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Profess lonal Coatlng SVstems
TECHNlcKÝusT

pro venkovnítepe|něizo|ační
kompozitnísystém(ET|cs)

MIPA TECTOTHERM

s izolantemz expandovaného
polystyrenu(EPS)
t.zÁrnoruiÚorur
Vnější
tepelněizo|ační
(ET|cs)slouží
kompozitnísystémy
pro

V případechdodatečného
zatep|oVání
staveb( ko|aUdaceobjektu
do roku 2000 ) je pouŽitítohotosystémuomezeno'.ýškovou

z\^išení
tepeIného
odporu obvodo\.ýchkonstrukcíbudov Nejsou
pro Vodorovnénebo šikmép|ochyVystavené
urČeny
působenÍ

po|ohoupoŽárních
Úsekůhp < 22,5 m. při sp|nění
podmínek
národnínormycsN 73 0810:2009.

sráŽkové
Vody.systémET|csje Vyrobenjako nenosnýprvek.

Při dodrŽenísk|adbypod|etechnickéspeciÍikace
je
(viznÍže)
systémMIPATECToTHERM z poŽárnětechnickéhoh|ediska
klasifjkovánjako ET|cStřÍdyB, dop|ňkovák|asiÍikace
pod|etvorby

Nepůsobí
ke zv'ýšení
stabiIitykonstrukcl na níŽje aplikován.
N/ontáŽETlcs na konkrétnÍobjekt
Vyžaduje
zpracováni
projektové
dokumentace.Je nutno respektovatfakt, žepokud
je dí|oreaIizovánobez projektu,zodpovědnostza spráVný
náVrhsk|adbyET|csVe Vztahuk p|atnýmpředpisůma normám
V mlstěa časerea||zace
přebíráZhotovite|ET|cs.Prqektová
dokumentaceET|csobsahUjeminjmá|něidentiÍikační
údajeo
jednoznačnoU
Zatep|ovaném
objektu,
speciÍikaci
materiá|ů
5
počtema dimenzíjednot|i\^/ch
s|ožekzatep|ení,
statické,
tepe|ně
technickéa poŽárnětechnicképosouzenínavrŽené
sk|adby,
4ikresovoudokumentaci,nutnou k ].ednoznačnému
Wmezení
ploch s konkrétními
sk|adbamiET|csa k určenÍ
barevnosti
a kvaIitypovrcho\^irh
Úpravjednot|i\,^ých
Íasádních
nebo
podh|edo\^ich
p|ochPod|epotřebytéŽ\^ikresy
atypickýchdetai|ů
ETlcs a jeho náVazností
na stavebnÍkonstrukce.Technickou
podporu projektantům
zajiŠÍuje
\^ýrobce
ET|cs'
systémMIPA TECToTHERM s izo|antemZ expandovaného
pěnovéhopo|ystyrenU
je z h|ediskastatickéhonáVrhuposuzován
|epenýETlcs 5 dop|ňko\^im
mechanickým
JakočásteČně
kotvením
izo|antu.
p|ocha
přitom
Lepená
mUsítvořit
minimálně
40 % povrchurubu desky.
Z poŽárnětechnickéhoh|ediska|zesystémMIPATECToTHERM
pouŽítpro Vnější
kontaktníZatepleníobvodovéhop|áštěobjektů
,]2,o
po|ohoupožárnÍch
s \^i'škovou
úseků
do hp <
m'

kouřeje s1, doplňkovák|asifikace
pod|eplamenněhořících
je
kapek/částic d0'

2. PoDKLAD
VHoDNÝPRoMoNTÁŽEncs
systémM|PATECToTHERM|zemontovatna beton, |ehčený
betona prefabrikátyz nich,neomítané
přesnézdivo z cihe|.
keramickýchb|okůa tVárnicz betonU,pórobetonUnebo
|ehčených
betonůnebo na omítané
zotvo.
Technická specifikace nároků na podk|ad:
Z poŽárnětechnického
h|ediskaje nutno zajistitpodk|ads
požární
k|asiÍikací
A.l nebo42, s2, d0 pod|eČsNEN 13 5o1-1'
Podk|adpro ET|csmuslbýt soudržnýPrůměrnásoudržnost
podk|aduby zde mě|abýt 200 kPa, nejmenšíjednotlivá
přípustná
hodnotasoudržnostije
80 kPa.
Nejvyšší
dovolenáhodnotaodchy|kyrovinnostipodk|adupro
|epeníbez VyrovnáVání
podk|aduje 20 mrn/m.odchy|ky
mííní
rovinnostise zjišťují
1m příměrnou|atí.
NeVhodnýmpodk|adempro |epenlET|csjsou kovy,dřevo a
materiá|yna báZidřeva,sk|o,p|astylamjnátya živice.
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MIPA TECTOTHERM

po|ystyrenu(EPs)
s izo|antemz expandovaného

Za nevhodnýje mimo \^7še
uvedenénutnotéžpovaŽovatkaždý
podk|ad,ktenýje znečištěný
(např \.ýkvěty,
mastnotou,prachem,

