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Přednosti
■  přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu
■ proměnlivě difuzně propustná – propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ spolu s těsnicími a lepicími páskami tvoří systém parozábrany
■ snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech
■ zvyšující přilnavost k dřevěným konstrukcím díky přilnavému rounu

Balení, transPort, skladování
Isover VARIO® XtraSafe balena do rolí délky 1,5 m. Během transportu  
nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu.

Použití
Parobrzda Isover VARIO® XtraSafe je vhodná do všech konstrukcí stěn, 
stropů a střech. Zvláště tam, kde je nutné omezit úniky teplého vzduchu 
z interiéru (vzduchotěsnost) a namáhání těchto konstrukcí migrující vlhkostí 
z interiéru do exteriéru. Díky variabilní = přizpůsobivé propustnosti pro 
vodní páru dle okolních podmínek (teplota a rel.vlhkost okolního prostředí) 
parobrzda Isover VARIO® XtraSafe stabilizuje během roku vlhkostní režim 
konstrukce. V letním období podporuje vysychání zabudované vlhkosti do 
interiéru, má vysoký podíl na optimalizaci vlhkostních podmínek dřevěných 
konstrukcí, chrání je proti degradaci zvýšenou vlhkostí (plísně). V zimním 
období naopak chrání konstrukci proti zvýšené relativní vlhkosti vnitřního 
prostředí. Parobrzda Isover VARIO® XtraSafe má navíc oproti standardní 
parobrzdě Isover VARIO® KM DUPLEX UV vyšší hnodnotu ekvivalentní 
difuzní tlouštky sd v rozmezí 0,3-25 m.

Tyto vlastnosti jsou výhodné u novostaveb, velmi pozitivní vliv mají u dře-
vostaveb u nevětraných a z vnější strany parotěsně uzavřených obvo-
dových konstrukcí. U stávajících objektů při změně jejich užívání chrání 
konstrukci proti výrazným změnám v cyklu střídání vlhkosti během roku 
a eliminuje tak zvýšené vlhkostní namáhání. Výhodné je použití systému 
při obnově tepelné izolace a ostatních vrstev stávajícího střešního pláště 
bez požadavku přístupu z užívaného interiéru. Tj. parobrzdu lze ukládat 

Charakteristika výroBku
Parobrzda Isover VARIO® XtraSafe je speciálně vyvinutá fólie na bázi 
polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní 
difuzní tloušťku sd, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci.

rozměry a Balení

teChniCké Parametry

isover vario® Xtrasafe
Unikátní chytrá parobrzda

tloušťka [mm] 0,20

rozměry [mm] 40 000 × 1 500

Balení v roli [m2] 60

hmotnost [kg] 5,7

označení Jednotka metodika hodnota

Geometrické vlastnosti
tloušťka d [mm] - cca 0,20

Plošná hmotnost [g·m-2] ČSN EN 1849-2 cca 80

odolnost proti protrhání hřebíky – v podélném směru [N] ČSN EN 12310-1 ≥ 50

odolnost proti protrhání hřebíky – v příčném směru  [N] ČSN EN 12310-1 ≥ 50

Pevnost v tahu – v podélném směru [N] ČSN EN 12311-2 ≥ 100 N/50 mm

Pevnost v tahu – v příčném směru [N] ČSN EN 12311-2 ≥ 100 N/50 mm

tažnost – v podélném směru [N] ČSN EN 12311-2 ≥ 50%

tažnost – v příčném směru [N] ČSN EN 12311-2 ≥ 50%

Protipožární vlastnosti
třída reakce na oheň [-] Deklarace dle ČSN EN 13501-1 E
ostatní vlastnosti
dynamická ekvivalentní difuzní tloušťka sd [m] ČSN EN ISO 12572 0,3 až 25
statická ekvivalentní difuzní tloušťka sd [m] ČSN EN 1931 10
teplota použití [°C] - -40 až +80
odolnost proti uv záření [-] - 1 měsíc (< 55 MJ/m²)

z vnější strany přes krokve (na vnější stranu vnitřního obkladu). Parobrzda 
se klade rovnoběžně s okapovou hranou s přesahy 100 mm slepené lepící 
páskou VARIO® XtraTape, přichycuje se sponkami do dřevěných konstrukcí. 
Ke kovovým lištám lze připevnit pomocí pásky Isover VARIO® XtraPatch.  
K obvodovému zdivu se parobrzda připevňuje pomocí tmelu Isover VARIO® 
XtraFit. Isover VARIO® XtraSafe obsahuje navíc speciální přilnavé rouno, 
které při kontaktu s dřevěnými krokvemi funguje podobně jako suchý zip.

Systém parobrzdy Isover VARIO® přispívá k omezení výměny vzduchu mezi 
vytápěným a nevytápěným prostorem, ovlivňuje celkovou energetickou 
bilanci budov. Systém parobrzdy není vhodný pro budovy s vyšším 
vlhkostním zatížením. V těchto případech doporučujeme použití systému 
vhodné parozábrany po konzultaci s odborníkem v oblasti stavební fyziky. 
Při dodržení podmínek konstrukčního návrhu, realizace a ověření tepelně 
technickým výpočtem je životnost parobrzdy až 50 let. Jde o recyklovatelný 
materiál.

environmentální vlastnosti / dopady
množství pre-recyklátu pro výrobu [%] ČSN ISO 14021 -

množství post-recyklátu pro výrobu [%] ČSN ISO 14021 -

množství odpadu při výrobě1) [kg /FU2)] ČSN EN 15804+A1,
ČSN ISO 14025 2,3E-02 NHWD

Celková spotřeba neobnovitelné primární energie 
a zdrojů při výrobě [MJ /FU] ČSN EN 15804+A1,

ČSN ISO 14025 6,5 PENRT

Potenciál globálního oteplování [kg CO2 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 4,7E-01 GWP

Potenciál úbytku stratosférické ozónové vrstvy [kg CFC 11 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 1,6E-08 ODP

Potenciál acidifikace půdy a vody [kg SO2 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 1,4E-03 AP

Potenciál eutrofizace [kg PO4
3- ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 

ČSN ISO 14025 6,2E-04 EP

Potenciál tvorby přízemního ozónu [kg C2H4 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1,
 ČSN ISO 14025 2,5E-04 POPC

Potenciál úbytku surovin nefosilních zdrojů [kg Sb ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 9,9E-09 ADP-prvky

Potenciál úbytku surovin fosilních zdrojů [MJ (výhřevnost) /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 10 ADP-fosilní paliva

1)  Jedná se o běžný směsný odpad. 
2)  FU = funkční jednotka (1 m2 parobrzdy při započítaných fázích životního cyklu A1–A3).

souviseJíCí dokumenty
■  Prohlašení o vlastnostech Vario-001

1. 9. 2019       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

identifikační kód typu výrobku: Vario-001

adresa zplnomocněného zástupce:
Divize isover
saint-Gobain Construction Products Cz a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

adresa výrobce:
saint-Gobain isover sa
18 avenue d’Alsace
92400 Courbevoie, France
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Bobrovka MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

Vhodnou třídu DHV je nutné stanovit podle tabulky zvýšených 
požadavků na str. 16.

TECHNICKÉ ÚDAJE Blížejov *

Celková šířka 180 mm 190 mm

Celková délka 380 mm 400 mm

Hmotnost 1 ks 1,7 kg 2,0 kg

Spotřeba na 1 m2 od 36 ks od 30,4 ks

Počet kusů na paletě 528 ks

Hmotnost palety 923 kg

Počet větracích tašek na 100 m2 42 ks 20 ks

HŘEBEN – ŠUPINOVÉ KRYTÍ

HŘEBEN – KORUNOVÉ KRYTÍ

OKAP – ŠUPINOVÉ KRYTÍ

OKAP – KORUNOVÉ KRYTÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
Taška Tondach
Závěsné latě 40 x 60
Kontralatě 40 x 60
DHV
a = 145–160

a = 145–160

a = 290–320 a = 290–320

VZDÁLENOST LATÍ OD VRCHOLU HŘEBENE (mm)

SKLON STŘECHY OLH PLH

25° cca 88 cca 88

30° cca 83 cca 79

35° cca 80 cca 74

40° cca 77 cca 72

45° a více cca 75 cca 65

LAŤOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY

SKLON STŘECHY
ŠUPINOVÉ 

KRYTÍ (a)

KORUNOVÉ 

KRYTÍ (a)

30°–35° 14,5 29,0

35°–40° 15,0 30,0

40°–45° 15,5 31,0

45° a více 16,0 32,0

Latě 40 x 60 mm – hřebenáč větrací č. 4 – š. 20 cm. 
PLH nároží = 115 mm

taška základní 

kulatý řez 
taška základní

segmentový řez

* výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu
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KONCENTROVANÝ KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU 
PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA PROTI PLÍSNÍM, DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM. K 
OCHRANĚ DŘEVA V INTERIÉRU (STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, PODLAHY) I EXTERIÉRU (STŘEŠNÍ PODBITÍ, 
PERGOLY, PLOTY). 
 
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: 
› dlouhodobá preventivní ochrana stavebního řeziva 
› účinný proti hmyzu, houbám a plísním 
› vodou ředitelný 
› určený pro interiéry i exteriéry 
› preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 a 3 
› testování podle evropských technických norem (EN 113, EN 330, EN 73, EN 46-1, EN 84) 
› vyráběn v systému řízení jakosti podle ISO 9001 A 14001 
 
OBLASTI POUŽITÍ: Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci řeziva, krovů a dalšího 
stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech i v exteriérech (dle ČSN EN 335). 
Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva proti dřevokazným houbám (Basidiomycetes), plísním a 
dřevokaznému hmyzu. Po zaschnutí je možné použít další krycí nátěry. 
 
TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 49 0600-1: FB, IP, P, 1, 2, 3, D, SP 
 
ÚČINNÉ LÁTKY:  
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid, Kyselina boritá  
 
DÁLE OBSAHUJE: 2-aminoethanol 
 
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK: limit pro A/e), VŘNH 130 g/l, obsahuje max. 11,8 g/l VOC v aplikačním 
roztoku, celkový obsah těkavých organických látek vyjádřeno hmotnostním procentem v 
koncentrátu: 6,5 %. 
 
RELATIVNÍ HUSTOTA (při 20 °C): 1,08 – 1,10 
HODNOTA pH (při 20 °C): 8,0–8,5 
 
VLASTNOSTI A VZHLED OŠETŘENÉHO DŘEVA:  
Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo 
nezapáchá. Bezbarvá varianta produktu může zabarvit dřevo lehce do žluta. 
 
APLIKACE: nátěr, postřik, máčení, vakuo-tlaková impregnace (pouze bezbarvá varianta) 
 
BAREVNÉ VARIANTY: bezbarvý, hnědý a zelený 
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TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:  
1. PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA NÁTĚREM A POSTŘIKEM 
Před použitím promíchejte! Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 až +30 °C tak, aby se dosáhlo 
celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů 
nebo postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného 
příjmu (viz tabulka spotřeby a příjmu) je obvykle potřeba dvou aplikací. Následující nátěr nebo postřik 
se provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4–24 hod.). Dřevo určené k zabudování do exteriéru 
(třída použití 3) je možné ošetřit nátěrem nebo postřikem za předpokladu, že ošetřená plocha bude 
následně překryta vhodným krycím nátěrem. 
 
2. PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA MÁČENÍM 
Ochrana dřeva máčením se provádí ve vhodných nádržích (např. vanách). Údaje o koncentracích a 
minimálních příjmech jsou uvedeny v tabulce spotřeby a příjmu. 
 
ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY:  
› Třída použití 1 a 2 (interiér) – časově neomezená 
› Třída použití 3 (exteriér) – 10 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech 
 
DOBA POUŽITELNOSTI: 36 měsíců 
 

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ PŘÍPAVKU 

TŘÍDA POUŽITÍ 
DLE ČSN EN 335 

METODA APLIKACE 

ŘEDĚNÍ 
KONCENTRÁTU 

BOCHEMIT : 
VODA 

MIN. PŘÍJEM 
KONCENTRÁTU 

Interiér (1-2) 

nátěr, postřik (1-2x) 1:9 20 g/m2 

máčení  1:19–1:6 20 g/m2 

vakuo-tlaková impregnace*** max. 1:99 5 kg/m3 

Exteriér (3) 

nátěr, postřik (2x)* 1:9-1:6 40 g/m2 

máčení (45 min–8 hod)* 1:10-1:4 40 g/m2 

dlouhodobé máčení (8–24 hod)** 1:19-1:9 50 g/m2 

vakuo-tlaková impregnace**/*** max. 1:49 15 kg/m3 

* pouze s vhodným krycím nátěrem (např. Bochemit Estetik)/ ** bez krycího nátěru/ *** pouze 
bezbarvá varianta/ **** hodnoty slouží pro orientaci, skutečné dosahované příjmy mohou kolísat a 
závisí na povrchové struktuře dřeva 
 
VELIKOST BALENÍ: 5 kg, 15 kg, 50 kg, 600 kg 
 
SKLADOVÁNÍ:  
Přípravek skladujte v originálních dobře uzavřených obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Skladovací teplota: -15 až +30 °C. Případné promrznutí přípravku neovlivní jeho účinnost. 
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TECHNICKÝ SERVIS: 
› nabídka konduktometrů pro měření koncentrace aplikačního roztoku v provozních podmínkách 
› laboratorní analýza účinných látek v aplikačním roztoku a ve dřevě 
 
KOMPATIBILITA S JINÝMI PRODUKTY:  
Bochemit QB Profi není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat Bochemit QB 
Profi s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem 
ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Pouze pro profesionální použití. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození 
očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit 
plod v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. (varianta zelený: Může 
vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo 
dýchací potíže.) Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte páry/aerosoly. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
PRVNÍ POMOC: 
Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické 
námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, 
vypít 0,5 litru pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. 
 
LIKVIDACE:  
Obaly po důkladném vyprázdnění a vypláchnutí předejte k likvidaci specializované firmě. Oplachová 
voda se použije pro přípravu pracovních roztoků. Případné zbytky přípravku je nutno zneškodňovat 
jako nebezpečný odpad. 
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
přípravku. 
 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.  
 
