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SYSTÉMOVÉ INFORMACE 
 
Zdravé bydlení s optimalizovaným vnitřním mikroklimatem, objekty s nízkou spotřebou energie na 
provoz (zejména vytápění), aplikace materiálů z obnovitelných zdrojů. To vše nabízí zateplovací 
systém určený na difuzně otevřené konstrukce dřevostaveb Termo+Diffu.  

Univerzální použití 
 I přes to, že se systém využívá zejména v oblasti dřevostaveb, aplikace 

dřevovláknitých desek jako vnějšího tepelného izolantu je možná i na masivní podklad 
(např.zděné stavby). 

Vynikající tepelně izolační vlastnosti 
 Používání kvalitních tepelně izolačních materiálů a optimalizovaná skladba 

s důsledným řešením a eliminací tepelných mostů umožňuje vytváření konstrukcí 
s nízkým součinitelem prostupu tepla, použitelných v oblasti nízkoenergetické a 
pasivní výstavby. 

Lepší ochrana před teplem v létě 

 Dřevovláknité desky díky vysoké tepelně akumulační schopnosti výrazně eliminují 
riziko letního přehřívání objektů. O to menší nároky jsou pak kladeny na případné 
klimatizační zařízení. Tím klesají provozní náklady a šetří se životní prostředí. 

Maximálně difúzně otevřený 

 Celá koncepce obvodových konstrukcí a aplikace jednotlivých systémových 
komponent je navržena tak, aby se co nejméně omezoval prostup vodní páry. Tím je 
umožněno určité „dýchání“ pozitivně ovlivňující kvalitu vnitřního mikroklimatu. 

Lepší ochrana proti hluku z vnějšího prostředí 
 Plošná hmotnost dřevovláknitých desek použitých na vnější straně a celková 

koncepce skladby zajišťují lepší ochranu proti hluku z vnějšího prostředí než je tomu u 
běžných typů dřevostaveb. Tato vlastnost je oceňována zejména v obytných 
oblastech s vyšším dopravním a průmyslovým zatížením. 

Můžete ušetřit 
 Dřevovláknitá deska může být u dřevostaveb upevněna přímo na dřevěné sloupky. 

Vnější opláštění není pro vnější fasádní zateplovací systém nutné. To se velmi 
pozitivně projeví nejen finančně, ale také ze stavebně fyzikálního hlediska. 

Servis firmy TERMO + holding, a.s. 
 Poskytujeme Vám poradenství a podporu nejen v oblasti vnějšího souvrství 

zateplovacích systémů dřevostaveb, ale rovněž při stavebně fyzikálním posouzení 
obvodové stěny jako celku. V rámci našeho servisu provádíme zaškolení realizačních 
firem ve zpracování námi dodávaných materiálů. 
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SYSTÉMOVÉ INFORMACE 

VŠEOBECNÉ POKYNY 
 
Systém Termo+Diffu je ověřeným řešením povrchového souvrství na dřevovláknité desce. 
Provedení detailů, jako např. zhotovení soklu, připojení na navazující stavební díly (okna, rámy 
dveří, okenní parapety, střecha, oplechování apod.), dilatační spáry objektu, přesahy atd. musí být 
předem v projektu a s provádějící firmou vyjasněny.  
Stavebně fyzikální funkce celkové skladby stěny musí být ověřena stavebně fyzikálním výpočtem. 
Příslušnou spotřebu materiálu je třeba plánovat a organizovat před zahájením prací podle 
jednotlivých pracovních kroků. 
Hodnota stupně odrazivosti světla konečné povrchové úpravy musí být minimálně 25 %. Je nutno 
včas prověřit tónovatelnost minerálních a silikonově pryskyřičných konečných povrchových úprav 
v požadovaném barevném odstínu. 
Před montáží izolačních desek je třeba odzkoušet rovinnost podkladu. Dřevo by mělo mít max. 
obsah vlhkosti odpovídající jeho pozdějšímu využití. U dřevěných rámových konstrukcí je 
hmotnostní vlhkost prvků dřevěného rámu  ω ≤ 14 ± 2 %. Pro dodávky obvodových stěn nebo 
střech jako konstrukčních výrobků z rostlého dřeva se připouští vlhkost dřevěných konstrukčních 
prvků ω ≤ 18 ± 2 %. 
Je třeba dbát na povětrnost a teplotu při zpracování (5 ºC ≤ t ≤ 30 ºC). Při povětrnostních 
podmínkách sychravého období se případně doporučuje aplikace RS (QS) výrobků (vrchní omítky, 
fasádní barvy). 
Práce ve vnitřních prostorách na principu mokrého procesu (např. potěr, omítka) doporučujeme 
ukončit před zahájením montáže fasádního zateplovacího systému, vzhledem k extrémně 
vysokému vlhkostnímu zatížení. 

Realizaci povrchového souvrství systému Termo+Diffu musí provádět společnosti zaškolené 
dodavatelem materiálů TERMO + holding, a.s. 

MATERIÁLY ŘADY RS 
 
Výrobky s označením RS představují 
speciální řadu vodou ředitelných 
materiálů pro použití za nepříznivých 
klimatických podmínek. Jejich hlavní 
přednost spočívá v možnosti zpracování 
od +1 °C do +10 °C u  materiálu 
TermoSilcon RS  při relativní vlhkosti  až 
95%. U armovacích stěrek či sanačních 
materiálů řady RS se doba 
zpracovatelnosti blíží  15°C, tyto však 
nejsou součástí systému Termo+Diffu. 
Dále výrobky s označením RS během 6 
až 8 hodin získají odolnost proti dešti a 
po 4 až 6 hodinách jsou odolné proti 
mrazům do – 5°C. Další pracovní 
operace může následovat zpravidla již po 
24 až 48 hodinách, a to i při teplotě   + 1 
°C a relativní vlhkosti až 95%. 

 

Nabídka materiálů RS pro Termo+Diffu zahrnuje: TermoSilcon RS 
 

Poznámka: Při aplikaci konečné povrchové úpravy v provedení RS nelze v jednom barevném poli 
fasády kombinovat standardní provedení s provedením RS, neboť stejné barevné odstíny se 
v obou provedeních nepatrně liší!  

Doba zpracovatelnosti výrobků RS po jejich nanesení na podklad, zejména pak strukturování 
omítek, je kratší než u standardního provedení a této skutečnosti je třeba přizpůsobit jak techniku 
zpracování, tak i organizaci práce. 



