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Vlastnosti izolací z kamenné vlny
ROCKWOOL
POŽáRNí BEZPEČNOsT
Základní charakteristickou vlastností izolací ROCKWOOL
je nehořlavost, potvrzena třídou reakce na oheň A1.
Izolace z kamenné vlny nehoří a zvyšují požární
bezpečnost staveb. Nehořlavé izolace snižují rizika rozvoje
požáru a zabraňují jeho šíření, tím poskytují více času
na záchranné akce a k evakuaci ohrožených osob.

DlOuHODOBá sTálOsT
Kamenná vlna díky přírodním vlastnostem kamene
zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace
ROCKWOOL jsou díky větší objemové hmotnosti tvarově
stálé, pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně
funkční po desítky let.

TEPElNá OCHRANA
Izolace ROCKWOOL pomáhají udržet v domě teplo,
na druhé straně pomáhají zamezit přehřívání interiéru
v letním období. Izolace z kamenné vlny hrají klíčovou roli
ve snížení spotřeby energií v domech a pomáhají tak šetřit
náklady na vytápění a chlazení.

PAROPROPusTNOsT
Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny jsou charakteristické
velmi nízkým difúzním odporem, jsou paropropustné
a zachovávají tak prodyšnost stěn. Díky prodyšnosti snižují
riziko zadržování vlhkosti v konstrukci, jako i riziko vzniku
či rozvoje plísní a hub.

AKusTiCKÝ KOMFORT
Použití izolací ROCKWOOL významně přispívá ke zvýšení
akustického komfortu místnosti. Vlákna kamenné vlny
vynikají svou vysokou zvukovou pohltivostí, čímž minimalizují šíření hluku. Správně zvolené izolace tlumí nežádoucí
zvuky a zajistí požadované ticho v domě.

ODOlNOsT vŮČi vlHKOsTi
Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou hydrofobizované
a odolné proti vzdušné vlhkosti.

OCHRANA ŽivOTNíHO PROsTŘEDí
Kamenná vlna je vyráběna z přírodních surovin jako bazalt
a gabro. Díky svému přírodnímu původu je plně recyklovatelná a podílí se tak na snižování dopadů výrobního
procesu na životní prostředí. Izolace ROCKWOOL snižují
spotřebu energií potřebných na vytápění i chlazení a tím
pomáhají omezit emise CO2.

ROCKWOOL je předním světovým výrobcem a dodavatelem výrobků a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny.
Izolace ROCKWOOL zajišťují zvýšení energetické účinnosti a požární bezpečnosti budov, výrazně přispívají
ke zvýšení akustického komfortu a k vytváření příjemného vnitřního klimatu.
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Odborný katalog věnovaný oblasti kontaktních fasád popisuje
možné způsoby zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem s cílem snížení nákladů na vytápění, zamezení únikům
tepla a snížení energetické náročnosti budov. V katalogu
znázorněná řešení odrážejí rostoucí normové požadavky na
zateplování konstrukcí. Odborně technický tým ROCKWOOL
představuje tento technický katalog v návaznosti na dlouholeté
znalosti a zkušenosti ve stavebnictví. Katalog je zároveň reakcí
na vývoj v oblasti stavebnictví a legislativy.

Společnost ROCKWOOL
ROCKWOOL je předním světovým výrobcem a dodavatelem
výrobků a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny,
které jsou určené nejen pro tepelné, akustické a protipožární
izolace budov.
ROCKWOOL vyvíjí, vyrábí a dodává tepelné izolace již od roku
1937 a dlouhodobě tak potvrzuje nejvyšší kvalitu izolací.

Kamenná vlna
Přírodou inspirovaná technologie výroby kamenné vlny
ROCKWOOL se opírá o přírodní suroviny, jako jsou bazalt
a gabro. Díky svým jedinečným vlastnostem kamenná vlna
splňuje nejpřísnější kritéria a požadavky norem pro
zateplování budov. Její použití přináší řadu výhod.
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Izolace ROCKWOOL zajišťují příjemné vnitřní klima uvnitř místností. V zimním období udržují teplo a v létě příjemný chlad.
Izolace z kamenné vlny snižují spotřebu energie a náklady na
vytápění. Významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov. Díky svým výborným tepelněizolačním vlastnostem jsou ideální nejen pro rekonstrukce, ale i pro energeticky
úsporné a pasivní domy. Izolace ROCKWOOL jsou zařazeny
do dotačního programu „Nová zelená úsporám“.
Izolace ROCKWOOL zároveň chrání před hlukem a přispívají
ke zvýšení akustického komfortu. Tyto nehořlavé izolace rovněž
zvyšují požární bezpečnost budov.
Kamenná vlna díky přírodním vlastnostem kamene zachovává.
své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace zůstávají plně
funkční po desítky let. Jsou paropropustné a odolné proti
vzdušné vhkosti.

Myslíme na životní prostředí

Recyklace

Volba.izolací.ROCKWOOL.je.správným.rozhodnutím.i.s ohledem.
na.ochranu.životního.prostředí..

Izolace.z minerální.vlny.jsou.plně.recyklovatelné.a.podílejí.se.
tak.na.snižování.dopadů.výrobního.procesu.na.životní.prostředí..
Díky.využívání.přírodních.materiálů.a.moderních.technologií.
při.výrobě.kamenné.vlny.je.většinový.podíl.vlastního.procesního.
odpadu.recyklován.zpět.do.výroby.
ROCKWOOL.je.zapojen.do.systému.sdruženého.plnění.povinností.zpětného.odběru.a.využití.odpadů.z obalů.„Systém.
tříděného.sběru.v obcích.EKO-KOM“..

Izolace.ROCKWOOL.jsou.vyráběné.z přírodních.materiálů.dle.
evropských.norem..Patří.k.výrobkům,.které.šetří.až.stonásobně.více.energie.během.jejich.používání.ve.srovnání.s.energií.
potřebné.k.jejich.výrobě..Snižují.spotřebu.energií.na.vytápění,.
chlazení,.větrání.a.klimatizaci,.chrání.omezené.zdroje.energie.
a.snižují.znečištění.ovzduší..Každá.úspora.energie.přináší.
snížení.emisí.CO2..Zvyšují.energetickou.účinnost.budov.

ISO 9001 a ISO 14001
ROCKWOOL.postupuje.podle.certifi.kovaného.systému.
integrovaného.řízení,.který.je.vybudován.na.základě.norem.
ISO.9001:.Systém.managementu.kvality.a.ISO.14001:.Systém.
environmentálního.managementu..
Veškeré.procesy.jsou.neustále.rozvíjeny.a.zdokonalovány.
v návaznosti.na.systém.environmentálního.managementu..
Komplexní.přístup.a.prevence.znečišťování.je.prioritou.
v oblasti.ochrany.životního.prostředí.

ROCKWOOL.kamenná.vlna.splňuje.environmentální.požadavky.
na.izolaci..Izolace.ROCKWOOL.se.podílejí.na.stavbách.šetrných.
k životnímu.prostředí..Jsou.používány.na.budovách.hodnocených.v rámci.LEED.a.BREEAM..Pro.hodnocení.těchto.budov.
je.vydáváno.prohlášení.výrobce.o.obsahu.recyklovatelné.složky,.
složení.výrobku.a.další.požadované.údaje..Prohlášení.je.vydáváno.pouze.na.vyžádání.a.je.řešeno.individuálně.
ROCKWOOL,.a.s..jako.výrobce.izolací.z.kamenné.minerální.vlny.
přispívající.k.ochraně.životního.prostředí.a.trvale.udržitelnému.
rozvoji,.cítí.povinnost.pečovat.o.životní.prostředí.v.každé.fázi.své.
činnosti.

Ekologie
Výroba.izolací.z přírodních.materiálů,.nízká.míra.vlastních.
odpadů.a.zátěže.životního.prostředí.umožňuje.získat.ekologické.
certifi.káty.pro.vlastní.výrobky.
Izolace.jsou.hodnoceny.z hlediska.celého.životního.cyklu.
výrobku.(LCA.–.Life.Cycle.Assessment)..Výstupním.dokumentem.hodnotícím.LCA.je.protokol.Environmentální.prohlášení.
o.produktu.(EPD.–.Environmental.Product.Declaration).
Posuzování.životního.cyklu.a environmentální.prohlášení.
o produktu.jsou.cestou.k udržitelnému.rozvoji.
Izolace.ROCKWOOL.jsou.výrobky.s certifi.kací.EUCEB..
Jsou.vyrobeny.z.kvalitních.surovin.a.jsou.tedy.zárukou.
dlouhodobé.vysoké.kvality.
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DŮVODY
zatepLENÍ

2. Proč zateplovat
Obvodový plášť budov zaujímá největší plochu obálky budovy.
Musí splňovat mnoho někdy až rozporuplných požadavků, které
jsou na něj kladeny. Týkají se jak jeho technických parametrů
– nosnosti, akustické a tepelné ochrany, tak použití vhodných
materiálů a v neposlední řadě i estetické stránky stavby.

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou
složku celkových ztrát tepla objektu.
U rodinného domku se fasáda podílí na celkových ztrátách cca 30 %, u administrativních,
činžovních nebo panelových domů je tato
ztráta podstatně vyšší.
Zateplením jednotlivých částí budovy a výměnou otvorových
výplní lze dosáhnout více než padesátiprocentní úspory
nákladů na topení. Ekonomické i ekologické analýzy pouka-.
zují na neodvratitelný trend zvyšování cen energií. Vytápění
budov představuje nejvyšší položku ve spotřebě energie
domácností a většiny firem.
Srovnání izolačních schopností různých materiálů

Tloušťka materiálů se stejným součinitelem
prostupu tepla, porovnaná na 1 cm izolace
Železobeton

35 cm

Plná cihla

20 cm

Thermo blok

9 cm

Škvára

5,9 cm

Dřevo

3,8 cm

Kamenná vlna
ROCKWOOL
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1 cm

 ateplení objektu přináší nejen ekonomické úspory, ale znameZ
ná také velký přínos pro životní prostředí. Zateplením se snižuje
vypouštění škodlivých plynů do ovzduší a omezuje se využívání
neobnovitelných přírodních zdrojů.

Výhody zateplení obvodových stěn kontaktním
způsobem pomocí izolace z kamenné vlny
Snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění
	Vytvoření příjemného klimatu uvnitř budovy a zlepšení
tepelné pohody v místnostech
	Ochrana konstrukce před teplotními výkyvy vnějšího
prostředí, v létě se konstrukce nepřehřívají, v zimě nedochází .
k jejich prochlazování
	U panelových objektů dojde ke snížení namáhání ve stycích
jednotlivých panelů. Tímto je prodloužena životnost těchto
objektů.
Zvýšení požární bezpečnosti
	Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti izolovaných obvodových
stěn
Výborná prodyšnost zateplovacího systému
	Zvýšení povrchové teploty obvodové stěny na vnitřním
povrchu, což vede k odstranění hygienických závad (likvidace
výskytu plísní)
	Odstranění kondenzace v místě styku panelů má zásadní
vliv na omezení koroze výztuže
Zvýšení hodnoty objektu
Zvýšení estetiky fasády

Faktory ovlivňující spotřebu energie
Tepelná.izolace.je.jedním.z mála.stavebních.materiálů,.
u.kterých.se.investice.do.jejich.koupě.v průběhu.používání.
stavby.mnohonásobně.vrátí..Při.řešení.zateplování.je.nutné.
uvažovat.o.možnostech.úspor.energie.komplexně..Prováděné.
zateplení.musí.být.v souladu.s dalšími.faktory.ovlivňujícími.
spotřebu.tepelné.energie.

vliv situování objektu v terénu na tepelné ztráty

80 %
+ 2 °C

Základními.faktory,.které.ovlivňují.spotřebu.energie.jsou:

dům.ve.svahu

.. Tvar.a.geometrie.objektu
.. Umístění.objektu.v.terénu
.. V
. olba.zdroje.tepla,.topného.média.a.způsob.jeho.
provozování
.. Regulace.vytápění

100 %
+/- 0 °C

.. Prostup.tepla.otvorovými.výplněmi.–.kvalita.oken
.. Infi.ltrace.spárami.výplní.–.těsnění.spár
.. Poměr.ploch.otvorových.výplní.a.plných.stěn

dům.na.rovině

.. Existence.zádveří
.. Orientace.otvorových.výplní.ke.světovým.stranám
.. Zvolený.systém.zateplení.a.tloušťka.izolace
.. T
. epelně.technické.vlastnosti.zateplované.konstrukce.
(podkladu)

110 %
–2 °C

.. Způsob.využívání.objektu
.. Využití.rekuperace.tepla

dům.na.kopci

Výše.uvedené.faktory.je.vhodné.posoudit.v rámci.„Energetického.auditu“..Energetický.audit.provádí.energetický.auditor.
za.účelem.navržení.opatření,.která.přinesou.co.nejvyšší.
úspory.energie.
Jedním.z faktorů.ovlivňujících.spotřebu.energie.je.tvar.objektu,.
situování.a.vliv.větru.

120 %
–3 °C

vliv tvaru objektu na tepelné ztráty
dům.v.údolí

100 %

vliv větru na tepelné ztráty objektu

100 %
120 %
140 %

dům.na.rovině

200 %

dům.na.kopci

170 %

50 %

dům.v.údolí
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Návratnost investic do zateplení

Výnosy ze zateplení

Návratnost investic do zateplení je ovlivněna:

Zvýšení tloušťky izolace pro zateplení obvodové stěny např.
z navrhovaných 100 mm na 200 mm znamená nárůst nákladů
na zateplení přibližně o 15–25 %, úspory nákladů na vytápění
jsou však vyšší o cca 40 %.

 	Tepelně technickými vlastnostmi zateplovaných obvodových
konstrukcí. Horší tepelně technické vlastnosti obvodové
stěny znamenají rychlejší návratnost investic.
 	Náklady na realizaci zateplení. Ty jsou ovlivněny složitostí
fasády, skladbou zvoleného ETICS, cenou lešení a práce.
 	 Životností zvolené technologie
 	 Provozními a udržovacími náklady ETICS
 	Způsobem financování včetně očekávané konvertibility
české koruny. Rychlejší návrat vložených prostředků souvisí
s co nejnižšími úroky.
 	Cenou a růstem energií na vytápění. Čím dražší je cena
energií na vytápění, tím kratší je doba návratnosti. Čím
rychleji porostou ceny energií, tím kratší bude doba .
návratnosti.
 	Vhodnou kumulací provádění technologických částí.
V případě dostatku finančních prostředků je výhodné realizovat najednou více technologických procesů (oprava balkonů či lodgií, výměna oken, zateplení, atd.). Tímto se sníží .
např. náklady na pořízení lešení, zařízení staveniště.
 	Způsobem užívání zatepleného objektu

Evropská směrnice o energetické
náročnosti budov
Směrnice o energetické náročnosti budov – EPBD (Energy
Performance of Buildings Directive) je základním dokumentem,
který definuje cíle Evropské unie v oblasti energetické náročnosti budov. První směrnice EPBD I 2002/91/EU byla přijata
již v roce 2002. V České republice s touto směrnicí legislativně
souvisí vyhláška č. 148/2007 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií. Novelizovaná směrnice o energetické
náročnosti EPBD II 2010/31/EU, která nahrazuje EPBD I,
zachovává všechny oblasti působnosti původní směrnice,
ale některé požadavky rozšiřuje a popisuje podrobněji.

EPBD II má za cíl výrazně snížit
spotřebu energie v budovách:
 	Zavedením minimálních požadavků na energetickou
náročnost pro novou výstavbu – požaduje přechod
k budovám s téměř nulovou spotřebou energie .
a se značným využitím obnovitelných zdrojů energie
 	 Zavedením minimálních požadavků na energetickou
náročnost při rekonstrukci budov

Výnosy ze zateplení
úspory ze zateplení [%]
70 %
60 %
50 %
40 %

Příklad:

30 %

 Tloušťka zateplení:
20 cm (místo 10 cm)

20 %

 Nárůst nákladů na izolaci:
cca 15–25 %

10 %

 Úspora nákladů na vytápění:
cca 40 %

0%

100 200 300 400 tloušťka izolace [mm]
Výnosy ze zateplení, úspora neroste lineárně

Zdroj: AVMI

Cíle EPBDII do roku 2020: 20-20-20:
 	 Zvýšení energetické účinnosti o 20 %
 	 Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové 	
spotřebě v EU na 20 %
 	Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni
z roku 1990

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Všechny nové budovy by od 1. ledna 2020 měly mít „téměř
nulovou spotřebu energie“. Pro budovy veřejné správy tato
povinnost nastane již od 1. ledna 2018.
Požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
je rozdělen podle celkové energeticky vztažné plochy budov:

Energeticky vztažná
plocha budovy

Platnost požadavku

větší než 1 500 m2

od 1. 1. 2016

větší než 350 m

od 1. 1. 2017
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Pro neveřejné budovy stejných energeticky vztažných ploch
nastává povinnost od roku 2019.

Tyto minimální požadavky jsou definovány jako nákladově
optimální. Je tedy nutná rovnováha mezi vstupní investicí
a náklady na energie uspořenými během životního cyklu budovy.
Za nákladově optimální jsou v případě konstrukcí obálky
budovy doporučené hodnoty normou ČSN 73 0540-2.
 	 Motivací trhu rozšířením a zveřejňováním energetických
průkazů budov
 	 Zavedením pravidelných kontrol správné funkčnosti
energetického vybavení budov
 	 Využitím obnovitelných zdrojů v budovách
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A

B
C
D
E

F
G

Příklad provedení
kontaktní fasády
zateplené izolacemi
ROCKWOOL.
Dům s pečovatelskou službou, Ostrava
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POŽADAVKY
A NORMY

3. Normy pro navrhování
kontaktních fasád
Při navrhování nebo realizování obvodové stavební konstrukce je
třeba pamatovat na splnění základních požadavků na obvodové
konstrukce, kterými jsou:
 	 Úspora energie a tepelná ochrana
 	 Požární bezpečnost
 	 Ochrana vnitřního prostředí proti hluku
 	 Mechanická odolnost a stabilita
 	 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 	 Bezpečnost při užívání
 	 Případně další požadavky investora

Svislé obvodové konstrukce se navrhují
a posuzují z hlediska:
 	 Návrhových teplot a relativních vlhkostí venkovního vzduchu
 	 Návrhových teplot a relativních vlhkostí vnitřního vzduchu
 	Únosnosti, způsobu zatížení a připojení ETICS
k zateplované konstrukci

Pro konstrukční návrh a posuzování svislých
obvodových stěn platí zásady:
 	Tepelný odpor R zateplované svislé obvodové stěny se zvýší 	
o tepelný odpor tepelné izolace v systému kontaktní fasády .
se zohledněním vlivu tepelných mostů
 	 Difúzní odpor, resp. ekvivalentní difúzní tloušťka rd svislé 	
obvodové stěny se musí směrem od interiéru k exteriéru 	
snižovat
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Požadavky na navrhování ETICS řeší např.:
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních
kompozitních systémů (ETICS)
ČSN 73 2902 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického
upevnění pro spojení s podkladem
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov –
Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov –
Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN EN 13500 (72 7102) Tepelněizolační výrobky pro
použití ve stavebnictví – Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (etics) z minerální vlny – Specifikace
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb –
Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb –
Výrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb –
Společná ustanovení
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku
v budovách a posuzování akustických vlastností
stavebních výrobků – Požadavky
ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické
schválení vnějších tepelněizolačních kompozitních
systémů s omítkou
ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších
tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou
Výčet nejdůležitějších norem pro navrhování ETICS.

3.1 Tepelná ochrana

Návrh tloušťky tepelné izolace

Úspora.energie.a.tepla.je.jedním.ze.základních.požadavků.na.
stavby..Stavba.musí.být.navržena.a.provedena.takovým.způsobem,.aby.spotřeba.energie.při.provozu.byla.nízká.s.ohledem.
na.uživatele.a.na.místní.klimatické.podmínky..

Hlavním.cílem.tepelné.ochrany.je.minimalizovat.tepelné.ztráty,.
které.snížíme.použitím.vhodné.tloušťky.tepelné.izolace.
a.správným.vyřešením.konstrukčních.detailů..
Návrh.odpovídající.tloušťky.izolace.obvodových.plášťů,.která.
splňuje.normou.stanovené.hodnoty.součinitele.prostupu.tepla.
U,.vychází.z tepelně.technického.výpočtu.

