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1.1. Základné podmienky pre montáž systémov PROFI ETICS 
Tento montážny návod je určený pre územie Českej a Slovenskej republiky. Pre montáž PROFI ETICS 
platia popri tomto návode primerane aj ustanovenia národných technických noriem ČSN 73 2901, ČSN 73 
2902 a STN 73 2901, STN 73 2902. 

Montážne práce musia byť vykonávané v rozmedzí teplôt +5 až +30 °C (teplota ovzdušia aj podkladov). 
Montáž ETICS nie je možné vykonávať v daždi a pri silnom vetre. Povrchové vrstvy ETICS nemožno 
vykonávať za hmly a extrémne vysokej vlhkosti vonkajšieho vzduchu. Nanesené povrchové vrstvy musia 
byť po dobu najmenej 48 hodín chránené pred dažďom, silným vetrom a mrazom. Základnú (výstužnú) 
vrstvu a konečnú povrchovú úpravu sa v horúcom letnom období neodporúča realizovať bez ochranných 
opatrení (zatienenia a pod.) na priamo oslnenej ploche. Ak sa vykonáva montáž ETICS pri novostavbách, 
musí byť dokončená strecha a stavebné práce, pri ktorých dochádza k zabudovaniu väčšieho množstva 
technologickej vlhkosti. Zatepľované murivo musí byť primerane vyschnuté. 

Podmienkou garancie, poskytovanej výrobcom PROFI ETICS je, aby montáž vykonávala osoba 
preukázateľne školená výrobcom. Táto podmienka sa považuje za splnenú, pokiaľ výrobcom školená 
osoba vykonáva montáž sama alebo vykonáva priebežný dohľad nad montážou systému PROFI ETICS. 
O školení vydáva výrobca ETICS písomné osvedčenie s obmedzenou časovou platnosťou. Garančné 
podmienky výrobcu ETICS sú k dispozícii na vyžiadanie – pozri článok 1.12. 

Zateplenie konkrétneho objektu vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie ETICS. Je nutné 

rešpektovať fakt, že pokiaľ je dielo realizované bez projektu, zodpovednosť za správny návrh skladby 

ETICS vo vzťahu k požiadavkám platných noriem a predpisov v mieste a čase realizácie preberá 

montážna firma – zhotoviteľ ETICS. Projektová dokumentácia ETICS obsahuje identifikačné údaje 

o zatepľovanom objekte, konkrétnu špecifikáciu materiálov s dimenziou jednotlivých zložiek zateplenia, 

statické, tepelno-technické a požiarno-technické posúdenie navrhnutej skladby, výkresovú dokumentáciu, 

nutnú k jednoznačnému vymedzeniu plôch s konkrétnymi skladbami ETICS, farebnosťou a kvalitou 

povrchových úprav. Podľa potreby ďalej výkresy atypických detailov ETICS a jeho nadväzností na okolité 

konštrukcie. 

Vzorové konštrukčné detaily sú uvedené v prílohe tohto montážneho návodu. V prípade potreby 

kontaktujte technický servis výrobcu (pozri záverečnú časť tohto dokumentu). 

 

1.2. Kontrola a príprava podkladu 
Pred začatím prác sa vykoná kontrola stavu podkladu pre ETICS. Hodnotené vlastnosti a návrh 

príslušných technických opatrení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Zistený stav podkladu 
 

Odporúčané opatrenia 

Vlhký podklad Rozbor príčin, následne buď odstrániť príčiny vlhkosti a zaistiť vyschnutie 

alebo len zaistiť vyschnutie. 

Zaprášený podklad Omiesť alebo umyť tlakovou vodou. 

Mastnoty na podklade Odstrániť mastnotu parou alebo tlakovou vodou s prísadou vhodných 
čistiacich prostriedkov, umyť čistou vodou. 

Znečistenie podkladu 
oddebňovacími alebo inými 
separačnými prostriedkami 

Odstrániť oddebňovacie alebo iné separačné prostriedky vodnou parou 
alebo tlakovou vodou s použitím vhodných čistiacich prostriedkov, umytie 
čistou vodou. 

Výkvety na vyschnutom 
podklade 

Určiť pôvod výkvetov, potom buď sanácia príčin vlhkosti, alebo len výkvety 
mechanicky odstrániť za sucha a umyť tlakovou vodou - postup umývania 
zdola nahor! 

Nízka prídržnosť 
existujúcej omietky – 
pľuzgiere 
a separujúce miesta 
(dutý ozvuk pri poklepe)   

Mechanicky odstrániť separovanú omietku, omiesť podklad, aplikovať 
kotviaci mostík alebo postrek, miestne vyrovnať alebo reprofilovať maltou, 
zaisťujúcou súdržnosť podkladu najmenej 200 kPa – zaistiť vyzretie  
a vyschnutie použitých hmôt. 
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Znaky biotického 
napadnutia podkladu 
(farebne odlišné škvrny a 
povlaky) 

Zaistiť mykologický posudok – určiť druh napadnutia. Mechanicky odstrániť 
povlaky po zvlhčení, ošetriť povrch podkladu vhodným dezinfekčným 

a konzervačným prípravkom. Zaistiť vyschnutie. *) 

Konštrukčné dilatačné 
škáry 

Zaistiť priznanie škáry v ETICS pomocou vhodného dilatačného profilu. 

