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Cech pro zateplování budov (CZB) – sdru�uje významné výrobce a zpracovatele ETICS
ETICS – Vnìjší tepelnì izolaèní kompozitní systém
Kvalitativní tøída A – CZB stanovil pro lepší orientaci klienta technická kritéria, která splòují zvýšené 

technické po�adavky na kvalitu ETICS. V rámci tìchto kritérií vydává CZB osvìdèení o Kvalitativní tøídì, 
jejím� nejvyšším stupnìm je Kvalitativní tøída A

ETAG 004 – Øídící pokyny pro vydávání ETA - evropského technického schválení. Ve smìrnici ETAG 004 
jsou stanoveny po�adavky na funkènost opatøení výrobce  ETICS, vedoucí k dodr�ení kvality systému.

ETA – Evropské technické schválení. Specifikuje parametry systému a jejich splnìní. Takový ETICS, který byl 
úspìšnì testován dle smìrnice ETAG 004 a získal ETA mù�e vstupovat v rámci EU na trhy s ETICS.
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düfa Therm EPS F & düfa Therm Wool

Spoleènost Meffert ÈR spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem vnìjších kontaktních zateplovacích systémù 
(ETICS) pro odborné zpracovatele. Nabízí systémy s polystyrénovým a minerálním izolantem, doplnìné širokým spekt-
rem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu.

Tyto zateplovací systémy je mo�né pou�ít pro dodateèné zateplení starších objektù – panelových domù, rodin-
ných domkù, prùmyslových objektù i pro zateplení novostaveb.

Kvalita dodávaných systémù je dlouhodobì ovìøována a certifikována nejen dle povinných legislativních pøedpisù 
( ETAG 004 ), ale i celou øadou nepovinných zkoušek a testù. O kvalitì vypovídá i fakt, �e spoleènost Meffert ÈR spol. 
s r.o. byla jedním z prvních dr�itelù presti�ního ocenìní svých systémù tzv. „Kvalitativní tøídou A“, kterou na základì 
celé øady doplòujících zkoušek udìluje Cech pro zateplování budov. 

Spoleènost Meffert ÈR spol. s r.o. ke svým systémùm dodává i kompletní pøíslušenství pro montá� tìchto systémù, 
zajiš�uje odborná školení provádìjících firem, provádí posouzení stavu objektù pøed zateplením, navrhuje optimální 
skladbu systému pro konkrétní objekt a spolupodílí se na kontrolním servisu bìhem aplikace systémù – to vše s cílem 
dlouhodobého a bezproblémového fungování aplikovaných systémù.

Spoleènost Meffert ÈR spol. s r.o. také zajiš�uje øešení pro regeneraci starších zateplovacích systémù èi bì�ných 
fasád, napø. v pøípadì jejich biologického napadení (viz str. 15).

Penetrace podkladu

Podklad

Lepící a stěrková hmota A

Lepící a stěrková hmota A

Povrchová úprava

Izolační deska

Hmoždinka

Sklotextilní síťovina R 131

Penetrace

Průřez düfa Therm
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Proè zateplovat?

 • zateplení = návratná investice
 • mo�nost úspor 30-50% nákladù na vytápìní
 • zvýšení tepelné pohody v místnostech
 • omezení vzniku plísní
 • prodlou�ení �ivotnosti fasády
 • mo�nost øešení nìkterých vad stávajícího fasádního líce

Pracovní postup

Veškeré montá�ní práce pøi aplikaci ETICS musí být v souladu s ÈSN 73 2901 

a vydaným Montá�ním návodem k systémùm ETICS düfa Therm EPS F a düfa 

Therm Wool.

1. Pøíprava podkladu

2. Zalo�ení zateplovacího systému

3. Izolaèní desky a jejich lepení

4. Pøebroušení a kotvení izolantu

5. Základní vrstva a její výztu�

6. Povrchová úprava

Bez tepelné izolace: Bod mrazu i rosný bod jsou 
v konstrukci. Konstrukce není tepelně chráněna, může v ní 
docházet ke kondenzaci vody. Objekt má vysoké tepelné 
ztráty.

S izolací: Bod mrazu i rosný bod je při správně navržené 
tloušťce a druhu izolantu umístěn v izolantu. Konstrukce 
zůstává suchá, minimalizují se tepelné ztráty objektu.

