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1. Všeobecnì 
 Technická specifikace vymezuje vìcnì skladbu vnìjšího kompozitního zateplovacího 
systému (ETICS) LUKOTHERM s izolantem z pìnového polystyrenu, jeho� výrobcem je firma 
Luèební závody a.s. Kolín, IÈ: 46357360, Pra�ská 54, 280 24  Kolín, Èeská republika. 
Specifikace vychází z ETA è. 07/0060 vydaného uvedenému výrobci ETICS a je pro návrh a 
realizaci systému závazná. Stejné podmínky platí i pro ETICS LUKOTHERM mineral, jeho� 
technická specifikace vychází z ETA è. 07/0061. S ohledem na mo�né zmìny ve výrobním 
programu výrobcù slo�ek systémù v dalším období si výrobce ETICS vyhrazuje právo technickou 
specifikaci aktualizovat. O zmìnách ve specifikaci je výrobce ETICS bez odkladu povinen 
informovat dotèené osoby. 

Montá�ní návod platí pro realizaci a pøedání systému ETICS. S ohledem na pøepokládané 
území aplikace, tj. na území Èeské a Slovenské republiky, respektují pokyny pro realizaci 
ustanovení èeské národní technické normy ÈSN 73 2901: 2005 Provádìní vnìjších 
tepelnìizolaèních kompozitních systémù (ETICS). 

 
2. Základní pojmy 
ETICS (External Thermal Insulation Composite System) – vnìjší tepelnìizolaèní kompozitní systém 
– kontaktnì montované souvrství, jeho� úèelem je zvýšení tepelnìizolaèní funkce obvodového 
pláštì budovy zvenku. 
Souèást ETICS – prùmyslový výrobek, který je vybrán výrobcem systému ETICS pro jím urèené 
pou�ití v systému ETICS. 
Výrobce ETICS – právnická nebo fyzická osoba, která navrhla a sestavila ETICS, podle zvláštních 
pøedpisù opatøila potøebnou dokumentaci ETICS, provedla pøedepsané zkoušky ETICS a uvedla 
ETICS na trh. 
Povìøený zástupce výrobce ETICS – právnická nebo fyzická osoba, která uzavøela s výrobcem 
ETICS smluvní vztah o výkonu nìkterých práv a povinností výrobce ETICS. 
Zhotovitel ETICS – právnická nebo fyzická osoba, oprávnìná k provádìní ETICS, která podle 
pokynù výrobce ETICS zabudovává systém do stavby. Výrobce ETICS pravidelnì organizuje ve 
spolupráci s povìøenými zástupci výrobce ETICS školení realizaèních kapacit a vede evidenci 
o proškolených osobách. 
Projektant ETICS – právnická nebo fyzická osoba se zvláštní zpùsobilostí, která pro konkrétní 
stavbu navrhuje konkrétní skladbu ETICS vèetnì detailù v souladu s pokyny výrobce ETICS a s 
aktuálními po�adavky závazných pøedpisù s ohledem na datum a místo uva�ované realizace 
ETICS – tj. osoba, která zhotovuje projektovou dokumentaci ETICS. 
Dokumentace ETICS – soubor dokumentù, nutných k uvedení systému ETICS na trh. 
Projektová dokumentace ETICS – soubor dokumentù, vypracovaný pro konkrétní podmínky 
jednotlivé stavby s vymezením konkrétní specifikace jednotlivých vrstev a s posouzením navr�ené 
skladby podle místnì platných závazných pøedpisù. 
Izolant EPS – fasádní desky z expandovaného pìnového polystyrenu dle ÈSN EN 13 163, pro 
potøeby tohoto dokumentu výhradnì typy EPS 70 (F) nebo EPS 100 (F). 
Izolant MW – fasádní desky z minerálních vláken dle ÈSN EN 13 162 – TR 15, pro potøeby 
tohoto dokumentu výhradnì desky s podélnou orientací vlákna. 
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3. Pokyny pro montá� systému 
    LUKOTHERM a LUKOTHERM mineral - montá�ní návod 
 
3.1. Obecné podmínky pro montá� systému ETICS 
Montá�ní práce musí být provádìny v rozmezí teplot +5 a� +30 °C (teplota ovzduší i podkladù). 
Práce nelze provádìt v dešti a pøi silném vìtru. Nanesené hmoty musí být po dobu zrání 
chránìny pøed nepøíznivými atmosférickými vlivy (nejménì 48 hodin). Uvedené podmínky je 
nutné zabezpeèit vhodnýmy technickým opatøením nebo organizací prací. 
 
