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Pred aplikáciou izolácie na budovu venujte patričnú pozornosť technickému stavu podkladu, ktorý sa bude izolovať. 
Zvláštnu pozornosť venujte najdôležitejším parametrom, ako sú prípustná nosnosť podkladu, jeho vlhkosť a nerov-
nosti. Medzná hodnota pevnosti podkladu meraná skúškou pevnosti v ťahu by mala byť min. 0,08 MPa. V prípade 
výskytu väčších nerovností na podklade nie je vždy možné dosiahnuť geometriu fasády kompatibilnú s vyššie uvede-
nými požiadavkami. V takýchto prípadoch je nevyhnutné povrch vyrovnať.

Izolácie budov systémom Ceretherm – krok za krokom

Pri izolácii nových a renovovaných budov by mala byť 
zabezpečená prísna koordinácia všetkých procesov. 
Začatie izolačných prác je možné za predpokladu, že:
-  boli skončené práce na streche, montáž alebo 

výmena okien, izolácie a obloženie balkónov a terás,
-  všetky okolité povrchy, na ktoré nebude apliko-

vaný izolačný systém, sú riadne chránené pred 
poškodením,

-  na podklade sa nevyskytujú viditeľné vlhké škvrny 
(“mokré práce” uskutočnené vo vnútri budovy by 
mali byť ukončené),

-  všetky klampiarske práce na rímsach, atikách a pod. 
boli vykonané tak, aby odviedli dažďovú vodu 

 z povrchu fasády, ktorá sa bude izolovať.

Jednotlivé varianty zatepľovacích systémov Ceresit sa 
líšia použitým tepelnoizolačným materiálom, druhom 
lepiacich mált a fasádnych povrchových úprav.
Pracovný postup je však pre všetky typy podobný 
a zahŕňa tieto fázy:
-  prípravné práce,
-  kompletácia materiálov a náradia,
-  montáž lešenia,
-  odstránenie existujúcich klampiarskych prvkov,
-  príprava podkladu,
-  upevnenie dosiek tepelnej izolácie, montáž nového 

oplechovania,
-  vytvorenie vrstvy vystuženej mriežkou 
 zo sklenených vlákien,
-  vytvorenie fasádnej povrchovej úpravy,
-  rozobratie lešenia a usporiadanie terénu 
 okolo budovy.

Zatepľovacie práce nie sú zložité, je však potrebné, 
aby ich zhotovitelia uskutočňovali s náležitou 
presnosťou a starostlivosťou. Na nasledujúcich 
stránkach je postup popísaný krok za krokom.

Odchýlka omietky v ploche a od okraja omietky 2 mm a 3 mm merané v dĺžke 2 laty

Odchýlka od zvislice max. 10 mm vo výške poschodia a všeobecne max. 30 mm 
vo výške celej budovy

Odchýlka plôch od uhlov uvedených v dokumentácii                                                       max. 3 mm na 1 m

POSTUP MONTÁŽEIV

Povolené nerovnosti realizovaných systémov ETICS sú rovnaké ako pri vonkajších omietkach a sú 
nasledujúce: 
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1  Posúdenie existujúceho podkladu   

           

Pred začatím zatepľovacích prác je nutné zistiť kvalitu existujúceho podkladu. Podklad musí byť dostatočne 
nosný, súdržný, suchý a zbavený látok, ktoré znižujú prídržnosť, ako sú tuky, živice, prach atď. Nosnosť pod-
kladu otestujte skúškou pevnosti v ťahu (požadovaná pevnosť podkladu je ≥ 0,08 MPa) alebo upevnením 
dosiek z penového polystyrénu (10 x 10 cm) na podklad pomocou vrstvy lepidla nepresahujúceho 1 cm. 
Ak je kvalita povrchu a upevnenie zodpovedajúce, dosky penového polystyrénu sa po 3 dňoch pri 
strhávaní rozlomia. 

