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MIPA TECTOTHERM
s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

t. zÁrnoruiÚorur
Vnější tepelně izo|ační kompozitní systémy (ET|cs) slouží pro
z\^išení tepeIného odporu obvodo\.ých konstrukcí budov Nejsou
urČeny pro Vodorovné nebo šikmé p|ochy Vystavené působenÍ
sráŽkové Vody. systém ET|cs je Vyroben jako nenosný prvek.
Nepůsobí ke zv'ýšení stabiIity konstrukcl na níŽ je aplikován.
N/ontáŽ ETlcs na konkrétnÍobjekt Vyžaduje zpracováni
projektové dokumentace. Je nutno respektovat fakt, že pokud
je dí|o reaIizováno bez projektu, zodpovědnost za spráVný
náVrh sk|adby ET|cs Ve Vztahu k p|atným předpisům a normám
V mlstě a čase rea||zace přebírá Zhotovite| ET|cs. Prqektová
dokumentace ET|cs obsahUje minjmá|ně identiÍikační údaje o
Zatep|ovaném objektu, jednoznačnoU speciÍikaci materiá|ů 5
počtem a dimenzí jednot|i\^/ch s|ožek zatep|ení, statické, tepe|ně
technické a poŽárně technické posouzení navrŽené sk|adby,

4ikresovou dokumentaci, nutnou k ].ednoznačnému Wmezení
ploch s konkrétními sk|adbami ET|cs a k určenÍ barevnosti
a kvaIity povrcho\^irh Úprav jednot|i\,^ých Íasádních nebo
podh|edo\^ich p|och Pod|e potřeby téŽ \^ikresy atypických detai|ů
ETlcs a jeho náVazností na stavebnÍ konstrukce. Technickou
podporu projektantům zajiŠÍuje \^ýrobce ET|cs'
systém MIPA TECToTHERM s izo|antem Z expandovaného
pěnového po|ystyrenU je z h|ediska statického náVrhu posuzován

Jako částeČně |epený ETlcs 5 dop|ňko\^im mechanickým
kotvením izo|antu. Lepená p|ocha přitom mUsítvořit minimálně
40 % povrchu rubu desky.
Z poŽárně technického h|ediska |ze systém MIPA TECToTHERM
pouŽít pro Vnější kontaktn í Zateplení obvodového p|áště objektů
s \^i'škovou po|ohou požárnÍch úseků do hp < ,]2,o m'

V případech dodatečného zatep|oVání staveb ( ko|aUdace objektu
do roku 2000 ) je pouŽitítohoto systému omezeno '.ýškovou
po|ohou poŽárních Úseků hp < 22,5 m. při sp|nění podmínek
národnínormy csN 73 0810: 2009.
Při dodrŽení sk|adby pod|e technické speciÍikace (viz nÍže) je

systém MIPA TECToTHERM z poŽárně technického h|ediska
klasifjkován jako ET|cS třÍdy B, dop|ňková k|asiÍikace pod|e tvorby
kouře je s1, doplňková k|asifikace pod|e plamenně hořících
kapek/částic je d0'

2. PoDKLAD VHoDNÝ PRo MoNTÁŽ Encs
systém M|PA TECToTHERM |ze montovat na beton, |ehčený
beton a prefabrikáty z nich, neomítané přesné zdivo z cihe|.
keramických b|oků a tVárnic z betonU, pórobetonU nebo
|ehčených betonů nebo na omítané zotvo.

Technická specifikace nároků na podk|ad:

Z poŽárně technického h|ediska je nutno zajistit podk|ad s
požární k|asiÍikací A.l nebo 42, s2, d0 pod|e ČsN EN 13 5o1-1 '
Podk|ad pro ET|cs muslbýt soudržný Průměrná soudržnost
podk|adu by zde mě|a být 200 kPa, nejmenšíjednotlivá přípustná
hodnota soudržnostije 80 kPa.
Nejvyšší dovolená hodnota odchy|ky rovinnosti podk|adu pro
|epení bez VyrovnáVání podk|adu je 20 mrn/m.odchy|ky mííní
rovinnosti se zjišťují 1m příměrnou |atí.
NeVhodným podk|adem pro |epenl ET|cs jsou kovy, dřevo a
materiá|y na báZi dřeva, sk|o, p|asty lamjnáty a živice.
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MIPA TECTOTHERM
s izo|antem z expandovaného po|ystyrenu (EPs)