InteriérExteriér Interiér Exteriér

-15°C -15°C

-12,8°C -12,8°C
-11,5°C

0°C 0°C

+12,9°C

+20°C +20°C

+18°C

+13°C
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1. Pøíprava podkladu
Podklad pro aplikaci zateplovacího systému (pro lepení izolaèních desek) se musí 

pøipravit tak, aby splòoval tyto podmínky:

rovinnost ( odstranìní, nebo vyrovnání nerovností podkladu )
èistota podkladu ( odstranìní prachu, mastnoty a separaèních vrstev)
vyzrálost
vyhovující vlhkost podkladu
pevnost a soudr�nost podkladu bez výskytu ne�ádoucích vad (nesoudr�né vrstvy odstranit, savé podklady 
penetrovat – nejlépe štìtkou, vhodným zpùsobem sanovat vady podkladu).

2. Zalo�ení zateplovací systému
Zalo�ení zateplovacího systému se provádí pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejich� šíøka 

odpovídá tlouš�ce izolantu. Lišty se pøipevòují na pøipravený podklad vodorovnì pomocí zatloukacích 
hmo�dinek. Pøi nerovnosti podkladu se pou�ívá plastových vyrovnávacích podlo�ek. Pøi napojování lišt je 
nutné ponechat mezi nimi 2-3 mm mezeru a lišty napojit pomocí pøíslušných spojek profilù.

•
•
•
•
•

Penetrace D13 (Putzgrund LF) obj. èíslo balení vydatnost

Penetraèní nátìr na mírnì zkøídovatìlé nebo 
zpískovatìlé podklady, døevovláknité desky. Odol-
ná proti alkáliím. Velmi dobrá difúzní schopnost 
vodních par. Bez rozpouštìdel a bez zápachu. Po 
zaschnutí bezbarvá.

100 203815 090
142 203810 130
142 203810 150

1,00 l
5,00 l

10,00 l

5 – 10 m2/l
5 – 10 m2/l
5 – 10 m2/l

Speciální penetrace D14 (Tiefgrund LF) obj. èíslo balení vydatnost

Penetrace s hlubokým úèinkem. Øeditelná vodou. 
Pro penetraci zpískovatìlých omítek, sádrových 
podkladù, zdiva, betonu, starých nátìrù, sádro-
kartonu. Po zaschnutí bezbarvá. Bez zápachu.

100 203825 090
142 203820 130
142 203820 150

1,00 l
5,00 l

10,00 l

6 – 8 m2/l
6 – 8 m2/l
6 – 8 m2/l
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Zakládací - soklová lišta rozmìry obj. èíslo jednotka poèet ks/bal

Hliníkový soklový profil 
slou�ící k zalo�ení zateplo-
vacího systému.
délka 2 m

rozmìr 23/08
rozmìr 33/08
rozmìr 43/08
rozmìr 53/08
rozmìr 63/08
rozmìr 73/08
rozmìr 83/08
rozmìr 93/08
rozmìr 103/08
rozmìr 113/08
rozmìr 123/08

ZS SL2308
ZS SL3308
ZS SL4308
ZS SL5308
ZS SL6308
ZS SL7308
ZS SLO8308
ZS SLO9308
ZS SLO10308
ZS SLO11308
ZS SLO12308

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Spojka soklových profilù rozmìry obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

Plastová spojka pro spoje-
ní soklových lišt a profilù.

rozmìr 30 mm
rozmìr 1150 mm

ZS SSLP030
ZS SSLP115

1ks
1ks

2500
1

Vyrovnávací podlo�ka rozmìry obj. èíslo jednotka poèet ks/bal

Plastová podlo�ka pro 
podlo�ení soklových lišt 
a profilù k vyrovnání 
nerovnosti fasády.

rozmìr 3 mm
rozmìr 5 mm
rozmìr 8 mm
rozmìr 10 mm
rozmìr 15 mm
rozmìr 30 mm

ZS SDVP030
ZS SDVP050
ZS SDVP080
ZS SDVP100
ZS SDVP150
ZS SDVP300

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

100
100
100
100
100
100

Zatloukací hmo�dinka rozmìry obj. èíslo jednotka poèet ks/bal

K upevnìní soklových 
lišt a lehkých kovových 
profilù. Prùmìr hmo�dinky 
6 a 8mm. 

rozmìr 6x35
rozmìr 6x45
rozmìr 6x55
rozmìr 6x70
rozmìr 8x60
rozmìr 8x75
rozmìr 8x100

ZS ND-K 6X35
ZS ND-K 6X45
ZS ND-K 6X55
ZS ND-K 6X70
ZS ND-K 8X60
ZS ND-K 8X75
ZS ND-K 8X100 

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

100
100
100
100
50
50
50

Vyrovnávací podložka

Spojka soklových profi lů

Zatloukací hmoždinka

Zakládací – soklová lišta



fasády • nátìry • malby • zateplování budov

www.dufa.cz

5

3. Izolaèní desky a jejich lepení
Nanášení lepící hmoty se provádí v�dy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou  následnì 

tvoøila min. 40% plochy izolaèní desky. Desky je nutné lepit celoplošnì, nebo ve formì obvodového pásu 
a tøech bodech v podélné ose desky.