Tepelně.technické.vlastnosti.stavebních.konstrukcí.se.navrhují.dle.požadavků.stanovených.normou.ČSN 73 0540 Tepelná
ochrana budov: Část 2: Požadavky..Tyto.normou.určené.požadavky.jsou.závazné..Tepelně.technické.požadavky.zohledňují.
jednak.šíření.tepla,.vlhkosti.a.vzduchu.konstrukcemi.a.budovami,.jednak.energetickou.náročnost.budovy.

Tepelně technické posouzení svislé
konstrukce musí obsahovat:
. .. Posouzení.hodnoty.součinitele.prostupu.tepla.U
.. Posouzení.teplotního.faktoru.vnitřního.povrchu.
.. v rizikových.místech.

.. P
. osouzení.konstrukce.z.hlediska.kondenzace.vodních.
par.a.jejich.bilance

Pokud.se.v.obvodové.konstrukci.vyskytují.systémové.tepelné.
mosty,.je.nutno.při.výpočtu.součinitele.prostupu.tepla.U.vždy.
zohlednit.jejich.vliv..Nezohlednění.vlivu.tepelných.mostů.ve.
výpočtu.bude.mít.pak.negativní.vliv.na.chování.celé.obvodové.
konstrukce.(kondenzace.vodní.páry.uvnitř.konstrukce,.tepelné.
ztráty,.průběh.povrchových.teplot)..Tepelné.mosty.mohou.
představovat.v.některých.případech.zvýšení.tepelné.
propustnosti.konstrukce.až.o.40.%.

hodnota součinitele prostupu tepla charakterizuje.tepelně-.
izolační.vlastnosti.konstrukce,.kdy.musí.být.splněna.
podmínka.pro.U.[W/m2.K]:
.. U.≤.UN.

požadovaná hodnota.nebo.

.. U.≤.Urec,20.

doporučená hodnota.nebo.

.. U.≤.Upas,20.

doporučená hodnota pro pasivní budovy

Hodnota.součinitele.prostupu.tepla.uvádí.míru.tepelné.ztráty.
stavební.konstrukce..Čím.je.hodnota.U.menší,.tím.lepší.jsou.
izolační.vlastnosti.konstrukce..Hodnota.U.je.závislá.na.tepelněizolačních.vlastnostech.izolace.(λ).a.její.tloušťce..
Tabulka.2.uvádí.požadované.a.doporučené.hodnoty.součinitele.
prostupu.tepla.U.pro.budovy.s.převažující.návrhovou.vnitřní.
teplotou.θim.v.intervalu.18.až.22.°C.včetně.

Tabulka 2.–.Hodnoty.součinitele.prostupu.tepla.dle.normy.ČSN.73.0540.Tepelná.ochrana.budov:.Část.2:.Požadavky

Součinitel prostupu tepla u [W/m2.K]
Požadované
hodnoty
uN,20

Doporučené
hodnoty
urec,20

Doporučené
hodnoty
pro pasivní
budovy
upas,20

Stěna.vnější.těžká
Stěna.těžká.k.nevytápěné.půdě.(se.střechou.bez.tepelné.izolace)

0,30

0,25

0,18.až.0,12

Stěna.vnější.lehká
Stěna.lehká.k nevytápěné.půdě.(se.střechou.bez.tepelné.izolace)

0,30

0,20

0,18.až.0,12

1,05

0,70

0,50

Popis konstrukce

Stěna.mezi.sousedními.budovami
Tloušťky izolací ETICS pro splnění normových požadavků dle
ČSN 73 0540-2 jsou uvedeny na stránce 28 až 29.
Standard ROCKWOOL vychází z konceptu energeticky
úsporného domu a splňuje doporučené hodnoty dle
ČSN 73 0540-2. Podrobnější informace najdete na stránce 34.

Požadované.hodnoty
. Doporučené.hodnoty
. Doporučené.hodnoty.pro.pasivní.budovy
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Při posuzování tepelněizolačních vlastností konstrukce je nutné
uvažovat s vlivem tepelných mostů, kterými mohou být např.
nehomogenita zateplované konstrukce (složené z různých
materiálů nebo hmoždinky). Toto je obvykle kompenzováno
větší tloušťkou tepelné izolace.
V souvislosti se zvyšováním požadavků na zateplování budov
dochází i ke zvyšování tlouštěk izolací používaných pro zate-.
plení. V současné době se nejvíce používá tepelná izolace
v tloušťkách 120 až 160 mm a více na rozdíl od tlouštěk izolací
v minulosti, které se pohybovaly v rozmezí 50 až 80 mm.
Zvyšování tlouštěk izolací obvykle vede ke zvětšení celkové
tloušťky obvodových plášťů.
Tabulka 3 – Vývoj převažujících tlouštěk tepelných
izolací v ETICS v ČR

Rok
1993–2001

50–80

2002–2007

80–100

2008–2011

100–150

Zdroj: EAE

12

Převažující tloušťka tepelných izolací
[mm]

Nejnižší teplota na vnitřním povrchu
obvodové konstrukce

Šíření vlhkosti v konstrukci a roční
bilance vodních par

Pro hodnocení rizika kondenzace vodní páry a výskytu plísní
na vnitřním povrchu konstrukce se používá nejnižší vnitřní
povrchová teplota a teplotní faktor vnitřního povrchu.
Návrh obvodové konstrukce je nutné posoudit provedením
odborného výpočtu.

Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce
V konstrukci vystavené rozdílné koncentraci vlhkosti v obklo-.
pujícím vzduchu dochází k průchodu vodních par. V místech,
kde je teplota nízká, se vodní pára změní v kondenzát. Konden-.
zace prostupující vodní páry je nežádoucí, jelikož ovlivňuje
životnost a další vlastnosti konstrukce. Pronikání vodní páry
brání difúzní odpor konstrukce. Prostup vodních par materiály
charakterizuje faktor difúzního odporu μ.

Norma vyžaduje, aby k povrchové kondenzaci nedocházelo, .
a proto je nutné splnit požadavek článku 5.1 normy .
ČSN 73 0540-2 na teplotu odpovídající kritickému teplotnímu
faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr , který je uveden v tabulce 4.

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry
neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního
množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce tak,
aby splňovalo podmínku:

Konstrukce v běžných prostorech s návrhovou relativní vlhkostí
vnitřního vzduchu (φi) maximálně do 60 % musí v zimním období za normových podmínek vykazovat v každém místě takovou
povrchovou teplotu, aby odpovídající teplotní faktor vnitřního
povrchu fRsi splňoval podmínku:

Mc < Mc,N
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc musí být nižší
než limit Mc,N,,který pro konstrukci s vnějším tepelněizolačním
systémem činí Mc,N = 0,10 kg/(m2.a).

fRsi ≥ fRsi,N = fRsi,cr
fRsi = teplotní faktor vnitřního povrchu
fRsi,N = požadovaná hodnota nejnižšího teplotního
	     		 faktoru vnitřního povrchu
fRsi,cr 	= kritický teplotní faktor vnitřního povrchu

Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací
vodní páry uvnitř konstrukce nesmí v roční bilanci kondenzace
a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzované množství
vodní páry, které by trvale zvyšovalo jeho vlhkost. Roční množství
zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce tedy musí být nižší
než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce.

Splnění výše uvedeného požadavku je prevencí rizika povrchové
kondenzace na stěnách a u výplní otvorů, a růstu plísní u sta-.
vebních konstrukcí.
V případě prostor s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního
vzduchu (φi) nad 60 % je nutné postupovat dle článku
5.1.2 normy ČSN 73 0540-2.

Tabulka 4 – Teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro návrhovou relativní vlhkost vnitřního
vzduchu φi = 50 % v případě stavební konstrukce

Návrhová venkovní teplota ΘΘ [°C]
Návrhová teplota
vnitřního vzduchu
Θai [°C]

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

Teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr
20,0

11,68

11,36

11,04

11,02

11,02

11,02

11,02

11,02

11,02

20,3

11,98

11,62

11,30

11,30

11,30

11,30

11,30

11,30

11,30

20,6

12,23

11,92

11,59

11,58

11,58

11,58

11,58

11,58

11,58

20,9

12,53

12,21

11,85

11,86

11,86

11,86

11,86

11,86

11,86

21,0

12,60

12,29

11,96

11,96

11,96

11,96

11,96

11,96

11,96
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3.2 Ochrana proti hluku
Řešení obvodových stěn s použitím izolací z kamenné vlny
ROCKWOOL zásadním způsobem omezují přenos hluku
a podstatně zlepšují akustické vlastnosti celé konstrukce.
Izolace chrání venkovní prostor před hlukem, který vzniká
uvnitř budovy, např. uvnitř výrobní haly nebo chrání vnitřní
prostředí před hlukem, který přichází zvenku, např. z důvodu
letecké dopravy, v blízkosti koncertních hal apod.
Správně navržená konstrukce může předejít problémům spojeným s hlukem. Z hlediska ochrany proti hluku je pro kontaktní
fasády podstatná především hodnota vzduchové neprůzvučnosti. Je to akustická vlastnost budovy nebo konstrukce, která
vyjadřuje její schopnost potlačovat zvuk přenášený vzduchem
z venkovního prostředí dovnitř budovy a obráceně.
Otevřená pórovitá struktura izolací ROCKWOOL zajistí zvýšení
neprůzvučnosti obvodových stěn. Při požadavcích na zvýšení
neprůzvučnosti obvodového pláště je třeba vždy klást velký
důraz na návrh výplní otvorů včetně jejich napojení k nosné
zateplované stěně. Ty totiž zásadně ovlivňují přenos hluku.

Ukázka typických hladin zvuku z různých zdrojů
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Obvodové stěny musí splňovat požadavky stavební akustiky
dané normovými hodnotami. Požadavky na vlastnosti obvodových plášťů jsou uvedeny v ČSN 73 0532.
Splnění požadavků podle normy ČSN 73 0532 se prokazuje.
zkouškou na stavbě na konkrétní stavební konstrukci dle
příslušných zkušebních postupů. Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze předpoklad ke splnění požadavků prokazovat
výpočtem.
Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových
plášťů budov určené podle ČSN EN ISO 717-1 nesmí být nižší,
než požadavky stanovené v tabulce 5. Při kontrole v budovách
se měřením posuzují prvky obvodového pláště nebo obvodový plášť jako celek. Hodnoty požadované zvukové izolace
obvodového pláště v tabulce 5 se vždy vztahují k horní hranici
příslušného rozmezí hladin akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m
před fasádou. Přípustná je lineární interpolace požadavků podle
skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.

Montáž ETICS se provádí obvykle s výměnou
oken. Zde je nutné upozornit na skutečnost,
že snížení požadavků na neprůzvučnost oken
se podle normy uplatní pouze v případě, pokud hodnota vážené neprůzvučnosti plné části
obvodového pláště je nejméně o 10 dB vyšší,
než hodnoty vážené neprůzvučnosti oken.
Budovy zateplené pomocí EPS tloušťky
150 mm (podíl ploch oken k celkové
ploše obvodového pláště místností mezi
35 % až 50 %), obvykle znamená zvýšení
požadavku na neprůzvučnost výplní otvorů
Rw o 3 dB.
Hodnota takto zateplené plné části obvodového pláště již nemusí být o 10 dB vyšší než
hodnota vážené neprůzvučnosti instalovaných
oken.

Tabulka 5 – Požadavky na zvukovou izolaci vnějších obvodových plášťů budov dle ČSN 73 0532

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R´w nebo DnT,w, dB*)

Druh chráněného vnitřního prostředí

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06.00 h – 22.00 h
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, dB**)
≤ 50

> 50
≤ 55

> 55
≤ 60

> 60
≤ 65

> 65
≤ 70

> 70
≤ 75

> 75
≤ 80

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách
(koleje, internáty apod.)

30

30

30

33

38

43

48

Pokoje v hotelech a penzionech

30

30

30

30

33

38

43

Nemocniční pokoje

30

30

30

33

38

43

(48)

Druh chráněného vnitřního prostředí

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22.00 h – 6.00 h
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, dB**)
≤ 40

> 40
≤ 45

> 45
≤ 50

> 50
≤ 55

> 55
≤ 60

> 60
≤ 65

> 65
≤ 70

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách
(koleje, internáty apod.)

30

30

30

33

38

43

48

Pokoje v hotelech a penzionech

30

30

30

30

33

38

43

Nemocniční pokoje

30

30

33

38

43

48

(53)

Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných
v ČSN EN ISO 140-5.

*) 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5,
zaokrouhlená na celé číslo.

**) 

Poznámka: Jsou-li požadavky uvedeny pro denní i noční dobu a při různém dopravním zatížení, je rozhodující vyšší hodnota požadavku. .
Hodnoty uvedené v závorkách jsou obtížně dosažitelné a v nové výstavbě by se již uvedené situace neměly vyskytovat.
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Vliv ETICS na vzduchovou
neprůzvučnost obvodových stěn
Vzhledem k tomu, že ETICS může mít pozitivní i negativní efekt
na vzduchovou neprůzvučnost stěny, na kterou je namontován,
tato vlastnost musí být známa, pokud má být stanovena neprůzvučnost celé obálky budovy.

ETAG 004 vyžaduje deklaraci akustických
parametrů každého systému ETICS.
V případě, že nebylo provedeno akustické
měření ETICS, musí být hodnoty vzduchové
neprůzvučnosti systému zhoršeny o 8 dB.

Při stanovení skladby zkoušeného ETICS se musí vzít v úvahu
následující pravidla:
 	Neprůzvučnost je horší
  Při vyšší dynamické tuhosti izolace
(s větší pevností kolmo k rovině desky)
  Při nižším odporu proti proudění vzduchu izolací
(s menší objemovou hmotností)
  Při vyšším počtu hmoždinek
  Při větší ploše lepicí hmoty
 	Neprůzvučnost je lepší
  Při větší tloušťce izolace

Akustické vlastnosti ETICS se stanoví na základě zkoušek podle
norem EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4
a EN ISO 10140-5.
Za účelem hodnocení a predikce neprůzvučnosti se ETICS
zkouší na základní stěně s nízkým kritickým kmitočtem
(těžká základní stěna) definované v ISO 10140-1 a ISO 10140-5.
Hodnoty vážené neprůzvučnosti ΔRW heavy, (ΔRW + C) heavy
a (ΔRW + Ctr) heavy se udávají na základě vyhodnocení dle
EN ISO 10140-1, přílohy G a EN ISO 10140-5. Touto zkouškou
se stanoví akustické vlastnosti ETICS sestaveného na stěnách
s nízkým kmitočtem, které nevykazují abnormálnosti ohledně
průchodu zvuku a jejich plošná hmotnost je alespoň desetkrát
větší než ETICS.
ETICS určený pro jiný typ základní stěny, který neodpovídá
základní těžké stěně (např. dutinové cihly nebo pórobeton),
se musí zkoušet na daném typu stěny. V takovém případě se
stanoví rozdíly vážených neprůzvučností stěny s ETICS a bez
něj. Hodnoty vážené neprůzvučnosti ΔRW direct, (ΔRW + C)direct
a (ΔRW + Ctr)direct jsou vyhodnocené dle EN ISO 10140-1
přílohy G s popisem zkoušené stěny.

  Při větší plošné hmotnosti vnějšího souvrství
  Při použití hmoždinek s plastovými šrouby/hřebíky než
při použití hmoždinek s kovovými šrouby/hřebíky
 	Neprůzvučnost při použití izolace o tloušťce, která je mezi
dvěma testovanými tloušťkami, může být lineárně interpolována
Výsledek nebude automaticky použitelný pro:
 	Jiný podklad, který neodpovídá základní těžké stěně,
např. pro duté cihly, pórobeton
 	Celoplošné lepení
 	Izolace minerální vlny se směrově klasicky uloženým
vláknem a zároveň s konstantní objemovou hmotností .
v celé své tloušťce (cca 140 kg/m3)
 	 Minerální vlnu – lamely
 	Pro větší počet hmoždinek než 8 ks/m2
 	Pro menší tloušťky izolace než 50 mm
 	Pro ETICS aplikované na jiné podklady než na beton

Tabulka 6 – Výsledky akustického měření ETICS s různými typy izolací na ŽB stěně		

Přírůstek vzduchové neprůzvučnosti
Izolace

Minerální vlna

EPS

Tloušťka izolace
100 mm

200 mm

∆RW,heavy = 0 dB

∆RW,heavy = +2 dB

(∆RW + C),heavy = -2 dB

(∆RW + C),heavy = 0 dB

(∆RW + Ctr),heavy = -3 dB

(∆RW + Ctr),heavy = -1 dB

∆RW,heavy = -5 dB

∆RW,heavy = -4 dB

(∆RW + C),heavy = -5 dB

(∆RW + C),heavy = -5 dB

(∆RW + Ctr),heavy = -5 dB

(∆RW + Ctr),heavy = -5 dB

V rozšířené aplikaci zkoušek akustických vlastností ETICS prováděných v TZÚS Teplice bylo pro některé sestavy ETICS z uvedenými
typy a tloušťkami izolací dosaženo výsledků uvedených v tabulce 6. Parametry základní holé referenční těžké ŽB stěny tloušťky
130 mm o hmotnosti cca 325 kg/m2 (bez ETICS) podle ČSN ISO 171-1 činí Rw = 54 (-1; -4) dB.
Akustické vlastnosti byly pokryté kritickým reprezentantem dle ETAG 004 čl. 5.1.4.
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3.3 Nehořlavost kamenné vlny
Kamenná vlna ROCKWOOL je jedním z nejbezpečnějších .
izolačních materiálů určených pro zateplení budov. Nejenom, .
že spadá do nejvyšší třídy reakce na oheň A1, tzn. je nehořlavá,.
má navíc protipožární vlastnosti, tudíž výborně odolává teplotám
požáru. Použití nehořlavé izolace ROCKWOOL v konstrukcích

minimalizuje nebezpečí vzniku požáru. V případě jeho propuknutí poskytuje podstatně více času na provedení záchranných
akcí, chrání osoby pobývající v budově nebo unikající z budovy .
a minimalizuje vzniklé materiální škody.

Tabulka 7 – Třídy reakce na oheň a příklady

Třída reakce
na oheň
Nehořlavé
výrobky

Hořlavé
výrobky

Obecná charakteristika

A1

Nepřispívají k růstu požáru a k vývoji
kouře (např. kamenná vlna)

A2

Nepřispívají významně k růstu požáru
(např. minerální vlna s určitou povrchovou
úpravou)

800

B

Velmi omezeně přispívají k růstu požáru
(např. některé fenolové pěny – FP)

600

C

Omezeně, ale postřehnutelně přispívají
k vývoji požáru (např. některé pěny PIR)

D

Podstatně přispívají k vývoji požáru
(např. dřevo, některé pěny PIR)

E
Hořlavé
výrobky

Teplota [°C]

F

Značně přispívají k vývoji požáru
(např. EPS, PUR)
Jako E nebo výrobky nezařazené
do A1 až E, příp. výrobky, u nichž
nebyla třída reakce na oheň stanovena

Přírodní kámen (kamenná
vlna ROCKWOOL) se taví
(cca 120 minut)

1 000

Hliník se taví
(cca 9 minut)
Sklo se taví, pevnost oceli
(cca 7 minut)

400
Dřevo začíná hořet
(cca 5 minut)

200

Materiály z umělých hmot
se taví a začínají hořet
(cca 3 minut)

0

Čas [min]
0

10 20 30 40 50 60

90

120

Vliv působení teploty na materiály (křivka ohřevu podle ČSN EN 1363-1)

Kamenná vlna ROCKWOOL –
třída reakce na oheň A1
Nehoří – taví se teprve při teplotách nad 1 000 °C
Zvyšuje požární odolnost konstrukcí
Zvyšuje požární bezpečnost budov
Snižuje riziko rozvoje požáru a zabraňuje jeho šíření
Během požáru nevytváří kouř
Nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic
	Poskytuje více času na záchranné akce a více
času potřebného k evakuaci ohrožených osob

A1 – nejlepší v hodnocení požárně bezpečných výrobků
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požární
bezpečnost
budov a jejich
zateplení

4. Požární ochrana
Budovy musí splňovat požadavky požární ochrany. Cílem požární ochrany je zabránit v případě požáru ztrátám na životech,
zdraví a majetku.
Nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKWOOL významně
přispívají ke zvýšené požární bezpečnosti budov. Požární
bezpečnost objektů je posuzována především podle norem
ČSN řady 73 08XX (např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, atd.).

