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V dne‰ní dobû se kromû zlep‰en˘ch tepelnû izolaãních vlastností staveb klade stále vût‰í dÛraz na ochranu zdiva
proti vlhkosti, bojuje se proti hluku a je viditelná snaha zlep‰it estetick˘ vzhled objektÛ. V obytn˘ch a administrativních budovách, ve kter˘ch trávíme aÏ 90 % ãasu, je ve vnitﬁních vytápûn˘ch prostorách relativní vlhkost
kolem 60 %. Vlhkost je tlaãena k vnûj‰ímu povrchu zdiva, kde vodní páry kondenzují. Pokud se brání úniku vodních par napﬁ. nalepením keramického obkladu, hromadí se páry ve zdivu. Tepelná vodivost zdiva se zvy‰uje,
voda ve zdivu zmrzne, tím zvût‰uje svÛj objem a po‰kozuje omítku. V interiérech pak mohou vznikat plísnû.
Optimálním ﬁe‰ením tûchto problémÛ je pouÏití fasádních odvûtran˘ch systémÛ.

8.1 MoÏnosti vyuÏití odvûtran˘ch fasád CETRIS®
Fasádní odvûtrané systémy s cementotﬁískov˘mi
deskami CETRIS® jsou jednou z moÏností vyuÏití
desek CETRIS® ve stavebnictví pro ochranu
obvodov˘ch konstrukcí pﬁed úãinky povûtrnosti.
Tyto systémy lze pouÏít jak pro novostavby,
tak rekonstrukce rodinn˘ch i bytov˘ch domÛ,
administrativních, obãansk˘ch, prÛmyslov˘ch
a zemûdûlsk˘ch objektÛ.

Funkãní a elegantní provûtrávané fasády z desek
CETRIS® splÀují vysoké poÏadavky na kvalitu,
estetiku, funkãnost a Ïivotnost. Fasádní odvûtran˘ systém mÛÏe b˘t doplnûn tepelnou izolací.
Popis fasádního systému:
Odvûtraná fasáda je nedílnou souãástí obvodové
konstrukce a proto se musí konstrukce posuzovat jako celek z hlediska statického, v pﬁípadû
dodateãného zateplení i tepelnû technického.

• Nosná konstrukce – zaji‰Èuje vloÏení tepelné
izolace a upevnûní fasádního obkladu k nosné
stûnû objektu
• Tepelná izolace – vrstva tepelnû izolaãního
materiálu pﬁipevnûna k vnûj‰ímu líci obvodové
konstrukce objektu
• Fasádní obklad – chrání nosnou konstrukci
a tepelnou izolaci pﬁed povûtrnostními vlivy
a zároveÀ vytváﬁí estetick˘ vzhled objektu

8.1.1 V˘hody odvûtran˘ch fasád CETRIS®
• Tepelná izolace v zimû – optimální návrh tlou‰Èky tepelné izolace ve spojení s odvûtranou vzduchovou vrstvou zajistí minimální spotﬁebu tepelné
energie na vytápûní domu
• Tepelná izolace v létû – tepeln˘ útlum fasády
sníÏí v létû pﬁehﬁívání interiéru zpÛsobené
sluneãním záﬁením
• Zavû‰ená fasáda – zavû‰ená fasáda úãinnû
chrání pﬁed pﬁím˘mi úãinky povûtrnosti a udrÏí
tak tepelnou izolaci a zeì dokonale suchou
• Difúze vodní páry – odvûtraná fasáda pﬁíznivû
ovlivÀuje difúzi vodních par v konstrukci a umoÏÀuje tak optimální vlhkostní reÏim jak ve zdi tak
i v tepelné izolaci, popﬁ. umoÏÀuje vysu‰ování
zdi. Komínov˘ efekt proudícího vzduchu mezi
vnitﬁním plá‰tûm a tepelnou izolací zaji‰Èuje
neustál˘ odvod vodních par
• Zvuková izolace – tepelná izolace z minerálního
vlákna pÛsobí také jako izolace zvuková a rozhodujícím
zpÛsobem pﬁispívá k ochranû pﬁed vnûj‰ím hlukem
• Fasádní obklad – obkladov˘ prvek z desek CETRIS® je prvek mnoha moÏností kombinace rozmûrÛ, tvarÛ, povrchÛ a barev zajistí dokonalé
ztvárnûní poÏadavkÛ na architekturu fasády
• Systém eliminuje pﬁípadné nerovnosti stávající zdi
• Je umoÏnûna snadná v˘mûna jednotliv˘ch
prvkÛ fasády
• Konstrukce jsou provádûny such˘m zpÛsobem montáÏe, ãímÏ je umoÏnûno provádût práce po cel˘ rok
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Fasádní odvûtrané systémy CETRIS® na nosné konstrukci jsou systémy, které spolu se stávající nosnou konstrukcí vytvoﬁí novou obvodovou konstrukci, která plnû vyhovuje v‰em funkãním, tepelnû
technick˘m, statick˘m a architektonick˘m poÏadavkÛm pﬁi zachování dostateãné Ïivotnosti. Navíc
poskytují teplo a sucho a jsou tak základem pro pohodu bydlení.
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8.1.2 Rozdûlení fasádních systémÛ CETRIS®
A) Podle umístûní desek CETRIS® na fasádû
rozdûlujeme fasádní systémy CETRIS® takto:

B) Pro kotvení desek CETRIS® na fasádû
lze pouÏít tﬁi druhy nosn˘ch ro‰tÛ:

A1) fasádní systém CETRIS® VARIO
desky s pﬁiznanou vodorovnou a svislou
spárou mezi jednotliv˘mi fasádními prvky

B1) dﬁevûn˘ nosn˘ ro‰t

A2) fasádní systém CETRIS® PLANK
desky s pﬁeloÏenou vodorovnou spárou
(pﬁiznaná pouze svislá spára)

B2) nosn˘ ro‰t ze systémov˘ch profilÛ
na bázi hliníku, pozink plechu
(systém EuroFox, SPEEDY, SPIDI, apod.)

Rozsah pouÏití fasádního odvûtraného systému
na dﬁevûné a kombinované nosné konstrukci
je omezen poÏárními pﬁedpisy. Pro nev˘robní
objekty je maximální pﬁípustná v˘‰ka objektu 9 m,
pro v˘robní objekty v˘‰ka 12 m. Rozhodující je
maximální v˘‰ka mûﬁená od upraveného terénu.
Zavû‰en˘ odvûtran˘ systém s deskami CETRIS®
na systémov˘ch profilech EuroFox je certifikovan˘
pod obchodním oznaãením CETRIS – STYL 2000.
Rozsah pouÏití fasádního odvûtraného systému
na profilech Eurofox není omezeno poÏárními
pﬁedpisy.

B3) kombinovan˘ ro‰t
kotvy + UNI spojky + dﬁevûné latû
Fasádní zavû‰en˘ odvûtran˘ systém s deskami
CETRIS® lze provést i na systémov˘ch profilech
SPIDI® spoleãnosti SLAVONIA a.s. Rozsah pouÏití
fasádního odvûtraného systému na profilech SPIDI®
je specifikován certifikátem.
Nosná konstrukce může být vytvořena i z profilů systému DEKMETAL – podrobněji viz kapitola 8.8.3.
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8.2 Druhy desek CETRIS® pro fasádní systémy
8.2.1 CETRIS® BASIC
a CETRIS® PROFIL

8.2.2 CETRIS® PLUS
a CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® BASIC (CETRIS® PROFIL) je cementotﬁísková deska s hladk˘m povrchem (s reliéfem)
v základním provedení s cementovû ‰ed˘m
odstínem. Tuto desku je vhodné opatﬁit finálním
barevn˘m nátûrem nebo transparentním nátûrem (pﬁi poÏadavku na zachování pÛvodního
cementového vzhledu). Povrchová úprava zvy‰uje ochranu desky pﬁed povûtrnostními podmínkami a prodluÏuje její Ïivotnost.
Doporuãené nátûrové hmoty a technologické
postupy jsou uvedeny v kapitole 6 Povrchové
úpravy cementotﬁískov˘ch desek CETRIS®.
Pﬁi navrhování fasádních systémÛ z desek
CETRIS® BASIC (CETRIS® PROFIL) bez povrchové
úpravy je tﬁeba respektovat sloÏení desky a jeho
pÛvod – cementové zboÏí.
âástice volného vápna obsaÏeného v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky
a na ovzdu‰í mÛÏe docházet ke karbonizaci
a vzniku v˘kvûtÛ, které naru‰ují jednolit˘ vzhled
povrchu desky. Reklamace ze vzhledov˘ch dÛvodÛ nemohou b˘t proto akceptovány. âásteãnû
se dá tomuto jevu zabránit o‰etﬁením desky
transparentními hloubkov˘mi penetraãními
nátûrov˘mi hmotami, které sniÏují nasákavost
desky a zabraÀují transportu minerálních látek
na povrch desky.

CETRIS® PLUS (CETRIS® PROFIL PLUS) je cementotﬁísková deska s hladk˘m povrchem (s reliéfem
omítky, dﬁeva nebo bﬁidlice) opatﬁená základním
nátûrem penetraãní barvou (bílá). Základní nátûr
sniÏuje nasákavost desky a zlep‰uje pﬁilnavost
finální barvy. Tyto desky je nutné opatﬁit finálním
nátûrem.

8.2.4 CETRIS® PROFIL FINISH
CETRIS® PROFIL FINISH je cementotﬁísková deska
(tl. 10 nebo 12 mm) jejíÏ povrch tvoﬁí reliéf imitující strukturu dﬁeva, omítky nebo bﬁidlice. Deska
je opatﬁena základním nátûrem a finální barvou
dle vzorníku RAL nebo NCS.

8.2.5 CETRIS® DOLOMIT
CETRIS® DOLOMIT je cementotﬁísková deska opatﬁená posypem mramorové drtû tﬁí zrnitostí v barvách
dle vzorníku. Rozmûr desky CETRIS® DOLOMIT je
z v˘robních dÛvodÛ omezen (viz. str. 18 – Maximální
rozmûry desky CETRIS® DOLOMIT).

8.2.3 CETRIS® FINISH
CETRIS® FINISH je cementotﬁísková deska s hladk˘m povrchem opatﬁená základním nátûrem a finální barvou v barevn˘ch odstínech dle vzorníku
RAL nebo NCS.
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8.2.6 CETRIS® LASUR
CETRIS® LASUR je cementotﬁísková deska
s hladk˘m povrchem opatﬁená ochrannou vrstvou
– lazurovacím akrylátov˘m lakem v barevném
odstínu dle vzorníku.
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8.3 Fasádní systém CETRIS® VARIO
Doporuãené tloušťky cementotřískových desek
CETRIS® pro fasádní systémy jsou 10 a 12 mm.
Pro obklad soklů je možno dodat i desky větších
tloušťek.
Desky CETRIS® pro systém s přiznanou spárou
VARIO lze dodat v rozměrech maximálně 1250 x
3350 mm. Desky jsou opatřené předvrtanými otvory o průměru 10 mm (při maximálním rozměru do
1600 mm jsou desky předvrtané na průměr 8 mm).
Desky je možno dodat i rozměrově upravené, minimální rozměr fasádní desky je 300 x 300 mm. Vrtání
otvorů a rozpětí nosných podpor musí odpovídat
technologickému předpisu. Připevnění desek na
nosnou konstrukci musí umožnit posuv způsobený
objemovými změnami fasádních desek. Jednotlivé
fasádní prvky je nutno klást se spárami min. 5 mm
při rozměru prvku do 1600 mm a min. 10 mm při

maximálním rozměru 3350 mm. V případě dodateãného zhotovení otvorů musí být průměr otvoru

v systému VARIO 10 mm (při maximálním rozměru
do 1600 mm postaãí průměr 8 mm).

