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1. ÚVOD
Cílem této příručky je představit způsoby instalace a výrobky a systémy, 

které firma Mapei nabízí pro správnou a profesionální instalaci originálního 

zateplovacího systému MAPETHERM® TILE SYSTEM. Stále rozšířenější 

používání zateplovacích systémů, které nabízí zvýšený tepelný komfort 

uvnitř budov, vyvolalo potřebu studovat a vyvíjet speciální systémy pro 

instalaci keramických obkladových materiálů na izolační panely, jako 

alternativu k tradičním metodám aplikace minerálních povrchových 

úprav.

Odpovědí MAPEI byl výzkum a následně vývoj systému pro pokládku 

tenkovrstvých obkladů typu gres formátu 500 x 1500 x 5 mm na izolační 

panely XPS a EPS na fasády budov vysokých až 20 m.

Na rozdíl od aplikace barevných povrchových úprav, jako je spolehlivý 

a vyzkoušený MAPETHERM SYSTEM, vyžaduje instalace keramických 

obkladů na fasádách mechanicky pevný podklad, což termoizolační 

panely běžně používané pro kontaktní zateplovací systémy nejsou 

schopny splnit.

Zkušenosti firmy MAPEI v sektoru výrobků pro úpravu povrchů na 

fasádách a jejich technická způsobilost a „know how“ v zesilování 

konstrukcí vedla společnost k vývoji a zdokonalení systému povrchové 

úpravy panelů EPS a XPS, vyznačující se vysokou pevností v tlaku i tahu 

a nízkým modulem pružnosti, schopné snést zatížení hmotností a dalším 

namáháním způsobeném obkladovým materiálem.

Z výše uvedených informací vyplývá, že celkovou trvanlivost keramického 

obkladu aplikovaného na fasádu lze zaručit pouze:

•	 profesionálně	provedeným	projektem;

•	 důkladnou	přípravou	podkladu;

•	 správnou	instalací	zateplovacího	systému;

•	 	použitím	speciálních	malt,	lepidel,	spárovacích	hmot	a	těsnicích	tmelů	

určených pro tento typ aplikace.

Obrázek 1.2 – Obytná budova s fasádou zhotovenou 
s použitím MAPETHERM TILE SYSTEM

Obrázek 1.1 – Obytná budova s fasádou zhotovenou 
s použitím MAPETHERM TILE SYSTEM

Obrázek 1.3 – Obytná budova s fasádou zhotovenou 
s použitím MAPETHERM TILE SYSTEM
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2. TEPELNÁ IZOLACE

2.1 PŘEHLED
Energetické vlastnosti budov, které v minulosti nebyly příliš podstatné, 

se nyní z důvodu omezení zdrojů životního prostředí a neustále se 

zvyšujících nákladů na energie stávají stále důležitějšími.

Tato skutečnost vedla domácnosti k nutnosti snížení nákladů na vytápění, 

což podnítilo vývoj vhodných řešení a vznik rychle se rozvíjejícího sektoru 

v moderním stavebnictví.

Ne náhodou spolu životní komfort a zateplení budov stále více souvisí 

a stává se nejdůležitějším argumentem v diskusích o moderním 

stavebnictví. 

Potřeba snížit emise fosilních paliv v ovzduší přiměla všech 184 vlád, 

které v roce 1997 podepsaly Kjótský protokol vydat zákony týkající se 

energetické účinnosti.

Na základě skutečnosti, že přibližně 40% energie v Evropě spotřebují 

klimatizační systémy v obytných budovách, vydala Evropská unie pro 

všechny členské státy Evropskou směrnici 2002/91.

Jejím úkolem bylo vypracovat společný program s cílem zlepšit 

energetickou účinnost staveb. 

Byly stanoveny konkrétní podmínky týkající se minimálních požadavků, 

jejichž splnění bude pro získání certifikace budov na oficiální úrovni 

povinné. 

Tento systém energetické certifikace je považován za nejjednodušší 

nástroj na podporu snížení spotřeby energie v budovách a na rozvoj 

kultury ekologicky udržitelných staveb. Energetická certifikace vystavená 

specializovanými autorizovanými techniky se stává stále důležitějším 

kritériem při koupi nebo prodeji domu.
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2.2 ODKAZ NA LEGISLATIVU
V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu 

revizi Směrnice 91/2002/ES s názvem Směrnice o energetické náročnosti 

budov (přepracování) z 19. 5. 2010 pod číslem 31/2010/EU. Tato 

revidovaná směrnice vytýčila cíle EU v oblasti energetiky do roku 2020, 

a to rozpracováním a úpravou kroků, které vedou ke snížení energetické 

spotřeby energie v EU.

Společným jmenovatelem revidované směrnice je cíl 20-20-20, zajišťující 

cíl v roce 2020 dosáhnout snížení spotřeby energie o 20 %, snížení 

emisí skleníkových plynů o 20% a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 

na 20 % celkové výroby energie v EU v porovnání s rokem 1990. 

K dosažení tohoto cíle jsou směrnicí definovány různorodé postupné 

kroky. Směrnice dále definuje požadavky na společný obecný rámec 

výpočtu energetické náročnosti budov a jejich ucelených částí. Ve 

srovnání s původní směrnicí je upravena definice termínu energetická 

náročnost budovy jako „vypočítané nebo změřené množství energie 

nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, 

což také zahrnuje energii používanou pro vytápění, chlazení, větrání, 

přípravu teplé vody a osvětlení“. Hlavními cíly je, aby do 31. 12. 2020 byly 

všechny nové budovy „budovami s téměř nulovou spotřebou energie“ 

a po 31. prosince 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné 

správy byly budovami s „téměř nulovou spotřebou energie“. Pro účely 

této směrnice se rozumí „budovou s téměř nulovou spotřebou energie“ 

budova, jejíž energetická náročnost určená podle metody, dané touto 

směrnicí, je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované 

energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, 

včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí. 

Na tento ambiciózní plán Evropského společenství vláda ČR nejnověji 

reaguje uplatněním vyhlášky č.78.Sb o energetické náročnosti budov ze 

dne 22. 3. 2013.

Vyhláška stanovuje ukazatele energetické náročnosti budovy, zohledňuje 

výpočty dodané a primární energie, stanovuje požadavky na energetickou 
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náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni a dále 

stanovuje posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie. Uvádí také vzor stanovení 

doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a vzor 

a obsah průkazu ENBD v kvalifikačních třídách A až G včetně grafických 

příloh. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2013.

2.3 TRADIČNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

2.3.1 DEFINICE
Tepelná izolace umístěná na vnější stranu budovy, známá jako „zateplení“, 

je izolační systém, který již několik let dobře funguje jak u nových, tak 

u stávajících staveb. 

Na mezinárodní úrovni se pro zateplovací systémy běžně používá zkratka 

ETICS (External Thermal Insulation Composite System – Vnější tepelně 

izolační kompozitní systém).

Z hlediska technologie se tento systém skládá z aplikace izolační vrstvy na 

vnější stěny budovy za účelem snížení nebo odstranění tepelných mostů 

a snížení efektu rychlého a intenzivního střídání venkovních teplot. 

Tepelné mosty představují oblasti s přerušením tepelné izolace a vytváří 

místa s tepelnou ztrátou, která negativně výrazně ovlivňují celkové 

izolační vlastnosti zdiva a v zimě způsobují lokální ochlazení určitých 

oblastí povrchů v interiéru.

Kondenzace vodních par souvisí s tepelnými mosty, které jsou hlavní 

příčinou vzniku plísní a bujení mikroorganismů. Aby se zabránilo 

tomuto jevu, musí být teplota vnitřních povrchů vyšší než kondenzační 

teplota. Toho lze dosáhnout pouze zajištěním vhodného zateplení zdiva 

a dostatečné přirozené nebo umělé ventilace v místnostech.

Tento systém je docela složitý, protože se skládá z různých materiálů 

a příslušenství a každá jeho jednotlivá součást musí být správně navržena 
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a vyrobena podle příslušných norem kvality, aby vznikl spolehlivý 

a trvanlivý systém.

2.3.2 VÝHODY
Výhodou, kterou tento zateplovací systém nabízí je okamžité zlepšení 

energetických vlastností budovy, protože zaručuje schopnost tepelné 

stability budovy.

