
Vnější tepelně izolační 
kompozitní systém s omítkou 
a izolantem z polystyrénu

Oblasti pOužití
Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém 
s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou 
Mapetherm P cz je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, 
občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb 
zhotovených ze zdiva nebo z monolitických a prefabrikovaných 
betonových nebo keramických panelů do výšky budovy 22,5 m.

upOZORNĚNí
•   Pro případ požáru musí být zabezpečena ochrana osob 

unikajících z objektu proti stékajícím a odpadávajícím 
zpěňovatelným plastům.

•   Při aplikaci tohoto zateplovacího systému je nutné postupovat 
dle projektové dokumentace, která musí být pro každý 
konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou 
součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení 
tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní 
páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 
a požární zpráva.

•   Dodatečná tepelná izolace s pěnovým polystyrenem není 
vhodná k dodatečné tepelné izolaci dřevěných konstrukcí 
z důvodu kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Konkrétní 
realizace zateplovacího systému na dřevěných konstrukcích je 
třeba posoudit výpočtem podle ČSN 73 0540:2005 a musí  
na něho být autorizovaným projektantem zpracována technická 
dokumentace.

•   Montáž kontaktního zateplovacího systému mohou provádět 
pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení 
o zaškolení svých pracovníků na prováděný systém.

Druh zateplovacího systému podle způsobu připevnění 
k podkladu:

Tabulka č. 1

Druh zateplovacího 
systému (ETICS)

Požadavky

Kotvený ETICS 
s doplňkovým 
lepením

Množství lepicí hmoty na desce:
Dle pokynů výrobce ETICS musí tvořit minimálně 
40 % povrchu desky EPS plocha lepení v předepsané 
tloušťce.

Druh izolantu:
Desky z pěnového polystyrenu EPS 70F, EPS 100F
Deklarované vlastnosti viz tabulka 3

Hmoždinky:
Kotevní prvky certifikovány podle ETAG 014 a podle 
ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti 
vytržení z podkladu a protažení izolantem)
Kovové i plastové trny

Lepený ETICS 
s doplňkovým 
kotvením

Množství lepicí hmoty na desce:
Minimální plochu lepení a tloušťku lepící hmoty 
na povrchu desky EPS určuje výrobce ETICS nebo 
projektant na základě vlastností podkladu.

Druh izolantu:
Desky z pěnového polystyrenu EPS 70F, EPS 100F
Deklarované vlastnosti viz tabulka 3

Hmoždinky:
Kotevní prvky certifikovány
Kovové i plastové trny

BC



skladba zateplovacího systému:

Tabulka č. 2

Č. Součásti
Spotřeba

[kg/m2]
Tloušťka

[mm]

Lepicí hmota Mapetherm AR 2

Hlavní součásti výrobku:
cement, jemnozrnný písek, syntetické 
pryskyřice, speciální přísady

Stav při dodání:
suchá směs

Příprava:
před uplatněním nutné rozmíchání v určeném 
množství vody (0,22 l/kg)

Množství lepicí hmoty na desce:
Dle pokynů výrobce ETICS musí tvořit 
minimální plocha lepení 40 % povrchu desky 
EPS

max. 7,8
(suché směsi)

max. 15

Izolační 
výrobek

Desky z pěnového polystyrenu
EPS 70F Fasádní
EPS 100F Fasádní
Deklarace vlastností dle tab. 3

– 50 – 200 mm

Hmoždinky ejotherm NT U
plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-05/0009)

Počet 
kusů podle 
projektové 

dokumentace 
nebo 

technického 
předpisu 

výrobce ETICS

–

ejotherm NTK U
plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-07/0026)

ejotherm STR U
plastové šroubovací 
hmoždinky

(ETA-04/0023)

Bravoll PTH-KZ 60/8-La,
Bravoll PTH-KZL 60/8-La,
Bravoll PTH 60/8-La,
Bravoll PTH-L 60/8-La

plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-05/0055)