Izolaèní desky se lepí ve vodorovných pásech od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu. Pøi lepení 
musí zùstat boèní hrana izolantu, stejnì jako spára mezi izolaèními deskami, bez lepidla.

Lepení polystyrenu 
(düfa Therm EPS F)

Lepidlo se nanáší v souvislém pásu po obvodu desky 
a bodově v ploše (nejméně 3 body).

Lepení minerální vaty 
(düfa Therm Wool)

Lepidlo se nanáší celoplošně.

Polystyren EPS 70F rozmìry obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

1000 x 500 x 10 mm
1000 x 500 x 20 mm
1000 x 500 x 30 mm
1000 x 500 x 40 mm
1000 x 500 x 50 mm
1000 x 500 x 60 mm
1000 x 500 x 70 mm
1000 x 500 x 80 mm
1000 x 500 x 90 mm
1000 x 500 x 100 mm
1000 x 500 x 110 mm
1000 x 500 x 120 mm

ZS 2325214122501
ZS 2325214122502
ZS 2325214122503
ZS 2325214122504
ZS 2325214122505
ZS 2325214122506
ZS 2325214122527
ZS 2325214122518
ZS 2325214122509
ZS 2325214122510
ZS 2325214122511
ZS 2325214122512

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

50
25
16
12
10

8
7
6
5
5
4
4

Minerální vata – podélné vlákno rozmìry obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

1000 x 600 x 20
1000 x 600 x 30
1000 x 500 x 40
1000 x 500 x 50
1000 x 600 x 60
1000 x 600 x 80
1000 x 600 x 100
1000 x 600 x 120
1000 x 600 x 140

ZS FA020
ZS FA030
ZS FA040
ZS FA050
ZS FA060
ZS FA080
ZS FA100
ZS FA120
ZS FA140

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

8
6
6
4
4
3
2
2
2
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4. Pøebroušení a kotvení izolantu
Pøebroušení desek EPS F se provádí brusným hladítkem z dùvodu vyrovnání povrchu, jeliko� další nanáše-

né vrstvy povrch desek kopírují. S broušením mù�eme zaèít nejdøíve 24 hodin po nalepení desek. V pøípadì 
degradace polystyrenu (ze�loutnutí) napø. po dlouhém pøerušení práce, je nutné povrch plošnì pøebrousit. Po 
pøebroušení je nutno povrch peèlivì omést.

Otvory pro kotvení hmo�dinkami musí být kolmé k rovinì povrchu izolaèních desek a hloubka otvoru musí 
být minimálnì o 10mm vìtší ne� kotevní délka hmo�dinky. Pøi vrtání se nesmí poškodit povrch izolantu. Talíøky 
hmo�dinek musí lícovat s povrchem desek. Kotvení se provádí nejdøíve 48 hodin po nalepení izolaèních desek.

Minerální vata – kolmé vlákno rozmìry obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

1200 x 200 x 30
1200 x 200 x 40
1200 x 200 x 50
1200 x 200 x 60
1200 x 200 x 80
1200 x 200 x 100
1200 x 200 x 120
1200 x 200 x 140
1200 x 200 x 160
1200 x 200 x 180
1200 x 200 x 200
1200 x 200 x 220
1200 x 200 x 240

ZS FA030L
ZS FAO040L
ZS FAO050L
ZS FAO060L
ZS FAO080L
ZS FAO100L
ZS FAO120L
ZS FAO140L
ZS FAO160L
ZS FAO180L
ZS FAO200L
ZS FAO220L
ZS FAO240L

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

Lepící a stìrková hmota A obj.èíslo jednotka vydatnost poèet ks/pal

Lepící malta pro lepení 
tepelnì-izolaèních desek 
z polystyrenu a minerální 
vlny a jejich stìrkování.

ZS 1852 1ks = 25kg 3-4kg/m2 42

Vazba roh

Desky se musí klást i v rozích na 
vazbu.