Datum revize: 21.3.2019 
 
 
 
 
 
DISTRIBUTOR: 
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika  
E: bochemie@bochemie.cz 
www.bochemit.eu          www.bochemie.cz          
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DEKDREN G8

DEKDREN L60

DEKDREN

PROFILOVANÉ FÓLIE DATUM VYDÁNÍ   2015|08

PROFILOVANÉ FÓLIE

DEKDREN je výrobková řada profi lovaných 
(nopových) fólií z vysokohustotního 
polyethylenu (HDPE) pro použití ve střechách, 
podlahách, podzemních částech budov a pro 
vlhké zdivo, včetně doplňkového sortimentu. 
Fólie mají jednostranné výstupky (nopy), 
které vytvářejí distanci mezi fólií a konstrukcí, 

ke které je fólie přiložena. Takto vytvořený 
prostor může být využit například pro separaci 
od podkladu, odvedení vody, akumulaci vody, 
proudění vzduchu nebo uložení rozvodů 
instalací dle jednotlivých konstrukčních variant 
fólie.

Tabulka 01 | Přehled nopových fólií DEKDREN

DEKDREN N8 | Profi lovaná fólie s nopy výšky 8 mm

• Součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby
(Pozn.: V případě, že je fólie v kontaktu s hydroizolací z asfaltových pásů, zatížení v tlaku nemá překročit hodnotu 
20 kPa, v případě většího zatížení hrozí zatlačování nopů do hmoty hydroizolace a je nutné mezi ně vložit 
ochrannou geotextilii FILTEK 500)

• Svislá drenážní vrstva (nopy s nakašírovanou textilií orientované k zemině)
• Fólie s vyšší plošnou hmotností
• Na vyžádání je fólie s nižší hořlavostí
• Pruhy fólie se spojují přesahem čtyř řad nopů, popřípadě ještě oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou

DEKDREN G8 | Profi lovaná fólie s nopy výšky 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií na nopech

• Drenážní vrstva ve skladbách střech a teras (nopy nahoru)
• Svislá drenážní vrstva (nopy s nakašírovanou textilií orientované k zemině)
• Pruhy fólie se spojují oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou nebo přesahem dvou řad nopů

DEKDREN S8 | Profi lovaná fólie z transparentního materiálu s nopy výšky 8 mm a nakašírovanou plastovou mřížkou 

• Separační a výztužná vrstva pod nové vnitřní omítky na vlhké zdivo
• Fólie se pokládá s přesahem v místě, kde je profi lovaná fólie bez mřížky

DEKDREN T20 | DEKDREN T20 GTX | Profi lovaná fólie s nopy výšky 20 mm

• Součást systému ochrany hydroizolace spodní stavby - svislá drenážní vrstva (nopy orientované ke stěně) s vyšší 
kapacitou odvodu vody než N8

• Vytváření vzduchových vrstev, např. pro odvětrání podloží při realizaci protiradonových opatření (neslouží jako 
izolace proti difuzi radonu přes konstrukci)

• Vytváření vzduchových vrstev ve stavebních konstrukcích
• Varianta DEKDREN T20 GTX je kašírovaná ze strany plochy poplypropylenovou rohoží plošné hmotnosti 100 g/ m2.

DEKDREN T20 GARDEN / DEKDREN T20 GARDEN GTX | Profi lovaná fólie s nopy výšky 20 mm s perforací

• Drenážní a hydroakumulační vrstva vegetačních střech
• Pruhy fólie se spojují přesahem dvou řad nopů
• Varianta DEKDREN T20 GARDEN GTX je kašírovaná ze strany plochy poplypropylenovou rohoží 

plošné hmotnosti 100 g/ m2.

DEKDREN L40, L60, L80 | Vysoká profi lovaná fólie s výškou nopů 40, 60, 80 mm

• Vytváření vzduchových vrstev, například při sanaci vlhkých konstrukcí staveb
• Vytváření prostoru pro vedení některých instalačních rozvodů v objektu

DEKDREN L40, L60, L80 GARDEN | Profi lovaná fólie s nopy výšky 40, 60, 80 mm s perforací

• Drenážní a hydroakumulační vrstva vegetačních střech

DEKDREN N8
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Tabulka 02 | Technické parametry fólií DEKDREN
Parametr DEKDREN N8 DEKDREN G8 DEKDREN S8 DEKDREN T20 DEKDREN 

T20 GTX
DEKDREN 
T20 GARDEN

DEKDREN 
T20 GARDEN 
GTX

DEKDREN L40,  
L60,  L80

DEKDREN 
L40, L60, L80 
GARDEN

materiál HDPE HDPE 
polyesterová 
rohož

HDPE plastová 
mřížka

HDPE HDPE
polypropylenová
rohož

HDPE HDPE
polypropylenová
rohož

HDPE HDPE

plošná 
hmotnost

550 g/m2 450 g/m2 450 g/m2 1000 g/m2 1000 + 100 g/m2 1000 g/m2 1000 + 100 g/m2 1425 g/m2 1425 g/m2

délka role/desky 20 m 20 m 10 m 20 m 10 m 2,5 m (délka 
desky)
20 m (délka role)

10 m L40: 1,75 m
L60: 1,75 m
L80: 1,75 m
(délka desky)

L40: 1,75 m
L60: 1,75 m
L80: 1,75 m
(délka desky)

šířka role/desky 1,0 | 1,5 | 2,0 
2,5 | 3,0 m

2,0 m 2,0 m 2,0 m 1,9 m 1,2 m (šířka 
desky)
1,9 m (šířka role)

1,9 m L40: 0,82 m
L60: 0,81 m
L80: 0,80 m
(šířka desky)

L40: 0,82 m
L60: 0,81 m
L80: 0,80 m
(šířka desky)

výška nopu 8 mm 8 mm 8 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm L40: 41 mm
L60: 61 mm
L80: 78 mm

L40: 41 mm
L60: 61 mm
L80: 78 mm

objem vzduchu 
mezi nopy

5,3 l/m2 5,3 l/m2 5,5 l/m2 14 l/m2 14 l/m2 14 l/m2 14 l/m2 L40: 30,4 l/m2

L60: 48,2 l/m2

L80: 57,2 l/m2

L40: 30,4 l/m2

L60: 48,2 l/m2

L80: 57,2 l/m2

počet nopů 1840 ks/m2 1860 ks/m2 1100 ks/m2 400 ks/m2 400 ks/m2 400 ks/m2 400 ks/m2 L40: 96 ks/m2

L60: 74 ks/m2

L80: 56 ks/m2

L40: 96 ks/m2

L60: 74 ks/m2

L80: 56 ks/m2

pevnost v tlaku 250 kN/m2 150 kN/m2 150 kN/m2 150 kN/m2 180 kN/m2 150 kN/m2 180 kN/m2 L40: 120 kN/m2

L60: 60 kN/m2

L80: 50 kN/m2

L40: 120 kN/m2

L60: 60 kN/m2

L80: 50 kN/m2

použitelné
v rozmezí teplot

-30 až +80 °C -40 až +80 °C -20 až +80 °C -40 až +80 °C -30 až +80 °C -40 až +80 °C -30 až +80 °C -20 až +70 °C -20 až +70 °C

barva hnědá černá transparentní černá černá černá černá černá černá

speciální úprava – rohož je 
nakašírovaná 
na nopy, slouží 
jako separace 
a fi ltrační vrstva

nakašírovaná 
mřížka slouží 
pro propojení 
omítky s fólií

– rohož je 
nakašírovaná 
na plochu, 
slouží jako 
separace 
a fi ltrace

perforace pro 
odtok vody 
z nopů

perforace pro 
odtok vody 
z nopů, rohož je 
nakašírovaná na 
plochu, slouží 
jako separace 
a fi ltrace

– perforace pro 
odtok vody 
z nopů

Tabulka 03 | Přehled dodávaného doplňkového sortimentu pro profi lované fólie DEKDREN

DEKDREN PEVNOSTNÍ HŘEB DRÁŽKOVÝ

• Ocelový pozinkovaný hřeb s kónickou podložkou z vysokohustotního polyethylenu
• Dodává se v balení po 250 ks

DEKDREN UKONČOVACÍ LIŠTA N8

• Lišta vyrobena z PVC pro uchycení vrchní hrany fólie DEKDREN N8
• Zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólii a konstrukci
• Dodává se v délce 2 m

DEKDREN UKONČOVACÍ LIŠTA T20

• Lišta vyrobena z povrchově upraveného ocelového plechu pro uchycení vrchní hrany fólie DEKDREN T20 
• Zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólii a konstrukci
• Dodává se v délce 2 m

DEKDREN UKONČOVACÍ LIŠTA PERFOROVANÁ S8

• Perforovaná lišta vyrobena z ABS (akrylonitril-butadien-styren) pro ukončení vrchní a spodní hrany fólie DEKDREN S8
• Dodává se v délce 2 m

DEKTAPE SP1

• Oboustranně lepicí butylkaučuková páska tloušťky 1 mm
• Slouží pro slepení pruhů fólie v přesazích vyjma typů DEKDREN L60 a DEKDREN L60 GARDEN
• Dodává se v šířkách 9 nebo 15 mm

DEKTAPE FLEXI

• Jednostranně lepicí butylkaučuková páska tloušťky 1,5 mm a šířky 80 mm vyztužená polyamidovou textilií s krycí vrstvou ze silikonizovaného papíru
• Slouží pro opracování prostupů profi lovaných fólií

obr. 1 | Ukončovací lišta N8 obr. 2 | Ukončovací lišta T20 obr. 3 | Ukončovací lišta S8



Tabulka 04 | Příklady použití nopové fólie DEKDREN

DEKDREN N8, DEKDREN T20 | Svislá drenážní vrstva

Skladba konstrukce od interiéru:
• obvodová podzemní stěna
• povlaková hydroizolační vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL; ELASTEK 40 

SPECIAL MINERAL; ALKORPLAN 35034)
• DEKDREN N8 nebo DEKDREN T20 (nopy orientované ke stěně)
• při strojním hutnění tuhá deska (OSB tl. 10 mm)
• zemina, hutněný zásyp výkopové jámy

DEKDREN G8 | (např. DEKROOF 10-C)

Skladba konstrukce:
• lepená dlažba určená do exteriéru, protiskluzná
• hydroizolační stěrka
• vyztužená a dilatovaná betonová mazanina
• DEKDREN G8 (nopy a textilie orientovány nahoru)
• separační vrstva (FILTEK 300)
• hydroizolační vrstva (DEKPLAN 77)
• separační vrstva (FILTEK 300)
• tepelná izolace
• parozábrana (GLASTEK AL 40 MINERAL)
• nosná konstrukce (ve spádu)

DEKDREN S8 | Separační a výztužná vrstva pod nové vnitřní omítky na vlhké zdivo, vytvoření vzduchoizolační vrstvy

Skladba konstrukce:
• stěna
• DEKDREN S8, fólie kotvená ke stěně (min. 20 ks kotev/m2, nopy orientované ke stěně)
• jádrová omítka (vrstvy fólie a omítky je nutno dodatečně dilatovat po 3×3 m)

DEKDREN T20 GARDEN, DEKDREN T20 GARDEN GTX a DEKDREN L40, L60, L80 GARDEN | (např. DEKROOF 09-A)

Skladba konstrukce:
• vegetační substrát a vegetace (např. RNSO 80)
• fi ltrační vrstva (FILTEK 200), není nutné při použití DEKDREN T20 GARDEN GTX
• separační vrstva (FILTEK 300)
• hydroizolační vrstva (DEKPLAN 77)
• separační vrstva (FILTEK 300)
• tepelná izolace
• parozábrana (GLASTEK AL 40 MINERAL)
• nosná konstrukce (ve spádu)

DEKDREN T20 a DEKDREN L40, L60, L80 | Odvětrání radonu z podloží, doplňkové opatření při velmi vysoké koncentraci radonu, skladba podlahy na terénu

Skladba konstrukce od interiéru:
• dlažba
• vyztužená betonová mazanina
• tepelná izolace
• protiradonová izolace
• betonová mazanina
• DEKDREN T20 nebo DEKDREN L40, L60, L80, vzduchová vrstva spojená s exteriérem 

(např. potrubím vyústěným nad střechu objektu apod.)
• podkladní betonová mazanina
• hutněný terén nebo násyp

PROFILOVANÉ FÓLIE

   DEKDREN
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Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství poskytnou vyškolení 
pracovníci Atelieru DEK na pobočkách 
Stavebnin DEK.

Dále je projekční oddělení DEKPROJEKT s. r. o. 
připraveno poskytnout kompletní technickou 
pomoc při návrhu skladeb konstrukcí, návrhu 
odvodnění a větrání stavebních konstrukcí, 
popřípadě i posouzení příčin vzniku závad 
konstrukcí a návrh nápravných opatření.

Kvalita nopových fólií 
DEKDREN je trvale 
sledována a certifi kována 
systémem ISO 9001.