Neaktívne trhliny  Bežné zmršťovacie trhliny v podkladovej omietke nie sú na závadu, pokiaľ 
nie sú spojené s jej separáciou od podkladu, širšie trhliny je po overení 
stability nutné vyplniť lepiacou hmotou. 

Aktívne trhliny  ETICS nevykonávať, kým nedôjde k určeniu príčin vzniku trhlín ak ich 
sanácii. 

Nedostatočná súdržnosť 
podkladu 

Posúdiť spevňujúce účinky penetrácie podkladu, podľa potreby následne 
mechanické odstránenie nesúdržných vrstiev a prípadné vyrovnanie 
podkladu. 

Nedostatočná rovinnosť 
podkladu (odchýlky nad 
20 mm/1 m) 

Miestne alebo celoplošné vyrovnanie vhodnou hmotou zaisťujúcou 
súdržnosť podkladu na hodnotu 200 kPa. 

Nerovnorodosť, nadmerná 
nasiakavosť podkladu 

Napustenie podkladu penetračným prostriedkom, podľa potreby 
opakovane. 

 
*) Poznámka: 
Použitie vhodných dezinfekčných a konzervačných prípravkov konzultujte s technickým poradcom 
spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. 
 

1.3. Prípravné práce 
Pred začatím prác je nutné spracovať dokumentáciu všetkých existujúcich rozvodov a sietí na fasáde. 
Existenciu týchto vedení je nutné následne rešpektovať pri montáži. 

Všetky prvky na podklade, ktoré znemožňujú montáž ETICS alebo ktoré by mohli viesť k vzniku 
nežiaducich tepelných mostov alebo k zatekaniu do ETICS, sa musia odstrániť. Ich spätná montáž musí 
zaistiť statickú bezpečnosť, vodotesnosť prestupu povrchom ETICS a splnenie tepelno-technických 
požiadaviek aktuálnej normy. Možnosť zabudovania zvodného vedenia bleskozvodu do ETICS konzultujte 
s revíznym technikom elektro. 

Práce, ktoré zvyšujú vlhkosť podkladu (vrátane umývania fasády), musia byť vykonané s dostatočným 
predstihom tak, aby bolo zaistené následné požadované vyschnutie. V rámci prípravných prác je nutné 
posúdiť stav podkladu z hľadiska trvanlivosti lepeného spoja medzi podkladom a doskou izolantu. 

 
Nasiakavé podklady je odporúčané vždy penetrovať penetračným prípravkom, určeným výrobcom ETICS 
(napr. PROFI UNI PUTZGRUND alebo PROFI UNI TIEFENGRUND). Pre jednotlivé prípady kontaktujte 
technický servis výrobcu (pozri záverečnú časť tohto dokumentu). 
 

1.4. Založenie systému 
Na založenie systému je vhodné použiť zakladacie (soklové) lišty z plastu alebo duralového plechu, 
odporúčaná hrúbka plechu minimálne 0,8 mm. Rozmery profilu zakladacej (soklovej) lišty musia 
zodpovedať hrúbke dosky tepelnej izolácie. Zakladacia (soklová) lišta sa kotví do podkladu obvykle 
pomocou zatĺkacích hmoždiniek. Nosnú funkciu zvolenej hmoždinky v konkrétnom podklade na upevnenie 
je nutné overiť. Hmoždinky sú podľa profilu lišty (hrúbka izolantu) a typu podkladu od seba vzdialené 
300 – 400 mm. Nerovnosti podkladu je možné kompenzovať vkladaním vymedzovacích podložiek 
pod lištu v mieste upevnenia hmoždinkou. Na pozdĺžne napojenie (stykovanie) líšt sa používajú plastové 
spojky. Je zakázané napojovať zakladaciu (soklovú) lištu na nároží alebo v kútoch. S ohľadom na rastúcu 
frekvenciu vzniku trhlín vo fasádnom líci v mieste styku dvoch dielov kovovej lišty sa odporúča použiť 
na odkvapovú časť zakladacej lišty plastový návlek s integrovanou tkaninou, pozri obr. 1. 
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Obr. 1 - založenie systému pomocou zakladacieho profilu a plastového návleku 

Alternatívne je možné na založenie systému použiť založenie pomocou dreveného hranola, pozri obr. 2. 

 

 

Obr. 2 - založenie systému pomocou dreveného hranolu 

Pokiaľ je niveleta zakladacej lišty pod úrovňou funkčnej hydroizolácie v podkladnom murive, je nutné prijať 
konštrukčné opatrenia na zamedzenie vzlínania zemnej vlhkosti do lepiacej malty a následne do systému. 
Zakladacia (soklová) lišta pre izolant z EPS a MW by mala byť minimálne 250 mm nad úrovňou priľahlého 
terénu. Prípadnú škáru medzi zakladacou (soklovou) lištou a podkladným murivom je nutné vyplniť 
nízkoexpanznou PU penou. Pre založenie systému ETICS je možné použiť alternatívne systémovú 
zakladaciu zostavu z plastových profilov, ktorá pri systémoch s izolantom z EPS nahradí požiarnu bariéru 
v úrovni založenia ETICS nad terénom. PKO k tomuto detailu a doplnkové informácie sú k dispozícii 
u výrobcu ETICS – pozri čl. 1.12. 
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1.5. Lepenie tepelnoizolačných dosiek 
Na kontaktné zateplenie sa používajú tepelnoizolačné dosky z fasádneho penového polystyrénu EPS 70 F 
alebo EPS 100 F (TR 100, CS(10)70 alebo CS(10)100 – STN EN 13 163) alebo fasádne dosky 
z minerálnej vlny s pozdĺžnou (TR 15, CS(10)30 alebo TR 10 CS(10)30 – STN EN 13 162) alebo s priečnou 
orientáciou vlákna (TR 80, CS(10)40 – STN EN 13 162). 

