, není-li dokumentací ETICS stanoveno jinak. Druh nosné vrstvy podkladu musí odpovídat druhu podkladu, pro který je 
hmoždinka výrobcem ETICS určena a která je na hmoždince označena.

 Do vysoce porézních (typ podkladu D a E) a dutinových cihel (C) se otvory vrtají bez příklepu. 
 Z důvodů eliminace vlivu prokreslování mechanických kotev v období zhoršených klimatických podmínek doporučujeme pro 

povrchovou montáž použít mechanické kotvy s bodovým prostupem tepla do 0,002 W/K. Hlava kotvy (talířek, případně roznášecí 
talířek) musí být v jedné rovině s povrchem tepelně izolačních desek (tj. nesmí vyčnívat nebo být do něj výrazně zatlačen).

 V případě použití technologie zápustné montáže, je nezbytné použít pro dodatečné ukotvení mechanické kotvy určené 
pro zápustnou montáž (určeno v technickém listu dodavatele mechanické kotvy), kde je pro každý typ mechanické kotvy 
stanovený technologický postup aplikace dodavatelem hmoždinek v návaznosti na nezbytnou technickou vybavenost 
aplikace. Z důvodů eliminace vlivu prokreslování mechanických kotev v období zhoršených klimatických podmínek 
doporučujeme pro zápustnou montáž použít mechanické kotvy s bodovým prostupem tepla do 0,004 W/K.

 Eliminaci krátkodobého prokreslení mechanických kotev při zhoršených klimatických podmínkách, tam kde není požadavek na systémové 
řešení, můžeme provádět zapuštěním talířku mechanické kotvy určené pro povrchovou montáž po vyfrézování otvoru plastovou nebo 
kovovou frézkou. Po osazení příslušné hmoždinky se provede zavíčkování vyfrézovaného otvoru z totožného izolačního materiálu, 
které svým rozměrem odpovídá danému otvoru.  

 Minimální navržený počet mechanických kotev na celou plochu desek by neměl být menší než 6ks/m2 a maximální počet kotev 
by neměl přesáhnout 16ks/m2. V případě použití přířezů desek v ploše ETICS se poloha mechanických kotev upraví s ohledem na 
jejich rozměry a polohu přířezů desek.

 U objektů vyšších jak 15m se u kotevního plánu rozděluje plocha fasády na dvě výšková pásma, kde první pásmo je do 15m výšky 
včetně a druhé pásmo od 15m výšky až do celkové výšky objektu. Počet hmoždinek na m2 ve vnitřní oblasti plochy (B) se může 
proti okrajové oblasti (A) snížit nevýše o 25%, nejméně však na 6ks/m2.     

 Mechanické kotvy mohou být upevněny po vytvrzení lepící malty (2 až 3 dny), před provedením základní výztužné vrstvy, vždy 
však jen v místě kde jsou desky podlepeny lepící hmotou desky (rámeček, terče). V případě, že budou aplikovány zavrtávací 
mechanické kotvy, pro které je nezbytné osazení odsazené min. 100mm od kraje desky, je potřeba upravit i rozsah nanášené 
lepící malty. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od kraje stěny, ostění, nadpraží, podhledů, dilatační spáry je 100mm.

 Není-li jistota, že v místě kam má být kotva umístěna je deska dostatečně podlepena, je vhodné hrotem aplikační pistole probodnout 
desku izolantu a krátkým stlačením dodávkovat lepící hmotu Ceresit CT84 pod desku a zaplnit při vytažení i místo kde bylo 
provedeno bodnutí hrotem. Po vytvrzení lepící hmoty můžeme bezpečně provést osazení kotvy. 

 Takto osazené kotvy musí být v požadovaném termínu přetaženy základní výztužnou vrstvou a to v návaznosti na splnění 
požadavku maximálně možného vystavení plastového talířku hmoždinky UV záření, který stanovuje výrobce hmoždinky pro 
konkrétní druh.
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 Každá špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí poblíž nahradit novou. Pokud se špatně osazená 
hmoždinka odstraní, vyplní se otvor tepelněizolačním materiálem bez negativního vlivu na rovinatost a celistvost základní vrstvy.  

 V případě kotvení do podkladu, který tvoří např. beton z keramzitu, beton ze struskové pemzy, beton z expandované břidlice, 
výplňové zdivo s nezaručenou garancí pevnosti, nebo v případě kde podkladová konstrukce z betonu nebo keramických prvků je 
menší než 100mm, musí být provedena zkouška in situ pro stanovení charakteristické síly na mezi vytažení hmoždinky z materiálu 
nosné vrstvy podkladu podle ČSN 73 2902, příloha A.  