PEVNOSTNÍ HŘEBYDEKDREN S8
DETAIL MŘÍŽKY

UKONČOVACÍ LIŠTY

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEK.CZ

pobočky a technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BLANSKO 510 003 011
BRNO 545 231 166
BŘECLAV 510 003 000
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
Č. BUDĚJOVICE Litvínovice 387 313 576
Č. BUDĚJOVICE Hrdějovice 387 225 033
DĚČÍN 412 512 105
FRÝDEK-MÍSTEK 555 122 009
HAVÍŘOV 596 811 340
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHEB 351 132 015

CHOMUTOV 474 668 554
CHRUDIM 461 011 003
JIČÍN 491 011 013
JIHLAVA 561 010 060
JINDŘICHŮV HRADEC 384 320 619
KARLOVY VARY 353 579 068
KARVINÁ 555 122 001
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
LOVOSICE 411 142 001
MĚLNÍK 311 328 003
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833

OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PÍSEK 391 002 001
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA Hostivař 272 705 825
PRAHA Vestec 227 620 302
PRAHA Zličín 257 950 751
PRACHATICE 388 328 133
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY Olomoucká  461 540 866

SVITAVY Olbrachtova 461 530 900
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 232
TEPLICE 411 142 100
TRUTNOV 499 329 468
TŘEBÍČ 561 011 000
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 461 011 007
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN Louky 571 122 010
ZLÍN Příluky 577 219 613
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora 

ATELIER DEK
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz

STAVEBNINY

DEKDREN S8

DEKDREN T20 GARDEN

DEKDREN T20 GARDEN GTX

DEKDREN T20
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TECHNICKÝ LIST 
 

SUPERSAN hrubý 084 

 

Jádrová sanační odvlhčovací omítka 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 speciální hydrofilní sanační jádrová omítka pro ruční nanášení ve vnějším 
i vnitřním prostředí 

 vynikající pro omítání zasoleného a vlhkého, nevysušeného zdiva 
s vysokým stupněm zasolení 

 odvlhčovací efekt omítky spočívá v její schopnosti velmi rychle absorbovat 
vlhkost z podkladního zdiva a odvádět ji do okolního prostředí formou difuze 
vodní páry 

 součást systémového řešení Cemix – Odvlhčovací systém SUPERSAN 

 

 
SLOŽENÍ: Minerální plnivo, cement a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II a Wc0 
Pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 až 5,0 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1100-1400 kg/m3 
Propustnost vodních par () max. 12 Tepelná vodivost  max. 0,36 W/(m.K) *) 
Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 Doba zpracovatelnosti min. 0,5 hod. 

 

Speciální technické parametry 
Schopnost zadržovat vodu max. 85 % Absorpce vody (po 24 hodinách) min. 0,5 kg/m2 

Objem vzduchových pórů v čerstvé maltě min. 35 % 
Penetrace vody po zkoušce kapilární 
absorpce vody (hloubka vniknutí vody h) 

min. 5 mm 

*) 
**) 

tabulková hodnota 
zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452 

 

INFORMATIVNÍ 
Zrnitost 0-2 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,13-0,16 l/kg 
na 1 pytel (30 kg) 3,9-4,8 l 

Vydatnost cca 1250 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy provedené omítky min. 25 mm 
Spotřeba malty při doporučené vrstvě cca 31 kg/m2 
Doba pro zpracování malty po zamíchání max. 1 hod. 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 1 m2 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Ze starého poškozeného zdiva se nejprve odstraní všechny omítky cca 100 cm nad vlhkou 
nebo solí poškozenou částí. Narušené zbytky starého zdiva je nutno odstranit. Spáry je nutno proškrábat do hloubky cca 
2 cm. Povrch zdiva musí být řádně očištěn, zbaven prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. Trhliny ve 
zdivu musí být zaplněny zdící maltou. Pro zpevnění a vyrovnání savosti podkladu použít 1 den předem Cemix 084 
SUPERSAN hrubý řídké konzistence jako postřik – při jeho přípravě je míchací čas max. 10 minut, řídkou konzistenci 
nastavit až v poslední minutě míchání. Postřik se musí provést celoplošně. Před omítáním je nutné celou zeď provlhčit. 

ZPRACOVÁNÍ: Při aplikaci sanačních omítek Cemix se postupuje podle technologických pokynů Pracovní postup 
Cemix: Sanační omítky na vlhké zdivo. Směs se míchá zásadně v bubnové míchačce – dodržovat míchací čas  
12-15 minut! Namíchat je potřeba jen tolik směsi, aby ji bylo možno zpracovat do 1 hodiny. Na upravený podklad se 
ručně nanese potřebná vrstva omítky v rozmezí 20-30 mm (optimální tloušťka je 25 mm). Vždy je nutné dodržet minimální 
tloušťku. Větší vrstvy omítky je nutné provádět postupně. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je minimálně 1 
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den – podklad opět důkladně navlhčit. Povrch jádrové omítky se nesmí stáčet hladítkem nebo filcovat. Po zavadnutí se 
celoplošně strhne latí nebo srovná mřížkovou škrabkou. Vrchní omítková vrstva se nanáší až po vyschnutí a vyzrání 
omítky (doba zrání se počítá 1 den na 1 mm nanášené vrstvy). Jako vrchní omítku se doporučuje použít výrobek Cemix 
084 j SUPERSAN jemný. Nátěry na vrchní omítku nesmí negativně ovlivnit propustnost systému pro vodní páry 
(doporučuje se použít vápenné, silikátové nebo silikonové fasádní nátěry). Pro omítání vnitřních prostor v zimním období 
platí opatření uvedená v dokumentu Pracovní postup Cemix: Aplikace výrobků v zimním období. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1 a EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy). 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu, podkladu a samotné směsi v rozmezí +5 ºC - +30 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako 

nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 
Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný 
systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). 
 
SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 1. 9. 2020 
 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

SUPERSAN jemný 084 j 
 

Speciální štuková omítka 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 speciální sanační vrchní omítka pro ruční nanášení ve vnějším i vnitřním 
prostředí 

 určená pro povrchové úpravy jádrové omítky Cemix 084 SUPERSAN 
hrubý 

 součást systémového řešení Cemix – Odvlhčovací systém SUPERSAN 

 nestandardizovaný odstín (přírodní bílý) 
 

 
SLOŽENÍ: Minerální plnivo, bílý cement, vápenný hydrát a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II a Wc0 
Pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 až 5,0 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1100-1400 kg/m3 
Absorpce vody (kategorie Wc 0 ) Není předepsána Tepelná vodivost  max. 0,36 W/(m.K) *) 
Propustnost vodních par () max. 12 Doba zpracovatelnosti min. 1 hod. 
Trvanlivost (počet cyklů) min. 10   

*) tabulková hodnota 
 

INFORMATIVNÍ 
Zrnitost 0-0,7 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,21-0,25 l/kg 
na 1 pytel (30 kg) 6,3-7,5 l 

Vydatnost cca 1200 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy provedené omítky 2,5 mm 
Spotřeba malty při doporučené vrstvě cca 3 kg/m2 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 10 m2 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Používá se jako vrchní omítka na jádrovou omítku Cemix 084 SUPERSAN hrubý. Podklad 
musí být řádně vyzrálý, zbavený prachu a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. Podklad je vhodné zvlhčit vodou. 

ZPRACOVÁNÍ: Při aplikaci sanačních omítek Cemix se postupuje podle technologických pokynů Pracovní postup 
Cemix: Sanační omítky na vlhké zdivo. Omítka se zásadně míchá v bubnové míchačce, po dobu cca 10 minut. Poměr 
vody a suché směsi se volí podle doporučení výrobce. Doporučená tloušťka omítky je 2-3 mm. Po nanesení (cca za 1-3 
hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti ovzduší) lze její povrch uhladit plstěným hladítkem. Jako konečnou povrchovou 
úpravu lze použít pouze vápenné, silikátové nebo silikonové fasádní nátěry, např. Cemix Silikátový fasádní nátěr, 
Cemix Silikátový interiérový nátěr, Cemix Silikonový fasádní nátěr nebo vápenný nátěr Cemix CEMPAINT LIME 
(nátěr musí mít hodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky menší než 0,2 m a koeficient nasákavosti (permeabilita vody) menší 
než 0,2 kg/m2.h0,5) – nedoporučují se disperzní nátěry. Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření 
uvedená v dokumentu Pracovní postup Cemix: Aplikace výrobků v zimním období. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1 a EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy). 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu, podkladu a samotné směsi v rozmezí +5 ºC - +30 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako 

nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
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 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 
 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 
Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný 
systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). 
 
SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 1. 9. 2020 
 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační podhoz WTA 044 
 

Sanační malta pro úpravu podkladu 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 sanační postřik (podhoz) pro úpravu podkladu pod sanační jádrové omítky 
Cemix 

 omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného zdiva (cihly, kámen, 
beton) 

 určený speciálně pro sanační omítkové systémy Cemix ve vnějším  
i vnitřním prostředí  

 aplikuje se ručně i strojně – stupeň pokrytí podkladu 50-75 % 

 výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdicím 
materiálům 

 

 
SLOŽENÍ: Kamenivo, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Směs je možno dodat 
s protiplísňovými přísadami. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS III a Wc0; 
podhoz (podle směrnice WTA 2-9-04/D) 

Pevnost v tlaku (kategorie CS III) 3,5 až 7,5 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,3 MPa (FP: B) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1550-1750 kg/m3 
Absorpce vody (kategorie Wc 0 ) není předepsána Tepelná vodivost  max. 0,66 W/(m.K) *) 
Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 Doba zpracovatelnosti min. 2 hod. 

Hloubka vniknutí vody h: 
po 1 hod. min. 5 mm 

Propustnost vodních par () max. 18 
po 24 hod. 

h = tloušťce  
zkušebního tělesa 

*) 
**) 

tabulková hodnota 
zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452 

 
INFORMATIVNÍ 

Zrnitost 0-4 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,23-0,27 l/kg   **) 
na 1 pytel (25 kg) 5,7-6,8 l 

Vydatnost cca 1500 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy (aplikace síťovitě) 4 mm 
Spotřeba při doporučené vrstvě cca 3,8 kg/m2 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 6,6 m2 

**) Konzistence pro zpracování – prostý rozliv (200  10) mm 
POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 

 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Nejprve je nutné zjistit druh a technický stav zdiva, provést analýzu odebraných vzorků na 
vlhkost a salinitu a stanovit vhodné sanační opatření ve spolupráci se sanačním technikem. Vrstva staré omítky se 
odstraní do výšky nejméně 800 mm (při tloušťce zdiva nad 600 mm do výšky, která se rovná 1 ½ násobku tloušťky zdiva) 
nad viditelnou hranici poškození (zavlhnutí), spáry se proškrábou do hloubky cca 20 mm (podle statického stavu zdiva), 
zdivo se očistí ocelovým kartáčem a odstraní se zbytky malty a prachu. Trhliny ve zdivu a výrazné nerovnosti po 
uvolněných cihlách se vyspraví nebo zaplní touto zahuštěnou maltou. Při aplikaci sanačních omítek se postupuje podle 
technologických pokynů pro příslušné Pracovní postup Cemix: Sanační omítky na vlhké zdivo. 

ZPRACOVÁNÍ: Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá v bubnové míchačce 
na homogenní hmotu. Podhoz se nanáší na očištěné zdivo síťovitě tak, aby pokrytí zdiva bylo cca 50-75 %. Pro strojní 
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nanášení se používá omítací stroj se standardním příslušenstvím, se stejným plošným pokrytím jako u ručního nanášení. 
Maximální tloušťka vrstvy je 5 mm – podhoz nesmí vyplňovat spáry ve zdivu. Podhoz se nechá min.  
24 hodin zatvrdnout a teprve poté se nanáší další sanační omítky podle technologických pokynů pro sanační systémy 
Cemix. Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření uvedená v dokumentu Pracovní postup Cemix: 
Aplikace výrobků v zimním období. 
 
UPOZORNĚNÍ 
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1, EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy) a směrnice WTA 2-9-

04/D. 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu, podkladu a samotné směsi v rozmezí +5 ºC - +30 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Neaplikovat za přímého oslunění. 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako 

nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 
Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.  
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný 
systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). Na výrobek je vydán 
certifikát podle směrnice WTA 2-9-04/D. 
 
SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o, Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 1. 9. 2020 
 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační omítka jednovrstvá 054 
 

Omítka pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva pro aplikaci v jedné 
vrstvě 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 sanační jednovrstvá omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí 
poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva 

 omítka pro vnitřní i vnější prostředí bez dodatečné povrchové úpravy 
štukovou omítkou 

 aplikuje se strojně nebo ručně v jedné vrstvě (tloušťka vrstvy musí být 
nejméně 20 mm a neměla by být větší než 25 mm) 

 vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost 
zachycování solí 

 omítka se zrychlenou hydratací umožňující v krátké době provedení 
jemné filcované struktury  

 

 
SLOŽENÍ: Minerální plnivo, cement, vápenný hydrát a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti 
malty. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Sanační malta pro vnější / vnitřní omítku (R) podle EN 998-1, kategorie CS II 
(rozšířené zkoušky podle směrnice WTA 2-9-04/D) 

Pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 až 5,0 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1000-1200 kg/m3 
Propustnost vodních par () max. 12 Tepelná vodivost (10, dry) max. 0,29 W/(m.K) *) 
Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 Doba zpracovatelnosti min. 1 hod. 
Absorpce vody W24 ***) 
(po 24 hodinách)      

min. 0,3 kg/m2 
Penetrace vody po zkoušce kapilární 
absorpce vody (hloubka vniknutí vody h) 

max. 5 mm 

 
Konzistence (rozliv) (170  5) mm Obsah vzduchu v čerstvé maltě min. 25 % 
Objemová hmotnost čerstvé malty 1150-1350 kg/m3 Schopnost zadržovat vodu min. 85 % 
Poměr pevností tlak / tah za ohybu max. 3 Odolnost vůči působení solí vyhovuje zkoušce 
Pórovitost min. 40 %   

 

Vlastnosti při strojním zpracování (rozšířené zkoušky podle směrnice WTA 2-9-04/D) 
Obsah vzduchu v čerstvé maltě 25-30 % Pórovitost min. 40 % 
Objemová hmotnost čerstvé malty 1150-1350 kg/m3   

*) 
**) 

***) 

tabulková hodnota (P = 50 %) 
zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452 
označení W24 podle WTA 2-9-04/D 

 
INFORMATIVNÍ 

Zrnitost 0-0,7 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,29-0,33 l/kg 
na 1 pytel (25 kg) 7,3-8,3 l 

Vydatnost cca 950 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy provedené omítky 20 mm 
Spotřeba malty při doporučené vrstvě cca 19 kg/m2 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 1,3 m2 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 

 



 

 
 

Sanační omítka jednovrstvá 
(054)_20200901

2 / 2 

PŘÍPRAVA PODKLADU: Ve spolupráci se sanačním technikem je nejprve nutné zjistit druh a technický stav zdiva, 
provést analýzu odebraných vzorků (změřit vlhkost a salinitu zdiva) a zajistit provedení vhodných sanačních opatření. 
Vrstva staré omítky se odstraní do výšky nejméně 800 mm (při tloušťce zdiva nad 600 mm do výšky, která se rovná  
1 ½ násobku tloušťky zdiva) nad viditelnou hranici poškození (zavlhnutí), spáry se proškrábou do hloubky cca 20 mm 
(podle statického stavu zdiva), zdivo se očistí ocelovým kartáčem a odstraní se zbytky malty a prachu. Trhliny ve zdivu 
a výrazné nerovnosti po uvolněných cihlách se vyspraví nebo zaplní touto zahuštěnou maltou. Silně nasákavé podklady 
se předem navlhčí vodou. Pro zlepšení přídržnosti malty na rizikových podkladech (např. kámen, přechody materiálů) a 
v případě nutnosti omezení nasákavosti se podklad opatří maltou Cemix 044 Sanační podhoz WTA, která se nanese 
síťovitě v 50-75% plochy. 