Navrhování ETICS a požární předpisy
Jedním ze základních požadavků na realizaci ETICS je požární
bezpečnost budov.
Zateplení musí být navrženo a provedeno tak, aby v případě požáru byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce, aby
byl omezen vznik a šíření ohně a kouře a bylo omezeno šíření
požáru na sousední stavby. Osoby musí mít v případě požáru
dostatek času na opuštění budovy a záchranu lidských životů.
Vnější tepelněizolační kompozitní systémy se navrhují a provádějí dle norem ČSN EN 13501-1 a norem řady ČSN 73 08XX.
Z jejich ustanovení vyplývá, že ETICS se hodnotí vždy jako
celek.
Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, a to zejména ČSN 73 0810 Požární
bezpečnost staveb – Společná ustanovení a ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. V roce 2011 došlo
k novelizaci normy ČSN 73 0810 – Z1. Novelizace této normy
podstatně změnila přístup ke kontaktním zateplením ETICS
z hlediska požární bezpečnosti. Zásadní změna se týká rozdílného postupu při zateplování stávajících objektů a při zateplování novostaveb.
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Požadavky těchto norem jsou závazné. Řešení požární bezpečnosti stavby navrhuje a posuzuje požární specialista.
Pravidla návrhu požární bezpečnosti stavby při zateplování
jsou, vzhledem k různým faktorům, poměrně složitá.
Řešení lze zjednodušit do dvou základních způsobů:
 	 „Normové“ řešení pomocí tzv. zateplovacích pásů (pruhů)
 	Řešení, kdy je nutné prokázat požární vlastnosti příslušnou
zkouškou

Existuje však i další řešení, které je z hlediska
projektování a realizace nejbezpečnější,
nejméně problémové a nejjednodušší – celý
objekt zateplit kontaktním zateplovacím systémem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2,
tzn. pomocí nehořlavé izolace z kamenné
vlny ROCKWOOL, která významně přispívá
ke zvýšení požární bezpečnosti budov.

Zásady řešení zateplení domů z hlediska
požární bezpečnosti pomocí ETICS
Z hlediska požární bezpečnosti norma ČSN 73 0810
rozlišuje řešení pro:
 	 Novostavby
 	 Stávající objekty
Požární požadavky se s výškou budov zpřísňují.

4.1 Požární požadavky pro novostavby
	Novostavby s požární výškou do 12 m včetně
Nejsou kladeny žádné speciální požadavky.
 	Novostavby s požární výškou od 12 m a do 30 m včetně
Do výšky 12 m může být použit zateplovací systém s třídou
reakce na oheň minimálně B, jehož tepelná izolace musí
mít třídu reakce na oheň minimálně E. Pokud jde o nadpraží oken ve výšce 1. NP < h ≤ 12 m, musí být ve vzdálenosti
max. 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken a dveří .
použit ETICS s reakcí na oheň A1 či A2, jehož tepelná izolace má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna) .
a to v pruhu výšky minimálně 0,5 m. Tyto protipožární pruhy
musí být průběžné nad všemi okny obvodové stěny. Nad
oblastí výšky 12 m se výhradně používá minerální izolace.

 	Novostavby s požární výškou nad 30 m
Výškové budovy s výškou nad 30 m se zateplují výhradně
minerální vlnou. Na celé stavbě musí být použit zateplovací
systém s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, jehož tepelná
izolace má třídu reakce na oheň A1 nebo A2, objekt musí
být řešen ve vazbě na ostatní požární předpisy.
Bližší informace k zásadám řešení zateplení budov z hlediska
požárních požadavků jsou uvedeny na stránce 20.

h > 30 m

12 m < h ≤ 30 m

h ≤ 12 m

hp ≤ 12 m

2

1

3

Zateplení novostavby: 1. s výškou do 12 m včetně               2. s výškou od 12 do 30 m včetně                                        3. s výškou nad 30 m
h – požární výška objektu je výška od čisté podlahy prvního nadzemního podlaží k čisté podlaze posledního užitného nadzemního podlaží
hp – výšková poloha požárního úseku je výška od čisté podlahy prvního nadzemního podlaží k čisté podlaze příslušného nadzemního podlaží

Tabulka 8 – Řešení zateplení novostaveb (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810

Novostavba domu

Výška objektu

Novostavba s požární výškou
do 12 m včetně

Celý objekt
Celý objekt

Novostavba s požární výškou
nad 12 m a do 30 m včetně

Novostavba s požární výškou nad 30 m

Do 12 m

Vlastnost ETICS
ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2*
ETICS třídy reakce na oheň B, tepelná izolace alespoň E
ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2*
Protipožární pásy ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m nad
okny – ETICS s izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2
Plocha fasády – ETICS třídy reakce na oheň minimálně B,
tepelná izolace třídy reakce na oheň alespoň E

Nad 12 m

ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Celý objekt

ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2*

* V oblasti terénu je nutné dodržet požadavek na izolaci se sníženou nasákavostí a to do výšky minimálně 0,3 m nad terénem – .
z požárního hlediska není kladen požadavek.
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Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární výškou
h nad 12 m a do 30 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1
 	 ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	Povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene
is = 0 mm/min.
Uplatnění takovéhoto ETICS je také možné po celé výšce domu,
pruhy nad okny, popř. balkonovými dveřmi se potom neuplatňují; v oblasti terénu, je však potřeba dodržet technologický
požadavek na uplatnění tepelné izolace s vyhovující sníženou
nasákavostí (obvykle desky XPS nebo Perimetr) a to do výšky
min. 0,3 m nad terénem.
 	 ETICS třídy reakce na oheň B
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	 Tepelná izolace třídy reakce na oheň alespoň E
 	Kontaktní spojení tepelné izolace ETICS se stěnou (musí
odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)
 	Nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní
konstrukce s polohou nad 12 m

12 m < h ≤ 30 m

 	ETICS s tepelnou izolací třídy reakce na oheň A1 nebo
A2 ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m (možné jsou
pruhy nad jednotlivými okny, popř. balkonovými dveřmi při
dodržení minimálního přesahu od hrany ostění) nebo jiné
řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce
dle ČSN ISO 13785-1 (pruhy nemusí být u jednotlivých oken,
popř. balkonových dveří chráněných únikových cest)

hp ≤ 12 m

Pokud jsou splněny vpravo uvedené zásady řešení, tak se
při určování druhu konstrukční části obvodových stěn nebere
z požárního hlediska na zateplení zřetel. Pokud jsou dle
normových ustanovení požadovány v obvodových stěnách
požární pásy, musí být ETICS ploše pruhu třídy reakce
na oheň A1 popř. A2.

Oblast terénu – viz kapitola 4.5 Řešení detailů v oblasti terénu.

Zásady řešení zateplení novostavby domu pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární výškou
h do 12 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1
 	ETICS třídy reakce na oheň B
 	Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	Tepelná izolace třídy reakce na oheň alespoň E
 	Kontaktní spojení tepelné izolace ETICS se stěnou (musí
odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)
 	Nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní
konstrukce s polohou nad 12 m (na výšku atiky, popř. římsy.
se nebere zřetel)

h ≤ 12 m

Pokud jsou splněny vpravo uvedené zásady řešení, tak se při
určování druhu konstrukční části obvodových stěn nebere z požár-.
ního hlediska na zateplení zřetel. Pokud jsou dle normových
ustanovení požadovány v obvodových stěnách požární pásy,
musí být ETICS ploše pruhu třídy reakce na oheň A1 popř. A2.
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 	ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	V oblasti terénu je však třeba dodržet požadavek na uplatnění tepelné izolace s vyhovující sníženou nasákavostí
(obvykle desky XPS nebo Perimetr) a to do výšky minimálně 0,3 m nad terénem – z požárního hlediska není kladen
požadavek.

4.2 Požární požadavky pro stávající
budovy
V případě rekonstrukcí vyšších budov je velmi častý způsob
střídání pruhů minerální vlny a EPS. Z hlediska požární bezpečnosti však doporučujeme celou budovu izolovat nehořlavou
kamennou vlnou.
 	Stávající budovy s požární výškou do 12 m včetně
Nejsou kladeny žádné speciální požadavky.
 	Stávající budovy s požární výškou nad 12 m
 Do výše 22,5 m
Může být použit zateplovací systém s třídou reakce na
oheň minimálně B, jehož tepelná izolace musí mít třídu
reakce na oheň minimálně E. Pokud jde o nadpraží oken
ve výšce 1. NP < h ≤ 12 m, musí být ve vzdálenosti max.
0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken použit ETICS,
jehož tepelná izolace má třídu reakce na oheň A1 či A2.
(minerální vlna) a to v protipožárním pruhu výšky minimálně 0,5 m. Tyto pruhy musí být průběžné nad všemi
okny obvodové stěny.
 Nad 22,5 m
Od stropní konstrukce, kde bylo dosaženo požární výšky
22,5 m, je nutné použít protipožární pruhy s třídou .
reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna).
 	Stávající budovy s nehořlavou izolací po celé výšce budovy
Po celé výšce budovy lze uplatnit ETICS třídy reakce na oheň A1
nebo A2 (viz obrázek 4). Po technologické stránce je toto řešení
nejjednodušší a přináší mnoho výhod v porovnání s řešením,
kdy je nutné střídat požární pruhy s jiným typem zateplení.
Zateplení celé budovy nehořlavou izolací je i z hlediska
požárního nejbezpečnější.

Ilustrační foto

hp ≤ 22,5 m

h ≤ 12 m

12 m < h

1

2

3

4

Dodatečné zateplení stávajících domů pro bydlení: 1. s výškou do 12 m včetně, 2. s výškou nad 12 m bez provedení stříšky nad východem a při
existenci dvou východů na různých stranách objektu na volné prostranství, 3. s výškou nad 12 m bez provedení stříšky nad východem a při existenci
pouze jednoho východu z objektu, 4. s použitím nehořlavé izolace (A1).
Pozn. Bez ohledu na požární výšku je vždy možné provést zateplení celé budovy nehořlavou izolací s třídou reakce na oheň A1 (obr. 4).
h – požární výška objektu je výška od čisté podlahy prvního nadzemního podlaží k čisté podlaze posledního užitného nadzemního podlaží
hp – výšková poloha požárního úseku je výška od čisté podlahy prvního nadzemního podlaží k čisté podlaze příslušného nadzemního podlaží
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Tabulka 9 – Řešení dodatečného zateplení stávajících objektů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810

Stávající domy

Varianty zateplení

Stávající domy s požární výškou .
do 12 m včetně

Nejsou stanoveny žádné požadavky
Celý objekt

Stávající domy s požární výškou
nad 12 m bez stříšky nad východem
a s jedním východem z objektu

Stávající domy s požární výškou
nad 12 m bez stříšky nad východem
a se dvěmi východy na různých stranách
objektu na volné prostranství

Vlastnost ETICS

ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2*
Protipožární pásy ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m nad
okny – ETICS s izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Do 22,5 m

Protipožární svislý pás nad vchodovými dveřmi – ETICS .
s izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2
Plocha fasády – ETICS třídy reakce na oheň B, tepelná izolace
třídy reakce na oheň alespoň E

Nad 22,5 m

ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Celý objekt

ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2*

Do 22,5 m

Nad 22,5 m

Protipožární pásy ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m nad
okny – ETICS s izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2
Plocha fasády – ETICS třídy reakce na oheň B, tepelná izolace
třídy reakce na oheň alespoň E
ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2

* V oblasti terénu je nutné dodržet požadavek na izolaci se sníženou nasákavostí a to do výšky minimálně 0,3 m nad terénem – .
z požárního hlediska není kladen požadavek.

Zásady řešení zateplení stávajících budov pro bydlení (kromě dřevostaveb) s požární
výškou h větší než 12 m včetně dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1
Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B bez provedení stříšky nad východem
a při existenci dvou východů na různých stranách objektu na volné prostranství.
 	ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	Povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene
is = 0 mm/min.
Uplatnění takovéhoto ETICS je také možné po celé výšce domu,
pruhy nad okny se potom neuplatňují; v oblasti terénu, je však
potřeba dodržet technologický požadavek na uplatnění tepelné
izolace s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky XPS
nebo Perimetr) a to do výšky min. 0,3 m nad terénem.

hp ≤ 22,5 m

12 m < h

Pro stávající objekty s požární výškou do 12 m včetně nejsou
povinné žádné požadavky, jen doporučení dodržet požadavky
platící pro objekty vyšší.
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 	ETICS s tepelnou izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2
ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m (možné jsou .
pruhy nad jednotlivými okny popř. balkonovými dveřmi při
dodržení minimálního přesahu od hrany ostění) nebo jiné
řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce
dle ČSN ISO 13785-1 (pruhy nemusí být u jednotlivých oken
popř. balkonových dveří chráněných únikových cest).
 	ETICS třídy reakce na oheň B
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	 Tepelná izolace třídy reakce na oheň alespoň E
 	Kontaktní spojení tepelné izolace ETICS se stěnou (musí
odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)
 	Nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní
konstrukce s polohou nad 22,5 m
Oblast terénu – viz kapitola Konstrukční detaily, str. 60.

Zásady řešení dodatečného zateplení stávajících budov pro bydlení (kromě dřevostaveb)
s požární výškou h větší než 12 m dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1
Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B bez provedení stříšky nad východem
a při existenci pouze jednoho východu z objektu.
 	ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	Povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene
is = 0 mm/min.
 	ETICS s tepelnou izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2
ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m (možné jsou pruhy
nad jednotlivými okny popř. balkonovými dveřmi při dodržení minimálního přesahu od hrany ostění) nebo jiné řešení
vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce dle
ČSN ISO 13785-1 (pruhy u jednotlivých oken nemusí být .
u oken chráněných únikových cest).
hp ≤ 22,5 m

12 m < h

Oblast terénu – viz kapitola Konstrukční detaily, str. 60.

 	ETICS třídy reakce na oheň B
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	 Tepelná izolace třídy reakce na oheň alespoň E
 	Kontaktní spojení izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat
normovým požadavkům na lepení ETICS)
 	Nejvýše do nejbližší úrovně horního povrchu stropní
konstrukce s polohou nad 22,5 m
 	ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	Povrchová vrstva ETICS s indexem šíření plamene
is = 0 mm/min.
Šíře tohoto zateplení nad vchodovými dveřmi musí být na
každou stranu o min. 1 m širší než jsou tyto dveře. Pokud jsou
však u objektu dva východy na různých stranách, nemusí být
nad východem zřízeny stříšky ani výše popsané zateplení třídy
reakce na oheň A1 nebo A2.

Ukázka z realizace řešení nadpraží oken protipožárními pruhy
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4.3 Požární normy a řešení detailů
v oblasti ostění a nadpraží

Vzhledem k tomu, že detaily zaizolování ostění
a nadpraží, kdy je kombinována minerální vlna
a EPS, dle směrných příkladů řešení mnohdy
odporují zaběhnutým technologickým pravidlům realizace ETICS (hlavní tepelná izolace
průčelí nepřekrývá izolaci ostění), nedoporučujeme tyto detaily používat.
Proveďte jej celý ve variantě izolace z kamenné
vlny. Nevznikají tak tepelné mosty (viz kon-.
strukční detail na str. 64).

min. 0,5 m

Příklad řešení úpravy ostění a nadpraží oken
vyhovující požadavkům ČSN 73 0810 včetně
změny Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1.

max. 0,15 m

4.4 Požární požadavky a svislé
požární pásy
Dle ČSN 73 0802 je nutno i u objektu zatepleného systémem
ETICS s třídou reakce na oheň B s izolací EPS s požární výškou
h ≤ 12m, který navazuje na sousední objekt, provést svislý
požární pás šířky min. 900 mm (viz obr. níže).
Pokud jsou splněny výše uvedené zásady řešení, tak se při
určování druhu konstrukční části obvodových stěn nebere
z požárního hlediska na zateplení zřetel.
Pokud jsou dle normových ustanovení požadovány v obvodových stěnách požární pruhy, musí být ETICS v ploše pruhu třídy
reakce na oheň A1 nebo A2.

12 m < h ≤ 30 m

Řešení nadpraží u jednoho otvoru protipožárním pruhem

Řešení pro samostatné otvory oken a dveří
min. 1,5 m

h ≤ 12 m
min. 0,5 m

min. 1,5 m

0,5 m
min. 0,5 m
max. 0,15 m

Řešení pro otvory oken a dveří vzdálené ≤ 3m

hp ≤ 12 m
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0,9 m
Přilehlý stávající objekt nad 12 m

Novostavba nižší 12 m

4.5 Řešení detailů v oblasti terénu s izolacemi ROCKWOOL
3.2.3.1.2
Řešení
detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro
novostavby s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení
stávajících domů s požární výškou h větší než 12 m
Detail zateplení pod terénem

min. 1,0 m

 	 ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	Kontaktní spojení tepelné izolace ETICS se stěnou (musí
odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

 	 Zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

odstřiková zóna
0,3 m

UT = 0,000

 	 Zateplení třídy reakce na oheň B
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	 Tepelná izolace třídy reakce na oheň nejhůře E
 	Tepelná izolace s vyhovující sníženou nasákovostí (obvykle
desky Perimetr nebo XPS) do výšky max. 0,3 m nad teré-.
nem (z technologického hlediska se jedná o minimální
požadavek)
 	 Nejsou kladeny žádné požadavky.

Řešení
detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro
3.2.3.1.5
novostavby s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení
stávajících domů s požární výškou h větší než 12 m
Detail zateplení nad terénem
GSPublisherEngine 0.0.100.100

 	 ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
 	 Povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.
 	Kontaktní spojení tepelné izolace ETICS se stěnou (musí
odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

min. 1,0 m

odstřiková zóna
0,3 m

 	Při výšce založení nad úrovní terénu větší než 0,3 m a menší
nebo rovno 1 m ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 do
výšky min. 1 m nad terénem při minimální výšce tohoto
pruhu ETICS 0,5 m s povrchovou vrstvou s indexem šíření
plamene is = 0 mm/min.

UT = 0,000
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4.6 Požární předpisy a zateplení
horizontálních konstrukcí ze
spodní strany
Vnější zateplení horizontálních konstrukcí ze spodní strany
musí být provedeno bez ohledu na požární výšku objektu (např.
i u zateplení spodní vodorovné vnější části střešní konstrukce)
pomocí izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Toto platí pro
zateplení jak stávajících, tak i nových objektů.
Zpravidla jde o předsazené stropní konstrukce zateplené ze
spodní strany, které takto ohraničují objekt z vnějšího prostoru. Je-li tato plocha menší než 1 m2, nebo jde o pás zateplené
plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m, potom mohou být
voleny i výrobky s jinou třídou reakce na oheň.

Zateplená spodní strana předsazené stropní konstrukce
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4.7 Stanovisko MMR – negativní vliv
udržovacích prací
Určení negativního vlivu udržovacích prací a stavebních úprav
na požární bezpečnosti stavby ve smyslu § 103 stavebního
zákona
Podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:
 	Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně
ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled
stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde
o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
 	Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob .
užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní .
prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit .
požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy .
stavby, která je kulturní památkou

Může se mimo jiné jednat i o zateplování budov.
Aby nedocházelo k ovlivnění podmínek požární
bezpečnosti, nesmí objekt svým požárně nebezpečným prostorem zasahovat do okolních
stávajících objektů a zároveň nesmí být umístěn v požárně nebezpečném prostoru, který
vytvářejí stávající okolní objekty.

Zateplování zdravotnických zařízení
Objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení dle
ČSN 73 0835, nesmí mít vnější tepelnou izolaci obvodových
stěn provedenou z materiálů třídy reakce na oheň B - F,
a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací.
Vyhovující jsou tepelné izolace objektu z konstrukcí třídy
reakce na oheň A1 nebo A2.
Nehořlavá izolace musí být tedy použita:
 	Pro objekty zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 –
ambulantní zdravotnická zařízení, ve kterých jsou více než .
tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek. Do skupiny .
AZ 2 se zatříďují sdružená ambulantní zařízení – polikliniky,
lékárenská zařízení – mimo lékáren základního typu a také
vyšetřovací i léčebné složky pro více než 30 pacientů .
v lázeňských léčebnách.
 	Pro objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 – lůžková
zdravotnická zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami.
Jedná se o uzavřený soubor místností sloužících k ošetřování a pobytu hospitalizovaných osob. Obsahuje lůžkové
pokoje a doplňující provozní místnosti a pomocné prostory
– vyšetřovny, pracovny sester, jídelnu, lázeň, sklady apod.
Lůžková jednotka nesmí mít více než 50 lůžek pro dospělé
osoby nebo 30 lůžek pro děti, případně 30 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých.
 	Pro objekty a prostory domů s pečovatelskou službou,
ve kterých je poskytována pečovatelská služba

Požárně nebezpečný prostor směrem k sousednímu pozemku:
 	Nevzniká, pokud obvodové stěny a střecha objektu jsou
výlučně z nehořlavých stavebních materiálů, obvodová stěna objektu nemá otvory a je od hranice pozemku vzdálena
minimálně 2,0 m
 	Vzniká, pokud obvodové stěny a střecha objektu jsou z nehořlavých stavebních materiálů, ale obvodová stěna objektu má
otvory a je od hranice pozemku vzdálena minimálně 2,0 m
 	Vzniká, pokud obvodové stěny a střecha objektu jsou
z hořlavých stavebních materiálů
Při nesplnění výše uvedených podmínek nelze použít § 103
stavebního zákona.
Konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn objektu
s jedním nebo s více požárními úseky shromažďovacích
prostorů (dle ČSN 73 0831) se navrhují:
 	V případě dodatečných vnějších tepelných izolací v objektech s požární výškou h ≤ 12,0 m s konstrukcemi třídy
reakce na oheň B s povrchovou vrstvou s indexem šíření
plamene is = 0 mm/min.*
 	V ostatních případech u nových objektů jakékoliv požární
výšky, nebo u objektů s dodatečnými vnějšími tepelnými .
izolacemi s požární výškou h > 12,0 m musí být vnější .
tepelné izolace po celé výšce objektu z konstrukcí třídy
reakce na oheň A1 nebo A2
* Poznámka: konstrukce třídy reakce na oheň B lze vždy .
nahradit konstrukcemi třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Zateplení domu s pečovatelskou službou pomocí ETICS třídy s reakcí
na oheň A1 s izolacemi ROCKWOOL – Ostrava, ul. Čujkovova.