Vazba rozhraní

Spáry mezi deskami nesmí být 
v místě změny tloušky izolantu. Izolační 
deska musí přesahovat alespoň 10cm.

Vazba okno

V rozích otvorů nesmí být spára. 
Roh je vyřezán do izolační desky.

správně

špatně
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Pro systém düfa Therm Wool lze pou�ít pouze hmo�dinky s ocelovým trnem.

Kategorie materiálù: A – beton
    B – zdivo z plných cihel
    C – zdivo z dìrovaných cihel
    D – beton z lehèeného kameniva
    E – pórobeton

Univerzální zatloukací hmo�dinka NT U obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s ocelovým trnem vhodná do plných 
i dìrovaných stavebních materiálù: 
beton, plné cihly, dìrované cihly.
Kategorie pou�ití: A, B, C
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS NT-U 95
ZS NT-U 115
ZS NT-U 135
ZS NT-U 155
ZS NT-U 175
ZS NT-U 195
ZS NT-U 215
ZS NT-U 235
ZS NT-U 255
ZS NT-U 275
ZS NT-U 295

95
115
135
155
175
195
215
235
255
275
295

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Teleskopická hmo�dinka NTK U obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Teleskopická zatloukací hmo�dinka 
s plastovým trnem vhodná do plných 
i dìrovaných stavebních materiálù: 
beton, plné cihly, dìrované cihly.
Kategorie pou�ití: A, B, C
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS NTK-U 90
ZS NTK-U 110
ZS NTK-U 130
ZS NTK-U 150
ZS NTK-U 170
ZS NTK-U 190
ZS NTK-U 210

90
110
130
150
170
190
210

200
200
200
200
100
100
100

Univerzální šroubovací hmo�dinka STR U obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová šroubovací hmo�dinka 
s ocelovým trnem vhodná všechny typy sta-
vebních materiálù.
Pou�ívat v�dy v kombinaci se zátkou STR, 
resp.s malou zátkou STR.
Kategorie pou�ití: A, B, C, D, E
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS STR-U 115
ZS STR-U 135
ZS STR-U 155
ZS STR-U 175
ZS STR-U 195
ZS STR-U 215
ZS STR-U 235
ZS STR-U 255
ZS STR-U 275
ZS STR-U 295

115
135
155
175
195
215
235
255
275
295

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Talíøová hmo�dinka s ocel. trnem PTH-KZL 60/8 obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s ocelovým trnem vhodná do plných 
i dìrovaných stavebních materiálù: beton, 
plné cihly, dìrované cihly.
Kategorie pou�ití: A, B, C, D
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS PTH-KZL 95
ZS PTH-KZL 115
ZS PTH-KZL 135
ZS PTH-KZL 155
ZS PTH-KZL 175
ZS PTH-KZL 195
ZS PTH-KZL 215
ZS PTH-KZL 235
ZS PTH-KZL 255
ZS PTH-KZL 275

95
115
135
155
175
195
215
235
255
275

200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
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Talíøová hmo�dinka s plast. trnem PTH 60/8 obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s plastovým trnem vhodná do plných sta-
vebních materiálù: beton, plné cihly.
Kategorie pou�ití: A, B
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS PTH 75
ZS PTH 95
ZS PTH 115
ZS PTH 135
ZS PTH 155
ZS PTH 175

75
95

115
135
155
175

200
200
200
200
200
200

Talíøová hmo�dinka s plast. trnem PTH-L 60/8 obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s plastovým trnem vhodná do pøíènì 
dìrovaných cihel.
Kategorie pou�ití: C
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS PTH-L 75
ZS PTH-L 95
ZS PTH-L 115
ZS PTH-L 135
ZS PTH-L 155
ZS PTH-L 175

75
95

115
135
155
175

200
200
200
200
200
100

Talíøová hmo�dinka s ocel. trnem PTH-KZ 60/8 obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s ocelovým trnem vhodná do plných 
i dìrovaných stavebních materiálù: beton, 
plné cihly, dìrované cihly.
Kategorie pou�ití: A, B, C, D
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS PTH-KZ 75
ZS PTH-KZ 95
ZS PTH-KZ 115
ZS PTH-KZ 135
ZS PTH-KZ 155
ZS PTH-KZ 175
ZS PTH-KZ 195
ZS PTH-KZ 215
ZS PTH-KZ 235
ZS PTH-KZ 255
ZS PTH-KZ 275
ZS PTH-KZ 295