Bravoll PTH-S 60/8-La,
Bravoll PTH-SL 60/8-La

plastové šroubovací 
hmoždinky

(ETA-08/0267)

KOELNER KI8M
plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-06/0191)

KOELNER KI-10, KI-10M
plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-07/0291)

KOELNER KI-10N, 
KI-10NS
plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-07/0221)

KEW TSD Ø 8
plastové zatloukací 
hmoždinky

(ETA-04/0030)

Malta základní 
vrstvy

Mapetherm AR 2

Hlavní součásti výrobku:
cement, jemnozrnný písek, syntetické 
pryskyřice, speciální přísady

Stav při dodání:
suchá směs

Příprava:
před uplatněním nutné rozmíchání v určeném 
množství vody (0,23 – 0,25 l/kg)

3,9
(suché směsi)

3

Skleněná 
síťovina

VERTEX R 131 A 101
VERTEX R 117 A 101
OMFA 117 S

– –



Č. Součásti
Spotřeba

[kg/m2]
Tloušťka

[mm]

Penetrační 
nátěry

Malech

Použití:
penetrace pod akrylátové omítky

Stav při dodání:
roztok

Hlavní součásti výrobku:
mikroakrylová pryskyřice ve vodní disperzi

0,10 – 0,15

0,05

Silexcolor Primer

Použití:
penetrace pod silikátové omítky

Stav při dodání:
roztok

Hlavní součásti výrobku:
modifikovaný křemičitan draselný ve vodní 
disperzi

0,10 – 0,15

Silancolor Primer

Použití:
penetrace pod silikonové omítky

Stav při dodání:
roztok

Hlavní součásti výrobku:
silikonová pryskyřice ve vodní disperzi

0,10 – 0,15

Quarzolite Base Coat

Použití:
penetrace pod akrylátové omítky

Stav při dodání:
roztok

Hlavní součásti výrobku:
akrylátová pryskyřice ve vodní disperzi

0,40 – 0,50

Silexcolor Base Coat

Použití:
penetrace pod silikátové omítky

Stav při dodání:
roztok

Hlavní součásti výrobku:
modifikovaný křemičitan draselný ve vodní 
disperzi

0,40 – 0,50

Silancolor Base Coat

Použití:
penetrace pod silikonové omítky

Stav při dodání:
roztok

Hlavní součásti výrobku:
silikonová pryskyřice ve vodní disperzi

0,40 – 0,50



Č. Součásti
Spotřeba

[kg/m2]
Tloušťka

[mm]

Konečné 
povrchové 
úpravy

akrylátové povrchové úpravy

Quarzolite Tonachino, zatíraná struktura

Max. velikost zrna:
0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm

2,0 – 3,5
dle velikosti 

zrnitosti

dle velikosti 
zrna

Quarzolite Graffiato, rýhovaná struktura

Max. velikost zrna:
1,2; 1,8 mm

Stav při dodání:
pasta

Hlavní součásti výrobku:
akrylové pryskyřice ve vodní disperzi, 
mikromleté křemičité plnivo, speciální přísady

silikátové povrchové úpravy

Silexcolor Tonachino, zatíraná struktura

Max. velikost zrna:
0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm

1,7 – 2,7
dle velikosti 

zrnitosti

dle velikosti 
zrna

Silexcolor Graffiato, rýhovaná struktura

Max. velikost zrna:
1,2; 1,8 mm

Stav při dodání:
pasta

Hlavní součásti výrobku:
křemičitan draselný, silikátové plnivo, speciální 
přísady

silikonové povrchové úpravy

Silancolor Tonachino, zatíraná struktura

Max. velikost zrna:
0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm

1,7 – 2,7
dle velikosti 

zrnitosti

dle velikosti 
zrna

Silancolor Graffiato, rýhovaná struktura

Max. velikost zrna:
1,2; 1,8 mm

Stav při dodání:
pasta

Hlavní součásti výrobku:
silikonové pryskyřice ve vodní disperzi, 
mikromleté křemičité plnivo, speciální přísady

Příslušenství Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS



Vlastnosti tepelně izolačního materiálu:
Prefabrikované, nenatírané pravoúhlé desky vyrobené z pěnového polystyrenu (EPS) dle ČSN EN 13163, 
popsané v níže uvedené tabulce.