Dodatečné zateplování objektů
Dodatečné vnější tepelné izolace jsou změnou (stávajících) staveb, zejména dříve realizovaných panelových objektů – nejedná
se tedy o právě dokončené objekty či objekty kolaudované po
roce 2000.

V případě provedení ETICS pouze z nehořlavých
materiálů (materiál třídy reakce na oheň A1,
A2), včetně založení zateplovacího systému –
nedojde k ovlivnění požární bezpečnosti,
a to jak při dodatečném zateplování stávajících
objektů, tak při zateplování novostaveb, bez
rozlišení požární výšky.
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ÚsPORA
NáKlADŮ

PEsTRá
PAlETA BAREv

KOMFORT
BYDlENí

POŽáRNí
BEZPEČNOsT

5 let
záruky

L

ROCKWOO

ECOROCK® FF

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) pro
zateplení fasád novostaveb i stávajících objektů.
ECOROCK® FF je ucelené řešení jehož základ tvoří 3 izolační
desky FRONTROCK MAX E, FASROCK nebo FASROCK LL
a dále kompletní stavební chemie. Bohatá nabídka
silikonových nebo silikátových fasádních omítek a četnost
jejich barevných odstínů.
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ZPŮSOBY
ZATEPLENÍ
fasád

5. Způsoby zateplení
obvodových stěn objektů
Obvodová konstrukce se zateplovacím systémem se skládá
z nosné části a tepelněizolační vrstvy. Nosná část zajišťuje
stabilitu a únosnost obvodové konstrukce. Tepelněizolační
vrstva zajišťuje požadované tepelně technické vlastnosti obvodové konstrukce. Je navrhována tak, aby vyhověla tepelným
požadavkům s dostatečnou rezervou i v příštích letech. Proto
je vhodné ji navrhovat na doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla (více na str. 34 a 35).
Obvodové stěny lze rozdělit z hlediska plošné hmotnosti na:
 	 Těžké (s plošnou hmotností nad 100 kg/m2)
 	 Lehké (s plošnou hmotností do 100 kg/m2)
Podle tohoto hlediska jsou rozděleny také základní normové
požadavky na tepelně technické vlastnosti (více na str. 11)

Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) tvoří systém
složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených.
Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek
vnějšího souvrství. Povrch fasády tvoří většinou omítka,
v ojedinělých případech lepený obklad.

Vnější zateplovací systémy
Vnější zateplovací systémy jsou nejčastějším způsobem tepelné
izolace objektů. Jejich obrovskou výhodou je celistvost izolační
vrstvy. Izolace chrání objekt jako celek, nejen jeho oddělené části. Použitím vnějšího zateplovacího systému se také
podstatnou měrou snižuje namáhání obvodové konstrukce,
zejména jejich spojů (výkyvy teplot a povětrnostní vlivy).
Podle konstrukčního řešení existují následující
nejpoužívanější způsoby vnějšího zateplení:
 	 Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
 	 Provětrávané zateplovací systémy
 	 Ostatní

U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná
izolace mezi nosné prvky roštu, který nese obklad fasády.
Obklad fasády může tvořit např. sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony a keramika. Mezi izolací a obkladem
fasády je vytvořena větraná vzduchová mezera.
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PŘEHLED
IZOLACÍ

6. Vhodné izolace pro kontaktní
fasády (ETICS)
Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem
zateplení domů. Jsou vhodné pro zateplení novostaveb i pro
dodatečné zateplení stávajících budov. Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS - External Thermal Insulation Composite
System) se zpravidla skládají z vhodných tepelněizolačních
desek, lepicích a armovacích tmelů, různých typů hmoždinek
určených pro zvolený systém, omítek a penetračních nátěrů
a příslušenství.
Kontaktní zateplovací systémy se používají nejenom u rodinných a bytových domů, ale i pro zateplení velkých staveb jako
jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské a komerční
budovy, objekty zdravotnických zařízení, budovy škol,
hotelové komplexy, atd.

Skladba zateplované obvodové konstrukce
s ETICS
Nosná zateplovaná stěna
Lepicí hmota

V souvislosti s neustálým nárůstem spotřeby energií se vyvíjí
i legislativa, která má za cíl snížení energetické náročnosti
budov. Správná volba ETICS a tepelné izolace jsou jedním
z rozhodujících faktorů, které následně zásadně ovlivní
energetickou náročnost budovy.
Kvalitní izolace zajistí maximální paropropustnost a prodyšnost
stěny, zabrání akumulaci vlhkosti v konstrukci, vytvoří ochrannou protipožární bariéru a zajistí dlouhou životnost fasády.

Výhody izolací z kamenné vlny:
Mají skvělé tepelněizolační vlastnosti
Zvyšují požární bezpečnost budov – jsou nehořlavé
Zlepšují akustické vlastnosti stěny
Zachovávají prodyšnost stěn, jsou paropropustné
Jsou určené pro novostavby i rekonstrukce
Jsou vhodné i pro nízkoenergetické a pasivní domy

Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS
Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL
Stěrková hmota s výztuží
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka

Ukázka zateplované obvodové konstrukce s ETICS
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Tabulka 10 – Doporučené použití izolací

Izolace
Konstrukce

FRONTROCK MAX E

FASROCK

FASROCK LL

FASROCK LG1

Vnější stěna rovná

Vnější stěna zaoblená

Vnější stěna s těžkou povrchovou úpravou

Ostění a nadpraží
Strop (sklepy, garáže, průjezdy) –
izolace pod stropy – lepená
Strop (sklepy, garáže, průjezdy) –
izolace pod stropy – lepená a kotvená
Strop ŽB s garantovanými protipožárními
vlastnostmi – systém BETA-ROCK*
Strop ŽB s garantovanými protipožárními
vlastnostmi**
  Doporučené řešení              

  Možné řešení

*	Druh a tloušťka použité izolace včetně typů zatloukacích ocelových kotev musí být v souladu s platným konkrétním systémovým
řešením BETA-ROCK: Požární odolnost konstrukce ŽB stropu s izolací FRONTROCK MAX E v tloušťce 60–150 mm: REI 120 DP1; .
s izolací FASROCK v tloušťce 60 mm: REI 240 DP1.
** Druh lepidla, druh a tloušťka použité izolace musí být v souladu s požárně zkoušenou skladbou dle klasifikačního protokolu.
Požární odolnost konstrukce ŽB stropu s izolací FASROCK LG1 v tloušťce min. 50 mm a lepidlem ECOROCK ZK Normal: REI 240.
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STANDARD ROCKWOOL je souhrn řešení pro izolaci
různých konstrukcí budov a vychází z konceptu
energeticky úsporného domu.

A
B
C
D
E
F
G

Doporučené tloušťky izolací – STANDARD ROCKWOOL
Tabulka 11 – Standard ROCKWOOL pro vnější obvodové stěny

Konstrukce

Stěna vnější těžká

Stěna vnější lehká

Stěna mezi sousedními budovami

U [W/m2.K]

U = 0,25

U = 0,20

U = 0,70

Uvedené tloušťky izolací v tabulce 11 vycházejí z doporučených
hodnot normy ČSN 73 0540-2. Jsou vypočítány pro zateplení
obvodové stěny plné cihly tloušťky 450 mm, neuvažují vlivy
tepelných mostů a vazeb. Jsou vypočítány se zahrnutím vlivu
zabudované vlhkosti.
Při výpočtu je tedy použita výpočtová hodnota součinitele
tepelné vodivosti λV.
Projektant musí při výpočtu zohlednit vliv tepelných mostů
navýšením tloušťky izolace.
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Izolace

Doporučená
tloušťka izolace

FRONTROCK MAX E

140 mm

FASROCK

160 mm

FASROCK LL

160 mm

FRONTROCK MAX E

200 mm

FASROCK

200 mm

FASROCK LL

220 mm

FRONTROCK MAX E

50 mm

FASROCK

50 mm

FASROCK LL

60 mm

Společnost ROCKWOOL, a.s. uvádí na etiketách výrobků
a v technické dokumentaci hodnotu deklarované tepelné
vodivosti λD v souladu s ČSN EN 13 162.
Součinitel tepelné vodivosti λD [W/m.K] je důležitým kritériem
porovnání tepelněizolačních vlastností izolací. Čím je hodnota
nižší, tím jsou tepelněizolační schopnosti izolace vyšší, teplo
uniká pomaleji.

Tabulka 12 – Výpočet minimální tloušťky izolace pro splnění normových požadavků dle ČSN 73 0540 – 2 při zateplení obvodové stěny
izolací FRONTROCK MAX E
Orientační návrh tloušťky tepelné izolace FRONTROCK MAX E
Součinitel prostupu tepla obvodové stěny zateplené izolací
FRONTROCK MAX E

Obvodová stěna
Tloušťka
[mm]

80

100

120

140

150

160

180

200

220

240

250

280

Beton, železobeton

200

0,425

0,351

0,298

0,260

0,244

0,230

0,206

0,187

0,171

0,157

0,151

0,136

Beton, železobeton

250

0,417

0,345

0,294

0,257

0,241

0,227

0,204

0,185

0,170

0,156

0,150

0,135

Cihla děrovaná CDm (voštinka)

240

0,374

0,315

0,272

0,240

0,226

0,214

0,193

0,176

0,162

0,150

0,144

0,130

Cihla děrovaná CDm (voštinka)

365

0,340

0,291

0,254

0,225

0,213

0,202

0,184

0,168

0,155

0,144

0,139

0,126

Cihla plná

300

0,392

0,328

0,282

0,247

0,233

0,220

0,198

0,180

0,165

0,153

0,147

0,132

Cihla plná

450

0,365

0,309

0,267

0,236

0,223

0,211

0,191

0,174

0,160

0,148

0,143

0,129

Kámen (žula, čedič)

450

0,432

0,355

0,302

0,262

0,246

0,232

0,208

0,188

0,172

0,158

0,152

0,137

Kámen (žula, čedič)

600

0,423

0,349

0,297

0,259

0,243

0,229

0,206

0,186

0,171

0,157

0,151

0,136

Keramická tvárnice CD Týn

290

0,362

0,307

0,266

0,235

0,222

0,210

0,190

0,174

0,160

0,148

0,143

0,129

Keramická tvárnice CD Týn

365

0,343

0,293

0,255

0,227

0,214

0,203

0,185

0,169

0,156

0,145

0,140

0,126

Keramická tvárnice CD INA A

245

0,345

0,294

0,256

0,227

0,215

0,204

0,185

0,169

0,156

0,145

0,140

0,127

Keramická tvárnice CD INA A

365

0,307

0,266

0,235

0,210

0,200

0,190

0,174

0,160

0,148

0,138

0,133

0,121

Liapor M 24

240

0,332

0,285

0,249

0,222

0,210

0,200

0,181

0,166

0,154

0,143

0,138

0,125

Liapor M 30

300

0,301

0,262

0,231

0,207

0,197

0,188

0,172

0,158

0,147

0,137

0,132

0,120

Panelová bytovka – do roku 1978

ND*

0,375

0,315

0,272

0,240

0,226

0,214

0,193

0,176

0,162

0,150

0,145

0,130

Panelová bytovka – do roku 1993

ND*

0,321

0,276

0,243

0,216

0,205

0,195

0,178

0,163

0,151

0,140

0,136

0,123

Panelová bytovka – do roku 2002

ND*

0,240

0,214

0,193

0,176

0,169

0,162

0,150

0,139

0,130

0,122

0,119

0,109

Porobeton (plynosilikát) – do roku 1989

250

0,365

0,309

0,268

0,236

0,223

0,211

0,191

0,174

0,160

0,148

0,143

0,129

Porobeton (plynosilikát) – do roku 1989

300

0,351

0,298

0,260

0,230

0,217

0,206

0,187

0,171

0,157

0,146

0,141

0,127

Porobeton (plynosilikát) – po roce 1989

250

0,271

0,239

0,213

0,193

0,184

0,176

0,162

0,150

0,139

0,130

0,126

0,115

Porobeton (plynosilikát) – po roce 1989

300

0,251

0,223

0,200

0,182

0,174

0,167

0,154

0,143

0,134

0,125

0,121

0,111

Porotherm 38 CB

380

0,206

0,187

0,171

0,157

0,152

0,146

0,136

0,127

0,120

0,113

0,110

0,102

Porotherm 36,5 P+D

365

0,214

0,193

0,176

0,162

0,156

0,150

0,139

0,130

0,122

0,115

0,112

0,103

Porotherm 40 P+D

400

0,204

0,185

0,169

0,156

0,150

0,145

0,135

0,126

0,119

0,112

0,109

0,101

Škvárobetonová tvárnice

250

0,376

0,316

0,273

0,240

0,227

0,215

0,194

0,177

0,162

0,150

0,145

0,131

Škvárobetonová tvárnice

300

0,363

0,307

0,266

0,235

0,222

0,210

0,190

0,174

0,160

0,148

0,143

0,129

Materiál

Pozn.: Návrh tloušťky izolace FRONTROCK MAX E je ve výše uvedené tabulce orientační. Vypočítané tloušťky nezahrnují vlivy tepelných mostů
a vazeb. Jsou vypočítány se zahrnutím vlivu zabudované vlhkosti. Při výpočtu je použita výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti λV.
V rámci projektu zateplení je nutné provést upřesněný tepelně technický výpočet a zároveň provést i posouzení z hlediska kondenzace vodních par.
Norma ČSN 73 0540-2 uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou
θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně.
NEVYHOVUJE

nevyhovuje požadavkům normy ČSN 73 0540-2

POŽADOVANÁ

vyhovuje ČSN 73 0540-2, požadovaná hodnota UN,20 ≤ 0,30 W/m2.K

DOPORUČENÁ

vyhovuje ČSN 73 0540-2, doporučená hodnota Urec,20 ≤ 0,25 W/m2.K

DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ BUDOVY
*ND

vyhovuje ČSN 73 0540-2, doporučená hodnota pro pasivní domy Upas,20 ≤ 0,18 až 0,12 W/m2.K
tloušťka obvodové stěny není definována, je závislá na jednotlivých panelových konstrukčních soustavách

Poznámka:
Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla U, tím kvalitnější je obvodová konstrukce z tepelně technického hlediska.
Čím větší tloušťku izolace aplikujeme, tím lepších tepelněizolačních vlastností obvodových konstrukcí dosáhneme.
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Doporučené izolace

FRONTROCK MAX E
Dvouvrstvá deska z kamenné vlny
pro použití v ETICS

FAsROCK

Deska z kamenné vlny s podélnou
orientací vláken pro použití v ETICS

svT3884

svT3881

KÓD VÝROBKu

KÓD VÝROBKu

MW-EN.13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

MW-EN.13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1

TEChNICKÉ PARAMETRY

TEChNICKÉ PARAMETRY

Součinitel.tepelné.vodivosti:.λD = 0,036 W.m-1.K-1
Třída.reakce.na.oheň:.A1

POPIS VÝROBKu

Patentovaná.dvouvrstvá.izolační.deska.pro.použití.ve.vnějších.
kontaktních.zateplovacích.systémech.(ETICS).mechanicky.kotvených.s.doplňkovým.lepením..Fasádní.deska.s.podélnou.orientací.
vláken.a.vyztuženou.horní.vrstvou.
Výborná.manipulace.s.deskou.–.nižší.hmotnost.
Deska.FRONTROCK.MAX.E.je.vhodná.pro.izolaci:

Součinitel.tepelné.vodivosti:.
pro.tloušťku.≥.40.mm.λD = 0,039 W.m-1.K-1
pro.tloušťku.<.40.mm.λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída.reakce.na.oheň:.A1

POPIS VÝROBKu

Izolační.deska.s.podélnou.orientací.vláken.pro.použití.ve.vnějších.
kontaktních.zateplovacích.systémech.(ETICS).mechanicky.kotvených.s.doplňkovým.lepením.
Deska.FASROCK.je.vhodná.pro.izolaci:

. .Obvodových.stěn

. .Obvodových.stěn

. .Stropů.garáží,.sklepů.a.průjezdů

. .Ostění.a.nadpraží

. Ž
. B.stropů.s.garantovanými.protipožárními.vlastnostmi.–.
protipožární.systém.BETA-ROCK

. .Stropů.garáží,.sklepů.a.průjezdů

Výrobek.splňuje:

Výrobek.splňuje:

. .Požadavky.na.ETICS.podle.ETAG.004
. P
. ožadavky.kvalitativní.třídy.A.podle.TP.01.Cechu.
pro.zateplování.budov.ČR

ROZMĚRY A BALENÍ
Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
280

1,35
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
6,90
7,75

(mm)
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(mm)

(mm)

. Ž
. B.stropů.s.garantovanými.protipožárními.vlastnostmi.–.
protipožární.systém.BETA-ROCK

[m2.K/W]

. .Požadavky.na.ETICS.podle.ETAG.004
. P
. ožadavky.kvalitativní.třídy.A.podle.TP.01.Cechu.
pro.zateplování.budov.ČR.

ROZMĚRY A BALENÍ
Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

600
600
600
600
600
600
600
600
600

20
30
40
50
100
120
140
160
200

0,45
0,70
1,00
1,25
2,55
3,05
3,55
4,10
5,10

1.000
1.000
1.000
1.000

600
600
600
600

20
30
40
50

0,45
0,70
1,00
1,25

(mm)

(mm)

(mm)

[m2.K/W]

FAsROCK ll

Lamelová deska z kamenné vlny s kolmou
orientací vláken pro použití v ETICS

FAsROCK lG1

Lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými hranami a povrchovou úpravou

svT3882

svT3883

KÓD VÝROBKu

KÓD VÝROBKu

MW-EN.13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1

MW-EN.13162-T5-DS(70,.90)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1

TEChNICKÉ PARAMETRY

TEChNICKÉ PARAMETRY

POPIS VÝROBKu

POPIS VÝROBKu

Součinitel.tepelné.vodivosti:.λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída.reakce.na.oheň:.A1

Součinitel.tepelné.vodivosti:.λD = 0,041 W.m-1.K-1
Třída.reakce.na.oheň:.A1

Lamelová.deska.s.kolmou.orientací.vláken.k.povrchu.desky.pro.
použití.ve.vnějších.kontaktních.zateplovacích.systémech.(ETICS)..
Rychlá.montáž.–.za.určitých.podmínek.není.nutné.kotvit.
Lamela.FASROCK.LL.je.vhodná.pro.izolaci:
. .Obvodových.stěn
. S
. těn.s.těžkou.povrchovou.úpravou.(cihelný.pásek,.
keramický.obklad.namísto.omítkové.povrchové.úpravy)
. .Zaoblených.povrchů.a.stěn
Výrobek.splňuje:
. P
. ožadavky.kvalitativní.třídy.A.podle.TP.01.Cechu.
pro.zateplování.budov.ČR.