Použití vnějšího zateplovacího systému umožňuje teplu, které se 

nashromáždí v zimě ve zdech, rozptýlit se a zároveň v létě umožňuje 

vyhřátí stěn přímo sluncem.

Nejvýraznější výhody zateplovacího systému jsou:

1.  EKONOMICKÉ, zvýšením hodnoty budovy s výrazným snížením 

spotřeby hořlavin, které se používají na provoz klimatizačních 

systémů;

2.  INSTALACE, ve smyslu účinnosti a jednoduchosti v případě 

rekonstrukcí a splnění požadavků nejnovější legislativy týkající se 

energetické	účinnosti;

3.  ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO KOMFORTU, stupeň zateplení je rozhodujícím 

faktorem pro udržení co nejvyšší teploty vnitřních povrchů a zároveň 

pro značné omezení tvorby kondenzace a nevzhledných plesnivých 

a	tmavých	skvrn;

4.  ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, protože nižší spotřeba fosilních 

paliv	vede	k	výrazným	úsporám	a	menšímu	znečištění;

5.  ÚČINNOST, jel ikož nabízí tepelně-hydrometrickou ochranu 

všem konstrukčních prvků, které mají schopnost snížit tepelné 

a hygrometrické zátížení, jenž je často příčinou nebezpečných trhlin 

nebo rychlejší degradace materiálů.
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3. VÝZKUM MAPEI
MAPEI vstoupila do sektoru zateplovacích systémů po důkladné a pečlivé 

analýze zátěže, které je zateplovací systém vystaven. Úvahy, které na 

základě analýzy vyvstaly, vedly k závěru, že v celém systému je klíčovou 

součástí lepidlo, protože musí zaručit součinnost všech materiálů, které 

tvoří zateplovací systém. 

MAPEI byla v sektoru lepidel vždy vzorem a díky svému trvalému 

zaměření na výzkum a vývoj nových materiálů a systémů nabízí širokou 

řadu výrobků, které splňují všechny požadavky týkající se zateplovacích 

systémů.

3.1  VÝHODY A INOVACE 
MAPETHERM® TILE SYSTEM

Na základě všech zkušeností získaných během let MAPEI vyvinula 

inovativní zateplovací systém MAPETHERM® TILE SYSTEM.

Hlavní inovací nového systému je keramický obklad na izolačních 

panelech. V tomto případě však musí mít podklad mnohem vyšší 

mechanickou pevnost, než mají samotné izolační panely. 

Aby bylo dosaženo požadovaných vlastností, musí se použít zpevňující 

omítka typická svou vysokou pevností v tlaku i v tahu a nízkým modulem 

pružnosti a v případě použití s hmoždinkami MAPETHERM TILE FIX 

má pak schopnost spolehlivě udržet hmotnost obkladu a další zatížení 

způsobená keramickým materiálem a teplotními změnami.

Tento typ omítky, který MAPEI používá pro zpevnění konstrukcí 

již několik let, se skládá z dvousložkové vlákny vyztužené malty 

PLANITOP HDM MAXI (Obrázek 3.2) a speciální síťoviny ze skelných 

vláken MAPEGRID G120, která se vyznačuje dlouhodobou životností 

v alkalickém prostředí.

Obrázek 3.1 – Obytná budova s fasádou zhotovenou 
s použitím MAPETHERM TILE SYSTEM

Obrázek 3.2 – Obytná budova s fasádou zhotovenou 
s použitím MAPETHERM TILE SYSTEM
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Kromě přínosu, který běžně tradiční zateplovací systém poskytuje, 

tenkovrstvý obklad typu LAMINAM instalovaný na zpevňující omítce 

nabízí také další výhody:

•	 	Unikátní	 estetický	 vzhled	pro	 větší	 rozmanitost	 architektonicky	

zpracovaných	povrchových	úprav;

•	 	Snadná	údržba;

•	 	Barvy,	které	odolávají	 slunečnímu	záření,	 chemickému	napadení	

a	smogu;

•	 	Vyšší	odolnost	proti	nárazu.

MAPETHERM® TILE SYSTEM je výborným systémem při rekonstrukci 

a opravách fasád a nabízí vysoce efektivní řešení a nesporné esteticko-

-architektonické kvality a omezuje tvorbu skvrn, čímž trpí většina povrchů 

v exteriéru. MAPEI má také k dispozici řadu výrobků, které splňují všechny 

požadavky stavitelů v každé fázi aplikace systému.

3.2 SYSTÉMOVÝ PROJEKT
Je dobré si pamatovat, že kombinace dokonale zpracovaného projektu 

a bezchybné instalace hraje zásadní roli při zaručení trvanlivosti celého 

systému.

Před instalací MAPETHERM® TILE SYSTEM je proto nezbytné definovat 

rozvržení všech konstrukčních detailů potřebných k instalaci (spáry, 

rozložení panelů, atd.) a stanovit klimatické a montážní faktory, které by 

mohly mít vliv na výběr projektu, jako je orientace stěn fasády, vystavení 

slunci, geografická pozice budovy a rozpis instalačních prací. Nikdy 

nerozhodujte o typu a tloušťce zateplovacího systému sami. Výběr 
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provedený pouze na základě ekonomického hlediska může způsobit 

těžko vyřešitelné problémy.

Oslovte experta, aby vám pomohl navrhnout systém respektující zákonné 

hodnoty součinitele prostupu tepla a klasifikovat budovu podle jejích 

energetických parametrů. To vám umožní získat to nejlepší pro vaši 

stavbu a těžit tak ze všech výhod systému.

3.3 SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ
Správný výběr výrobků systému a přesné dodržení technologického 

postupu z této příručky zajistí správnou instalaci a funkci MAPETHERM® 

TILE SYSTEM.

Tenkovrstvý obklad typu LAMINAM používaný v tomto systému nesmí 

mít	 rozměr	větší	než	50	x	150	cm	se	standardní	 tloušťkou	3	÷	5	mm;	

obklad budovy může mít max. výšku 20 m. 

Je také důležité zvolit světlou barvu obkladu s indexem odrazivosti nad 

20 %. Index odrazivosti udává procento světla, které povrch odráží. Čím 

vyšší je hodnota, tím světlejší je barva (např. 0 % = černá – 98 % = bílá).

Toto omezení ve výběru barvy povrchu je způsobeno faktem, že velmi 

tmavý povrch, pokud je vystaven slunci, dosahuje velmi vysoké teploty, 

zatímco v noci nebo při náhlé změně počasí se velmi rychle ochladí, což 

vede k teplotním šokům. 

Chcete-li získat další informace o výše uvedeném jevu nebo o tomto 

systému, který potřebujete instalovat v jiných podmínkách, než je 

uvedeno v této příručce, kontaktujte, prosím, technický servis MAPEI.

Obrázek 3.3 – Obytný dům s fasádou zhotovenou 
s použitím MAPETHERM TILE SYSTEM
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lepidlo
Mapetherm AR1

lepidlo
Ultralite S2

izolační panel
Mapetherm XPS

hmoždinky
Mapetherm Tile FIX 15

síťovina ze skelných vláken odolná alkalickým vlivům
Mapegrid G120

vyrovnávací omítková směs
Planitop HDM Maxi

betonový podklad

tenkovrstvý obklad typu gres

spárovací hmota
Ultracolor Plus

těsnicí tmel
Mapesil LM ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM, 

ASTM C 920, ASTM C 1248, DIN 18540
DIN 18545-2, BS 5889, TTS 00230C, TTS 00154BA

4. SOUČÁSTI SYSTÉMU
Kontaktní zateplovací systém se skládá z různých součástí odlišné 

povahy a energetická účinnost a trvanlivost celého zateplovacího 

systému se odvíjí od součinnosti jednotlivých součástí. MAPEI má tak 

širokou řadu kvalitních výrobků, že může vyhovět jakýmkoli požadavkům 

na provedení a vzhled.

Jelikož existuje velké množství požadavků na aplikaci, tato kapitola 

představuje všechny výrobky MAPEI, které jsou k dispozici v rámci 

MAPETHERM® TILE SYSTÉM;	 technologický	postup	bude	obsahem	

následujících kapitol. Technické údaje každého výrobku v této kapitole 

jsou detailněji popsány v příslušném materiálovém listu každého výrobku, 

k dispozici on-line na www.mapei.com.
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4.1 LEPIDLA NA IZOLAČNÍ PANELY
Na základě studií týkajících se zatížení zateplovacího systému je naprosto 

nezbytné používat výrobky, které zaručují vysokou přídržnou k podkladu. 