ZPRACOVÁNÍ: Jednovrstvá omítka se nanáší strojně (zpracování omítacími stroji se speciálním výtlačným šnekem  
a domíchávačem) nebo ručně (míchání ruční vrtačkou s nástavcem cca 3 min). Omítku je nutno rozmíchat do homogenní 
hladké konzistence tak, aby byl vytvořen dostatečný objem vzdušných pórů  25 %. Omítka se nejprve nanese v tloušťce 
cca 10 mm a po krátké přestávce se nanese druhá vrstva („mokrý do mokrého“) v požadované celkové tloušťce.  K 
zajištění odsolovacích vlastností by tloušťka jednovrstvé omítky neměla být menší než  
20 mm – hloubka spár se nezapočítává. V případě nutnosti provedení tloušťky větší než 25 mm je nutné provádět 
nanášení ve dvou vrstvách (minimální technologická přestávka se počítá 1 den na 1 mm nanesené malty). Pro zvýšení 
přídržnosti vrchní vrstvy omítky se povrch spodní omítky zdrsní horizontálně např. koštětem. Po zavadnutí omítky se 
povrch uhladí plstěným nebo pěnovým hladítkem za současného zkrápění vodou – podle vlhkosti a teploty vzduchu cca 
za 1 až 3 hod. Minimální doba zrání omítky pro provedení konečného nátěru se počítá 1 den na 1 mm nanesené vrstvy. 
Na povrchovou úpravu lze použít pouze vápenné, silikátové nebo silikonové nátěry, např. Cemix Silikátový fasádní 
nátěr, Cemix Silikátový interiérový nátěr, Cemix Silikonový fasádní nátěr nebo vápenný nátěr Cemix CEMPAINT 
LIME (nátěr musí mít hodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky menší než 0,2 m a pronikání vody menší než 0,2 kg/m2.h-0,5), 
nedoporučují se disperzní nátěry. Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření uvedená v dokumentu 
Cemix Pracovní postupy: Aplikace výrobků v zimním období (www.cemix.cz). 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1, EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy) a směrnice  

WTA 2-9-04/D. 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu, podkladu a samotné směsi v rozmezí +5 ºC - +30 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Nezpracovávat na přímém slunci. Čerstvou omítku chránit před deštěm a větrem. 
 Ve vlhkých místnostech s relativní vlhkostí vzduchu nad 65 % je nutno zajistit dostatečné odvětrání případně opatrné temperování pro snížení 

vlhkosti vzduchu tak, aby sanační omítka vyschla během 10-14 dnů. Dostatečné větrání a temperování místnosti musí být zajištěno i v průběhu 
dalšího užívání.  

 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako 
nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 

 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 
 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY a NEBEZPEČNÉ LÁTKY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 
Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíce od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný 
systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). 
 
SLUŽBY:  Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 1. 9. 2020 
 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme  
si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
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Rozsah použití:  Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, 
potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech  
(zdi, omítky, beton, dřevo, apod.) a na textiliích.  

 

Návod k použití: Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa postříkejte ze vzdálenosti cca 
10 cm a po 24 hodinách působení plíseň za mokra mechanicky odstraňte (kartáčem nebo hadrem 
namočeným v tomto přípravku). Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Na očištěný, 
vydezinfikovaný a suchý povrch stavebních materiálů aplikujte protiplísňový přípravek FungiSAN 
bezchlorový s preventivním účinkem proti plísním, výrobce STACHEMA CZ. Při kontaktu s lakovanými 
povrchy nutno předem odzkoušet na malém, případně skrytém místě. V případě použití přípravku na 
textil, nebo jiné materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, je třeba po ošetření důkladné 
vyprání a vyčištění ošetřených materiálů (odstranění zbytků přípravku). 

 

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při 
teplotě 5 °C až 25 °C.  

 

Záruční doba: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od 
potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření 
ihned spotřebujte.  
Záruční doba: 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 

 

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

 

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku. 

Obsahuje: 10 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy; 
5 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid. 

 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na 
www.stachema.cz). 
 
Likvidace: Prázdný obal i zbytky přípravku likvidujte jako nebezpečný odpad.  

 

 

Datum revize: 29.3.2018 

http://www.stachema.cz/
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Fungisan bezchlorový je především protiplísňová, antibakteriální a algicidní kapalná přísada k ochraně 
zdiva do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů. Lze 
jej aplikovat v bytových a nebytových  prostorách, v průmyslových i potravinářských provozech, 
veřejných budovách do interiéru i exteriéru. Je účinný i v místech s extrémními podmínkami (např. 
vývařovny, prádelny apod.).  

Návod k použití: Plíseň před aplikací neodstraňujte!  Napadená místa postříkejte přípravky na 
likvidaci plísní FungiSPRAY chlorový nebo FungiSPRAY bezchlorový, výrobce STACHEMA CZ. Při 
silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Aplikujte nátěrem nebo postřikem na suchý očištěný 
povrch (viz tabulka). Při silném napadení proveďte první nátěr 5% vodným roztokem a po zaschnutí 
aplikujte nátěr (viz tabulka).  

Vydatnost:  Z 1 kg koncentrátu se ošetří cca 50 - 100 m2 plochy podle vydatnosti použité nátěrové 
hmoty (malířské nátěry). 

Ředění aplika čních nát ěrů 

do vrchních malířských vodouředitelných nátěrů (např. Remal, 
Primalex, vápenné mléko apod.) 

1:19 50 g  do 1 kg nátěru (vody) 

 

při ochraně ve hmotě, např. injektáže, přídavek do malt, 
vnitřních a fasádních omítek, spárovacích hmot apod. 

1:19 50 g  do 1 kg hmoty 

 

ochrana fasádních barev 1:9 100 g do 1 kg barvy 

Přípravek i aplika ční nát ěr s p řípravkem p řed použitím řádně promíchejte!  
Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při 
teplotě od 5 °C do  25 °C. Chraňte před mrazem!  
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 
Upozorn ění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

 

Používejte tento p řípravek bezpe čně. Před použitím si vždy pozorn ě přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o p řípravku. 
Obsahuje: 4,5 g/kg pyrithion zinečnatý; 4,5 g/kg  2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 8 g/kg terbutryn. 
R-věty: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s  kůží. 
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití 
vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání 
odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při 
zasažení kůže důkladně omýt vodou.   
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování 
nebezpečných odpadů. 
 
Datum revize: 12.11.2013 
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TECHNICKÝ LIST 

Spiral Systém 
Nerezové pruty helikálního (šroubovicovitého) tvaru spolu 

s vysocepevnostní zálivkou/tmelem, navržené pro vyztužení a posílení 

železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí 

 

Popis 

Systém Spiral se skládá z nerezové helikální (šroubovicové) výztuže SpiBar a 
zálivky/tmelu ResiBond MC(MT). Pruty SpiBar se v různých délkách a 
průměrech, v závislosti na požadavcích aplikace, vlepují do konstrukce do 
předem vyfrézovaných drážek nebo vrtů a zakotví vysoce pevnostní 
tixotropní zálivkou ResiBond MC. Spolupůsobení výztuže a zálivky je 
základem funkce systému Spiral. 

 

Výhody 

• jednoduchá a rychlá aplikace 
• minimální aplikační tloušťka 
• vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti 
• nevnáší do konstrukce žádné napětí 
• šetrná ke konstrukcím (subtilní) 
• tixotropní zálivka umožňuje aplikace nad hlavou 

• aplikace pod líc konstrukcí 
 

Typické 
aplikace 

• dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení 
betonových, cihlových a zděných konstrukcí 

• zesílení dřevěných konstrukcí (bez zálivky ResiBond MC) 

• sešívání trhlin 
 

Složení 
systému 

Výztuž SpiBar 
SpiBar je výztuž z nerezové oceli helikálního (šroubovicového) tvaru, která 
je vyrobená válcováním a tažením za studena. 
Zálivka/tmel ResiBond MC 
ResiBond MC je dvousložková směs, kde tekutá složka je kopolymerová 
vodná disperze a prášková složka je směs portlandských cementů a 
minerálních plniv. 
Zálivka/tmel ResiBond MT 
Je jednosložková směs portlanských cementů,minerálních plniv a 
speciálních aditiv. 

 

Příprava 
podkladu 

Při vysokých teplotách se ujistěte, že je zdivo dostatečně navlhčeno nebo 
ošetřeno primerem, aby nedošlo k předčasnému vysychání tmelu ResiBond 
MC díky rychlému odvodnění. Vhodné je před aplikací tmelu drážku nebo 
vrt dodatečně navlhčit nebo ošetřit ResiPrimer WB.  
Příprava SpiBar 
Pruty SpiBar se krátí přímo na stavbě dle potřeby pomocí pákových nůžek. 
Výztuž lze tvarovat a ohýbat bez vlivu na kvalitu a vlastnosti ocele. 

 

Míchání 

Míchání ResiBond MC se může provádět buď pomaloběžnou míchačkou 
s lopatkovým příslušenstvím, nebo ve statické míchačce. Musí být vždy 
zpracováno veškeré množství z celého balení. Není dovoleno přidávat 
žádnou jinou přísadu ani vodu.  
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TECHNICKÝ LIST 

Spiral Systém 
Nerezové pruty helikálního (šroubovicovitého) tvaru spolu 

s vysocepevnostní zálivkou/tmelem, navržené pro vyztužení a posílení 

železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí 

Míchání musí být prováděno tak, že se důkladně rozmíchá prášková a 
kapalná složka ResiBond MC přímo v originálním kbelíku. Po cca 5 
minutách se směs znovu promíchá a je připravená k aplikaci. 
Míchání ResiBond MT 
Míchání se může provádět buď pomaloběžnou míchačkou s lopatkovým 
příslušenstvím, nebo ve statické míchačce.  
Míchání musí být prováděno tak, že se důkladně rozmíchá prášková složka 
s vodou.Na balení 25kg směsi přidat 4,25 kg vody. Po cca 5 minutách se 
směs znovu promíchá a je připravená k aplikaci. 

 

Aplikace 

Aplikace Spiral Systému do drážky 

• drážkovací frézkou na zdivo se vyfrézuje drážka s dvěma vhodně 
zvolenými kotouči na řezání zdiva, s nastavitelnou hloubkou řezu  

• drážka se vyfouká, zbaví hrubších nečistot a prachových částic, před 
vlepením výztuže se navlhčí, nejlépe vypláchne čistou vodou. 

• tmel ResiBond MC(MT) se rozmíchá a po 5 minutách se znovu 
promíchá a plní do předem navlhčené aplikační pistole  

• na aplikační pistoli nasadíme nástavec pro aplikaci tmelu do drážek a 
naneseme na zadní stěnu drážky spojitou 8-10 mm vrstvu tmelu 

• předem nakrácený a naohýbaný výztužný prut vtlačíme do tmelu v celé 
délce, tak, aby jím byl dokonale obalen 

• prut zakryjeme druhou spojitou vrstvou tmelu ResiBond MC(MT) až po 
vrch drážky 

• spárovací špachtlí zatlačíme tmel do drážky a tu na závěr zahladíme; 
pokud je drážka vyplněna do roviny stávající zděné konstrukce, nejsou 
nutné žádné další úpravy, případně je možno provést jakoukoli 
povrchovou úpravu (omítku), která je vhodná pro okolní materiál 

• pokud se vlepuje více prutů do hlubší drážky, postup se opakuje 
 

Aplikace Spiral Systému do vrtu 
• pro vlepení helikální výztuže SpiBar  6, 8 mm jsou doporučeny vrty  

16 mm. 
• elektrickou rotační příklepovou vrtačkou vyvrtáme otvor v konstrukci 

o daném průměru a délce 
• vrt se vyfouká, zbaví hrubších nečistot a prachových částic, před 

vlepením se navlhčí, nejlépe vypláchnutím čistou vodou 
• tmel ResiBond MC(MT) se rozmíchá a po 5 minutách se znovu 

promíchá a plní do předem navlhčené aplikační pistole 
• na aplikační pistoli nasadíme trubicový nástavec pro aplikaci tmelu do 

vrtů, zkrácený na konkrétní hloubku vrtu  
• v případě pokračování výztuže z drážky do vrtu, vsuneme nástavec až 

na konec vrtu a vyplníme ho celý tmelem ResiBond MC(MT) 
• výztuž SpiBar vtlačíme do celé hloubky vrtu a současně do přilehlé 

drážky, do první připravené vrstvy tmelu, kde prut pokračuje 
• v případě samostatné kotvy - do nástavce vytlačíme tmel z pistole až 
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TECHNICKÝ LIST 

Spiral Systém 
Nerezové pruty helikálního (šroubovicovitého) tvaru spolu 

s vysocepevnostní zálivkou/tmelem, navržené pro vyztužení a posílení 

železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí 

na konec a do něj vešroubujeme krátkou kotevní výztuž 
• nástavec s tmelem a výztuží vsuneme na dno vrtu a injektováním je 

pistole s nástavcem vytlačována ven, výztuž zůstane celá ve vrtu 
obalená tmelem 

 
 

Aplikace 

Při injektáži vrtů se musí trubice pistole pohybovat ve vrtu vždy volně a 
lehce – vrt musí být náležitě „protažen“ vrtáním a vyčištěn nejlépe tlakovou 
vodou. 
 
Betonové konstrukce 
Pro vlepení šroubovicové výztuže SpiBar  6 mm do betonových konstrukcí 
postačují podpovrchové drážky 10-15 / 10 mm, pro  8 mm pak 10-15 / 12 
mm. Pro vlepení šroubovicové výztuže SpiBar  6, 8 mm jsou doporučeny 
vrty  14 mm. 