 Technologický předpis Termo+Diffu 03/2014 

 
 

           4/35 

SYSTÉMOVÉ INFORMACE 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 
Vzhledem k tomu, že povrchová úprava kontaktní tepelně izolační technologie je dokonale tepelně 
oddělená od podkladu, a je zabráněno sdílení tepla, podléhá vysokým výkyvům teplot. Tepelný 
izolant neumožňuje, aby byly vrchní vrstvy ochlazovány masivnějším a teplotně stabilnějším 
podkladem. Nebezpečím z toho plynoucím jsou i tzv. šoková zatížení například při prudkém 
ochlazení deštěm. 

Barevný odstín lze navrhnout z nabídky aktuálního barevného vzorkovníku s ohledem na omezení 
pro silikonově pryskyřičné a silikátové materiály. Z výše uvedeného důvodu nadměrného zahřívání 
proto nedoporučujeme používat na vnější omítky odstíny barev s reflexí (stupeň odrazivosti světla 
– viz barevný vzorkovník) nižší než 25%. 
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PŘEHLED SYSTÉMŮ 

SKLADBA SYSTÉMU Termo+Diffu 

  

 1. Skladba stěny dřevostavby 
 

 2. Izolace 
Dřevovláknitá izolační deska – konkrétní 
typ podléhá schválení ze strany 
TERMO + holding, a.s.  

 3. Kotvení 
Šroubovací hmoždinka nebo spony 
z ušlechtilé oceli. 

 4. Armování 
TermoUni - Minerální lepicí a armovací 
stěrka. Velmi dobrá přilnavost a vysoká 
lepicí síla. Tloušťka vrstvy: min. 5 mm. 

TermoGewebe - Armovací síťovina 
odolávající alkáliím s vysokou pevností 
v tahu. 

5.    Mezinátěr 
TermoGrund Diffu - Mezinátěr pro minerální / silikonově pryskyřičné vrchní omítky, zlepšuje 
přilnavost a reguluje nasákavost. 

6.    Konečná povrchová úprava 
TermoSilcon, TermoSilcon RS - Silikonově pryskyřičná vrchní omítka s vysokou  propustností 
vodních par, vysokou ochranou proti povětrnosti a proti řasám a plísním. V různých velikostech 
zrna a různých strukturách (škrábaná 1), rýhovaná 2) nebo modelační omítka3)). 
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PŘEHLED SYSTÉMŮ 

MATERIÁLOVÁ SKLADBA ETICS Termo+Diffu 
 

Vrstva Termo+Diffu  

Podklad Skladba systému dřevostavby 

Izolace Dřevovláknitá izolační deska  

Armovací stěrka TermoUni – armovací a lepící hmota na minerální bázi 

Síťovina TermoGewebe – armovací síťovina s apretací proti zásadám 
doplňkově: 
TermoPanzergewebe – pancéřová armovací síťovina 

Penetrace/Mezinátěry TermoGrund Diffu – minerální plněný mezinátěr na minerální podklady pod 
minerální, silikátové a silikonově pryskyřičné omítky 

Tenkovrstvé omítky TermoSilcon K/R/MP (RS) 
– silikonově pryskyřičná tenkovrstvá omítka 

Egalizační nátěry Není nutný **) 

 
*)  V systémech Termo+Diffu se silikonovou pryskyřičnou omítkou není vyžadována aplikace finálního 
nátěru. Doporučeny jsou fasádní nátěry pro případy následných renovací. 
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PŘEHLED SYSTÉMŮ 

MATERIÁLOVÁ SKLADBA ETICS Termo+Diffu V SOKLOVÉ ČÁSTI 
 

Vrstva 1. alternativa 2. alternativa 

Podklad Podkladní konstrukce opatřená nátěrem směsí TermoDicht a portlandského 
cementu 

Lepení Lepení pomocí směsi TermoDicht a portlandského cementu 

Izolace Desky z extrudovaného polystyrénu, popř. desky EPS P PERIMETR 

Kotvení Případné dodatečné kotvení pomocí talířové hmoždinky 

Armovací stěrka TermoUni - armovací a lepící hmota 
na minerální bázi 

TermoDicht – organická disperzní 
stěrková hmota pro utěsňování 

Síťovina TermoGewebe – armovací síťovina s apretací proti zásadám 
doplňkově: 
TermoPanzergewebe – pancéřová armovací síťovina 

Vodotěsný nátěr Dodatečná ochrana armovací vrstvy 
nátěrem směsí TermoDicht a 
portlandského cementu 

Není vyžadován 

Penetrace/Mezinátěry TermoGrund Diffu – minerální plněný mezinátěr na minerální podklady pod 
minerální, silikátové a silikonově pryskyřičné omítky 

Tenkovrstvé omítky TermoSilcon K/R/MP (RS) 
– silikonově pryskyřičná tenkovrstvá omítka 

Egalizační nátěry StoColor Silco G *) – fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s konzervací 
proti mikrobiálnímu napadení  

 
*)  V systémech Termo+Diffu není vyžadována aplikace finálního nátěru. Doporučeny jsou fasádní nátěry 
pro případy následných renovací. 
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KOMPONENTY SYSTÉMU 

IZOLACE 

Tuhá dřevovláknitá deska 
Deska o hustotě do 230 kg/m3, ve hmotě 
hydrofobizovaná parafinem a po obvodě opatřena 
perem a drážkou.  

Tloušťky desek 40 – 160 mm.  

 

 

 

 

 

KOTVENÍ 

Šroubovací hmoždinky 
Šroubovací hmoždinky s protikorozní ochranou pro 
dřevěné podklady.  

Délky: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 ,240, 
260, 280 mm 

Hloubka zašroubování: min. 25 mm v masivním 
dřevěném podkladu. 

 

 

 

Široké spony 
Široké spony z ušlechtilé oceli 

Délky: 100, 110, 120, 130, 150 mm 

Kotevní hloubka: min. 30 mm v masivním 
dřevěném podkladu. 

 

ARMOVÁNÍ 

TermoUni 
Minerální lepící a armovací stěrka 

Forma dodání:  25 kg / pytel 
Hodnota µ: ≤ 35  
Hodnota sd : ≤ 0,11 m 
Spotřeba: cca 4,0 – 5,0 kg kg/m2 
Výtěžnost: cca 5,0 - 6,25 m2 / pytel 
Mísící poměr: cca 5:1 
(prášek : voda v hmotnostních dílech) 

 

TermoGewebe 
Armovací síťovina odolávající alkáliím 
s vysokou pevností v tahu. 

Forma dodání: 50 m / role 
Šíře: 1,10 m 
Spotřeba: cca 1,1 m/ m2 
Výtěžnost: cca 50 m2/role 
Rozměr ok:6 x 6 mm,4 x 4 mm 
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KOMPONENTY SYSTÉMU 

TermoPanzergewebe 
Speciální zesílená síťovina s vysokou odolností 
proti průrazu (pevnost v tahu 6000 N/50 mm). 