Na termoizolační panely je také důležité používat lepidla se speciálními 

vlastnostmi jako je:

•	 	MAPETHERM AR1: jednosložková cementová malta k lepení panelů. 

Smícháním s vodou vznikne tixotropní malta s dobrou zpracovatelností, 

kterou je možné nanášet na svislé povrchy bez nebezpečí skluzu 

panelu, a to i v případě velkých formátů.

•	 	MAPETHERM AR1 GG: jednosložková hrubozrnná cementová malta 

k lepení panelů. Smícháním s vodou vznikne tixotropní malta s dobrou 

zpracovatelností, kterou je možné nanášet na svislé povrchy bez 

nebezpečí skluzu panelu, a to i v případě velkých formátů.

4.2 TERMOIZOLAČNÍ PANELY
Typ a tloušťku termoizolačního panelu stanoví specialista, který vypočítá 

parametry systému podle typu budovy (nová nebo stará), přesného 

složení zdiva, nosné konstrukce (beton, cihly, pórobeton, kámen, atd.), 

lokality, ve které se budova nachází, a v souladu s platnými normami 

a směrnicemi.

Termoizolační panely (obrázek 4.3) používané v tomto systému jsou:

•	 	MAPETHERM XPS: termoizolační panel z extrudovaného polystyrenu 

bez povrchové úpravy (ve shodě s normou EN 13164). Má drsný povrch 

z důvodu zvýšení přídržnosti lepidla a je typický nízkou nasákavostí 

vody, dobrou pevností v tlaku a výbornými izolačními vlastnostmi.

Obrázek 4.1 – MAPETHERM AR1

Obrázek 4.2 – MAPETHERM AR1 GG

Obrázek 4.3 – MAPETHERM XPE e EPS
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  Součinitel tepelné vodivosti:

  λ = 0,032 – 0,036 [W/mK]

  Faktor difuzního odporu:

  μ=80 – 100

Tento panel obdržel Evropské technické schválení ETA 04/0061 vydané 

ITC Institutem v San Giuliano Milanese.

•	 	MAPETHERM EPS: izolační panel z pěnového polystyrenu (ve shodě 

s normou EN 13163). Tento typ panelu je typický velmi konkurenční 

cenou, snadnou instalací a výbornými izolačními vlastnostmi.

 Součinitel tepelné vodivosti:

  λ = 0,034 – 0,040 [W/mK]

  Faktor difuzního odporu:

  μ = 30 – 70

Tento panel obdržel Evropské technické schválení ETA 104/0025 vydané 

Institutem OIB ve Vídni.

Oba typy panelů jsou k dispozici v tloušťkách 40, 50, 60, 80 a 100 mm. 

Použije-li se jiný typ panelu, musí mít stejné mechanické a tepelné 

vlastnosti jako MAPETHERM XPS nebo EPS. Zvláště důležitý je povrch 

panelu, pokud je příliš hladký (povrchová „slupka“), může dojít k narušení 

jeho přídržnosti k podkladu.

4.3 VYZTUŽENÁ NOSNÁ OMÍTKA
Na rozdíl od podkladu, na který se běžně nanáší barevné povrchové 

úpravy v rámci spolehlivého a vyzkoušeného MAPETHERM SYSTÉMU, 

musí být v případě keramického obkladu podklad pevnější než tradiční 

vyrovnávací malty, které se běžně na izolační panely používají.
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Proto je podklad pro keramický obkladový materiál tvořen zpevňující 

nosnou omítkou a hmoždinkami a skládá se z následujících výrobků:

•	 	PLANITOP HDM MAXI, dvousložková malta s pucolánovou reakcí, 

vysokou pevností v tahu a vysokou mechanickou pevností, vyztužená 

síťovinou ze skelných vláken, klasifikovaná podle normy EN 1504-3 

jako	R2;

•	 	MAPEGRID G 120, speciální síťovina ze skelných vláken typu A.R. 

(odolná alkáliím), charakteristická vysokou trvanlivostí v alkalickém 

prostředí. Uvedené vlastnosti plní opravdové a spolehlivé vyztužení 

omítky. Tato síťovina musí být umístěna mezi 2 pracovní kroky při 

provádění omítky PLANITOP HDM MAXI (do čerstvé malty).

•	 	Ejotherm STRU, hmoždinky s nylonovým trnem, závitem z pozinkované 

oceli a termoizolačním talířem, osazované v počtu 8 ks na m2. Trny se 

osadí do předvrtaných otvorů a zatlučou tak, až talíř pevně přitiskne 

síťovinu MAPEGRID G 120 k podkladu.

Díky vysokému obsahu syntetických pryskyřic v PLANITOPU HDM MAXI 

a vlastnostem síťoviny MAPEGRID G 120 použité pro vyztužení omítky 

v tloušťce 7 – 10 mm vznikne kompaktní, houževnatá a vodonepropustná 

vrstva, která je odolná mrazovým cyklům a ideální pro instalaci 

keramického obkladu.

Obrázek 4.4 – PLANITOP HDM MAXI

Obrázek 4.5 – MAPEGRID G 120

Obrázek 4.6 – MAPETHERM TILE FIX 15
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4.4  LEPIDLA PRO INSTALACI KERAMICKÝCH 
OBKLADŮ

4.4.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INSTALACI NA FASÁDÁCH
Při instalaci povrchových obkladů v exteriéru se musí speciální pozornost 

věnovat rozdílným pohybům mezi obkladovým materiálem a podkladem, 

a to zvláště při instalaci na izolační materiály. Tyto pohyby, které jsou 

závislé na změnách teploty během dne a v různých ročních obdobích, 

způsobují značné napětí v obkladovém materiálu.

Stupeň deformace závisí na různých faktorech, jako je orientace fasády, 

množství slunečního svitu, kterému je vystavena, zeměpisné umístění 

a barva obkladu. 

Platí, že tmavé barvy a černá přitahuje a akumuluje více sluneční energie, 

která se transformuje v teplo a tudíž do vyšší teplotní expanze obkladu. 

Z výše uvedených důvodů vyžaduje instalace obkladů na fasády a zvláště 

na zateplovací systém použití lepidel specifických technických vlastností, 

zejména přídržnosti k podkladu a vysoké deformovatelnosti (dle EN 

12004 třída S2). Musí mít schopnost přenést různé pohyby v obkladu, 

absorbovat napětí nashromážděné v podkladu a zabránit tím oddělení 

obkladového materiálu od podkladu. 

Deformovatelnost lepidla se měří zkouškou, při které se vlivem zatížení 

stanoví míra průhybu lepidla. Tato zkušební metoda definovaná v EN 

12004 (Obrázek 4.7) udává tři třídy deformovatelnosti podle míry 

ohybu. Pokud je ohyb méně než 2,5 mm, lepidlo je klasifikováno jako 

nedeformovatelné, je-li ohyb mezi 2,5 mm až 5mm je lepidlo klasifikováno 

jako deformovatelné (S1), při průhybu nad 5mm se jedná o lepidlo vysoce 

deformovatelné (S2). 

Výběr lepidla a nejvhodnější instalační techniky jsou také ovlivněny 

formátem a typem obkladu. Lepení velkých formátů vyžaduje širší spáry 

mezi obklady a menší dilatační celky s pružnou výplní spár.

Také časový harmonogram výstavby a klimatické podmínky při instalaci 

systému jsou často rozhodujícím faktorem pro výběr vhodného lepidla.