ROZMĚRY A BALENÍ
Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300

1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,65
3,90
4,35
4,85
5,35
5,85
6,05
7,30

(mm)

. .Stropů.garáží,.sklepů.a.průjezdů
. .ŽB.stropů.s.garantovanými.protipožárními.vlastnostmi

Délka

Šířka

Tloušťka

Tepelný odpor RD

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

200
200
200
200
200
200
200
200
200

50
60
80
100
120
150
160
180
200

1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,65
3,90
4,35
4,85

(mm)

. .Požadavky.na.ETICS.podle.ETAG.004

(mm)

Lamelová.deska.FASROCK.LG1.je.vhodná.pro.izolaci:

ROZMĚRY A BALENÍ

. .Stropů.garáží,.sklepů.a.průjezdů

(mm)

Lamelová.deska.ze.zkosenými.vnějšími.hranami.a.porvchovou.
úpravou.bílým.nástřikem..Lamela.s.převážně.kolmou.orientací.
vláken.k.povrchu.desky,.která.má.na.lícové.straně.po.obvodě.
zkosené.hrany.o.16.mm.pod.úhlem.45°.
Jednoduchá.manipulace.a.rychlá.montáž.–.deska.je.lehká.

[m2.K/W]

(mm)

(mm)

[m2.K/W]
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Izolace
FRONTROCK MAX E

7. Dvouvrstvá izolace
FRONTROCK MAX E
Patentovaná dvouvrstvá izolační deska pro použití ve vnějších
kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mechanicky
kotvených s doplňkovým lepením.
Fasádní deska má podélnou orientaci vláken a vyztuženou
horní vrstvu. Velmi tuhá horní vrstva je označená nápisem
„ROCKWOOL TOP“.

SPODNÍ
PRUŽNÁ vrstva

1
2

1. horní velmi tuhá vrstva, 2. spodní pružná vrstva

Výhody
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající protipožární vlastnosti
Zvyšuje požární bezpečnost staveb
	Dvouvrstvá struktura desky zaručuje pevnost
a pružnost zároveň

Horní velmi
tuhá vrstva

Zachovává prodyšnost stěn

označená nápisem
ROCKWOOL TOP

Výborná manipulace s deskou – nižší hmotnost

Skvělá tvarová stálost
Jednoduchá montáž
	Způsob kotvení jako u standardních desek
– povrchová nebo zápustná montáž pomocí .
jakékoli hmoždinky určené pro zvolený ETICS, .
podklad a způsob montáže
	Ideální izolace pro všechny typy budov, včetně nízkoenergetických a pasivních domů
	Deska je součástí mnoha certifikovaných systémů ETICS

Izolace FRONTROCK MAX E pro kontaktní zateplení fasád
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Příklad provedení
kontaktní fasády
zateplené izolací
frontrock max e.
Bytový dům, Bohumín
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MONTÁŽ
IZOLACE

8. Montážní postup zateplení obvodové stěny kontaktním způsobem
Zateplení pomocí ETICS musí být provedeno vždy z certifikovaných komponentů v rámci jednoho zateplovacího systému.
Zásady provádění stanovuje technologický předpis výrobce
ETICS, ETAG 004 a norma ČSN 73 2901. Součástí projektové
dokumentace zateplení objektu by mělo být mimo jiné i tepelně
technické posouzení zateplované konstrukce a statické posouzení předepisující typ a rozmístění kotevních prvků.
Zateplování doporučujeme svěřit do rukou odborné realizační
firmě, proškolené některým z nositelů certifikovaných systémů
ETICS.
Rozhodující technologické operace při realizaci ETICS
 	 Příprava podkladu pro ETICS
 	 Lepení tepelněizolačních desek lepicí hmotou
 	 Mechanické kotvení desek pomocí talířových hmoždinek
 	Provádění základní vrstvy (stěrková hmota s výztužnou
síťkou)
 	 Penetrace základní vrstvy
 	Provádění konečné povrchové úpravy probarvenou omítkou
nebo omítkou s nátěrem
V následujících bodech se budeme zabývat pouze oblastí
aplikace izolací z kamenné vlny a kotvením těchto izolací.

8.1 Příprava podkladu pro ETICS
Příprava podkladu pro ETICS patří k důležité technologické operaci, proto je jí třeba před vlastní aplikací izolačních desek věnovat mimořádnou pozornost. Tato příprava zásadním způsobem
ovlivňuje následnou realizaci ETICS. Při zpracování cenových
nabídek na dodávku ETICS doporučujeme zpracovat cenovou
nabídku na přípravu podkladu odděleně.
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Požadavky na nosnost podkladu
Podklad musí být pevný, čistý, suchý, dostatečně vyzrálý, bez
prachu a mastnoty. Staré, sprašující povrchy je nutno odstranit.
Povrch fasády – omítnutý nebo neomítnutý – je třeba mechanicky očistit (kartáčem) nebo umýt tlakovou vodou. Silně nasákavé podklady je vhodné napenetrovat penetračním nátěrem.
Povrch je nutno nechat vyschnout. Veškeré práce, které zvyšují
vlhkost podkladu, musejí být provedeny nejméně 72 hodin před
započetím montáže ETICS.
Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost,
ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí
být před provedením tepelněizolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené
vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. Ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů a výrobků uvádí např. ČSN 73 0540-3.

Požadavky na rovinnost podkladu
Způsob spojení ETICS s podkladem je závislý na rovinnosti podkladu. Podklad musí vyhovovat z hlediska rovinnosti povoleným
tolerancím vycházejícím z tabulky 13 Požadavky na maximální
hodnotu odchylky rovinnosti dle ČSN 73 2901.
Nerovnosti podkladu do 10 mm v případě lamely a do 20 mm
u desek s podélným vláknem se obvykle vyrovnávají lepicí hmotou. Při tomto způsobu eliminace křivosti podkladu je nutno
počítat se zvýšenou spotřebou lepicí hmoty oproti standardní
spotřebě.
Větší nerovnost podkladu lze místně upravit např. zvětšením
tloušťky izolace FRONTROCK MAX E, FASROCK nebo
FASROCK LL. V tomto případě je nutné upravit i délku hmoždinky. Izolační desky je možno klást pouze v jedné vrstvě.
Je zakázáno tzv. „podlepování“nebo kladení izolace ve dvou
vrstvách.

Tabulka 13.–..Požadavky.na.maximální.hodnotu.odchylky.rovinnosti.dle.ČSN.73.2901.

Způsob spojení ETICS s podkladem

Maximální hodnota odchylky rovinnosti

Pomocí.lepicí.hmoty.(lamela.FASROCK.LL)

10.mm/m

Pomocí.lepicí.hmoty.s hmoždinkami.(deska.FRONTROCK.MAX.E.nebo.FASROCK)

20.mm/m

Ostatní požadavky pro přípravu a realizaci
fasády
Na.objektech,.kde.se.bude.realizovat.ETICS.je.vhodné.dokončit.stavební.práce.související.s osazením.či.výměnou.dveří.
a.oken..Musí.být.dokončeny.veškeré.rozvody,.např..elektro.
a.slaboproud,.které.jsou.vedeny.pod.ETICS,.dále.i.systémy.
osazení.zvonků,.dopisních.schránek,.reklamních.tabulí.apod..
Doporučujeme.trasování.těchto.rozvodů.označit.na.tepelněizolační.desce,.aby.následně.nebyly.poškozeny.např..při.montáži.
hmoždinek..Veškeré.prvky.procházející.ETICS.musí.být.osazeny.
tak,.aby.jejich.spád.byl.cca.3.%.ve.směru.od.objektu..Prvky.prostupující.ETICS.se.musí.na.povrchu.ve.styku.s omítkou.utěsnit.
silikonovým.či.akrylátovým.tmelem.pro.venkovní.použití.
Klempířské.prvky.původní.nezateplené.fasády.je.nutno.odstranit.a.nahradit.novými,.které.budou.respektovat.novou.polohu.
vnější.fasády.a.požadavky.dle.normy.ČSN.73.3610.Navrhování.
klempířských.konstrukcí..Mimořádnou.pozornost.je.nutné.
věnovat.vzdálenosti.zakončení.oplechování.od.fasádních.prvků.
a.jeho.profi.lování,.které.umožní.řádný.odtok.odpadní.vody..
Je.nutné,.aby.okapní.hrany.vodorovných.prvků.(parapety,.římsy,.
atiky,.apod.).přesahovaly.minimálně.o.35–40.mm.novou.fasádu..
Nové.kotvení.hromosvodů.a.dešťových.svodů.musí.rovněž.
respektovat.novu.polohu.vnějšího.povrchu.

8.2 Lepení tepelněizolačních desek

Druhá etapa
Další.vrstva.lepicí.hmoty.se.nanáší.po.celém.obvodu.desky.
FRONTROCK.MAX.E.nebo.FASROCK.v pásu.šířky.cca.80.mm.
a.ve.formě.terčů.o.průměru.cca.150.mm.ve.třech.dříve.označených.bodech.tak,.aby.lepidlo.pokrývalo.minimální.výrobcem.
stanovené.procentuální.pokrytí..
Minimální.procentuální.pokrytí.desky.lepidlem.a.jeho.minimální.tloušťku.uvádí.výrobce.ETICS.ve.svém.technologickém.
předpisu..Lepidlo.musí.být.vždy.v místě.prostupu.hmoždinky.
deskou!

80 mm

∅1

50

250 mm

mm

250 mm

250 mm
1 000 mm

250 mm

80 mm

První etapa
Malé.množství.lepicí.hmoty.se.nanáší.pomocí.zubatého.hladítka.obvykle.podle.následujícího.obrázku..Hmota.je.vtlačena.
do.povrchu.desky.a.tím.se.zajišťuje.dokonalá.přídržnost.mezi.
deskou.a.podkladem..Je.nutné.dodržovat.zásadu:.kde.bude.
hmoždinka,.musí.být.lepidlo!.

Po.nalepení.izolace.na.podklad.nesmí.lepicí.hmota.zůstat.na.
bočních.stranách.desek.FRONTROCK.MAX.E.nebo.FASROCK,.
ani.se.nesmí.vtlačit.do.spár.mezi.nimi..Nežádoucí.lepicí.hmotu.
je.třeba.okamžitě.beze.zbytku.odstranit..
Vzorové.40%.pokrytí.desky.rozměrů.600.×.1.000.mm.lepidlem.je.
uvedeno.na.obr..níže..
Projektant.a.realizátor.si.musí.uvědomit,.že.nelze.šířky.okrajového.pásku.a.průměr.terče.aplikovat.stejně.pro.různá.procentuální.pokrytí..Rovněž.rozměry.desek.zásadním.způsobem.
ovlivňují.tento.zaběhnutý.standard..

300 mm

Lepicí.hmota.se.nanáší.na.zadní.stranu.tepelné.izolace.
FRONTROCK.MAX.E.a.FASROCK.obvykle.po.obvodu.desky.
ve.formě.pásku.a.v.podobě.tří.vnitřních.terčů..Desky
FRONTROCK.MAX.E.jsou.lepené.k.podkladu.stranou,.
na.které.není.nápis.ROCKWOOL.TOP..Lepicí.hmota.
je.nanášena.ve.dvou.etapách.

Nanášení.lepicí.hmoty.na.předem.předstěrkovaná.místa.desek.
FRONTROCK.MAX.E.a.FASROCK.

600 mm

Lepení desek FRONTROCK MAX E a FASROCK

Lepicí hmota

39

Lepení lamel FASROCK LL
Tepelněizolační systém spojovaný s podkladem pouze pomocí
lepicí hmoty (bez kotvení) s deskami FASROCK LL nesmí být
aplikován na podklady s omítkou, nátěrovými hmotami nebo
nástřiky. Přípustné je lepení desek FASROCK LL bez kotvení
na lokálně vyspravené nebo reprofilované podklady s prokazatelnou soudržností nejméně 250 kPa.
Lepicí hmota se nanáší na lamely FASROCK LL celoplošně
ve dvou etapách.
První etapa
Nejdříve je nanesena tenká vrstva lepicí hmoty a celý povrch
desky, který je tzv. penetrován.
Druhá etapa
Pomocí zubaté stěrky 12 × 12 mm se rovnoměrně rozetře vrstva lepicí hmoty po celém povrchu upravené desky. Lepicí hmota
je nanášena v takové vrstvě, aby byla zajištěná přilnavost
k podkladu. Minimální tloušťka lepidla by neměla klesnout
pod 5 mm. Často uvedená min. tloušťka 3 mm je naprosto výjimečně a je spíše uváděna ve snaze zaujmout výslednou cenou.
Po nalepení izolace na podklad nesmí lepicí hmota zůstat na
bočních stranách lamel FASROCK LL, ani se nesmí vtlačit do
spár mezi nimi. Nežádoucí lepicí hmotu je třeba okamžitě
beze zbytku odstranit.

Nanášení lepicí hmoty celoplošně na lamelu FASROCK LL

8.3 Pokládka desek
Zakládání desek
Lepení první řady desek se provádí do soklové (zakládací) lišty
nebo pomocí montážní latě.
 	 Zakládání do soklové lišty
Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci
soklové lišty, nesmí ji přesahovat, ani být zapuštěny. Desky se
lepí vždy zdola nahoru, ve vodorovných řadách. Výjimkou může
být lepení desek izolace na sokl. Desky se lepí těsně na sraz,
s vystřídáním svislých spár – na vazbu. Musí doléhat k dříve.
nalepeným deskám. Nežádoucí lepicí hmota se okamžitě
odstraní, aby nevyplnila spáry desek. Osazení každé desky
FRONTROCK MAX E, FASROCK a FASROCK LL do požadované
roviny se kontroluje pomocí latě, olovnice, vodováhy, apod.
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Založení do soklové lišty

 	 Zakládání pomocí montážní latě
Nejčastější způsob založení ETICS pomocí zakládacího (soklového) profilu je v poslední době vytlačován pomocí založení
na lať tzn. bez zakládacího profilu, pouze s použitím skleněné
síťoviny a montážní latě, příp. s rohovým profilem či rohovým
profilem s okapničkou. Tento způsob eliminuje tepelný most,
který představuje zakládací profil, obvykle prováděný z hliníkového plechu. Další nevýhodou zakládacího profilu je i poměrně
velká roztažnost a menší dostupnost profilů pro izolace větších
tlouštěk. Způsob založení do latě se používá stále častěji.

Založení do latě

Řešení spár mezi deskami
Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou
větší jak 2 mm, musí se vyplnit používanou tepelnou izolací..
Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena
rovinnost vrstvy tepelné izolace a spáry byly vyplněny přířezy
v celé tloušťce desek. Je nepřípustné vyplňovat spáry mezi
deskami FRONTROCK MAX E, FASROCK nebo FASROCK LL
pomocí PUR pěny či lepidlem. Pokud to charakter konstrukce
umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Nadměrným
spárám zabrání přesný řez a pečlivé kladení tepelněizolačních
desek. K řezání desek z kamenné vlny doporučujeme použít
nože ROCKWOOL. Použití zbytků tepelné izolace je možné jen
v případech, pokud je jejich šířka nejméně 150 mm. Takové
zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení
ETICS na stěně nebo v podhledu a v místech navazujících na
ostění výplní otvorů. Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý
rozměr uložené desky nelze zajišťovat skládáním zbytků desek
nad sebe.

Řešení nároží a otvorů
Na nárožích musí být desky provedeny „prostřídáním po řadách
na vazbu“. Nároží oken a dveří se přednostně izoluje celými
deskami tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od
rohů těchto otvorů. U otvorů se desky osadí s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné
izolace na ostění výplní otvorů. Tzv. „hokejka“ se nepožaduje
u desek s kolmým vláknem FASROCK LL. Přesah desky se
pečlivě zařízne a zabrousí.

špatně

dobře

Zateplení ostění
V nárožích a u ostění oken a dveří je vhodné nalepit desky
FRONTROCK MAX E, FASROCK nebo FASROCK LL s přesahem
5–10 mm oproti konečné hraně rohu, po vytvrdnutí je nutné
přesah pečlivě zaříznout a zabrousit.
Na stycích systému s jinými stavebními komponenty jako jsou
okenní a dveřní ostění, parapety, střechy a balkóny musí být
ponechána dilatační spára vyplněná plastickým materiálem,
např. silikonovým či akrylátovým tmelem, anebo pružnou elastickou páskou. Progresivnější, estetičtější a trvanlivější způsob
ukončení ETICS nabízejí začišťovací lišty. K okennímu a dveřnímu rámu přilepíme okenní lišty, aby bylo možno použít izolaci
FASROCK s minimální tloušťkou 2 cm, která je určena pro
izolaci ostění. Pro ochranu okna před zašpiněním v důsledku
prováděných prací přilepíme k liště ochrannou fólii, kterou pak
po ukončení zateplení odtrhneme společně s lepicí páskou.
Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků dle ČSN 73 0540-2.
Často nedostatečný prostor potřebný pro vhodnou tloušťku
ETICS v ostění lze získat použitím rozšiřovacího rámu okna.
Dilatační spáry
Dilatace ETICS se provede pomocí tzv. dilatačních profilů
průběžných nebo rohových.

Okenní otvory nutno izolovat podle
znázorněného obrázku.
Osazování desek tepelné
izolace na nárožích objektu.
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8.4 Mechanické kotvení desek
Dělení vnějších tepelněizolačních systémů
(ETICS) z hlediska statického spolupůsobení
s podkladem
ETICS.se.člení.na.systémy.lepené.a.systémy.mechanicky.upevňované.podle.rozdělení.funkcí.lepicí.hmoty.a.mechanických.
prostředků.a.jejich.podílů.na.přenosu.zatížení.
.. V
. ýlučně lepený ETICS
Systém.je.s.podkladem.spojen.pouze.vzájemnou.soudržností.jednotlivých.vrstev,.pro.upevnění.systému.k podkladu.
nejsou.použity.žádné.mechanické.upevňovací.prostředky..
Tento.způsob.je.typický.pro.aplikaci.desky.s kolmým.vláknem.FASROCK.LL.v případě,.že.se.jedná.o.objekt.do.
výšky.20.m.a.podklad.je.únosný,.tedy.není.opatřen.omítkou.
či.nátěrem.
.. Lepený ETICS s doplňkovými mechanickými upevňovacími
prostředky.
Systém.je.s podkladem.spojen.vzájemnou.soudržností.jednotlivých.vrstev.a.doplňkovými.mechanickými.upevňovacími.
prostředky,.které.se.v tomto.systému.při.dodržení.stanovených.podmínek.pro.upevnění.lepením.nemusejí.podílet.na.
přenosu.vnějšího.zatížení.
Tento.způsob.je.typický.pro.aplikaci.desky.s kolmým.vláknem.
FASROCK.LL.(desek.s.TR.80).v případě,.že.se.jedná.o.objekt.
výšky.nad.20.m.nebo.je.podklad.neúnosný,.tedy.je.opatřen.
omítkou.či.nátěrem,.zde.nemusí.být.ani.20.m.vysoký.
.. M
. echanicky upevňovaný ETICS s doplňkovou lepicí hmotou.
Systém.je.s podkladem.spojen.mechanickými.upevňovacími.
prostředky,.vrstva.lepicí.hmoty.slouží.v prvé.řadě.k přenesení.
vlastní.hmotnosti.systému.a.zajištění.rovinnosti.ETICS..
Tento.způsob.je.nejčastějším.způsobem.aplikace.desek.
FRONTROCK.MAX.E.nebo.FASROCK.(desek.s TR.10.nebo.
TR.15).

42

.. V
. ýlučně mechanicky upevňovaný ETICS.
Systém.je.s podkladem.spojen.výlučně.mechanickými.upevňovacími.prostředky.bez.použití.lepicí.hmoty..Tento.systém.
se.navrhuje.a.provádí.minimálně.

Volba typu hmoždinek
Volba.typu.hmoždinek.je.závislá.na.druhu.podkladu.ETICS,.
použité.tepelné.izolaci,.hmotnosti.ETICS,.požadavcích.z hlediska.požární.bezpečnosti.a.tepelněizolačních.požadavcích.
na.hmoždinku.
Mechanické.kotvení.izolace.spočívá.zejména.ve.spolehlivém.
spojení.hmoždinky.s únosným.podkladem..Talířová.hmoždinka.
zachycuje.sílu.sání.větru.a.přenáší.ji.přes.rozpěrnou.část.do.
podkladu.
Pro.kotvení.příslušného.ETICS.se.smí.použít.pouze.certifi.kovaná.fasádní.hmoždinka,.která.má.certifi.kát.ETA.dle.prováděcího.
předpisu.ETAG.014..Tato.hmoždinka.zároveň.musí.být.uvedena.
v ETA.zvoleného.systému.ETICS.
Pro.kotvení.tepelněizolačních.desek.z kamenné.vlny.se.obvykle.
používají.hmoždinky.s kovovým.trnem.nebo.kombinované..
Tyto.hmoždinky.se.nejčastěji.používají.dle.způsobu.aplikace.
jako.zatloukací.či.šroubovací.
Tabulka 14.–.Možné.typy.hmoždinek.pro.ETICS.z.minerální.vlny

Typy hmoždinek pro ETICS
Dle způsobu
aplikace

Dle.použitého.
materiálu.trnu.
kotvy

Dle.způsobu.
montáže.hmoždinek.vzhledem.
k.osazení.talíře.
kotvy

Zatloukací

Plastové

Povrchové

Šroubovací

Kovové

Zapuštěné

Nastřelovací

Kombinované

U nároží a při ukončení ETICS u střechy jsou počty hmoždinek
zvětšovány, jejich počet rovněž stoupá se zvětšující se výškou
objektů. Počet, typ a rozmístění hmoždinek je jedním z povinných údajů obsažených v projektu zateplení objektu.