I  Príprava podkladu

2  Očistenie podkladu

                     

           

Existujúce nečistoty a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou odstráňte vysokotlakovým prúdom vody alebo me-
chanicky (škrabaním, osekávaním, brúsením). Biologické znečistenia, t.j. miesta s výskytom machu a rias, očistite 
drôtenou kefou a potom napustite prípravkom Ceresit CT 99. Priľnavosť existujúcej omietky skontrolujte poklepom. 
„Dutý“ zvuk znamená, že vrstva je oddelená od podkladu a omietku je nutné odstrániť. 
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3  Ošetrenie nasiakavých podkladov 

          

Podklady s vysokou nasiakavosťou, napr. murivo 
z pórobetónových tvárnic, ošetrite základným 
hĺbkovým náterom Ceresit CT 17 a nechajte 
vyschnúť cca 4 hodiny. Tým zaistíte, že malta 
na upevnenie tepelnoizolačných dosiek nebude 
vysychať príliš rýchle a budú zaručené jej dobré 
pevnostné parametre.

4  Posúdenie rovnosti podkladu

Pred aplikáciou systému posúďte kvalitu podkladu. 
Nerovné a poškodené plochy najskôr vyspravte 
a zaistite tak potrebnú rovinnosť a súdržnosť 
podkladu.

5  Vyrovnanie podkladu 

Nerovnosti v podklade do 1 cm je možné vyrovnať 
lepiacou maltou pri lepení izolantu. Väčšie nerov-
nosti (do 2 cm) vyrovnajte vhodnou vyrovnávacou 
maltou, príp. obrúste. Nerovnosti väčšie ako 2 cm 
vyžadujú vyrovnanie aplikáciou izolačných dosiek 
s rôznou hrúbkou (nemali by byť použité dosky 
s hrúbkou menšou ako hrúbka vypočítaná 
v projekte ako minimálna, spĺňajúca požiadavky 
tepelnej izolácie budov).  
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6  Upevňovanie soklových profilov   

           

           

Spodné hrany zatepľovacieho systému sú chránené 
kovovými časťami. Ich horizontálne umiestenie 
(určené vodováhou) je veľmi užitočné pri inštalácii 
izolačných dosiek na celú plochu muriva. Kotví sa 
hmoždinkami (v odstupoch cca 30 cm), minimálne 
30 cm nad terénom. 

7  Upevňovanie soklových profilov na nerovnom podklade 

           

Nerovnosť podkladu môže spôsobovať deformáciu soklovej lišty. Deformácii môžete predísť použitím vhodných 
podložiek.
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1  Príprava lepiacej malty

            

            

Na lepenie polystyrénových dosiek v systéme Ceretherm VWS Popular použite lepiacu maltu Ceresit ZS (alebo 
maltu Ceresit ZU). Ceresit CT 85 Zima sa používa na lepenie polystyrénových dosiek v systéme Ceretherm 
VWS Zima. V systémoch Ceresit VWS (Classic, Premium) použite Ceresit CT 83 (alebo malty Ceresit CT 85 
alebo CT 87). Maltu Ceresit CT 85 aplikujte v systéme Ceretherm VWS Ceramic. Maltu Ceresit CT 190 pou-
žite na lepenie dosiek z minerálnej vlny (bez vlákien na povrchu) v systémoch Ceretherm WM Ceramic. Obsah 
balenia vsypte do odmeraného množstva čistej vody a premiešajte pomocou nízkootáčkovej vŕtačky s miešacím 
nadstavcom. Premiešanú maltu nechajte cca 5 minúť odstáť a znovu dôkladne premiešajte. Hotová malta musí mať 
homogénnu konzistenciu bez hrudiek.