Za nevhodný je mimo \^7še uvedené nutno též povaŽovat každý
podk|ad, ktený je znečištěný (např \.ýkvěty, mastnotou, prachem,

nátěry odbedňovacími prostředky), sprašujÍcí nebo bioticky

napadený Podk|ad V tomto stavu je nUtno před montážísystémU

ET|c5 sanovat podle pokynŮ projektové dokumentace'

Za nevhodný podk|ad pod ET|cs je nutno rovněŽ povaŽovat

podk|ad vykazujícívyšší než U5tálenou V|hkost. obvyk|ou pro daný

materiá|' Podk|ad v tomto stavu je nutno před montáží systému

ETlcs 5anovat a vysušit pod|e pokynů projektové dokUmentace.
V případech, kdy podk|ad \,YkaZuje trhIiný je zapotřebíurčit
příčiny jejich VznikU a roz|išit trhIiny neaktivní a aktivní. NeaktivnÍ

trhIiny V povrchové Vrstvě (např' od smrštěníomÍtek) |Ze ponechat

4. TEcHN|CKÝ A oBcHoDNÍ sERV|s \.íRoBcE
Zajištuje Mistra| Paints, s'r.o., Poděbradská, 198 00 Praha 9, te| :

bez úpravy. PrůVzdUšné neaktivni trhIiny je nutno utěsnit' Aktivní

trhIiny statického pŮVodu (např od dotvarování objektu) se

mohou překnýt ET|cs až po spo|ehIivém Určení příčin jejich VznikU

a sanaci prob|émového stavu' Aktivní konstrukčnÍ dilatační spáry
je nutno přiznat pomocídi|atačních profi|ů do fasádního |íce.

3. TECHNICKA SPECIFIKACE SKLADBY ETICS
MIPA TECTOTHERM
Technická specifikace systému ETICs MIPA TEcToTHERM vycházi
z ETA č. 08/ 0100' Výrobce ET]CS si Whrazuje práVo speciÍikaci
měnit nebo dopInit. o provedenízměny speciÍikace je \^irobce
povinen bez odk|adu informovat Všechny dotčené subjektý

ETICS:
281 865 606-9, e-mail: info@mistral-paints.cz

IzoIaČní materiá|
a související
způsob upevnění

Lepený ET|cs (částečně) s dop|ňkov'ým mechanickým kotvením
(d|e pokynů drŽite|e ETA musítvořit minimá|nÍ |epená p|ocha 40%
povrchu).
Národní prováděcí předpisy je nutno brát v úvahu.

3,0 suché směsi

50 -  150IzoIačn í \^irobek
Desky z pěnového po|ystyrenu EPs 70 F, EPs 100 F d|e Č5N EN 13 163

Lepicí hmota
Super KIeber
stav při dodání: prášek
postup přípra\,yj prášek Vyžadující přídavek vody 0,3 |/kg 5mě5.

MeChani(ky kotvíCí prvky
Ejotherm STR U
pIastové šroUbovací hmoždinky
Bravoll PTH-KZ 608-La, Bravoll PTH-KZL 60/8-La, Bravoll PTH 60/8-La,
Bravoll PTH-L 60/8-La
p|astové zatloukací hmoŽdinky

Zák|adníVrstva

Ma|ta zák|adníVrstvy
super K|eb €r
stav při dodání: prášek
postup přípravy; prášek 4/Žadující přídavek vody 0,3 l/kg

|V]in 3 suché směsi
PrŮm' za sucha
3,8 mm, min.

3 mm za sucha

vý^už
skleněná síťovina pro ET|cs
VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 3'5 x 4,5 mm)
VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)

PenetraČnínátěryMipa Putzgrund
stav při dodání: tekutina připravená k pouŽití 0,2 k9l m'z

KoneČné
povrcnove
Úpravy

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

2,7 - 3,7
2,5 - 3,0 Dle velikosti zrna

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

2,1 - 3,7
2,5 - 3,0 Dle velikosti zrna

PřÍ5|ušenstvÍ odpovídá popisu d]e č ' 3.2'2'5 ETAG 004 - na zodpovědnosti držite|e ETA.
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