
Zateplení stěn a fasád
Vnější tepelně izolační 
kompozitní systémy (ETICS)



O společnosti

Rigips, s.r.o. je členem koncernu
Saint-Gobain, který jakožto světový
výrobce a distributor zpracovává suro-
viny (sklo, keramiku, plasty, litinu atd.)
na moderní produkty každodenního
života a vyvíjí materiály budoucnosti.

Počátky Saint-Gobainu spadají do
Francie 17. století, půldruhého století
nato překračuje Saint-Gobain hranice
Francie a dnes již působí ve více než 
50 zemích světa, kde sdružuje na 
1 200 společností a  zaměstnává více
než 200 000 lidí 70 národností.

Saint-Gobain, evropský a světový
lídr ve všech svých obchodních 
odvětvích, patří do první stovky 
světových průmyslových korporací. 

V České republice má společnost
Rigips již patnáctiletou tradici.
Ve svých třech výrobních závodech

● v Českém Brodě a České Skalici
(pěnový polystyren)

● v Horních Počaplech na Mělnicku
(sádrokartonové desky)

vyrábí produkty nejvyšší světové kvality
srovnatelné s předními evropskými
výrobci a splňuje nové normy zaváděné
v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu
Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje
na 345 mil. eur na výzkum a vývoj,
využívá společnost Rigips know-how 
z celého světa, a je tedy špičkově 
připravena vyjít vstříc přáním 
a požadavkům svých zákazníků.

Světová jednička v sádrokartonu 
a sádrových omítkách

Světová jednička v izolačních 
materiálech

Evropská jednička v distribuci 
stavebních materiálů

Energetické štítky pro budovy
Také budovy, stejně jako dnes ledničky, pračky a další elektrické spotřebiče, budou
od roku 2009 označeny energetickým štítkem. Tak se konečně zákazník dozví, jak

úspornou budovu nebo byt za
své peníze dostává, a nebude
kupovat „zajíce v pytli “. 
Budovy projektované na
minimální požadavky platné
ČSN 73 0540 budou zařazeny
do kategorie C. Pro úspornější
budovy v kategorii A nebo B
bude nutno použít kvalitnější
tepelně izolační obálku. 
Energetický štítek bude hrát
zásadní roli např. při zadávání
projektů, koupi domu, 
sjednávání nájmu, oceňování
budov atd.

Význam tepelných izolací 
neustále roste

Doporučené normové hodnoty Požadované normové hodnoty  

Doporučené tloušťky
tepelné izolace EPS 70 F fasádní 
dle ČSN 73 0540
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[W/(m2.K)] [(m2.K)/W] [mm] [W/(m2.K)] [(m2.K)/W] [mm]

Stěnová konstrukce lehká (100 kg/m2 a méně) 0,20 4,83 180 0,30 3,16 120

Stěnová konstrukce těžká (nad 100 kg/m2 ) 0,25 3,83 150 0,38 2,46 100

Dimenzování EPS pro stěny dle ČSN 73 0540

Grafická podoba 
Energetického 
štítku obálky 
budovy, který 
vyjadřuje 
nejvýznamnější 
položku v celkovém 
hodnocení budovy. 
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V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací 
na snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných 
tepelných izolací. Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno 
snížit spotřebu energie na vytápění až o 60 %, u nízkoenergetických domů až 
o 90 % oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investic se 
pohybuje od několika měsíců do několika let. V nových evropských normách 
se tak setkáváme s účinnými tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených tloušťkách 
(běžně 100 – 250 mm). Optimálním řešením je vytvoření souvislé tepelně izolační
obálky budovy bez tepelných mostů. Tento požadavek se týká nejenom střechy 
a stěn, ale samozřejmě také konstrukcí ve styku se zeminou, jakými jsou oblasti
soklu, suterénní stěny a podlahy, případně základové desky. 
Díky výborným vlastnostem a nízkým pořizovacím nákladům je pěnový polystyren
materiálem, bez něhož v současnosti není možné energeticky hospodárné 
a cenově dostupné stavění.
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Kvalitně zateplený rodinný nízkoenergetický dům
Kvalitně zateplené
stěny nevykazují
jakákoliv oslabená
místa a jejich 
teplota se blíží
teplotě okolí. 
Použité trojité
zasklení vykazuje
pouze mírně vyšší 
teplotu, než je teplota stěny. Budova je zařazena do kategorie
energetické náročnosti A.

Aktuálně zateplovaný bytový dům
Zcela názorně 
je vidět účinek
zateplení 
u objektu, který 
se právě zatepluje.
Ještě nezateple-
nou částí zcela 
jednoznačně
majitelům „utíká“
výrazně více tepla, než částí již zateplenou.

Spolu s neustálým zvyšováním cen energií se stále více stává aktuální problematika tepelných ztrát a jejich 
diagnostikování. Moderní metodou, která může konkrétním způsobem poskytnout velmi cenné informace 
o kvalitě stavebních konstrukcí, je termografie. Termosnímky z termokamery nám u rekonstrukcí i novostaveb
umožní uvidět nedostatky, které zatím jen tušíme. 
Termografie je také často využívána při kontrole zateplovacích prací. Je prokázáno, že na akcích, kde se 
s kontrolou prací pomocí termografie smluvně předem počítá, se dosahuje výrazně vyšší kvality práce.

Jak pracuje termokamera?
Termokamera nekontaktním způsobem snímá infračervené záření vyzařované z povrchu objektu. Záření je přes speciální
objektiv a čip transformováno na nám viditelný obraz. Termosnímek z termokamery je poté korigován a vyhodnocován
pomocí speciálního programu. Je třeba zdůraznit, že řada nedostatků stavební konstrukce je z termogramu na první pohled
patrná i laikovi. Zjednodušeně řečeno tam, kde se na venkovních termosnímcích v zimě zobrazuje nejvyšší teplota povrchu,
tam teplo z domu uniká výrazně více než jinde. Avšak komplexní a kvalifikované vyhodnocení termosnímků mohou provádět
pouze specializovaná diagnostická pracoviště. Kvalita termokamery je shodně jako u digitálních fotoaparátů posuzována 
především dle rozlišení použitého čipu. Moderní typy umožňují současné pořízení termosnímku a reálné fotografie. 
Tím se výrazně zvyšuje její názornost a vypovídací schopnost.   

Příklady použití termokamery pro vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových pláštích budov 

Zděný rodinný dům – stáří cca 23 let, okna před výměnou

Na termografiích jsou zřetelně vidět tradiční místa, kudy nám teplo nejčastěji ve velké míře 24 hodin denně z objektu uniká.
Jedná se především o oblasti překladů, věnců a soklu. Tyto nedostatky budou odstraněny zateplením objektu fasádními 
deskami EPS tl. 120 mm a soklovými deskami tl. 100 mm

Termografie pomáhá odhalovat slabiny domů

Rodinný dům – novostavba z cihel typu THERM tl. 440 mm 
Na termosnímcích jsou zřetelně vidět
oslabená místa. Protože nebyla použita
tzv. teplá malta, jako výrazné tepelné
mosty se kromě uložení překladů 
zobrazily veškeré maltové spáry. 
Budova bez zateplení by byla zařazena
do kategorie energetické náročnosti C.
Investor se rozhodl pro zateplení 
fasádními deskami EPS tl. 80 mm. 
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Základní vlastnosti výrobků 
z pěnového polystyrenu (EPS) Rigips
Pěnový polystyren patří mezi nejpoužívanější tepelně izolační materiály. Dlouhodobé úspěšné používání tepelných izolací 
z pěnového polystyrenu na celém světě prokázalo, že výborných vlastností EPS je možno výhodně využít v celé řadě stavebních
konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, fasád, podlah i stropů. V textu je použito značení EPS dle nové ČSN EN 13 163.
Konkrétní aplikace musí splňovat obecné požadavky technických podkladů Rigips, s.r.o., Sdružení EPS ČR, platných technických
norem a konkrétního projektu.