II  Aplikácia izolačných dosiek  

8   Upevňovanie soklových profilov na rohy budovy  

            

V miestach vonkajších i vnútorných rohov venujte pozornosť zodpovedajúcemu orezaniu časti profilu tak, aby 
mohli byť prispôsobené priebehu podkladnej steny. Odporúča sa rezať tak, aby bol pás upevnený bez narušenia 
jeho vonkajšej hrany – to umožňuje zachovanie kontinuity línie a tiež spodnej strany izolovanej fasády. 
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2  Nanášanie lepiacej malty na dosky z minerálnej vlny 

           

Pred priamym lepením izolačných dosiek z minerálnej vlny odporúčame naniesť pomocou dlhého hladidla 
s rovnými hranami tenkú vrstvu lepiacej malty i na zadnú stranu dosiek. Tento krok sa môže vynechať, 
ak sú lepené dosky ošetrené adhéznou (penetračnou) vrstvou už od výrobcu.

3   Nanášanie lepiacej malty na izolačné dosky

           

           

Lepiacu maltu nanášajte murárskou lyžicou po obvode lepenej dosky v páse o šírke 3 - 4 cm a na ploche 
dosky vytvorte niekoľko terčov o veľkosti cca 8 cm. V prípade dostatočne rovného podkladu môžete 
na nanášanie malty použiť hladidlo s veľkosťou zubov 10 – 12 mm.   
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4  Lepenie izolačných dosiek 

            

            

Po nanesení lepiacej malty na podklad priložte izolačnú dosku a pritlačte, najlepšie pomocou dlhej laty. Dosky lepte 
odspodu (od soklov), jednu vedľa druhej na väzbu a na zraz. Väzbu je treba dodržať taktiež na rohoch budovy. 
To zaručí dobrú priľnavosť a zabráni vzniku deformácií čelných plôch izolačných dosiek. Veľkosť stykovej plochy 
s podkladom by mala byť najmenej 40%. 

5  Lepenie izolačných dosiek okolo okien

           

Izolačné dosky lepte tak, aby škára neprebiehala v rohoch okien alebo iných otvoroch vo fasáde. Je to preto, aby 
sa zabránilo popraskaniu ochrannej vrstvy a omietky. Je nutné izolovať aj ostenie. Pri renovácii fasád odporúčame 
odstrániť existujúcu omietku z ostenia. To umožňuje lepšie riešenie spoja medzi oknom a izolantom a tiež zvyšuje 
izolačnú hrúbku bez obmedzenia estetického vzhľadu alebo funkčnosti okna.
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Dbajte na to, aby bočné hrany izolačných dosiek 
boli po nalepení k podkladu čisté. Prípadné zvyšky 
lepiacej malty odstráňte, spôsobujú výskyt tepelných 
mostov a prasklín vo fasáde.

 

6   Plnenie prípadných medzier medzi izolačnými doskami   

           

           

Škáry širšie ako 2 cm vyplňte materiálom, z ktorých 
bola vyrobená izolácia. V prípade potreby vyplňte 
nízkoexpanznou polyuretánovou penou, napr. 
Ceresit alebo Makroflex.
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7   Vyrovnanie povrchu izolačných dosiek 

            

            

            

Po vytvrdnutí lepiacej malty, použitej na pripevnenie izolačných dosiek (v priemere o 2 – 3 dni), odrežte akékoľvek 
presahujúce časti dosiek na rohoch budovy a celý povrch obrúste špeciálnou brúskou alebo dlhým hladidlom 
pokrytým brúsnym papierom. Takto odstránite prípadné nerovnosti hrán dosiek. Potom povrch očistite a zbavte 
všetkých voľných častí.
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8   Vŕtanie otvorov na dodatočné mechanické ukotvenie

           

         