Maximální vzdálenost kotevních prvkÛ
Maximální osová vzdálenost b (mm)

Rozpûtí nosníkÛ
a (mm)

tl. 8
400

400
450
500
550
600
650
700

tl. 10
600
600
550

tl. 12
600
600
600
550
500

tl. 14
600
600
600
600
550

tl. 16
600
600
600
600
600
600
550

tl. 18
600
600
600
600
550
550
500

Poznámka: Uvedené hodnoty platí pro výšku objektu max. 30 m. V případě opláštění objektu o větší výšce
z cementotřískových desek CETRIS® kontaktujte výrobce.

Schéma uloÏení desek CETRIS® v systému VARIO

50

50
min. 5

2

2

3

50
min. 5

4

50

1

exponovaná poloha hrany
objektÛ, otvorÛ, prÛchodÛ
a prÛjezdÛ v objektech

50

50
min. 5

e = 1,5 m

min. 5

LEGENDA:
1 cementotﬁísková deska CETRIS®
2 svislé podpory – nosná konstrukce
3 ‰rouby pro pﬁipevnûní desek CETRIS®
4 spáry mezi deskami CETRIS®

min. 5

e
v‰echny hodnoty v mm
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9.1 Fasádní systém CETRIS® PLANK
Cementotřískové desky CETRIS® pro překládaný
systém PLANK se dodávají v šířce 300 nebo 200 mm,
v délce maximálně 3350 mm. Desky jsou opatřené
předvrtanými otvory o průměru 5 mm (minimálně
1,2 násobek průměru vrutu). Vrtání otvorů a rozpětí
nosných podpor musí odpovídat technologickému
předpisu.
Připevnění desek na nosnou konstrukci musí umožnit posuv způsobený objemovými změnami fasádních desek. Jednotlivé fasádní prvky je nutno klást se
spárami min. 5 mm při rozměru prvku do 1600 mm
a min. 10 mm při maximálním rozměru 3350 mm.
V případě dodatečného zhotovení otvorů musí být
průměr otvoru v systému PLANK 1,2 násobek průměru dříku použitého vrutu.
Desky CETRIS® pro překládaný systém PLANK jsou
dodávány se sraženou spodní hranou pod úhlem

Cementotřískové desky CETRIS® pro překládaný
systém PLANK se dodávají v šířce 300 nebo 200 mm,

v délce maximálně 3350 mm. Desky jsou opatřené
předvrtanými otvory o průměru 5 mm (minimálně
1,2 násobek průměru vrutu). Vrtání otvorů a rozpětí

Maximální vzdálenost kotevních prvkÛ
Rozpûtí nosníkÛ
a (mm)
400
450
500
550
600
650
700

Maximální osová vzdálenost b (mm)
tl. 8
400

tl. 10
600
500
450

tl. 12
500
450
400
350
350

tl. 14
600
600
600
600
600

tl. 16
600
600
600
600
600
600
550

tl. 18
600
600
600
600
600
550
500

Poznámka: Uvedené hodnoty platí pro výšku objektu max. 30 m. V případě opláštění objektu o větší
výšce z cementotřískových desek CETRIS® kontaktujte výrobce.
Upozornění – doporučená maximální délka desky CETRIS® pro systém PLANK je rovna trojnásobku rozpětí pomocných svislých profilů (latí) – tj. při tloušťce desky 10 mm max. 1500 mm a při tl. desky 12 mm 1875 mm.

Schéma uloÏení desek CETRIS® v systému PLANK
SraÏení hrany, zaoblení hrany
u desek CETRIS® v systému PLANK

d

a

45°

a

a

d

a

45°

a

a

35

35
r

min. 5

d

8
3

35

35
min. 5

a = min. 2 mm, max. 5 mm
r = 3,2 mm

e

d = tlou‰Èka cementotﬁískové desky CETRIS®
v‰echny hodnoty v mm
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8.5 Opracování fasádních desek CETRIS®
Cementotﬁískové desky CETRIS® je moÏno libovolnû ﬁezat okruÏní pilou s kotouãem opatﬁen˘m
tvrdokovem. Pro ãist˘ a rovn˘ ﬁez je nutno
pouÏít vodící li‰tu a desky ﬁezat z rubové strany,
nedojde tak k po‰kození lícní plochy.

Opracování desek CETRIS® s povrchovou úpravou

Pﬁedvrtání otvorÛ se provádí vrtaãkou bez
pﬁíklepu na pevné podloÏce. Pro vrtání se doporuãuje pouÏít vrták na kov. Vrtáme zásadnû
z lícové plochy.

8.6 Balení a skladování fasádních desek CETRIS®
Cementotﬁískové desky CETRIS® se dodávají
na pﬁepravních dﬁevûn˘ch podloÏkách, zabalené
do ochranné fólie. Jednotlivé desky CETRIS®

FINISH, CETRIS® PROFIL FINISH a CETRIS® LASUR
jsou oddûleny mûkãenou fólií, která brání po‰kození desek bûhem transportu. Desky musí b˘t

skladovány v zabaleném stavu na stabilním
a pevném podkladû v suchém prostﬁedí, které je
chránûno pﬁed de‰tûm a prachem.

8.7 SloÏení fasádního systému CETRIS®
8.7.1 Podkladní konstrukce
Podkladní konstrukce musí splÀovat ve‰keré
poÏadavky pﬁíslu‰n˘ch technick˘ch pﬁedpisÛ
pro tyto konstrukce pﬁedepsan˘ch (âSN, stavebních a technick˘ch osvûdãení, technologické
postupy). Jedná se zejména o jejich homogeni-

tu, soudrÏnost, poÏadavky na pevnost a rovinatost jak místní tak celkovou. Pﬁíslu‰né pevnosti
podkladÛ jsou dány poÏadavky jednotliv˘ch
v˘robcÛ kotevní techniky a jejich pﬁedpisy pro
navrhování konkrétních kotevních prvkÛ.

8.7.2 Tepelná izolace
V pﬁípadû, Ïe je poÏadována, doporuãujeme uÏívat hydrofobizované desky z minerálních vláken
typu WV dle DIN 18165, s platn˘m národním certifikátem. Doporuãená klasifikace reakce na oheÀ
dle EN 13 501-1 je A1, respektive A2. Minimální

tlou‰Èka desek je dána v˘robním programem
jednotliv˘ch v˘robcÛ a poÏadavky na zaji‰tûní
tepelného odporu izolaãní vrstvy (tepelnû technick˘m v˘poãtem).

8.7.3 Vzduchová mezera

Doporuãené druhy minerálních desek:
V˘robce, kontakt

Produkt

Saint-Gobain
Insulations
www.isover.com
Rockwool
International A/S
www.rockwool.com

ORSIL FASSIL

Objemová
hmotnost
50 kg/m3

ORSIL HARDSIL

60 kg/m

AIRROCK ND
AIRROCK HD

Souãinitel tepelné
vodivosti λ
0,035 W/mK

StupeÀ hoﬁlavosti
dle EN 13 501-1
A1

0,035 W/mK

A1

stﬁední cca 50 kg/m

0,035 W/mK

A1

stﬁední cca 70 kg/m3

0,035W/mK

A1

3

3

Pﬁipevnûní izolaãních desek je provedeno talíﬁov˘mi hmoÏdinkami, v délkách dle pokynÛ v˘robce.
Minimální poãet hmoÏdinek na m2 je dán pokyny v˘robcÛ minerálních desek.

Vzduchová mezera zaji‰Èuje odvod atmosférické
vlhkosti a vlhkosti vnesené de‰tûm a snûhem
do otevﬁeného systému spárami, zaji‰Èuje odvod
vlhkosti difundující z podkladní nosné konstrukce.
V letním období pﬁíznivû pÛsobí vzduchová
mezera jako zábrana proti vzrÛstu teplot v nosné
podkladové konstrukci. Kondenzování vlhkosti
v odvûtrávaném prostoru závisí pﬁedev‰ím na
intenzitû objemového proudûní a na rychlosti
vûtracího proudu. Minimální rozmûr vzduchové
mezery je 25 mm, max. 50 mm.
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8.7.4 Větrotěsná pojistná hydroizolace
Vhodným produktem je DuPontTM Tyvek® Fasáda
– větrotěsná a vysoce paropropustnostá membrána. Membrána se pokládá přímo na povrch tepelně
izolačního materiálu, kotví se talířovými hmoždinkami. V místech průniku kotev, talířových hmoždinek membránou a překrytí membrány se spojuje
systémovou páskou Tyvek®.

Základní funkce těchto membrán je zajistit větrotěsnost a omezit pohyby vzduchu z/do tepelné
izolace. Další funkcí těchto membrán je zamezit
vniknutí vody a účinný odvod vodních par.
V mezeře mezi lamelami a tepelnou izolací jsou
nejčastějšími projevy pohybu vzduchu uvnitř odvětrávané fasády vznikající komínový efekt a vítr. Díky
tomuto pohybu dochází k ztrátám tepelné energie
prouděním – teplo je vysáváno z tepelné izolace.
Stejně tak se do tepelné izolace mohou dostávat
mechanické částice jako např. prach, který může
časem vlhnout a negativně ovlivńovat vlastnosti
tepelné izolace. Voda se může do konstrukce zavěšené fasády dostat různými způsoby (deštěm,
gravitací atd.).

8.7.5 Nosn˘ ro‰t – dﬁevûn˘
Nosná konstrukce
Nosná kostra je tvoﬁena ro‰tem z dﬁevûn˘ch latí
a prken. Latû a prkna jsou zhotoveny z kvalitního
smrkového ﬁeziva, vysu‰eného na maximálnû
12 % vlhkosti. Takto vysu‰ené dﬁevo se naimpregnuje vhodn˘m prostﬁedkem proti plísním
a hnilobû.
Primární – vodorovn˘ – ro‰t
Ve skladbû se pouÏívá, jedná-li se zároveÀ o dodateãné zateplení. Tlou‰Èka odpovídá tlou‰Èce
izolace, doporuãená ‰íﬁka je 100 mm. Rozmûry,
kotvení a rozteãe latí urãí projektant na základû
statického a tepelnû technického posouzení
obvodové konstrukce.