Výborné tepelně izolační vlastnosti
Pěnový polystyren výborně tepelně izoluje. Vyznačuje se 
velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti, což je dáno
jeho buněčnou strukturou skládající se z mnoha uzavřených
buněk tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch. Moderní
technologie posunují hodnoty součinitele tepelné 
vodivosti na novou úroveň – např. λD=0,036 W/m.K
pro EPS 100.
Nejnovější surovina NEOPOR umožňuje dokonce vyrábět
desky EPS s λD=0,030 W/m.K.

Jednoduchá recyklovatelnost – příklady:
● polystyrenbetony 
● zahradní substráty 
● tepelně izolační zásypy
● zpětná recyklace do výrobku 
● termická recyklace 
EPS je dobrým příkladem efektivního a zároveň ekologického využití přírodních zdrojů.

Velmi nízkou nasákavost oceníme například při:
● aplikaci tepelných izolací při zhoršených klimatických podmínkách
● případném zatečení do konstrukce
● zvýšené kondenzaci v konstrukci
● nesprávně provedených detailech (napojení na okna atd.)

Cenová výhodnost
EPS Rigips i při vynikajících vlastnostech zůstává cenově výhodný. Je to způsobeno především nízkou
energetickou náročností při výrobě a používáním moderních technologií.  Cenově výhodnými zůstávají
i zakázkové systémy. 

Minimální hmotnost se příznivě projevuje mnoha způsoby:
● minimální zatížení nosné konstrukce u novostaveb
● minimální přitížení konstrukcí u rekonstrukcí budov
● nízké náklady na transport od výrobce a následně na stavbě
● efektivní, fyzicky nenáročná a příjemná aplikace
Hmotnost tepelné izolace nabývá na významu, neboť kvalitní tepelně izolační vrstvy dle nové 
ČSN 73 0540 dosahují stále větších tlouštěk, na fasádách běžně 80-200 mm (viz tabulka 1).

Teplotní stabilita
Pěnový polystyren EPS je určen pro trvalé aplikace s teplotami do 80 °C. Tato odolnost vyhovuje všem
nárokům běžných stavebních konstrukcí (střechy, fasády,…).

Vysoká pevnost v tlaku, tahu i ohybu
Vysoká pevnost EPS Rigips zajišťuje odolnost zateplených fasád proti průrazu při nízké spotřebě materiálů
na lepení a armování. Zároveň je možno EPS používat také pro střešní terasy, průmyslové podlahy apod.
Desky z EPS Rigips běžně vykazují pevnosti v tlaku větší než 70 kPa při 10% lin. deformaci. Trvalá zatíži-
telnost EPS 100 F je stanovena hodnotou 20 kPa (t.j. 2 000 kg/m2). Vynikající mechanické vlastnosti EPS
Rigips dovolují bez zvláštní úpravy navrhovat i velmi účinné tepelné izolace v tloušťkách okolo 200 mm.
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Ochrana proti hluku
Při zvýšených požadavcích na útlum hluku je možno po aplikaci speciálních akustických oken a dveří,
které mají největší vliv na neprůzvučnost stěnové konstrukce, použít speciální desky Silence dB Plus.
Tyto EPS desky díky své nízké dynamické tuhosti dokáží snížit index vzduchové neprůzvučnosti až o 17 dB.

Požární bezpečnost
V poslední době byla velká pozornost věnována otázce požární bezpečnosti konstrukcí s EPS. Oproti 
dříve dodávaným materiálům (stupeň hořlavosti C2 nebo C3) se dnes ve stavebnictví používají pouze
samozhášivé materiály s třídou reakce na oheň E.
EPS stejně jako řada jiných vynikajících materiálů organického původu (např. dřevo, asfalty) neodolává
dlouhodobému působení ohně. Proto je tento materiál vždy zabudováván do konstrukce pod ochrannou
vrstvu (omítky, sádrokarton,...). Celková požární odolnost konstrukce je tak vždy stanovována na celé
konstrukci včetně všech krycích vrstev a povrchových úprav. Tyto požadavky jsou zakotveny také v nové
evropské požární normě ČSN EN 13 501-1 „Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1:

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň“.
Dle nové ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná
ustanovení, která zpřesňuje dosavadní požární normy, 
čl. 3.1.3, se zateplovací systém hodnotí zásadně jako celek
(povrchová úprava, tepelná izolace, upevňovací prvky atd.). 
Pro dodatečné zateplování je možno používat zateplovací
systémy ETICS, které splňují třídu reakce na oheň B, izolant
musí být alespoň reakce na oheň E a povrchová vrstva musí
vykazovat index šíření plamene Is = 0 mm.min-1.
Tomu odpovídají kvalitní certifikované zateplovací systémy.
Použití zateplovacích systémů s EPS je omezeno do výšky
22,5 m, nad tuto výšku se používají zpravidla zateplovací
systémy s minerální plstí. Pro novostavby se v některých 
případech používá kombinace EPS a MW.

Přiměřená paropropustnost EPS je zřejmá z následujícího porovnání faktoru dif. odporu μ: 
● běžné zdivo – μ = cca 10
● EPS Rigips – μ = cca 30
● měkké dřevo – μ = cca 150
● pěnové sklo – μ = cca 70 000
Uvedené hodnoty ukazují, že EPS patří ke středně propustným materiálům z hlediska propustnosti 
pro vodní páru, což je výhodné zejména u nevětraných konstrukcí (střechy, fasády apod.).

Zdravotní nezávadnost
EPS je v současnosti jediným rozsáhle používaným tepelně izolačním materiálem, na který nemusí být
vydáván bezpečnostní list, neboť při výrobě ani užití nevytváří zdravotní riziko. EPS splňuje nejpřísnější
kritéria zdravotní nezávadnosti, což umožňuje jeho použití také v potravinářském průmyslu. Při práci
s EPS není nutno používat speciální ochranné pomůcky (např. respirátory apod.) ani při práci v uzavřených
místnostech či práci nad hlavou.

Odolnost proti stárnutí
EPS vynalezl Fritz Stastny (BASF) v roce 1949. Přes padesát let mnohostranného a dlouhodobého 
používání pěnového polystyrenu prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti nezměněny.
EPS není dlouhodobě odolný proti UV záření. Protože se však nikdy neužívá bez krycích vrstev, je toto
působení bezvýznamné.