 

Technické 
informace 

Označení Plocha 

(mm2) 

Pevnost v tahu 

(MPa) 

Mezní síla v tahu 

(kN) 

Normová mez kluzu 

(MPa) 

SpiBar 6 8 900 7,22 744 

SpiBar 8 10 880 8,84 745 

SpiBar 10 13 823 10,73 640 

Označení oceli 

AISI 304Cu 

ČSN EN10088-3 X5CrNi 18-10 1.4567 

 

Rozměry drážek a vrtů – aplikace do zdiva 

Počet a profil výztuže Drážka H/T [mm] Vrt D [mm] 

1 x ø 6 35 / 10 
16 

2 x ø 6 55 / 10 

1 x ø 8 35 / 12 
16 

2 x ø 8 55 / 12 

1 x ø 10 35 / 14 
16 

2 x ø 10 55 / 14 

Rozměry drážek a vrtů – aplikace do betonu 

Počet a profil výztuže Drážka H/T [mm] Vrt D [mm] 

1 x ø 6 15 / 10 16 

1 x ø 8 15 / 12 16 

1 x ø 10 15 / 14 16 
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Spiral Systém 
Nerezové pruty helikálního (šroubovicovitého) tvaru spolu 

s vysocepevnostní zálivkou/tmelem, navržené pro vyztužení a posílení 

železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí 

 

 

 

 

 

Technické 
informace 

Malta ResiBond MC 

Hustota  2,02 kg/dm3 

Expanze při tvrdnutí max. 0,15 % 

Pevnost v tahu     7 dní 3,5 MPa 

Pevnost v tahu   28 dní 5,0 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu     7 dní 7,5 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu  28 dní 12,0 MPa 

Tlakový modul     7 dní  13,0 MPa 

Tlakový modul   28 dní  13,5 MPa 

Přídržnost k betonu min. 2,0 kN 

Přídržnost k cihle min. 2,79 kN 

Rozvoj pevnosti v tlaku při 20 ºC 

2 dny 7 dní 14 dní 28 dní 84 dní 

25 MPa 35 MPa 50 MPa 55 MPa 80 MPa 

 

Technické 
informace 

SpiBar se zálivkou ResiBond MC v drážce 

Materiál Únosnost Fmax[N ] Kotevní délka (mm) Průměr výztuže SpiBar 

Beton-C20/25 7520 250 6 mm 

Plná cihla 3388 285 6 mm 

Plná cihla 7023 285 8 mm 

Plná cihla 6734 285 10 mm 

SpiBar se zálivkou ResiBond MC ve vrtu 

Materiál Tahová síla (kN) Kotevní délka (mm) Průměr výztuže SpiBar 

Beton-C20/25 8,27 150 6 mm 

Plná cihla 4,41 80 8 mm 

 

EN 1504-6 ResiBond MT  

 

Materiál Tahová síla (kN) Kotevní délka (mm) Posun dle 1504-6 

Beton-C20/25 75 150 0,30 mm-vyhovuje  
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kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
 
Verze 01/21 
 

TECHNICKÝ LIST 

Spiral Systém 
Nerezové pruty helikálního (šroubovicovitého) tvaru spolu 

s vysocepevnostní zálivkou/tmelem, navržené pro vyztužení a posílení 

železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí 

Balení 

SpiBar, Ø 6 mm 
SpiBar, Ø 8 mm 
SpiBar, Ø 10 mm 
ResiBond MC, 3 l sada 
TResiBond MT 25 kg 
Pruty SpiBar jsou dodávány ze skladu v 10 m délkách. Požadujete-li jiné 
délky, kontaktujte naše technické oddělení. 

 

Skladování 

Pruty SpiBar musí být skladovány v suchu a mimo dosah slunečního záření.  
V těchto podmínkách je životnost prutů neomezená. 
ResiBond MC musí být skladován pod zakrytím, ne přímo na zemi.  
Chraňte materiály před zdroji vlhkosti a mrazu. 
Za těchto podmínek je životnost výrobku v originálním neotevřeném balení 
minimálně 12 měsíců. 

 

Ochrana 
zdraví 

Při krácení a ohýbaní prutů SpiBar používejte pracovní rukavice. 
ResiBond MC je na cementové bázi, může tedy zapříčinit podráždění 
pokožky a sliznic, které musí být během aplikace chráněny. Vždy používejte 
ochranné oblečení, rukavice a ochranné brýle, vyvarujte se vdechování 
prachu a výparů. Používejte adekvátní větrání a doporučuje se nosit 
obličejovou masku proti prachu. Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte 
proudem čisté vody. Vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají. Pokud 
výrobek omylem požijete, vypijte větší množství vody a vyhledejte lékaře.  
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 
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Baumit openReflect
Difuzně otevřené fasádní desky s 
UV reflexní vrstvou

	� Výborné tepelněizolační vlastnosti
	� Vysoká paropropustnost
	� S reflexní vrstvou

Výrobek Stabilizované fasádní desky z lehčeného šedého polystyrenu se sníženou hořlavostí a mimořádnou paropropustností. Systémová 
součást zateplovacího systému Baumit open. Bez obsahu  FCKW, HBCD, HFCKW i HFKW.

Složení 99 % vzduch, expandovaný polystyrenový granulát.

Vlastnosti Vysoce paropropustné tepelně izolační fasádní desky se sníženou hořlavostí, rozměrově přesné, tvarově stálé, odolné proti stárnutí. 
Optimalizovaná síť otvorů procházejících celou tloušťkou desky výrazně zrychluje vysychání novostaveb a podstatně snižuje riziko 
kondenzace vlhkosti v obvodových stěnách. Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HBCD, HFCKW i HFKW.

Použití U starých staveb i novostaveb jako tepelný izolant v tepelně izolačním systému Baumit open. Speciálně určený pro cihelné anebo 
obdobně difuzně otevřené zdivo.

Technické údaje Klasifikace: EPS-EN13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-
-)1-TR150-BS100

Reakce na oheň: E
Faktor difúzního odporu μ: ≤ 7

  6 cm 8 cm 22 cm 24 cm

délka/tloušťka 60 mm 80 mm 220 mm 240 mm

rozměr desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

Spotřeba 1 m²/m² 1 m²/m² 1 m²/m² 1 m²/m² 

Vydatnost 4 m²/balení 3 m²/balení 1 m²/balení 1 m²/balení 

  26 cm 28 cm 10 cm 30 cm

délka/tloušťka 260 mm 280 mm 100 mm 300 mm

rozměr desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

Spotřeba 1 m²/m² 1 m²/m² 1 m²/m² 1 m²/m² 

Vydatnost 1 m²/balení 0.5 m²/balení 2.5 m²/balení 0.5 m²/balení 

  12 cm 14 cm 16 cm 18 cm

délka/tloušťka 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm

rozměr desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

Spotřeba 1 m²/m² 1 m²/m² 1 m²/m² 1 m²/m² 

Vydatnost 2 m²/balení 1.5 m²/balení 1.5 m²/balení 1 m²/balení 
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  20 cm

délka/tloušťka 200 mm

rozměr desek 1000 x 500 mm

Spotřeba 1 m²/m² 

Vydatnost 1 m²/balení 

Barva desek: stříbřitě šedá

Součiniteltepelné vodivosti (λD): ≤ 0,031 W/mK

Dodávaná tloušťka desek: 60, 80,100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 
300 mm

Formát desek: 1000 x 500 mm

Spotřeba: 2 desky/ m2

Způsob dodání Balík chráněný fólií o objemu cca 0,25 m3.

Skladování Balík chráněný fólií o objemu cca 0,25 m3.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečností pokyny Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku , který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžá-
dání u výrobce.

Zpracování Při zpracování je nutné dodržet Technologický předpis pro vnější kompozitní tepelně izolační systémy Baumit.

Upozornění a 
všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti 
nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem (např. stínění sítěmi). Je-li přestávka mezi osazením fasádních 
desek a provedením základní (výztužné) vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění povr-
chové vrstvy degradované UV zářením.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu 
vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající 
smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému 
použití v konkrétních podmínkách.
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AquaStop SanFix®  
 
Hydrofobizační a zpevňující ochranný přípravek pro ošetření povrchů 

 
Popis 

AquaStop SanFix® je kombinovaný emulzní silikonový a akrylátový hydrofobizační prostředek se 

zpevňujícím účinkem určený pro povrchovou aplikaci zejména nezpevněných silikátových povrchů, které 
mohou i mírně sprašovat. Je určen jak pro venkovní, tak pro vnitřní použití – např. sklepy s cihlovou klenbou. 
Může být použit i na fasády z lícových cihel, keramických a betonových obkladů. Přípravek je určen 
k přímému použití – před použitím se neředí. 

AquaStop SanFix® zpevňuje sprašující podklad (např. neomítnuté cihlové zdivo), omezuje hloubkové 

znečišťování povrchu omítek a podporuje jejich samočisticí schopnosti (vyplavování nečistot srážkami při 
venkovním použití). Povrch omítky získá vodoodpudivý charakter, zůstává déle čistý a současně se tím 
snižuje riziko uchycení plísní a mechů. Ochraňuje proti mrazovým poškozením v případě zamokření povrchu 
a proti chemickým rozmrazovacím látkám.   

AquaStop SanFix® je na vodní bázi a jím ošetřené povrchy si zachovávají své fyzikálně-mechanické 

vlastnosti. Povrch se stává vodoodpudivý. V případě odvlhčování zdiva umožňuje jeho vysychání. Po 
vyschnutí aplikovaného přípravku zůstává na ošetřeném povrchu původní přirozený vzhled. V případě 
dostatečného nasycení povrchu přípravkem může dojít k mírnému ztmavnutí povrchu, proto je doporučeno 
před aplikací provést zkoušku.  
 

Oblast použití 

Pro povrchovou hydrofobní impregnaci nasákavých podkladů (ale i s menšími póry), tmavých a členitých 
povrchů, kde by mohlo hrozit riziko tvorby výkvětů nebo lesklých ploch, především: 

• mírně sprašující, jinak ale soudržné vápenné a vápenocementové omítky, břízolit 

• mírně sprašující, jinak ale soudržné cihlové zdivo 

• neglazované obklady, betonové ploty a zahradní prvky, sochy 

• umělý kámen (na cementové bázi), vhodný i na umělý kámen barvící kvůli nadbytku pigmentu 

• vyzrálé betonové plochy, konstrukce a dílce 

• betonové dlažby, půdovky 
Nepoužívá se na neporézní materiály jako asfalt, syntetické pryskyřice a nátěry, kovy, plasty, dřevo, 
dřevotřísku. 
Přípravek nebyl vyvinut k použití jako izolace proti působení tlakové vody (základy, nádrže) nebo na 
utěsnění trhlin proti průniku vody nebo proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Není vhodný na odlupující se nebo 
drolící se zdivo a omítky. 
  

Výhody   

• Použití na silikátové omítky, keramické a betonové fasádní obklady, které mohou sprašovat 

• Nátěr jen v jedné vrstvě, vysoká schopnost pronikání do podkladu   

• Snadná a čistá aplikace válečkem, štětcem nebo nízkotlakým postřikovačem i na svislé plochy a 
podhledy 

• Snižuje znečištění venkovních fasád  

• Omezuje uchycení a růst plísní, mechů a lišejníků na ošetřeném povrchu  

• Aplikace bez rizika výkvětů nebo lesklých míst 

• Bez organických rozpouštědel, zdravotně a ekologicky nezávadný  
.      

Aplikace  

• Podmínky pro správnou aplikaci: 
o Přípravek se nanáší při optimální teplotě okolí a podkladu +5 °C až +30 °C.  
o Nedoporučuje se aplikovat na příliš osluněný podklad nebo za silného větru – nedošlo by pak 

k hloubkové penetraci povrchu přípravkem.  
o Ošetřený povrch je nutné chránit 24 hodin před deštěm. 

• Příprava podkladu: 
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AquaStop SanFix®  
 
Hydrofobizační a zpevňující ochranný přípravek pro ošetření povrchů 

 
o Aplikuje se na suché, čisté, soudržné či mírně sprašující plochy. 
o Lze nanášet i na slabě zavlhlé podklady, může však dojít ke snížení účinnosti. 
o Vápenné výkvěty, staré, loupající se nátěry je třeba otryskat nebo okartáčovat. Prach, nečistoty 

a zbytky čisticích prostředků se důkladně omyjí čistou, nejlépe tlakovou vodou. 
o Případné biologické znečištění (plísně, řasy…) je třeba odstranit před aplikací přípravku. 
o Trhliny, spáry a nesoudržná místa se vyspraví před aplikací přípravku. 
o Podklad a spáry musí být dostatečně vyzrálé (dle druhu materiálu 2 – 4 týdny). 
o Přilehlé neporézní plochy (okna, dveře), části fasád, dlažby, které nemají být hydrofobizovány či 

zpevněny, rostliny apod. je nutné před aplikací zakrýt. 

• Aplikování: 
o Přípravek předem otestujte na malé ploše pro ověření požadovaného efektu a spotřeby. 
o Nanáší se celoplošně nejlépe válečkem, případně širokou štětkou nebo nízkotlakým postřikem 

opakovaně – opakované nanášení se provádí na vsáklý, ale nevyschlý povrch (mokrý do 
mokrého) a vždy tak, aby přípravek nestékal.  

o Nátěr lze opakovat, pokud se nově nanesená vrstva zjevně vsakuje do podkladu – pro zajištění 
maximální hydrofobní ochrany a zpevňujícího efektu se aplikace provádí až do nasycení 
podkladu. 

o Přípravek musí být nanesen rovnoměrně v celé ploše, aby nedošlo ke vzniku míst bez ošetření. 
o Použití nízkotlakého postřiku je vhodné zejména v případě sprašujících povrchů nebo povrchů, u 

kterých hrozí setření pigmentu z vrchní vrstvy (např. barvený umělý kámen). 
 