Forma dodání: 25 m/ role 
Šíře: 1,0 m 
Spotřeba: cca 1,0 m/ m2 
Výtěžnost: cca 25 m2/role 

 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – hydroizolační nátěry a mezinátěry 

TermoDicht 
Organická utěsňovací hmota, zabraňuje průniku 
vlhkosti v oblastech zatížených ostřikovou vodou 
(např. soklové části). 

Forma dodání:  18 kg / vědro,  
Hodnota µ:  5700 
Hodnota sd: ≤ 7 m 
Spotřeba: cca 0,25 kg/ m2 
Výtěžnost: cca 72 m2 / vědro 

Barevný odstín šedý 
(smíchat s portlandským cementem v poměru 1:1) 

 

 

 

TermoGrund Diffu 
Mezinátěr pro minerální / silikonově pryskyřičné 
vrchní omítky, zprostředkovává přilnavost, reguluje 
nasákavost. 

Forma dodání:  25 kg / vědro 
Hodnota µ:  30  
Hodnota sd : ≤ 0,01 m 
Spotřeba: cca 0,35 kg/ m2 
Výtěžnost: cca 72 m2 / vědro 

Barevný odstín: přírodní a tónovaný 
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KOMPONENTY SYSTÉMU 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – tenkovrstvé omítky 

TermoSilcon K/R/MP 
Silikonově pryskyřičná vrchní omítka. 

Forma dodání:  25 kg / vědro 
Hodnota µ: ≤ 80 
Hodnota sd: ≤ 0,24 m 
Spotřeba u zrnitosti  

K 1,5 mm: cca 2,4 kg/m2 
K 2,0 mm: cca 3,2 kg/m2 
K 3,0 mm: cca 4,5 kg/m2 

Výtěžnost u zrnitosti 1,5 mm: cca 10 m2 / vědro 

Barevný odstín: bílý a tónovaný (v omezené 
barevné škále dle aktuálního barevného 
vzorkovníku  pro silikonově pryskyřičné a silikátové 
materiály). 

 

TermoSilcon RS K/R/MP 
Silikonově pryskyřičná vrchní omítka pro použití za 
nepříznivých podmínek. 

Forma dodání:  25 kg / vědro 
Hodnota µ: ≤ 80 
Hodnota sd: ≤ 0,24 m 
Spotřeba u zrnitosti  

K 1,5 mm: cca 2,4 kg/m2 
K 2,0 mm: cca 3,2 kg/m2 
K 3,0 mm: cca 4,5 kg/m2 

Výtěžnost u zrnitosti 1,5 mm: cca 10 m2 / vědro 

Barevný odstín: bílý a tónovaný (v omezené 
barevné škále dle aktuálního barevného 
vzorkovníku  pro silikonově pryskyřičné a silikátové 
materiály). 
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KOMPONENTY SYSTÉMU 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – kamínková omítka a fasádní barva 

StoSuperlit 
Organicky vázaná vodoodpudivá kamínková 
omítka. Pro použití v soklové části objektu, v 
místech s vyšším mechanickým namáháním. 

Forma dodání:  25 kg / vědro 
Hodnota sd : ≤ 0,32 m 
Spotřeba u zrnitosti  

   2,0 mm: cca 5,0 -6,0  kg/m2  
   1,5 mm:  cca 4,5  kg/m2 
 

Výtěžnost u zrnitosti 2,0 mm: cca 5,0-4,2  m2 / 
vědro 

 

 

TermoColor Silicon 
Pravá silikonově pryskyřičná fasádní barva 
s vysokou ochranou proti řasám a plísním. 

Forma dodání:  15 l / vědro 
Hodnota µ: ≤ 530 
Hodnota sd : ≤ 0,1 m 
Spotřeba: cca 0,17 – 0,20 l/ m2 na jeden nátěr 
Výtěžnost : cca 40,8 m2 / vědro 
(při dvou nátěrech) 

Barevný odstín: bílý a tónovaný 
(v omezené barevné škále dle aktuálního 
barevného vzorkovníku  pro silikonově 
pryskyřičné a silikátové materiály). 
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KOMPONENTY SYSTÉMU 

PŘISLUŠENSTVÍ 

Soklová lišta LO-Al (zakládací soklový profil) 
Ohýbaný hliníkový profil tl. min 1,0 mm 

Forma dodání: 2,00 m/ks 

 

 

 

Spojka zakl. soklových profilů 
Spojovací prvek z plastu pro zakládací soklové 
profily; slouží jako montážní pomůcka, rozpěrka 
a uzávěr spáry. 

Rozměr: 30 mm 
Forma dodání: 100 ks 
Spotřeba: 0,5 ks /m 

 

Okapnice LO s tkaninou (nasazovací profil) 
Plastový nasazovací profil s integrovanou 
síťovinou ze skelných vláken pro eliminaci trhlin 
ve stycích jednotlivých zakládacích lišt a stycích 
zakládacích lišt s povrchem izolantu.  

Forma dodání: 2,50 m/ks 

 

 

 
 

TermoKompriband 15/3-7 (15/7-12) 
Komprimovaná expanzní těsnící páska k trvalému 
utěsnění proti větru a dešti. Pro šíři spar  3 – 12 
mm. 

Forma dodání: 8 m – 15/ 3-7 /role 
                      4,3 m – 15/ 7-12 /role 

 

 

TermoPanzerwinkel 
Speciální perforovaný rohovník sloužící jako 
výstuha hran a rohů v místech s větším 
namáháním. 

Forma dodání: 20 m / svitek 
Šíře: 10 x 10 cm 
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KOMPONENTY SYSTÉMU 

TermoWinkel 
Hranový profil se síťovinou ze skelných vláken pro 
vnější a vnitřní rohy.  

Forma dodání: 2,50 m/ks 
Šíře: 10 x 15 cm 

 

TermoApu Dynamik 

Začišťovací okenní profil s ochrannou lamelou 
a sklovláknitou tkaninou s 2D pohybem sloužící 
k vytvoření pružného a vodotěsného spoje mezi 
zateplovacím systémem a rámem okna.  

Forma dodání: 1,6 m/ks 
Přesah tkaniny: 120 mm 

 

 

TermoTropfkantenprofil 
Hranový profil se síťovinou ze skelných vláken a 
s odkapávací hranou. 

Forma dodání: 2,00 m/ks 

 

TermoDil E/V 
Dilatační profil budov s manžetou a se 
zabudovanou síťovinou ze skelných vláken pro 
dilatační spáry v ploše (E) resp. v koutě (V). 