Chemické vlastnosti
Pěnový polystyren lze kombinovat téměř se všemi běžnými stavebními materiály, jako je sádra, cement,
beton nebo asfalt. Výrobky z pěnového polystyrenu nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům. 

Biologické vlastnosti
Pěnový polystyren nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví ani netrouchniví,
neškodí mu ani půdní bakterie.

Zateplovací systém v průběhu (A) a po skončení (B) požární zkoušky. 
Certifikované systémy splňují požadavky požární bezpečnosti na nešíření
požáru.

A B



Vnější zateplení 
● vnější tepelně izolační kompozitní systémy ETICS 

(nejrozšířenější systém zateplení stěn)
● provětrávané zateplovací systémy
● tepelně izolační omítky
● sendvičové zdivo

Vnější zateplení je nejpoužívanějším způsobem zateplení.
Vytváří dokonalou tepelně izolační obálku kolem celé budovy
(jakýsi „teplý kabát”) bez výrazných tepelných mostů. 

Vnější zateplení
vytváří výraznou
ochrannou vrstvu
nosné konstrukce,
snižuje její teplotní
namáhání a zvyšuje
její akumulační
schopnost. 
Vnější zateplení se
provádí nejčastěji
jako vnější tepelně
izolační kompozitní
systémy ETICS
(External Thermal
Insulation Compo-
site Systems) bez
větrané mezery.
Tyto systémy byly
dříve označovány
jako kontaktní
zateplovací systémy
KZS.
Další používanou
variantou je prove-
dení provětrávané
(s větranou meze-
rou mezi tepelnou 
izolací a vrchním
lícem). 

Zde se tepelná izolace z EPS vkládá mezi prvky nosného roštu.
Dostatečná pevnost EPS umožňuje montáž nosného roštu
přes souvislou tepelnou izolaci – tak je možno eliminovat

tepelné mosty, které by jinak konstrukcí nosného
roštu vznikly.
Vrchní vrstvu větraného fasádního systému může
tvořit keramický obklad, sklo, vláknocementové 
šablony, dřevěné palubky, kovové lamely apod. 

Vnitřní zateplení
● izolační desky Rigitherm (často používané např. ve Francii)
● tepelně izolační omítky (poměrně malá účinnost,

vhodné především pro památkové objekty)
● tepelné izolace vkládané do nosného roštu

(např. pod palubky)

Způsob zateplování, který s sebou přináší některé výhody, 
ale také řadu úskalí. 

Výhody vnitřního zateplení:
● Možnost provádění po celý kalendářní rok.
● Nenarušení venkovního vzhledu fasády. 
● Relativně nízká cena.
● Není nutno budovat lešení a zařízení staveniště.

Nevýhody vnitřního zateplení 
● Tepelné mosty vzniklé u klasických zděných staveb prakticky

nelze odstranit.
● Nosné zdivo je namáháno výrazně většími teplotními 

rozdíly než zdivo bez vnitřní tepelné izolace, což může 
vést k jeho porušení.

● V konstrukci vzniká více zkondenzované vlhkosti. 
Zvýšená vlhkost je nebezpečná například u dřevěných 
trámových stropů, kde hrozí uhnívání trámů apod. 
Maximální množství kondenzátu je třeba vždy posoudit.

● Krabice elektroinstalací je třeba osazovat tak, aby nevznikl
výrazný tepelný most s možností kondenzace na dně 
– nebezpečí úrazu.

● Vnitřní izolace výrazně snižuje akumulaci zdiva. To způsobuje
rychlejší chladnutí stěn v zimě a přehřívání místností v létě.

● Dochází ke zmenšení interiéru místnosti.

Vnitřní zateplení systémem Rigitherm je velmi rozšířené
například ve Francii. Zde se využívá především u novostaveb
v kombinaci s nosnými stěnami tloušťky 200 mm ze skořepi-
nových betonových tvárnic. Po vyzdění stěn je celý obvod
budovy zevnitř tepelně izolován sendvičovým prvkem 
Rigitherm z tepelné izolace EPS a vrchní desky sádrokartonu.
Následně jsou dokončeny příčky, podlahy a podhledy ze 
sádrokartonu. Stropní konstrukce je často prováděna z EPS 
tvarovek ztraceného bednění a následně vybetonována. 
Tento systém umožňuje jednoduše
tepelně izolovat důležité detaily
(zejména připojení stropu 
a podlahy). Sádrokartonové příčky
tepelné mosty netvoří. V České
republice se tyto efektivní systémy
již také používají.
Systém Rigitherm je možno použít
i k dodatečnému zateplení stáva-
jících objektů. V tomto případě je
třeba co nejvíce eliminovat tepelné
mosty při napojení příčných stěn
a stropů. Konkrétní aplikace musí
být vždy odborně posouzena.

Nezateplený objekt

Průběh teplot v konstrukci

Interiér Exteriér

Interiér Exteriér

+ 20,0°

+ 13,9°
+ 12,5°

+ 0°

- 11,7°
- 12,8°
- 15,0°

+ 20,0°
+ 17,8°
+ 17,3°
+ 8,5°
+ 8,1°

+ 0°

- 13,7°
- 14,2°
- 15,0°

Varianty zateplení stěn staveb

Zateplený objekt

6
Další podrobné informace o vnitřním zateplování naleznete 
v katalogu Rigitherm – systém vnitřního zateplení stěn 
(k objednání či ke stažení v PDF na ww.rigips.cz). 
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Kompozitní tepelně izolační systémy
jsou moderním, elegantním způsobem
zateplování budov. Tato technologie
umožňuje jednoduchým způsobem
vytvářet sendvičové stěny vynikajících
parametrů. Výhodnost kontaktního
zateplování spočívá také v tom, že
jeho předností lze rychle a účinně 
využít jak u novostaveb, tak u rekon-
strukcí (dodatečného zateplování).
Doplněním kvalitní tepelné izolace 
z pěnového polystyrenu ke stávající
stěně tak investor získává mimořádně
účinnou konstrukci se souvislou 
tepelnou izolací.
Obyčejná stěna například z plných
cihel tloušťky 300 mm opatřená kon-
taktním systémem s tepelnou izolací
tloušťky 140 mm se obratem stává
konstrukcí s lepšími parametry než
celá řada nejnovějších jednovrstvých
staviv.
Zateplovací systémy nejsou ve vyspělé
Evropě žádnou novinkou. Přes 30 let
zkušeností z Německa a Rakouska 
prokazuje, že zateplovací systémy si
uchovávají svoje výborné vlastnosti 

po dobu desítek let. V České republice, stejně jako ve vyspělých státech Evropy, mají ETICS s pěnovým polystyrenem naprosto
dominantní postavení. Z celkového objemu desítek milionů m2 zateplených stěn ETICS bylo realizováno cca 90 % s tepelnou
izolací z pěnového polystyrenu EPS a pouze cca 10 % z ostatních materiálů (minerální plsť, korek, sláma apod.).