Pro jednoduchost a rychlost určení počtu hmoždinek doporučujeme využít zjednodušený postup návrhu počtu hmoždinek
dle čl. 5.4.3 ČSN 73 2902.
Zjednodušený postup umožňuje u budov vyšších 15 metrů plochy pláště rozdělit na dvě výšková pásma. První pásmo je
do 15 m včetně, druhé pásmo se stanovuje od výšky 15 m až do
celkové výšky budovy. Jednotlivé plochy pláště budovy se rozdělí na oblasti okrajové a vnitřní, jak je uvedeno obrázku níže.
Rozdělení ploch na okrajové a vnitřní oblasti se provede pro
všechny strany budovy. Účinky větru se uvažují ze všech stran.
Parametr „e“ pro stanovení šířky okrajové oblasti se uvažuje
jako menší z hodnot „b“ nebo „2h“.

Návrh mechanického upevnění ETICS

Minimální počet hmoždinek musí být vždy 6 ks/m2 v důsledku
hydrotermického zatěžování tepelné izolace.
Návrhová odolnost mechanického upevnění hmoždinkami
na účinky sání větru Rd se stanoví jako menší z hodnot:
Rd = (Rpanel × npanel + Rjoint × njoint) × kk/ gMb
Rd = NRk × (npanel + njoint) / gMc
kde NRk	je charakteristická únosnost hmoždinky v tahu uvedená výrobcem v dokumentaci ETICS nebo stanovená ze zkoušky in situ podle přílohy A
Rpanel	průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu
hmoždinku umístěnou v ploše desky tepelné izolace
kk	součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty
odolnosti proti protažení Rpanel a Rjoint uvedený průměrnou hodnotou výsledků zkoušek; uvažuje .
s hodnotou 0,8
npanel	počet hmoždinek na 1 m2 umístěných v ploše desek
tepelné izolace
njoint	počet hmoždinek na 1 m2 umístěných ve spárách
mezi deskami tepelné izolace
gMb	součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení
hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné izolace
gMc	součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky

A2

B2

A2

A1

B1

A1

h

Návrh a posouzení se provede dle ČSN 73 2902 a je součástí
projektové dokumentace zateplení objektu. Počet hmoždinek
potřebný na přenesení účinku sání větru lze stanovit podrobným nebo zjednodušeným postupem dle čl. 5.4 ČSN 73 2902
Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS).
Tato norma v článku 5.4.1 uvádí možnost podrobného návrhu
mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru.

15 m

Obvykle se používají hmoždinky o průměru talířku 60 mm.
Délka hmoždinek se volí tak, aby byl respektován minimální
požadavek na kotevní délku danou výrobcem hmoždinek pro
daný materiál – podklad a typ hmoždinky. Do kotevní hloubky
hmoždinek se nepočítají povrchové úpravy podkladu jako jsou
omítky, nástřiky apod. Hmoždinky by měly být zapuštěny max.
1 mm pod vnější líc desek, aby nedocházelo k vyčnívání talířků.
Aplikace hmoždinek se řídí pokyny pro aplikaci danou výrobcem kotev.

Pro stanovení počtu hmoždinek je na stránkách www.rockwool.cz
k dispozici Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS
a Kalkulátor pro stanovení okrajových a vnitřních oblastí.
Kalkulátory obsahují veškeré podklady pro projektanta, včetně
možnosti tisku protokolu. Projektant velice rychle navrhne
kotevní plán.

b

O vhodnosti hmoždinky rozhoduje výrobce hmoždinky a ETICS.
V plochách fasády, kde jsou zvýšené požadavky na požární bezpečnost a v oblasti požárních pásů je nutné navrhovat a používat hmoždinky s ocelovým trnem nebo výrobce hmoždinky musí
prokázat, že hmoždinka byla schválena pro tento typ aplikace.

e je menší
z hodnot
b nebo 2h
A=A +A
B=B +B
1

1

2
2

e/5

e/5
d

Stanovení okrajové (A) a vnitřní (B) oblasti plochy na povrchu pláště
budovy

Posouzení vlivu mechanického upevnění
ETICS hmoždinkami na prostup tepla
Posouzení vlivu mechanického upevnění na prostup tepla
se provede pro konkrétní skladbu ETICS s ohledem na druh
a tloušťku tepelné izolace, typ použitého mechanického
upevňovacího prostředku a druh podkladní konstrukce buď:
 	Výpočtem dle ČSN 73 2902
Norma uvádí zjednodušený návrh výpočtu. Tento způsob
doporučujeme využívat pro svoji jednoduchost a rychlost.
 	Výpočtem (např. podle ČSN EN ISO 6946)
 	Zkouškou (např. podle ČSN EN ISO 8990)
Dle ČSN 73 0540-2 je možné vliv tepelných mostů způsobených
hmoždinkami (Δ Utb) zanedbat, pokud není překročena hodnota
5 % velikosti součinitele prostupu tepla Uid.

Stanovení počtu hmoždinek ve zjednodušeném návrhu
Postup je uveden v normě v ČSN 73 2902, čl. 5.4.3.2.
Navržený počet hmoždinek by neměl přesáhnout 16 ks/m2.
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Tabulka 15 – Počet hmoždinek zanedbatelný z hlediska prostupu tepla dle ČSN 73 2902

Součinitel prostupu tepla ideálního výseku konstrukce ETICS bez
tepelných mostů Uid [W.m-2K-1]

Počet hmoždinek na m2 zanedbatelný z hlediska prostupu tepla
Bodový činitel prostupu tepla hmoždinky χ [W/K]
0

0,0005

0,001

0,002

0,004

0,60

není omezen

60

30

15

7

0,40

není omezen

40

20

10

5

0,38

není omezen

38

19

9

4

0,30

není omezen

30

15

7

3

0,25

není omezen

24

12

6

3

0,20

není omezen

20

10

5

2

0,18

není omezen

18

9

4

2

0,15

není omezen

14

7

4

2

0,12

není omezen

12

6

3

1

0,10

není omezen

10

5

2

1

Součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) se při mechanickém upevnění ETICS hmoždinkami stanoví jako součet součinitele prostupu
tepla ideálního výseku ETICS bez tepelných mostů Uid a celkového
zvýšení součinitele prostupu tepla Δ Utb ze vztahu:
	U= Uid + Δ Utb
Celkové zvýšení součinitele prostupu tepla Δ Utb při mechanickém upevnění ETICS hmoždinkami s jinou hodnotou bodového
součinitele prostupu χ se stanoví podle obecného vztahu:
Δ Utb=Σ χ ∙n
Kde χ je bodový činitel prostupu tepla hmoždinky, vyjádřený ve
(W/K);

Z uvedené tabulky 15 vyplývá, že je velice výhodné navrhovat
z tohoto hlediska hmoždinky s bodovým činitelem prostupu
tepla χ max. do 0,002 (W/K).
V poslední době kvalita hmoždinek a technologií upevňujících
hmoždinky neustále se vyvíjí a výrobci hmoždinek pružně
reagují na zpřísňující se legislativu a požadavky trhu. Používejme proto technologie a hmoždinky s nulovým či minimálním
bodovým činitelem prostupu tepla χ hmoždinky.
Na termovizním snímku jsou uvedeny rozdíly tepelněizolačních
schopností hmoždinek a prokázání tvrzení, že přídavné talíře
nemají vliv na tepelněizolační schopnosti hmoždinek.

n počet hmoždinek na jednotku plochy konstrukce
Pokud není specifikován v ETA bodový prostup tepla pro hmoždinku, použijí se dle normy následující hodnoty:
 	0,002 W/K u hmoždinek s plastovým šroubem/hřebíkem,
u hmoždinek se šroubem/hřebíkem z korozivzdorné oceli .
a hlavou potaženou plastem, a u hmoždinek se vzduchovou
mezerou u hlavy šroubu
 	0,004 W/K u hmoždinek s pozinkovaným ocelovým šroubem/hřebíkem a hlavou potaženou plastem
 	0,008 W/K u všech ostatních hmoždinek (nejhorší případ)
Doporučujeme však tento postup nepoužívat a hmoždinky bez
deklarovaných hodnot bodového činitele prostupu tepla χ nenavrhovat.
Počet hmoždinek, použitý pro mechanické upevnění ETICS, který
lze z hlediska prostupu tepla zanedbat, je stanoven dle bodového
činitele prostupu tepla hmoždinky χ (W/K) a součinitele prostupu
tepla ideálního výseku konstrukce ETICS bez tepelných mostů Uid.
Počet hmoždinek, který lze z hlediska prostupu tepla zanedbat,
je uveden v tabulce 15. Jestliže je celkové zvýšení součinitele
prostupu tepla Δ Utb vlivem bodových tepelných mostů hmoždinek
větší o více jak 5 % než hodnota Uid, je nutno postupovat způsobem
popsaným v ČSN 732901. Většinou jde o hmoždinky, jejichž hodnota bodového činitele prostupu tepla χ je vyšší než 0,002 (W/K). Jde
tedy o hmoždinky, které dnes z hlediska svých tepelně izolačních
schopností nejsou špičkou a vyplatí se hledat hmoždinky s lepšími
parametry.
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-8

-2

Příklad hmoždinek s různými bodovými činiteli prostupu tepla.
Na termovizním smínku je vlevo hmoždinka s nízkými parametry
bodového činitele prostupu tepla (≥ 4 W/K). Ze snímku je patrné,
že rozšiřovací talíř nemá vliv na tepelné ztráty hmoždinkou.

Pokud.je.zápustná.montáž.navrhována.projektanty.a.vyžadována.investory.kvůli.menším.únikům.tepla,.je.nutné.si.uvědomit,.že.bodový.činitel.prostupu.tepla.hmoždinky.při.zápustné.
montáži.může.být.stejný,.jako.u.některých.hmoždinek,.které.
jsou.aplikovány.povrchově.(nejedná.se.o.hmoždinky.s celoplastovým.trnem)..Dnes.jsou.na.trhu.hmoždinky,.kterými.je.možno.
povrchově.kotvit.desky.minerální.vlny.i.s.bodovým.činitelem.
postupu.tepla.0.W/K..
Na.obrázcích.níže.jsou.uvedeny.příklady.hmoždinek.kotvicích.
desku.z kamenné.vlny..

V případě.zápustné montáže.je.možno.využít.i.rozšiřovací.talíř.
určený.pro.tuto.montáž.
Při.aplikaci.jednotlivých.hmoždinek.příslušných.výrobců.je.nutné.postupovat.v souladu.s.pokyny.dodavatele.systému.(ETICS).
Ke.kotvení.izolace.FRONTROCK.MAX.E.a.FASROCK.je.vždy.nutné.použít.hmoždinky.vhodné.pro.kotvení.desek.z minerální.vlny.
určené.pro.ETICS,.které.jsou.uvedené.v.jednotlivých.certifi.kátech.výrobců.těchto.systémů.
Pokud.je.používána.izolace.FRONTROCK.MAX.E.s nízkým.
součinitelem.tepelné.vodivosti.(ΛD.=.0,036.W.m-1.K-1),.doporučujeme.využívat.přednostně.hmoždinky.a.technologie.s.bodovým.
činitelem.prostupu.tepla.hmoždinky.χ.≤.0,002.W/K..
Pro.návrh.počtu.hmoždinek.zjednodušenou.metodou.lze.
využít.kalkulátor.pro.stanovení.počtu.hmoždinek.v.ETICS.dle.
ČSN.73.2902,.který.je.uveden.na.stránkách.www.rockwool.cz.
V tomto.kalkulátoru.jsou.zapracované.hodnoty.průtahů.
vybraných.hmoždinek.pro.ETICS.izolací.FRONTROCK.MAX.E.
a.FASROCK..Jejich.hodnota.je.uvedena.v závěrečném.protokolu.včetně.uvedení.čísla.zkušebního.protokolu..Kalkulátor.
umožňuje.i.výpočet.s použitím.rozšiřovacích.talířů.

Příklady.kotvení.desek.z kamenné.vlny.povrchovou.montáží

Kalkulátor.pro.stanovení.počtu.hmoždinek.v.ETICS

Použitím.rozšiřovacích.talířů.lze.zásadním.způsobem:
.. S
. nížit.cenu.kotevních.prací.použitím.menšího.počtu.
hmoždinek
Příklady.kotvení.desek.z kamenné.vlny.zápustnou.montáží

Fenomén.prokreslování.hmoždinek.nabývá.na.aktuálnosti.
v posledních.letech,.kdy.se.začínají.používat.podstatně.větší.
tloušťky.tepelné.izolace..Nejde.o.problém.technický,.ale.spíše.
estetický,.který.nelze.100%.vyřešit.ani.pomocí.zápustné.montáže..Lze.jej.maximálně.eliminovat.a.to.návrhem.kvalitních.
hmoždinek.v projektu.zateplení,.používáním.kvalitních.hmoždinek.při.realizaci.a.kvalitním.vykonáváním.autorského.nebo.
technického.dozoru.

8.5 Kotvení izolačních desek
ROCKWOOL
Mechanické.kotvení.pomocí.hmoždinek.dle.ETA.desek.
FRONTROCK.MAX.E,.FASROCK.nebo.FASROCK.LL.je.možné.
nejdříve.24.hodin.po.jejich.nalepení..Typ.hmoždinek,.jejich.
délka,.rozmístění.po.fasádě.musí.být.uvedeno.v.projektu.
zateplení.objektu.zpracovaném.autorizovaným.projektantem.
.

Kotvení desek FRONTROCK MAX E a FASROCK

.. O
. mezit.poškození.tvarovek.z děrovaných.keramických.střepů
.. .Zrychlit.realizaci.díky.vrtání.menšího.počtu.otvorů
.. .Zmenšit.počet.tepelných.mostů.
Rozšiřovací.talíře.s úspěchem.používáme.zejména.v těch.případech,.kdy.počet.kotev.s.talířem.60.mm.je.10.až.12.ks/m2.a.více.

Příklad výběru kotev od různých výrobců:
BRAVOLL PTH-S

Ejotherm STR U 2G

FISCHER TERMOZ CS 8

Lepení.desek.se.provádí.v kombinaci.s mechanickým.kotvením.
hmoždinkami..Lepení.má.ze.statického.důvodu.pouze.pomocnou.funkci,.slouží.spíše.ke.„stabilizaci.polohy.–.osazení“.desky.
na.podklad,.tzn..dosažení.rovinatosti.průčelí.
Desky.FRONTROCK.MAX.E.a.FASROCK.lze.kotvit.povrchovou.
nebo.zápustnou.montáží.pomocí.hmoždinky.určené.pro.zvolený.
systém.ETICS,.podklad.a.způsob.montáže..
V případě.povrchové montáže.lze.využít.všechny.typy.zatloukacích.nebo.šroubovacích.hmoždinek.s.nebo.bez.rozšiřovacích.
talířků..

KOELNER TFIX-8S

Wkret-met eco drive W
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Rozmístění hmoždinek na deskách FRONTROCK MAX E, FASROCK a FASROCK LL
Umístění kotev na deskách
FRONTROCK MAX E a FASROCK (1 000 × 600 mm)

Příklady rozmístění kotev na deskách
FASROCK LL (1 200 × 200 mm)

a

Počet hmoždinek: 6 ks/2 desky
a = 50 (100) mm – minimální vzdálenost hmoždinky dle typu
podkladu od hrany zateplované konstrukce

Počet hmoždinek: 11 ks/m2 (dále jen 4 ks/m2)

a

Počet hmoždinek: 8 ks/2 desky
a = 50 (100) mm – minimální vzdálenost hmoždinky dle typu
podkladu od hrany zateplované konstrukce

Počet hmoždinek: 8 ks/m2 (dále jen 4 ks/m2)

a

Počet hmoždinek: 10 ks/2 desky
a = 50 (100) mm – minimální vzdálenost hmoždinky dle typu
podkladu od hrany zateplované konstrukce

Počet hmoždinek: 5 ks/m2 (dále jen 4 ks/m2)

Pokyny výrobce ETICS uvedené v příslušné
ETA a Technologickém předpisu pro provádění
ETICS jsou nadřazeny výše uvedeným doporučením!
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Kotvení desek FASROCK LL
Pokud se deska aplikuje celoplošným lepením na kvalitní
a pevný podklad s únosností nad 0,08 MPa, tedy podklad bez
omítek a nátěrů, u objektů do 20 m výšky nad terénem není
obvykle v ploše zateplení nutné použít mechanické kotvení.

Příklady aplikací desek s kolmými vlákny
FASROCK LL
Aplikace na oblé stěny a na sloupy
kruhového tvaru

Za únosný podklad pro aplikaci pouze lepením nelze považovat
např. omítky nebo pórobeton. V tomto případě je nutno kromě
celoplošného lepení použít i mechanické kotvy s rozšiřovacím
talířem o průměru 140 mm. Pokud se talířky nepoužijí, aplikace hmoždinek má pouze technologický účel, nikoliv statickou
funkci. Lamelové desky vykazují vysokou pevnost v tahu, v příčném směru je pevnost v tahu a střihu nižší, a proto je nutno
přítlačnou sílu hmoždinky rozložit na větší plochu.

Desky s kolmými vlákny FASROCK LL jsou ideálním materiálem pro zateplení oblých podkladů nebo sloupů kruhového
tvaru. Při izolaci zaoblených podkladů lamely, na rozdíl od
desek s podélnými vlákny nebo EPS, výborně kopírují podklad
a nedochází tak k nežádoucím lomům na povrchu desek
a tím problematické nutnosti zbroušení těchto nerovností.

Příklad hmoždinky s rozšířovacím talířem o průměru 140 mm pro
kotvení lamel FASROCK LL

Aplikace FASROCK LL na oblou stěnu

Aplikace pod těžké povrchové úpravy
Desky s kolmým vláknem FASROCK LL jsou ideálním materiálem pro aplikaci těžkých povrchových úprav (např. Klinker
pásky, keramický obklad apod.).

Příklady realizace ETICS s těžkou povrchovou úpravou

Při aplikaci těžkých povrchových úprav se lamela dodatečně
kotví šroubovacími kotvami obvykle přes výztužnou síťku do
ještě nezatvrdlé armovací hmoty, protože následná druhá vrstva
tmele se musí spojit s již nanesenou první vrstvou. Armovací.
vrstvu je vždy nutné opatřit druhou vrstvou, kde kotvená
hmoždinka se šroubovacím kovovým trnem je ve spodní vrstvě
a nebude vidět na povrchu výztužné vrstvy. Hmoždinky se kotví
v rastru 1 × 1 m. Počet kotev, způsob jejich aplikace a rozmístění určí projektant v projektu zateplení objektu. Způsob aplikace obkladu, jeho lepení a spárování je uveden v technologickém
předpisu výrobce ETICS s touto povrchovou úpravou.

Aplikace na stropy garáží, sklepů a průjezdů
Lamela FASROCK LL je vhodná pro zateplení stropů garáží,
sklepů a průjezdů v případě, že je požadována povrchová
úprava izolace omítkou.
Aplikuje se celoplošným lepením kontaktním lepidlem na bázi
cementu (určeným pro systémy ETICS s minerálně vláknitými
deskami) na dostatečně soudržný, čistý, suchý, zralý a pevný
podklad, který je bez omítek a nátěrů, prachu, mastnoty
a solných výkvětů, resp. na nesprašující a kvalitní omítky.
Podklad je nutno předem ošetřit hloubkovou (kontaktní)
penetrací v závislosti na jeho skutečném stavu. Desky je
možno mechanicky přikotvit.
Příklady realizace ETICS s těžkou povrchovou úpravou
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zateplení
podhledů
stropů

9. Zateplení podhledů stropů
nevytápěných prostor izolací
FASROCK LG1

 	Úspora financí – desku s bílým nástřikem lze ponechat
bez další povrchové úpravy

Stropy průjezdů či nevytápěných garáží a sklepů, které se
nacházejí pod vytápěnou částí objektu, je vhodné zateplit.
Cílem je zamezit únikům tepla z horních vytápěných místností
a ochlazování podlah. Tepelná izolace v tomto případě zabrání
tepelným ztrátám a zároveň chrání strop před jeho zničením
v případě propuknutí požáru v garáži nebo sklepě.
Zateplování podhledů stropů nevytápěných prostor je rychlejší,
jednodušší a levnější v porovnání se zateplením ze strany podlahy.
Ideálním řešením je použití izolace FASROCK LG1, lamelové
desky se zkosenými vnějšími hranami a povrchovou úpravou
bílým nástřikem. FASROCK LG1 se aplikuje na strop celoplošným lepením (podklad musí být únosný, bez nátěrů a omítek).
Zvýšení přilnavosti desek k podkladu lze dosáhnout použitím
kontaktní penetrace. Lamely se pokládají na vazbu přesazené
o polovinu, případně o čtvrtinu, apod. Tímto vznikne efektní
jemně členitý povrch.