75
95

115
135
155
175
195
215
235
255
275
295

200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100

Talíøová hmo�dinka s plast. trnem IDK-T obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s plastovým trnem vhodná do plných staveb-
ních materiálù: beton, plné cihly.
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS IDK8/60X075
ZS IDK8/60X095
ZS IDK8/60X115
ZS IDK8/60X135
ZS IDK8/60X155
ZS IDK8/60X175

75
95

115
135
155
175

200
200
200
200
200
200

Talíøová hmo�dinka s ocel. trnem TID-T obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka s oce-
lovým  trnem vhodná do plných stavebních 
materiálù: beton, plné cihly.
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS TIDT8/60X075
ZS TIDT8/60X095
ZS TIDT8/60X115
ZS TIDT8/60X135
ZS TIDT8/60X155
ZS TIDT8/60X175
ZS TIDT8/60X195
ZS TIDT8/60X215
ZS TIDT8/60X235
ZS TIDT8/60X255
ZS TIDT8/60X275
ZS TIDT8/60X295

75
95

115
135
155
175
195
215
235
255
275
295

200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100

Talíøová hmo�dinka s ocel. trnem TID-T L obj.èíslo délka (mm) kusù v kartonu (ks)

Plastová talíøová zatloukací hmo�dinka 
s ocelovým  trnem vhodná do dìrovaných 
stavebních materiálù: dìrované cihly.
Prùmìr hmo�dinky: 8 mm

ZS TIDT8L/60X095
ZS TIDT8L/60X115
ZS TIDT8L/60X135
ZS TIDT8L/60X155
ZS TIDT8L/60X175
ZS TIDT8L/60X195
ZS TIDT8L/60X215
ZS TIDT8L/60X235
ZS TIDT8L/60X255
ZS TIDT8L/60X275
ZS TIDT8L/60X295

95
115
135
155
175
195
215
235
255
275
295

200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
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5. Základní vrstva a její výztu�
Základní vrstva je dùle�itá pro mechanickou odolnost celého systému a vytváøí podklad pro finální povr-

chovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajiš�ujeme dlouhodobou ochranu izolantu pøed 
mechanickými i klimatickými vlivy.

Lokální zesilující vyztu�ení

Okno

Před plošnou aplikací výztužné síťoviny je nutné provést 
vyztužení zvlášť namáhaných míst (rohy stavebních otvorů). 
Síťovina o min. velikosti 30 x 20 cm se vtlačí do předem nane-
sené vrstvy stěrkové hmoty diagonálně k rohům.

Nároží

Všechny hrany nároží (návrší, ostění) se vyztuží vtlače-
ním vhodného profi lu do předem nanesené vrstvy stěrkové 
hmoty).

pro desky 1000 x 500 mm
6 ks / m2 

Doporučené schéma kotvení 
pro desky 1000 x 500 mm

8 ks / m2
pro desky 1000 x 200 mm

10 ks / m2

Určení konkrétního počtu hmoždinek by mělo být součástí projektové dokumentace.
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Plošná výztu�

Na pøipravený povrch z izolaèních desek naneseme minimálnì 3-4mm stìrkové hmoty a vtlaèíme do ní 
pomocí nerezového hladítka sí�ovinu. 

Lepící a stìrková hmota A obj.èíslo jednotka vydatnost poèet ks/pal

Lepící malta pro lepení 
tepelnì-izolaèních desek 
z polystyrenu a minerální 
vlny a jejich stìrkování.

ZS 1852 1ks = 25kg 3-4kg / m2 42

Sklotextilní sí�ovina R131 obj.èíslo jednotka poèet ks/pal

Sklovláknitá armovací tkanina, odolná alka-
lickému prostøedí.

Z100A102 1ks = 55 m2 33

Rohový profil ALU bez tkaniny obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

délka 2,5 m ZE81-5  1ks 25

Rohový profil ALU s tkaninou obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

délka 2,5 m ZRA2120  1ks 25
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Rohový profil PVC s tkaninou obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

délka 2,5 m ZSL-PVC  1ks 25

Okenní profil pro zateplení PVC obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

s arm.tkaninou a PE páskou
délka 1,4 m
délka 2,4 m
Zaèiš�ovací okenní profil z PVC, armovací skelná 
tkanina - pøesah 140 mm, PE páska. Slouèí k doko-
nalému zaèištìní a spojení omítky s okenními rámy. 
Výhody: pevné a dilatující spojení, odpadá tmelení 
spár, zabraòuje poškrábání rámù, spáry odolné 
proti vodì, zabraòuje prostupu chladu, atd.