Proč zateplovat stěny izolačními systémy s EPS Rigips:
● lepší tepelně-technické vlastnosti (vlastnosti stěny je možno si zvolit)
● nižší provozní náklady na vytápění, případně na klimatizaci – každoroční úspora výdajů
● odstranění tepelných mostů (ostění, nadpraží, věnce, spáry mezi cihlami,….), které jsou hlavní příčinou kondenzace 

a následného růstu plísní na vnitřním povrchu stěn
● vyšší povrchová teplota a plné využití akumulace konstrukcí – zvýšení komfortu bydlení v zimě i v létě
● snížení přehřívání místností v létě
● snížení tloušťky a hmotnosti stěn – zvětšení prostoru pro bydlení
● snížení dilatací nosných stěn
● omítky bez trhlin (brzy proveditelné) – pružná izolační vrstva
● ochrana zdiva proti mrazu
● rozsáhlé možnosti architektonického řešení (římsy, barvy, struktury,..)
● umožnění dostupné nízkoenergetické výstavby
● příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí při výrobě energie a vytápění)

Další výhody systému ETICS s pěnovým polystyrenem EPS Rigips oproti deskám z jiných materiálů:
● vyšší izolační schopnost při shodné tloušťce izolace
● vhodné i pro přechod pod úroveň terénu (soklové a drenážní desky Rigips)
● nižší spotřeba lepidla a armovacího tmelu
● není nutno používat kotvy s velkým průměrem hlavy
● vyšší odolnost proti průrazu
● možnost použití říms a dalších prvků z EPS
● jednoduché broušení
● příjemná práce s EPS
● vyšší produktivita práce při montáži
● nižší cena – rychlejší návratnost investic
● možnost aplikace i velmi účinných tlouštěk izolantu okolo 200 mm

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy
(ETICS) s pěnovým polystyrenem EPS

Masivní konstrukce zateplená deskami GreyWall 033 celkové tloušťky stěny 400 mm 
s tepelným odporem R = 8,1 m2.K/W, tj. součinitelem prostupu tepla U = 0,121 W/(m2.K).
Stěnová konstrukce je vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.
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Pro ETICS se používají výhradně výrobky stabilizované a samozhášivé. Jednotlivé materiály EPS se liší především pevností 
v tlaku a součinitelem tepelné vodivosti.

■ Pěnový polystyren EPS 70 F Fasádní – základní a nejpoužívanější fasádní desky pro ETICS
■ Pěnový polystyren EPS 100 F Fasádní – fasádní desky pro ETICS se zvýšenými požadavky na pevnost v tlaku 
■ Pěnový polystyren EPS 70 F RDa – fasádní desky pro ETICS se zvýšenými požadavky na účinnost tepelné izolace 
■ GreyWall 033 – izolační desky s grafitem pro zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním účinkem
■ Soklové a drenážní desky Rigips – desky pro soklovou část ETICS s vysokou odolností proti průrazu a minimální nasákavostí
■ Zakázkové výrobky 

– EPS římsy
– obloukové segmenty pro ETICS na zakřivené stěny
– přířezy a fasádní desky speciálních rozměrů

■ Elastifikované desky Silence dB Plus – desky pro ETICS se zvýšenými požadavky na útlum hluku

Použití
Silence dB Plus je speciální materiál EPS vyvinutý pro zateplovací 
systémy (ETICS) se zvýšenými požadavky na útlum hluku. 
Pro významnou akustickou účinnost systému je vhodné použít
izolant o tloušťce min. 100 mm a omítku o plošné hmotnosti 
min. 20 kg/m2. 
Aplikace akustických desek Silence dB Plus má význam pouze  
v případě komplexního řešení akustiky. Zpravidla se provádí po 
osazení speciálních akustických oken (popř. dveří), která mají 
na celkovou neprůzvučnost stěny rozhodující vliv.

Technický popis
Silence dB Plus jsou elastifikované fasádní izolační desky z pěnového polystyrenu s velmi nízkou dynamickou tuhostí.
Tato vlastnost je rozhodující pro maximální akustickou účinnost celého systému. Čím je dynamická tuhost tepelného izolantu
nižší, tím vyšší účinnost systém vykazuje. Silence dB Plus je v současnosti materiálem s nejnižší dynamickou tuhostí ve 
srovnání s ostatními používanými izolanty, a tím také nejúčinnějším materiálem pro tepelnou a zvukovou izolaci nosných
stěn (platí pro systémy ETICS).

Šedý polystyren GreyWall 033 je speciální materiál EPS vyvinutý pro profesionální zateplení stěnových 
konstrukcí a pro podobné aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost.
Miliony buněk tohoto pěnového polystyrenu se stopovou přísadou 
grafitu odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují
nejdůležitější vlastnost polystyrenu - tepelnou izolaci.
Mezi nejčastější aplikace materiálu GreyWall patří objekty s vysokými 
požadavky na tepelnou ochranu (účinnost izolace), tj. nízkoenergetické 
a pasivní domy. Zároveň se nový materiál GreyWall používá všude tam, 
kde je třeba dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce 
izolantu, např. při izolování tepelných mostů.
Desky GreyWall 033 vyžadují precizní dodržení technologického postupu
konkrétního systému (typy lepidel, stěrek atd.) včetně např. stínění při práci
za slunečného počasí.

Výrobky z pěnového polystyrenu Rigips pro tepelně 
izolační systémy ETICS

GreyWall 033

Silence dB Plus



Detail drenážní desky Rigips

Detail soklové desky Rigips

9

Soklové a drenážní desky DD Universal
Soklové a drenážní desky jsou určeny pro tepelnou izolaci soklu jednovrstvých 
i zateplených staveb. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti působení mrazu, 
proti průrazu a působení vlhkosti.

Tyto desky jsou na povrchu opatřeny speciál-
ní vaflovou strukturou, která zajišťuje vyso-
kou přídržnost lepicího a armovacího tmelu
používaného pro zateplovací systémy, a to i
bez použití penetrace. 
Aplikace u jednovrstvého i zatepleného 
zdiva se provádí stejným způsobem jako 
u běžných fasádních desek dle technologic-
kého postupu konkrétního zateplovacího
systému. (Podrobný technologický postup 
je uveden na str. 9–11.) 

Tepelná izolace soklu – univerzální řešení 
pro jednovrstvé i vrstvené zateplené stěny
Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám, a to jak u jednovrstvých, tak i u vícevrstvých
zateplených stěn. Na následujících zjednodušených schématech jsou zobrazeny chybné i správné možnosti řešení zateplení
soklu.

Při výpočtech byly uvažovány materiály:
● zdivo typu Therm tl. 440 mm a Therm tl. 300 mm
● fasádní desky EPS 70 F Rigips
● EPS soklové desky Rigips

Příklad typického použití speciálních růžových desek 
v oblasti přechodu soklu na suterén

LEGENDA
1) základy
2) nosná stěna
3) stropní konstrukce
4) hydroizolace
5) zateplovací systém ETICS
6) soklová deska Rigips
7) drenážní deska Rigips DD Universal
8) flexibilní drenáž
9) hrubý kačírek, valouny

10) přídavná filtrační geotextilie
11) zásyp
12) stávající rostlý terén

Další informace o soklových a drenážních deskách 
přináší katalog Speciální tepelné izolace Rigips 
(k objednání či ke stažení v PDF na www.rigips.cz).
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Detail 1 – chybné řešení soklu jednovrstvých stěn

Detail 2 – správné řešení pro jednovrstvé stěny

Zcela chybné, ale bohužel nejčastější
provedení detailu soklu jednovrstvých
stěn jak stávajících objektů, tak 
i novostaveb. V detailu vzniká významný
tepelný most se všemi souvisejícími
negativními důsledky. Riziko vzniku
kondenzace (a souvisejících plísní) 
a další problémy v tomto detailu se 
dále zvyšují například v místech za
kuchyňskou linkou, za sedací soupravou
v obývacím pokoji, za vestavěnou skříní
a všude tam, kde je omezen přístup
vzduchu. 