 Poznámka: Při kotvení tepelněizolačních desek z tuhé fenolické pěny PF je doporučena povrchová montáž. Při aplikaci povrchové 
montáže jsou doporučeny hmoždinky se šroubovacím kovovým vrutem, kde je odpovídající tuhost talířku (hmoždinky s flexibilním 
talířkem). Při aplikaci povrchové montáže nesmí dojít k porušení textilie na bázi skla, která je na povrchu desky (neplatí pro 
dřík hmoždinky procházející deskou). Talířek hmoždinky není zapuštěn a nelícuje s povrchem desky, nýbrž je citlivě dotažen k 
povrchu desky.  Pro zápustnou montáž není doporučena metoda zapracování pomocí vyfrézování otvoru s použitím natloukacích 
talířových hmoždinek, ale pouze certifikované technologie výrobců hmoždinek, kdy dochází k stlačení materiálu v místě umístění 
kotvy. Z důvodu dostatečné pevnosti při průtahu tepelněizolační deskou se zápustná montáž doporučuje pro tloušťky desek 
větších jak 80mm.

 Zjednodušený postup možných aplikací mechanického kotvení

5.8. Základní výztužná vrstva
 Základní výztužná vrstva se vždy skládá ze stěrkové malty, do které se vtlačí tkanina ze skelných vláken (tzv. perlinka). Před 

aplikací základní výztužné vrstvy se provede zakrytí všech přilehlých a prostupujících konstrukcí a všech osazených prvků vč. jejich 
upevnění a oplechování.   

5.8.1 Stěrkové malty pro vytvoření vrstvy vyztužené síťovinou
 Výběr malty a tkaniny ze skelných vláken se řídí systémovou skladbou konkrétního systému ETICS.

5.8.2 Dodatečné vyztužení okenních / dveřních otvorů
 Před prováděním základní výztužné vrstvy se na plochu z tepelněizolačních desek osadí určené (navržené) ukončovací, napojovací, 

rohové, dilatační lišty a zesilující vyztužení (např. diagonální vyztužení rohů výplňových otvorů). Všechny rohy výplňových otvorových 
prvků se vyztuží diagonálně nalepenými přířezy tkaniny ze skelných vláken o minimální gramáži 145g/m2 s minimální velikostí 
300x200mm. Zamezíte tak vzniku šikmých rohových trhlin.
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5.8.3 Ochrana hran rohovými lištami se síťovinou
 Rohy, nároží budov, okenních a dveřních rámů by měly být chráněny rohovými profily se síťovinou, kde při vzájemnem napojení 

lišt s integrovanou síťovinou musí být zajištěn minimální přesah síťoviny 50mm. O určitá místa fasády musí být postaráno podle 
pokynů uvedených v projektu nebo řešení zpracovaném výrobcem systému. Veškerá ukončení a napojení na přilehlé konstrukce 
ETICS musí být provedena tak, aby napojení umožnilo kompenzovat vznikající napětí a tím nedocházelo ke vzniku trhlin, netěsností 
s možností pronikání vody do systému. Tento konkrétní požadavek u napojení ETICS v ostění na rámy otvorových výplní se zajišťuje 
pomocí použitím napojovacích lišt, těsnících pásků a tmelů. Použití konkrétních napojovacích lišt je dáno v návaznosti na velikosti 
otvorové výplně, poloze vůči vnějšímu povrchu a tloušťce iepelněizolačního výrobku v ETICS. Při použití utěsnění pomocí těsnící 
pásky, je nutné daný prvk chránit před povětnostními vlivy a především před UV zářením přetmelením pomocí tmele Ceresit FT101.

5.8.4 Dodatečné vyztužení ve spodních patrech
 Ve spodních patrech může být aplikována ve výšce min. 2m nad terénem dodatečná vrstva síťoviny. Tato vrstva pomůže zvýšit 

životnost a odolnost systému proti mechanickému poškození.  Nutno respektovat pokyny v dokumentaci k provádění stavby. Při 
plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy ukládají na sráz. Poté 
se celoplošně provede výztužná základní vrstva. Při plošném zesilujícím vyztužení stejnou tkaninou ze skelných vláken se může 
toto zesílení provádět se střídajícím přesahem základní vrstvy.

5.8.5 Lepení síťoviny na povrch izolačních desek
 Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na podklad z tepelněizolačních 

desek tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům s 
vzájemným přesahem jednotlivých pásů minimálně 100mm.

 Síťovina se skelným vláknem musí být předem uložena do stěrkové hmoty a následně překryta stěrkovou hmotou. Pokud se 
neprovádí nanášení stěrkové hmoty ve dvou vrstvách, nesmí být po zahlazení hmoty daná síťovina viditelná. 

 Druhou vrstvu stěrkové hmoty je třeba provádět na nezatuhlou, nevytvrdnutou prvně nanesenou stěrkovou hmotu s vyztužením  
síťovinou ze skelných vláken a to nejpozději do 24 hodin po první vrstvě, s ohledem na požadavek polohy výztuže v základní vrstvě.