Forma dodání: 2,50 m/ks 

  

 

TermoÜbergangsprofil Plech 
Ukončující profil pro napojení na oplechování 

Forma dodání: 2,00 m/ks 

 

 

Montážní pistolová pěna  
Jednosložková, nízkoroztažná a nízkonasákavá 
výplňová pěna sloužící k vyplnění a izolování 
otevřených spár. 

Forma dodání: 750 ml/dóza 
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ŘEŠENÍ SOKLU 

Soklová lišta LO-Al (zakládací soklový profil) 
Vytýčit výši soklu a označit ji. Soklová zakládací lišta 
zpravidla leží ve výši nosné konstrukce nosníku, příp. 
nosné konstrukce dřevěné masivní stěny.  

Soklovou zakládací lištu vodorovně upevnit do 
dřevěného podkladu pomocí šroubů. 

Vzdálenost upevňovacích prostředků: cca 30 cm. 

Každou soklovou zakládací lištu upevnit v jejich 
 krajních otvorech. Styky lišt osadit soklovými 
spojkami. Soklové spojky umístit v přední části lišty.  

Distanční vzdálenost lišt cca 3 mm. 

 

Okapnice LO s tkaninou (nasazovací profil) 
Doplňkový profil pro eliminaci trhlin ve stycích 
zakládacích lišt. Okapnice LO s tkaninou nasadit na 
přední hranu soklové zakládací lišty. Styky 
nasazovacího profilu musí být od styků soklových 
zakládacích lišt vzdáleny minimálně 15 cm.  

Vzdálenost mezi nasazovacími profily je cca 3 mm. 

Nasazovací profil zajistí dodržení minimální tloušťky 
armovací vrstvy a umožní rovnou spodní hranu 
ukončení systému. 

 

PŘÍPRAVA IZOLAČNÍCH DESEK 
Montáž se řídí doporučením společnosti dodavatele dřevovláknitých desek. Níže jsou popsány 
pouze základní údaje ovlivňující provedení tenkovrstvé omítky. 

Důležité 
Dřevovláknitou desku je třeba chránit před trvale působící vlhkostí a UV zářením. Doporučujeme 
provedení armovací vrstvy co možná nejdříve, nebo zakrytí celé stavby difúzně otevřenou fólií. 
Desku vystavit atmosférické povětrnosti max. cca 4 týdny. Pokud bude deska bez povrchové 
úpravy vystavena intenzivní vlhkosti (chybějící střešní přesah, exponované umístění), 
doporučujeme zakrytí již během montáže. 

Řezání 
Dřevovláknité desky je možno řezat běžným nářadím pro 
řezání dřeva (např. stolní okružní pila, ruční okružní pila, 
ruční pila atd.). Doporučujeme odsávání. 
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ZPRACOVÁNÍ 

UPEVNĚNÍ IZOLAČNÍCH DESEK 

První řada desek 
U první řady desek se drážka desek odřízne a celoplošně usadí do soklové zakládací lišty. Pero 
musí být orientováno nahoru. 

 

Kvalita montáže 
Dřevovláknitá deska musí být položena vodorovně a vyrovnána v ploše do roviny. 
Podklad je k tomu třeba připravit a zkontrolovat. Je třeba se vyhnout spárám na stycích desek. 
V opačném případě vzniká souběžná spára a s tím je spojené větší riziko tvorby trhlin. Rovněž je 
nutné zabránit i poškození desek. Do stykových spár se nesmí dostat malta. Otevřené spáry se 
vyplňují pomocí pistolové polyuretanové pěny, což vyloučí možnost vzniku tepelných mostů. 

 

Montáž desek s přesazením 
Izolační desky usazovat s přesazením cca 30 cm. 
Zabránit vzniku křížových spár. V opačném případě 
vzniká průběžná spára a s tím spojené riziko tvorby 
trhlin v povrchové tenkovrstvé omítce. 

 

 

 

 

Desky pero-drážka 
Při montáži maloformátových izolačních desek přímo 
na sloupky, což se nabízí především při zpracování na 
dřevostavbě, je třeba použít desky s perem-drážkou. 
Styk izolačních desek může potom ležet mezi 
jednotlivými nosnými prvky a nemusí být na sloupcích, 
nosnících, rámu nebo příčkách. 

 

 

Upevnění šroubovacími hmoždinkami 
Dřevovláknitou desku upevnit šroubovací hmoždinkou. 
Hloubka zašroubování do nosného podkladu min. 25 
mm. Talíř hmoždinky zašroubovat do roviny s plochou 
izolantu. 

 

 

Upevnění sponami 
Spony zapustit do izolační desky  cca 3-5 mm. 
Vzdálenost spon od okraje izolační desky stykované 
na tupo: min. 15 mm. Vzdálenost k okraji sloupku 
 min. 5 d (d= průměr upevňovacího prostředku – 
spony). 
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KONTROLA PROVEDENÍ 

Stěnové otvory 
Styky desek se nesmí setkat s rohy stěnových 
otvorů – viz A obrázku. Styky desek by neměly 
také probíhat ve směru ostění, případně 
nadpraží – viz B obrázku, ideální provedení, 
které nabízí nejvyšší jistotu proti tvorbě trhlin 
znázorňuje provedení v oblasti C na obrázku 
níže. (A, B – nesprávn ě, C – správn ě) 

 

 

Kontrola rovnosti 
Po upevnění izolačních desek zkontrolovat 
celou fasádu a případné nedostatky odstranit. 
Vodovážnou latí zkontrolovat, zda jsou 
hmoždinky dostatečně zapuštěny. Popřípadě je 
dotáhnout. Minimální přesahy desek je možno 
zbrousit brusným špalíkem. Následně povrch 
důkladně očistit. 

 

 

Kontrola spár 
Pokud desky izolantu nebudou usazeny na sráz, 
vzniknou spáry. Tomu je třeba předejít. 
Vyskytující se spáry uzavřít dřevěnými vlákny 
nebo proužky desek. Spáry do šíře 5 mm je 
možno alternativně uzavřít polyuretanovou 
pěnou. Armovat až po dokonalém vytvrdnutí 
pěny. Spáry musí být vypěněny do celé hloubky. 

 

 

 

 Otevřené spáry mezi deskami 
uzavřeme pistolovou pěnou. 
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ZPRACOVÁNÍ 

PŘÍPRAVA PŘED ARMOVÁNÍM 

 

Překrytí styku zakládacích lišt s izolantem 
Zamezení tvorby trhlin v souvrství v místě spojů dvou zakládacích lišt zajistíme přesazením styku 
dvou desek oproti styku dvou zakládacích lišt o minimálně 150 mm. Následně dvěma  možnými 
způsoby zamezíme vzniku podélných trhlin ve styku zakládacích lišt s izolantem. 