Životnost 

Podle kvality provedení, druhu podkladu a intenzity povětrnostního namáhání včetně intenzity UV-záření činí 
životnost 5–10 let. Prodloužení životnosti (na hraně životnosti předchozí aplikace) je možné provést 
následným nátěrem nebo nástřikem pouze po předchozím odzkoušení míry nasákavosti podkladu. 

 

Čištění a údržba zařízení  

Veškeré aplikační nástroje je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou se saponátem. 
Zaschlý přípravek lze odstranit rozpouštědlem (etylalkohol, lakový benzín, xylen, S 6005/S 6006). 
 

Technické informace 

Aktivní látky: 
silikonová účinná složka – 5 % 
akrylátová účinná složka – 5 % 

Báze: vodní emulze účinných látek bez organických rozpouštědel 

Barva: mléčně bílá (po vyschnutí na savém podkladu transparentní) 

Viskozita: 1-10 mPa.s/20°C 

Zápach:  bez zápachu 

Hustota:  0,99-1,00 kg/dm3  

Aplikační teplota:  +5 °C až +30 °C  

Skladovatelnost 12 měsíců / +5°C až +30°C, nesmí zmrznout 

pH 6-9 

Mísitelnost: neomezená s vodou 

 

Spotřeba 

Spotřeba závisí na hrubosti, poréznosti a savosti omítky a činí 0,25 až 1 l/m2, tj. 1 litr vystačí na 1 až 4 m2 

plochy 
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AquaStop SanFix®  
 
Hydrofobizační a zpevňující ochranný přípravek pro ošetření povrchů 

 
Balení 

Láhev: 1 l; kanystr: 5 l a 10 l 
 

Skladování  

• V originálním uzavřeném balení, v suchu, chraňte před slunečním zářením a mrazem 

• Doporučená teplota skladování + 5 °C až + 30 °C 

• Otevřené balení spotřebujte co nejdříve, pečlivě zavírejte obaly, aby nedošlo ke znečištění a 
kontaminaci bakteriemi a plísněmi z prostředí 

• Minimální trvanlivost za uvedených podmínek skladování v neotevřeném obalu je 12 měsíců 
  

Důležité 

• Hydrofobizovaný podklad se obtížně přetírá disperzními barvami, při nanášení omítky může dojít ke 
snížení adheze. Tyto povrchové úpravy je doporučováno provádět až v časovém odstupu a vždy po 
ověření přilnavosti. 

• Dodržujte pokyny uvedené na etiketě, před použitím pročtěte informace v technickém listu.  

• Údaje uvedené v technickém listu obsahují všeobecné informace o výrobku a jeho použití, které 
odpovídají našim současným znalostem. V praxi se mohou vyskytnout odchylky v závislosti na způsobu 
aplikace a působení vnějších vlivů. 

 

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  

Výrobek je podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován 

jako nebezpečný pro kůži a oči, H314.  

• Výrobek způsobuje podráždění očí.  

• Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním 

• Použijte ochranný oděv, obuv, rukavice a ochranné brýle 

• Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže 
trvají  

• Při náhodném požití vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. 

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.  

 

Kontakt  

TRUMF sanace s.r.o.  
Sídlo: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21  
Technické oddělení: Jiří Schwarz  
Mob: +420 603 589 130, +420 731 565 565   
Provozovna: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19  
Pevná linka: +420 235 312 000 
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz 
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz   
 
Vydáno: 15.04.2021 
Revize č.:0 
 

Údaje uvedené v tomto technickém listě vycházejí z úrovně našich současných znalostí a zkušeností. Výrobce nenese 
zodpovědnost za následky použití tohoto výrobu pro jiné účely a jiným způsobem, než je popsáno v tomto technickém 
listě. Tento technický list není právně závaznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použití pro konkrétní účel a 
nezbavuje zpracovatele povinnosti provádět vlastní zkoušky. Při používání tohoto výrobku je nutno dodržovat platná 
zákonná nařízení a předpisy.                                                                                                                                                                                                
 

http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/


Divize ISOVER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika info@isover.cz • www.isover.cz

PŘEDNOSTI
■  rozměr desky 1200 × 333 umožňuje až o 50% rychlejší aplikaci 
 než u běžné lamely 
■  povrchový nástřik s vysokou kryvostí bílé či šedé barvy
■  použití bez nutnosti následné povrchové úpravy
■  možnost aplikace bez nutnosti kotvení
■  kratší doba realizace oproti standardním zateplovacím systémům
■  schopnost skrýt drobné nerovnosti podkladu
■  vytvoření prostorového efektu bosáže
■  vysoká pevnost v tahu (možnost lepit na stropy)
■  velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■  vysoká protipožární odolnost
■  výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■  nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■  ekologická a hygienická nezávadnost
■  vodoodpudivost - materiál je hydrofobizovaný
■  dlouhá životnost
■  odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky se zkosenými vnějšími hranami TOP V FINAL jsou volně 
baleny na paletách. Materiál musí být přepravován a skladován za 
podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

POUŽITÍ
Desky s kolmým vláknem ISOVER Top V Final se zkosenými hranami 
po obvodě na lícové straně jsou určeny na izolaci vnitřních stropů 
a stěn, kde se celoplošně lepí na dostatečně rovinný a únosný podklad 
a případně mechanicky kotví. Tyto desky kladené pravidelně vedle sebe 
na vazbu nebo na střih jsou schopny skrýt drobné nerovnosti podkladu 
a vytvořit prostorový efekt bosáže. Povrchový nástřik je bílý a vysoce 
kryvý, díky tomu je další povrchová úprava nutná jen z důvodu vyšších 
architektonických požadavků. Na stávající nástřik je možné aplikovat další 
nástřik fasádní nebo vnitřní malby.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační fasádní desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena 
na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují nejprve do 
tvaru desek a poté se upraví hrany po obvodě na lícové straně desky 
– zkosením o 20 mm pod úhlem 45 stupňů. Vlákna jsou po celém povrchu 
hydrofobizována a mají převážně kolmou orientaci k rovině stěny. Následně 
je na lícový povrch desky aplikován nástřik bílé nebo šedé barvy s vysokým 
krycím efektem.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■  Prohlášení o vlastnostech CZ0001-049
■  Osvědčení o stálosti vlastností 1390-CPR-312/11/P
■  ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka [mm] 50* 60* 80* 100* 120* 140* 150* 160* 180* 200*

Délka × šířka [mm] 1200 × 333

Množství 
na paletě

[ks] 120 99 75 60 48 42 39 36 33 30

[m2] 48 39,6 30 24 19,2 16,8 15,6 14,4 13,2 12

Tepelný odpor RD [m2·K·W-1] 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00

TECHNICKÉ PARAMETRY
Označení Jednotka Metodika Hodnota Kód značení

Geometrické vlastnosti
Délka l [%, mm] ČSN EN 822 ±2 %

Šířka b [%, mm] ČSN EN 822 ±1,5 %

Tloušťka d [%, mm] ČSN EN 823 -1 % nebo -1 mm1) 
a +3 mm Třída tolerance tloušťky T5

Odchylka od pravoúhlosti ve směru délky a šířky Sb [mm·m-1] ČSN EN 824 5

Odchylka od rovinnosti Smax [mm] ČSN EN 825 6

Relativní změna délky Δεl, šířky Δεb, tloušťky Δεd [%] ČSN EN 1604 1 Rozměrové stabilita za určených teplotních 
a vlhkostních podmínek DS(70,-)

Tepelně technické vlastnosti

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD2) [W·m-1·K-1]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

0,040
Měření dle ČSN EN 12667

Návrhový součinitel tepelné vodivosti λu3) [W·m-1·K-1] ČSN 73 0540-3 0,042
Měrná tepelná kapacita cd [J·kg-1·K-1] ČSN 73 0540-3 800

Mechanické vlastnosti

Napětí v tlaku při 10% deformaci σ10 [kPa] Deklarace dle ČSN EN 826 30 Deklarovaná úroveň napětí v tlaku 
při 10% deformaci CS(10)30

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt [kPa] Deklarace dle ČSN EN 1607 30 Úroveň pevnosti v tahu kolmo k rovině desky TR30

Protipožární vlastnosti
Třída reakce na oheň [-] Deklarace dle ČSN EN 13501-1+A1 A1

Nejvyšší provozní teplota [°C] 200

Bod tání tt [°C] DIN 4102 díl 17 ≥ 1000

Vlhkostní vlastnosti

Krátkodobá nasákavost Wp [kg·m-2]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

1 Deklarovaná úroveň krátkodobé nasákavosti WS
Měření dle ČSN EN 1609

Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření Wlp [kg·m-2]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

3 Deklarovaná úroveň dlouhodobé nasákavosti 
při částečném ponoření WL(P)

Měření dle ČSN EN 12087

Faktor difuzního odporu μ [-]
Deklarace dle ČSN EN 13162+A1

1 Deklarovaná hodnota faktoru 
difuzního odporu MU1

Měření dle ČSN EN 12086

Ostatní vlastnosti
Objemová hmotnost [kg·m-3] ČSN EN 1602 65

1)  Platí největší číselná hodnota tolerance.
2)  Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podmínek I (referenční teplota 10 °C, vlhkost udry dosažená sušením) dle ČSN EN ISO 10456. 
3)  Platí pro typické použití v konstrukcích s možným rizikem kondenzace. V případě konstrukce bez možného rizika kondenzace vlhkosti je možné použít deklarované hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti.

ISOVER Top V Final
Minerální izolace z kamenných vláken

Kód specifikace: MW-EN 13 162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1 
Identifikační kód typu výrobku: CZ0001-049

SVT kód: 10417

* Dodací podmínky nutno konzultovat s výrobcem.

21. 6. 2021       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.



 

 

 

Impregnační polyuretanová jednosložková  barva 

HOSTAGRUND BLOKÁTOR RZI U 2161 

 

datum vydání:  1.9.2019  

Stránka číslo: 01 

Složení 
 

Transparentní roztok polyuretanové pryskyřice s přídavkem speciálních aditiv. 
 

Vlastnosti a použití 
 
 
 
 
 
 

Jednosložková základová impregnační barva vytvrzovaná vzdušnou vlhkostí. Je určena k základním 
impregnačním nátěrům kovů, kdy zajišťuje následnému nátěrovému systému přilnavost na problematické 
povrchy (ocelové povrchy se zbytkovou korozí, lehké a barevné kovy). Vysoce účinná je zejména při 
aplikaci ve vlhkých prostředích, kde jiné nátěry selhávají. Je vhodná i pro napouštění pórovitých a málo 
soudržných savých podkladů. Vytvrzený nátěr má výbornou chemickou odolnost.   Je trvale odolný proti 
mořské vodě, benzínu. Doporučujeme spotřebovat celé balení na jedno použití, po otevření obalu může 
dojít k reakci tekuté barvy se vzdušnou vlhkostí a tím k znehodnocení celého obsahu 
Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a 
nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku 
s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. 
 

 možnost aplikace ve vlhkém prostředí 

 blokuje další korozi 

 vysoká přilnavost i na povrchy se zbytkovou korozí 
 

Oblast použití 
 
 

Podklad:  ocel, ocel se zbytkovou rzí, hliník, mosaz, zinek, měď, pórovité podklady (beton, dřevo) 
Prostředí:  vlhká prostředí exteriéru i interiéru dle nátěrového systému 
Příklady:  podzemní kolektory, kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, střešní a   
                            mostní konstrukce 
 

Odstíny 
 

0000 – bezbarvý, transparentní 
 

Parametry 
nátěrové hmoty 
 
 
 

 

Konzistence 43 – 47 s /  2 mm Ford  

Obsah netěkavých látek 17,5 - 19 % hmotn. 

Obsah netěkavých látek 15 % obj.  

Bod vzplanutí > 24 °C 

Hustota 900 - 912 kg/m3  
 

VOC, TOC 
 
 

 

Kategorie: A/h VOC: 0,81 kg/kg TOC: 0,62 kg/kg 

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 750 

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 740 
 

Vlastnosti 
zaschlého nátěru 
 

 

Lesk  stupeň 1 - 2 

Tvrdost kyvadlovým přístrojem  od 50 % po 4 h 

Přilnavost mřížkovým řezem stupeň 0  
 

Zasychání 
 
 
 

Teplota podkladu 23 °C 

Zaschlý proti prachu do 2 hodin 

Proschlý do 4 hodin 

Tloušťka suché vrstvy DFT 10 µm 
 

Teoretická 
vydatnost   
 

15 – 21,5 m2/1 litr v jedné vrstvě 

Ředění 
 

S 6005 (zejména pro mytí pomůcek) 
 

Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot a volné rzi, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy 
je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru 
se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. 
 



 

 

 

Impregnační polyuretanová jednosložková  barva 

HOSTAGRUND BLOKÁTOR RZI U 2161 

 

datum vydání:  1.9.2019  

Stránka číslo: 02 

Postup práce 
 
 
 
 
 
 

Nátěr kovu: 
1. 1 až 2x nátěr barvou HOSTAGRUND BLOKÁTOR RZI U 2161 tak, aby celková výsledná tloušťka 

suchého nátěrového filmu byla maximálně 10 m. Druhou vrstvu je možno provádět v rozmezí 2 až 
3 h zasychání (20°C / 50 – 98 % relativní vzdušné vlhkosti). Při napouštění savých podkladů je možno 
aplikovat druhou vrstvu hned po vsáknutí. Před aplikací dalších nátěrových hmot je nutná 
technologická přestávka cca 2 až max.24 h podle aplikačních podmínek (čím nižší vrstva nátěrového 
filmu a vyšší teplota a relativní vlhkost vzduchu, tím rychlejší vytvrzování a kratší potřebná 
technologická přestávka). 

2. 1 až 2x nátěr základní barvou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003 v tloušťce nátěrového filmu 40 
– 80 µm. 

3. 1 až 2x nátěr vrchním emailem INDUSTROL PROFI U 2129 v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm 
 

Způsob aplikace Pneumatické stříkací zařízení (bez ředění), štětec (bez ředění), váleček (bez ředění) 
 
Údaje pro konvenční pneumatické stříkání 
Stříkací pistole např. EST 311(vzduchová trubice AX), tryskový komplet (tryska, jehla) 10-12 
EST 321(vzduchová trubice DX), tryskový komplet (tryska, jehla) H10-H12 
Tlak rozprašovacího vzduchu 0,2 - 0,3 MPa (2 – 3 atm). 
 