  V případě delší prodlevy je třeba vhodnou pracovní operací zaručit dostatečnou adhezi další vrstvy.
 Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 2-6 mm. U tepelného izolantu z minerálních vláken je celková tloušťka obvykle 3-6 mm. 
 Síťovina se skelným vláknem musí být v poloze 1/2 až 1/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci.  Vždy musí být dodrženo 

minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty min. 1mm, v místech přesahů síťoviny a při použití disperzních stěrkových 
hmot, nejméně 0,5mm. Stěrková hmota která prostoupí oky síťoviny se zahladí. Při použití lišt s okapničkou (soklové lišty, rohové 
lišty s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se síťovinou ukončovat až na spodní hraně lišty. 

 V případě, že se provádí přetažení tkaniny se skelným vláknem přes nároží, kout bez použití rohových lišt, musí být delka přetažení 
nejméně 150mm a přesah navazujícího pásu také 150mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen v použití tepelněizolačních 
desek, se při aplikaci bez přiznané spáry musí provádět zesílení vyztužení do vzdálenosti minimálně 150mmna každou stranu od styku. 

 Pokud se provádí těsnění pružným tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit odpovídající 
spáru potřebnou pro určený tmel. Ukončovací profily pro napojení na výplňové otvory se provádí obvykle osazováním do stěrkové 
malty s předstihem, pomocí lišt s integrovanou síťovinou se samolepící vrstvou na lištách. 

 Poznámka: Při aplikaci výztužné vrstvy na tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny PF je díky talířku hmoždinky vystupujícího 
nad plochu tepelněizolačních desek při povrchové montáží nutno dodržet minimální tloušťku výztužné vrstvy 4-6mm, kde pro 
eliminaci krátkodobého prokreslení hmoždinek hmoždinek doporučujeme tloušťku výztužné vrstvy 6mm.

5.8.6 Odstranění drobných nerovností z vyztužené vrstvy
 Druhý den zbruste pomocí brusného papíru stopy po hladítku a případně vyrovnejte drobné nerovnosti.

5.8.7 Upravení a rovinatost základní vrstvy
 Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové úpravě nebo znemožňovaly její 

správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky 
rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.

 Zjednodušený postup aplikace základní vrstvy
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5.8.8 Základní nátěr pro tenkovrstvé omítky
 K nanášení základního nátěru přistupujeme až po úplném vyschnutí vrstvy vyztužené síťovinou (při ideálních podmínkách po  

3 dnech, obvykle po 4 dnech). Základní nátěr Ceresit CT16 (při aplikaci pod silikátové omítky Ceresit CT15) před aplikací 
řádně promícháme a neředěný aplikujeme štětcem nebo malířským válečkem rovnoměrně a v jednom směru. Technologická 
přestávka pro vyschnutí nátěru jsou za ideálních podmínek 3hodiny (doporučujeme obvykle 4 hodiny). Aplikace základního 
nátěru usnadňuje nanášení omítek a zvyšuje jejich přilnavost. Pro omítky o zrnitosti 1,5mm, intenzivních barevnostních odstínů 
a mozaikových omítek se doporučuje použít nátěry v barevném provedení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky. 

 

5.9. Konečná povrchová úprava

5.9.1 Aplikace omítky
 K aplikaci omítky přistupte nejdříve za 3 dny (v návaznosti na tloušťce vrstvy a návaznosti na klimatické podmínkyk, u stěrkové 

hmoty Ceresit CT100, je daná technologická přestávka min. o 1 den delší) po dokonalém vytvrdnutí výztužné vrstvy. Tenkovrstvou 
omítku nanášíme rovnoměrně obvykle shora dolů na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka, které přikládejte 
k povrchu pod úhlem. Povrch omítky zarovnejte hladítkem a stáhněte přebytečný materiál. V okamžiku, kdy se omítka nanesená 
na podklad nelepí na nářadí, lze pomocí umělohmotného hladítka vytvořit požadovanou strukturu. V případě „rýhované“ omítky 
lze patřičnými tahy hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem materiálu. Omítky s „hlazenou“ strukturou 
získávají vzhled hustě osázených zrn kamenné drtě. Práce musí být prováděna bez přestávek a  s dostatečným počtem pracovníků 
jejichž počet je přímosměrná ploše fasády. Pokud je potřeba nanášení přerušit, nalepte podél označené čáry samolepící pásku. 
Poté naneste omítku, vytvořte strukturu a pásku odstraňte spolu se zbytky čerstvé omítky. Po vytvrzení omítky takto získanou hranu 
zajistěte páskou a stejným způsobem proveďte omítku jiného barevného odstínu. 

