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TECHN|cKÝ L!sT
pro venkovní tepe|ně izo|ační kompozitní systém (ET|cs)

MIPA TECTOTHERM MW
s izolantem z m.nerální vlny (MW)

t. zÁrrnoruÍÚorur
Vnější tepe|ně izo|aČní kompozitnÍ systémy (ET|c5) s|ouží pro

z\4išení tepe|ného odporu obvodoých konstrukcí bUdov NejsoU
určeny pro vodorovné nebo šikmé p|ochy Vystavené působení

sráŽkové Vody' systém ET|cs je lyroben jako nenosný prvek'
Nepůsobí ke z\^išení stabiIity konstrukcí, na níž je ap|ikován.
MontáŽ ET|c5 na konkrétnÍ objekt VyžadUje Zpracování
pro]ektové dokumentace. Je nutno respektovat fakt, že pokud
je dí|o realizováno bez projektu, zodpovědnost Za správný
náVrh sk|adby ET|cs Ve Vaahu k platným předp.sům a normám
V místě a čase rea|izace přebírá zhotovitel ETlcs. Projektová
dokumentace ET|cs obsahuje minimá|ně identifikační Údaje o
zatep|ovaném objektu, jednoznačnou speciíikaci materiá|ů s
počtem a d imenzí ]ednot|i4'ch s|ožek Zatep|ení, statjcké, tepe|ně
technické a požárně technické posouzenÍ navržené sk|adby,
Výkresovou dokumentaci, nutnou k jednoznačnémU lymezenÍ
p|och s konkrétními sk|adbami ET|CS a k urČenÍ barevnosti
a kvality povrcho\^ich úprav jednot|i\^ich fasádních nebo
podhledov''ých ploch Pod|e potřeby též \r,ýkresy aýpických detai|ů
ET|cs a jeho náVazností na stavební konstrukce' Technickou
podporu projektantům zajištuje \.ýrobce ET|cs.
systém MIPA TECToTHERM MW s izo|antem Z minerá|ní v|ny
je Z h|ediska statického návrhu posuzován jako mechanicky
kotvený systém s dop|ňko\^im |epením. Lepená p|ocha při tom
musÍtvořit minimá|ně 40 % povrchu rubu desky.
Z požárně technického hIediska |Ze systém |V]|STML
TEcIoTHERM MW |ze poUŽít pro dodateČné Vnější kontaktnÍ
zateplení obvodového p|áště objektŮ bez omezení\^ýšky při

sp|není podminke ČsN 73 08'l0; 2009

Při dodrženísk|adby pod|e technické specifikace (Viz níže)je
systém MIPA TEcToTHERM MW z poŽárně technického h|ediska
k|asiíikován jako ET|Cs třídy A2, dop|ňková k|asifikace podle

tvorby kouře je si, dop|ňková k|asiÍikace pod|e p|amenně

hořících kapeučástic je d0'

2. PoDKLAD VHoDNÝ PRo MoNTAŽ ET|CS
systém M|PA TECToTHERM MW |ze montovat na beton, |ehčený
beton a prelabrikáty 7 nich, neomítané přesné zdivo
z cihe|, keramických bloků a tvárnic z betonu, pórobetonu nebo
|ehčených betonů nebo na omítané zo|Vo'

Technická specifikace nároků na podk|ad:
Z poŽárně technického hlediska je nutno zajistit podk|ad s
poŽární k|asifikacÍ A1 nebo 42, s1, d0 pod|e ČsN EN 13 501.1'
Podk|ad pro ET|cs musí být soudrŽný Průměrná soudržnost
podk|adu by zde mě|a bÍ 200 kPa. nejmenšíjednot|ivá přípustná
hodnota soudržnosti,ie 80 kPa.
NejvyŠší dovo|ená hodnota odchy|ky rovinnosti podk|adu pro
|epení bez vyrovnávání podk|adu je 20 mrrým.odchylky mKní
rovinnosti se zjištují 1 m příměrnou latÍ
Nevhodným podk|adem pro |epení ET|cs jsou kovy, dřevo a
materiá|y na bázi dřeva, sk|o, plasty |amináty a Živice'
Za nevhodný je mimo \^/še Uvedené nutno téŽ považovat kaŽdý
podk|ad, ktery' je Znečištěný (např \^i'květy, mastnotou, prachem,
nátěry, odbedňovacími prostředky), sprašující nebo bioticky
napadený Podk|ad V tomto stavu je nutno před montáží systému
ET|cs sanovat pod|e pokynů projektové dokumentace'
Za nevhodný podk|ad pod ET|c5 je nutno rovněŽ povaŽovat
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MIPA TECTOTHERM MW
5 izo|antem z mineřá|ní v|ny (MW)

podk|ad Vykazující!yšší než ustá|enou V|hkost, obq/k|ou pro daný

materiá|' Podk|ad V tomto stavu je nUtno před montážísystému

ET|cs sanovat a Vysušit pod]e pokynů projektové dokumentace.