V prípade použitia dosiek z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna s pevnosťou v ťahu 
kolmo k rovine dosky 10 kPa (skupina výrobkov s charakteristikou TR 10 CS(10)30 podľa STN EN 
13162) je nutné výber obmedziť na konkrétne typy výrobkov obsiahnuté v aktuálnej technickej 
dokumentácii výrobcu ETICS. Jednotlivé typy izolantov z EPS a MW sú obsiahnuté v technickom 
liste konkrétneho ETICS, vydávaného výrobcom pre každý kalendárny rok. 

V čase vydania tohto montážneho návodu sa jedná o výrobky z minerálnej vlny: od spoločnosti 
KNAUF INSULATION spol. s r.o. – FKD, FKD S Thermal, FKD N Thermal, SMART wall S C2, SMART 
wall N C1, SMART wall N C2, FKL. Od spoločnosti Saint-Gobain Construction Products SK a.s., 
Divízia ISOVER – Isover TF, Isover TF PROFI, Isover TF Prim, Isover NF 333. Od spoločnosti 
ROCKWOOL, a.s., – FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FRONTROCK L. Použitie izolantu 
z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom s pevnosťou v ťahu kolmo k rovine dosky TR CS(10)30 sa 
v ČR neodporúča a v SR je v rozpore s požiadavkami národnej normy STN 72 7221. Všetky fasádne 
dosky z MW v systémoch PROFI by teda mali vykazovať pevnosť v tlaku minimálne CS(10)30. 
 
Na lepenie izolantu z EPS použijeme tenkovrstvovú cementovú maltu PROFI UNI AM alebo penu PROFI 
PURTHERM. Na lepenie izolantu z minerálnej vlny použijeme tenkovrstvovú cementovú maltu PROFI UNI 
AM alebo bezcementový lepiaci tmel PROFI SPACHTEL ZF. 

Pri miešaní malty postupujeme podľa návodu na obale. Lepiacu maltu nanášame vždy na rub dosiek 
po obvode v páse šírky cca 70 mm a bodovo v 3 bodoch s priemerom cca 120 mm v pozdĺžnej osi 
dosky (platí pre formát dosky 1000 x 500 mm) tak, aby krytie rubu dosky maltou bolo minimálně  
40 % plochy, pozri obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosky izolantu je možné lepiť pri dostatočnej rovinnosti podkladu aj celoplošne, pozri obr. 4.  

 

 

Obr. 4 - celoplošné lepenie izolantu 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 

Obr. 3 - lepenie izolantu na rámček a body 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 
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Pred nanášaním lepiacej alebo stierkovej malty na povrch dosiek z minerálnej vlny skupiny TR 10 
je nutné v súlade s pokynmi výrobcu týchto materiálov vykonať najskôr zatrenie riedkej malty 
do povrchu dosky pod následne nanášanú maltu štandardnej konzistencie. V prípade peny PROFI 
PURTHERM sa vykonáva aplikácia pomocou pištole. Regulačným ventilom pištole sa nastaví pruh 
lepidla na priemer cca 3 cm a lepidlo sa nanesie po obvode dosky a taktiež v ploche v tvare 
znázornenom na etikete produktu. 
Lepiaca malta nesmie byť nanesená na bočných plochách izolačných dosiek a ani sa nesmie pri lepení 
vytlačiť do škár medzi nimi. Dosky kladieme od zakladacej (soklovej) lišty vzostupne na väzbu v ploche, 
pozri obr. 5 aj na nárožiach, pozri obr. 6. Dosky sa lepia na tesný zraz. Pokiaľ sa používa zvyškov dosiek, 
musí mať vždy celý rozmer výšky dosky a šírku pri polystyréne minimálne 150 mm a pri minerálnej vlne 
minimálne 250 mm. 
 

Zvyšky dosiek sa snažíme rozmiestniť jednotlivo v ploche ETICS tak, aby bolo možné zachovať pravidelný 
systém rozmiestnenia kotiev v ploche ETICS (štvorcová sieť 500 x 500 mm) pri prednostnom kotvení 
dosiek v ich rohoch. Pokiaľ vzniknú škáry medzi doskami izolantu väčšie ako 2 mm, musia sa vyplniť 
používaným tepelnoizolačným materiálom. Alternatívne je možné škáry medzi doskami izolantu vyplniť 
nízkoexpanznou PU penou s triedou reakcie na oheň „B“ (podľa STN EN 13501-1) v celej hrúbke dosiek. 
Škáry medzi tepelne izolačnými výrobkami so šírkou väčšou ako 5 mm sa nepripúšťajú (revízia 
ČSN 73 2901:2017). Rovinnosť vonkajšieho líca izolantu pri lepení priebežne kontrolujeme (na kontrolu 
rovinnosti líca nalepeného izolantu je odporúčaná 2 m lata). Na nároží a pri hranách otvorov sa odporúča 
lepiť izolačné dosky s presahom cca 10 mm cez očakávanú hranu s tým, že po vytvrdnutí lepiacej hmoty 
je možné hranu presne zarezať a zabrúsiť. 