Typický detail zateplení soklu pro 
jednovrstvé stěny. Zateplení pomocí
Soklových desek Rigips, popř. desek XPS,
odstraňuje obvyklý tepelný most
(hlavní důvod pro vznik plísní 
v interiéru) a zamezuje vzlínání 
vlhkosti (vzniku výkvětů). Celé základy
se dostávají do nezámrzné oblasti, 
což dále snižuje tepelné ztráty objektu 
a prodlužuje životnost základové 
konstrukce.
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Detail 4 – správné řešení soklu zateplených stěn Toto řešení dosahuje nejlepších hodnot
z hlediska vnitřní povrchové teploty. 
Tento komplexní způsob zateplení 
fasády i soklu, tj. zateplení systémem
ETICS společně s tepelnou izolací soklu 
a základu deskami Perimetr, je také 
nejúčinnější ochranou objektu. Celá 
stavba, včetně základů, se nachází 
v chráněné oblasti, tím jsou zajištěny
minimální tepelné ztráty a maximální
životnost konstrukce. Veškeré detaily 
s použitím Soklových desek Rigips záro-
veň řeší ukončení hydroizolace v soklové
části, kdy již nemůže docházet ke vzlínání
vlhkosti se souvisejícími problémy. 
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Detail 3 – chybné řešení u zateplovaných stěn Tento detail zobrazuje další velmi 
rozšířené, zcela chybné řešení, tentokrát
u zatepleného objektu. Zbytečným
nedotažením izolace pod úroveň terénu
vzniká velký tepelný most, který přináší
tradiční problémy - vysoké tepelné ztráty,
plesnivění koutů, vysokou vlhkost
v konstrukci i na povrchu. Izolačně 
nejslabší místo konstrukce je zcela
nelogicky opomenuto, ačkoliv řešení 
je velmi jednoduché a finančně 
nenáročné.
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90 ... 91
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vhkostí (%):

90 ... 91
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Rozložení rel.
vhkostí (%):

90 ... 91
91 ... 92
92 ... 93
93 ... 94
94 ... 95
95 ... 96
96 ... 97
97 ... 98
98 ... 99
99 ... 100

Rozložení rel.
vhkostí (%):

90 ... 91
91 ... 92
92 ... 93
93 ... 94
94 ... 95
95 ... 96
96 ... 97
97 ... 98
98 ... 99
99 ... 100

Teplotní pole (C):
-15,0 ... -11,5
-11,5 ...  -8,0
  -8,0  ...  4,5
  -4,5  ...  -1,0
  -1,0  ...  2,5
 2,5 ...  6,0
 6,0 ...  9,5
 9,5 ... 13,0
13,0  ...  16,5
16,5  ...  20,0

Teplotní pole (C):
-15,0 ... -11,5
-11,5 ...  -8,0
  -8,0  ...  4,5
  -4,5  ...  -1,0
  -1,0  ...  2,5
 2,5 ...  6,0
 6,0 ...  9,5
 9,5 ... 13,0
13,0  ...  16,5
16,5  ...  20,0

Teplotní pole (C):
-15,0 ... -11,5
-11,5 ...  -8,0
  -8,0  ...  4,5
  -4,5  ...  -1,0
  -1,0  ...  2,5
 2,5 ...  6,0
 6,0 ...  9,5
 9,5 ... 13,0
13,0  ...  16,5
16,5  ...  20,0

Teplotní pole (C):
-15,0 ... -11,5
-11,5 ...  -8,0
  -8,0  ...  4,5
  -4,5  ...  -1,0
  -1,0  ...  2,5
 2,5 ...  6,0
 6,0 ...  9,5
 9,5 ... 13,0
13,0  ...  16,5
16,5  ...  20,0
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Detail 5 – řešení zateplení soklu s omezenou hloubkou zatažení pod terén
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Toto netradiční, prozatím málo 
používané řešení zateplení soklu je
určeno především pro případy, kdy není
možno v okolí stavby provádět výkopové
práce. Tepelnou izolaci je možno zcela
jednoduchým způsobem aplikovat pod
okapový chodník. Výborný účinek je 
patrný z přiloženého průběhu teplotních
polí - problémová zámrzná zóna 
společně s kondenzační zónou se 
příznivě posouvá od objektu. Toto 
řešení je velmi často používáno v rámci
doteplení soklu stávajících objektů.
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Rozložení rel.
vhkostí (%):

90 ... 91
91 ... 92
92 ... 93
93 ... 94
94 ... 95
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96 ... 97
97 ... 98
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99 ... 100

Teplotní pole (C):
-15,0 ... -11,5
-11,5 ...  -8,0
  -8,0  ...  4,5
  -4,5  ...  -1,0
  -1,0  ...  2,5
 2,5 ...  6,0
 6,0 ...  9,5
 9,5 ... 13,0
13,0  ...  16,5
16,5  ...  20,0

Teplotní pole (C):
-15,0 ... -11,5
-11,5 ...  -8,0
  -8,0  ...  4,5
  -4,5  ...  -1,0
  -1,0  ...  2,5
 2,5 ...  6,0
 6,0 ...  9,5
 9,5 ... 13,0
13,0  ...  16,5
16,5  ...  20,0

Rozložení rel.
vhkostí (%):

90 ... 91
91 ... 92
92 ... 93
93 ... 94
94 ... 95
95 ... 96
96 ... 97
97 ... 98
98 ... 99
99 ... 100

1 – Příklad nepodsklepené soklové části rodinného domu realizovaného v 80. letech min. století   
2 – Příklad nepodsklepené soklové části školní budovy realizované v 70. letech min. století   
3 – Příklad nepodsklepené soklové části tradičně zděného bytového domu realizovaného v r. 2001

(Termografická a fotografická dokumentace
pochází z archívu firmy Ing. P. Svoboda, S-Therma
Olomouc, stavební a expertní kancelář )

Potřebu důsledného řešení zateplení
soklu je možno velmi dobře dokumen-
tovat na termografických fotografiích.
Následující termogramy ukazují tepelné
mosty (velmi vysoké úniky tepla) právě
v oblasti soklu a to jak u novostaveb, tak
i u starších objektů. 

Zateplení soklu
– závěry:
● Zateplení soklu pomocí soklových

desek, desek Perimetr, popř. extrudo-
vaného polystyrenu patří mezi 
nejzákladnější detaily každé stavby. 
Je přitom zcela jedno, zda se jedná 
o jednovrstvou či vrstvenou 
zateplenou stěnu. 

● Výše uvedené znázornění teplotních 
a vlhkostních polí dokládá, že posuzovat
konstrukce podle katalogových 
hodnot tepelného odporu je naprosto
zavádějící. 