3.2. Pøíprava podkladu 
a) Pøed zahájením prací se provede kontrola stavu podkladu. Jednotlivá technická opatøení jsou 
uvedena v tabulce. 
 
Stávající stav podkladu Doporuèené opatøení 

Vlhký podklad 
 

Na základì rozboru pøíèin buï odstranìní pøíèin 
vlhkosti a zajištìní vyschnutí nebo jen zajištìní 
vyschnutí. 

Zaprášený podklad 
Mastnoty na podkladu 
 

Ometení nebo omytí tlakovou vodou.1) 
Odstranìní mastnot tlakovou vodou s pøísadou 
vhodných èistících prostøedkù 2); omytí èistou tlakovou vodou.1)  

Zneèištìní odbedòovacími 
nebo jinými separaèními 
prostøedky  

Odstranìní odbedòovacích nebo jiných separaèních 
prostøedkù vodní parou s pou�itím èistících 
prostøedkù 2); omytí èistou tlakovou vodou.1)  

Výkvìty na vyschlém podkladu 
 

Mechanické odstranìní; 
ometení, omytí tlakovou vodou. 1) 

Puchýøe a odlupující se místa 
 

Mechanické odstranìní; ometení; pøípadnì místní 
vyrovnání nebo reprofilace maltou, zajiš�ující 
soudr�nost podkladu nejménì 200 kPa; v�dy zajistit 
vyzrání a vyschnutí pou�itých hmot.  

Mech, lišejník, jiné biotické 
napadení 
 

Mechanické odstranìní po zvlhèení podkladu, 
ošetøení chemickými biocidními prostøedky; 
následnì zajistit vyschnutí.  

Aktivní trhliny v podkladu 
 

ETICS neprovádìt, dokud nedojde k urèení pøíèin 
vzniku a jejich sanaci.  

Nedostateèná soudr�nost 4) 
 

Posoudit zpevòující úèinky penetrace podkladu, 
podle potøeby následnì mechanické odstranìní 
nesoudr�ných vrstev a pøípadné vyrovnání podkladu.  

Nedostateèná 
rovinnost 5)  

Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou hmotou 
zajiš�ující soudr�nost podkladu v hodnotì 200 kPa.4)  

Nestejnorodost, 
pøílišná savost  

Napuštìní podkladu penetraèním prostøedkem, 
podle potøeby opakovanì.  
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1) Po èištìní tlakovou vodou musí podklad pøed aplikací ETICS dostateènì vyschnout. 
2) Pøed u�itím chemických èistících prostøedkù kontaktujte výrobce  
    ETICS a konzultujte jejich pou�ití. 
3) Prùvzdušné neaktivní trhliny se vyplní napø. lepicí hmotou. Smrš�ovací trhliny v omítkách 
    (není-li omítka na poklep dutá), nejsou na závadu. Stávající dilataèní spáry v podkladu musí 
    být pøiznány ve fasádním líci, zachovány a v pøípadì potøeby sanovány. 
4) Doporuèuje se prùmìrná soudr�nost nejménì 200 kPa s tím, �e nejmenší jednotlivá hodnota 
    musí být alespoò 80 kPa. V pøípadì místního vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou  
    musí být zajištìna soudr�nost nejménì 250 kPa. 
5) Pøípustná nerovnost podkladu je ≤ 20 mm/m. 
b) Veškeré prvky na podkladu, které znemo�òují montá� ETICS, nebo by mohly zpùsobovat 
    ne�ádoucí tepelné mosty, se musí demontovat. Jejich zpìtná montá� musí zajistit vodotìsnost   
    a splnìní po�adavkù tepelnìtechnických a po�árních norem. 
c) Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musí být provedeny s dostateèným pøedstihem  
    tak, aby podklad mohl vyschnout. 
d) Provádí-li se montá� ETICS u novostaveb, musí být dokonèena støecha a veškeré stavební  
    práce, pøi nich� dochází k zabudování technologické vlhkosti, a zateplované zdivo musí být  
    nále�itì vyschlé. 
 