Tabulka č. 3

Vlastnosti Norma Deklarované vlastnosti EPS

Reakce na oheň

[-] ČSN EN 13501-1

Třída reakce na oheň – E
při objemové hmotnosti  

≤ 25 kg/m3  
a tloušťce 50 – 200 mm

Tepelný odpor
[m2.K/W]

Definován na CE značení  
podle deklarace v souladu  

s ČSN EN 13163

Tloušťka

[mm]

ČSN EN 823
± 1

ČSN EN 13163 – T2

Délka
ČSN EN 822

± 2
ČSN EN 13163 – L2

Šířka
ČSN EN 822

± 2
ČSN EN 13163 – W2

Pravoúhlost ČSN EN 824 ČSN EN 13163 – S2

Rovinnost ČSN EN 825 ČSN EN 13163 – P4

Povrch
[-]

Řezná plocha  
(homogenní, bez povlaku)

Rozměrová 
stálost

stanovená 
vlhkost 
a teplota

[-] ČSN EN 1604
ČSN EN 13163

DS(70,-)1
DS(70,90)1

laboratorní 
podmínky

[-] ČSN EN 1603
ČSN EN 13163

DS(N)2

Nasákavost  
(při částečném ponoření)

[kg/m2] ČSN EN 1609 < 1 kg/m2

Faktor difúzního odporu (μ)
[-]

ČSN EN 12086, 
ČSN EN 13163

20 – 70

Pevnost v tahu kolmo 
k rovině desky za sucha

[kPa] ČSN EN 1607
≥ 100 

ČSN EN 13163 -TR 100

Pevnost ve smyku [N/mm2] ČSN EN 12090 ≥ 0,02

použití, údržba, opravy
Konečná povrchová úprava má být udržována 
tak, aby plně zachovávala funkci ETICS. 

Údržba by měla zahrnovat nejméně:
•   opravy místních poškození způsobených 

nehodami

•   údržbu vzhledu prováděnou výrobky, které jsou 
slučitelné a přizpůsobeny ETICS (jen po omytí 
nebo přípravě za tímto účelem)

•   v případě výskytu mikroorganizmů na povrchu 
fasády je nutné je okamžitě odstranit a povrch 
ošetřit doporučenými přípravky

•   při zjištění mikrotrhlin na povrchu systému je 
nutné je neprodleně opravit a provést novou 
povrchovou úpravu

•   min. 2x ročně (před a po zimním období) 
provést kontrolu těsnosti výplně dilatačních 
spár a všech spár ve styku různých materiálů 
a konstrukčních prvků v případě jakékoliv 
nětěsnosti je nutné defekt ihned opravit, aby 
nedocházelo k zatékání do skladby KZS

Nezbytné opravy je třeba provádět co nejdříve.
Je důležité při údržbě používat běžně dostupné 
výrobky a zařízení bez poškození vzhledu díla. 

Je na zodpovědnosti výrobce (ů) zajistit, aby 
tato nařízení byla snadno dostupná pro příslušné 
pracovníky a aby byly potřebné informace 
o údržbě předány uživateli.

upOZORNĚNí
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze 
považovat v každém případě pouze za typické 
a informativní a musí být podpořeny bezchybným 
zpracováním materiálu; proto je nutné před 
vlastním zpracováním posoudit vhodnost 
výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel 
přejímá veškerou zodpovědnost za případné 
následkyvyplývající z nesprávného použití výrobku.



internet: http://www.mapei.cz

e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a prodejní sklad: MapEi s.r.o.

251 01 ŘÍČANY - JAŽLOVICE, Zděbradská 78

tel.: 323 619 923, fax: 323 619 922

Centrála a prodejní sklad: MapEi s.r.o.

772 00 OLOMOUC, Smetanova 192/33

tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209