Obrázek 4.7 – EN12004 zkouška deformovatelnosti 
lepidla
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4.4.2  VLASTNOSTI LEPIDEL PRO INSTALACI KERAMICKÝCH 
OBKLADŮ

Na základě budoucího zatížení systému a prováděcích předpisů nabízí 

MAPEI pro instalaci MAPETHERM® TILE SYSTEM následující lepidla:

LEPIDLA PRO INSTALACI KERAMIKY

Normální průběh vytvrzení Rychle tvRdNoucí

lepidlo
tŘídA

eN 12004 – ISo 13007
lepIdlo

tŘídA
eN 12004 – ISo 13007

ultRAlIte S2 c2 e S2 ultRAlIte S2 QuIcK c2 Fe S2

KeRABoNd + ISolAStIc c2 e S2 elAStoRApId c2 Fte S2

KeRAQuIcK + lAteX pluS c2 Ft S2

Norma EN 12004 (nebo ISO 13007) definuje klasifikaci lepidel na 

keramiku a přírodní kámen, minimální požadavky výrobku, zkušební 

metody a naměřené hodnoty. Na základě předchozích doporučení při 

lepení keramických obkladů na fasády a zvláště na zateplovací systémy 

musí cementová lepidla splňovat následující vlastnosti:

•	 	Zlepšená přídržnost (dle EN 12004 nebo ISO 13007 třída C2) 

z	důvodu	delší	životnosti	a	vyšší	odolnosti	systému;

•	 	Vysoká deformovatelnost (dle EN 12004 nebo ISO 13007 třída 

S2) lepidla odolná proti napětí a různým pohybům mezi podkladem 

a obkladovým materiálem způsobenými změnami teplot během dne 

nebo v různých ročních obdobích. 

V závislosti na specifických podmínkách prostředí a speciálních 

požadavcích na provedení je také důležité vzít v úvahu i další vlastnosti 

lepidla jako jsou:

Obrázek 4.8 – ULTRALITE S2

Obrázek 4.9 – KERABOND + ISOLASTIC

Obrázek 4.10 – ULTRALITE S2 QUICK

Contains > 20% recycled content

Contains > 20% recycled content

Contains > 20% recycled content
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•	 	Prodloužená doba zavadnutí (podle EN 12004 nebo ISO 13007 

třída E), nepostradatelná při lepení v nepříznivých klimatických 

podmínkách, jako je vysoká teplota, vysušující vítr, apod.

•	 	Rychlé vytvrzení (podle EN 12004 nebo ISO 13007 třída F), zvláště 

v případě požadavku na lepidlo se schopností dosažení vysoké 

přídržnosti již po několika hodinách, např. v chladném počasí. Rychlost 

vytvrzení zaručuje, že se přídržnost lepidla nesníží následkem přeměny 

záměsové vody na led.

•	 	Snížený skluz (podle EN 12004 nebo ISO 13007 třída T).

4.4.3  VÝHODY LEPIDEL ULTRALITE S2 
A ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S2 a jeho rychlá verze ULTRALITE S2 QUICK jsou 

cementová lepidla vyvinutá ve výzkumných a vývojových laboratořích 

firmy MAPEI. Mají inovované vlastnosti a jsou dokonale kompatibilní 

s MAPETHERM® TILE SYSTEM.

Výhody vyplývající z používání těchto lepidel ve srovnání s tradičními 

dvousložkovými výrobky jsou následující:

•	 	jednosložkové	vysoce	deformovatelné	 (S2)	 lepidlo,	které	není	 třeba	

míchat s latexem, proto se eliminuje riziko použití nesprávného 

množství	latexu;

•	 	technologie	Ultralite;	 díky	použití	 zvláštních	 skleněných	dutých	

mikrokuliček se lepidlo snadněji aplikuje, navíc má nižší objemovou 

hmotnost,	což	vede	k	úsporám	za	dopravu	i	skladování;

•	 	cca	o	80	%	vyšší	výtěžnost	na	metr	čtvereční	ve	srovnání	s	tradičními	

dvousložkovými	lepidly	MAPEI	stejné	třídy;

Obrázek 4.12 – KERAQUICK + LATEX PLUS

Obrázek 4.11 – ELASTORAPID

Contains > 20% recycled content
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•	 	díky	technologii	Ultralite a obsahu recyklovaných materiálů přispívá 

k	získání	bodů	pro	certifikaci	LEED;

•	 	vysoká	schopnost	pokrytí	rubové	strany	obkladového	prvku	(Obrázek	

4.13), ideální především na tenkovrstvé obklady, protože zabraňuje 

tvorbě vzduchových dutin s následným nebezpečným napětím mezi 

lepidlem a obkladovými prvky při aplikaci na fasádách v exteriéru.

Výše uvedené výhody jsou dokonalou odpovědí na problémy spojené 

s instalací nejnovější generace tenkovrstvých velkoformátových 

keramických obkladů.

4.5 VÝROBKY PRO VÝPLŇ SPÁR
Při výplni spár na fasádách je důležité používat výrobky s vysokou 

mechanickou pevností a sníženou nasákavostí vody, podle normy EN 

13888 třídy CG2 WA. Spára musí být cca 5 mm široká a schopná pohltit 

pohyby mezi obklady. Z tohoto důvodu tento systém zahrnuje použití 

následujících cementových výrobků:

CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ultRAcoloR pluS

cG2 WA F podle eN 13888, Rychle tuhNoucí •	
A Rychle vytvRZuJící
NeZpŮSoBuJe vÝKvĚt, odolNÝ pRotI vZNIKu •	
plíSNí (techNoloGIe BIo BlocK®)
hydRoFoBNí (dRop eFFect•	 ®)
K dISpoZIcI v 26 BARvÁch•	

KeRAcoloR GG

+ FuGolAStIc

cG2 WA podle eN 13888•	
pŘedMíchANÁ vySoce KvAlItNí ceMeNtovÁ •	
MAltA
hydRoFoBNí (dRop eFFect•	 ®)
polyMeRy ModIFIKovANÝ•	
K dISpoZIcI v 18 BARvÁch•	

KeRAcoloR FF

Smíchání KERACOLORU (GG nebo FF) s FUGOLASTICEM, polyme-

rovou přísadou na bázi syntetických pryskyřic namísto vody, zlepší finální 

Obrázek 4.13 – Schopnost pokrytí rubové strany lepidlem 
s technologií ULTRALITE.
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vlastnosti spárovací hmoty a zvyšuje jeho pevnost, odolnost proti abrazi 

a snižuje nasákavost vody.

S těmito vlastnostmi jsou vhodné i pro ty nejnáročnější provozní 

podmínky.

Technologie Drop Effect®, vyvinutá MAPEI, na bázi speciálních 

polymerů, díky nimž je povrch méně náchylný k ulpívání nečistot, je 

vysoce hydrofobní a má vynikající trvanlivost. 

Technologie Bio Block®, vyvinutá MAPEI, se skládá ze speciálních 

organických molekul, které jsou rovnoměrně rozptýlené v mikrostruktuře 

spár, zabraňují tvorbě mikroorganismů, které způsobují vznik a bujení 

plísní ve vlhkém prostředí.

4.6 TĚSNICÍ TMELY
Pro výplň dilatačních spár v keramických obkladech doporučujeme 

použít:

PRUŽNÉ SPÁRY TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MApeSIl lM
JedNoSloŽKovÝ SIlIKoNovÝ tĚSNIcí tMel S NeutRÁlNí ReAKcí, 
BeZ ZÁpAchu, NA pŘíRodNí KÁMeN, pRo SpoJe vyStAveNÉ 
pRovoZNíMu pRodlouŽeNí do 25 %.

MApeFleX pu40
JedNoSloŽKovÝ polyuRetANovÝ tĚSNIcí tMel S NíZKÝM 
ModuleM pRuŽNoStI, pRo SpoJe vyStAveNÉ pRovoZNíMu 
pRodlouŽeNí AŽ do 20 %.

Použití těchto těsnicích tmelů zamezí tvorbě nevzhledných skvrn a stop, 

které se obecně tvoří podél okraje spár, především v případě použití 

běžných silikonových tmelů s kyselou reakcí na obkladech fasád ze světlé 

keramiky.

Contains > 20% recycled content

Obrázek 4.14 – MAPESIL LM a MAPEFLEX PU 40
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4.7 DOPLŇKOVÉ A OCHRANNÉ VÝROBKY
Doplňkové výrobky používané v tomto systému jsou:

•	 	MAPETHERM BA,	hliníkový	profil	s	okapnicí;

•	 	MAPETHERM FIX B, nylonová hmoždinka s vrutem z pozinkované 

oceli;

•	 	MAPETHERM PROFIL, rohový hliníkový profil s napojenou síťovinou 

ze skelných vláken, který se vkládá do vyrovnávací omítky v rozích 

vzájemně	přiléhajících	stěn;

•	 	MAPEFOAM, provazec z lisované polyetylenové pěny s uzavřenými 

póry, sloužící jako podklad pro pružné těsnicí hmoty k vymezení 

správného profilu pružných spár.