 
3.3. Montá� soklové (zakládací) lišty 
Pro montá� se doporuèuje pou�ít soklové hliníkové lišty tlouš�ky minimálnì 0,8 mm. Rozmìry 
profilu soklové lišty musí odpovídat tlouš�ce desek tepelné izolace. Soklová lišta se kotví do 
podkladu pomocí zatloukacích hmo�dinek. Hmo�dinky jsou od sebe vzdáleny podle profilu lišty 
(tlouš�ka izolantu) a typu podkladu 300–500 mm. Nerovnosti podkladu lze kompenzovat 
vkládáním vymezovacích podlo�ek pod lištu v místì kotvení hmo�dinkou. K podélnému napojení 
(stykování) lišt se pou�ívají plastové spojky. Je zakázáno stykovat soklovou lištu na náro�í nebo v 
koutech. Pokud je nivelita soklové lišty pod úrovní funkèní hydroizolace, je nutno pøijmout 
konstrukèní opatøení k zamezení vnikání vzlínající vlhkosti do systému. 
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3.4. Lepení a kladení tepelnìizolaèních desek 
K zateplení se pou�ívají tepelnìizolaèní desky z fasádního pìnového polystyrenu (EPS 70 F,  
EPS 100 F – ÈSN EN 13 163), nebo fasádní desky z minerálních vláken, v daném pøípadì  
s podélnou orientací vlákna (ÈSN EN 13 162 – TR 15). K lepení pou�ijeme tenkovrstvou 
cementovou maltu TS SPECIAL, kterou pøipravíme podle návodu na obalu. Lepicí maltu 
nanášíme v�dy na rub desek po obvodu v pásu šíøky cca 80 mm a bodovì ve 3 bodech  
v podélné ose desky (platí pro formát desky 1000x500 mm). Desky lze v pøípadech dostateènì 
rovného podkladu lepit i celoplošnì. Lepicí malta nesmí být nanesena na boèních plochách 
izolaèních desek a ani se nesmí vytlaèit do spár mezi nimi. Ve styku s maltou a tedy i  
s podkladem musí být minimálnì 40 % plochy rubu desky. Je nutno spolehlivì podmaltovat 
místa osazení všech kotev (hmo�dinek). Desky klademe na suchý penetrovaný podklad  
od soklové lišty vzestupnì na vazbu v ploše i na náro�ích. Je-li systém ETICS v kontaktu  
s terénem, a nebo ménì ne� 200 mm nad pøilehlým terénem, je nutno pou�ít tepelnìizolaèních 
desek se sní�enou nasákavostí (napø. soklové desky RIGIPS). Desky se lepí na tìsný sraz. 
Pøípadné mezery mezi deskami se vyplní pøed provádìním armované stìrky nízkoexpanzní PU 
pìnou nebo tìsným zasunutím odøezkù izolaèních desek. Rovinnost vnìjšího líce izolaèní 
mezivrstvy pøi lepení prùbì�nì kontrolujeme (2 m latí). Na náro�í je vhodné izolaèní desky 
nalepit s pøesahem (5–10 mm) a po vytvrdnutí lepicí hmoty (nejménì 1 den) je zaøíznout a 
zabrousit. U otvorù se doporuèuje osadit izolaèní desky ve fasádní ploše s takovým pøesahem, 
aby pøekryly vrstvu izolantu následnì lepenou na ostìní. Viditelná èást okenního èi dveøního 
rámu by mìla mít po zateplení shodnou šíøku po celém obvodì. Doporuèuje se lepit celé 
izolaèní desky. Pou�ití zbytkù desek je mo�né, je-li jejich šíøka nejménì 150 mm u polystyrenu a 
nejménì 250 mm u desek z minerálních vláken. Svislý rozmìr ulo�ené desky nelze skládat ze 
zbytkù nad sebe. Spáry mezi deskami izolantu musí být vzdáleny nejménì 100 mm  
od soubì�ných upravených neaktivních trhlin a spár podkladu, také od zmìn tlouš�ky konstrukce 
projevující se na povrchu podkladu a od rozhraní materiálù podkladu. Stávající dilataèní spáry v 
podkladu musí být zachovány a pøiznány do zatepleného fasádního líce. 
Není-li povrch EPS desek do 14 dnù od nalepení opatøen základní vrstvou, nebo jinou ochranou 
proti úèinkùm UV záøení, musí se odstranit povrchová vrstva degradovaná UV záøením 
(pøebrousit). Toto opatøení je nutno v�dy pova�ovat za nouzové øešení a není proto mo�no jej 
pøedem zahrnout do individuálního návrhu technologického postupu montá�e. Spotøeba lepicí 
malty pro lepení desek je 3–6 kg suché smìsi na 1 m2 podle drsnosti a rovinnosti podkladu. 
Nalepené desky z minerálních vláken by nemìly zùstat bez ochrany vùèi srá�kové vodì. 
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3.5. Kotvení tepelnìizolaèní vrstvy hmo�dinkami 
S technologickou pøestávkou 2 dny od nalepení provedeme dodateèné upevnìní vrstvy izolantu 
k podkladu pomocí plastových talíøových hmo�dinek. 
Èetnost, typ a rozmístìní hmo�dinek v desce urèuje projekt v závislosti na konkrétních 
podmínkách. 
Pøi osazování hmo�dinek je tøeba dodr�ovat tyto zásady: 
- minimální technologická pauza mezi nalepením desek izolantu a zahájením kotvení je 48  
  hodin 
- druh a rozmìry hmo�dinky urèuje projektová dokumentace ETICS pro konkrétní pøípad  
  zateplovaného objektu; 
- desky z minerálních vláken se musí kotvit hmo�dinkami s kovovým trnem; 
- poloha vrtu, prùmìr vrtáku a hloubka provedeného vývrtu závisí na druhu pou�itých hmo�dinek  
  a materiálu podkladu; 
- osa vyvrtaného otvoru pro hmo�dinku musí být kolmá k podkladu; 
- do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce porézních hmot se vrtá bez pøíklepu; 
- osazování hmo�dinky se provádí bez rozpìrného trnu, talíø je nutno zapustit o cca 2 mm  
  pod líc izolantu; 
- teprve po osazení tìla hmo�dinky se montuje rozpìrný trn zatluèením nebo zašroubením; 
- zápustnou montá� hmo�dinky je nutno provádìt nástroji a postupem, pøedepsaným výrobcem  
  hmo�dinky (ejotherm STR U); 
- chybnì osazená (nepevnì zakotvená, vyènívající, deformovaná nebo jinak poškozená) 
  hmo�dinka se musí nahradit novou v místì svého pùsobení; 
- chybnì osazená hmo�dinka se obvykle odstraní a otvor v tepelné izolaci se vyplní pou�itým  
  tepelnìizolaèním materiálem – nelze-li hmo�dinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala 
  rovinnost budoucí základní vrstvy. Zapuštìné talíøe osazených hmo�dinek se následnì zatøou  
  do roviny vnìjšího líce izolantu tenkovrstvou maltou, urèenou pro provedení základní vrstvy. 
 