● Vliv detailů na celkové parametry 
konstrukce se výrazně zvyšuje zejména
pro dobře izolované provozně úsporné
stavby. 

● Pro zcela běžné stavby je dnes kvalitní
tepelně-technické provedení rozhodu-
jících detailů naprosto nezbytné. 

1

2

3

Toto řešení ukazuje, že zatažení tepelné
izolace pod úroveň terénu, ač v omezené
míře, je velmi významné. Hodnoty
množství vzniklého kondenzátu 
a průběh teplotních polí je výrazně 
příznivější než u detailu soklu bez
tepelné izolace. 

Detail 6 – řešení zateplení soklu pomocí tzv. izolačního křídla
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Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje nová ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních
systémů (ETICS), vydaná v dubnu 2005. Shodné téma je populárnější formou zpracováno též v publikaci Cechu pro zateplování
budov (CZB) vydané pod názvem Kontaktní zateplovací systémy – Příručka pro navrhování a provádění autorů Machatky, 
Šály a Svobody. Vybrané zásadní informace této publikace jsou uvedeny v následujícím textu.
Montáž jednotlivých systémů se však může lišit, proto je nutno vždy dodržet technologický postup konkrétního systému.
Zásadně je nutno používat komponenty pouze jednoho certifikovaného systému. Doporučujeme, aby montáž systému pro-
váděla odborná firma, prokazatelně zaškolená nositelem zateplovacího systému (ten je vždy uveden na platném certifikátu).

Technologický postup provádění ETICS s EPS
Příprava podkladu
Před zahájením prací je nutno zkontro-
lovat stávající podklad, který musí být
soudržný a dostatečně pevný (zvětralou

omítku je nutno oklepat a provést
v dostatečném předstihu vyspravení).
Dle konkrétních podmínek se doporu-
čuje omytí tlakovou vodou, popřípadě
provedení penetrace. V případě větších
nerovností než ± 10 mm / 2 m je 
potřeba počítat se zvýšenou spotřebou
lepidla a kotevních hmoždinek.
Pokud je patrno, že plocha, která má
být zateplovaná, je napadená zemní
vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je
nepřípustné zateplení provádět bez
odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti
a bez vyschnutí podkladu.
U objektu určeného k zateplení musí
být ukončeny mokré procesy a zajištěno
přiměřené vyschnutí celého objektu.
Vlhké stěny není možno zateplovat
kontaktními systémy s pěnovým polys-
tyrenem ani minerální plstí. 
V případech, kdy není možnost
vysokou vlhkost odstranit, vždy volíme
zateplovací systémy s odvětrávanou
vzduchovou mezerou.

Přípravné práce
Dle projektu zateplení je nutno řešit
stávající:
● oplechování atik, parapetních plechů,

říms, markýz a balkonů

● svody hromosvodů
● dešťové svody
● prvky zasahující do zateplovacího

systému (konzoly, větrací prostupy,
osvětlení, zábradlí apod.) 

Před nalepením desek je nutno dbát na
vyznačení el. kabelů a vedení na fasádě
tak, aby nedošlo k jejich poškození při
následné montáži hmoždinek.

Lepení desek
Před zahájením vlastního lepení tepelné
izolace se v místě soklu usadí soklová
lišta, která slouží jako ochrana spodní
hrany izolace před poškozením a umož-
ňuje řádný odvod vody přes okapní 
hranu lišty. Šířka lišty odpovídá tloušťce
použitého izolantu.

Lepení desek probíhá od soklové lišty
směrem vzhůru. Nanášení lepicího
tmelu na izolaci se provádí nejčastěji
zednickou lžící v pásu šíře cca 50 mm
po obvodě desky a dvěma terči dopro-
střed desky, aby výsledná kontaktní
plocha s podkladem byla minimálně 
40 % plochy celé desky.

Další zásady pro lepení desek EPS:

● V rozsahu celé fasády je potřeba
dodržovat lepení desek vždy na vazbu.

● Do spár mezi deskami se nesmí
dostat lepicí a následně ani stěrková
hmota.

● Případné vzniklé spáry mezi deskami
pěnového polystyrenu se vyplní 
přířezy z EPS nebo PUR pěnou.

Provádění vnějších tepelně izolačních
kompozitních systémů (ETICS)

Založení ETICS pomocí výztužné síťoviny
(bez soklové lišty)

Založení ETICS soklovou lištou

Vazba desek na nároží

Lepení desek kolem otvorů

správně špatně
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● Styky mezi deskami EPS nesmí být
situovány na průběžných trhlinách
nebo rozhraní dvou různorodých kon-
strukcí (deska EPS zde musí přesaho-
vat tato místa minimálně o 100 mm).

● Na nárožích budovy se desky přesazují
střídavě z každé strany.

● U ostění, nadpraží a parapetu zpravi-
dla deska v ploše probíhá a deska na
ostění, nadpraží a parapetu je k ní 
přisazena.

● Pečlivé lepení má přímý vliv na další
pracnost a rovinnost konečného díla.

Kotvení hmoždinkami
Po nalepení desek a přiměřeném
vytvrdnutí lepidla (při dalším postupu
nesmí dojít k posunu desek) se provádí
přebroušení desek brusným hladítkem
tak, aby se odstranily případné drobné
nerovnosti. Po přebroušení se provádí
kotvení desek talířovými hmoždinkami.
Druh, délka, počet a umístění hmoždi-
nek jak v ploše, tak pod nebo nad
výztužnou síťovinou vyplývá z projek-
tové dokumentace a předpisů výrobce
ETICS.
Množství se udává jejich počtem na 
1 m2 zateplené plochy. 
Obvyklý minimální počet jsou 4 ks/m2.

Projektová dokumentace zajišťuje:
● stanovení typu hmoždinky podle typu

a charakteru podkladu (například 
kotvené do pórobetonu)

● stanovení délky hmoždinky 
● stanovení způsobu upevnění při plošné

hmotnosti ETICS více než 10 kg/m2

Některé systémy umožňují v případě
lepení přímo na zdicí materiál desky
EPS do určité výšky nekotvit. V tomto
případě je třeba vždy provést zkoušku
únosnosti podkladu (systém musí být
bezpečně připevněn desítky let). 
V případě lepení na stávající omítky 
se kotví vždy.

Ochrana hran
Nárožní a ostatní hrany se ztužují:
● profily z plastu nebo nekorodujících

kovů s případnou nakašírovanou
výztužnou síťovinou

● profily (rohovníky) z výztužné 
sklotextilní síťoviny

● zdvojením výztužné síťoviny při méně
náročných aplikacích

● speciálními plastovými profily 

Výztužné profily se síťovinou se vkládají
do předem nanesené vrstvy stěrkové
hmoty a následně se přestěrkují.
Podobným způsobem se provádí 
diagonální zpevnění v rozích otvorů ve
fasádě (okna, dveře,…) pruhem tkaniny 
o rozměrech cca 300 x 500 mm, který
zajišťuje přenesení zvýšeného napětí 
v těchto místech.
Následně se provede osazení parapet-
ních plechů, atik, říms apod. (vždy se
provádí po nalepení tepelné izolace).