Sekundární – svisl˘ – ro‰t
Tvoﬁí odvûtrávací mezeru mezi fasádním plá‰tûm a zároveÀ nosnou konstrukci pro fasádní
desky. Tlou‰Èka latí je závislá na rozmístûní
latí primárního ro‰tu a zároveÀ je tﬁeba dodrÏet
nutn˘ profil odvûtrávací mezery – min. prÛﬁez
má mít 250 cm2/m a max. 500 cm2/m. To znamená
min. vzdálenost vnitﬁního líce fasádní desky
od tepelné izolace nebo nosné zdi objektu min.
25 a max. 50 mm.
Latû pﬁipevÀujeme k primárnímu ro‰tu v rozteãích dle typu fasádního obkladu. ·íﬁka latí ve styku
dvou fasádních prvkÛ je min. 80 mm, mezilehlé
latû mají ‰íﬁku 50 mm.

8.7.6 Nosn˘ ro‰t – hliníkové profily STYL 2000
Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je dodávaná firmou STYL
2000 Brno. Systém EUROFOX byl vyvinut stejnojmennou firmou v Rakousku jako nosná konstrukce urãená pro odvûtrané fasádní plá‰tû.
V systému STYL 2000 je nosná konstrukce tvoﬁena
soustavou kotev, profilÛ, nosníkÛ. Celá konstrukce
je díky sloÏení (hliník, jeho u‰lechtilé slitiny
/Al+Mg+Si/, popﬁ. nerezová ocel) odolná proti korozi a agresivnímu prostﬁedí. Hospodárná,
staticky optimalizovaná konstrukce základních
prvkÛ systému, umoÏÀuje skladebnou tlou‰Èku
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plá‰tû od 80 mm do 330 mm. Stabilita nosné
konstrukce STYL 2000 z hlediska teplotního zatíÏení je dána systémem pevn˘ch bodÛ a kluzn˘ch
uloÏení (pﬁedvrtané kruhové a oválné otvory
v prvcích FOXI pro upevnûní nosn˘ch profilÛ).
Základní nosné prvky FOXI umoÏÀují díky spojení s vertikálními nosn˘mi profily systémem
dráÏka – pero vyrovnání nerovností podkladov˘ch konstrukcí v rozsahu do 35 mm v rovinû
kolmé k základní referenãní rovinû.

Kotvící prvek FIXI
Kotvící prvek FIXI je vyroben z hliníkové slitiny
AIMg dle DIN 4113, rozmûrÛ 32/48/3 mm.
Dosedací plocha ke kotvû FOXI je vrubovaná
pro zv˘‰ení spolupÛsobení ze statického hlediska.
Na kotvícím prvku je pﬁedvrtán kruhov˘ otvor
prÛmûru 10,5 nebo 14,5 mm pro pﬁipevnûní
k podkladu pomocí hmoÏdinky a pﬁíslu‰ného vrutu.

Fasádní systémy
CETRIS®

Prvky systému STYL 2000

8

2

Prvky systému STYL 2000
FTA-V-100
1

1
2
3
4
5
6

3

nosná kotva FOXI s hmoždinkou a vrutem
vertikální nosník tvaru T
samořezné nerezové vruty
tepelná izolace z minerálních hydrofobizovaných desek
cementotřískové desky CETRIS®
nerezový vrut

6

5
4

2

Prvky systému STYL 2000
FLZ-v-500
Nosný kotevní prvek FOXI
Nosný kotevní prvek FOXI je vyroben z hliníkové
slitiny AIMg dle DIN 4113, tvaru L rozměrů 80/80 až
290 mm, tl. plechu 2 mm. Je opatřen dvěma kruhovými otvory o průměru 20 mm pro připevnění
pomocí prvku FIXI, vrutu a hmoždinky k podkladu.
Pro spojení s vertikálními nosníky je upraven formou drážky se dvěma kruhovými otvory průměru
50 mm (pevný bod) a dvěma oválnými otvory
prům. 5,0/15 mm (kluzné uložení).
Vertikální nosníky tvaru T, L, rohové
Vertikální nosníky tvaru T, L, rohové jsou vyrobeny
z hliníkové slitiny Al Mg Si 05 F25 dle DIN 4113,
v délkách 6 000 mm, tl. plechu 1,6 mm.
L profil v rozměru
60/40 mm
T profily v rozměru
60/80 mm
Rohový profil v rozměru
30/30 mm
UNI spojka
Pro vytvoření nosného roštu z kombinovaných
materiálů (hliníková kotva, dřevěný svislý nosník)
slouží UNI spojka. Spojení jednotlivých prvků je
zajištěno vruty. Veškeré dřevěné prvky musí být
ošetřeny ochranným nátěrem (impregnací).
Samořezné vruty 4,2/16 mm
Samořezné vruty 4,2/16 mm jsou vyrobeny
z šlechtilé oceli A4 (odolávající korozi, nerezové)
dle DIN 4113. Slouží k vzájemnému spojení prvků
FOXI s vertikálními nosníky, ke spojování pomocných atypických profilů s vertikálními nosníky dle
požadavků projektu.
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nosná kotva FOXI s hmoždinkou a vrutem
vertikální nosník tvaru L
samořezné nerezové vruty
tepelná izolace z minerálních hydrofobizovaných desek
cementotřískové desky CETRIS®
horizontální nosník
nerezový vrut
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Prvky systému STYL 2000
FTC-v-200
1

3

1
2
3
4
5
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nosná kotva FOXI s hmoždinkou a vrutem
vertikální nosník tvaru T
hliníkové příchytky pro uchycení obkladových desek CETRIS®
samořezné nerezové vruty
tepelná izolace z minerálních hydrofobizovaných desek
cementotřískové desky CETRIS®
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5

5

Prvky systému STYL 2000
FUH-v-200
1

7

Pomocné profily
Pomocné profily jsou vyráběny tuzemskými dodavateli dle požadavků projektu z plechu tl. 1 – 2 mm,
z hliníkové slitiny AIMg 3 dle DIN 4113.

1
2
3
4
5
6
7

nosná kotva FOXI s hmoždinkou a vrutem
samořezné nerezové vruty
tepelná izolace z minerálních hydrofobizovaných desek
cementotřískové desky CETRIS®
dřevěný impregnovaný nosník
uchycení dřevěného nosníku UNI spojka
nerezový vrut

2
6
4
3
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8.7.7 DoplÀkové materiály
Vruty pro pﬁipevÀování cementotﬁískov˘ch desek
CETRIS® k ro‰tu
Pro pﬁipevnûní desek CETRIS® v systému VARIO
(pﬁiznané spáry) se pouÏívají nerezové, popﬁ.
galvanicky o‰etﬁené vruty s pÛlkulatou nebo ‰estihrannou hlavou s pﬁítlaãnou vodotûsnou podloÏkou. Tyto podloÏky mají spodní stranu opatﬁenou vrstvou navulkanizovaného elastomeru
EPDM, kter˘ zaruãuje vodotûsné a pruÏné spojení materiálÛ. Typ vrutu závisí také na typu podkladu – pouÏitého nosného ro‰tu.

Doporuãené ‰rouby pro desku CETRIS®
tl. 10 (12) mm, nosná konstrukce dﬁevûná:
• SFS TW-S-D12-A14
– 4,8 x 38 mm (pÛlãoãka)
• EJOT Nerez-SAPHIR JT 4-FR-2
– 4,9 x 35 mm (pÛlãoãka)
• EJOT SAPHIR JT 2-2H
– 4,9 x 35 mm (‰estihran)
• VISIMPEX
– 4,8 x 35 mm (‰estihran)

Doporuãené ‰rouby pro desku CETRIS®
tl. 10 (12) mm, nosná konstrukce EuroFox:
• SFS SX 3/10 (15)-L12-S16 – 5,5 x 28 (38) mm
– hlava IRIUS, pro pﬁipevnûní desky tl.10 (12) mm
• SFS SX 3/10 (15)-S16 – 5,5 x 28 (38) mm – hlava
‰estihran, pro pﬁipevnûní desky tl.10 (12) mm
• EJOT Nerez-SAPHIR JT 6 – 5,5 x 30 mm
(‰estihran)
• EJOT Nerez-SAPHIR JT 4-ZT-4 – 4,8 x 25 mm
(válcová zkosená hlava)

• Poloha pﬁedvrtan˘ch otvorÛ v desce je totoÏná
jako pro kotvení desky vruty, vÏdy jeden otvor
v desce je pﬁedvrtán prÛmûrem 5,1 mm (tzv. pevn˘ bod). Poloha pevného bodu je zvolena dle tvaru
desky, poãtu otvorÛ, viz schéma:

• pro n˘tování jsou vhodné n˘ty v materiálovém
provedení nerez, popﬁípadû pozinkované s prá‰kovou barvou. PrÛmûr hlavy n˘tu je vzhledem
k pﬁedvrtání min. 14 mm, délka n˘tu závisí na
svûrné délce (tlou‰Èka desky CETRIS® + tlou‰Èka
profilu nosné konstrukce fasády).

Kotvení desek CETRIS® n˘ty
• desku CETRIS je nutno pﬁedvrtat, prÛmûr
pﬁedvrtání je v pﬁípadû posuvného bodu 8 mm
(popﬁípadû 10 mm, pokud je délka desky vût‰í
neÏ 1600 mm), pro pevn˘ bod je deska pﬁedvrtána prÛmûrem 5,1 mm (prÛmûr tûla n˘tu).

SFS
S

Pouze pro pﬁipevnûní desek CETRIS® v systému
PLANK (pﬁekládan˘ sytém) se pouÏívají nerezové,
popﬁ. galvanicky o‰etﬁené vruty se zápustnou hlavou.
Doporuãené vruty pro desku tl. 10 (12) mm, nosná
konstrukce dﬁevûná:
• Samoﬁezn˘ samovrtn˘ vrut pro kotvení desky
CETRIS 4,2 x 35 mm.
• EJOT ‰roub Climadur-Dabo VHT-R – 4,8 x 35 mm
Doporuãené vruty pro desku CETRIS®
tl. 10 (12) mm, nosná konstrukce EuroFox:
• EJOT ‰roub Climadur-Dabo TKR – 4,8 x 35 mm

SFS
S

8
3

pevn˘ bod

posuvn˘ bod
8(10) mm/5,1 mm

posuvn˘ bod

posuvn˘ bod

pevn˘ bod

pevn˘ bod
5,1 mm

x … posuvn˘ bod
o … pevn˘ bod

Použití středícího prvku ►
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Doporuãen˘ typ n˘tu:
• SFS – AP 14 – 50180 – S (rozmûr 5,0 x 18,0 mm,
prÛmûr hlavy 14 mm, svûrná délka 10,5–15,0 mm)
• SFS – AP 16 – 50180 – S (rozmûr 5,0 x 18,0 mm,
prÛmûr hlavy 16 mm, svûrná délka 10,5–15,0 mm)
Upozornění:
Při kotvení desek CETRIS® vruty nebo nýty je nutné
kotevní prvek osadit přesně na střed předvrtaného
otvoru (průměr předvrtání 10 mm nebo 8 mm dle
délky desky CETRIS®). K přesnému osazení lze použít
středící prostředky (pro vrtání, šroubování).