Konkrétní druh, poèet a rozmístìní hmo�dinek urèuje statický výpoèet. Minimální poèet 
hmo�dinek nesmí klesnout pod 4 ks/m2 pro izolant z polystyrenu, pod 6 ks/m2 pro izolant  
z minerálních vláken. U izolantu z minerálních vláken tlouš�ky nad 100 mm je minimální poèet 
hmo�dinek 8 ks/m2. Pøi pou�ití hmo�dinek pro zápustnou montá� se zátkou je nutná minimální 
tlouš�ka izolantu (100) 80 mm. Pro kotvení izolantù (EPS i MW) do pórobetonu a vysoce 
lehèených keramických blokù (napø. nìkteré typy blokù od firem Wienerberger, Heluz)  
je nutno pou�ít hmo�dinky se šroubovacím trnem (ejotherm STR U). 
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3.6. Provádìní základní (výztu�né) vrstvy 
K vytvoøení základní vrstvy pou�ijeme tenkovrstvou cementovou maltu TS SPECIAL a výztu�nou 
tkaninu ze skelných vláken podle technické specifikace systému (je doporuèeno pøednostnì 
u�ívat typ VERTEX R 131 A 101). Maltu pøipravíme podle návodu na obalu. Na izolant se osadí 
ukonèovací, náro�ní a dilataèní profily a pøípadné zesilující vyztu�ení. Obvyklá aktivní šíøka 
dilataèní spáry je 8–10 mm. Lišty i zesilující vyztu�ení se osazují vtlaèením do nanesené vrstvy 
malty. Místa s pøedpokládanou koncentrací napìtí, tj. rohy fasádních otvorù, se vyztu�í pøíøezy  
z tkaniny ze skelných vláken o rozmìru nejménì 300x200 mm, situovanými diagonálnì v rozích. 
Na styku dvou rozdílných izolantù se bez pøiznané spáry musí provést pás zesilujícího vyztu�ení  
s pøesahem 150 mm na ka�dou stranu od styku. Základní vrstvu provádíme nanášením 
tenkovrstvé malty na suché a èisté izolaèní desky. Nejprve maltu rozetøeme rovnou stranou 
hladítka s dùkladným zatøením do podkladu (dùle�ité pro zajištìní potøebné pøídr�nosti) a 
následnì zajistíme rovnomìrné plošné mno�ství malty zubovou stìrkou (obvykle se zubem 8x8 
mm). Základní vrstva se vyztu�uje vtlaèením tkaniny ze skelných vláken do nanesené stìrkové 
hmoty v celé ploše a� k okrajùm. Výztu�ná tkanina musí být ulo�ena bez záhybù a øádnì 
vypnuta. Vkládá se obvykle shora dolù, pøesah pásù na stycích musí být nejménì 100 mm. 
Po�adovaná tlouš�ka základní vrstvy je 3 mm, krytí výztu�né tkaniny minimálnì 1 mm v ploše a 
minimálnì 0,5 mm na stycích výztu�e. Po zavadnutí malty se výztu�ná tkanina oøízne pøes vnìjší 
hranu soklové lišty. Pøípadné dekorativní prvky se lepí na dokonèenou základní vrstvu. Spára po 
jejich obvodu se tìsní pru�ným akrylátovým tmelem. Provedenou základní vrstvu je nutno chránit 
48 hodin pøed pøímým deštìm a extrémnì silným vìtrem. Spotøeba malty na 1 m2 základní vrstvy 
by mìla èinit minimálnì 4 kg suché maltové smìsi. 
 