Příklad zateplení stropu izolací FASROCK LG1

Výhody
 	Jedinečné a elegantní řešení
 	Zkosené hrany desky vytvářejí jemně členitý povrch (bosáž)
 	Nehořlavé a bezpečné řešení, zvýšení požární odolnosti ŽB
stropů
 	Úspora energií za vytápění
 	 Zlepšení tepelněizolačních vlastností konstrukce podlah
 	 Zvýšení povrchové teploty konstrukce
 	Jednoduchá manipulace – deska je lehká
 	Úspora času při montáži a zvýšení produktivity práce
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Ukázka z realizace zateplení stropu garáže izolací FASROCK LG1

Příklad zateplení stropu
izolací FASROCK LG1.

Bytový dům, Bolevák – Plzeň
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ZVÝŠENÍ
POŽáRNÍ
ODOLNOSTI
STROPŮ

10. Zvýšení požární odolnosti
železobetonových stropů

10.1 Zvýšení požární odolnosti stropů
použitím izolace FASROCK LG1

Chování železobetonových konstrukcí za
požáru

Požární.odolnost.ŽB.stropů.lze.zvýšit.pomocí.izolace.
FASROCK.LG1,.která.je.ke.stropní.konstrukci.přilepena.
systémovým.lepidlem..

Jakkoli.se.železobetonová.konstrukce.může.jevit.bezpečná.
a.stabilní,.situace.při.požáru.může.vypadat.úplně.jinak..Železobeton.vystavený.účinkům.požáru.podléhá.degradaci.povrchu.
způsobené.vysušováním.betonu.a.rychlým.stoupáním.parciálních.tlaků.vodních.par,.což.se.typicky.projevuje.„odstřelováním”.
částí.povrchu.betonu..Po.odhalení.výztuže.a.jejím.přehřátí.na.
kritickou.teplotu.(typicky.kolem.480.°C).ztrácí.exponovaná.
vrstva.pevnost.v.tahu,.což.se.projevuje.zrychlujícím.se.průhybem.železobetonové.desky,.který.zpravidla.končí.náhlým.
lomem.a.kolapsem.desky..Situace.se.ještě.zhoršuje,.když.je.
železobetonová.deska.staticky.zatížena,.nebo.když.je.napětí.
v.desce.způsobeno.i.osazením.desky.v.konstrukci.budovy.
s.omezenou.schopností.teplotních.dilatací.
V.praxi.také.nastávají.časté.případy.pouze.místního.nebo.
excentrického.namáhaní.konstrukcí.požárem,.což.může.
způsobit.nepředvídatelné.chování.konstrukce..
Nezávislé.požárně.ochranné.systémy.aplikované.na.povrch.
konstrukcí.mohou.výrazně.zpomalit.tyto.jevy.a.jsou.významnou.
pojistkou.i.proti.jinému.než.dokonalému.provedení.nosných.
železobetonových.konstrukcí..K.dramatickému.snížení.únosnosti.takové.konstrukce.může.dojít.právě.při.požáru..
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Komponenty.systému:
.. .Izolace.FASROCK.LG1.o.minimální.tloušťce.50.mm
.. .Systémové.lepidlo.ZK-ECOROCK.Normal.W
Při.nalepení.izolace.FASROCK.LG1.o.min..tloušťce.50.mm.na.
ŽB.strop.tloušťky.min..120.mm.a.hmotnosti.min..1 900.kg/m3.
činí.požární.odolnost.konstrukce.REI.240.mm..Izolace.je.ke.
stropní.konstrukci.lepená.pomocí.systémového.lepidla.
ZK-ECOROCK.Normal.W.

10.2 Zvýšení požární odolnosti stropů
pomocí systému BETA-ROCK
Pro izolaci železobetonových stropů a stěn metodou suché
montáže s cílem zvýšení požární odolnosti konstrukce doporučujeme použít systém BETA-ROCK.
Deklarovaným účelem použití systému BETA-ROCK je zateplení
vnitřních železobetonových konstrukcí, stropů a stěn a zvýšení jejich požární odolnosti při namáhání požárem ze strany
umístění tepelné izolace. Za stanovených podmínek systém
zabezpečuje dosažení vysoké požární odolnosti zateplované
konstrukce třídy REI 120 DP1 až REI 240 DP1 při zachování
nehořlavosti systému (třída A1) a druhu konstrukce DP1.
Aplikace protipožární tepelné izolace z kamenné vlny
ROCKWOOL tloušťky 60 mm až 150 mm v systému
BETA-ROCK umožňuje:
 	Úsporu vrstvy betonu tloušťky 50 mm až 120 mm pro zachování stejné požární odolnosti při stavbě nových konstrukcí
 	Výrazné zvýšení tepelného odporu takto ochráněné železobetonové konstrukce, přičemž nesnižuje její difúzní odpor
(propustnost pro vodní páry)

 	Zateplení monolitických železobetonových stropů a stěn
rekonstruovaných objektů a zvýšení jejich požární odolnosti
 	Přispívá k akustickým parametrům zateplovaných
konstrukcí
Stručný popis komponent systému:
 	Izolace ROCKWOOL určené pro kontaktní zateplovací
systémy (ETICS): FRONTROCK MAX E nebo FASROCK
 	Zatloukací ocelové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO
(LR ETANCO), ISOMET (SPIT)
 	Možnost úpravy povrchu nátěrem, nástřikem, výztužnou
vrstvou systému ETICS (kontaktní zateplovací systém),
zavěšeným podhledem, nebo jeho ponechání bez povrchové
úpravy

.
Základní technické parametry systému jsou uvedeny v tabulce 16.

Pro zaručení deklarovaných vlastností
systému je nutné dodržení veškerých pokynů
uvedených v technickém listu BETA-ROCK,
včetně postupu montáže.

Ukázka provedení izolace ŽB stropu použitím systému BETA-ROCK
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Aplikace systému

Druh konstrukce podle ČSN 73 0810

Systém se aplikuje pouze v interiéru budovy, na sucho bez
použití mokrých procesů. Jeho použití na vnitřní povrchy obvodového pláště budovy nelze doporučit bez důkladného tepelně
technického posouzení takto upravené konstrukce v daných
podmínkách. Vzhledem k absenci lepení nebo jakýchkoli jiných
mokrých procesů aplikace není nutno provádět jakoukoli úpravu povrchu železobetonových konstrukcí, kromě odstranění
případných hrubých nerovností povrchu. Systém je určen pro
homogenní železobetonové stropy a stěny a není vhodný pro
prefabrikované železobetonové konstrukce s dutinami.

Jelikož jsou veškeré prvky systému klasifikovány jako nehořlavé, systém bez povrchových úprav jako celek aplikován na
železobetonové desce vyhovuje i definici druhu konstrukce
DP1 podle ČSN 73 0810. Aby bylo možné klasifikovat systém
s případnou povrchovou úpravou jako DP1, tyto úpravy musí
splňovat následující podmínky:
 	Nátěr / nástřik aplikovaný na povrchu musí mít nejvyšší
plošnou hmotnost v suchém stavu 1 kg/m3 a skořepina
nátěru (včetně eventuální penetrace) musí mít celkovou
tloušťku nanejvýš 1 mm.
 	Zavěšený podhled musí mít veškeré komponenty (podstatné
složky ve smyslu definice ČSN EN 13501-1) třídy A1 nebo
A2 (s jakýmikoli doplňkovými klasifikacemi na tvorbu .
kouře / padajících částic).

Zvýšení tepelného odporu konstrukce
Na rozdíl od protipožárních ochranných systémů na bázi tuhých
deskových materiálů, popř. z minerálně vláknitých desek
extrémně vysoké objemové hmotnosti a nízké tloušťky, systém
BETA-ROCK umožňuje skutečné zateplení chráněných konstrukcí a širokou variabilitu řešení podle požadované hodnoty
tepelného odporu konstrukce. Tabulka 16 uvádí typické hodnoty
tepelného odporu chráněných železobetonových stropů nebo
stěn, jejichž původní hodnota tepelného odporu se zde předpokládá R0 = 0,5 m2.K.W-1. V závislosti od použitého izolačního
materiálu a jeho tloušťky je možno docílit zvýšení tepelného
odporu až v řádu desetinásobku, na úroveň hodnoty blízké .
UN = 0,2 W.m-2.K-1, což je hodnota postačující pro energeticky
vysoce úsporné budovy. Již v základní verzi s minimální tloušťkou tepelné izolace 60 mm je takřka zaručena hodnota součinitele prostupu tepla na úrovni maximálně UN = 0,55 W.m-2.K-1.

 	Výztužná (armovací) vrstva v systému ETICS, certifikovaném
s tepelněizolačními deskami Frontrock MAX E, popř.
Fasrock, musí mít jako celek třídu reakce na oheň A1,
popř. A2 (s jakýmikoli doplňkovými klasifikacemi na tvorbu
kouře / padajících částic).

Požární odolnost konstrukce podle
ČSN EN 13501-2
Systém protipožární ochrany BETA-ROCK byl zkoušen na požární odolnost v různých variantách, podle norem XP ENV 13381-3
a klasifikován podle téže normy a podle EN 13501-2. Výsledky
zkoušek požární odolnosti jsou obsaženy v tabulce 16.

Tabulka 16 – Parametry pro výběr vhodné varianty systému BETA-ROCK (hodnoty platí pro systém bez povrchové úpravy)

Vlastnosti

Izolace FRONTROCK MAX E

Izolace FASROCK

Tloušťka tepelné izolace

60 mm až 150 mm*

60 mm

Rozměr izolačních desek              (mm × mm)

1 000 × 600

1 000 × 600

Tepelný odpor                                 (m2.K.W-1)**

2,2 až 4,7

2,0

Deklarovaná tepelná vodivost λD  (W.m-1.K-1)

0,036

0,039

Požární odolnost

REI 120

REI 240

Ekvivalentní tloušťka betonu
pro požární odolnost

50 mm až 100 mm pro EI 60 až EI 120

90 mm až 120 mm pro EI 60
až EI 240

Třída reakce na oheň

A1

A1

Druh konstrukce

DP1

DP1

Možné povrchové úpravy ***

bez úpravy povrchu
nátěr / nástřik
výztužná vrstva ETICS
zavěšený podhled

bez úpravy povrchu
nátěr / nástřik
výztužná vrstva ETICS
zavěšený podhled

Počet kotev na 1 m2  ****                        (ks/m2)

10

10

Pevnost železobetonové desky v tlaku (MPa)

min. 31,5 pro tl. izolace 60–140 mm
min. 39,5 pro tl. izolace 150 mm

min. 33,5
min. 140 mm

Tloušťka železobetonové desky

min. 140 mm

2 040 až 2 760

Objemová hmotnost železobetonové desky
(kg/m3)

1 845 až 2 496 pro tl. izolace 60–140 mm
1 928 až 2 608 pro tl. izolace 150 mm

-

Činitel zvukové absorpce (holá deska) αw (-)

0,65 (H) – pro tl. ≥ 100 mm

-
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* 	    Standardně vyráběné tloušťky v daném rozsahu jsou: 60, 80, 100, 120, 140 mm.
**	    Pro tepelný odpor železobetonové desky R0 = 0,5.m2.K W-1 a deklarovanou tepelnou vodivost λD izolačních desek.
***   Doporučujeme odzkoušet a konzultovat s dodavatelem nebo výrobcem nátěrové hmoty/nástřiku.
**** Standardní spotřeba pro maximální rozměr izolačních desek.

Zlepšení akustických vlastností konstrukce
Výhodou.systému.BETA-ROCK.na.bázi.desek.z.kamenné.vlny.
ROCKWOOL.je.vysoká.přirozená.akustická.absorpce.materiálu.
a.s.ní.související.příspěvek.k.dalším.akustickým.parametrům.
chráněných.železobetonových.konstrukcí.v.širokém.rozsahu.
spektra.zvuku..U.tohoto.sytému.dochází.pouze.k absorpci.
zvuku.a.u.varianty.bez.povrchové.úpravy.je.vyloučena.možnost.
vzniku.jakýchkoli.rezonancí,.které.mohou.zhoršovat.neprůzvučnost..Toto.nebezpečí.hrozí,.když.se.stropy.nebo.stěny.obloží.
tuhými.deskovými.materiály.se.vzduchovou.mezerou.
Nejlépe.je.absorpce.zvuku.zachována,.je-li.povrch.izolačních.
desek.ponechán.bez.povrchové.úpravy..Esteticky.zajímavý.
povrch.je.vynikajícím.absorbentem.zvuku,.což.ocení.zejména.
uživatelé.podzemních.garáží,.strojoven,.nebo.jiných.technologických.místností..Obložení.stropů.nebo.stěn.takto.vysoce.absorpčním.materiálem.snižuje.značně.dobu.dozvuku.v.místnosti.
a.zlepší.srozumitelnost.komunikace.

Ukázka.správné.polohy.talíře.kotvy.vůči.povrchu.desky

Příspěvek.systému.BETA-ROCK.z.kamenné.vlny.ROCKWOOL.
ke.zvýšení.vzduchové.nebo.kročejové.neprůzvučnosti.konstrukce
je.nutno.kvantifi.kovat.individuálním.posouzením.celé.skladby.
chráněného.stropu.příp..stěny.na.základě.vlastností.jednotlivých.vrstev.konstrukce,.eventuálně.výpočtem,.nejlépe.však.
měřením.v.laboratoři.nebo.přímo.na.stavbě.
Některé.z.možných.povrchových.úprav.mají.potenciál.významně.
ovlivnit.akustické.vlastnosti.konstrukcí.chráněných.systémem.
BETA-ROCK,.a.to.oběma.směry..Stručný.přehled.je.uveden.
v.tabulce.17.

Ukázka.typického.tvaru.jedné.ze.tří.schválených.kotev

Tabulka 17.–.Možnosti.povrchových.úprav.a.jejich.vliv.na.vlastnosti.systému.BETA-ROCK.

Požadavek

nátěr (nástřik)

výztužná vrstva ETICS
(s perlinkou)*

zavěšený podhled

Tloušťka

bez.vlivu

podle.systému.ETICS

podle.systému.podhledu

Tepelný.odpor

bez.vlivu

bez.vlivu

bez.významného.vlivu.**

Vzduchová.neprůzvučnost

bez.vlivu

významný.vliv.***

významný.vliv.***

Kročejová.neprůzvučnost

bez.vlivu

významný.vliv.***

významný.vliv.***

Akustická.absorpce./.snížení.doby.dozvuku

zpravidla.zhoršení

zpravidla.zhoršení

podle.povrchu.a.typu.
podhledových.desek

Požární.odolnost.podle.EN.13501-2

bez.vlivu

bez.vlivu

bez.vlivu.(max..4.závěsy.
na.1.m2)

Třída.reakce.na.oheň.podle.EN.13501-1

A1.pro.vrstvu.nátěru.
max..1.kg/m2.a.max..
1.mm.vrstvy.v.suchém.
stavu

podle.systému.ETICS

podle.systému.podhledu

Druh.konstrukce.podle.ČSN.73.0810.****

DP1.pro.max..1.kg/m2.
a.max..1.mm.vrstvy.
v.suchém.stavu

DP1.pro.systém.třídy.
reakce.na.oheň.A1/A2

DP1.pro.podhled.
s.komponenty.A1/A2

*.......Předpokládá.se.použití.povrchových.vrstev,.které.jsou.certifi.kovány.v kontaktních.zateplovacích.systémech.(ETICS).
**......Zvýšení.tepelného.odporu.systému.materiálem.podhledu.a.zároveň.jeho.zhoršení.účinkem.závěsů.je.nutno.posoudit.
individuálně;.obecně.se.nejedná.o.podstatné.změny.
***....Účinkem.možných.rezonancí.je.možné.i.zhoršení.dané.vlastnosti;.doporučuje.se.provést.odborné.posouzení.nebo.akustický.
výpočet,.nejlépe.však.měření.na.systému.včetně.povrchové.úpravy.
****..Jiné.případy.je.nutno.posoudit.jako.celek.na.základě.zkoušek.reakce.na.oheň.pro.systém.včetně.povrchových.úprav,.
nebo.pro.jeho.veškeré.podstatné.složky.
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Kotvení

Při kladení izolačních desek nesmí dojít ke vzniku křížových
spár a vzájemné posunutí desek na vazbu v řadách mezi sebou
se doporučuje dodržet alespoň o 150 mm. Desky se pokládají
tak, aby jejich styk zůstal bez viditelných spár.

Tepelněizolační desky se v systému BETA-ROCK montují na
nosnou konstrukci pouze ocelovými kotvami na sucho bez
jakýchkoli mokrých procesů. Navrtaný otvor pro kotvy musí mít
průměr stanovený výrobci kotev, zpravidla 8 mm, přičemž délka
kotev musí umožňovat hloubku kotvení v betonové konstrukci
alespoň 50 mm a otvor se předvrtá do hloubky o min. 10 mm
větší než je hloubka kotvení.
Systém umožňuje použití následujících typů kotev (s uvedením výrobce): IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET
(SPIT). Jedná se o zatloukací ocelové kotvy z pozinkovaného ocelového plechu. Lze použít i nerezová provedení kotev. Zatlučení
kotvy je nutno provést pokud možno přesně do roviny povrchu
izolačních desek. Zejména u izolace FRONTROCK MAX E nesmí
dojít k zatlučení kotvy pod rovinu povrchu desky o víc než cca
1 mm (hrozí riziko prolomení vrchní tuhé vrstvy).

Orientace desek a možnosti povrchových úprav
Tepelněizolační desky FRONTROCK MAX E a FASROCK je možno ponechat bez jakékoli povrchové úpravy. Izolační desky
se doporučuje orientovat tak, aby na pohledové straně ochranného systému zůstal viditelný povrchový rastr (uzavřená lisovaná vláknitá struktura). V případě izolačních desek
FRONTROCK MAX E je nutno dodržet tuto orientaci nikoliv pouze z estetických, ale i z funkčních důvodů. Na pohledové straně
desek FRONTROCK MAX E opatřené rastrem zůstane v tomto
případě viditelný potisk každé desky „ROCKWOOL TOP”.
V případě potřeby je možno použít pod vnitřní nátěr, malbu
nebo fasádní barvu příslušný podkladní penetrační nátěr/
nástřik. Pro nanášení lze použít dostatečně krycí, ale libovolnou
fasádní nebo vnitřní barvu či malbu bez omezení (certifikovanou pro stavební účely). Povrch desek lze v případě potřeby
upravit následujícími způsoby:

Pro všechny izolace, které budou opatřeny vyztuženou cementovou stěrkou (s vloženou výztužnou síťkou, která je v tomto
případě povinná) je nutné použít systémové izolační talíře (od
příslušného výrobce kotev) pro zvětšení průměru talíře kotvy
alespoň na velikost 80 mm.

 	Nátěrem naneseným válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí. Typ nátěru a způsob aplikace doporučujeme odzkoušet
předem. Tento typ povrchové úpravy je v interiéru vhodný
pro všechny materiály, zejména Frontrock MAX E
a Fasrock.

Rozmístění kotev pro izolační desky FRONTROCK MAX E
a FASROCK
Max. rozměr 1 000 × 600 mm

100 ± 30

300 ± 50

600

100 ± 30

1 000

500 ± 40

Max. rozměr 500 × 600 mm
Nejmenší rozměr izolační desky nesmí být menší než 150 mm.
Pro desky o délce 500 mm a méně se použijí 4 kotvy. Pro větší
desky je nutno použít 5 kotev.