5. FÁZE INSTALACE
Přestože je instalace systému relativně snadná, dodržujte doporučený 

technologický postup, hmotnost a množství použitých výrobků, 

technologické přestávky a způsob aplikace jednotlivých vrstev, ze 

kterých se celý systém skládá.

5.1 PŘÍPRAVA PODKLADU
Nejdůležitější fází je správná příprava podkladu, aby byla zajištěna dobrá 

přídržnost termoizolačních panelů a tudíž dobrá tepelná izolace. 

Ať je typ podkladu jakýkoli, povrch musí být vždy:

Obrázek 4.16 – Instalace základových profilů 
MAPETHERM BA

Obrázek 4.15 – MAPETHERM BA

Obrázek 4.17 – MAPETHERM FIX B



21

•	 	Rovný a hladký, aby nedocházelo k narušení přídržnosti mezi 

podkladem a termoizolačními panely z důvodu tvorby dutin, které by 

mohly snížit účinnost izolační vrstvy. Tato vada se při aplikaci stěrky 

a	aplikaci	obkladového	materiálu	velmi	složitě	odstraňuje;

•	 	Mechanicky pevný;

•	 	Dostatečně vyzrálý;

•	 	Dokonale čistý zbavený látek a částic, které by mohly narušit 

přídržnost mezi termoizolačním panelem a podkladem (jako jsou 

nesoudržné částice, zbytky prachu, nečistoty, mastnoty, odbedňovací 

přípravky, staré nátěry, poškozené omítky, atd.).

Následující kapitola obsahuje návod na technologický postup pro nejvíce 

používané podklady ve stavebnictví.

5.1.1 POVRCHY OPATŘENÉ OMÍTKOU
U budov, které již byly opatřeny omítkou, zjistěte, zda má omítka dobrou 

přídržnost k podkladu a odstraňte všechny části, které by se mohly od 

podkladu oddělovat. Pro opravu poškozených míst použijte výrobek 

NIVOPLAN smíchaný s latexem PLANICRETE, nebo směs PLANITOP 

FAST 330.

Pro úspěšnou instalaci zateplovacího systému je nutné, aby pevnost 

v tahu omítky byla cca 1 MPa. Tento parametr není uveden v normě 

a jeho hodnota je založena na našich dlouhodobých zkušenostech a na 

její kompatibilitě s lepidly používanými v rámci tohoto systému. Pokud 

zvolíte jakoukoli předmíchanou omítku, musí dosahovat výše uvedené 

hodnoty. Tyto omítky jsou charakteristické svou přídržností a musí být 

certifikované výrobcem.

Obrázek 4.19 – MAPEFOAM

Obrázek 4.18 – MAPETHERM PROFIL
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5.1.2  RÁMOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 
A BETONOVÉ VÝPLNĚ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

U rámových železobetonových konstrukcí nebo na dobetonávkách 

cihelného zdiva je nezbytné provést omítku, která bude mít výše uvedenou 

přídržnost k podkladu. Je také důležité v místech, kde dochází ke styku 

betonu s cihelným zdivem vložit do omítky síťovinu. Tato omítka musí 

být zhotovena s použitím výrobku NIVOPLAN smíchaného s latexem 

PLANICRETE, nebo alternativně použít PLANITOP FAST 330.

5.1.3 STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ NEBO KAMENNÉ ZDIVO
V případě budov z cihelného nebo kamenného zdiva, které nejsou 

opatřené omítkou, se musí zkontrolovat konzistence kamenných bloků 

a stav povrchu cihel a všechny nesoudržné části je nutné odstranit. Na 

porézní kamenné bloky se sprašným povrchem je možné použít primer 

(jako je např. PRIMER 3296 na bázi akrylových polymerů ve vodní disperzi 

nebo mikromletý základní nátěr MALECH na bázi akrylových pryskyřic ve 

vodní disperzi, které se obecně používají pro přípravu povrchu zdiva), 

který se štětcem nebo nástřikem aplikuje na povrch zdiva. Jsou-li spáry 

v kamenném nebo cihelném zdivu poničené působením dešťové vody, 

budou se muset opravit spárovací maltou s odpovídajícími elasto-

mechanickými vlastnostmi, jako je MAPE-ANTIQUE MC, předmíchaná 

odvlhčovací malta určená na opravy vlhkého zdiva z kamene, cihel a tufu 

nebo POROMAP INTONACO, předmíchaná odvlhčovací solím odolná 

šedá izolační malta určená k opravám zdiva z kamene, cihel a tufu.

Pokud zeď není zcela kolmá nebo je nerovná z důvodu použitého typu 

materiálu (jako jsou hrubě sekané kamenné kvádry nebo neopracované 

a oblé kamenné bloky), musí se povrch vyrovnat vrstvou omítky níže 

uvedeným způsobem.

Vlastnosti použité omítky musí zaručovat výbornou přídržnost k podkladu, 

nízký modul pružnosti a dobrou pevnost v tahu a v ohybu. Pro tyto 

případy proto doporučujeme použít NIVOPLAN, vyrovnávací hmotu na 
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stěny smíchanou se syntetickým latexem namísto vody PLANICRETE, 

nebo alternativně PLANITOP FAST 330.

5.1.4  PREFABRIKOVANÉ A MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ 

PODKLADY

Nové zdi z betonu se musí otryskat vysokotlakým paprskem (120 atm), 

aby se z povrchu odstranily zbytky odbedňovacích olejů a přípravků proti 

rychlému odparu vody. 

Z povrchu stávajících konstrukcí důkladně odstraňte všechny nesoudržné 

částice, zaschlé cementové mléko a všechny zbytky prachu, oleje, 

mastnoty a nečistot. V případě, že je beton poškozený a výztuž je 

zkorodovaná nebo vyskytují-li se zde místa s oddělujícím se nebo 

nesoudržným betonem, musí se oprava provést následujícím způsobem:

1.	 	odstraňte	poškozené	části	betonu;

2.	 	tvrdým	kartáčem,	opískováním	nebo	otryskáním	očistěte	výztuž;

3.  výztuž ochraňte aplikací cementové pasivační malty (jako je 

MAPEFER 1K,	jednosložkový	antikorozní	nátěr	na	výztužnou	ocel);

4.  opravte poškozenou plochu jednou z následujících malt s omezeným 

smršťováním:

•	 	MAPEGROUT T40, tixotropní vlákny vyztužená malta střední 

pevnosti	určená	k	sanaci	betonu;	aplikace	v	tloušťkách	od	10	do	

35	mm	v	jednom	pracovním	kroku;

•	 	MAPEGROUT BM, dvousložková cementová malta s nízkým 

modulem	pružnosti	určená	k	sanaci	betonu;	aplikace	v	tloušťkách	

od	10	do	35	mm	v	jednom	pracovním	kroku;
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•	 	PLANITOP RASA & RIPARA, rychletvrdnoucí vlákny vyztužená 

tixotropní malta s omezeným smršťováním pro opravy a vyhlazování 

betonových povrchů, aplikace v tloušťkách od 3 do 40 mm v jednom 

pracovním kroku.

Po provedení oprav vyčkejte před instalací zateplovacího systému, až 

bude podklad zcela vyzrálý.

Doba zrání je cca 1cm tloušťky vrstvy/ 1 týden.

5.2 INSTALACE SYSTÉMU

5.2.1 INSTALACE TERMOIZOLAČNÍCH PANELŮ
Před instalací termoizolačních panelů připevněte s použitím hmoždinek 

MAPETHERM FIX B základové profily MAPETHERM BA (Obrázek 5.2) 

a zkontrolujte, zda jsou stěny dokonale hladké a rovné (kolmé) (Obrázek 

5.1). Předmíchaným lepidlem MAPETHERM AR1 nebo MAPETHERM 

AR1 GG smíchaným s vodou přilepte izolační panely MAPETHERM XPS 

nebo EPS na podklad. Panely přilepte nanesením rovnoměrné vrstvy 

lepidla na rubovou stranu izolačního panelu a také na povrch zdi tak, aby 

nejméně 80% rubové strany bylo přilepeno.