Fasádní systémy
CETRIS®

Systém neviditelného přichycení (lepení)
desek CETRIS® – SikaTack® Panel
V případě požadavku na neviditelné přichycení
(platí pouze pro systém VARIO a svislé obklady) je
možné desky CETRIS® k roštu lepit.
Doporučený systém je od společnosti Sika a skládá
se z těchto složek:
• Sika® Cleaner 205 – čistící a aktivační prostředek
pro přípravu lepené plochy s krátkým odvětrávacím časem
• SikaTack® Panel Primer – podkladní nátěr pro
obkladové desky, hliníkové nebo dřevěné nosné
prvky
• SikaTack® Klebeland – montážní páska – oboustranně lepící fixační páska pro rychlou fixaci
fasádních desek
• SikaTack® Panel – lepící tmel.
Lepení touto technologií smí provádět pouze zaškolené firmy a pracovníci, striktně podle platného
technologického postupu společnosti Sika. Před
samotným lepením je nutná technická konzultace
s technickým oddělením firmy Sika.
Nejdůležitější zásady pro použití lepícího systému
Sika Tack Panel při lepení cementotřískových desek
CETRIS®:
• doporučené tloušťky desek jsou 10 a 12 mm
• vhodným podkladem jsou hliníkové profily a dřevěné latě (s hoblovaným povrchem na straně
určené k lepení), v případě pozinkovaných profilů
nutná úprava (dle pokynů dodavatele lepícího
systému)
• maximální vzdálenost podpor je 500 mm (pro
tl. 10 mm), respektive 625 mm (pro tl. 12 mm),
maximální délka desky Cetris je rovna trojnásobku max. vzdálenosti podpor (tj. 1500 mm pro
tl. 10 mm a 1875 mm pro tl. 12 mm)
• profily nesmí být orientovány vodorovně, maximální přípustná délka profilu (latě) je 5 m, je
nutná dilatace mezi profily (latěmi)
• realizace je možná pouze za sucha, teplota prostředí se musí pohybovat v rozmezí +10° C až
+30° C a nejméně 5 hodin po montáži nesmí
klesnout pod spodní hranici
• lepení desek doporučujeme provádět do
max. výšky 12 m
• montáž smí provádět pouze proškoleni pracovníci, seznámeni se všemi zásady a požadavky.

Lepení desek systémem SIKA
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nosná kotva FOXI s hmoždinkou a vrutem
vertikální nosník tvaru T
samořezné nerezové vruty
tepelná izolace z minerálních hydrofobizovaných desek
cementotřískové desky CETRIS®
oboustranná lepící páska
speciální lepící tmel

Spojovací trvale pružné tmely
Pro kladení cementotřískových desek CETRIS®
v systémech PLANK je vhodné pro podtmelení
volných konců fasádních desek používat trvale
pružné tmely. Doporučené typy jsou akrylátové
tmely s pevností v tahu min. 0,1 MPa.
Pásky a podložky z pryže
Pásky a podložky z pryže slouží k zabránění kontaktní a štěrbinové koroze při styku prvků z hliníkových
slitin s ostatními kovy (nosný rošt STYL 2000), popřípadě pro zvýšení životnosti dřevěné konstrukce
(podložení vertikální spáry ve styku dvou obkladových desek na dřevěném roštu).
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Doplňkové profily (lišty) k fasádnímu systému
Pro řešení detailů zavěšené odvětrané fasády (spodní ukončení – provětrání, horní končení – provětrání, ostění otvorů, vnější rohy, vnitřní kouty, apod.)
se používají tvarované profily (lišty). Tyto lišty jsou
provedeny z pozink plechu (s možnou barevnou povrchovou úpravou), z AL plechu nebo PVC (systém
Protector, Baukulit, DK GIPS).

Kotevní technika
Pro připevnění dřevěného roštu se používají rámové hmoždinky HILTI HRDU, MUNGO, MEA, EJOT,
UPAT, POLYMAT aj. Rozmístění a typ hmoždinek
určí projektant.
Pro připevňování svislých latí k vodorovným (sekundární a primární rošt) se používají nerezové
popř. galvanicky ošetřené vruty.
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8.8 Technologick˘ postup montáÏe fasádního systému CETRIS®
¤ezy fasádního systému CETRIS® VARIO s tepelnou izolací na dﬁevûné konstrukci

Legenda kotevních prvkÛ:
A) Pﬁipevnûní vodorovn˘ch profilÛ ke stûnû domu:
• betonová stûna – rámová hmoÏdinka Hilti HRD, c = 750 mm
• pórobeton – rámová hmoÏdinka Hilti HRD, c = 600 mm
• cihelná stûna – rámová hmoÏdinka Hilti HRD
– rozteã c = 600 mm
• zejména u pórobetónu je nutno únosnost podkladu
ovûﬁit zkou‰kami

4

A

B) Pﬁipevnûní vrstvy tepelné izolace :
• talíﬁov˘mi hmoÏdinkami (podle typu a tlou‰Èky izolace)
dle pokynÛ v˘robce izolaãních materiálÛ

5
B
C

C) Pﬁipevnûní svisl˘ch latí k vodorovn˘m profilÛm:
• vruty 6,3 x 80, min. galvanicky pokované

6

LEGENDA:
1
vodorovné dﬁevûné profily
min. 100 x tlou‰Èka tepelné izolace v mm
2 svislé dﬁevûné latû 100 x 32 mm
3 svislé dﬁevûné latû 50 x 32 mm
4 podkladní konstrukce
5 tepelná izolace
6 cementotﬁísková deska CETRIS®

v‰echny hodnoty v mm
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¤ezy fasádního systému CETRIS® PLANK s tepelnou izolací na dﬁevûné konstrukci

Legenda kotevních prvkÛ:
A) Pﬁipevnûní vodorovn˘ch profilÛ ke stûnû domu:
• betonová stûna – rámová hmoÏdinka Hilti HRD, c = 750 mm
• pórobeton – rámová hmoÏdinka Hilti HRD, c = 600 mm
• cihelná stûna – rámová hmoÏdinka Hilti HRD
– rozteã c = 600 mm

4

A

B) Pﬁipevnûní vrstvy tepelné izolace :
• talíﬁov˘mi hmoÏdinkami (podle typu a tlou‰Èky izolace)
dle pokynÛ v˘robce izolaãních materiálÛ,
zejména u pórobetónu je nutno únosnost podkladu
ovûﬁit zkou‰kami.

B
C

C) Pﬁipevnûní svisl˘ch latí k vodorovn˘m profilÛm:
• vruty 6,3 x 80, min. galvanicky pokované

5

6

LEGENDA:
1
vodorovné dﬁevûné profily
min. 100 x tlou‰Èka tepelné izolace v mm
2 svislé dﬁevûné latû 100 x 32 mm
3 svislé dﬁevûné latû 50 x 32 mm
4 podkladní konstrukce
5 tepelná izolace
6 cementotﬁísková deska CETRIS®

v‰echny hodnoty v mm
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8.8.1 MontáÏ dﬁevûné nosné konstrukce fasády
Vymezení základních os a referenãní roviny
pro provedení vyzdívek
Pokud je to moÏné, je vhodné vymezit základní
osy, zejména pak ‰íﬁky meziokenních pilíﬁkÛ
a referenãní roviny pro ucelené plochy podkladÛ
fasádního plá‰tû.
Nosná dﬁevûné konstrukce zavû‰ené odvûtrané
fasády:
Osazení primárního ro‰tu – vodorovn˘ch latí
Dﬁevûné latû pﬁipevníme pomocí hmoÏdinek do
vyrovnaného podkladu tak, aby mûla v˘sledná
nosná konstrukce odpovídající stabilitu. Pﬁi v˘bûru
typu a rozmûru hmoÏdinek je nutno posoudit
zpÛsobilost podkladu. Pokud není podklad
dostateãnû rovn˘, podloÏíme latû kvÛli místní
a celkové rovinatosti dﬁevûn˘mi podloÏkami. Pro
vyrovnání jednotliv˘ch ploch nejprve upevníme
po jejich okrajích svislé dﬁevûné latû. Do latí
zatluãeme hﬁebíky mezi které natáhneme vlasec.

Takto stanovíme lícní rovinu dﬁevûného ro‰tu.
Této rovinû uzpÛsobíme i ostatní vodorovné latû
vloÏením dﬁevûn˘ch podloÏek nebo zasekáním
do zdi. Následnû latû dotáhneme.
MontáÏ tepelnû izolaãní vrstvy
Zateplujeme-li fasádu, pﬁipevníme k podkladu
nejprve vodorovné latû (tlou‰Èka latí je shodná
s tlou‰Èkou izolace). VloÏíme podélnû tepelnou
izolaci, kterou pﬁipevníme k podkladu talíﬁov˘mi
hmoÏdinkami. MontáÏ tepelnû izolaãní vrstvy
se provádí pomocí talíﬁov˘ch hmoÏdinek dle poÏadavkÛ v˘robcÛ kotevní techniky. Poãet talíﬁov˘ch hmoÏdinek je urãen projektantem na základû
doporuãení v˘robcÛ tepelnû izolaãních materiálÛ.
Tepelnû izolaãní vrstva musí pﬁiléhat k podkladu,
musí b˘t spojitá, nesmí vykazovat otevﬁené spáry
(kladení na sraz!). Talíﬁové hmoÏdinky musí b˘t
v podkladu osazeny pevnû a musí tûsnû pﬁiléhat
k tepelnû izolaãní vrstvû.

Osazení sekundárního ro‰tu
– svisl˘ch nosn˘ch latí
Svislé nosné latû (minimální ‰íﬁka 50 mm, ve
styku 2 desek min. 80 mm) pﬁipevÀujeme vruty
do primárního ro‰tu. Osová vzdálenost latí nesmí
pﬁekroãit uvedené hodnoty.
Po pﬁipevnûní svisl˘ch latí vznikne v ro‰tu
vzduchová mezera, minimální ‰íﬁka vzduchové
mezery je 25 mm, maximální ‰íﬁka je 50 mm.
Osazení pomocn˘ch konstrukcí
Pomocné konstrukce jsou osazovány dle poÏadavkÛ jednotliv˘ch detailÛ v˘robní dokumentace.
Jedná se zejména o pomocné svislé a vodorovné
latû, vymezující otvory (ostûní a nadpraÏí oken
a dveﬁí), vnitﬁní kouty, vnûj‰í rohy, spodní a horní
ukonãení apod.