Armovací vrstva
Příprava stěrkové hmoty a doba zpraco-
vatelnosti je dána druhem této hmoty
a předpisy jednotlivých výrobců zatep-
lovacích systémů. Do stěrkové hmoty
se při její přípravě nesmí přidávat
žádné přísady, pokud výrobce jejich
použití přímo nestanovuje.
Před prováděním výztužné vrstvy se
doporučuje zakrýt všechny stavební
části, které mohou být znečištěny,
pokud to způsob technologie již dříve
nevyžadoval (např. při penetraci pod-
kladu). Realizace výztužné vrstvy se
zahajuje asi po 2 dnech od ukončení
lepení. Časový odstup je dán druhem
lepicí hmoty, podkladem a klimatickými
podmínkami a je dále specifikován
výrobcem systému. V případě přede-
psaného upevnění tepelného izolantu
hmoždinkami musí být upevnění již
ukončeno. Odlišným případem je řešení,
kdy je předepsáno upevnění tepelného 

izolantu hmoždinkami přes výztužnou
síťovinu.
Může se jednat např. o případy použití
keramického obkladu jako povrchové
úpravy.
Výztužná vrstva se vytváří plošným
zatlačením výztužné síťoviny do 
předem nanesené stěrkové hmoty na
tepelný izolant a uhlazením hmoty,
která prostoupila oky síťoviny. Ukládání
síťoviny do stěrkové hmoty se provádí
obvykle směrem shora dolů tak jako
vytváření celé výztužné vrstvy.
Jednotlivé pásy výztužné síťoviny se
ukládají vždy s přesahem nejméně 
100 mm. Výztužná síťovina nesmí být
uložena přímo na tepelný izolant bez
předem nanesené stěrkové hmoty.

Výztužná síťovina nesmí být po zapra-
cování viditelná a musí být z obou
stran obalena stěrkovou hmotou. 
Výztužná vrstva se provádí v jedné pra-
covní operaci. Pokud je nutné nanášet
další vrstvu stěrkové hmoty, nanáší se
ještě na vlhkou, nezatuhlou předchozí
vrstvu způsobem „mokrý do mokrého“,
pokud výrobce nestanoví výslovně jinak.
Místa přesahu pásů síťoviny musí být
provedena tak, aby spoje nenarušovaly
rovinnost. Toho se dosáhne odebráním
stěrkové hmoty v místě přesahu. 
Pro optimální napojení se obdobně
postupuje i při přerušení prací.
Při použití profilů s okapním nosem je
třeba výztužnou vrstvu se síťovinou
ukončovat až na spodní úrovni okapního
nosu. Pokud jsou osazeny na ztužení
hran profily z nekorodujících kovů bez
nakašírované výztužné síťoviny, je třeba
síťovinu při vytváření výztužné vrstvy
přes tyto profily přetáhnout jak z jedné,
tak z druhé strany. V případě požadavku
na zvýšení mechanické odolnosti 
kontaktního zateplovacího systému se
provádí zdvojení výztužné síťoviny
nebo zesílení výztužné vrstvy pomocí
odolnější, tzv. pancéřové síťoviny. 
Pancéřová síťovina se napojuje vždy jen
na sraz a je aplikována ještě před 

Ztužení nároží profilem se síťovinou

Diagonální vyztužení rohů oken

Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty

4 ks/m2 6 ks/m2 8 ks/m2



14

vytvářením běžné výztužné vrstvy 
rovněž vtlačením do předem nanesené
stěrkové hmoty. V místech styku 
rozdílných druhů tepelných izolantů se
doporučuje výztužnou síťovinu zdvojit.
Použití rozdílných druhů tepelných 
izolantů se uplatňuje ve specifických
případech, podle požadavku projektové
dokumentace a předpisů výrobce. 

V určitých případech může být přede-
psáno upevnění tepelného izolantu
hmoždinkami, které jsou osazovány
přes výztužnou síťovinu, tj. talíř hmož-
dinky je v poloze nad síťovinou. 
Hmoždinky se potom osazují tehdy,
když stěrková hmota ještě nezatuhla.
Příprava stěrkové hmoty na stavbě a její
doba zpracovatelnosti je dána druhem
a předpisy jednotlivých výrobců zatep-
lovacích systémů.
Je-li požadavek na uplatnění lehkých
dekorativních prvků na zateplovacím
systému, lepí se tyto prvky na výztužnou
vrstvu. Lepicí hmota se obvykle nanáší
zubovou stěrkou na styčné plochy. 
Styky po obvodu a vzájemné spoje 
prvků se těsní pružným tmelem.
Postup při lepení, tmelení a provádění
povrchové úpravy je dán předpisem
výrobce. Těžké a rozměrné dekorativní
prvky vyžadují speciální kotvení. 
Předpisy některých výrobců požadují
úpravu styku výztužné vrstvy s ostatními
částmi stavby proříznutím zednickou
lžící nad těsnicí páskou či podkladním
profilem, popř. s následným přetmele-
ním. Alternativou je provedení tohoto
styku speciálním profilem. Požadavky
na rovinnost výztužné vrstvy vyplývají
ze souboru požadavků o kontrole 
geometrické přesnosti ve výstavbě 
podle příslušné ČSN. Z technologického
hlediska je důležité zabránit vzniku
lokálních prohlubní nebo vyvýšenin,

které ztěžují dosažení očekávaného
vzhledu, především v případě 
strukturovaných omítek. 
Pokud výrobce zateplovacího systému
umožňuje broušení výztužné vrstvy,
nesmí přitom dojít k obnažení 
a porušení síťoviny.
Výztužná vrstva musí být v celé své
ploše vyztužena síťovinou s dodržením
požadovaných přesahů.

Penetrace podkladu
Penetrace se provádí z důvodu sjedno-
cení savosti armovací vrstvy tak, aby
bylo možné bez problémů provádět
vrchní omítky. Nanášení penetrace se
provádí nejčastěji malířskými válečky, 
a to nejdříve 1 den po provedení 
armovací vrstvy. U některých druhů
omítek není nutno penetraci použít.

Provádění povrchových úprav
K provádění omítek a nátěrů je třeba
zajistit odpovídající počet pracovníků
umožňujících provádění kontinuálně –
bez přerušení. V případě nutné pracovní
přestávky se provádění přeruší 
nejvhodněji na nároží, popř. v místech
na rozhraní dvou různých barev.

Nejčastěji používané povrchové úpravy
pro ETICS jsou omítkoviny. 
Podle způsobu strukturování rozezná-
váme nejčastěji omítkoviny rýhované
(drásané), roztírané (zatírané) a škrába-
né. Příprava omítkoviny a zajištění
vhodné konzistence případným přidá-
ním vody je dáno druhem a předpisy
výrobce ETICS. Výrobce rovněž uvádí
dobu zpracovatelnosti. Ruční nanášení
omítkoviny provádíme zásadně hladítky
z nerezové oceli. Ke strukturování se
používají především hladítka z umělé
hmoty, případně z nerezové oceli. 