3.7. Penetrace základní (výztu�né) vrstvy pod omítku 
S technologickou pøestávkou minimálnì 48 hodin od dokonèení výztu�né vrstvy provedeme 
penetraci pod omítku. Tato penetrace je systémovou souèástí navazující koneèné povrchové 
úpravy strukturální omítkou. Z tohoto dùvodu pøi tomto kroku pøimìøenì respektujeme i 
aplikaèní pokyny výrobce omítkoviny. Tato penetrace je obvykle kolorována na odstín shodný s 
barvou koneèné povrchové úpravy. Na kolorované penetraci je nutno pøi realizaci trvat v 
pøípadech, kdy hrozí proškrábnutí koneèné povrchové úpravy (rýhovaná struktura). 
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3.8. Koneèná povrchová úprava 
Provádìní vrchní strukturované omítky zahrnuje dvì fáze s vlastními specifickými nároky  
na realizaci. Pro první fázi – natahování omítkoviny na penetrovaný podklad – je nutno zajistit 
vrstvu omítkoviny stejnomìrné tlouš�ky, odpovídající velikosti zrna. K tomu je tøeba hladítko 
s dostateènou tuhostí – obvykle hladítko s listem z nerezové oceli. Pøi natahování je tøeba dále 
dbát na to, aby se omítka na okraji pracovního zábìru neroztírala „do ztracena“ a nevytváøela 
tak v místech budoucího napojení rychle zasychající klíny, které následnì vedou ke vzniku míst s 
odlišnou strukturou. Strukturování nata�ené vrstvy omítek se provádí s vhodným èasovým 
odstupem po zavadnutí omítkoviny, obvykle plastovým hladítkem s minimálním pøítlakem. Doba 
zavadnutí je v prùbìhu sezóny promìnlivá v závislosti na teplotì, vlhkosti a rychlosti proudìní 
okolního vzduchu. Pøi u�ití disperzních i silikonových omítkovin je nutno chránit nekryté fasádní 
prvky a výplnì otvorù pøed zneèištìním. Strukturální omítkoviny s velikostí zrna pod 2 mm 
obecnì nejsou vhodné pro zateplovací souvrství (ni�ší mechanická odolnost vrchního souvrství 
na izolantu). 
 