80 ± 20

600

500

80 ± 20
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 	Výztužnou (armovací) vrstvou z lepicí hmoty, výztužné síťky
(perlinky) a omítky. Doporučujeme aplikaci pouze takových
kombinací materiálů a jejich způsobu aplikace, které jsou
součástí certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů
ETICS s příslušnými materiály ROCKWOOL: .
Frontrock MAX E, popř. Fasrock.
 	V místech s vysokými nároky na estetiku příp. v místech
umístění stropních podhledových svítidel nebo technologických vedení s požadavky na jejich zakrytí, lze umístit
zavěšený podhled se závěsnými prvky procházejícími
ochranným protipožárním systémem. Aplikace podhledu .
se v tomto případě neliší od aplikace podhledu k původnímu
stropu. Podmínkou pro zachování platné klasifikace požární
odolnosti ochranného systému je dodržení plošné hustoty
závěsných zařízení na max. 4 ks na 1 m2 a takový způsob
aplikace, který jinak nenaruší protipožární ochranný systém
BETA-ROCK. Délka závěsných prvků ani jejich typ nejsou
omezeny. Musí být ovšem dodrženy technické podmínky
výrobce použitého zavěšeného podhledu, resp. výrobce
nosného rastru pro podhled.

ZATEPLENÍ
soklů

11. Zateplení soklů
Správné zaizolování soklové části stavby je velice důležité,
v současné době je stále dosti opomíjené, či nesprávně prováděné.
Správným vyřešením detailu soklu lze zamezit:
 	Tepelným ztrátám

Pokud chce investor mít povrch soklu ztvárněn v imitaci
např. cihly, kamene, atd. lze využít i provětrávanou technologii.
Ta se používá často i při zateplování soklů po sanaci vlhkého
zdiva, neboť sanytr ze základového zdiva takto neproniká do
soklového obkladu. Pokud to dovolí požární předpisy a použije
se dřevěný rošt, musí být impregnovaný proti hnilobě a škůd-.
cům. Od vlhkého podkladu musí být odizolován pomocí
hydroizolační fólie.

 	Promrzání části základů a terénu pod stavbou se všemi
důsledky

Řešení zateplení soklů

 	Kondenzaci a vzniku plísní na vnitřním povrchu

Typy soklů podle osazení:

Staré objekty obvykle mají často problémy s defektní
hydroizolací a tak může docházet ke vzlínání vody z podzákladí.
Ta zejména v zimních měsících může být příčinou destrukce
zdiva, kdy voda zmrznutím zvětšuje o 1/11 svůj objem a zdivo
je následně poškozováno. Z tohoto důvodu můsí být před vlastním zateplením vyřešena sanace vlhkého zdiva, včetně příp.
sanace defektní vodorovné hydroizolace.
Soklové partie jsou velice namáhané také odstřikující vodou
a sněhem. Musí být provedeny a navrženy tak, aby dlouhodobě
odolávaly působení povětrnostních podmínek. Izolační materiály vhodné pro tuto oblast by měly být nenasákavé.
Při zateplování soklů se používají nejčastěji dvě technologie:
 	 Kontaktní
 	Provětrávaná
Kontaktní způsob se nejčastěji používá při realizaci novostaveb.
Obvykle se zaizolování soklových partií provádí pomocí desek
z nenasákavých materiálů, např. extrudovaného polystyrenu
(XPS) či perimetrických izolací. Doporučujeme, aby se používaly
minimálně do výšky 300 mm nad úroveň terénu.

 	Předsazené (vystupující před obvodovou zeď)
Tyto typy soklů jsou dnes na ústupu, protože je nutno řešit
ochranu ETICS v části do cca 300 mm nad odskokem.
Dochází zde k odstřikování dešťové vody nad „odskočením
soklu“. Tento detail je velice namáhán vlhkostí a mrazem.
 	Lícující
 	Zapuštěné
Vzhledem k tomu, že soklová oblast navazuje na ETICS stěn, .
je nutno respektovat požární požadavky na provedení soklových
oblastí (viz. kapitola Konstrukční požární detaily).
Okapový chodníček a ETICS
Jako další z opatření směřujícím k bezpečnému fungování
soklu doporučujeme současně s realizací ETICS vybudovat
okapový chodník šíře cca 500 – 600 mm, který bude zabraňovat
špinění soklových partií či fasády odstřikující vodou s bahnem,
zároveň odvádí srážkovou vodu od soklu. Pamatujme na to, že
zejména u objektů s dodatečnou hydroizolací je nutno provést
sokl tak, aby umožnil co největší prostup vodních par z podzákladí. Rozhodně není vhodný litý asfalt, což je oblíbená technologie zejména ve městech.
Ukázky provedení soklů a okapového chodníčku jsou uvedeny
na stránce 57.
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Chybné řešení soklů u nezateplených obvodových stěn
Velmi častý chybný způsob řešení detailu soklů jak u novostaveb, tak i rekonstrukcí. Významný tepelný most zvýší riziko vzniku kondenzace a výskytu plísní na vnitřním povrchu.
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Chybné řešení soklů u zateplených obvodových stěn
V důsledku nesprávného provedení zateplení soklu (chybné ukončení zaizolování), kdy izolace není dotažena pod úroveň terénu,
vzniká tepelný most. Dochází k únikům tepla, zvýšené vlhkosti a k výskytu kondenzace na povrchu, což vede ke vzniku plísní
na vnitřním povrchu.

Správné řešení soklů u zateplených obvodových stěn
Správný způsob zateplení fasády systémem ETICS a zateplení soklu vede ke zvýšení vnitřní povrchové teploty a ke snížení tepelných
ztrát. Obvyklý tepelný most je správným zateplením odstraněn a je zamezeno vzniku povrchové kondenzace a výskytu plísní. Základy
stavby jsou v nezámrzné hloubce.

Ukázka zapuštěného soklu
XXXX

Ukázka předsazeného soklu

Ukázka provedení okapoveného chodníčku
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s požární výškou h větší než
125-20
m.
- ETICSytřídy reakce na oheň A1 nebo A2
x

- ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
FASÁDNÍ
OMÍTKA
- kontaktní
spojení
tepelného izolantu ETICS se stěnou
PENETRAČNÍ
NÁTĚR
- ETICS
třídy reakce
na oheň
A1 nebo A2na lepení ETICS) min. 1 m
(musí
odpovídat
normovým
požadavkům
VÝZTUŽNÁ
SÍŤKA
- povrchová
vrstva
s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
ARMOVACÍ
HMOTA
- kontaktní
spojení
tepelného izolantu ETICS se stěnou
(musí
odpovídat
normovým požadavkům na lepení ETICS)
IZOLACE
ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ
OMÍTKA
- zateplení
třídy
reakce na oheň B

- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- kontaktní
spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
FASÁDNÍ
OMÍTKA
(musí odpovídat
PENETRAČNÍ
NÁTĚR normovým požadavkům na lepení ETICS
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

min. 300 mm

IZOLACE
- ETICSROCKWOOL
třídy reakce na oheň A1 nebo A2

- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E
- tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí
(obvykle
Perimetr,
nebo
XPS)A1
do
výškyA2
min.0,3
0,3mma nad terénem
ETICS
třídy
reakce
na
oheň
nebo
-- v
rozmezí
výšky
nad
terénem
maximálně
UT
= 0nebo
mm/min
- minimálně
povrchová 1,0
vrstva
s indexem
plamene
m ETICS
třídyšíření
reakce
na oheňisA1
A2
- skontaktní
spojení
tepelného
izolantu
ETICS
se stěnou
povrchovou
vrstvou
s indexem
šíření
plamene
is = 0 mm/min.
(musí odpovídat požadavků na lepení ETICS)
min. 1 m

FRONTROCK
E, FASROCK,
FASROCK
LL
- povrchová
vrstva sMAX
indexem
šíření plamene
is = 0 mm/min
LEPÍCÍ
HMOTA spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
- kontaktní
ZATEPLOVANÝ
PODKLAD
(musí odpovídat
normovým požadavkům na lepení ETICS>
VNITŘNÍ OMÍTKA

5-20 KOTVÍCÍ
y
PRVEK
PRO SYSTÉM
ETICS DLE PROJEKTU
ZATEPLENÍ
Při výšce založení nad úrovni terénu větší než 0,3 m a
menší nebo rovno
1,0 m ETICS třídy reakce na oheň A1
IZOLACE
nebo A2 výšky min. 1,0 m nad terénem při minimální výšce
FASROCK
tohoto pruhu ETICS 0,5 m s povrchovou vrstvou s indexem
šíření plamene is = 0 mm/min.
ROHOVÝ PROFIL S
INTEGROVANOU LIŠTOU

x

KONSTRuKČNÍ
DETAILY

- nejsou kladeny žádné požadavky

Odstřiková
zóna
0,3 m
- zateplení třídy reakce na oheň B
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
-- v
rozmezí
výškytřídy
nadreakce
terénem
0,3Em a
tepelný
izolant
namaximálně
oheň nejhůře
1,0 m
ETICS třídy
reakce na
oheň A1 nebo A2
- minimálně
tepelný izolant
s vyhovující
sníženou
nasákavostí
= 0 mm/min.
s povrchovou
vrstvou
indexem
šířenímax.
plamene
is nad
(obvykle
Perimetr,
nebos XPS)
do výšky
0,3 m
terénem
(z technologického hlediska se jedná o minimální požadavek)

DIFUZNĚ
OTEVŘENÁ
PÁSKA
ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA

UT
- nejsou kladeny žádné požadavky

max.
0,3ČSN
m 73 x0540-2
- TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZEN
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
DLE

y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY
y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY
- zateplení třídy reakce na oheň B
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
IZOLACE
- tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E
DETAIL 1 - VARIANTA ZAPUŠTĚNÉHO SOKLU,FASROCK NÁZEV
- tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí NÁZEV
VÝKRES
VÝKRESU
ZATEPLENÍ POD TERÉNEM
(obvykle Perimetr, nebo XPS) do výšky max. 0,3 m nad
terénem
(z technologického
hlediska se jedná o minimální požadavek)
3.3.2.1.4 ukončení ETICS nad terénem
3.3.2.1.1 Varianta zatepleného
soklu,
NÁZEV
NÁZEV
Řešení.detailů.v.oblasti.terénu.při.uplatnězateplení pod terénem
STAVB
STAVBY
UT
ROHOVÝ
PROFIL
S
ní.zateplení.ETICS.třídy.reakce.na.oheň.A1.
Řešení.detailů.v.oblasti.terénu.při.uplatněx - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 x0540-2
- TLOUŠŤKA
IZOLANTŮ DLE
TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZEN
INTEGROVANOU
LIŠTOU
INVESTOR
DATUM
PODPIS INVEST
pro.novostavby.s.požární.výškou.h.do.30.m.
ní.zateplení.ETICS.třídy.reakce.na.oheň.A1.
y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY
y
TLOUŠŤKA
NOSNÉ
ZATEPLOVANÉ
STĚNY
AUTOR
AUTOR

12. Vybrané konstrukční detaily ETICS
ETICS

ETICS

3.3.2.1.4

Vybrané
detaily

Vybrané
detaily

pro.novostavby.s.požární.výškou.h.do.12.m.
včetně.

ETICS

3.3.2.1.1

včetně.a.pro.dodatečné.zateplení.stávají-

3.3.2.1.2

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz
tel. 800 161 161
3.3.2.1.2 Varianta průběžného
soklu,

Vybrané
detaily

PROJEKTANT
cích.domů.s.požární.výškou.

PROJEKT

ZODP. NÁZEV
PROJ
h.větší.než.12.m.
ZODP. NÁZEV
PROJEKTANT
DETAIL 2 - VARIANTA PRŮBĚŽNÉHO SOKLU,
VÝKRESU
VÝKRES
ZATEPLENÍ
POD
TERÉNEM
KOTVÍCÍ
PRVEK
STUPE
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
SYSTÉM tel. 800 161 161
FORMÁ
FORMÁT
A4
e-mail: PRO
info@rockwool.cz
1:5
3.3.2.1.5 ukončení
ETICS
nadETICS
terénem
NÁZEV
NÁZEV
DLE PROJEKTU
STAVBY
STAVB
Řešení.detailů.v.oblasti.terénu.při.uplatněZATEPLENÍ
x
5-20
ní.zateplení.ETICS.třídy.reakce.na.oheň.A1.
GSPublisherEngine 0.0.100.100
INVESTOR
DATUM
PODPIS INVEST
pro.novostavby.s.požární.výškou.h.větší.než.
AUTOR
AUTOR

ETICS

3.3.2.1.5

Vybrané
detaily

zateplení pod terénem
Řešení.detailů.v.oblasti.terénu.při.uplatnění.zateplení.ETICS.třídy.reakce.na.oheň.A1.
pro.novostavby.s.požární.výškou.h.větší.než.
12.m.a.do.30.m.včetně.a.pro.dodatečné.
PROJEKTANT
- TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZEN
PROJEKT
x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ,
DLE ČSN 73 x0540-2
12.m.a.do.30.m.včetně.a.pro.dodatečné.
zateplení.stávajících.domů.s.požární.
ZODP. PROJEKTANT
ZODP. PROJ
y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY
y
TLOUŠŤKA
NOSNÉ
ZATEPLOVANÉ
STĚNY
zateplení.stávajících.domů.s.požární.
výškou.h.větší.než.12.m.
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU
STUPE
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
výškou.h.větší.než.12.m.
FORMÁT
A4
FORMÁ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
1:5
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800
161 161
NÁZEV
NÁZEV
DETAIL 3 - UKONČENÍ
SOKLU NAD
ETICSLÍCUJÍCÍHO3.3.2.1.6
ETICS
3.3.2.1.3
VÝKRES
VÝKRESU
TERÉNEM
GSPublisherEngine 0.0.100.100

3.3.2.1.3 ukončení lícujícího soklu
nad terénem
Řešení.detailů.v.oblasti.terénu.při.uplatnění.zateplení.ETICS.třídy.reakce.na.oheň.A1.
pro.novostavby.s.požární.výškou.h.větší.než.
12.m.a.do.30.m.včetně.a.pro.dodatečné.
zateplení.stávajících.domů.s.požární.
výškou.h.větší.než.12.m.
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Vybrané
detaily

GSPublisherEngine 0.0.100.100

e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100

3.3.2.1.6 Příklad řešení úpravy ostění
NÁZEV
STAVBY
Řešení.detailů.v.oblasti.ostění.při.

Vybrané
uplatnění.zateplení.ETICS.třídy.reakce.
INVESTOR
detaily
na.oheň.A1.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

NÁZEV
STAVB
DATUM

AUTOR

PODPIS INVEST
AUTOR

PROJEKT

PROJEKTANT

ZODP. PROJ

ZODP. PROJEKTANT
STUPEŇ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

A4

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800
161 161
1:5

STUPE
ČÍSLO VÝKRESU
FORMÁ

GSPublisherEngine 0.0.100.100

uvedené konstrukční detaily jsou k dispozici na stránkách www.rockwool.cz.
Praktické využití dále uvedených detailů je nutné pro konkrétní případy posoudit a upravit. Jedná se o vzorová řešení. Ve vybraných
konstrukčních detailech nemohou být vyřešena všechna specifika pro konkrétní řešení. Proto také nelze z vybraných detailů
vyvodit bezprostřední právní zodpovědnost.
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Řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro novostavby
s požární výškou h do 12 m včetně.
FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

IZOLACE ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ OMÍTKA

x

5-20

y

- zateplení třídy reakce na oheň B
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E
- tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí
(obvykle Perimetr, nebo XPS) do výšky min. 0,3 m nad terénem

min. 300 mm

- ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
(musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

UT

- nejsou kladeny žádné požadavky

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2
y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY

ETICS

3.3.2.1.1

Vybrané
detaily

NÁZEV
VÝKRESU

DETAIL 1 - VARIANTA ZAPUŠTĚNÉHO SOKLU,
ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro novostavby
s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů
s požární výškou h větší než 12 m.
FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

IZOLACE ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ OMÍTKA

x

- ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
(musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS) min. 1 m

5-20

y

- v rozmezí výšky nad terénem maximálně 0,3 m a
minimálně 1,0 m ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

Odstřiková
zóna
0,3 m
- zateplení třídy reakce na oheň B
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E
- tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí
(obvykle Perimetr, nebo XPS) do výšky max. 0,3 m nad terénem
(z technologického hlediska se jedná o minimální požadavek)
UT
- nejsou kladeny žádné požadavky

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2

y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY

ETICS

3.3.2.1.2

Vybrané
detaily

NÁZEV
VÝKRESU

DETAIL 2 - VARIANTA PRŮBĚŽNÉHO SOKLU,
ZATEPLENÍ POD TERÉNEM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
FORMÁT

A4

1:5

Řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro novostavby
s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů
s požární výškou h větší než 12 m.
FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

IZOLACE ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ OMÍTKA

x

- ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
(musí odpovídat požadavků na lepení ETICS)
min. 1 m

5-20

y

- v rozmezí výšky nad terénem maximálně 0,3 m a
minimálně 1,0 m ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

max. 0,3 m
- zateplení třídy reakce na oheň B
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E
- tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí
(obvykle Perimetr, nebo XPS) do výšky max. 0,3 m nad terénem
(z technologického hlediska se jedná o minimální požadavek)
UT

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2

y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY

ETICS

3.3.2.1.3

Vybrané
detaily

NÁZEV
VÝKRESU

DETAIL 3 - UKONČENÍ LÍCUJÍCÍHO SOKLU NAD
TERÉNEM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
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Řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro novostavby
s požární výškou h do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů s požární
výškou h větší než 12 m.
FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

IZOLACE ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ OMÍTKA

x

5-20

y

- ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
(musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

> 0,3 m

UT

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2

y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY

ETICS

3.3.2.1.4

Vybrané
detaily

NÁZEV
VÝKRESU

DETAIL 4 - UKONČENÍ ETICS NAD TERÉNEM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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STUPEŇ
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Řešení detailu v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň A1 pro novostavby
s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů
s požární výškou h větší než 12 m.
FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

IZOLACE ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ OMÍTKA

x

5-20

y

- ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2
- povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min
- kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou
(musí odpovídat normovým požadavkům na lepení ETICS)

1,0 m
Při výšce založení nad úrovni terénu větší než 0,3 m a
menší nebo rovno 1,0 m ETICS třídy reakce na oheň A1
nebo A2 výšky min. 1,0 m nad terénem při minimální výšce
tohoto pruhu ETICS 0,5 m s povrchovou vrstvou s indexem
šíření plamene is = 0 mm/min.
> 0,3 m

UT

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2

y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY

ETICS

3.3.2.1.5

Vybrané
detaily

NÁZEV
VÝKRESU

DETAIL 4 - UKONČENÍ ETICS NAD TERÉNEM

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
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Příklad řešení úpravy ostění
FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VÝZTUŽNÁ SÍŤKA
ARMOVACÍ HMOTA

IZOLACE ROCKWOOL

50 (100) mm dle typu podkladu

FRONTROCK MAX E, FASROCK, FASROCK LL
LEPÍCÍ HMOTA
ZATEPLOVANÝ PODKLAD
VNITŘNÍ OMÍTKA

KOTVÍCÍ PRVEK
PRO SYSTÉM
ETICS DLE PROJEKTU
ZATEPLENÍ
IZOLACE
FASROCK
ROHOVÝ PROFIL S
INTEGROVANOU LIŠTOU

PAROTĚSNÁ
PÁSKA
SAMOLEPÍCÍ
KRYCÍ LIŠTA

DIFUZNĚ
OTEVŘENÁ
PÁSKA
ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA

IZOLACE
FASROCK

50 (100) mm

ROHOVÝ PROFIL S
INTEGROVANOU LIŠTOU

KOTVÍCÍ PRVEK
PRO SYSTÉM
ETICS DLE PROJEKTU
ZATEPLENÍ
x

5-20

y

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 0540-2

y - TLOUŠŤKA NOSNÉ ZATEPLOVANÉ STĚNY

ETICS

3.3.2.1.6

Vybrané
detaily

NÁZEV
VÝKRESU

DETAIL 5 - OSTĚNÍ

NÁZEV
STAVBY
INVESTOR

DATUM

PODPIS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AUTOR
PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
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Poznámky:
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Referenční budovy

66
66

Bytový dům, České Budějovice

Bytový dům, České Budějovice

Bytový dům, Brno – Slatina

Bytový dům, Tlučná

Základní škola, Brno – Žebětín

Bytový dům, Bohumín

Bytový dům, Jihlava

Bytový dům, Praha

Dům s pečovatelskou službou, Ostrava

Bytový dům, České Budějovice

Rodinný dům, Koberovy

Centrum sociálních služeb, Hrabyně

67

Datum: 01-09-2015

ROCKWOOl, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
e-mail: info@rockwool.cz
technické poradenství:  800 161 161
www.rockwool.cz
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