 

 
 
 Obr. 7 - kladenie izolantu pri zmene podkladu 
 
 

Obr. 5 - kladenie izolantov v ploche 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 

Obr. 6 - kladenie izolantu na nároží 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 



7 MONTÁŽNÍ NÁVOD | ETICS PROFI 

Pri fasádnych otvoroch je ďalej nutné osadiť izolačné dosky v ploche fasády s takým presahom, aby 
následne prekryli aj vrstvu izolantu, lepenú na ostení a nadpraží otvorov. Viditeľná časť okenného či 
dverného rámu by mala mať po zateplení zhodnú šírku po celom obvode. Škáry medzi doskami izolantu 
musia byť vzdialené najmenej 100 mm od rizikových miest v podklade, tzn. od zmien hrúbky konštrukcie 
prejavujúcej sa na povrchu podkladu a od rozhrania materiálov v podklade, pozri obr. 7, 8 a 9. 
 

       
 

Obr. 8 - kladenie izolantu okolo otvoru         Obr. 9 - kladenie izolantu pri odskoku v ploche 
 

Ak nie je povrch dosiek z polystyrénu do 14 dní od nalepenia opatrený základnou vrstvou, alebo inou 
ochranou proti účinkom UV žiarenia, musí sa odstrániť povrchová vrstva dosiek, degradovaná UV 
žiarením (prebrúsiť). Toto brúsenie povrchu nalepených dosiek je nutné vždy považovať za núdzové 
riešenie a nie je preto možné ho vopred zahrnúť do individuálneho návrhu technologického 
postupu montáže. V prípade aplikácie dosiek zo šedého polystyrénu je treba skladovať tieto dosky takým 
spôsobom, aby neboli vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Pri lepení týchto dosiek je tiež nutné 
opatriť lešenie ochrannými sieťami. Pri nedodržaní tejto požiadavky dochádza k deformáciám dosiek 
izolantu ak vzniku medzier medzi doskami. Nalepené dosky z minerálnej vlny by nikdy nemali zostať 
bez ochrany voči zrážkovej vode. Spotreba lepiacej malty na lepenie dosiek je 3-6 kg suchej zmesi 
na 1 m2 podľa drsnosti a rovinnosti podkladu. Lepený spoj medzi nosným podkladom a doskou 
izolantu má pri všetkých systémoch ETICS PROFI základnú nosnú funkciu. Tomu je nutné 
prispôsobiť starostlivosť a dohľad pri vykonávaní a kontrole fázy lepenia. Špecifikácia jednotlivých 
typov izolantu je uvedená v technických listoch pre jednotlivé systémy PROFI ETICS. 

1.6. Mechanické upevnenie tepelnoizolačnej vrstvy kotvami 
S technologickou prestávkou minimálne 48 hodín od nalepenia vykonáme mechanické upevnenie 
nalepenej vrstvy izolantu k podkladu pomocou plastových tanierových kotiev pre ETICS (EAD 33096-
00-0604:2016). Je potrebné rešpektovať skutočnosť, že receptúra lepiacej malty je navrhnutá na hrúbku 
lepiaceho lôžka do 20 mm. Pokiaľ má vrstva lepidla väčšiu hrúbku, k zatvrdnutiu vrstvy lepidla dochádza 
neskôr, a preto je potrebné technologickú prestávku úmerne predĺžiť. 

 
Pri návrhu mechanického upevnenia ETICS je potrebné dodržiavať tieto zásady: 
– druh, typ, rozmer, počet a rozmiestnenie kotiev určuje projektová dokumentácia ETICS pre konkrétny 

prípad zatepľovaného objektu so zohľadnením rozmerov stavby a jej polohy, 
– pre izolant hrúbky nad 100 mm sa odporúča prednostne navrhovať plastové kotvy so zápustnou 