3.9. Dokonèovací práce 
Po provedení povrchové úpravy systému musí být všechny spáry spolehlivì utìsnìny proti vnikání 
srá�kové vody. Tam, kde tohoto efektu nebylo dosa�eno pou�itím vhodného profilu, je tøeba 
provést tmelení akrylátovým tmelem. Vodorovné plochy ve fasádì je doporuèeno oplechovat, 
minimální pøesahy okapnice jsou 30 mm. Pro provádìní klempíøských prvkù platí ustanovení 
ÈSN 73 3610 Klempíøské práce stavební. Všechny detaily svým øešením a provedením musí 
vylouèit vznik tepelných mostù a zatékání srá�kové vody do tepelnìizolaèního souvrství ETICS. 
 
3.10. Bezpeènost a ochrana zdraví pøi montá�i 
Pøi realizaci kontaktního zateplení je tøeba respektovat platné zákonné 
bezpeènostní pøedpisy, pøedevším ustanovení pro práce ve výšce. Pou�ité 
materiály obsahují portlandský cement, který je hodnocen jako látka drá�divá (Xi), a disperze 
polymerù, které mohou mít senzibilizující úèinky na poko�ku a sliznice. Zdravotní zpracovatelská 
rizika jednotlivých komponentù lze zjistit na jejich obalech. 
 
Zdravotní rizika pøi práci se smìsí s obsahem portlandského 
cementu: 
R 36/37/38 Drá�dí oèi, dýchací orgány a kù�i. 
R 43 Mù�e vyvolat senzibilizaci pøi styku s kù�í. 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dìtí. 
S 22 Nevdechujte prach. 
S 24/25 Zamezte styku s kù�í a oèima. 
S 26 Pøi zasa�ení oèí okam�itì dùkladnì vypláchnìte vodou 
a vyhledejte lékaøskou pomoc. 
S 36/37/38 Pou�ívejte vhodný ochranný odìv, ochranné rukavice 
a ochranné brýle nebo oblièejový štít. 
Zdravotní rizika u�ivatele stavby po dokonèení díla: 
V souèasné dobì nejsou známa. 
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4. Pokyny pro údr�bu a u�ívání ETICS  
 
Tyto pokyny jsou urèeny pro u�ivatele vnìjších tepelnìizolaèních kontaktních systémù (ETICS). 
Obsahují hlavní zásady údr�by ETICS s tepelnou izolací z pìnového polystyrenu (EPS) nebo s 
tepelnou izolací z minerální vlny (MW). Pokyny pro údr�bu jsou zpracovány na základì 
stávajících technických poznatkù. Výrobce ETICS si vyhrazuje mo�nost jejich aktualizace. Pøípady 
po�adavkù a podmínek nad rámec tìchto pokynù je nutno posuzovat individuálnì a konzultovat 
s výrobcem systému. 
 
Údr�ba systému ETICS 
4.1. Èištìní fasádního líce 
Èištìní se provádí vysokotlakým èistícím zaøízením. Tlak vody je nutné pøizpùsobit daným 
podmínkám – na základì provedené zkoušky èištìní tak, aby nedošlo k porušení povrchové 
úpravy ETICS. Sni�ování tlaku se provádí zvìtšením vzdálenosti trysky od èištìného povrchu. 
Maximální teplota vody je + 40° C. V pøípadì pou�ití saponátù nesmí zùstat jejich zbytky  
na povrchu èištìné plochy. Je zakázáno pou�ívat pro èištìní látky s podílem organických 
rozpouštìdel. Èištìní se doporuèuje provádìt tak, aby èištìné plochy vyschly do nástupu mrazù. 
Základním cílem pravidelného èištìní fasádního líce je vedle estetického úèinku pøedevším 
snaha odstranit z omítkových struktur prachový nálet a spad, který mù�e vytváøet záchytný 
substrát pro biotické škùdce. Lhùta pro mytí fasády vodou je 2–5 let v závislosti na mno�ství 
exhalací a polétavého prachu v ovzduší v dané lokalitì a na stupni zneèištìní konkrétní fasády. 
 