Strukturování nanesených omítkovin
jednoznačně vyžaduje vysokou 
zkušenost a zručnost pracovní čety. 
To se především pozitivně projeví při 
napojování ploch prováděných jednotli-
vými pracovníky.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat
rovnoměrnosti strukturování v úrovni
lešeňových podlážek a rámů.
Pro jednu stejnobarevnou plochu se
nedoporučuje použití omítkovin z více
výrobních šarží. V některých případech
se za účelem zlepšení mechanicko-fyzi-
kálních vlastností a konečného vzhledu
včetně barevnosti provádí na omítku
konečný nátěr. 
Tyto nátěry se provádějí zejména na
minerální omítky. Zvýšenou pozornost
během provádění omítkovin a jejich
vysychání nebo nutného tvrdnutí je
třeba věnovat jejich ochraně před vlivy
přímého slunečního záření, deště 
a silného větru.
Další povrchovou úpravu ETICS před-
stavují obklady. Z hlediska materiálové
báze mohou být klasické nebo z plastů.
Lepení obkladů probíhá obvykle shora
dolů, podle kladečského plánu do 
předem nanesené lepicí hmoty pro
obklady. Lepicí hmota se nanáší 
zubovou stěrkou na výztužnou vrstvu.
Obklad se do hmoty zatlačí. Po přilepení
obkladu se uhladí lepicí hmota ve 
spárách kovovou spárovačkou nebo
štětcem.
Velikost dilatačních polí v případě
obkladu předepisuje projektová doku-
mentace. V místě spáry stanovené jako
dilatační se odstraní ještě nezatuhlá
lepicí hmota. Takto připravená spára se
vyplní pružným tmelem nebo pružným
tmelem v kombinaci s podkladním 
profilem. Povrchová úprava s klasickým
obkladem představuje výrazné přitížení
zateplovacího systému. Je tedy zvlášť
důležité řešit stabilitu ETICS při static-
kém posouzení (typ, množství a poloha
hmoždinek, zabudování hmoždinek
způsobem přes výztužnou síťovinu,
uplatnění tepelného izolantu s profilo-
vaným lícním povrchem aj.). Dále je
také důležité zabezpečit i difuzní
posouzení ETICS s keramickým obkla-
dem. Navrhování a provádění ETICS 
s keramickým obkladem je specifickým
případem ETICS. Při návrhu je nutné
zhodnotit druh a formát obkladu, 
velikost spár a materiál spárovací 
hmoty, včetně místních podmínek 
a rozsahu provedení.

Příklad detailu napojení ETICS 
na okenní rám

Příklad detailu dilatace v ETICS

Další informace k ETICS naleznete na www.CZB.cz nebo na stránkách jednotlivých výrobců ETICS.



Katalog „Speciální tepelné izolace“ 
obsahuje:
•  Přehled, technické vlastnosti a tech-

nologické postupy aplikace desek pro 
oblast soklu a spodní stavby: 
– Perimetr  
– Soklové desky  
– Drenážní desky

•  Řešení tepelné izolace soklu u jednovrst-
vých i vrstvených zateplených stěn

Katalog „Rigitherm – systém vnitřního 
zateplení stěn“ obsahuje:
•  Představení systému vnitřního 

zateplení Rigitherm
•  Příklad tepelně-technického posouzení 

vnitřního zateplení tenkostěnných 
betonových tvárnic

•  Postup montáže vnitřního zateplení 
Rigitherm

z hlediska požární bezpečnosti“ 
logickým způsobem doplňuje 
předcházející katalog o detailně 
zpracovanou problematiku požární 
bezpečnosti plochých střech s pěnovým 
polystyrenem – EPS. 
Obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků 
náročných požárních zkoušek, znaleckých 
posudků a expertiz
•  střechy s EPS nad shromažďovacími 

prostory
•  použití v požárně nebezpečných pro-

storech
•  zajištění interiéru z hlediska odkapávání
•  střechy s požární odolností REI 15 na 

rozpon 6 m
•  CAD stavebně technické detaily 

Katalog „Izolace podlah a stropů“   
obsahuje:
•  Základní požadavky platné ČSN 

73 0540 pro podlahové konstrukce, 
vč. zpřísněných požadavků pro podla-
hová vytápění

•  EPS materiály Rigips pro podlahy:  
Desky EPS, eleastifikovaný polystyren 
Rigifloor, EPS NeoFloor

•  Výsledky akustických zkoušek těžkých 
plovoucích podlah s plastifikovaným 
polystyrenem Rigifloor (snížení hladiny 
kročejového zvuku o 31–38 dB)

•  Systém návrhu roznášecích desek 
u těžkých plovoucích podlah

•  Možnosti aplikace EPS Rigips 
v průmyslových podlahách

Katalog „Ploché střechy“ obsahuje:
•   Základní požadavky platné ČSN 

73 0540, vč. příkladů dimenzování 
tepelné izolace z EPS se započtením 
tepelných mostů

•  Základní skladby plochých střech s EPS 
•  Skladby střech s EPS vhodné nad 

shromažďovací prostory a do požárně 
nebezpečných prostorů

•  EPS výrobky pro ploché střechy:  
Desky EPS, Spádové desky EPS a Střešní 
kašírované dílce Rigiroof

•  Zásady a příklady spádování plochých 
střech pomocí spádových desek Rigips 

•  Technologický postup pokládky 
desek, spádových desek a střešních 
kašírovaných dílců Rigiroof

Katalog „Ploché střechy s EPS 
– Podklady pro projektování  

Z doposud vydané technické literatury  
o polystyrenových izolacích vybíráme:

Všechny katalogy obsahují vždy komplexní informace o nejdůležitějších konstrukcích z hlediska vytvoření účinné tepelné izolace. 
V případě zájmu Vám výše představené katalogy můžeme zdarma zaslat poštou. Stačí jen vyplnit objednávkový formulář  
na www.rigips.cz v sekci Literatura a ceníky. Zde jsou všechny katalogy také ke stažení v elektronické podobě (PDF formát). 
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Kontakty

Rigips, s.r.o.
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tel.: +420 296 411 777
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www.rigips.cz
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Základní vlastnosti pěnového polystyrenu Rigips
Obchodní název EPS produktů
Rigips

EPS 50 Z EPS 70 Z EPS 100 Z EPS 70 S
Stabil

EPS 100 S
Stabil

EPS 150 S
Stabil

EPS 200 S
Stabil

EPS 70 F
Fasádní

EPS 100 F
Fasádní

GreyWall
033

EPS F
RDa

Silence dB
Plus

Rigifloor
4000

Rigifloor
5000

NeoFloor
031

Desky
Perimetr

Soklové
desky

Drenážní
desky

Součinitel tepelné vodivosti 
λD [W/m.K] (max.)

0,041 0,038 0,036 0,038 0,036 0,034 0,033 0,038 0,036 0,033 0,036 0,038 0,044 0,038 0,031 0,033 0,033 0,033

Součinitel tepelné vodivosti 
λk10 [W/m.K] (max.)

0,039 0,036 0,034 0,036 0,034 0,032 0,0315 0,036 0,034 0,0315 0,034 0,036 0,042 0,036 0,029 0,0315 0,0315 0,0315

Napětí v tlaku při 10% lin. def.
[kPa] (min.)

– 70 100 70 100 150 200 70 100 – – – – – 150 200 200 200

Dynamická tuhost
[MN/m3] (max.)

– – – – – – – – – – – 5 – 20 * 10 – 30 * 15 – 30 * – – – –
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