Manipulace 
 
 
 

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto 
výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte 
ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly 
zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne.  
Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při 
nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut 
čistou vodou.  Při požití vypláchněte ústa vodou.  Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě 
pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře.  
Pozn.: Nedílnou součástí výrobku jsou ochranné rukavice. U osob, u nichž se projevuje zvýšená 
citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které 
trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně 
dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být 
používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).  

 
Skladovatelnost 
 

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v 
suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. 
 

Balení 0,4 l; 2,5 l 
 

Likvidace obalů a 
odpadů 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku 
odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k 
nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. 
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí 
vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme 
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují 
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.  



 

 

 

Samozákladující antikorozní tixotropní syntetická barva  

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S 2160 
 

datum vydání:  1.9.2019  

Stránka číslo: 01 

Složení 
 

Disperze pigmentů, plniv a antikorozních látek v roztoku modifikovaných pryskyřic v organických 
rozpouštědlech s přídavkem sušidel a aditiv. 
 

Vlastnosti a použití 
 
 
 
 
 
 

Barva je určena na zhotovení jednovrstvých nátěrů ocelových konstrukcí, např. stožárů, mostů, podvozků 
a plotů. Je vhodná také k nátěrům lehkých kovů, např. pozinkovaných plechů. Barva má vynikající 
přilnavost na ocelové povrchy a velmi rychlé zasychání i v silných vrstvách. Tixotropní charakter umožňuje 
nanášení barvy ve velmi silných vrstvách, vysokotlakým stříkáním lze najednou nanést až 300 µm 
mokrého filmu. Barvu je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako dřevo nebo zdivo. 
Nátěrový film má hedvábný matný povrch. Vyrábí se v široké škále odstínů (pro velkoodběratele i v 
odstínech RAL). 
Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a 
nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku 
s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. 
 

 vhodná i na zkorodované povrchy 

 nestéká při aplikaci v silných tloušťkách 

 základní i vrchní nátěr v jednom 
 

Oblast použití 
 
 

Podklad:  ocel, litina, dřevo, minerální povrchy, pozinkovaná ocel 
Prostředí:  exteriér, interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové 

prostory, dílny) 
Příklady:  podvozky železničních vagónů, přepravní kontejnery, kovové konstrukce, mosty, 

stožáry, potrubí, kovová svodidla, oplocení, plechové garáže, vrata 
 

Odstíny 
 

0100 - bílá, 0101 - šedá světlá, 0110 - šedá střední, 0199 - černá, 0243 - hnědá, 0280 - palisandr, 0440 
- modrá světlá, 0455 - modrá tmavá, 0514 - zelená světlá, 0530 - zelená střední, 0540 - zelená tmavá, 
0620 - žlutá střední, 0840 – červenohnědá, 0910 - hliníková, 6200 - žlutá plynárenská 
 

Parametry 
nátěrové hmoty 
 
 
 

 

Konzistence tixotropní 

Obsah netěkavých látek min. 62 % hmotn. 

Obsah netěkavých látek 44 - 45 % obj.  

Bod vzplanutí > 25 °C 

Hustota 1300 - 1370 kg/m3  
 

VOC, TOC 
 
 

 

Kategorie: A/i VOC: 0,35 – 0,39 kg/kg TOC: 0,30 – 0,34 kg/kg 

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 500 

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 499 
 

Vlastnosti 
zaschlého nátěru 
 
 
 
 

 

Lesk  stupeň 4 - 5 

Tvrdost kyvadlovým přístrojem  od 8 % po 5 dnech 

Kryvost stupeň 1  

Koeficient rychlosti pronikání vody třída w3 – nízká (<0,1 kg/m2. h0,5) 

Propustnost pro vodní páru třída V3 – nízká (≤ 15 g/m2. d) 

Soudržnost odtrhovou zkouškou  5 MPa (podklad beton) 
 

Zasychání 
 
 
 

Teplota podkladu 23 °C 

Zaschlý proti prachu do 2,5 hodiny 

Proschlý do 24 hodin 

Tloušťka suché vrstvy DFT 100 µm 
 

Teoretická 
vydatnost   
 

 

Mokrá tloušťka filmu WFT  220 - 230 µm 

Suchá tloušťka filmu DFT  100 µm 

Teoretická vydatnost  ca 4,5 m²/ l na jednu vrstvu podle způsobu nanášení 
 

Ředění 
 

S 6005 (zejména pro mytí pomůcek) 
Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění. 



 

 

 

Samozákladující antikorozní tixotropní syntetická barva  

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S 2160 
 

datum vydání:  1.9.2019  

Stránka číslo: 02 

Příprava podkladu Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, volné rzi a prachu, mechanicky očištěný. 
Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín 
P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné 
odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé 
nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je 
možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). 
Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost 
podkladu. 
Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění 
kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. 
Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce. 
 

Podmínky aplikace 
 

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C, teplota 
natíraného podkladu musí být 3 °C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí 
být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40 °C. Relativní vlhkost 
vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a 
relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš 
silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu.  
Nedokonale suchý povrch může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s 
přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 
Je velmi nevhodné provádět aplikaci barvy během horkého letního dne. Vysoká teplota ovzduší 
způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu a následného možného „krabacení“ filmu. 
Zároveň se projeví i problémy v napojování jednotlivých tahů nanášené barvy. 
Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen 
stejný barevný odstín.  
 

Postup práce 
 
 
 
 
 
 

Bezvzduchovým stříkacím zařízením: 
Před použitím obsah důkladně promíchejte. 
1x nástřik barvou HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého 

nátěrového filmu byla nejméně 100 m. 
 
Štětcem: 
Před použitím obsah důkladně promíchejte. Mícháním se rozrušuje gel a barva se stává lehce tekutou. 
1 až 2x nátěr barvou HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého 

nátěrového filmu byla nejméně 100 m. 
V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, 
nejpozději však do 24 h. 
Odstín 0910 hliník lze aplikovat štětcem pouze bez nároku na estetický vzhled.   
 

Způsob aplikace Štětec  
Vysokotlaké stříkání Airless: tlak na trysce 25 – 33 Mpa; tryska 0,011inch (0,28 mm) nebo 0,013 inch (0, 
33 mm); úhel stříkání 20 – 60°; bez ředění - tlak na trysce 19 – 22 Mpa; tryska 0,009 inch (0,23 mm); úhel 
stříkání 20 – 60° 
 

Manipulace 
 
 
 

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto 
výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte 
ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly 
zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne.  
Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při 
nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut 
čistou vodou.  Při požití vypláchněte ústa vodou.  Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě 
pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře.  
 

Skladovatelnost 
 

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v 
suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. 
 



 

 

 

Samozákladující antikorozní tixotropní syntetická barva  

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S 2160 
 

datum vydání:  1.9.2019  

Stránka číslo: 03 

Balení 0,6 l; 4 l; 9 l 
 

Likvidace obalů a 
odpadů 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku 
odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k 
nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. 
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí 
vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme 
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují 
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.  



Declaration of Performance 

H2Foam Lite 
DoP N° 0002/12-2017 

 

1 Product name : H2Foam Lite 

2 Intended use : Thermal Insulation for Buildings 

3 

 

 
Manufacturer: 

ICYNENE INC 

6747 Campobello Road, 

Mississauga,Ontario, Canada, L5N 

2L7 +1 905 363 4040 

www.icynene.com 

4 

 

 
Authorised 

Representative

 : 

ICYNENE Europe S.P.R.L. 

Clos Chapelle des Champs, Boite 

3030, 1200 

Brussels, Belgium +32 (0)2 880 62 

33 

www.icynene.eu 

5 System of AVCP: System 3 

6 

Harmonized 

standard : 
EN 14315-1 

Notified Body : NB 1390 

7 Performances déclarées : 

  Characteristic Performance 
Harmonized 

standard 

Reaction to Fire Euroclass E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN 14315- 

1:2013 

Water 

Permeability 
W0,3 

 Thermal Resistance 

See attached table 

for values of 

declared thermal 

resistance 

Water Vapour 

Permeability 
MU3,3 

Compressive 

Strength 
NPD 

Durability of 

reaction to fire 

against ageing / 

degradation 

Reaction to fire 

does not decrease 

with time 

Durability of thermal 

resistance against 

ageing / 

degradation 

Declared thermal 

conductivity value 

after ageing              

λD = 0,038 W/mK, 

See attached table for 

values of declared 

thermal resistance 

Durability of 

compressive 

strength against 

ageing / 

degradation 

NPD 

Continue Glowing 

Combustion 
NPD 

 
 
 
 

The Evolution of Insulation 

Declared thermal resistance for all application thicknesses 

 
Thickness 

(mm) 

Declared aged 

thermal 

conductivity  

λd (W/mK) 

Thermal 

resistance Rd 

(m2K/W) 

 
Thickness 

(mm) 

Declared 

aged thermal 

conductivity  

λd (W/mK) 

Thermal 

resistance 

Rd (m2K/W) 

50 0,038 1,30 225 0,038 5,90 

55 0,038 1,40 230 0,038 6,05 

60 0,038 1,55 235 0,038 6,15 

65 0,038 1,70 240 0,038 6,30 

70 0,038 1,80 245 0,038 6,40 

75 0,038 1,95 250 0,038 6,55 

80 0,038 2,10 255 0,038 6,70 

85 0,038 2,20 260 0,038 6,80 

90 0,038 2,35 265 0,038 6,95 

95 0,038 2,50 270 0,038 7,10 

100 0,038 2,60 275 0,038 7,20 

105 0,038 2,75 280 0,038 7,35 

110 0,038 2,85 285 0,038 7,50 

115 0,038 3,00 290 0,038 7,60 

120 0,038 3,15 295 0,038 7,75 

125 0,038 3,25 300 0,038 7,85 

130 0,038 3,40 305 0,038 8,00 

135 0,038 3,55 310 0,038 8,15 

140 0,038 3,65 315 0,038 8,25 

145 0,038 3,80 320 0,038 8,40 

150 0,038 3,90 325 0,038 8,55 

155 0,038 4,05 330 0,038 8,65 

160 0,038 4,20 335 0,038 8,80 

165 0,038 4,30 340 0,038 8,95 

170 0,038 4,45 345 0,038 9,05 

175 0,038 4,60 350 0,038 9,20 

180 0,038 4,70 355 0,038 9,30 

185 0,038 4,85 360 0,038 9,45 

190 0,038 5,00 365 0,038 9,60 

195 0,038 5,10 370 0,038 9,70 

200 0,038 5,25 375 0,038 9,85 

205 0,038 5,35 380 0,038 10,00 

210 0,038 5,50 385 0,038 10,10 

215 0,038 5,65 390 0,038 10,25 

220 0,038 5,75 395 0,038 10,35 

   400 0,038 10,50 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of 

declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance 

with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the 

manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by : : 

 
Jan Vimr  

Product manager 

July, 2018 

DoP : Declaration of performance 

CPR : Construction Product Regulation 

Declaration of performance DoP No 0002/12-2017 

 

http://www.icynene.com/
http://www.icynene.eu/
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Divize ISOVER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

Kód specifikace: MW-EN 13 162-T2-MU1
Identifikační kód typu výrobku: CZ0001-004

SVT kód: 246 

ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka [mm] 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200

Délka × šířka [mm] 1200 × 625 1200 × 600

Množství v balíku
[ks] 12 10 8 6 6 4 5 4 4 3 3 2

[m2] 9,00 7,50 6,00 4,50 4,50 3,00 3,60 2,88 2,88 2,16 2,16 1,44

[m3] 0,36 0,38 0,36 0,32 0,36 0,27 0,36 0,35 0,40 0,35 0,39 0,29

Množství na paletě [m2] 207,00 165,00 138,00 117,00 103,50 87,00 82,80 66,24 57,60 49,68 43,20 37,44

Tepelný odpor RD [m2·K·W-1] 1,05 1,35 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70 3,20 3,75 4,30 4,85 5,40

TECHNICKÉ PARAMETRY

1)  Platí největší číselná hodnota tolerance.
2)  Platí nejmenší číselná hodnota tolerance.
3)  Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podmínek I (referenční teplota 10 °C, vlhkost udry dosažená sušením) dle ČSN EN ISO 10456. 
4)  Platí pro typické použití v konstrukcích s možným rizikem kondenzace. V případě konstrukce bez možného rizika kondenzace vlhkosti je možné použít deklarované hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti.

Označení Jednotka Metodika Hodnota Kód značení

Geometrické vlastnosti
Délka l [%, mm] ČSN EN 822 ±2 %

Šířka b [%, mm] ČSN EN 822 ±1,5 %

Tloušťka d [%, mm] ČSN EN 823
-5 % nebo -5 mm1) 

a +15 % 
nebo +15 mm2)

Třída tolerance tloušťky T2

Odchylka od pravoúhlosti ve směru délky a šířky Sb [mm·m-1] ČSN EN 824 5

Odchylka od rovinnosti Smax [mm] ČSN EN 825 6

Tepelně technické vlastnosti

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD
3) [W·m-1·K-1]

Deklarace dle ČSN EN 13162+A1
0,037

Měření dle ČSN EN 12667
Návrhový součinitel tepelné vodivosti λu

4) [W·m-1·K-1] ČSN 73 0540-3 0,039
Měrná tepelná kapacita cd [J·kg-1·K-1] ČSN 73 0540-3 800
Protipožární vlastnosti
Třída reakce na oheň [-] Deklarace dle ČSN EN 13501-1+A1 A1
Nejvyšší provozní teplota [°C] 200
Bod tání tt [°C] DIN 4102 díl 17  ≥ 1000
Vlhkostní vlastnosti
Faktor difuzního odporu μ [-] ČSN EN 13162+A1 1 Deklarovaná hodnota faktoru difuzního odporu MU1
Ostatní vlastnosti
Objemová hmotnost [kg·m-3] ČSN EN 1602 30

PŘEDNOSTI
■  nehořlavost
■ velmi dobré tepelněizolační schopnosti 
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, atd.
■  rozměrová stabilita při změnách teploty

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky ISOVER Orsik jsou baleny do PE fólie do maximální 
výšky balíku 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních 
prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné 
znehodnocení. Výrobky se skladují v krytých prostorách nebo na vnějším 
prostředí dle podmínek uvedených v aktuálním ceníku společnosti ISOVER.