Tento typ aplikace nazvaný oboustranné nanášení nebo „buttering 

floating“ (Obrázek 5.3 a 5.4) napomáhá přilepení celé plochy panelu 

a zaručuje, že v lepidle nevzniknou žádné dutiny, do kterých by mohla 

vnikat dešťová voda, a které by tak byly vystaveny nebezpečným 

mrazovým cyklům. Z dlouholetých zkušeností MAPEI se zateplováním 

budov vyplývá, že napětí, které musí vrstva lepidla pohltit je z větší části 

způsobeno nutností vyrovnávat deformace vyvolané značnými změnami 

teplot v důsledku přímého slunečního záření nebo centrálního topného 

systému uvnitř budovy. Tradiční bodové nanášení lepidla na izolační 

panely není v případě MAPETHERM® TILE SYSTEM přípustné, protože 

nezaručuje dostatečné pohlcení napětí v systému (Obrázek 5.5).

Obrázek 5.2 – Instalace základového profilu 
MAPETHERM BA

Obrázek 5.3 – Nanášení lepidla na rubovou stranu 
termoizolačního panelu

Obrázek 5.1 – Kontrola rovinnosti podkladu
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Termoizolační panely se musí mírně přitlačit k podkladu (Obrázek 5.6), 

aby došlo k dokonalému přenesení lepidla na jejich rubovou stranu, 

lepidlo se však nesmí dostat to spár mezi jednotlivými panely, aby 

nedošlo ke vzniku tepelných mostů.

Tloušťka vrstvy lepidla by měla být pouze taková, aby rovnoměrně pokryla 

povrch termoizolačního panelu a/nebo vyrovnala všechny nerovnosti 

v podkladu, které ale musí být menší než 5 mm. Pro dosažení požadované 

tloušťky lepidla použijte zubovou stěrku č. 10 s obdélníkovými zuby.

Instalujte termoizolační panely směrem zdola nahoru s delší stranou 

umístěnou vodorovně a střídavě uspořádanými svislými spárami 

s posunem nejméně 10 cm. V rozích používejte pouze celé nebo poloviční 

panely a lepte je po řadách na vazbu, aby bylo zajištěno dostatečné 

pohlcení napětí. Doporučujeme umístit panely tak, aby se spáry nekryly 

s hranami otvorů ve fasádách, jako jsou dveře a okna. Aby byla zajištěna 

maximální přídržnost především při teplém nebo větrném počasí, 

instalujte panely ihned po nanesení lepidla na rubovou stranu. Jsou-li 

svislé spáry po instalaci panelů širší než 4 mm, vyplňte štěrbiny izolantem 

tak, aby vytvořily souvislou vrstvu.

5.2.2  APLIKACE VYZTUŽENÉ VYROVNÁVACÍ NOSNÉ MALTY
Vyrovnávací nosná malta se může nanášet pouze, je-li vrstva lepidla 

použitého k instalaci panelů zcela vyzrálá (obvykle nejméně 48 hodin, 

v závislosti na okolních klimatických podmínkách). Omítka 

tloušťky 8 – 10 mm je zhotovená z dvousložkové cementové malty 

PLANITOP HDM MAXI.

Aplikace musí byt provedena vždy ve dvou pracovních krocích s tloušťkou 

jedné vrstvy cca 4 – 5 mm.

Výrobek aplikujte následujícím způsobem:

Obrázek 5.6 – Instalace panelu

Obrázek 5.5 – Nesprávná aplikace na nosník 
a přídržnou plochu

Obrázek 5.4 – Nanášení lepidla na podklad
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•	 	Je-li	tloušťka	jednotlivé	aplikované	vrstvy	3,5	mm	nebo	menší,	použijte	

ocelovou stěrku s kulatými zuby s průměrem nejméně 9 mm (Obrázek 

5.7);

•	 	Je-li	tloušťka	jedné	aplikované	vrstvy	větší	než	3,5	mm	nebo	v	případě	

aplikace na velké plochy, doporučujeme použít omítačku (Obrázek 5.8) 

(se šnekovým dopravníkem pro mokré malty a statorem s tlakem 40 

barů, vnitřním průměrem hadice 25 mm a tryskou ∅ 10 – 12 mm) a poté 

ocelovou stěrkou s oblými zuby sjednotit tloušťku PLANITOPU HDM 

MAXI (Obrázek 5.9).

Dokud je malta ještě čerstvá, vložte do ní MAPEGRID G 120, apretovanou 

alkáliím odolnou síťovinu ze skelných vláken, která slouží jako výztuž 

omítky (obrázek 5.10). Síťovinu pokládejte svisle a stěrkou ji vtlačte do 

malty. Okraje jednotlivých pásů síťoviny se musí překrývat na šířku a/

nebo na délku nejméně 10 cm.

U rohů okenních, dveřních nebo jiných otvorů se doporučuje aplikovat 

ještě jednu vrstvu síťoviny MAPEGRID G 120 (30 x 40 cm) pod úhlem 45 ° 

k otvoru (Obrázek 5.11). Před vytvrzením první vrstvy malty instalujte do 

omítky 8 ks hmoždinek Ejotherem STRU na každý m2 (viz výše) (Obrázek 

5.12).

Hmoždinky vložte do hloubky 4 – 8 cm a zatlučte tak, aby talíř přitlačil 

MAPEGRID G 120. Ujistěte se, že je tepelně izolační hmoždinka 

zavřená. Instalujte rohový MAPETHERM PROFIL tak, že ho pevně 

přitlačíte, aby lepidlo proniklo otvory profilu. Nejsou potřeba žádné 

mechanické prostředky. V průběhu 24 – 36 hodin po nanesení první vrstvy 

PLANITOPU HDM MAXI aplikujte druhou vrstvu tloušťky 3,5 – 5 mm, aby 

bylo dosaženo celkové požadované tloušťky cca 1 cm (Obrázek 5.13). 

Povrch malty uhlaďte ocelovou stahovací latí (Obrázek 5.14).

Obrázek 5.8 – Nanášení PLANITOPU HDM MAXI 
omítačkou

Obrázek 5.9 – Nanášení ocelovou stěrkou

Obrázek 5.7 – Nanášení PLANITOPU HDM MAXI na 
povrch panelu EPS
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Obrázek 5.10 – Vkládání výztužující síťoviny MAPEGRID 
G 120

Obrázek 5.11 – Vkládání částí síťoviny MAPEGRID G 120 
v prostoru rohů otvorů

Obrázek 5.12 – Instalace MAPETHERM TILE FIX 15 Obrázek 5.13 – Aplikace druhé vrstvy PLANITOPU 
HDM MAXI

Obrázek 5.14 – Vyrovnávání povrchu ocelovou 
stahovací latí.
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5.2.3  APLIKACE LEPIDLA PŘI LEPENÍ KERAMICKÉHO 
OBKLADU

Jakmile zvolíte nejvhodnější typ lepidla k instalaci keramických obkladů 

podle požadavků popsaných v předcházejících kapitolách, vyčkejte po 

aplikaci PLANITOPU HDM MAXI nejméně 10 dnů a poté proveďte lepení 

keramických obkladů následujícím způsobem:

•	 	Ať	už	si	vyberete	 jakýkoli	 typ	 lepidla	a	obkladového	materiálu,	musí	

se použít metoda oboustranného nanášení, to znamená, že se lepidlo 

musí nanést jak na podklad, tak na rubovou stranu obkladového prvku 

(Obrázek	5.16;	5.17),	aby	se	zabránilo	vzniku	vzduchových	dutin.	Tato	

metoda aplikace je důležitá také z důvodu zabránění tvorby výkvětu na 

fasádě a za účelem rovnoměrného rozprostření napětí způsobeného 

různými pohyby mezi keramickým obkladem a podkladem, jejichž 

příčinou jsou například změny teplot.

Obrazek 5.15 – Detailní ukázka umístění výztužující síťoviny v prostoru oken a otvorů.
1)	MAPETHERM	PROFILE;	2)	MAPEGRID	G	120	3)	Části	výztužující	síťoviny	MAPEGRID	G	120;	4)	Vyplněné	spáry:	MAPEFOAM	+	MAPESIL	LM;	5)	deska	z	přírodního	
kamene.

Obrázek 5.16 – Nanášení ULTRALITE S2 na rubovou 
stranou obkladového prvku typu gres
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•	 	Obklady	se	musí	k	podkladu	dostatečně	přitlačit,	aby	bylo	zajištěno	

lepší pokrytí povrchů.