4.2. Údr�ba, biocidní funkce fasádního líce 
Ve vazbì na pravidelné èištìní se s ohledem na místní rozšíøení biotických škùdcù, pøedevším 
nìkterých druhù plísní (rody Alternaria a Cladosporium), doporuèuje v pravidelných intervalech 
obnovit i biocidní funkci fasádního líce. Urèení èasového intervalu tohoto druhu údr�by má 
prokazatelnou vazbu na regionální podmínky a je v souèasné dobì pøedmìtem odborné 
technické diskuse. Pro konkrétní pøípady doporuèujeme vyu�ít mo�nosti pøímé konzultace  
s výrobcem systému ETICS – viz kapitola obchodní a technický servis výrobce ETICS. 
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4.3. Opravy mechanického poškození 
V pøípadì mechanického poškození systému (obvykle prùraz vrchního souvrství na izolantu) je 
nutno bez odkladu zajistit opravu, vedoucí k zamezení prùniku srá�kové vody do systému. Pøi 
opravì se vyøízne pravidelný segment v rozsahu poškození, obvykle na celou tlouš�ku tepelné 
izolace. V okolí cca 100 mm od obvodu výøezu se opatrnì obrousí povrchové úpravy systému a� 
k výztu�i základní vrstvy. Na pøipravený podklad se vlepí výsek stejného izolantu shodného tvaru. 
Po zatuhnutí lepicí hmoty se vyplní pøípadná spára mezi pùvodní a novou tepelnou izolací 
tepelnìizolaèním materiálem stejného druhu, u polystyrenu se mohou spáry do 5 mm šíøky 
vyplnit nízkoexpanzní PU pìnou. Izolant se podle potøeby zabrousí. 
Na vyrovnaný povrch izolantu se nanese nová základní vrstva s pøesahem sí�oviny min. 80 mm 
pøes pùvodní vyztu�ení. Zvýšenou pozornost je tøeba vìnovat zachování funkce pùvodního 
vyztu�ení a zachování roviny nové a pùvodní základní vrstvy. Po vyschnutí obnovené základní 
vrstvy se obnoví vrstva koneèné povrchové úpravy. Tato oprava vy�aduje zkušeného odborníka, 
problematické je pøedevším sjednocení vzhledu pùvodní a opravené fasádní plochy. 
Pro sní�ení rizika mechanického poškození zateplené fasády pøedevším v pøízemní soklové zónì 
se doporuèuje pøijmout vhodná preventivní provozní opatøení (zábradlí, omezení pojezdu vozidel 
v blízkosti objektu apod.). 
 
 

5. Technický a obchodní servis 
 
Technický servis je zajiš�ován výrobcem systému, prostøednictvím 
povìøených zástupcù výrobce (autorizovaná prodejní místa) nebo 
oblastních technických poradcù výrobce, tj. firmou: 
Luèební závody a.s. Kolín, Pra�ská 54, 280 24  Kolín, Èeská republika.  
IÈ: 46357360 
tel.: + 420 321 741 352 , + 420 602 734 627 
www.lukotherm.cz 
 
Odborné školení realizaèních kapacit je zajiš�ováno ve spolupráci s: 
EXCEL MIX CZ, s. r. o. 
Palackého 100, 281 01 Velim 
IÈ: 27607020 
tel.: +420 777 993 909 
www.excelmix.cz 
 
 
 
Vydala firma: Luèební závody a.s. Kolín, Pra�ská 54, 280 24  Kolín 
Dne:  1.3.2007 
 
 
Strana 11 (celkem 11) 

http://www.lukotherm.cz
http://www.excelmix.cz