 Volba použité konečné povrchové úpravy je dána systémovou skladbou. Všechny typy povrchových úprav (tj. omítek a fasádních 
nátěrů) je možné aplikovat strojně, kde vyjímkou je pouze mozaiková omítka Ceresit CT77. V jedné pohledově ucelené a stejnobarevné 
ploše provádíme práce v jednom pracovním záběru, kde používáme vždy produkty stejného druh a jedné výrobní šarže.

 Volba barevnostního odstínu na fasádách zateplených kontaktním zateplovacím systémem ETICS je omezena koeficientem 
odrazivosti, který nesmí být nižší než 25% (HBW). V případě, že bude použit ETICS, kde výztužnou vrstvu tvoří stěrková hmota 
vztužená vlákny s technologií Fibre Force (Ceresit CT85 a Ceresit CT190) a povrchová úprava bude tvořena omítkovou hmotou 
s technologií Double Dry (Ceresit CT74, Ceresit C75, Ceresit CT174, Ceresit CT175 - báze 2017) můžeme paletu barev rozšířit 
o odstíny s koeficientem odrazivosti do 18% (HBW). V případě potřeby aplikace intenzivních odstínů s koeficientem odrazivosti až 
do 5% (HBW), aplikujeme systémové řešení Ceresit Ceretherm Impactum.  

 Zjednodušený postup aplikace povrchových úprav
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 Zjednodušený postup aplikace pracovní spáry

 Zjednodušené postupy aplikace dilatační spáry

5.9.2 Aplikace mozaikových omítek
 Sokolové části budovy, které jsou více vystaveny znečištění a vlhkosti, by měly být opatřeny mozaikovou omítkou. Na podklad natřený 

základním nátěrem Ceresit CT16 naneste mozaikovou omítku v tloušťce vrstvy 1,5 násobku velikosti zrna produktu Ceresit CT77 a 
uhlaďte ji kovovým hladítkem. Po dobu aplikace a zrání mozaikovou omítku chráníme před přímým slunečním zářením, zvýšené relativní 
vlhkosti a deštěm. Mozaikové omítky nejsou vhodné jako povrchové úpravy konstrukcí vodorovných a konstrukcí, které jsou schopny 
zadržovat zvýšenou vlhkost a vodu. Mozaikové omítky nedoporučujeme provádět při očekávaném poklesu teploty v době vytvrzování. 
Následně je nezbytné nanesenou omítku po dobu vytvrzování chránit před vlivem přímého slunečního záření, větru, dešti a zašpinění.

5.9.3  Fasádní nátěr podkladu
 Všechny tenkovrstvé omítky je možné v rámci systémové skladby přetírat fasádními nátěry Ceresit. Typ použitého nátěru závisí na 

typu použité povrchové úpravy a tepelněizolačního materiálu.
 - minerální omítky můžeme přetírat silikátovým nátěrem Ceresit CT54, silikonovým nátěrem Ceresit CT48, nansilikonovým nátěrem 

Ceresit CT49 Silix XD® , akrylátovým nátěrem Ceresit CT42.
 - akrylátové omítky můžeme přetírat silikonovým nátěrem Ceresit CT48, nansilikonovým nátěrem Ceresit CT49 Silix XD® , 

akrylátovým nátěrem Ceresit CT42.
 - silikátové omítky můžeme přetírat silikátovým nátěrem Ceresit CT54, silikonovým nátěrem Ceresit CT48, nansilikonovým nátěrem 

Ceresit CT49 Silix XD®.
 - silikon-silikátové omítky můžeme přetírat silikátovým nátěrem Ceresit CT54, silikonovým nátěrem Ceresit CT48, nansilikonovým 

nátěrem Ceresit CT49 Silix XD®.
 - silikonové omítky můžeme přetírat silikonovým nátěrem Ceresit CT48, nansilikonovým nátěrem Ceresit CT49 Silix XD®.
 Stávající savé podklady ošetříme před aplikací fasádního nátěru hloubkovou pentrací Ceresit CT17 Profi, kdy vlastní fasádní nátěr 

aplikujem vždy minimálně ve dvou vrstvách s dostatečným rozetřením nátěru. Při aplikaci fasádního nátěru na nově vytvořenou 
povrchovou úpravu je nezbytné zachování potřebného časového odstupu pro vyzrátí podkladu (typy podkladu a následná 
připravenost je stanovena v technických listech konkrétních fasádních nátěrů). 

5.10. Speciální prvky
5.10.1 Možnosti kotvení bez tepelných mostů
 Do zateplovacích systémů Ceresit Ceretherm je možné kotvit fasádní prvky a to tak, aby hlavní snahou bylo eliminovat vliv 
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vzniklého tepelného mostu, který při takovýchto stavebních úpravách vzniká. Toto docílíme pomocí zabudování speciálních prvků 
(kotevní podložka, kotevní válec, kotevní deska, kotevní krabice, kotevní prvky s přerušeným tepelným mostem aj.). 