PrůVzdUšné
bez úpravy.
neaktivnitrhIinyje nutno utěsnit' Aktivní
trhIinystatickéhopŮVodu(např od dotvarování
objektu)se

prostředky),
nátěry odbedňovacími
sprašujÍcí
nebo bioticky
je
napadenýPodk|adV tomto stavu nUtnopřed montážísystémU

jejichVznikU
příčin
mohou překnýtET|csažpo spo|ehIivém
Určení
a sanaciprob|émového
stavu'AktivníkonstrukčnÍ
dilatační
spáry
je nutnopřiznatpomocídi|atačních
profi|ů
|íce.
do fasádního

ET|c5sanovatpodle pokynŮprojektové
dokumentace'
je
podk|ad
pod
Za nevhodný
ET|cs nutno rovněŽpovaŽovat
podk|advykazujícívyšší
nežU5tálenouV|hkost.obvyk|oupro daný
materiá|'Podk|adv tomto stavuje nutno před montážísystému

3. TECHNICKA
SPECIFIKACE
SKLADBYETICS
MIPATECTOTHERM

ETlcs 5anovata vysušitpod|epokynůprojektové
dokUmentace.
je
případech,
podk|ad
\,YkaZuje
V
kdy
trhIiný zapotřebíurčit
jejichVznikUa roz|išit
příčiny
trhIinyneaktivní
a aktivní.
NeaktivnÍ

Technická
specifikace
systémuETICsMIPATEcToTHERM
vycházi
práVospeciÍikaci
z ETAč.08/0100'VýrobceET]CSsi Whrazuje
je \^irobce
měnitnebodopInit.
o provedenízměny
speciÍikace
povinenbezodk|aduinformovat
Všechny
dotčené
subjektý

trhIinyV povrchové
Vrstvě(např'od smrštěníomÍtek)
|Zeponechat

Lepený ET|cs(částečně)
s dop|ňkov'ýmmechanickýmkotvením
(d|epokynůdrŽite|eETAmusítvořitminimá|nÍ
|epenáp|ocha40%
povrchu).
Národníprováděcípředpisyje nutno brát v úvahu.
IzoIaČní
materiá|
IzoIačn
í\^irobek
a související
po|ystyrenu
způsobupevnění Deskyz pěnového
EPs70 F,EPs100F d|eČ5NEN 13 163
Lepicíhmota
SuperKIeber
stavpři dodání:prášek
postuppřípra\,yj
prášekVyžadující
přídavek
vody0,3 |/kg5mě5.

5 0- 1 5 0

3,0suchésměsi

prvky
MeChani(kykotvíCí
EjothermSTRU
pIastové
hmoždinky
šroUbovací
Bravoll PTH-KZ608-La, Bravoll PTH-KZL60/8-La,Bravoll PTH 60/8-La,
Bravoll PTH-L60/8-La
p|astové
hmoŽdinky
zatloukací
Ma|tazák|adníVrstvy
super K|eb€ r
Zák|adníVrstva
prášek
stavpři dodání:
postuppřípravy;
prášek4/Žadující
přídavek
vody0,3 l/kg

vý^už

Mipa Putzgrund
dodání:tekutinapřipravenák pouŽití

PřÍ5|ušenstvÍ

PrŮm'za sucha
3,8mm,min.
3 mmza sucha

pro ET|cs
skleněná síťovina
VERTEXR 117A101 (rozměrymřížky
3'5 x 4,5 mm)
VERTEXR 131A101 (rozměrymřížky
3,5x 3,5mm)

PenetraČnínátěry
stavpři
KoneČné
povrcnove
Úpravy

|V]in
3 suchésměsi

0,2k9l m'z

Mipa Ede|putz(h|azená,
ve|. zrna 1'5a 2.0mm)
(ýhovaná.ve|.zrna l,5 a 2,5mm)
Mipa Reibeputz|''Jniversa|

2,7- 3,7
2,5- 3,0

Dlevelikostizrna

Mipa siIikonharzEdeIputz(h|azená.
ve|.zrna 1.5a 2,0mm)
Mipa 5iIikonharz
Reibeputz(ďhovaná,vel.zrna l,5 a 2'0 mm)

2,1- 3,7
2,5- 3,0

Dlevelikostizrna

odpovídápopisud]eč' 3.2'2'5ETAG004 - na zodpovědnosti
držite|e
ETA.

4.TEcHN|CKÝ
A oBcHoDNÍ
\.íRoBcE
sERV|s
ETICS:
Zajištuje
Mistra|Paints,s'r.o.,Poděbradská,
198 00 Praha9, te|: 281 865 606-9,e-mail:info@mistral-paints.cz

TEcHN|cKÝ

L|sT pÍovenkovnÍ
tepe|něizo|ační
kompozitní
systém(ET|cs)