   

Způsob osazení desek tepelného izolantu do zakládací lišty. 

 

Eliminace podélných trhlin 
a) Nanesením pruhu armovací hmoty v šířce cca 150 mm v oblasti hliníkového čela zakládací lišty. 
Zaměříme se na spáru mezi sousedními zakládacími lištami a přechod z čela zakládací lišty na 
povrch izolační desky. 

 

Armovací hmota se nanese v pruhu cca 150 mm na čelo zakládací lišty 
 a navazujicí povrch izolační desky. 

b) Montáží Okapnice LO s tkaninou (nasazovací profil) na zakládací lištu (nasazení a zaarmování 
integrovaného pruhu síťoviny armovací hmotou). Doporučené minimální přesazení styku profilu 
oproti styku desek resp. styku zakládacích lišt je 150 mm. 

 

Okapnice LO s tkaninou (nasazovací profil) se nejdříve zespodu nasadí na čelo zakládací lišty a 
poté se integrovaný pruh síťoviny uloží do armovací hmoty. 

 
 

 

min 150 mm 



 Technologický předpis Termo+Diffu 03/2014 

 
 

           18/35 

ZPRACOVÁNÍ 

 

PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY 
Je nezbytné, aby minimální tlouš ťka armovací vrstvy byla 5 mm.  Maximální tloušťka nemá 
přesahovat 7 mm. 

K dosažení co nejlepší kvality armování provádíme plošné armování ve třech etapách. 

• 1. ETAPA – kašírování desek armovací stěrkou + nanesení 1. vrstvy v ploše  

• 2. ETAPA – vyztužování detailů 

• 3. ETAPA – dokončení armovací vrstvy v ploše s vložením armovací sítě. 

 

PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY – 1. ETAPA 
 

V první fázi se pro dosažení požadované tloušťky armovací vrstvy nanáší armovací hmota 
zubovým hladítkem (s velikostí zubu 6×6 mm). Po té se nechá zavadnout, aniž by se vystěrkovala 
do roviny.  

 

  

Nanesení armovací stěrky způsobem mokrý 
do mokrého pomocí zubového hladítka 
s velikostí zubu 6×6 mm… 

… stěrka se ponechá zavadnout bez 
zahlazení. 
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ZPRACOVÁNÍ 

PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY – 2. ETAPA (ŘEŠENÍ DETAILŮ) 

 
Armování detailů se provádí po zavadnutí výztužné 
hmoty (většinou druhý den) po provedení 1. etapy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapracování okenního profilu (apu-lišty) 
Doporučeným řešení vytvoření přechodu 
zateplovacího systému na okenní rám je použití 
speciálního okenního profilu TermoApu Dynamik, 
tzv. apu-lišty.  

 

 

 

 

 TermoApu Dynamik se k okennímu rámu 
se přilepí po zateplení ostění a nadpraží. 

 

 

Výztuha rohů otvorů pomocí diagonál 
V rozích otvorů se přilepí diagonální výztužný 
pruh síťoviny 200/400 mm tak, aby se dotýkal 
přesně koutu otvoru. 

 

 

 

 Diagonální výztužný pruh 200/400 
mm se dotýká rohu otvoru. 
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ZPRACOVÁNÍ 

PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY – 2. ETAPA (ŘEŠENÍ DETAILŮ) 

 

Výztuha ostění a nadpraží 
K rohu ostění a nadpraží se využívá TermoPanzerwinkel nebo TermoWinkel. 

   

Ochrana rohu ostění pomocí  
a) TermoPanzerwinkel. 

Ochrana rohu ostění pomocí  
b) TermoWinkel. 

Nakonec se provede napojení 
integrovaného pásu sítě 
TermoApu Dynamik s ochranou 
rohu. 

Ochrana rohů na nároží 
Ochrana rohů na nároží se provádí analogicky k ochraně ostění či nadpraží pomocí profilů 
TermoPanzerwinkel nebo TermoWinkel. 

 

Ochrana nároží objektu pomocí 
a) TermoPanzerwinkel. 

Ochrana nároží objektu pomocí 
b) TermoWinkel. 
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PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY – 3. ETAPA 
 

Po zavadnutí armovací stěrky po provedení detailů se z armovací stěrky odstraní případné větší 
nerovnosti a nanese se další vrstva armovací stěrky. Shora se přes ni rozvine předem nastříhaná 
výztužná síťovina, srovná se do svislé polohy, odstraní se z ní všechny záhyby a případná 
přeložení a zatlačí („vmasíruje“) se do měkké stěrkovací hmoty, mřížkou tkaniny protlačená 
armovací hmota se hladítkem odstraní z povrchu síťoviny. 

Jednotlivé pruhy výztužné sítě se připevňují s přesahy nejméně 100 mm. V červeném okrajovém 
pásu (vyznačující minimální přesah sousedících pásů sítě) je nutné stáhnout veškerou armovací 
hmotu z povrchu sítě, aby v místě nevznikla nerovnost. 

Následně musí být výztužná síťovina překryta vrstvou armovací hmoty, přičemž platí, že síťovina 
musí být umístěna v horní třetině armovací vrstvy a že armovací síťovina musí být dokonale 
obalena armovací hmotou (nesmí být viditelné nápisy a pruhy na armovací síťovině). 

Všechny pracovní úkony na výztužné vrstvě (přechody, stopy od hladítka, jiné nerovnosti) 
doporučujeme ukončit před jejím vytvrdnutím, po vytvrdnutí je lze vyspravit pouze mechanicky 
(zabroušením). 

V oblastech s rizikem zvýšeného mechanického namáhání lze odolnost výztužné vrstvy výrazně 
zvýšit použitím speciální zesílené síťoviny TermoPanzergewebe. „Pancéřová“ síťovina se ukládá 
pod běžnou síťovinu TermoGewebe, jednotlivé pruhy se kladou na sraz bez přesahů. V tomto 
případě je výztužná vrstva úměrně silnější. 

 

 

  

Nanesení další vrstvy armovací stěrky…  …vložení výztužné síťoviny… 

 

 …finální úprava povrchu 
armované vrstvy do roviny tak, 
aby nebyly viditelné nápisy na 
síti ani červené pruhy. 
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MONTÁŽ PARAPETU 
Začneme nalepením TermoKompriband  na boční profil okenního parapetu, spodní stranu 
okenního parapetu a rovněž na všechny ostatní přilehlé stavební díly (okenní a dveřní rámy, 
výztuhy, příčle, střešní podhled atd.) a připojovací spáry utěsnit proti dešťovým srážkám. 
Komprimovaná expanzní těsnící páska musí probíhat podél přední hrany izolantu, být 
komprimovaná ze 2/3 a nesmí vykazovat žádné mezery.Při  olepování hran musí být páska 
aplikována nikoli v tahu, ale s mírným napěchováním, aby měla možnost se roztáhnout. 