 Při aplikaci je nezbytné vycházet z doporučení a technologických postupů dodavatele daného kotevního prvku v návaznosti na 
tepelně technické požadavky podle ČSN 730540-2.

   
5.10.2  Lepení architektonických prvků (šambrány, fabionky, římsy)
 Architektonické ztvárnění nové fasády je možno provést pomocí prefabrikovaných speciálních dekorativních prvků (římsy, 

šambrány, fabionky), nebo pomocí upravených profilů z fasádního EPS.
 Speciální dekorativní fasádní profily jsou opatřeny již základní vrstvou a k vlastní ploše se kotví lepící hmotou. Podklad tvoří pevná, 

suchá, vyzrálá základní výztužná vrstva, která je zbavena všech nerovností, nečistot, prachu, tuku a mastnost. Vlastní aplikaci provádíme 
za standardních klimatických podmínek (viz. 4.2), kdy v první fázi provedeme hloubkové přepenetrování přebroušeného podkladu 
hmotou Ceresit CT17 a po technologické přestávce cca 2-3 hodiny, provedeme celoplošné nalepení dekorativního prvku. Pro lepení 
jednotlivých dekorativních prvků k sobě a k vlastnímu podkladu používáme materiál, kterým provádíme základní výztužnou vrstvu 
daného systému a tu nanášíme celoplošně, kde pro rovnoměrné nanášení lepící hmoty používáme nerezové ozubené hladítko o 
velikosti zubu 4-6mm. Následně přitlačíme lepený prvek k podkladu a pozvolným posunem nahoru – dolů, ustavíme na požadované 
místo. Vytlačené množství lepící hmoty z lepeného spoje setřeme, spoj proškrábneme a po zavadnutí utěsníme tmelem Ceresit FT101. 

 Profily z fasádního EPS se lepí obdobně jako u předcházejících dekorativních prvků celoplošně přímo na podklad z izolačních desek. 
Jako lepící hmotu opět používáme materiál, kterým provádíme základní výztužnou vrstvu daného systému. Celý prvek opatříme 
základní výztužnou vrstvou, která je vyztužena síťovinou se skelným vláknem, která kopíruje daný fasádní prvek s následným minimálním 
přesahem 100mm do stran v hlavní ploše. Pokud se jedná o lepení dekorativních prvků větších rozměrů, nebo prvků s větším vyložením, 
doporučujeme provést statické posouzení, případně lepení prvku doplnit o mechanické kotvení např. hmoždinkami. Jako finální 
povrchovou úpravu volíme podle tvaru dekorativního prvku. V případě, že je dekorativní prvek tvarově vhodný k aplikaci tenkovrstvých 
omítek, vybíráme na základní nátěr Ceresit CT16 (potažmo Ceresit CT15) z nabídky omítkových hmot Ceresit. V případě, že je dekorativní 
prvek nevhodný pro aplikaci tenkovrstvých omítek, přepenetrujeme podklad hloubkovou penetrací Ceresit CT17 Profi, po technologické 
přestávce 2-3hodiny, aplikujeme základní nátěr Ceresit CT16, který po úplnem vyschnutí opatříme vhodným fasádním nátěrem Ceresit.      

5.10.3 Aplikace bosážových prvků 
 Dalším dekorativním zpestřením je vytvoření bosážových prvků, nebo rozdělení finální plochy fasády vyfrézovanými drážkami. 

Při aplikaci takovýchto dekorativních prvků je vždy nezbytné zohlednit snížení tloušťky izolantu a tím tepelně izolačních vlastností 
zateplení, díky vyfrézovaným drážkám do EPS. Vlastní vyprofilování povrchu vychází z vyfrézovaných drážek, které je nezbytné 
vyztužit základní výztužnou vrstvou a to následovně:

  - vyfrézované drážky se vyztuží základní výztužnou vrstvou se speciální jemnou textilií se skelným vláknem (případné napojení  
  provést s minimálním přesahem síťoviny 100mm)

 - vyfrézované drážky se vyztuží základní výztužnou vrstvou se speciální textilií se skelným vláknem, která má již předvyprofilované  
  prvky do tvaru „U“ nebo „V“. Tuto výztužnou textilií vkládáme do maltového lože opět s přesahem jednotlivých prvků minimálně  
  100mm a jednotlivé drážky vyhlazujeme pomocí speciálních vyprofilovaných hladítek.

 - do vyfrézované drážky vkládáme do maltového lože, potažmo do lože vytvořeného z PU pěny Ceresit CT84, speciální PVC  
  profil, který je hladký a bez jakékoliv následné finální vrstvy.

     Spolupůsobení s hlavní plochou výztužné vrstvy je dáno přes perforované zalomení, které je přetaženo textilií se skelným  
  vláknem v hlavní ploše fasády / dekorativního prvku.        