8.8.2 MontáÏ hliníkové nosné konstrukce fasády STYL 2000
Zhotovení nosné konstrukce mÛÏe provést pouze
firma za‰kolená v˘robcem nosného sytému.
MontáÏ se skládá z následujících dílãích krokÛ:
• rozmûﬁení základních os a referenãní roviny
• promûﬁení hrubé stavby, urãení os svisl˘ch
nosníkÛ
• osazení nosn˘ch prvkÛ FOXI
• osazení svisl˘ch nosn˘ch li‰t
• osazení pomocn˘ch konstrukcí
• osazení cementotﬁískov˘ch desek CETRIS®
• detaily ostûní, nadpraÏí, rohÛ, dilatací obloukÛ, atd.
• vrtání a ﬁezání cementotﬁískov˘ch desek CETRIS®,
styk fasádního plá‰tû s procházejícími konstrukcemi
Rozmûﬁení základních os a referenãní roviny
V pﬁípadech, kdy to postup stavebních prací na
objektu umoÏní, je vhodné vymezit základní osy,
zejména pak meziokenních pilíﬁkÛ a referenãní
roviny pro ucelené plochy podkladÛ fasádního
plá‰tû.
Pﬁi dodrÏení tûchto základních rozmûrÛ a rovinatosti plochy, se v˘raznû omezí ve‰keré vícenáklady spojené s úpravami rozmûrÛ a rovinatosti
podkladu fasádního plá‰tû, pﬁípadnû s úpravami
tlou‰Èky fasádního plá‰tû a jeho spároﬁezu.
• Pomocí laseru s pﬁihlédnutím k ãlenûní plochy
fasádního plá‰tû vyznaãíme referenãní svislou
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osu, ke které vztáhneme vymûﬁení první pravé
nebo levé osy, pﬁíp. osy symetrie plochy.
• Od takto stanovené pevné osy rozmûﬁíme hrany
meziokenních pilíﬁkÛ v nejvy‰‰í a nejniÏ‰í úrovni
plochy. Hrany meziokenních pilíﬁkÛ se rozmûﬁují,
pro odstranûní moÏné chyby mûﬁení, pásmem
a to naãítanû.
• Pomocí laseru proloÏíme ve vzdálenosti cca
100 mm od uvaÏovaného líce zdiva referenãní
rovinu.
• Tímto postupem je vytvoﬁena síÈ os, vymezujících podkladovou konstrukci pro fasádní plá‰È
(zdivo) v plo‰e i v místech provedení v˘plní otvorÛ
co do jejich velikosti a polohy.
Promûﬁení dokonãené hrubé stavby
Postupujeme obdobn˘m zpÛsobem jako v pﬁede‰lé ãásti:
• Vytyãíme referenãní svislou osu.
• Od referenãní osy rozmûﬁíme postupem svislé
osy nosn˘ch svisl˘ch prvkÛ plá‰tû. Domûﬁením
provedeme kontrolu, zda ‰íﬁe a umístûní meziokenních pilíﬁkÛ, v˘plní otvorÛ, resp.otvorÛ pro
tyto v˘plnû, odpovídá v˘robní dokumentaci
fasádního plá‰tû. V pﬁípadû odchylek je tﬁeba
ve‰keré v˘‰e uvedené rozmûry uvést do souladu
s v˘robní dokumentací fasádního plá‰tû (pﬁesekáním, dozdûním). Z dÛvodÛ zaji‰tûní dostateãné
pevnosti podkladu je zakázáno tyto úpravy pro-

vádût vápennou nebo vápenocementovou omítkou, rovnûÏ je zakázáno „plentování.“
• V nejvy‰‰ím a nejniÏ‰ím místû jednotliv˘ch os
zarazíme hﬁebíky nebo tyãe betonáﬁské v˘ztuÏe
tak, aby vyãnívaly z podkladu cca 150 mm.
• Pomocí laseru proloÏíme ve vzdálenosti cca
100 mm od líce podkladního zdiva referenãní rovinu, kterou pﬁeneseme na pomocné body (hﬁebíky,
tyãe). Promûﬁíme vzdálenost mezi referenãními
osami a lícem podkladu, tj. pﬁekontrolujeme
rovinatost zdiva. V místû minimální vzdálenosti
mezi lícem podkladu a referenãní osou osadíme
kotvu FOXI a následnû do ní upevníme samoﬁezn˘mi vruty svisl˘ nosn˘ profil tak, Ïe je osazen
v minimální moÏné vzdálenosti od líce podkladu
(na doraz). Tímto je vymezena minimální vzdálenost svisl˘ch profilÛ od líce podkladu a je umoÏnûna rektifikace svisl˘ch prvkÛ z dÛvodu nerovností
zdiva aÏ o 35 mm. V pﬁípadû, Ïe tato rektifikace není dostateãná, je nutno pouÏít o stupeÀ del‰í kotvu
FOXI.
V pﬁípadû nerovností pﬁesahujících 35 mm je nutno
zopakovat cel˘ postup popsan˘ v tomto odstavci
s kotvou FOXI o stupeÀ krat‰í (pﬁi respektování
vazby mezi tlou‰Èkou tepelnû izolaãní vrstvy a délkou kotvy FOXI). Vzhledem k statické optimalizaci
nosného systému STYL 2000 v tomto pﬁípadû není nutné opakované statické posouzení.

Fasádní systémy
CETRIS®

• Zkontrolujeme v˘‰ku parapetÛ, nadpraÏí, svisl˘
rozmûr v˘plní otvorÛ, pﬁíp. otvorÛ pro tyto v˘plnû a jejich rovinnost ve vodorovném smûru.
Osazení nosn˘ch prvkÛ FOXI
Nosné prvky FOXI osazujeme v místech urãen˘ch
v˘robní dokumentací. Osazení se provádí pomocí
prvku FIXI a vhodné hmoÏdiny s pﬁíslu‰n˘m vrutem
dle typu podkladní konstrukce a pﬁedpisÛ pﬁíslu‰n˘ch v˘robcÛ kotevní techniky. Kotva FOXI musí b˘t
osazena tak, aby nebyl moÏn˘ její v˘kyvn˘ pohyb.
MontáÏ tepelnû izolaãní vrstvy
MontáÏ tepelnû izolaãní vrstvy se provádí pomocí
talíﬁov˘ch hmoÏdinek dle poÏadavkÛ v˘robcÛ kotevní techniky. Poãet talíﬁov˘ch hmoÏdinek je urãen

projektantem na základû doporuãení v˘robcÛ tepelnû izolaãních materiálÛ. Tepelnû izolaãní vrstva
musí pﬁiléhat k podkladu, musí b˘t spojitá, nesmí
vykazovat otevﬁené spáry (kladení na sraz!). Talíﬁové hmoÏdinky musí b˘t v podkladu osazeny
pevnû a musí tûsnû pﬁiléhat k tepelnû izolaãní vrstvû.
Osazení svisl˘ch nosn˘ch li‰t
Svislé nosné li‰ty (tvaru T, L, rohové) pﬁipevÀujeme samoﬁezn˘mi vruty do nosn˘ch prvkÛ FOXI
tak, Ïe jedna kotva FOXI (stﬁední) je pﬁi‰roubována pﬁes kruhové otvory (pevn˘ bod), ostatní
pﬁes oválné otvory (kluzné uloÏení). Mezi jednotliv˘mi svisl˘mi li‰tami se ponechá mezera (min.
10 mm, max. 15 mm). Tímto zpÛsobem je zaji‰tûna dostateãná dilatace pro pohyb konstrukce,

vyvolan˘ tepelnou roztaÏností pro rozdíl teplot
100 °C. Plo‰né vyrovnání svisl˘ch nosn˘ch prvkÛ
provádíme pomocí laseru, resp. jím urãené referenãní roviny, vztaÏené k základnímu osazení
svislého nosného prvku.
Osazení pomocn˘ch konstrukcí
Pomocné konstrukce jsou osazovány dle poÏadavkÛ jednotliv˘ch detailÛ v˘robní dokumentace. Jedná se zejména o Al úhelníky rÛzn˘ch
rozmûrÛ a délek, umoÏÀujících montáÏ parapetÛ,
vnûj‰ích Ïaluzií, oplechování atik, napojení oplechování ploch˘ch stﬁech, pﬁíp. osazení li‰t, spodní
ukonãení fasádního plá‰tû, stykÛ s jin˘mi druhy
zavû‰en˘ch obvodov˘ch plá‰ÈÛ.

8.8.3 Montáž nosné konstrukce DEKMETAL
Montáž fasádního systému z nosné konstrukce
DEKMETAL můžeme rozdělit do několika následujících fází:
•
•
•
•
•

vytvoření vodorovného roštu
montáž tepelné izolace
připevnění difúzní fólie
montáž svislých profilů
montáž vlastního fasádního obkladu včetně řešení detailů

Postup v prvních dvou krocích závisí na typu podkladní konstrukce – zda se jedná o skelet a jsou
použity C kazety, nebo zda je konstrukce stěnová
a jsou použity konzoly a profily. Další postup montáže je pak shodný.
První fází montáže fasádního systému je vytvoření
horizontální části roštu. V případě, že je nosná konstrukce tvořena skeletem, používají se C kazety. Je-Ii
fasádní obklad montován na nosnou stěnu, pak je
tento rošt tvořen soustavou konzol a profilů Z50.
V následujícím textu je popsána častější varianta
montáže – podkladem je cihelná nebo betonová
stěna. Postup montáže na C kazety (montovaná
podkladní konstrukce) je k dispozici u dodavatele
systému.
Při použití nosného systému DEKMETAL platí stejné zásady vzdálenosti svislých profilů – viz tabulky
Maximální osové vzdálenosti kotevních prvků
– kapitoly 8.3 Fasádní systém CETRIS® VARIO a
8.4 Fasádní systém CETRIS® PLANK.
Nářadí
Pro montáž fasádních obkladů z profilovaného plechu se používá následující nářadí:
• Utahováky – používají se elektrické utahováky
s hloubkovým dorazem a utahovacím momentem. Hloubkový doraz zpravidla používáme pro

Na silikátové stěně

Podkladní nosná konstrukce

Cihelná, betonová stěna

Připevnění k podkladu

Konzoly DEKMETAL

Vodorovné liniové prvky

Profil Z50

(Šikmé liniové prvky)

Profil Z50

Profil Z50

Profil omega 50 (80)

Profil omega 50 (80)

Svislé liniové prvky
Obkladový prvek

•

•

•

•

•

•

•
•

Na stěně z C-kazet
(montovaná konstrukce)

Typ skladby

Nosné C-kazety

CETRIS® Finish, Finish Profil, Lasur, Dolomit tl. max. 16 mm

montáž vlastní ocelové konstrukce, utahovací
moment najde uplatnění především při osazování
kotevních šroubů.
Elektrické prostřihovací nůžky – používají se pro
úpravy plechů s lakovou vrstvou. Umožňují provádět přímé i zakřivené řezy. V závislosti na typu prostřihovací hlavy mohou provádět střihy
i v ohybu plechu.
Ruční nebo elektrická pilka na kov – pro drobné
práce je dostačující ruční pilka. Na delší řezy je
vhodná pilka elektrická.
Nýtovací kleště – pro drobné nýtovací práce, jako
například nýtování okapnic,jsou dostatečné ruční
nýtovací kleště.
Nůžky na plech. Pro úpravy silnějších plechů (nad
1 mm) je vhodné použít pákových nůžek. Vždy
používáme sadu levých a pravých nůžek.
Falcovací kleště – pro ruční ohýbací práce se
používají dva typy falcovacích kleští – přímé pro
ohýbaní plechu a zahnuté pro vytváření drážek.
Stavěcí kleště – používají se k dočasnému uchycení plechů. Měřící zařízení – metry, pásmo,
olovnice, nivelační přístroj, teodolit.
Rozmítací laser.
Vrtačka.