 

Rozlišujeme dva způsoby osazení 
a) Montáž s přisazením – Při tomto druhu montáže se parapet přisadí po dokončení armovací 
vrstvy. K rámu okna se přišroubuje a styk mezi rámem a parapetem se ošetří polyuretanovým 
tmelem popř. silikonovým tmelem, stejně tak i styk mezi ostěním a parapetem. V případě použití 
plastového okna se parapetní plech zasune do spodní drážky okna. 

b) Zápustná montáž - Při provádění zápustné montáže parapetu, což obnáší zapuštění boků 
parapetu do izolantu, osazujeme parapet již v průběhu osazování tepelně izolačních desek nebo 
těsně před plošným armováním, s ohledem na zvolený druh postupu při zápustné montáži. 

 

MEZINÁTĚR 
Mezinátěr zabraňuje prosvítání podkladu např. u rýhovaných omítek, zajišťuje přilnavost a chrání 
organické omítky před alkalickými účinky. 

TermoGrund Diffu nanést rovnoměrně fasádním válečkem na dokonale vyschlou armovací vrstvu, 
stejně jako na suchý ochranný nátěr proti vlhkosti (TermoDicht). 
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KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Tenkovrstvé vrchní omítky - se nanášejí na vytvrdlou výztužnou vrstvu opatřenou mezinátěrem v 
konzistenci vhodné ke zpracování. Tenkovrstvé omítky se ředí vodou v rozmezí 0,5 – 0,75 l na 
vědro. Při ředění je nutné dbát na to, aby vědra aplikována v jednou barevném poli  byla zředěna 
stejným poměrem přidané vody, v opačném případě dochází k proměnlivému barevnému odstínu.  

Vybraná omítka se nanese nerezovým hladítkem na stěnu, rozprostře se a přebytečný materiál se 
odstraní tak, aby podklad byl pokryt souvislou vrstvou v tloušťce zrna. Ihned po nanesení se zahájí 
strukturování plastovým hladítkem. V případě zrnité struktury nejdříve krouživými pohyby a na 
závěr hladítko opisuje tvar ležaté osmičky resp. tvar symbolu nekonečna (∞). 

 

Nanesení omítky v tloušťce zrna. Důležité je, 
aby se přebytečné množství vždy odstranilo. 

Strukturování: plastovým hladítkem se omítka 
nejdříve předtočí ... 

 

Během strukturování je nutné z hladítka stále 
odstraňovat pojivo… 

…na závěr hladítko opisuje tvar ležaté osmičky 
resp. tvar symbolu nekonečna. 

Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící pásky. 
Napojení omítky se musí provádět vždy „mokré“ do „mokré“. Pro barevné pole fasády je nutno 
použít vždy materiál téže šarže. Dokončený zateplovací systém musí být vzhledově a barevně 
jednotný, bez lokálních změn struktury. 
Omítky TermoSilcon a TermoSilcon RS se nesmí kombinovat v jednom barevném poli fasády 
z důvodu jisté nestejnobarevnosti. 
Dodatečné zásahy po demontáži kotev lešení do již provedených povrchových úprav nutno 
provádět vždy se zvýšenou pečlivostí. 

Pro oblast soklu je vhodnou alternativou mechanicky velmi odolná kamínková omítka StoSuperlit. 
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OCHRANA PROTI VLHKOSTI V OBLASTI OSTŘIKOVÉ VODY 
K tepelné izolací vedené až k zemi případně  pod úroveň terénu se používají desky z 
extrudovaného polystyrénu, případně speciální tepelně izolační soklové desky EPS P PERIMETR. 

Soklové desky se pokládají zdola min. do výšky 300 mm nad úroveň terénu, kde na ně navazují 
normální tepelně izolační desky. 

Lepení 
Před lepením desek tepelné izolace se provádí podnátěr směsí TermoDicht a portlandského 
cementu (poměr 1:1) zředěné 10% vody. 

Po proschnutí podnátěru se nanese lepidlo tvořené směsí TermoDicht a portlandského cementu 
(poměr 1:1) v tloušťce nejméně 4 mm pro přilepení tepelně izolačních desek. Vrstva lepidla plní 
současně funkci hydroizolace. 

 

Lepení: na zaschlý nátěr se nanese nezředěná 
směs TermoDicht a portlandský cement (1 : 1) 

jako lepidlo a povrch se upraví „cupováním“ … 

… izolační soklové desky (např. EPS P Perimetr) 
se celoplošně přilepí k podkladu. 

Armování 
Na soklové tepelně izolační desky se tvoří normální výztužná vrstva do hloubky cca 200 až 300 
mm pod předpokládanou úroveň terénu.  Hloubku zapuštění tepelné izolace je vždy nutno ověřit 
tepelně technickým výpočtem, aby byl maximálně eliminován vliv tepelného mostu (např. u objektů 
z cela nebo z části zapuštěných pod úroveň terénu). 

V oblasti terénu a odstřikující vody do výšky cca 500 mm nad budoucí úroveň terénu a cca 200 až 
300 mm pod terénem se provede dodatečná ochrana proti vlhkosti nátěrem směsí TermoDicht a 
portlandského cementu (poměr 1:1) zředěné 10% vody na použitou minerální armovací hmotu. 

 

 

Armování: izolačni soklové desky např. EPS P 
Perimetr se zaarmují TermoUni do hloubky 200 

–300 mm pod terén. 

Vodotěsný nátěr: V oblasti pod úrovní terénu a 
soklu (cca 500 mm nad terén) se provede 
dodatečná ochrana armované vrstvy proti 

vlhkosti nátěrem směsí TermoDicht a portlandský 
cement (1:1) zředěný 10 % vody. 
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ZPRACOVÁNÍ 

OCHRANA PROTI VLHKOSTI V OBLASTI OSTŘIKOVÉ VODY 

Povrchová úprava 
Plochy natřené TermoDicht  se musí opatřit před nanesením vrchní omítky mezinátěrem 
TermoGrund Diffu. 

Omítka se nanáší od stejné úrovně jako výztužná vrstva. Pro soklovou oblast se používá 
kamínková omítka StoSuperlit pro její lepší omyvatelnost, lze použít i omítky TermoSilcon. 

 

 

Plochy natřené vodotěsným nátěrem se musí před nanesením organicky pojené omítky (TermoSilcon, 
StoSuperlit) ještě opatřit základním nátěrem TermoGrund Diffu. 