ZS OPROF 1,4 
ZS OPROF 2,4

1ks
1ks

25
25

Rohový profil s okapnièkou PVC obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

s arm.tkaninou
délka 2 m
Profil s okapnièkou z PVC, armovací skel-
ná  tkanina - pøesah 140 x 100 mm. Délka 
profilu 2 m. Profil LT slou�í k dokonalému 
zajištìní omítky a svodu vody. Výhody: leh-
ké zaèištìní, nedochází k zatékání vody, 
odmrzání omítky, atd.

ZS LT  1ks 25

Parapetní profil PVC s arm. tkaninou obj.èíslo jednotka poèet ks/bal

a PE páskou
délka 2 m
Parapetový profil z PVC, armovací skelná 
tkanina - pøesah 100 mm. Délka profilu 
2 m. Profil LPE slou�í k dokonalému spojení 
zateplovacího systému s parapety a atika-
mi. Výhody: pevné a dilatující spojení, nedo-
chází k praskání omítky, zatékání vody, 
zabraòuje prostupu chladu, odpadá tmelní 
spár, atd.

ZS LPE 2,0  1ks 25
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6. Povrchová úprava
Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací mù�eme zaèít po 

vyzrání základní vrstvy (min. 7-10 dní). Nejprve plochu napenetrujeme pøíslušným penetraèním nátìrem a po 
proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se 
obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem nebo váleèkem do 
po�adované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Pøípadné pøetírání barvou 
mù�e následovat a� po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.

Tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému.
Pøehøívání povrchu zateplovacího systému mù�e zpùsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení 

�ivotnosti celého systému. Pro ETICS se nedoporuèují odstíny s HBW ≤ 30. Vhodnost vybraného odstínu 
konzultujte s dodavatelem.

Omítková penetrace D28 obj. èíslo balení vydatnost

Pigmentovaný penetraèní nátìr - bez rozpouštìdel 
- speciální penetrace pod syntetické omítky - vnitøní 
- vnìjší. Materiál na bázi styrolakrylátu. Øeditelný 
vodou. K penetraci minerálních podkladù, 
sádrokartónù, døevotøísky. Dobrá difúzní schop-
nost vodních par. Lze tónovat.

142 203800 130
142 203800 150

5,00 l
10,00 l

6-7 m2/l
6-7 m2/l

Omítková penetrace KOMFORT KOM4 obj. èíslo balení vydatnost

Pigmentovaný vodouøeditelný penetraèní nátìr 
urèený k penetrování vnitøních i vnìjších minerál-
ních a savých podkladù (sádrokartonu, tvrzených 
vláknitých a pøekli�kových desek), Vhodná jako 
pøíprava podkladu pod následující nátìry a náno-
sy syntetických omítek pøi souèasné schopnosti 
krytí. Odolná proti alkáliím. Lze tónovat.

10,00 l 6-7 m2/l

Univerzální penetraèní barva PC825 obj. èíslo balení vydatnost

Univerzální pigmentovaný základní nátìr na 
minerální podklady - pod omítky i nátìrové hmoty. 
Sjednocuje nesourodý podklad. Ideální nátìr pro 
problematické podklady pod silikátové nátìry. 
Lze barevnì tónovat.

805 153505 450 18,00 kg cca 3-4 m2/kg
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Silikonová omítka Profitec obj. èíslo balení vydatnost

rýhovaná omítka P431/R velikost zrna 1,5 mm
 velikost zrna 2,0 mm
 velikost zrna 3,0 mm*
škrábaná omítka P436/K velikost zrna 1,5 mm
 velikost zrna 2,0 mm
 velikost zrna 3,0 mm*

Silikonová fasádní omítka se strukturou rýhované nebo škrá-
bané omítky. Profesionální materiály s vysokou vydatností 
a snadným zpracováním, zajiš�ující vysokou pøídr�nost na 
všech druzích stavebních podkladù, s vysokou prodyšnos-
tí a odolností vùèi vodì. Vysoce pevné a elastické povrchy. 
Standardnì dodávány s obsahem látek aktivnì pùsobících 
proti rùstu mechù a øas na povrchu tìchto omítek.  Lze tónovat.