Skladba nosného systému
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Montáž vodorovných liniových prvků roštu –
konzol a profilů Z 50
Pro bodové kotvení do souvislého podkladu (zděná
nebo betonová stěna) jsou ve výkresové dokumentaci určeny příslušné konzoly s předvrtanými otvory. Před počátkem montáže provedeme kontrolu
rovinnosti stávající fasády. Je třeba zjistit nejvíce
vystouplé místo fasády a rozdíl nerovnosti tohoto
místa a rohů fasády.
Dle kotevního plánu si na rozích objektu vytyčíme
jednotlivé řady konzol. Dolní řadu, kde je umístěn
zakládací profil tvaru L, vytyčíme nivelačním přístrojem, zbývající řady pak odměříme metrem.
Okrajové body spojíme barvící šňůrou a řady propíšeme na fasádu. Dle kotevního plánu připevníme
dle rozkreslených linií konzoly. Každou konzolu
připevňujeme navrženými kotevními šrouby. Po
připevnění krajních kotev vytyčíme olovnicí svislici. Svislice by měla být vedená cca 2 cm za čelem
kotev. Tyto body spojíme ve vodorovném směru
vázacím drátem. Takto vytyčíme svislý dokonale
rovinný rošt, podle kterého je možné provést osazení profilů Z 50.
V případě, že máme možnost použít rotační laser,
můžeme jej použít k vytyčení roviny místo drátů.

Profily Z 50 se připevňují k závěsným konzolám
samovrtnými šrouby. Z 50 položíme na závěsné
konzoly, zkontrolujeme jejich správnou polohu vůči vázacímu drátu a ke každé závěsné konzole je
přišroubujeme jedním šroubem. Vzdálenost čelní
pásnice profilu Z 50 nesmí být od čela kotvy vzdálená o více jak 30 mm.
Jsou-Ii nerovnosti fasády větší, než které je schopen
vykrýt profil Z 50, je nutno použít rektifikační profil
tvaru U. Tento profil nasadíme na vodorovnou plochu konzoly tak, aby byl podepřen profil Z a ke konzole jej přišroubujeme dvěma šrouby. Poté osadíme
Z 50 k rektifikačnímu profilu a přišroubujeme jej.
Profily Z 50 se napojují překrytím o 100 mm, v přesahu jsou sešroubovány dvěma samozávrtnými
šrouby. Jeden umístíme do stojiny, druhý do čelní
pásnice. Šrouby by měly být umístěny diagonálně
vzhledem k překrývající části.
Napojujeme-Ii profily, které se sbíhají na rohu objekPoužití rektifikačního profilu

Osazení profilu Z50 na kotvu.
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V průběhu montáže vodorovného roštu připevníme na patu stěny první část zakládacího profilu.
Řešení detailu soklu se provádí před montáží jednotlivých obkladových prvků fasádního systému.
Správnému vytyčení a namontování soklových prvků je třeba věnovat velkou pozornost, protože tím
dojde k vymezení základní zakládací úrovně celého
obkladového pláště V průběhu montáže profilů
Z 50 přikotvíme na stěnu zakládací profil tvaru L.
Kotevní prvky umísťujeme po vzdálenosti 500 mm.
Poloha tohoto prvku vytváří zakládací rovinu pro
všechny obkladové prvky. Prvek musí být osazen
vodorovně a ve výšce definované kladečským plánem. Souběžně s montáží profilů n připevňujeme
druhou část zakládacího profilu na patě stěny. Profil
na dvou koncích vyrovnáme podle omega profilů,
zkontrolujeme vodorovnost a přichytíme stavěcími
kleštěmi. Obě části zakládacího profilu sešroubujeme zespoda po vzdálenosti 500 mm. Poté difúzní
fólii zavlečeme mezi zakládací profil a omega profily
sešroubujeme.
Po připevnění omega profilů připevníme větrací
lištu tvaru L. Lišta by se svým koncem měla dotýkat okapního nosu zakládacího profilu. Pozice lišty
je patrná ze schématu detailu. Lištu připevňujeme
šrouby nebo nýty.

Montáž fólie

Napojení profilů Z50, velikost přesahu je 100 mm.

tu, můžeme je spojit sešroubování, nebo ohnutím
profilu do tvaru L a napojením na ostatní profily. Obdobným způsobem se řeší napojení profilů
v koutech.

Pojistně hydroizolační a vzduchotěsná vrstva účinně propustná pro vodní páru
Kontaktní difúzní fólie s ekvivalentní difúzní tloušťku
menší než 0,3 m má ve skladbě několik funkcí:
• Pojistně hydroizolační – opláštění z ocelových
skládaných prvků není dokonale vodotěsné.
Srážková voda v kapalném skupenství se do
konstrukce dostává drobnými spárami mezi jednotlivými prvky pláště. V blízkosti prostupů a otvorů, které zajišťují provětrávání fasády, dochází
k pronikání vátého sněhu.
• Vytváří vzduchotěsnou vrstvu – zabraňuje infiltraci. Kvalitně spojovaná a opracovaná vrstva
zabraňuje pronikání vzduchu mezi interiérem a exteriérem (zvláště v detailech). Ve skladbách s C-kazetami je vzduchotěsnost této vrstvy nutná (jedná
se o jedinou vzduchotěsnou vrstvu ve skladbě).
• Chrání tepelnou izolaci proti ochlazování jejího
povrchu – v oblastech vstupních a výstupních
otvorů vzniká při nárazech větru nebezpečí „zafouknutí“ chladného exteriérového vzduchu do
vláken tepelné izolace, a tím ke krátkodobému
snížení její účinnosti.
• Chrání tepelnou izolaci před zanášením prachem – ke snížení vlastností tepelné izolace
dochází v důsledku zanášení vláken tepelné izo-
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lace prachem. Rychlost a míra poklesu účinnosti
tepelné izolace závisí na míře expozice – tedy na
lokalitě stavby.
K fóliím výrobci standardně dodávají vhodné lepící
pásky pro lepení spojů a opracování detailů. Folie
připevňujeme na stěnu ve svislých pásech. Nejprve
na pásnice profilů Z50 nebo C kazet nalepíme
oboustranně lepící pásky (nejčastěji se používají
polyetylénové nebo butyl-kaučukové pásky). Roli
folie postupně valíme po tepelné izolaci a folii přilepujeme k páskám. U paty stěny folii přikotvíme
přítlačnou lištou. Následně se provede montáž
svislých profilů. Včasnou montáží těchto prvků zamezíme nebezpečí stržení folie větrem.
Další pás pokládáme stejným způsobem s přesahem, který předepisuje výrobce. Folie se v přesahu
slepí páskou.
Montáž omega svislých profilů
Svislé omega profily se používají k vymezení vzduchové mezery a vytvoření podkladu pro montáž
obkladových prvků.

Použití jednotlivých druhů profilů je definováno
kladečským plánem. V principu omega profil šíře
50 mm slouží jako střední (vnitřní) podpora, omega
profil šíře 80 mm je určen pro kotvení dvou desek
CETRIS® (svislá spára na profilu).

V sortimentu DEKMETAL jsou dva druhy těchto
profilů – omega 50 s vnitřní pásnicí šířky 50 mm
a omega 80 s pásnicí šířky 80 mm. Profily, které
nejsou viditelné, jsou vyráběny z pozinkované oceli. Profily, které jsou pohledové mohou mít povrch
opatřený polyesterovou barvou.

Před počátkem montáže si nejprve rozměříme celou
stěnu, a zkontrolujeme zda odpovídá skutečný stav
výkresové dokumentaci. Ve středu stěny vyznačíme
polohu omega profilu. Při montáži prvního profilu
musíme dbát na svislost profilu. Profil přichytíme
ve spodní části stavěcími kleštěmi a přišroubujeme jej k pásnici profilu Z (případně C kazety)
jedním šroubem. Zkontrolujeme svislost profilu
vodováhou a případně i olovnicí a přišroubujeme
jej. Následující omega profil se připevní s přesahem
100 mm, v okrajích profilu se sešroubují dvěma
šrouby. Svislost první řady průběžně kontrolujeme
pomocí olovnice.
Další svislé omega profily montují postupně od
střední řady. Pro udržení jednotné vzdálenosti se
používají rozpěrné latě.

8.8.4 Montáž fasádních desek CETRIS®
Osazení desek CETRIS® – systém VARIO
(přiznané spáry)
Před osazením desek vyneseme základní vodorovnou rovinu (dle výrobní dokumentace).
Základní vodorovná rovina je obvykle určena:
• spodní hranou druhé vodorovné řady
cementotřískových desek CETRIS®
• úrovní parapetu otvorů (oken, dveří), pokud spáry
mezi deskami kopírují tuto úroveň
• úrovní překladu otvorů (oken, dveří), pokud spáry
mezi deskami kopírují tuto úroveň
Tato rovina je následně určující pro celý obvod budovy. V případě, že projekt určuje několik výškových
úrovní pláště, je třeba v této fázi dle výrobní dokumentace vynést ostatní řídící vodorovné osy (určené
vždy spodní hranou první řady cementotřískových
desek CETRIS®) těchto úrovní (nejlépe laserem).
Desky umisťujeme vedle sebe s přiznanou vodorovnou a svislou spárou o minimální šířce 5 mm.
Způsob upevnění cementotřískové desky CETRIS®
se uskutečňuje viditelně pomocí vrutů či příchytek,
nebo neviditelně pomocí lepidla Sika Tack. Pokud
se desky k roštu přichycují vruty, krajní vrut musí

být umístěn vždy minimálně 50 mm od vodorovné
(horní/dolní) hrany a minimálně 25 mm od svislé
hrany. Vruty je nutno šroubovat kolmo k rovině
desky a dotahovat pouze tak, aby nedošlo k deformaci fasádního prvku a nebylo bráněno objemovým
změnám desky.
Osazení desek CETRIS® – systém PLANK
(přiznané spáry)
Před osazením desek vyneseme základní vodorovnou
rovinu (dle výrobní dokumentace). Základní vodorovná
rovina je v překládaném systému určena horní hranou
první vodorovné řady desek CETRIS®. Tato rovina je
následně určující pro celý obvod budovy.
Vzhledem k tomu, že desky se kladou s překládanou
vodorovnou spárou, je nutno zjistit potřebný počet
obkladových desek a přesah desek.
Počet desek:
N = 1+(H – 300)/250
Přesah desek:
O = (N × 300 – H)/(N – 1)
kde:
N – počet desek v ks
H – výška fasády v mm
O – přesah desek v mm, nejméně 50 mm

300 – šířka desky CETRIS® PLANK v mm
250 – viditelná šířka desky CETRIS® PLANK v mm
Montáž desek začínáme odspodu, kde umístíme
na základní vodorovnou rovinu pásek o shodné
tloušťce jako deska CETRIS® a šířce odpovídající vypočtenému přesahu. Pásek překryjeme první řadou
obkladových desek šířky 300 (200) mm. Spojovací
prvky umisťujeme vždy u horního okraje desky
(40 mm od horní hrany, 35 mm od svislé hrany).
Vruty je nutno dotahovat pouze tak, aby nedošlo
k deformaci fasádního prvku a nebylo bráněno objemovým změnám desky. První řadu obkladových
desek musíme řádně vyrovnat, abychom předešli
pozdějším komplikacím. Před umístěním každé další
řady obkladové desky naneseme pod horní hranu
již připevněné obkladové desky trvale pružný tmel
(koláčky o průměru cca 20 mm, ve vzdálenosti asi
300 mm). Svislé spáry obkladové desky musí být
podloženy. Svislá spára je minimálně 5 mm, pro
desky s délkou 3350 mm minimálně 10 mm.