 

Dokončení 
Tepelně izolační desky se v zemině chrání před mechanickým poškozením např. nopovanými 
fóliemi.  

Napojení systému na terén by mělo být vždy vytvořeno 200 – 300 mm širokým zásypem říčního 
štěrku nebo okapovým chodníčkem. 

 

 

 

Vhodná ochrana proti ostřikující dešťové vodě je zásyp z kamenné drti nebo oblázků. 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

VZOROVÉ DETAILY 
 

Hydroizolační stěrka: TermoDicht
TermoKompriband 15/3-12 (komprimovaná těsnící páska)

Oblast ochrany proti postřikové vodě

Spád terénu

m
in

. 1
5 

cm

Nopová fólie jako ochrana proti
mechanickému poškození

V oblasti ostřikové vody (úroveň 300 mm nad úrovení terénu)
Ochranný nátěr proti vlhkosti: TermoDicht
Mezinátěr StoPrep Miral, popř. StoPrim Isol
Konečná povrchová úprava omítkou: TermoSilcon

Dřevovláknitá deska upevněná pomocí šroubovacích
hmoždinek nebo spon z ušlechtilé oceli

Lepicí hmota: TermoDicht
Tepelná izolace: XPS alt. EPS P Perimetr
Armovací hmota: TermoDicht
Armovací síťovina: TermoGewebe
Mezinátěr: TermoGrund Diffu alt. TermoGrund
Tenkovrstvá omítka: TermoSilcon, alt. Sto-Superlit,

Vodorovná  hydroizolace
Svislá hydroizolace
popř. hmoždinka pro fasádní zateplovací sytém

Proškrábnutí spáry

Soklová zákládací lišta LO-Al spojená spojkami

Doplňkově nasazovací profil: Okapnice LO s tkaninou

Armovací vrstva: TermoUni

Armovací síťovina: TermoGewebe

Podkladní konstrukce: závazná konstrukční skladba

PŘIPOJENÍ V SOKLOVÉ ČÁSTI OSTŘIKOVANÉ VODOU
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

VZOROVÉ DETAILY 
 

Podkladní konstrukce: závazná konstrukční skladba

Dřevovláknitá deska upevněná pomocí šroubovacích
hmoždinek nebo spon z ušlechtilé oceli

Armovací vrstva: TermoUni

Armovací síťovina: TermoGewebe

Mezinátěr: TermoGrund Diffu
Konečná povrchová úprava omítkou: TermoSilcon

Proškrábnutí spáry

Schématická skladba
střechy

TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)

Stavěcí prkno

PŘIPOJENÍ STĚNY KE STŘEŠE
PŘÍKLAD 1
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

VZOROVÉ DETAILY 
 

Podkladní konstrukce: závazná konstrukční skladba

Dřevovláknitá deska upevněná pomocí šroubovacích
hmoždinek nebo spon z ušlechtilé oceli

Armovací vrstva: TermoUni

Armovací síťovina: TermoGewebe

Mezinátěr TermoGrund Diffu
Konečná povrchová úprava omítkou: TermoSilcon

Proškrábnutí spáry

Schématická skladba
střechy

Stavěcí prkno

TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)

PŘIPOJENÍ STĚNY KE STŘEŠE
PŘÍKLAD 2
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

VZOROVÉ DETAILY 

TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)
Parapetní plech(přesah: min. 30 mm)
Vylepení tepelné izolace ve spádu

Proškrábnutí spáry
TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)

Podkladní konstrukce: závazná konstrukční skladba

Dřevovláknitá deska upevněná pomocí šroubovacích
hmoždinek nebo spon z ušlechtilé oceli

Armovací vrstva: TermoUni

Armovací síťovina: TermoGewebe

Mezinátěr: TermoGrund Diffu
Konečná povrchová úprava: TermoSilcon

PŘIPOJENÍ PARAPETU - ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

 

Parapetní plech(přesah min. 30 mm)

Diagonální výstuha

TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)

TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)

Tepelná izolace ve spádu

TermoKompriband 15/3-12
(komprimovaná těsnící páska)

TermoApu Dynamik
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY PRO APLIKACI 
OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU 

DATA OBJEKTU 

1. Adresa:  

  

2. Projektant:  

  

3. Investor (stavebník):  

  

4. Dodavatel dřevostavby:  

  

5. Dodavatel fasádních prací:  

  

6. Datum / časové období:  

7. Orientace objektu:  

8. Plánovaný termín zahájení 
realizace povrchového souvrství: 

Poznámka: dbát na omezení působení 
povětrnosti po dobu max. 4 týdnů!!!  

9.   

TYP POUŽITÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK 

1. Typ desky: STEICOprotect M  □ STEICOprotect L  □ 

 Jiný:  

2. Tloušťka desek:  

3. Formát desek:  

4. Typ desek:: P + D  □ Tupá hrana □ 

5. Je etiketa výrobku uschována? Ano □ Ne □ 
6. Datum montáže desek:  
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POPIS KONSTRUKCE 

1. Poloha vzduchotěsné vrstvy:  

2. Typ a provedení vzduchotěsné 
vrstvy:  

3. Nosná konstrukce: Dřevěná rámová konstrukce  □ 

 Rastr nosné konstrukce:  mm 

 Masivní dřevěné panely  □ 
 Jiná:  

4. Tloušťka stěny (dutiny):  

5. Typ izolace v dutině  

6. Je v dutině použita foukaná izolace? Ano □ Ne □ 
Pokud ano musí být dutina p řed aplikací omítkového systému vypln ěna! 

7. Jiný řešení vnějšího opláštění:  

(typ, lokalizace)  

8. Popis omítkového systému:  

Základní vrstva (armovací stěrka): 

Nutno dodržet min. tl. 5 mm  

Armovací síťovina:  

Mezinátěr:  

Omítka:  

Fasádní nátěr (je-li vyžadován):  

ZPRACOVÁNÍ DESEK, STYKY A NAPOJENÍ 
1. U podkladu (konstrukční dřevo 

KVH / masivní dřevěné panely 
CLT) byla před montáží 
zkontrolována vlhkost a podklad 
byl deklarován jako suchý? Ano □ Ne □ 

2. Zpracování proběhlo dle 
doporučení? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, popište odchylku:  

  

3. Jsou všechny spáry mezi deskami 
uzavřeny dle požadavku Ano □ Ne □ 
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dodavatele desek? 