•	 	Obklad	instalujte,	dokud	je	lepidlo	ještě	čerstvé	a	v	průběhu	jeho	doby	

zavadnutí, aby došlo k přenosu lepidla na rubovou stranu obkladového 

prvku (Obrázek 5.18).

•	 	Při	 pokládce	 tenkovrstvých	 keramických	 obkladů	LAMINAM 

(3 – 5 mm) se musí nanášení lepidla věnovat ještě větší péče, aby 

došlo k rovnoměrnému rozprostření lepidla na rubovou stranu obkladu 

a zamezilo se tak jejich poškození. Další informace týkající se instalace 

tenkovrstvých obkladů najdete v technické příručce Mapei „Systémy 

pro pokládku tenkovrstvých obkladů a dlažeb“.

5.2.4 SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ
Obklady se musí lepit s respektováním širokých spár mezi jednotlivými 

obkladovými prvky. Šířka se musí stanovit podle typu obkladu a lokálních 

klimatických podmínek a nikdy nesmí být užší než 5 mm. Jelikož jsou 

obklady tak tenké, je nezbytné, aby přebytečné lepidlo, které pronikne 

do spár, bylo v čerstvém stavu odstraněno až na úroveň podkladu. 

Spára hraje velmi důležitou roli při pokládce keramických obkladů, 

zvláště u velkých formátů instalovaných na fasádách (Obrázek 5.18) 

z následujících důvodů:

•	 	Rozdíly	v	rovinnosti	mezi	 jednotlivými	obkladovými	prvky	 jsou	méně	

viditelné;

•	 	Spáry	 se	 vyplňují	 cementovým	 výrobkem	 s	 nižšími	 fyzikálně-

mechanickými	vlastnostmi,	než	 jsou	obklady	 (spáry	=	14	–	21	MPa;	

obklady = 50 – 80 MPa). Pokud jsou tedy v podkladu a v keramickém 

Obrázek 5.17 – Nanášení ULTRALITE S2 na nosnou 
omítku PLANITOP HDM MAXI

Obrázek 5.19 – Výplň spár ULTRACOLOREM PLUS

Obrázek 5.18 – Instalace obkladů typu gres metodou 
dvojitého nanášení



30

Technologický předpis

MAPETHERM® TILE SYSTEM

obkladu deformace způsobené například teplotními změnami, spáry 

zabrání přenosu napětí z lepidla a oddělení obkladového prvku od 

podkladu.

5.2.5 UTĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR
Aby nedocházelo k pronikání dešťové vody, vzduchu nebo prachu do 

prostoru mezi zateplovacím systémem nebo dalšími prvky budovy, musí 

být spáry„chráněny“ kovovými prvky (hliníkovými nebo z nerezové oceli) 

nebo vhodnými těsnicími tmely.

V případě obou výše uvedených způsobů se musí každých 9 – 12 m2 

vytvořit v keramickém obkladu náležité dilatační spáry korespondující 

s římsou, rohy a hranami. Rozměr dilatačních spár musí odpovídat 

schopnosti prodloužení použitého tmelu a nesmí být méně než 6 mm 

široké. Je také důležité, aby byla přiznána velikost a rozvržení stávajících 

konstrukčních spár.
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6.  SOUHRNNÉ INFORMACE MAPEI 
PRO INSTALACI MAPETHERM® TILE 
SYSTEM

6.1  LEPIDLA A MALTY PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU
•	 PLANITOP FAST 330

Aplikace rychletvrdnoucí vlákny vyztužené cementové malty v tloušťce 

od 3 do 30 mm k vyrovnání svislých i vodorovných povrchů v interiéru 

a exteriéru (PLANITOP FAST 330, výrobce Mapei S.p.A.).

Výrobek pro povrchovou úpravu musí mít následující vlastnosti:

–  Objemová hmotnost: 1750 kg/m³

–  Pevnost v tlaku po 28 dnech (EN 12190): > 20 MPa

–  Přídržnost k betonu (EN 1542): ≥ 2 MPa

–  Tepelná vodivost λ (EN 1745): 0,85 W/m-K°

–  Reakce na oheň: Eurotřída E

–  Spotřeba: 1,45 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy

•	 MAPETHERM AR 1 GG

Lepení izolačních panelů s použitím jednosložkové cementové malty 

s obsahem tříděného kameniva, syntetických pryskyřic a speciálních 

přísad, granulometrie do 0,6 mm (MAPETHERM AR1 GG, výrobce 

MAPEI S.p.A.). V případě použití jako lepidlo se musí aplikovat na celou 

rubovou stranu panelů i na podklad zubovou stěrkou 10 mm.

Směs musí mít následující vlastnosti:

–  Mísicí poměr: 100 dílů MAPETHERMU AR1 GG s cca 20 – 24 

hmotnostními díly vody

–  Objemová hmotnost směsi (g/cm3): 1,40

–  pH směsi: 13

–  Zpracovatelnost směsi: 3 h

–  Obsah sušiny: 100 %

–  Spotřeba při použití jako lepidlo: 4 – 6 kg/m2 při aplikaci zubovou 

stěrkou č. 10
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•	MAPETHERM AR 1

Lepení izolačních panelů s použitím jednosložkové cementové malty 

s obsahem tříděného kameniva, syntetických pryskyřic a speciálních 

přísad (MAPETHERM AR1, výrobce MAPEI S.p.A.). V případě použití 

jako lepidlo se musí aplikovat na celou rubovou stranu panelů i na 

podklad zubovou stěrkou č. 10 mm. 

Směs musí mít následující vlastnosti:

–  Mísicí poměr: 100 dílů MAPETHERMU AR1 s cca 22 hmotnostními 

díly vody

–  Objemová hmotnost (g/cm3): 1,40

–  pH směsi: 13

–  Zpracovatelnost směsi: 3 h

–  Obsah sušiny: 100 %

–  Spotřeba při použití jako lepidlo nanášené na celý panel: 4 – 6 kg/m2 

při aplikaci zubovou stěrkou č. 10

6.2 TERMOIZOLAČNÍ PANELY
•	 MAPETHERM XPS

Dodávka a aplikace termoizolačních panelů z extrudovaného polystyrenu 

s hrubým povrchem za účelem zvýšení přídržnosti keramických obkladů. 

Panely musí mít hranaté rohy bez poškozených hran, rozměr 1200 x 

600 mm, musí být ve shodě s normou EN 13164, musí mít certifikaci 

reakce na oheň Eurotřída E a tepelnou vodivost λ 0,032 – 0,036 (typ 

MAPETHERM XPS,	 výrobce	MAPEI	S.p.A);	 tloušťka	v	závislosti	na	

projektu.

•	 MAPETHERM EPS

Dodávka a aplikace izolačních panelů z pěnového polystyrenu (EPS 100) 

s hrubým povrchem za účelem zvýšení přídržnosti keramických obkladů. 

Panely musí mít hranaté rohy bez poškozených hran, rozměr 1200 x 

600 mm, musí být ve shodě s normou EN 13164, musí mít certifikaci reakce 
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na oheň Eurotřída E a tepelnou vodivost λ 0,034 – 0,040 (MAPETHERM 

EPS	výrobce	MAPEI	S.p.A);	tloušťka	v	závislosti	na	projektu.

6.3 VÝROBKY NA NOSNOU MALTU
•	 	PLANITOP HDM MAXI + MAPEGRID G 120 + MAPETHERM TILE 

FIX 15

Aplikace armované omítky s použitím dvousložkové malty s pucolánovou 

reakcí, vysokou pevností v tahu za ohybu, vyztužené síťovinou ze 

skelných vláken, aplikovanou v tloušťce do 25 mm v jednom pracovním 

kroku (PLANITOP HDM MAXI, výrobce Mapei S.p.A.) a alkáliím odolné 

síťoviny ze skelných vláken (MAPEGRID G 120, výrobce Mapei S.p.A.). 