 montážou, doplnené tepelnoizolačnou zátkou na elimináciu nežiaducich vplyvov bodových 
   tepelných mostov, pozri obr. 10, 
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– pre zápustnú montáž pri upevňovaní izolantu MW TR 10 je dôrazne odporúčané s odkazom 
   na revidovanú ČSN 73 2902:2020 použiť priestorovo tvarovaný tanier, ktorého rozširujúca 
   príruba bude v priamom kontakte so základnou vrstvou ETICS, 
– každá plastová kotva musí byť bezpodmienečne umiestnená tam, kde je pod doskou izolantu 
   podložka zo stuhnutej lepiacej hmoty, teda na obvodový rámček alebo do polohy lepiaceho terča 
   pod doskou, napr. pozri obr. 11 – preto je nutné v rámci návrhu mechanického upevnenia ETICS 
   upresniť aj spôsob lepenia dosiek izolantu k nosnému podkladu podľa navrhnutého počtu kotiev, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– dosky z polystyrénu (EPS) je možné upevniť kotvami s plastovým aj kovovým rozperným tŕňom, 
– dosky z minerálnej vlny (MW) je možné upevniť výhradne kotvami s kovovým rozperným tŕňom, 
– pri izolante z minerálnej vlny hrúbky nad 120 mm sa odporúča použitie kotiev so skrutkovacím  
   aktivačným tŕňom, 
– pri kotvení do podkladu z pórobetónu a keramických blokov je nutné použitie plastových kotiev 
   so skrutkovacím aktivačným tŕňom, 
– obvyklá minimálna efektívna hĺbka kotvenia do pórobetónu je 65 mm (konkrétna hodnota je 
   uvedená v ETA kotvy), 
– poloha vrtu, priemer vrtáka a hĺbka vykonaného vývrtu závisí od druhu použitých kotiev a 
   materiálu podkladu, 
– os vyvŕtaného otvoru pre kotvu musí byť kolmá k podkladu, 
– do podkladu s dutinami alebo do podkladu z vysoko pórovitých hmôt sa vŕta bez príklepu, 
– tanier osadenej kotvy nesmie prečnievať cez vonkajšie líce izolantu, je nutné ho zapustiť minimálne 
   o 1 mm, pozri obr. 12, 

Obr. 11 - umiestnenie kotiev v izolantu 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 

Obr. 10 - zápustná montáž kotiev 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 
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– osadzovanie tanierovej kotvy sa vykonáva bez tŕňa, obvykle gumovou palicou, až po osadení tela kotvy  
   a jej zapustenie sa aktivuje rozperný tŕň, 
– chybne osadená (nepevne zakotvená, vyčnievajúca, deformovaná alebo inak poškodená) kotva sa musí 
   nahradiť novou kotvou v mieste svojho pôsobenia, 
– chybne osadená kotva sa obvykle odstráni a otvor v tepelnej izolácii sa vyplní použitým tepelnoizolačným 
   materiálom – ak nemožno kotvu odstrániť, upraví sa tak, aby nenarušovala rovinnosť budúcej základnej 
   vrstvy, 
– zapustené taniere osadených kotiev sa následne zatrú do roviny vonkajšieho líca izolantu 
  tenkovrstvovou maltou, určenou na vykonanie základnej vrstvy. 
 
Požiadavky pre navrhovanie a použitie mechanického upevnenia ETICS určuje norma ČSN 73 2902:2020. 
Mechanické upevnenie dosiek izolantu z expandovaného polystyrénu (EPS) tanierovými kotvami 
má pri Profi UNI-EPS základnú nosnú funkciu. Minimálny počet kotiev je 6 ks/m2. Pri voľbe 
kotevných schém je nutné rešpektovať formát použitých dosiek. 
 
Mechanické upevnenie dosiek izolantu z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákna 
tanierovými kotvami má u Profi UNI-MW taktiež základnú nosnú funkciu. Minimálny počet kotiev tu 
nesmie klesnúť pod 6 ks/m2. Pre izolant z MW hrúbky 100 mm a väčší sa odporúča minimálny počet 
kotiev 8 ks/m2 (je tu riziko významného zníženia fixačného efektu kotiev v škáre medzi doskami 
v prípade premáčania izolantu z MW). Minimálna hrúbka všetkých typov izolantu (MW, EPS, XPS) 
pri kompresnej zápustnej montáži kotiev je 100 mm. Zápustná montáž pri doskách z MW s priečnou 
orientáciou vlákna sa štandardne nepredpokladá. Výnimočné prípady konzultujte s výrobcom 
ETICS. 
 
Na mechanické pripevnenie izolantu je nutné použiť výhradne kotvy podľa technickej špecifikácie 
v ETA (európske technické schválenie) príslušného systému ETICS. Pre zápustnú montáž kotiev 
so zátkou do izolantu z MW skupiny TR-10 sa odporúča použiť špeciálny priestorovo tvarovaný 
tanier. Zápustná montáž do dvojvrstvových dosiek MW je povolená iba pri použití priestorovo 
tvarovaného rozširujúceho taniera (napr. Ejot VT-2G alebo fischer DT 110V). 
 
Pre rozmiestnenie kotiev v ploche sú záväzné schémy podľa ČSN 73 2902:2020 Príloha C takto: 
pre 6 ks/m2 schému C1, pre 8 ks/m2 schému C.2, pre 10 ks/m2 schému C.3 a pre 12 ks/ m2 schéma 
C5, pozri tab. 1. Odporúčané maximum počtu kotiev je 12 ks/m2. V prípade zistenia potreby vyššieho 
počtu kotiev kontaktujte výrobcu systému – pozri bod 1.13. 
 