8.8.5 Řešení detailů fasádních systémů CETRIS®
Postup montáže detailů zavěšeného fasádního
pláště je řešen individuálně na základě řešení těchto detailů příslušnými výkresy výrobní dokumentace. Doporučené řešení těchto detailů je naznačeno na obrázcích (na straně 121 – 140).

Poznámka: Vrtání a řezání (popř. frézování) cementotřískových desek
CETRIS® je možné pouze nástroji opatřenými tvrdokovem a určenými
pro tento typ řezů. Pokud je požadován průnik kotevních prvků (např.
pro vnější osvětlení budovy, pro osazení nápisů a reklamních tabulí
apod.) je třeba zajistit dostatečnou dilataci pláště a těchto kotevních
prvků, tj. otvory pro tyto prvky musí být min. o 15 mm větší než nej-

větší rozměr kotevního prvku. Pro obnovení povrchové úpravy obnažených hran použijeme barvu, která je k tomuto účelu dodávaná s
každou zakázkou. Montáž dalších konstrukcí (např. reklamních nápisů)
přímo na zavěšený fasádní plášť je možná pouze výjimečně za předpokladu statického posouzení a vyřešení spolupůsobení těchto konstrukcí a pláště z hlediska teplotní roztažnosti jednotlivých materiálů.
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail spodního ukonãení s pﬁesahem,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO

01
02

Svisl˘ ﬁez

03, 04

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
perforovan˘ odvûtrávací profil (PROTECTOR)
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka
perforovan˘ odvûtrávací profil (PROTECTOR)

08

09

05

06

TERÉN
07

Detail spodního ukonãení s oplechováním,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO

01
02

Svisl˘ ﬁez

03, 04

05

08

09

06

07
10
TERÉN
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail horního ukonãení s pﬁesahem stﬁe‰ní konstrukce,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO
Svisl˘ ﬁez

06

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25), impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka

07

08

05
03, 04

02
01

07

Detail horního ukonãení s atikou
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO
Svisl˘ ﬁez

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25), impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka

08

09

05

03, 04

02
01
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail vnûj‰ího rohu, desky CETRIS®
na dﬁevûném ro‰tu s pﬁesahem,
Systém VARIO
Vodorovn˘ ﬁez

01

03

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka
rohov˘ profil – klempíﬁsk˘ v˘robek,, popﬁípadû profil PROTECTOR

05
06, 07

08

04
02

Detail vnûj‰ího rohu, desky CETRIS®
na dﬁevûném ro‰tu s rohov˘m profilem
01
Systém VARIO
Vodorovn˘ ﬁez
03

05
06, 07

08

04

02

09
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail vnitﬁního koutu,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu
s pﬁesahem,
Systém VARIO

01
03
05

Vodorovn˘ ﬁez
06, 07

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka
rohov˘ profil – klempíﬁsk˘ v˘robek,
popﬁípadû profil PROTECTOR

08
04
02

Detail vnitﬁního koutu,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu
s rohov˘m profilem,
Systém VARIO

01

Vodorovn˘ ﬁez

06, 07

03
05

08
04
02
09
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail ostûní a nadpraÏí otvoru, desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO
Voodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

01
03

01

05
06

06, 08

04

02

02

10
10

11

11

07

07

03, 04
06
05
09
08
09

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka
nadpraÏí – perforovaná deska CETRIS®
ukonãovací profil

Fasádní systémy
CETRIS®

Detail ostûní a nadpraÏí s oplechováním otvoru, desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

01
03

01

05

06

06, 08

04

02

02

07
07

07

07

03, 04
06
05
09
08
09

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
talíﬁová hmoÏdinka
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail ﬁe‰ení vodorovné spáry, desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO
Svisl˘ ﬁez

01
02

07

03, 04

01
02
03
04
05
06
07

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
profil ve spáﬁe – klempíﬁsk˘ v˘robek, popﬁípadû profil
PROTECTOR
08 tepelná izolace
09 talíﬁová hmoÏdinka

05
06

03

08

09

Detail ﬁe‰ení svislé spáry, desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém VARIO
Vodorovn˘ ﬁez

01
02
07
04

05
06, 08

03

09

04
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01
02
03
04
05
06
07

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
profil ve spáﬁe – klempíﬁsk˘ v˘robek,
popﬁípadû profil PROTECTOR
08 tepelná izolace
09 talíﬁová hmoÏdinka

Fasádní systémy
CETRIS®

Detail horního ukonãení s atikou,
desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém VARIO

07

Svisl˘ ﬁez
05

04

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému – úhelník
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému – úhelník
perforovan˘ odvûtrávací profil (PROTECTOR)
tepelná izolace

3, 06
08

01

02

Detail spodního ukonãení s pﬁesahem,
desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém VARIO

01
02

Svisl˘ ﬁez

03

04

05

06

08

TERÉN
07
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail vnûj‰ího rohu,
desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém VARIO
Vodorovn˘ ﬁez

01

03

04
05
100 mm
06

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
hliníkov˘ L profil (á 500 mm)
tepelná izolace

01
02
03
04
05
06

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému

100 mm

8
3

07

08

02

Detail vnitﬁního koutu,
desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém VARIO

01
03

Vodorovn˘ ﬁez
04
05
06
02
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail ostûní a nadpraÏí otvoru, desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém VARIO
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

01
03

01

04

08

05

06

06

02
02
09

09

10
11
11

07

07
03
04

05

08

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
hliníkov˘ L profil
nadpraÏí – perforovaná deska CETRIS®
ukonãovací profil
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Fasádní systémy
CETRIS®

Detail ostûní a nadpraÏí s oplechováním otvoru, desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém VARIO
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

01

01

03

08

04
05
06
02

06
02

07

07

07
03
04

05

08

01
02
03
04
05
06
07
08
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cementotﬁísková deska CETRIS®
nerezov˘ vrut s podloÏkou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace

Fasádní systémy
CETRIS®

Detail spodního ukonãení,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém PLANK

01

01 cementotﬁísková deska CETRIS®
02 vrut se zápustnou hlavou
03 svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm,
impregnovaná
04 vzduchová mezera – min. 25 mm
05 pojistná fólie
06 vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm
(tlou‰Èka dle izolace)
07 tepelná izolace
08 zakládací deska
09 perforovan˘ odvûtrávací profil
(PROTECTOR)
10 pruÏn˘ tmel

10

Svisl˘ ﬁez
02

03, 04

05

07

06
08

09

TERÉN

Detail spodního ukonãení s oplechováním,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém PLANK

01
01 cementotﬁísková deska CETRIS®
02 vrut se zápustnou hlavou
03 svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm,
impregnovaná
04 vzduchová mezera – min. 25 mm
05 pojistná fólie
06 vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm
(tlou‰Èka dle izolace)
07 tepelná izolace
08 zakládací deska
09 oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
10 pruÏn˘ tmel

10

Svisl˘ ﬁez
02

03, 04

05

07

06
08

09

Terén

str. 103

8

8
3

Fasádní systémy
CETRIS®

Detail horního ukonãení,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém PLANK

09
06

Svisl˘ ﬁez

03

04

05

01
02
03
04
05
06

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm
(tlou‰Èka dle izolace)
07 tepelná izolace
08 pruÏn˘ tmel
09 oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek

07

08

01

02

Detail vnûj‰ího rohu,
desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu
s rohov˘m profilem,
Systém PLANK

01

Vodorovn˘ ﬁez
02

03

04

05

06, 07

08
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01 cementotﬁísková deska CETRIS®
02 vrut se zápustnou hlavou
03 svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm,
impregnovaná
04 vzduchová mezera – min. 25 mm
05 pojistná fólie
06 vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm
(tlou‰Èka dle izolace)
07 tepelná izolace
08 rohov˘ profil – klempíﬁsk˘ v˘robek,
popﬁípadû profil PROTECTOR
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Detail vnitﬁního koutu desky CETRIS®
na dﬁevûném ro‰tu, s rohov˘m profilem
Systém PLANK

01
06, 07

Vodorovn˘ ﬁez
05
04
03
02
08

Detail vnitﬁního koutu desky CETRIS®
na systémov˘ch profilech s rohov˘m profilem,
Systém PLANK
Vodorovn˘ ﬁez

01 cementotﬁísková deska CETRIS®
02 vrut se zápustnou hlavou
03 svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm,
impregnovaná
04 vzduchová mezera – min. 25 mm
05 pojistná fólie
06 vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm
(tlou‰Èka dle izolace)
07 tepelná izolace
08 rohov˘ profil – klempíﬁsk˘ v˘robek,
popﬁípadû profil PROTECTOR

01
03
07
04
05
06

01
02
03
04
05
06
07
08

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
tepelná izolace
rohov˘ profil – klempíﬁsk˘ v˘robek,
popﬁípadû profil PROTECTOR

02

08
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Detail ostûní a nadpraÏí otvoru, desky CETRIS® na dﬁevûném ro‰tu,
Systém PLANK
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez
01

02

03, 04
01

05
06

03

07
02

08
08

09

09

12

12

10

10

11

04

02

05

03

06, 07

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
svislá dﬁevûná laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
obklad ostûní (nadpraÏí) – deska CETRIS® perforovaná
dﬁevûná deska tl. 18 mm
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek, popﬁípadû profil PROTECTOR
pruÏn˘ tmel
ukonãovací profil (PROTECTOR)
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Detail ostûní a nadpraÏí otvoru s oplechováním, desky CETRIS® na na dﬁevûném ro‰tu,
Systém PLANK
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

01
01
09
04

02

05
03, 04
06, 07
05
03
06
02

07

08

08

08

08

02
09
03
04

02

05
03, 04

06, 07

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
svislá dﬁevûné laÈ 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovaná
vzduchová mezera – min. 25 mm
pojistná fólie
vodorovná dﬁevûná laÈ ‰ = 100 mm (tlou‰Èka dle izolace)
tepelná izolace
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek, popﬁípadû profil PROTECTOR
pruÏn˘ tmel
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Detail spodního ukonãení s pﬁesahem,
desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém PLANK

01
02

Svisl˘ ﬁez

05

04

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
perforovan˘ odvûtrávací profil (PROTECTOR)
tepelná izolace
pruÏn˘ tmel
zakládací deska

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
perforovan˘ odvûtrávací profil (PROTECTOR)
pruÏn˘ tmel
zakládací deska

03

08
06

09

10

TERÉN
07

Detail spodního ukonãení s oplechováním,
desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém PLANK

01
02

Svisl˘ ﬁez

05

04
03

06

08

10

11
07
09
TERÉN
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Detail horního ukonãení,
desky CETRIS®
na systémov˘ch profilech,
Systém PLANK
Svisl˘ ﬁez

07
01
02
03
04
05
06
07
08
09

03
05

04

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
pruÏn˘ tmel

06
09

08

01

02

Detail vnûj‰ího rohu, desky CETRIS®
na systémov˘ch profilech,
Systém PLANK

01

Vodorovn˘ ﬁez
03

04
05
100

100

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
hliníkov˘ L profil
tepelná izolace
rohov˘ profil – klempíﬁsk˘ v˘robek,
popﬁípadû profil PROTECTOR