Pokud ne, popište místa, kde je 
nutno potřeba provést úpravy:  

  

4. Jsou všechny styky desek 
v rovině? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, popište místa, kde je 
nutno potřeba provést úpravy:  

  

5. Jsou všechny případné chyby 
povrchu desek opraveny? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, popište místa, kde je 
nutno potřeba provést opravy:  

  

6. Byla fasáda před aplikací 
omítkového systému vyčištěna od 
prachu a vláken? Ano □ Ne □ 

7. Jsou svislé styky desek přesazeny 
dle požadavku? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, určete způsob úpravy:  

  

8. Je v oblasti odstřikové vody 
použita tepelné izolace se 
zvýšenou odolností proti vlhkosti? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, jaká opatření budou 
provedena:  

  

  

9. Je řešena hydroizolace v úrovni 
min. 300 mm nad úrovní terénu? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, jaká opatření budou 
provedena:  

  

10. Použité upevňovací prostředky: Nerezové široké spony □ Šroubovací 
hmoždinky □ 

Délka:  

Osazení spon: Šikmo □ Vodorovně □ 
  

11. Je počet spojovacích prostředků Ano □ Ne □ 
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dostatečný? 

Pokud ne, popište opatření:  

12. Jsou talířové hmoždinky v rovině 
s plochou izolantu a/nebo jsou 
široké sponky max. 2 mm 
zapuštěny? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, popište opatření:  

  

13. Jsou přijata opatření, aby 
nedocházelo k sesedání 
konstrukce v místě stěny a 
stropu? Ano □ Ne □ 
Pokud ne, popište opatření:  

  

14. Založení systému je provedeno: Soklovou lištou □ Odkapovým profilem: □ 
Jiným způsobem (popište):  

  

Všechny výše uvedené vady a nedodělky musí být odstraněny před zahájením prací na 
omítkovém systému. Aplikace povrchového souvrství musí být provedena v souladu se 
závaznými technologickými podmínkami. 

Zásadní je dodržení tlouš ťky základní vrstvy min. 5 mm!  

Povrch desek musí být před aplikací základní vrstvy suchý. Maximální dřevovláknitých desek 
má být 13%. Pokud není možnost provést měření, lze vlhkost ověřit orientačně: na povrch 
desek připevnit na dobu 24 hodin PE – fólii o rozměru cca 70 × 70 cm; pokud se na povrchu 
fólie vyskytne kondenzát není podklad dostatečně suchý. 

Namontované dřevovláknité desky musí být pečlivě zkontrolovány a nedostatku musí být 
odstraněny v souladu s tímto protokolem. Provádění povrchového souvrství musí být v souladu 
s technologickým předpisem pro systém Termo+Diffu a technickými listry jednotlivých 
materiálů. 

V případě negativního výsledku kontroly při předání je nutno provést odstranění vad a 
nedodělků a sjednat termín náhradního předání. 

Datum:  

Předání podkladu před zhotovením povrchového souvrství 
proběhlo bez vad a nedodělků? Lze zahájit fasádní práce? Ano □ Ne □ 

Za dodavatele dřevostavby:  

Za dodavatele fasádních prací:  
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  ZÁVĚR 

KONTROLA KVALITY OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ 
Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na : 

Dodržování technologického postupu při zpracování materiálů dodávaných společností TERMO + 
holding, a.s. 

Zpracování materiálů při teplotách vzduchu a zateplovaných konstrukcí nad +5 °C resp. nad +1 °C 
při použití materiálů řady RS 

Kontrola kvality a rovinnosti podkladu. 

Vyplňování spár mezi deskami polyuretanovou pěnou případně v souladu s doporučením 
dodavatele dřevovláknitých desek. 

Dodržování vazby tepelně izolačních desek v ploše, na nároží a okolo výplní otvorů. 

Dodržování přesahů výztužné sítě. Dokonalé zakrytí výztužné sítě a talířových hmoždinek 
výztužnou vrstvou. 

Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných 
rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu.  

Vyplnění otvorů po kotvení lešení tepelnou izolací a vytvoření povrchové úpravy. 

Zakrytí výplní otvorů a oplechování při provádění prací a jejich případné očištění. 

Odstranění všech pozůstatků po ukončení stavby (pytle a kbelíky od maltových směsí, zbytky 
tepelné izolace), uvedení staveniště do původního stavu. 

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
Práci provádí pracovní četa ve složení: vedoucí čety +2 a více pracovníků. Požadovaná 
kvalifikace: vyučený nebo zaučený zedník, zaškolený ve zpracování materiálů od firmy TERMO + 
holding, a.s. 

Přípravné práce na stavbě provádějí vyučení, resp. vyškolení pracovníci v oborech lešenář, 
klempíř. 

Vlastní realizaci provádí pracovní četa ve složení podle velikosti objektu a způsobu realizace, 
nejméně však vedoucí čety a dva pracovníci. Pracovní četa musí být vyškolena pro zpracování 
materiálů od společnosti TERMO + holding, a.s. 

 

PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pracovní četa musí být vybavena pracovními prostředky a nářadím  

Lešení  
Zednické nářadí z nerezové oceli nebo z plastických hmot. 
Elektrické ruční míchadlo. 
Elektrická okružní pila a prodlužovací kabel. 
Nůžky na výztužnou síť. 
Hladítko s brusným papírem. 
Hladítka z nerezové oceli, z umělé hmoty a pěnového polystyrenu. 
Rohové hladítko z nerezové oceli. 
Zubové stěrky a špachtle. 
Kalibrovaná kontrolní lať délky 2 m a klínek 
Vodováha, skládací metr. 
Teploměr umožňující měření teplot vzduchu a teplot povrchu. 

Osobní ochranné prostředky, pracovní  oděv, ochranná kombinéza pro broušení dřevovláknitých 
desek, bezpečnostní boty. 
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ZÁVĚR 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce dle platné příslušné 
legislativy.  

Instalaci lešení, jeho údržbu, opravy a revize smí provádět pouze specializovaná organizace, 
mající k této činnosti oprávnění. 

Při práci s penetrací, tmelem, stěrkovou hmotou, omítkovinami a případně dalšími podobnými 
hmotami, je nutné chránit ruce rukavicemi nebo ochranným krémem, pracovní oděv udržovat 
v čistotě. Při míchání, nanášení a stříkání je vždy nutné chránit oči brýlemi nebo štítem a nosit 
pokrývku hlavy. 

Po práci a před jídlem je nutné si řádně umýt ruce vodou a mýdlem, resp. mycí pastou a ošetřit 
regeneračním krémem (indulona, repatron apod.). 

 

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 
Při potřísnění pokožky zdraví škodlivou látkou je nutné si ihned umýt ruce vodou a mýdlem a 
ošetřit je regeneračním krémem. 

Při zasažení oka je nutné jej nejméně 15 min. vyplachovat proudem čisté vody a ihned vyhledat 
lékaře. 

Při náhodném požití je nutné vypít litr vody, vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

Další pokyny z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostních listech 
materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 