6.  UŽíVání a ÚDrŽba zaTEplOVaCíCh SySTémů

 Zateplovaní systémy CERESIT CERETHERM se díky svým vlastnostem a charakteristikám vyznačují dlouhodobou životností a 
trvanlivostí. Aby tyto výhody mohly být plně využity, je vhodné dodržovat základní pokyny pro běžnou údržbu a ošetřování 
ETICS. Při zahájení užívání ETICS je vhodné přizpůsobit regulaci otopné soustavy a zajištění režimu větrání tak, aby nedošlo ke 
změně teplotně vlhkostních podmínek v objektu. Tato opatření pomáhají předcházet zejména vzniku plísní a dalších nežádoucích 
efektů spojených s nevhodným užíváním ETICS. Pokyny obsahují hlavní zásady údržby dokončených ETICS jsou zpracovány na 
základě dlouholetých zkušeností výrobce tepelně izolačních kompozitních systému Ceresit Ceretherm.

6.1.  Všeobecné zásady a pravidelná kontrola ETICS
 Všeobecné zásady vedoucí k dosažení požadované životnosti: 
 - neprovádíme žádné dodatečné mechanické nesystémové zásahy do ETICS
 - nevystavujeme ETICS dlouhodobému tlakovému namáhání
 - veškeré otvorové výplně, které se otvírají směrem ven, se snažíme opatřit omezovačem nebo zarážkou, která zabraňuje kontaktu  

  a možnému následnému poškození ETICS
 - ETICS se snažíme chránit před dlouhodobým vlivem vlhkosti, deště a sněhu
 - provádíme pravidelné kontroly
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 Vykonáváním pravidelných kontrol, které mohou předčasně odhalit vady a které jsou nezbytné k opravě, docílíme požadované 
životnosti tepelně izolačních kompozitních systémů Ceresit Ceretherm. Nejméně 1x ročně provádíme kontroly, kde se zaměřujeme na:

 - znečištění fasády zašpiněním
 - biologickým napadením ETICS (plísně, řasy)
 - mechanickému poškození ETICS (průrazy, útoky hlodavců a ptactva)
 - zhoršené mechanických vlastností ETICS (nasákavost, křídovatění, sprašování, barevnost)
 - těsnost a funkčnost napojení jednotlivých detailů ETICS (oplechování, parapety, prostupy, aj.) 
 - kontrola celistvosti povrchu (trhlinky)
 Z každé takto provedené pravidelné kontroly doporučujeme zhotovit zápis, doplněný o detailní fotodokumentaci.

6.2.  Čištění tlakovou vodou
 Zašpiněná konečná povrchová úprava (ať již se jedná o omítky, nebo o omítky s nátěrem) má především negativní vizuální dopad. 
 Lokální zašpinění hrubými nečistotami, očistíme mechanicky ometením s vhodnou volbou tvrdosti chlupu. Dlouhodobé vystavení 

fasády prostředí se zvýšenou prašností, vede k ulpívání jemnějších prachových nečistot, které se již mechanicky čistí obtížně.  Takto 
zašpiněné fasády čistíme tlakovou vodou (max. teplota 50°C). Z důvodu zvýšení účinnosti můžeme obohatit vodu o saponáty, které 
ovšem svým chemickým složením nenaruší čištěný povrch (např. Ceresit CT98). Je zakázáno používat pro čištění látky s podílem 
organických rozpouštědel, kyselin, louhů a obdobných chemických látek. Nastavení tlaku čištění je takové, aby nevyvolalo mechanické 
poškození fasády. Interval čištění doporučujeme opakovat vždy po 5-ti letech, není-li situací v návaznosti na druhu omítky a míře 
zašpinění vyžadováno jinak, protože pravidelné čištění povrchu ETICS je vhodná prevence snižující riziko napadení mikroorganismy.  
Čištění fasády provádíme při vhodných klimatických podmínkách, kdy venkovní teplota dlouhodobě neklesá pod +5°C. 

6.3.  Aplikace ochranného nátěru
 Působením klimatických vlivů dochází k ovlivnění nejen vizuálních, ale i fyzikálních vlastností fasád. 
 Tuto aplikaci doporučujeme začít čištěním tlakovou vodou, v případě ztrát mechanických vlastností povrchové úpravy pokračujeme 

penetrací podkladu, nátěrem Ceresit CT17 PROFI a následně aplikací vlastního ochranného nátěru, který opětovně obnoví účinné 
preventivní opatření, vyvolávající prvotní odolnost povrchové úpravy klimatickým vlivům. Vhodnost použitého nátěru záleží nejen 
na poloze objektu, okolním prostředí, ale také na druhu podkladu a systémovém řešení skladby konstrukce. K dispozici jsou 
fasádní nátěrové hmoty: akrylové Ceresit CT42, silikátové Ceresit CT54, silikonové Ceresit CT48 a nanosilikonové Ceresit CT49 
XD Silix, kde při použití jednotlivých fasádních nátěrů vycházíme z bodu 5.9.3. Přípravu a vlastní realizaci nátěru provádíme 
podle technologických listů použitých nátěrových hmot. Interval opětovné aplikace nátěru fasády doporučujeme opakovat vždy 
po 10-ti letech, není-li situací v návaznosti na druhu omítky a míře zašpinění vyžadováno jinak.