280 153440 460
280 153441 460
280 153442 460
280 153435 460
280 153436 460
280 153437 460

25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg

2,4-2,6 kg/m2

2,8-3,2 kg/m2

3,8-4,2 kg/m2

2,4-2,6 kg/m2

2,8-3,2 kg/m2

3,8-4,2 kg/m2

Fasádní silikonová omítka KOMFORT obj. èíslo balení vydatnost

škrábaná omítka KOMFORT SK velikost zrna: 1,5 mm
 velikost zrna: 2 mm
rýhovaná omítka KOMFORT SR velikost zrna: 1,5 mm
 velikost zrna: 2 mm

Fasádní syntetická omítka s obsahem silikonových 
pryskyøic pro povrchy se zvýšenou zátì�í klimatic-
kými podmínkami. Omítka nové generace se zvýše-
nou vydatností. Elastická, odolná proti poškrábání, 
obsahuje armovací mikrovlákna, Lehce zpracova-
telná. Vysoká pøídr�nost na všech druzích staveb-
ních podkladù, vysoká prodyšnost a odolnost kli-
matickým podmínkám. Lze tónovat.

GY287224

GY287248

25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg

1,9 – 2,2 kg/m2

2,5 – 3,0 kg/m2

1,9 – 2,2 kg/m2

2,5 – 3,0 kg/m2

Silikátová omítka Profitec obj. èíslo balení vydatnost

rýhovaná omítka P471/R velikost zrna 1,5 mm
 velikost zrna 2,0 mm
 velikost zrna 3,0 mm*
škrábaná omítka P476/K velikost zrna 1,5 mm
 velikost zrna 2,0 mm
 velikost zrna 3,0 mm*

Silikátová fasádní omítka se strukturou škrábané nebo rýhované 
omítky. Profesionální materiály s vysokou vydatností a snadným 
zpracováním, zajiš�ující vysokou pøídr�nost na všech druzích 
stavebních podkladì, s vysokou prodyšností a odolností vùèi 
vodì. Vysoce pevné a elastické povrchy. Standardnì dodává-
ny s obsahem látek aktivnì pùsobících proti  rùstu mechù a øas 
na povrchu tìchto omítek. Lze tónovat.

280 153418 460
280 153419 460
280 153420 460
280 153427 460
280 153428 460
280 153429 460

25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg

2,4-2,5 kg/m2

2,8-3,5 kg/m2

3,8-4,5 kg/m2

2,4-2,5 kg/m2

3,0-3,5 kg/m2

4,0-4,5 kg/m2

* na objednávku

* na objednávku

Rýhovaná struktura Škrábaná struktura
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Akrylátová omítka Profitec obj. èíslo balení vydatnost

škrábaná omítka P726/K velikost zrna 1,5 mm P726/K1,5
 velikost zrna 2,0 mm P726/K2
 velikost zrna 3,0 mm P726/K3*
rýhovaná omítka P721/R velikost zrna 1,5 mm P721/R1,5
 velikost zrna 2,0 mm P721/R2
 velikost zrna 3,0 mm P721/R3*

Akrylátová fasádní omítka se strukturou škrábané nebo rýho-
vané omítky. Profesionální materiály s vysokou vydatností 
a snadným zpracováním, zajiš�ující vysokou pøídr�nost na 
všech druzích stavebních podkladù, s vysokou prodyšností 
a odolností vùèi vodì. Standardnì dodávány s obsahem látek 
aktivnì pùsobících proti rùstu mechù a øas na povrchu tìchto 
omítek. Vysoce pevné a elastické povrchy. Lze tónovat.

280 153411 460
280 153412 460

280 153406 460
280 153407 460

25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg

2,2-2,5 kg/m2

2,7-3,0 kg/m2

3,5-4,0 kg/m2

2,2-2,5 kg/m2

2,7-3,0 kg/m2

3,5-4,0 kg/m2

Fasádní disperzní omítka KOMFORT obj. èíslo balení vydatnost

škrábaná omítka KOMFORT K velikost zrna: 1,5 mm
 velikost zrna: 2 mm
rýhovaná omítka KOMFORT R velikost zrna: 1,5 mm
 velikost zrna: 2 mm

Akrylátová fasádní omítka nové generace se škrá-
banou nebo rýhovanou strukturou pro vnitøní i vnìjší 
pou�ití. Propouští vodní páry, elastická, odolná proti 
poškrábání, obsahuje armovací mikrovlákna. Lehká 
zpracovatelnost, zvýšená vydatnost, velmi dobrá pro-
dyšnost a odolnost klimatickým podmínkám. Vysoká 
pøídr�nost na všech druzích stavebních podkladù. 
Lze tónovat.

