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PŘEHLED ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ CERETHERMI
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5. Omítky 

4. Základní nátěr

3. Výztužná vrstva

2. Izolační materiál

1. Upevnění

Oblasti použití - Určený pro aplikace při nižších teplotách
- Pro novostavby i rekonstrukce fasád pomocí ETICS
- Pro obytné, veřejné a průmyslové objekty 
- Max. výška aplikace v souladu s požárními předpisy (22,5 m)

Charakteristické vlastnosti - Ověřený jako odolné řešení
- Zimní verze izolačního systému
- Odolný mikrobiologické kontaminaci (plísně a řasy)
- Odolný silnějším nárazům
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Nízká absorpční schopnost
- Požární klasifikace: B1 v souladu s EN 13501-1 (nešířící oheň)

Vzhled - Výběr různých struktur akrylátových omítek
- Široký sortiment standardních barevných omítek a nátěrů (163 barev)
- Příprava nestandardních barev na objednávku

Aplikace - Jednotlivé komponenty systému se jednoduše připravují nebo jsou již připravené k okamžitému použití
- Široký sortiment doplňkových materiálů
- K dispozici několik řešení stavebních detailů

Podklady - Veškeré zděné a betonové konstrukce, nosné plochy
- Doporučuje se provést tepelně vlhkostní analýzu podkladní stěny

Podmínky aplikace - Teploty v rozmezí +0°C až +20°C (8 hodin po aplikaci mohou teploty klesnout na -5°C)
- Vlhkost až 90%

1. Upevnění - VWS malta Ceresit CT 85 Winter
- Kotvy s plastovým trnem Ceresit CT 330 nebo srovnatelné; nutnost použití mechanických 
  kotvicích prvků
- Počet kotvicích prvků a jejich umístění určí projektant na základě analýzy podkladu 
 a výpočtu zatížení 

2. Izolační materiál - Desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 315 nebo srovnatelné, označené jako EPS 70F, 
 EPS 100F, EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS112-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 nebo 
 EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
- Tloušťka až 25 cm
- S plochou nebo tvarovanou boční stranou desky

3. Výztužná vrstva - Tkanina ze skleněných vláken např. Ceresit CT 325 s hustotou 145 g/m2 
- VWS malta Ceresit CT 85 Winter

4. Základní nátěr - Nátěr Ceresit CT 16 Winter*

5. Omítky - Zimní verze akrylátových omítek: „rýhovaná” Ceresit CT 63, CT 64; “hlazená” Ceresit 
 CT 60*

6. Doplňkové prvky - Lišty, profily apod., např. Ceresit CT 340 (založení, rohy a okna) 

Ceretherm VWS Classic Winter

* brzy dostupné v běžné nabídce