Polystyrénové dosky je možné kotviť hmoždinkami 
s tŕňmi z umelej hmoty, napr. Ceresit CT 330, alebo 
hmoždinkami s kovovými tŕňmi, napr. Ceresit CT 335. 
Dosky z minerálnej vlny je potrebné dodatočne me-
chanicky ukotviť špeciálnymi hmoždinkami s kovovými 
tŕňmi, napr. Ceresit CT 335. Hmoždinky sa umiestňujú 
do navŕtaných otvorov. Dĺžka osadenia v nosnom pod-
klade musí byť v súlade s technickým osvedčením kotiev 
(väčšinou min. 3 – 6 cm v prípade pevných konštrukč-
ných materiálov a 5 – 9 cm v prípade dutých stavebných 
materiálov). Počet umiestení a druh hmoždiniek určuje 
projektant. Nástroje na vŕtanie zvoľte podľa druhu ma-
teriálu nosnej vrstvy, aby sa zvýšila optimálna účinnosť 
a bezpečnosť pri pripevňovaní kotiev. Pri vŕtaní tenkých 
deliacich materiálov na vŕtačku netlačte a nepoužívajte 
príklep, zabránite tak ich poškodeniu. 

Izolačné dosky v systémoch Ceretherm Ceramic sa upevňujú mechanicky iba po prvej aplikácii spevňujúcej vrstvy.

9   Dodatočné mechanické ukotvenie polystyrénových dosiek

           

Pri použití lepiacej malty Ceresit ZS, Ceresit CT 83 alebo Ceresit CT 85 Zima, musia byť polystyrénové dosky 
dodatočne mechanicky ukotvené hmoždinkami v počte minimálne 4 ks/m2. 
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10   Dodatočné mechanické ukotvenie dosiek z minerálnej vlny

            

            

Izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym 
vláknom ukotvite hmoždinkami s kovovými tŕňmi 
v počte min. 4 ks/m2. V prípade dosiek z minerálnej 
vlny s kolmou orientáciou vlákien sa toto vyžaduje 
pri podkladoch s nízkou pevnosťou, pri náteroch 
alebo tam, kde je murivo izolované vo výške presa-
hujúcej 12 m. V takýchto prípadoch sa používajú 
hmoždinky s kovovými tŕňmi s taniermi väčších 
priemerov (≥ 14 cm).

11   Dodatočné mechanické ukotvenie dosiek 
 z minerálnej vlny

12  Mechanické ukotvenie izolačných 
materiálov 

           

Vetrom sú najviac zaťažené pásy na nároží budovy, 
široké asi 2 m. V týchto miestach je potrebné zvýšiť 
počet hmoždiniek minimálne na 8 ks/m2 (hmoždinky 
i v rohoch dosiek).
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13   Vytváranie otvorov na ďalšie mechanické ukotvenie 

Prvý spôsob 

           

Druhý spôsob

           

           

Odporúča sa upevniť kotvy tak, aby bol minimalizo-
vaný výskyt tepelných mostov. Preto musí byť otvor 
vyrezaný do hĺbky 2 cm, kam sa uloží izolačná kryt-
ka. Priestor nad ňou vyplňte špeciálnym kotúčom 
izolačného materiálu. 
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1   Obrúsenie povrchu izolačných dosiek

           

Ak bola izolačná vrstva upevnená skôr ako 14 dní 
pred aplikáciou vystuženej vrstvy, odporúčame 
povrch dosiek opätovne obrúsiť špeciálnou 
brúskou alebo dlhým hladidlom pokrytým 
brúsnym papierom. 

2  Príprava prvej vrstvy malty 

            

Na vytvorenie tenkej vrstvy vystuženej sieťovinou na prilepené polystyrénové dosky použite nasledujúce malty:
systém Ceretherm VWS Popular - malta Ceresit ZU; systém Ceretherm VWS Zima – malta Ceresit CT 85 
Zima; systémy Ceretherm Premium – malta Ceresit CT 87. V systémoch Ceretherm WM Classic a Ceramic 
použite maltu Ceresit CT 190; v ostatných systémoch Ceresit VWS použite maltu Ceresit CT 85. Obsah balenia 
vsypte do odmeraného množstva čistej vody a dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkovej vŕtačky s miešacím 
nadstavcom. Premiešanú maltu nechajte cca 5 minút odstáť a znovu dôkladne premiešajte. Hotová malta musí 
mať homogénnu konzistenciu bez hrudiek. 