 

Obr. 12 - povrchová montáž kotiev 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 
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6 ks/m² (schéma C1) 

  

8 ks/m² (schéma C2) 10 ks/m² (schéma C3) 

  

12 ks/m² - variant 1 (schéma C4) 12 ks/m² - variant 2 (schéma C5) 

  

14 ks/m² - variant 1 (schéma C6) 14 ks/m² - variant 2 (schéma C7) 

  

16 ks/m² - variant 1 (schéma C8) 16 ks/m² - variant 2 (schéma C9) 

 
Tab. 1 - kotviace schémy pre rôzny počet kotiev v ks/m² 

 
Iné schémy rozmiestnenia kotiev v ploche a predovšetkým použitie tzv. V-schémy kotvenia je 
zakázané. Pozor! Uvedené schémy garantujú predpísaný počet kotiev na 1 m2 iba pri formáte dosky 
500 x 1000 mm. Z tohto dôvodu je nutné používať prednostne tento formát dosiek. Pre iný formát 
dosiek je nutné počet a rozmiestnenie kotiev v doske prepočítať. Zvolenej schéme je nutné 
prispôsobiť bodové lepenie tak, aby každá kotva bola osadená v mieste tuhej podložky pod doskou 
izolantu. 
Aktuálna špecifikácia prípustných kotiev je uvedená v technických listoch pre jednotlivé systémy 
ETICS PROFI. 
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1.7. Vykonávanie základnej (výstužnej) vrstvy 
Pred začatím prác je nutné určiť spôsob napojenia základnej vrstvy na okolité konštrukcie, predovšetkým 

na rámy výplní otvorov. Odporúča sa prednostne použiť špeciálne napojovacie lišty, ktoré vedľa 

estetického vzhľadu napojenia dávajú predpoklad dlhodobej garancie vodotesnosti detailu. Použitie 

vhodných napojovacích líšt je predpísané aj v revidovanej ČSN 73 2901:2017. Typ lišty sa volí v závislosti 

od hrúbky izolačného materiálu, veľkosti otvoru a spôsobu umiestnenia výplne otvoru, pozri tab. 2. 

 

 

 

 

 

Soklovú lištu z hliníka je treba chrániť v mieste styku odkvapnice so základnou vrstvou pred alkalickou 

koróziou ochranným plastovým návlekom z ponuky výrobcu ETICS. Plastový návlek napojujeme na zraz, 

vždy mimo miesta napojenia chráneného hliníkového zakladacieho profilu. Na vytvorenie základnej vrstvy 

použijeme tenkovrstvovú maltu PROFI UNI AM a výstužnú tkaninu zo sklených vlákien podľa špecifikácie 

uvedenej v technickom liste systému ETICS. Maltu pripravíme podľa návodu na obale. 

POZOR! Pri vykonávaní základnej vrstvy na doskách z minerálnej vlny TR 10 je nutné v súlade 

s pokynmi výrobcov dosiek pred nanesením malty štandardnej konzistencie vykonať penetráciu 

povrchu (zatrenie) dosky redšou lepiacou maltou rovnakého typu. Riedka malta sa zatiera do líca 

dosiek celoplošne. 

 

Na vykonané penetračné zatrenie robíme bez odkladu ďalšie vrstvy. Na izolant sa najskôr osadia 

ukončovacie, nárožné a dilatačné profily a prípadné zosilňujúce vystuženie, pozri obr. 13 a 14.  

 

 

Tab. 2 - vhodnost použitia napojovacích líšt 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 
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Lišty aj zosilňujúce vystuženie sa osadzujú vtlačením do nanesenej vrstvy malty. Miesta s predpokladanou 

koncentráciou napätia, tzn. rohy fasádnych otvorov a styk ostenia / nadpražia, sa vystužia v rohoch 

prírezmi sklenenej tkaniny o rozmere najmenej 300 x 200 mm, situovanými diagonálne k priebehu osnovy 

celoplošnej výstuže (uhol 45°), pozri obr. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - umiestenie diagonálnej výstuže 

Na styku dvoch rozdielnych izolantov bez priznanej škáry sa musí vykonať pás zosilňujúceho vystuženia 

s presahom najmenej 150 mm na každú stranu od styku (celková šírka zosilňujúceho vystuženia je teda 

minimálne 300 mm). Základnú vrstvu vykonávame nanášaním rozmiešanej tenkovrstvovej malty 

na povrch suchej a čistej izolačnej dosky.  

V miestach konštrukčných dilatácií v podklade je nutné vykonať dilatáciu aj v celom zatepľovacom súvrství. 

Ide takmer vždy o dilatačné škáry orientované zvisle. Obvyklá aktívna šírka dilatačnej škáry priznanej 

vo fasádnom líci je 10 mm. Na úpravu dilatačnej škáry sa použijú profily z technickej špecifikácie výrobcu 

ETICS. V prípade potreby kontaktujte technický servis výrobcu. 

Postup pri vykonávaní základnej vrstvy je nasledujúci. Najprv pripravenú maltu zatrieme rovnou stranou 

hladidla do podkladu (dôležité pre zaistenie potrebnej prídržnosti) a následne rozotrieme potrebné 

množstvo malty v ploche zubovým hladidlom (obvykle so zubom 8 x 8 mm). Nanesená vrstva sa vystužuje 

Obr. 13 - montáž rohového profilu 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 

Obr. 14 - montáž nadpražného profilu 

Zdroj: EAE – EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS 
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vtlačením výstužnej tkaniny zo sklených vlákien v celej ploche až k okrajom. Výstužná tkanina musí byť 

uložená bez záhybov a riadne vypnutá. Presah pásov výstužnej tkaniny na všetkých stykoch (bočné aj 

čelné) musí byť najmenej 100 mm. Vložená výstužná tkanina sa rovnou stranou hladidla vyrovná a zatlačí 

do malty, a podľa potreby zatrie ďalšou maltou. Požadovaná hrúbka základnej vrstvy je 3-4 mm krytie 

výstužnej tkaniny je minimálne 1 mm v ploche a minimálne 0,5 mm v mieste stykov výstuže presahom. 