07

08

02

09
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Detail ostûní a nadpraÏí otvoru, desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém PLANK
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

01
12

03

01
04

08

05

06

06

02
02
09

09

10
11
11

07

07
03
04

05

08

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
hliníkov˘ „L“profil
obklad ostûní (nadpraÏí) – deska CETRIS® perforovaná
ukonãovací profil PROTECTOR
pruÏn˘ tmel

Fasádní systémy
CETRIS®

Detail ostûní a nadpraÏí otvoru s oplechováním, desky CETRIS® na systémov˘ch profilech,
Systém PLANK
Vodorovn˘ a svisl˘ ﬁez

09

01
03

08
04
01
05
06
06
02
02
07

07

07
03
04

05

08

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotﬁísková deska CETRIS®
vrut se zápustnou hlavou
vzduchová mezera – min. 25 mm
kotevní prvek
upevÀovací prvek systému – kotva
nosn˘ profil systému
oplechování – klempíﬁsk˘ v˘robek
tepelná izolace
pruÏn˘ tmel
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8.9 V˘plnû zábradlí, teras, lodÏií, balkonÛ z desek CETRIS®
Cementotﬁísková deska CETRIS® se pro vysokou
odolnost vÛãi povûtrnostním vlivÛm, ohni, mechanickému poru‰ení uÏívá jako obkladov˘ prvek
v exteriéru. Kromû oplá‰tûní objektÛ je moÏné
uÏít desku CETRIS® jako v˘plÀ zábradlí schodi‰È,
balkónÛ, teras, lodÏií apod.
Aby nedo‰lo pﬁi poru‰ení tûchto konstrukcí k újmû
na zdraví, popﬁípadû hmotn˘m ‰kodám je nutno
tyto tenkostûnné a lehké konstrukce odzkou‰et
na zatíÏení rázem.
Této zkou‰ce byla úspû‰nû podrobena i deska
CETRIS®. V plzeÀské poboãce Technického a zku‰ebního ústavu stavebního v mûsíci ãervnu 2003 probûhlo testování v˘plnû z desky CETRIS® tl. 16 mm
na zku‰ebním rámu dle âSN 73 0035, âSN 73 2035.
Nosn˘ rám byl vytvoﬁen z ocelov˘ch profilÛ 40
x 40 x 4 mm, maximální vzdálenost svisl˘ch
podpor byla 625 mm. ZatíÏení bylo zvoleno dle
poÏadavku ãl. 234 âSN 73 0035 – ráz nepruÏn˘m
tûlesem o hmotnosti 1 kg letící vodorovnû rychlostí 17 m/s a ráz nepruÏn˘m tûlesem o hmotnosti 40 kg letící vodorovnû rychlostí 2,5 m/s.
Po prÛkazní zkou‰ce (tﬁikrát opakované zatíÏení)
nedo‰lo k poru‰ení v˘plnû, k po‰kození jejího
uchycení v rámu, ani ztrátû pouÏitelnosti.

Pﬁi navrhování a provádûní v˘plÀov˘ch konstrukcí z desek CETRIS® tl. 16 mm platí stejné zásady
jako pro fasádní aplikace:
• desky se kladou se spárou min. ‰íﬁky 5 mm
• pro kotvení se uÏívají vruty s podloÏkou a tûsnící gumou, deska má pﬁedvrtan˘ otvor (prÛmûr pﬁedvrtání 8 mm pro desku o rozmûru do
1600 mm, prÛmûr pﬁedvrtání 10 mm pro desku
o rozmûru nad 1600 mm)
• poloha krajního vrutu od svislé hrany je 25 mm,
od vodorovné hrany 50 mm
• maximální vzdálenost vrutÛ je 400 mm.

Nosná konstrukce a kotevní v˘plnû zábradlí – deska CETRIS® tl. 16 mm
625

625
312,5

312,5

625
312,5

312,5

312,5

50

30

312,5

1

Maximální v˘‰ka

50

1

100

2

30

2

1250

1190

max. 400 mm

3

1250

8
3

01 vodorovn˘ profil (osová vzdálenost max. 1250 mm)
02 svisl˘ profil (osová vzdálenost max. 650 mm)
03 vrut s podloÏkou a tûsnící gumou EPDM
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8.10 Podbití přesahu střech

Kotvení desky
Pro kotvení desek CETRIS® se užívají převážně
vruty s přiznanou hlavou (tvar hlavy šestihran nebo půlčočka – viz kapitola 8.7.6). Deska CETRIS®
je předem předvrtána, průměr předvrtání otvoru
je 8 mm (délka desky do 1600 mm) nebo 10 mm.
Pouze v případě, kdy bude na deskách bezespárá
povrchová úprava (omítkovina) se užívají vruty se
zápustnou hlavou.

VZDÁLENOST LATÍ
a (mm)
400
500
625

VZDÁLENOST VRUTŮ
b (mm)
200
250
300

VZDÁLENOST
c (mm)
>25

<50

Pokud je požadována u podhledu požární odolnost, je nutné užít desku CETRIS®‚ tl. 12 mm, včetně dalších
zásad uvedených v kapitole 9.3.2 (str. 134).

25

b

5

b
c

c

a

Typ podpory
Nejčastěji se deska CETRIS® jednosměrný rošt z dřevěných latí (šířka min. 50 mm, pokud vychází lať na
spáru dvou desek min. 80 mm), nebo z plechových
pozinkovaných profilů CD. Pokud je požadována
u podhledu požární odolnost, je nutné montovat
desku CETRIS® na CD profily, včetně dalších zásad
uvedených v kapitole 9.3.2 (str. 134).

TLOUŠŤKA DESKY
(mm)
8
10
12

a

Volba tloušťky desky, vzdálenost podpor
Tyto dva parametry spolu vzájemně souvisí, pro
opláštění platí zásady jako pro fasádní obklad, pouze
je vzhledem k vodorovné poloze snížena maximální
vzdálenost vrutů, a to na 1/2 rozpětí podpor viz tabulka. Kvůli hmotnosti obkladové desky se užívají
desky CETRIS®‚ tl. 8 – 10 – 12 mm.

Desku CETRIS® BASIC nebo CETRIS® PLUS lze
upravit různými způsoby:
• Opatřit nátěrem. Spáry mezi deskami se ponechají volné nebo vytmelí trvale pružnými tmely
(np. Den Braven ST-5, Soudaflex LM 14, Botact
A4, apod.) a opatří základním (penetračním) nátěrem a finálním fasádním nátěrem (akyrylátová
nebo silikonová barva).

• Nanést omítkovinu. V tomto případě je nutno postupovat dle zásad uvedených v kapitole
6.4 Omítky v exteriéru, tzn.:
– desku CETRIS® BASIC je nutno napenetrovat
– přilepit a mechanicky přikotvit hmoždinkovými
talířky izolaci (polystyren, minerální vlny)
– nanést stěrkový cementový tmel, vložit armovací tkaninu, přestěrkovat tkaninu
– napenetrovat podklad, natáhnout omítkovinu.

25

Volba typu desky
Pro opláštění je možno užít základní desku CETRIS®
BASIC, která bude dále povrchově upravena nebo
některou zdesek CETRIS®‚ s již provedenou povrchovou úpravou – FINISH, FINISH PROFIL, DOLOMIT,
LASUR.

Povrchová úprava, řešení spár
Desky CETRIS® s povrchovou úpravou (FINISH,
FINISH PROFIL, DOLOMIT, LASUR) není třeba na
stavbě dále upravovat, pouze se přikotví knosné
konstrukci.

Přesah střechy

K vodorovnému nebo šikmému obložení přesahu
střešní konstrukce se užívána ve velké míře cementotřísková deska CETRIS®. Pro výběr typu desky
CETRIS®, volbu tloušťky desky, vzdálenost podpor,
způsob kotvení, povrchovou úpravu platí zásady
uvedené v kapitolách 3, 4 a 5. V tomto textu jsou
tyto doporučení shrnuta.

Všechny rozměry v mm
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8.11 Opláštění spodní části stavby (suterénu) – obklad soklu
Cementotřísková deska CETRIS® používaná jako obklad zavěšené odvětrané fasády, je vhodná i k opláštění části spodní stavby – soklu.
Komplexně jsou všechny zásady pro použití (typ
desky CETRIS®, volba tloušťky desky, vzdálenost
podpor, způsob kotvení, povrchová úprava uvedeny v předchozím textu v kapitolách 3, 4 a 5.
V následujícím textu jsou tato doporučení shrnuta:
Volba typu desky
Pro opláštění soklu je možno užít základní desku
CETRIS® BASIC, která bude dále povrchově upravena nebo některou z desek CETRIS® s již provedenou povrchovou úpravou – FINISH, FINISH
PROFIL, DOLOMIT, LASUR.
Volba tloušťky desky, vzdálenost podpor
Tyto dva parametry spolu vzájemně souvisí, pro
opláštění platí zásady jako pro fasádní obklad.
Minimální doporučená tloušťky desky CETRIS®
je 10 mm, v případě možnosti vyššího mechanického zatížení (exponované plochy – komunikace)
doporučujeme CETRIS® tl. 14 nebo 16 mm.
Typ podpory
Nejčastěji se deska CETRIS® kotví na pomocný jednosměrný rošt z dřevěných latí (šířka
min. 50 mm, pokud vychází lať na spáru dvou
desek min. 80 mm), nebo z plechových pozinkovaných profilů CD.
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Tloušťka desky (mm)

Vzdál. podpor a (mm)

Vzdál. vrutů b (mm)

Vzdálenost c (mm)

10
12
14
15

500
625
625
625

250
300
300
300

> 25 < 50

Kotvení desky
Pro kotvení desek CETRIS® se užívají převážně
vruty s přiznanou hlavou (tvar hlavy šestihran nebo půlčočka – viz kapitola 8.7.6), deska CETRIS®
je předem předvrtána, průměr předvrtání otvoru
je 8 mm (délka desky do 1600 mm) nebo 10 mm.
Pouze v případě, kdy bude na desce bezespárá
povrchová úprava (omítkovina) se používají vruty
se zápustnou hlavou.
Povrchová úprava, řešení spár
Desky CETRIS® s povrchovou úpravou (FINISH,
FINISH PROFIL, DOLOMIT, LASUR) není třeba na
stavbě dále upravovat, pouze se přikotví k nosné
konstrukci.

Desku CETRIS® BASIC nebo PLUS lze upravit různými způsoby:
• Opatřit nátěrem. Spáry mezi deskami se ponechají volné nebo vytmelí trvale pružnými
tmely (np. Den Braven ST-5, Soudaflex LM 14,
Botact A4, apod.) opatří základním (penetračním) nátěrem a finálním fasádním nátěrem (akyrylátová nebo silikonová barva).
• Nanést omítkovinu. V tomto případě je nutno postupovat dle zásad uvedených v kapitole
6.4 Omítky v exteriéru, tzn.:
- desku CETRIS® BASIC je nutno napenetrovat,
přilepit a mechanicky přikotvit hmoždinkovými talířky
- nanést stěrkový cementový tmel, vložit armovací tkaninu, přestěrkovat tkaninu
- napenetrovat podklad, natáhnout omítkovinu.