V případech, kdy podk|ad qlkazuje trhIiny, je ZapotřebíUrčit
příčiny jejich vzniku a roz|išit trhIiny neaktivní a aktivní. Neaktivní

trhIiny V povrchové Vrstvě (napí od smrštění omítek) |Ze ponechat

bez úpra4/. PrůVZdušné neaktivní trhIiny je nutno utěsn t. Aktivní

trhIiny statického půVodU (např od dotvarování objektu) 5e

mohou překnýt ET|cs až po spo]ehIivém určení příčin jejich vzniku

a sanaci prob|émového stavu. Aktivní konstrukční di|atační 5páry
je nutno přiznat pomocí d i|atačních proÍi|ů do Íasádního |íce.

ET|cs MIPA TECToTHERM MW musí být Vždy mechanicky

kotven k nosnému podkIadu p|asto\.ými ta|ířo\4'mi

hmoždinkami, jejichŽ typ a \4irobce jsou Uvedeny níŽe. Počet

hmoŽdinek a jej]ch rozístění V p|oše fasády je stanoven pro

konkrétní stavbu na zák|adě statického posouzení' (v'ýh|edově

Viz ČsN 73 29o2)' Minimá|ní počet ta|ířovlých hmoždinek s

kovov'ým trnem musí být 6 ks / 1 m, při t|ouštce izolantu do

10o mm a 8 k5 / 1 m, při t|oušťce izo|antu nad 100 mm.

3. TECHNICKA SPECIFIKACE SKLADBY ETICS
MIPA TECTOTHERM MW
Technická speciÍikace systému ET|cs MIPA IECToTHERN,l MW

wchází z EÍA č' 08/ 0143' Výrobce ET|cs 5i lyhrazuje práVo

speciÍikaci měnit nebo dopInit. o provedenízměny speciÍikace
je \^ýrobce povinen bez odk|adu inÍormovat Všechny dotčené

subjekty.

IzoIační materiá|
a související
způ50b upeVnění

Mechanicky kotvený ET|cs s dop|ňkov}'m |epením (dIe pokynů
držite|e ETA musítvořit minimá|ní |epená p|o(ha 40% povr(hU).
Národní prováděcí předpisy je nutno brát V úvahu.

4,4 - 5,0
5uché 5mě5i

50 -  120
I  -  1 0

IzoIačníVýrobek
NlW desky 5 příčně orientovanými V|ákny dIe csN EN 13 .l63

Lepicíhmota
5uper Kleber
stav přj dodání: prášek
postup přípravy: prášek q/Žadu]ící přídavek Vody 0,3 řkg směsi

Mechanicky kotvící prvky
Ejotherm STR U
p|asiové šroubovací hmoŽdinky
Bravoll PTH-Kz 60/8-La, Bravoll PTH-KzL 60/8-La
p|astové zat|oukací hmoždinky

Zák|adníVrstva

Ma|ta základníVrstvy
super Kleber
stav při dodáníi prášek
postup přípraq/: prášek ýadu]ící přídavek vody 0,3 |/kg

4,0 - 5,0
sUché 5mě5i

Prům' za sucha
3,6 mm, min.

3 mm za sucha

vy^UŽ
sk|eněná 5ítovina pro ET|cs
VERTEX R 117 A101 (rozměry mříŽky 3,5 x 45 mm)
VERTEX R 131 A101 (rozměry mřiŽky 3,5 x 3,5 mm)

Penetračnínátěry

Mipa Putzgrund
stav přidodání; tekutina připravená k použití
Mipa siIikonharz-streichÍi||er
stav při dodání: tekutina připravená k pouŽití

0,2 k9 | mz

Konečné
povrchoVé
ÚpraVy

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

2,5 - 4,0
2,5 4,O Dle velikosti zrna

Mipa sil ikonharz Ede|putz (h|azená, ve|. zrna .l,5 a 2,0 mm)
Mipa siIikonharz Reibeputz (nihovaná, Vel. zrna 1,5 a 2.0 mm)

2,5 - 4,0
2,s -3,0 Dle velikosti zrna

Prí5|ušenství odpovídá popisu d|e č|' 3'2'2'5 ETAG 004. na zodpovědnosti drŽite|e ETA-

4. TEcHNICKÝ A oBCHODNí SERV|S \^iRoBcE
Zajišťuje lr4istra| Paints, s.ro., Poděbradská, 198 00 Praha 9, te|

ETICS:
: 281 865 606-9, e-mai|; inío@mistralpaints.cz

TECHNICKY L|ST pro venkovní tepe|ně izo|ační kompozitní systém (ET|cs)


