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Přídržnost a kotvení izolačních souvrství
Sebedokonalejší stavební výrobek,
který není řádně kotven ve funkční
poloze stavby, nemůže splňovat
certifikované parametry. Kotvení
a lepení izolačního souvrství na
zchátralé povrchy panelových bu-
dov je toho důkazem. Na přídržnos-
ti izolačního souvrství je přímo zá-
vislá životnost celého systému.
Této skutečnosti se u kontaktního
systému ETICS nevěnuje dostateč-
ná pozornost, dokonce se skladba
lepicí vrstvy zanedbává (viz. kvalita-
tivní třídy CZB).

Hlavním předpokladem dostateč-
né přídržnosti izolantu je dobrý stav
povrchu a jeho soudržnost s podkla-
dem. Dále je to kvalitní adhezivo
a kotvení. 

Pokud není řádně provedena sa-
nace podkladu, je velmi rizikové pro-
vádět trvalé dodatečné zateplování.
Jeli podklad řádně sanován a vyrov-

nán, mělo by být možné dodržení
normativů přídržnosti a adhezní vrst-
vy. V případě splnění uvedených
podmínek je nezbytná kontrola ko-
hezní soudržnosti pevného izolantu,
která musí korespondovat s normati-
vy přídržnosti jednotlivých vrstev. Za-
jištění všech těchto podmínek tak,
jak uvádí ETAG 004, je však velmi ná-
ročné spíše nereálné.

K prokázání takového stavu je za-
potřebí porovnat stanovené normati-
vy se skutečností a realizačními mož-
nostmi. Podle názorů držitelů
certifikátů ETICS jsou původci závad
montážní pracovníci, kteří byť byli
proškoleni na příslušné systémy ne-
dodržují technologické postupy
a normativy. Jedním ze základních
nedostatků je uváděna záměna kom-
ponentů z jednotlivých certifikova-
ných technologií. Uvážíme-li že podle
evropských předpisů ETAG 004
a 014 jsou stanoveny minimální hod-
noty jednotlivých normativů zateplo-
vacího systému ETICS, mohou se
jednotlivé komponenty lišit jen v ná-
zvu nikoliv v kvalitě. V takovém přípa-
dě je jedno, zda použijí lepidlo Bau-
mit, PE hmoždinku STOMIX nebo
EPS Bachl pro kontaktní systém
ETICS Caparol. Hodnota certifikova-
ného stavebního výrobku ETICS se
stanovuje po instalaci vč. soudržnos-
ti s podkladem.

Na soudržnost jednotlivých vrstev
i izolačních souvrství má značný vliv
kohezní pevnost izolantu. Například
minerální vlákna v žádném směru ne-
umožňují dosažení normativu přídrž-

nosti okolních vrstev, to je 200N,
čímž zvyšují riziko rozvrstvení. 

Většina používaných adheziv
splňuje stanovené normativy pev-
nosti. Ovšem v souvislosti se sou-
držností a stavem povrchu okolních
vrstev, jsou stejně riziková jako ko-
hezní soudržnosti pevného izolantu.
Při destrukci dochází obyčejně
k uvolnění zchátralého povrchu
podkladu. Pravděpodobně vlivem
vlhkosti z interiéru a vznikajícího
kondenzátu. 

Kotvení jako mechanická pojist-
ka lepeného izolantu, je prováděno

pomocí PE hmoždinek přes izolant
do podkladu. Talířové PE hmoždin-
ky mechanicky přitlačují izolant
k podkladu, nebo adhezní vrstvě.
Jejich funkce spočívá v rozepření
těla hmoždinky do předvrtaného
otvoru samostatným trnem. Kvalita
kotvení je závislá na celé řadě pod-
mínek: 
– Otvor v podkladu pro rozepření

musí být válcový s pevným povr-
chem, nesmí být drolivý ani spraš-
ný. Pevnost uchycení se dociluje
vysokou třecí silou mezi PE hmož-
dinkou a povrchem otvoru. 
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– Další kotvicí plochou je PE talíř, kte-
rý přitlačí izolant k podkladu. Jeho
účinek je závislý na kohezní tuhosti
izolantu a ploše talíře. Tělo hmož-
dinky musí procházet pevnými vrst-
vami izolantu, adheziva a podkladu. 

– V místě, kde prochází vzduchovou
mezerou, se výrazně snižuje pev-
nost. 

Zaručit, aby hmoždinka vždy pro-
cházela pevnou vrstvou a zakotvila
v pevném podkladu je prakticky ne-
možné s ohledem na způsob lepení
a doporučeného systému kotvení.
Pod předem přilepeným izolantem
na nerovný podklad se vytváří nespe-
cifikovaná adhezní vrstva, jejíž plocha
a tloušťka je pro montážníka nepřed-
vídatelná. Vizuální zjištění lepicích
terčů a ploch pod izolantem není
umožněno bez nákladného technic-
kého vybavení. Proto se neprovádí.

Připravit podmínky pro bezrizikové
kotvení a lepení ETICS na stávající
domy, hlavně panelové je nereálné. 

O nedostatcích VKZS (ETICS) se
psalo a píše již mnoho let. Problémy
se nazývají klasickými vadami kon-
taktních systémů. Důvody této situa-
ce pramení ze samotného principu,
který umožňuje nedodržování postu-
pů a zastírání nedostatků podkladů.
Pokud není možné zajistit včasnou

kontrolu a snížit rizika ETICS, je po-
vinností kompetentních institucí při-
způsobit řešení i normativy. Jinak se
jedná o nebezpečný stavební výro-
bek (viz. obr. 1, 2 a 3).

Jedním z nových řešení je bezkon-
taktní kotvicí systém používaný
v technologiích KLIMA a KLIMA E.
Jedná se o síťové rozpěrky umožňují-
cí vysokou přídržnost spojovaného
souvrství s podkladem se sanačními
účinky, možností kontroly, obnovy
a údržby. Uvedené hodnoty kotvení
zjištěné při certifikaci v TZUS doka-
zují, že takový systém zaručuje pří-
držnost i ve zvětralých površích a od-
straňuje většinu rizik kontaktních
systémů (viz. obrázky 4, 5 a 6).

Z výše uvedených výsledků a zjiš-
tění je možné odvodit i rozsah nutné-
ho opatření. Nejedná se jen o pre-
venci, ale také o dodatečné kotvení
ETICS, kde se klasické závady již
projevily. Alois Palacký

FANA, s.r.o.
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