 Vlastní nátěr provádíme při teplotách +5°až +25°C

6.4.  Oprava mechanického poškození a trhlinek
 V průběhu užívání objektu může dojít k úmyslnému či neúmyslnému mechanickému poškození fasády. Toto může mít nejen vizuální 

vliv, ale především dochází k funkčnímu znehodnocování celého systému. V místech s mechanickým poškozením bývá obvykle nutné 
vyříznout postiženou část zateplovacího systému včetně tepelného izolantu až na podklad a v okolí min. 10cm od vyříznutého místa 
pečlivě odstranit povrchové souvrství až na základní výztužnou tkaninu se síťovinou ze skelných vláken. Na připravený podklad 
výřezu vlepíme izolační materiál stejného druhu a spáry o šířce větší jak 2mm vyplníme dle technologických pravidel. U EPS 
spáry do 5mm vyplňujeme PU pěnou, kde doporučujeme Ceresit WhiteTEQ, všechny ostatní spáry se vyplňují přířezy použitého 
izolačního materiálu. Obnaženou část finálního souvrství penetrujeme neředěným nátěrem Ceresit CT17 a po technologické 
přestávce 2hodiny, na takto suchý podklad aplikujeme novou základní výztužnou vrstvu se síťovinou ze skelných vláken s přesahem 
síťoviny min. 100mm přes obvod výřezu. Na suchý a vyzrálý podklad aplikujeme základní nátěr Ceresit CT16 (pro vysprávku 
silikátových omítek použijeme Ceresit CT15) a po technologické přestávce provedeme doplnění konečné povrchové úpravy.    

6.5 Čištění biologického napadení – řasy, plísně, lišejníky
 Většina výrobků (omítky a nátěry Ceresit) s označeným logem „Formule BioProtect“ obsahují již v základní receptuře aditiva, která jsou 

speciálně vyvinuta ke zvýšené ochraně fasád proti biologické kontaminaci, proti růstu řas a plísní. Aktivní složku tvoří zapouzdřené 
kapsle, díky jejíž struktuře dochází k pozvolnému uvolňování aktívních látek, což má za důsledek dlouhotrvající ochranu, která 
však nemá neomezené účinky. V případě umístění objektu do oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku biologického napadení 
(dlouhodobě znečištěné lokality, prašná místa, lokality se zvýšenou vlhkostí, lokality se zvýšeným výskytem srážek, blízkost vodních 
zdrojů, blízkost vegetace, tvarový návrh objektu) se doporučuje obnovovat funkční schopnost ochrany fasády. Tuto obnovu Vám 
zajistí výrobek Ceresit CT99, který je určen k odstraňování plísní, hub, lišejníků, mechů, ničení mikroorganismu, bakterií apod. Ceresit 
CT99 lze použít na všechny suché, dobře očištěné podklady, jako jsou nátěry, omítky, beton apod. 

 Povrchový porost a silné znečištění mechanicky odstraňte nasucho drátěným kartáčem jak nejlépe je to možné. Odstraňte příčinu 
vznikajících problémů a zamezte dalšímu šíření! Poté nanášíme vždy před aplikací prvního základního nátěru, barvy nebo omítky. 
CT99 v 0,5 l balení s mechanickým rozprašovačem je připraven k okamžitému lokálnímu použití. Koncentrát CT99 v 1 l balení 
rozředíme vodou (1 díl CT99 na 2-4 díly vody) v závislosti na míře kontaminace podkladu. Rozředěný roztok aplikujte štětkou nebo 
válečkem. Aplikovaný roztok necháme působit 8 až 10 hodin, poté očistíme fasádu tlakovou vodou a pokračujeme v sanaci povrchu.
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6.6 Anigrafity 
 Na základě dlouhodobých zkušeností, kdy je aplikace přípravku prováděna za rozdílných podmínek není výrobce ETICS sto 

zaručit 100% účinnost tohoto způsobu ochrany, navíc vlastní nátěr prokazatelně zhoršuje difúzní vlastnosti finálního souvrství ETICS, 
má vliv na možné barevnostní odchylky, kdy následná vlastní očista tlakovou vodou narušuje strukturu konečné povrchové úpravy 
a samotná sanace povrchu vyžaduje nejen přetření hloubkovým penetračním nátěrem, ale i dvojnásobným fasádním nátěrem. 