Hrúbka základnej vrstvy nesmie v žiadnom mieste klesnúť pod 2 mm. Celková hrúbka základnej 

vrstvy by nikde nemala presiahnuť 6 mm. Hodnota odchýlky miestnej rovinnosti základnej vrstvy 

zistená 1 m latou nesmie prevyšovať hodnotu veľkosti maximálneho zrna vrchnej omietky zvýšenú 

o 0,5 mm (pozri čl. 8.12 ČSN 73 2901:2017). Prípadné dekoratívne prvky sa lepia na dokončenú základnú 

vrstvu až po jej vyzretí, tzn. minimálne za 5 dní. Škára po ich obvode sa tesní pružným tmelom, ktorého 

špecifikáciu predpisuje výrobca dekoratívneho prvku. Vykonanú základnú vrstvu je nutné chrániť 48 hodín 

pred účinkami priameho dažďa, pred mrazom a pred silným vetrom. 

Základná vrstva podľa posledných skúseností z praxe nie je schopná ani po svojom vytvrdnutí 

dlhodobo sama zabrániť prieniku zrážkovej a povrchovo kondenzačnej vody do izolantu v jej 

podklade, a to ani v prípade opatrenia základnej vrstvy penetračným náterom pod omietku. Preto 

je nutné vždy zaistiť bez odkladu vykonanie vrchných vrstiev ETICS vrátane omietky. Do doby 

vykonania kompletnej povrchovej úpravy ETICS je nutné základnú vrstvu chrániť 

pred premočením (hnaný dážď – zakrytie plachtou). Táto požiadavka je obzvlášť významná 

v prípade použitia izolantu z MW. Spotreba malty pre výstužnú vrstvu požadovanej hrúbky cca 3 mm je 

podľa druhu použitého izolantu 4-6 kg suchej maltovej zmesi na 1 m2. 

1.8. Základný náter (penetrácia) podkladu pod omietkou 
S technologickou prestávkou minimálne 48 hodín (minimálne 5 dní pri silikátových omietkach!) 

od dokončenia základnej vrstvy vykonáme základný náter pod omietku. Platí zásada, že pred vykonaním 

náteru musí základná vrstva úplne vyschnúť! Pred zahájením je vhodné overiť alkalitu podkladu 

orientačnou skúškou fenolftaleínom. Na vykonanie základného náteru sa použije materiál PROFI UNI 

PUTZGRUND. Základný náter sa obvykle farbí na odtieň zhodný s farbou konečnej povrchovej úpravy. 

Na farbenom nátere je nutné trvať pri ryhovanej štruktúre. Základný náter sa nanáša štetcom alebo 

valčekom. Kolorované a plnené nátery je nutné pred aplikáciou dôkladne premiešať a použiť v koncentrácii 

dodanej výrobcom (pozor na separačné účinky preriedených plnených náterov), pozn., pozri názvoslovie 

ČSN 73 2901:2017. 

1.9. Konečná povrchová úprava ETICS 
Povrchovú úpravu systémov PROFI ETICS tvoria štruktúrované omietky s disperzným spojivom – PROFI 

ANTI-AGING PUTZ a silikóndisperzným spojivom – PROFI SILIKONHARZPUTZ. Prípustné varianty 

skladieb sú uvedené v technickej špecifikácii jednotlivých systémov. Vykonávanie vrchnej štruktúrovanej 

omietky zahŕňa dve fázy s vlastnými špecifickými nárokmi na realizáciu. 

POZOR! Pred začatím fázy vykonávania vrchnej omietky skontrolujte šírku medzery medzi lešením 

a omietaným povrchom. Pokiaľ medzera neumožní plynulý priechod hladidla, používaného 

na natiahnutie a štruktúrovanie povrchu omietkovej vrstvy, možno očakávať problémy 

pri požiadavke na dosiahnutie rovnomernej štruktúry v ploche. 