Malta vzniklá smícháním obou složek se musí aplikovat ve dvou vrstvách 

na dokonale čistý podklad, se síťovinou vloženou za čerstva do první 

vrstvy omítky. Cena zahrnuje následující:

–	 	vložení	síťoviny	mezi	dvě	vrstvy	vyrovnávací	malty;

–  umístění částí síťoviny 30 x 40 cm pod úhlem 45° do prostoru rohů 

okenních,	dveřních	a	dalších	otvorů;

–  instalaci 8 hmoždinek/m2 do podkladní konstrukce přes první vrstvu 

vyrovnávací malty v čerstvém stavu s rozpěrnou hmoždinkou se 

závitem z pozinkované oceli ∅ 7 mm, s nylonovým trnem o průměru 

10 mm a talířem s tepelnou izolací 

–  konečné úpravy povrchu hladkou stranou stěrky nebo houbovým 

hladítkem dříve než začne malta tuhnout a všechny další operace 

za	účelem	úspěšného	předání	dokončené	zakázky;

–  vložení nylonových hmoždinek s ocelovým závitem dříve než první 

vrstva malty ztuhne.

Malta musí mít následující vlastnosti:

–  Odpovídat minimálním požadavkům EN-1504-3 pro malty bez 

statické funkce: třída R2.

–  Objemová hmotnost směsi (kg/m3): 1850
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–  Zpracovatelnost směsi: 60 minut (při 20 °C)

–  Pevnost v tlaku dle EN 12190 (MPa): > 25 (po 28 dnech)

–  Pevnost v tahu za ohybu dle EN 196/1 (MPa): > 8 (po 28 dnech)

–  Modul pružnosti v tlaku: 11 MPa (po 28 dnech)

–  Spotřeba: 1,85 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy

Síťovina musí mít následující vlastnosti:

–  Typ vláken: skelná vlákna typu A. R.

–  Gramáž: 125 g/m2

–  Rozměr ok: 12,7 x 12,7 mm

–  Pevnost v tahu: 30 kN/m

–  Prodloužení do okamžiku přetržení (%): < 3

6.4  LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ 
CEMENTOVÝMI LEPIDLY

6.4.1  LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ CEMENTOVÝMI 
LEPIDLY S NORMÁLNÍM PRŮBĚHEM VYTVRZENÍ

Dodávka a lepení keramických obkladových prvků na stavbě podle 

konkrétního typu a oblasti použití ve shodě s EN 14411 maximálního 

formátu 30 x 60 x 2 cm nebo 100 x 50 x 0,35 nebo 0,45 s šířkou spár mezi 

jednotlivými dilatačními celky nejméně 8 – 10 mm na zateplovací systém 

MAPETHERM® TILE SYSTEM s použitím jednoho z následujících lepidel 

aplikovaných metodou oboustranného nanášení lepidla:

•	 	cementové	 lepidlo	výjimečných	vlastností,	vysoce	deformovatelné,	

podle EN 12004 nebo ISO 13007 třídy C2ES2 (KERABOND smíchaný 

s přísadou ISOLASTIC	–	bez	vody,	výrobce	Mapei	S.p.A.);

•	 	cementové	 lepidlo	výjimečných	vlastností,	vysoce	deformovatelné,	

podle EN 12004 nebo ISO 13007 třídy C2ES2 (typ ULTRALITE S2, 

výrobce Mapei S.p.A.).
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6.4.2  LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ 
RYCHLETVRDNOUCÍMI CEMENTOVÝMI LEPIDLY

Dodávka a lepení keramických obkladových prvků na stavbě podle 

konkrétního typu a oblasti použití ve shodě s EN 14411 maximálního 

formátu 30 x 60 x 2 cm nebo 150 x 50 x 0,35 nebo 0,45 s šířkou spár mezi 

jednotlivými dilatačními celky nejméně 8 – 10 mm na zateplovací systém 

MAPETHERM® TILE SYSTEM s použitím jednoho z následujících lepidel 

aplikovaných metodou oboustranného nanášení lepidla:

•	 	dvousložkové	 rychletvrdnoucí	 cementové	 lepidlo	 výjimečných	

vlastností, vysoce deformovatelné, s prodlouženou dobou zavadnutí 

a sníženým skluzem, podle EN 12004 třídy C2FTE S2 nebo ISO 13007 

(ELASTORAPID, výrobce Mapei S.p.A.)

•	 	dvousložkové	 rychletvrdnoucí	 cementové	 lepidlo	 výjimečných	

vlastností, vysoce deformovatelné, se sníženým skluzem, podle 

EN 12004 nebo ISO 13007 třídy C2FTES2 (KERAQUICK smíchaný 

s LATEXEM PLUS	–	bez	vody,	výrobce	Mapei	S.p.A.);

•	 	rychletvrdnoucí	 jednosložkové,	 cementové	 lepidlo	 výjimečných	

vlastností, vysoce deformovatelné, rychletvrdnoucí a hydratující 

vylehčené cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí, 

vysokou schopností pokrytí rubové strany obkladového prvku, velmi 

vysokou výtěžností a dobrou stěrkovatelností, podle EN 12004 nebo 

ISO 13007 třídy C2FES2 (ULTRALITE S2 QUICK, výrobce Mapei 

S.p.A.)

6.5 SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ
Výplň spár mezi jednotlivými obkladovými prvky musí být provedena 

jedním z následujících výrobků:
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•	 	vysoce	kvalitní,	 rychletvrdnoucí	a	vysychající	hydrofobní	cementová	

malta, zabraňující vzniku výkvětů a plísní, podle EN 13888 třídy 

CG2WA (ULTRACOLOR PLUS,	výrobce	Mapei	S.p.A.);	

•	 	vysoce	kvalitní,	polymery	modifikovaná,	hydrofobní,	cementová	malta	

podle EN 13888 třídy CG2 (KERACOLOR FF, výrobce Mapei S.p.A.) 

smíchaná se speciálním latexem na bázi syntetických pryskyřic – bez 

vody (FUGOLASTIC,	výrobce	Mapei	S.p.A.);

•	 	vysoce	kvalitní	polymery	modifikovaná	cementová	malta	třídy	CG2	dle	

EN 13888 (typ KERACOLOR GG, výrobce Mapei S.p.A.) smíchaná 

se speciálním latexem na bázi syntetických pryskyřic – bez vody 

(FUGOLASTIC,	výrobce	Mapei	S.p.A.);

Operace zahrnuje čištění povrchu vhodným čisticím prostředkem, 

umývání povrchu a odstranění přebytečné vody vhodnými prostředky 

a všechny operace potřebné pro dokončení práce podle zadání.

6.6 UTĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR
Utěsnění dilatačních spár musí být provedeno jedním z následujících 

výrobků:

•	 	Silikonový	těsnicí	 tmel	s	neutrální	 reakcí,	bez	obsahu	rozpouštědel,	

odolný plísním (MAPESIL LM, výrobce Mapei S.p.A.), s technologií 

Bio Block®, schopný přenést provozní pohyby v dilatačních spárách 

při	prodloužení	do	25	%	původní	šířky	spáry;

•	 	Jednosložkový,	rychletvdnoucí,	tixotropní,	polyuretanový	těsnicí	tmel	

s vysokým modulem pružnosti (MAPEFLEX PU 45, výrobce Mapei 

S.p.A.) schopný přenést provozní pohyby v dilatačních spárách při 

prodloužení do 20 % průměrné šířky spáry.



7. DODATEK

7.1 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ INSTALACE

INSTALAČNÍ FÁZE VÝROBEK

1°
připevnění základových 
profilů

MAPETHERM BA

2° Aplikace lepidla na panely

MAPETHERM AR1

MAPETHERM AR1 GG

3° Instalace izolačních panelů

MAPETHERM XPS

MAPETHERM EPS

4°
Aplikace 7 – 10 mm vrstvy 
nosné vyztužené omítky

PLANITOP HDM MAXI

MAPEGRID G120

MAPETHERM PROFIL

MAPETHERM TILE FIX 15

PLANITOP HDM MAXI

5° Aplikace lepidla 

S normálním 
průběhem 
vytvrzení

ULTRALITE S2

KERABOND + ISOLASTIC

S rychlým 
průběhem 
vytvrzení

ULTRALITE S2 qUICK

ELASTORAPID

6° pokládka keramiky poKlÁdKA KeRAMIKy

7° Spárování

S normálním 
průběhem 
vytvrzení

KERACOLOR GG + FUGOLASTIC

KERACOLOR FF + FUGOLASTIC

S rychlým 
průběhem 
vytvrzení

ULTRACOLOR PLUS

8° utěsnění dilatačních spár

MAPESIL LM

MAPEFLEX PU45
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