POUŽITÍ
Desky ISOVER Orsik jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové 
a protipožární izolace předevsím šikmých střech s vkládáním mezi krokve 
i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační desky vyrobené z  minerální plsti ISOVER. Výroba je založena 
na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního 
tvaru desek. Vlákna jsou po  celém povrchu hydrofobizována. Desky je 
nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, 
zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu (difuzní a parotěsnící fólie).

ISOVER Orsik
Minerální izolace z kamenných vláken

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■  Prohlášení o vlastnostech CZ0001-004
■  Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
■  Osvědčení o stálosti vlastností 1390-CPR-0305/11/P
■  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
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Ukázka aplikace výrobku ISOVER Orsik
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Kód specifikace: MW-EN 13 162-T2-MU1
Identifikační kód typu výrobku: CZ0001-004

SVT kód: 246 

ISOVER Orsik
Minerální izolace z kamenných vláken

21. 6. 2021      Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Označení Jednotka Metodika Hodnota Kód značení

Akustické vlastnosti5)

Praktický činitel zvukové pohltivosti αp

[-]

Deklarace dle 
ČSN EN 13162+A1

Deklarovaná úroveň praktického činitele 
zvukové pohltivosti APDeklarace dle 

ČSN EN ISO 11654
Měření dle ČSN EN ISO 354

Vážený činitel zvukové pohltivosti αw

Střední činitel pohltivosti αstř

Koefi cient redukce hluku NRC

[-]
Deklarace dle 

ČSN EN ISO 11654 
(pro NRC dle ASTM C423)

Deklarovaná úroveň váženého činitele 
zvukové pohltivosti AW

Měrný odpor proti proudění vzduchu r
Deklarace dle 

ČSN EN 13162+A1 Úroveň odporu proti proudění AFr

[kPa·s·m-2] Měření dle ČSN EN ISO 9053-1 ≥ 5
Environmentální vlastnosti / dopady

Množství pre-recyklátu pro výrobu�6) [%] ČSN ISO 14021 65,5�-�75,5

Množství post-recyklátu pro výrobu�6) [%] ČSN ISO 14021 0

Množství odpadu při výrobě�7) [kg /FU�8)] ČSN EN 15804+A1,
ČSN ISO 14025 0,64 NHWD

Celková spotřeba neobnovitelné primární energie 
a zdrojů při výrobě [MJ /FU] ČSN EN 15804+A1,

ČSN ISO 14025 31,5 PENRT

Potenciál globálního oteplování [kg CO2 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 3,45 GWP

Potenciál úbytku stratosférické ozónové vrstvy [kg CFC 11 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 1,77E-07 ODP

Potenciál acidifi kace půdy a vody [kg SO2 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 0,025 AP

Potenciál eutrofi zace [kg PO4
3- ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 

ČSN ISO 14025 0,00215 EP

Potenciál tvorby přízemního ozónu [kg C2H4 ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1,
 ČSN ISO 14025 0,00338 POPC

Potenciál úbytku surovin nefosilních zdrojů [kg Sb ekv. /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 5,53E-08 ADP-prvky

Potenciál úbytku surovin fosilních zdrojů [MJ (výhřevnost) /FU] ČSN EN 15804+A1, 
ČSN ISO 14025 29,6 ADP-fosilní paliva

5)  Informativní nedeklarovaná hodnota nad rámec CPR, získaná konkrétními zkouškami.
6)  Dle ČSN EN ISO 14021 části 7.8 Recyklovaný obsah.
7)  Jedná se o běžný směsný odpad. 
8)  FU = funkční jednotka (1 m2 izolace o tloušťce 100 mm při započítaných fázích životního cyklu A1–A3).

Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Tloušťka

40 mm 0,15 0,40 0,80 0,90 0,95 0,95
60 mm 0,20 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00
80 mm 0,30 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

100 mm 0,45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Jednočíselné hodnoty αw αstř NCR

Tloušťka

40 mm 0,70 (H) 0,75 0,75
60 mm 0,95 0,90 0,90
80 mm 1,00 0,99 1,00

100 mm 1,00 1,04 1,05

Detailní popis aplikace výrobku je uveden v katalogu ISOVER Šikmé střechy a stropy,
dále také Příčky, předstěny a podhledy.

Příčky, předstěny a podhledy
Čedičová vlna | Skelná vlna | EPS | XPS

Šikmé střechy a stropy
Čedičová vlna | Skelná vlna | EPS
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BOTAMENT® M 06      

Jemná stěrka na betony  

 
 
BOTAMENT® M 06 je jemná jednosložková stěrková hmota 
na cementové bázi pro vyrovnání a vyhlazení betonových 
ploch ve vnitřním i vnějším prostředí.   
 

Vlastnosti  

 velmi dobré pevnosti    
 vysoce stabilní  
 pro vrstvy 2 až 6 mm  
 pro stěny, podlahy a stropy  
 vhodné pro aplikaci nad hlavou  
 jednosložková malta třídy R2 dle EN 1504-3    
 

Oblasti použití     

 plošné stěrkování betonu a pohledových betonů   
 vyspravení a úprava povrchu betonových prefabrikátů  
 vytváření podkladů pro BOTAMENT® – spojené izolační 

vrstvy a lepidla dle EN 12004  
 vylepšení zdiva s vysokou odolností vůči povětrnosti 

a mrazu    
 

Vhodné podklady  

 beton   
 zdivo 
 cementové omítky 
 cementové potěry (CT)  
 

Příprava podkladu  

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:  
 
 čistý a bez námrazy   
 únosný  
 zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních pro-

středků, prachu a volných částic 
 
Dále je třeba dodržet:   
 
 suché a nasákavé podklady provlhčit (vyloučit stojící 

vodu)  
 
 
Lokálně je možné BOTAMENT® M 06 nanést ve dvou 
vrstvách a to vždy do zavadlé, nikoli vyschlé předchozí 
vrstvy. Pokud první vrstva zaschne, pak je nutné ji před 
aplikací druhé vrstvy navlhčit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technická data 

 

Materiálová základna: kombinace cementu,  
minerálních plniv a přísad

 
Balení: 25 kg – vícevrstvý papírový pytel

Skladování:  
V chladu a suchu. V originálně 
uzavřených obalech minimálně 

12 měsíců. 
Hustota: ~ 1,4 kg/dm3   

Tepelná odolnost -20°C až +80°C 
 

Optimální vodní 
součinitel / 
Poměr míchání

19 % 
~ 4,75 l vody / 25 kg  

Doba na zpracování ~ 45 minut  
Vrstva na pracovní 
krok  2 až 6 mm 

Max. celková tloušťka  
plošné nanášení 

lokální použití

 
6 mm 

12 mm  
 

Spotřeba cca 1,7 kg/m2 / mm vrstvy 
     

Teplota při zpracování +5°C až +30°C 
     
Pevnost v tlaku  

po 7 dnech: 
po 28 dnech:

 
> 35,0 N/mm2   
> 41,0 N/mm2   

Pevnost v tahu 
za ohybu  

po 7 dnech: 
po 28 dnech:

 
 
> 6,5 N/mm2   
> 7,5 N/mm2   

Přestávka před kladením  
 keramických dlaždic 

přírodních kamenů
po ~ 24 hodinách 
po úplném proschnutí 

 
Čisticí prostředek
za čerstva vodou 

po vytvrzení na odstranění cementových 
povlaků, např. BOTAMENT® R 72 

 
 
Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu 
vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50%. Vyšší teplota a nižší 
vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzdu-
chu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení.  
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BOTAMENT® M 06      

Jemná stěrka na betony 

 

Zpracování  

 rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté 
studené vody (doba míchání ~ 5 minut)  

 po namíchání BOTAMENT® M 06 plynule nanášet po-
mocí vhodného náčiní (lžíce, hladítka) 

 lokálně je možné nanést druhou vrstvu a to vždy do 
zavadlé, nikoli vyschlé předchozí vrstvy, pokud zaschne, 
je nutné ji navlhčit  

 tuhnoucí materiál nesmí být znovu promícháván 
a zpracováván  

 

Důležitá upozornění  

Při vysoké teplotě, přímém slunci nebo průvanu je třeba 
povrch malty BOTAMENT® M 06 chránit vhodným 
následným opatřením, aby nedošlo k příliš rychlému 
vyschnutí hmoty. Zatížení nevytvrzené vrstvy vlhkostí (za 
deště, kondenzací), může vést k přirozenému vzniku 
světlých skvrn a snížení povrchové pevnosti. Při provádění 
dalších vrstev doporučujeme z dotčených ploch odstranit 
volné částice. 
  
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz 
 
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy 
provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách 
přímo na dané stavbě. 
 
BOTAMENT® M 06 nelze nastavit žádnými plnivy 
a přísadami.  
 
 
 

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou 
však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití 
a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci 
našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od 
údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém 
případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a 
nejnovější poznatky. Vydání CZ-2010. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických 
listech na www.botament.cz    
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák 
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BOTAMENT® M 36 Speed    

Multifunkční malta s rychlovazným cementem  

 
 
BOTAMENT® M 36 Speed je jednosložková, všestranně 
použitelná rychleschnoucí malta na cementové bázi pro 
opravné a montážní práce ve vnitřním i vnějším prostředí.   
 

Vlastnosti  

 vysoká odolnost proti síranům    
 časně zatížitelná vodou 
 zatížitelná silnou mechanickou zátěží  
 vysoká mrazuvzdornost   
 vysoká vodonepropustnost   
 neobsahuje látky podporující korozi a chloridy  
 vysoká oděruvzdornost 
 vhodná pro použití za nízkých teplot    
 

Oblasti použití     

 opravy a reprofilace poškozených betonových prvků 
a zdiva    

 doplňování vad a výlomů ve starých cementových 
potěrech  

 usazování a montáž betonových skruží  
 vytváření vrstev v šachtách a vodovodních konstrukcích  
 vytváření fabionů      
 

Vhodné podklady  

 beton a lehčený beton  
 zdivo 
 cementové potěry (CT)  
 

Příprava podkladu  

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:  
 
 čistý a bez námrazy   
 únosný  
 zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních pro-

středků, prachu a volných částic 
 
Dále je třeba dodržet:   
 
 suché a nasákavé podklady provlhčit (vyloučit stojící 

vodu)  
 hladké podklady předem patřičně zdrsnit 
 
Při usazování montážních stavebních prvků je doporučováno 
vytvářet lůžko spáry formou rybinového spoje s rozšířením 
ve spodní části.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technická data 

 

Materiálová základna: kombinace rychlovazného cementu 
minerálních plniv a přísad

Balení: 25 kg – vícevrstvý papírový pytel 

Skladování:  
V chladu a suchu. V originálně 
uzavřených obalech minimálně 

9 měsíců. 
Hustota: ~ 2,2 kg/dm3   

Tepelná odolnost -20°C až +80°C 
Poměr míchání ~ 3,75 – 4,0 l vody / 25 kg 
Doba na zpracování 

při +23°C 
při +10°C 
při +  5°C

 
~ 10 minut 
~ 25 minut 
~ 50 minut 

Vrstva na pracovní 
krok  6 až 25 mm 

Max. celková tloušťka 50 mm  
Mechanická 
zatížitelnost za ~ 45 minut  

Zatížitelnost vodou za ~ 1,5 hodiny 
 

Spotřeba cca 1,9 kg/m2 / mm vrstvy 
 

Teplota při zpracování +5°C až +30°C 
 

Pevnost v tlaku  
po 2 hodinách: 

po 24 hodinách: 
po 7 dnech: 

po 28 dnech:

 
>   4,5 N/mm2   
>   8,5 N/mm2   
> 39,0 N/mm2   
> 50,5 N/mm2   

Pevnost v tlaku za 
nízkých teplot (+  5°C) 

po 4 hodinách: 
po 24 hodinách:

 
 
>   4,0 N/mm2   
>  6,0 N/mm2    

Pevnost v tahu za 
ohybu  

po 2 hodinách: 
po 24 hodinách: 

po 7 dnech: 
po 28 dnech:

 
 
> 1,5 N/mm2   
> 2,0 N/mm2   
> 4,0 N/mm2   
> 4,5 N/mm2   

Pevnost v tahu za 
ohybu za nízkých 
teplot (+  5°C) 

po 2 hodinách: 
po 24 hodinách:

 
 
 
> 1,5 N/mm2   
> 2,0 N/mm2    

Čisticí prostředek 
za čerstva vodou 

po vytvrzení na odstranění cementových 
povlaků, např. BOTAMENT® R 72 

 
Není-li uvedeno jinak, vztahují se všechny uvedené časy na 
normativní teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50%. 
Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty 
a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost 
a průběh vytvrzení.  
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BOTAMENT® M 36 Speed    

Multifunkční malta s rychlovazným cementem 

 

Zpracování  

 rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté 
studené vody  

 po namíchání BOTAMENT® M 36 Speed plynule 
nanášet pomocí vhodného náčiní (lžíce, hladítka)  

 tuhnoucí materiál nesmí být znovu promícháván 
a zpracováván  

 

Důležitá upozornění  

Neželezné kovy je nutné před kontaktem s hmotou   
BOTAMENT® M 36 Speed ochránit vhodným nátěrem.  
 
BOTAMENT® M 36 Speed není vhodný pro použití na 
podklady obsahující sádru.  
 
Při vysoké teplotě, přímém slunci nebo průvanu je třeba 
povrch stěrky BOTAMENT® M 36 Speed chránit vhodným 
následným opatřením, aby nedošlo k příliš rychlému 
vyschnutí hmoty. 
  
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz 
 
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy 
provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách 
přímo na dané stavbě. 
 
BOTAMENT® M 36 Speed nelze nastavit žádnými plnivy 
a přísadami.  
 
 
 

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou 
však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití 
a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci 
našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od 
údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém 
případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a 
nejnovější poznatky. Vydání CZ-1808. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických 
listech na www.botament.cz   
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák 