 Na základě těchto dlouhodobých zkušeností společnost Henkel ČR nedoporučuje použití těchto způsobů ochrany fasády.

7.  naKláDání S ODpaDy

 Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními aktuálními předpisy. Způsob nakládání s přebytečným 
zbytkem konkrétního výrobku vč. obalu je uveden v technickém listě, případně bezpečnostním listě každého produktu Ceresit.

 Likvidace nepoužitých zbytků hmot dodávaných na stavbu v sypkém stavu doporučujeme provádět jejich zavlhčením a po 
vytvrdnutí se ukládají na skládku jako stavební odpad. Likvidace nepoužitých zbytků hmot dodávaných na stavbu v pastózním 
stavu se provádí bezpečným uzavřením nádoby a po jejich vytvrdnutí se ukládají na stavbu jako stavební odpad. Likvidace 
nepoužitých zbytků desek s kolmým a podélným vláknem z minerální vlny (MW) se provádí uložením na skládku jako stavební 
odpad. Likvidace nepoužitých zbytků izolačních desek pěnového polystyrénu EPS, XPS, soklových desek, perimetru se provádí 
uložením na skládku jako stavební odpad. Obaly hmot pastovitých výrobků, zbytky síťoviny se skelným vláknem i papírové a 
lepenkové obaly se likvidují jako stavební odpad. 

8.  bEzpEčnOST a OChrana zDraVí přI práCI

 Po celou dobu realizace ETICS je nezbytnou nutností řídit se platnými předpisy ohledně bezpečnosti práce a práce s technickým 
zařízením potřebným pro vykonávání konkrétních stavebních prací, prací ve výškách, stavby lešení vč. všech pracovních činností 
na tomto lešení a další konkrétní činnosti související s realizací ETICS.

 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, údržbě, revizi strojů a elektrických spotřebičů a jiných pomůcek odpovídá 
realizátor (prováděcí firma, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona), který má povinnost zajistit:

 - Pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky
 - Proškolení pro každého pracovníka z dodržování BOZP, včetně práce s elektrickými přístroji a zařízeními
 - Kontrolu lešení, pracovní plošiny, stavebního výtahu a jiných zařízení, vč. odpovídajícího proškolení obsluhy
 - Dodržování platných předpisů SÚIP (Státní úřad inspekce práce) a ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce)
 - Dodržování pořádku na staveništi, skladu, skládce

9.  zárUKy, rEKlamaCE

 Výrobce vnějšího tepelně izolačního kontaktního (kompozitního) systému ETICS, musí ze zákona poskytovat na konkrétní výrobek, 
kterým ETICS je záruku. Při prokázání shody ETICS podle evropských technických specifikací (NV vlády č. 190/2002 Sb. v 
platném znění) má ETICS předpokládanou životnost 25 roků. Podle evropských dokumentů nemůže být tato předpokládaná 
životnost pokládána za záruku danou výrobcem ETICS. Ta totiž závisí na mnoha faktorech, které jsou mimo kontrolu výrobce. 
Zárukou výrobce ETICS se ze zákona rozumí doba 2 roků na mechanické vlastnosti výrobku. Při pravidelné péči o zateplený 
objekt (viz kapitola 6.) mají zateplovací systémy životnost srovnatelnou s životností běžně používaných zděných konstrukcí.

 Reklamace
 - Logistická reklamace – odběratel nebo prováděcí firma není povinna převzít jednotlivé součásti ETICS, které vykazují zjevné  

  nedostatky (např. poškození originálního obalu). K dané neshodě se vytvoří fotodokumentace s provedením zápisu do dodacího listu.  
 - Skryté vady – odběratel nebo prováděcí firma musí neprodleně po převzetí, zjištění neshody jednotlivých součástí ETICS reklamovat  

  neshodu dodaného produktu u výrobce ETICS. K dané neshodě se vytvoří fotodokumentace s provedením zápisu neshody.
 - Neshodu spadající do 2leté záruky výrobce ETICS, reklamuje odběratel u výrobce ETICS písemně prostřednictvím precizně  

  vyplněného reklamačního listu. Jako nedílnou přílohou reklamačního listu jsou:
    - podrobná fotodokumentace reklamované neshody (fotodokumentace detailní i celková)
    - realizovaný ETICS byl proveden prováděcí firmou jako KIT, ze schválených systémových součástí, které byly odebrány od  

    jednoho odběratele, což je doloženo kopii faktury, případně dodacího listu
    - realizovaný ETICS byl proveden prováděcí firmou v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu se stavební  

    dokumentací
    - kopie stavebního deníku, kde prováděcí firma prokazuje klimatické podmínky a technologické přestávky jednotlivých etap  

    realizace
    - záruka výrobce ETICS se nevztahuje na nesystémová řešení, na vady způsobené nedodržením technologických postupů, na  

    vady vzniklé jinými než běžně předvídatelnými vlivy
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