GY992617

GY992648

25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg
25,00 kg

1,9 – 2,2 kg/m2

2,5 – 3,0 kg/m2

1,9 – 2,2 kg/m2

2,5 – 3,0 kg/m2

* na objednávku

materiál je souèástí certifikovaného zateplovacího systému düfa Therm EPS F 
a düfa Therm Wool

materiál lze tónovat

Kompletní sortiment a ceník zateplovacího systému naleznete 
na webových stránkách 

www.dufa.cz

Veškeré informace vèetnì cenové nabídky Vám poskytne vedoucí regionálního prodeje 
nebo se obra�te na telefonní èíslo 800 156 612.
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Pøíklady špatného øešení/chyb 

– nejèastìjší chyby, kterých se je tøeba vyvarovat:

nevhodný stav podkladu – vady, vlhkost, pevnost, rovinatost, ….
zalo�ení bez pou�ití zakládací lišty
malá kontaktní plocha pøi lepení, nevhodný zpùsob nanesení lepidla
nedostateèný poèet mechanických kotev
vyplnìní vzniklých spár mezi deskami izolantu lepidlem, nebo stìrkovou hmotou
nepøebroušení nerovností povrchu polystyrenu pøed stìrkováním
pøíliš tenká tlouš�ka armovacího souvrství
nedodr�ení technologických èasù a klimatických podmínek pro aplikaci
nedodr�ení systémových komponent

Regenerace starších zateplovacích systémù

Spoleènost Meffert ÈR také zajiš�uje øešení pro regeneraci starších zateplovacích systémù èi bì�ných 
fasád, napø. v pøípadì jejich biologického napadení.

Technologie – systém regenerace ETICS

Zateplovací systémy jsou diky svému chladnému povrchu a rostoucímu zneèištìní ovzduší èasto zatí�eny 
rùznými formami biologického napadení. Mimo nepøijatelného designovému poškození mù�e postupnì 
docházet i  k poškození jednotlivých èástí systému a ztrátì jeho funkèních vlastností. Odstranìní tohoto 
napadení, pøípadnì prevence jeho výskytu,  je spolu s péèí a údr�bou povrchu pøedpokladem pro dlouho-
dobé fungování zateplovacích systémù.

V pøípadì výskytu prasklin èi jiných mechanických vad nelze stanovit obecné øešení, v�dy je zapotøebí 
individuální posouzení konkrétního objektu a jeho stavu.

Pro podklady s biotickým napadením nabízíme ucelený systém spoèívající v odstranìní napadení a pre-
venci dalšího výskytu, pøípadnì v kombinaci s materiály pro celkovou regeneraci povrchu (zmìna barvy, 
struktury povrchu).

Pro novì aplikované systémy nabízíme tzv. FA materiály se zvýšenou odolností vùèi biologickému napa-
dení povrchu – lze tak na plochách náchylných k napadení významnì oddálit výskyt ne�ádoucích plísní, 
øas, mechù apod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•



Sortiment materiálù Meffert ÈR spol. s r.o.:
Fasády

Fasádní nátìrové hmoty – akrylátové, silikátové, siloxanové, silikonové
Penetrace – akrylátové, silikátové, silikonové
Tónovací barvy
Tenkorstvé ušlechtilé omítky pro fasádní pou�ití

Nátìry

Základní barvy
Jednovrstvé barvy
Podkladové barvy
Emaily
Speciální emaily
Povrchová úpravy døeva
Povrchové úpravy podlah
Øedidla a ostatní
Barvy ve spreji

Malby

Interiérové nátìrové hmoty
Interiérové dekoraèní techniky
Tapety
Tenkovrstvé ušlechtilé omítky pro interiérové pou�ité
Malíøské renovaèní prostøedky
Malíøské nátìry na izolaci podkladu

Míchací systémy

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

region Èechy – západ: 
602 241 278, vaclav.vimmer@meffert.cz

region Èechy – sever: 
602 283 219, miroslav.fiser@meffert.cz

region Èechy – jih: 
602 221 209, radek.kozak@meffert.cz

region Praha a okolí: 
326 375 820, meffert@meffert.cz
602 221 220, jaroslav.zima@meffert.cz
602 230 350, pavel.kabicek@meffert.cz

region Morava – sever: 
602 517 277, jan.novak@meffert.cz

region Morava – jih: 
602 762 325, zdenek.pospisil@meffert.cz

reg. Morava – sever

reg. Morava – jih
reg. Èechy – jih

reg. Èechy – severreg. Èechy – západ

reg. Praha a okolí
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