Pre prvú fázu, naťahovanie omietkoviny na penetrovaný podklad, je nutné zaistiť vrstvu omietkoviny 

rovnomernej hrúbky, zodpovedajúcej veľkosti zrna. K tomu je potrebné hladidlo s dostatočnou tuhosťou, 

obvykle hladidlo s listom z nerezovej ocele. Pri naťahovaní treba ďalej dbať na to, aby sa omietka na okraji 

pracovného záberu neroztierala „do stratená“ a nevytvárala tak v miestach budúceho napojenia rýchlo 

zasychajúce kliny, ktoré následne vedú k vzniku miest s odlišnou štruktúrou. Štruktúrovanie natiahnutej 

vrstvy omietok sa vykonáva vo vhodnom časovom odstupe po zavädnutí omietkoviny obvykle plastovým 

hladidlom. Doba zavädnutia natiahnutej omietkovej vrstvy je v priebehu sezóny premenlivá s väzbou 

na teplotu, vlhkosť a prúdenie okolitého vzduchu. Prácu v priebehu smeny je nutné organizovať tak, 

aby sa ráno nezačínalo s nanášaním omietok na plochách, oslnených vychádzajúcim slnkom 
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(obvykle východná alebo juhovýchodná fasádna plocha). Riziko poškodenia diela hrozí 

predovšetkým v prípadoch chladných nocí a jasnej oblohy ráno, kedy došlo opakovane (a to nielen 

pri omietkach PROFI) k lokálnym zmenám farebného odtieňa zatienených a nezatienených miest 

(napr. odtlačok lešenia na fasáde). Ide o dôsledok nerovnomerného ohrevu zrejúcej vrstvy 

pigmentovanej omietky od vychádzajúceho slnka. 

Za účelom zabránenia prehrievania fasády pri aplikácii na zatepľovací systém by farebný odtieň 

prefarbenej omietky mal mať činiteľ svetelnej odrazivosti väčší ako 25 %. Pri izolante z minerálnej vaty 

s hrúbkou väčšou ako 180 mm by farebný odtieň prefarbenej omietky mal mať činiteľ svetelnej odrážavosti 

väčší ako 30 %. 

Pri použití disperzných, silikónových ale predovšetkým silikátových omietkovín je nutné chrániť nekryté 

fasádne prvky a výplne otvorov pred znečistením. Štrukturálne omietkoviny s veľkosťou zrna pod 1,5 mm 

všeobecne nie sú vhodné na povrchové úpravy zatepľovacích systémov ETICS (nižšia mechanická 

odolnosť vrchného súvrstvia na izolante). 

 

POZOR! Silikátové omietky je nutné vykonávať iba v období, kedy je možné po celú dobu aplikácie 

a zrenia omietok garantovať približne rovnaké poveternostné podmienky (vplyv obsahu vlhkosti na 

farebný odtieň). 

1.10. Dokončovacie práce 
Všetky detaily prestupov a nadväzností na okolité konštrukcie svojim riešením a prevedením musia vylúčiť 

vznik tepelných mostov a zatekanie zrážkovej vody do tepelnoizolačného súvrstvia ETICS. Tam, kde tento 

efekt nebol dosiahnutý použitím vhodného profilu, je potrebné vykonať tmelenie škár a konštrukčných 

nadväzností, obvykle MS polymérnym tmelom. Všetky nekryté vodorovné plochy na fasáde sa odporúča 

oplechovať. Pre návrh a vykonávanie klampiarskych prvkov platia ustanovenia STN 73 3610 Klampiarske 

práce stavebné. Pri výbere plechu pre priamy kontakt s alkalickým materiálom (výstužná vrstva) treba 

rešpektovať požiadavky citovanej normy. Odporúča sa prednostne používať oceľové pozinkované plechy 

s organickým povlakom. 

Poznámka: Pokyny pre údržbu a používanie ETICS sú k dispozícii u výrobcom školeného zhotoviteľa 

ETICS. 

1.11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montáži 
Pri realizácii kontaktného zateplenia je potrebné rešpektovať platné zákonné bezpečnostné predpisy, 
predovšetkým ustanovenia pre práce vo výške. Použité malty obsahujú portlandský cement, ktorý je 
hodnotený ako látka dráždivá, omietkoviny potom polymérna disperzia alebo draselné vodné sklo, ktoré 
môžu mať senzibilizujúce účinky na pokožku a sliznice. 
 
 
Zdravotné riziká pri montáži:  
Zdravotné spracovateľské riziká jednotlivých komponentov ETICS je možné zistiť na obaloch alebo 
v Kartách bezpečnostných údajov (Karty bezpečnostných údajov pre jednotlivé komponenty PROFI 
ETICS sú k dispozícii na www.profibaustoffe.cz). 
 
Zdravotné riziká používateľa stavby po dokončení diela: 
V súčasnej dobe nie sú známe. 

1.12. Technický servis výrobcu ETICS 
Technický a obchodný servis je zaisťovaný výrobcom systému, tzn. firmou: 
Profibaustoffe CZ, s.r.o.  
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno  
Tel.: + 420 511 120 310 
e-mail: info@profibaustoffe.cz 

http://www.profibaustoffe.cz/
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Odborné školenie realizačných kapacít je zabezpečované v spolupráci s vlastnými či externými 
špecialistami. 
 
Školenie organizačne zaisťuje: 
Ing. Eduard Rovnaník, CSc., Tel: +420 602 702 042, e-mail: eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz 
 
 

Tento návod na montáž bol vytvorený na základe našich vlastných skúseností a znalostí a aktuálneho 

stavu vývoja vedy a techniky. Tu uvedené postupy a odporúčania predstavujú vo všeobecnom zmysle 

optimálne a bezpečné riešenia, ale nezbavujú spracovateľov zodpovednosti za preverenie vhodnosti tohto 

postupu pri použití v konkrétnych podmienkach. Ako autor tohto montážneho návodu si vyhradzujeme 

právo zmien a chýb. 
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