III  Aplikácie vystuženej vrstvy

14  Príprava na montáž okenných parapetov  Po upevnení izolačných dosiek a po obrúsení 
ich hrán je nevyhnutné pripraviť priestor 
na montáž okenných parapetov, roliet 
a ďalších doplnkov okien a dverných rámov. 
Cieľom prípravných prác je zaistiť inštaláciu 
týchto častí bez rizika negatívneho vplyvu 
na kvalitu a odolnosť izolačného systému. 
Preto je treba, aby bol tvar hrán izolačných 
materiálov v miestach kontaktu s okenným 
parapetom zodpovedajúci.  
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3    Aplikácia prvej vrstvy lepidla

           

Na dosiahnutie prídržnosti medzi doskami z mine-
rálnej vlny a vystuženej vrstvy systému Ceretherm 
WM je pred spracovaním vystuženej vrstvy nevy-
hnutná celoplošná aplikácia tenkej vrstvy malty 
Ceresit CT 190 na povrch izolačnej dosky.  

4   Dodatočné vystuženie rohov okenných a dverných otvorov 

           

          

Všetky rohy fasádnych otvorov vystužte diagonálne 
nalepenými odrezkami sklotextilnej mriežky s mini-
málnou veľkosťou 35 x 20 cm. Zabránite tak vzniku 
šikmých rohových trhlín.

5  Montáž okenných prepojovacích líšt

                      

Okenné lišty nainštalujte v miestach styku izolácie a okenných a dverných rámov. 
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Cieľom je vyplniť miesta styku vystuženej vrstvy 
a omietky so stolárskymi prvkami a taktiež 
zaistenie estetického vzhľadu tohto spoja. Lišty 
sú k okenným rámom pripevnené samolepiacimi 
penovými páskami. Vďaka nim je spoj odolný 
proti vetru a flexibilný – môže vyrovnať akúkoľvek 
deformáciu spôsobenú zmenami teploty a vetrom. 
Niektoré okenné lišty sú ošetrené dodatočnými 
páskami, ktoré umožňujú upevnenie fólie 
na ochranu okien alebo dverí pred znečistením 
pri aplikácii povrchovej úpravy. 

6   Ochrana hrán rohovými lištami
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Rohy budov, okenných a dverných rámov by mali byť chránené rohovými lištami z PVC, hliníka alebo nehrdzavejú-
cej ocele; lišty sa upevňujú vhodnou maltou. Najjednoduchšie je použiť rohové lišty s integrovanou sieťovinou.

7  Ochrana dilatačných škár

           

           

  Pre účinnú ochranu dilatačných škár je vhodné použiť plastové dilatačné lišty ošetrené sieťovinou.
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8  Dodatočné vystuženie armovacej vrstvy v spodných poschodiach

           

Vo všetkých systémoch, okrem oboch systémov 
Ceretherm Ceramic, by sa mala na spodných 
poschodiach aplikovať dodatočná vrstva sklo-
textilnej mriežky vo výške min. 2 metre nad 
terénom. Táto vrstva pomôže zvýšiť životnosť a 
odolnosť systému proti mechanickému poškodeniu. 

9  Vytvorenie armovacej vrstvy 

         

Po zaschnutí dodatočnej výstuže pristúpte 
k lepeniu vlastnej sklotextilnej sieťky. Prvým 
krokom je rovnomerné nanesenie malty. Maltu 
naneste dlhým nerezovým hladidlom od hornej 
časti budovy vo zvislých pásoch o šírke asi 1,1 m.

10 Lepenie sklotextilnej mriežky

            

          

V druhom kroku nastrihanú sklotextilnú mriežku 
klaďte do čerstvej malty a pritláčajte pomocou 
nerezového hladidla. Dodržujte presahy susedných 
pásov sieťky, ktoré by mali byť asi 10 cm. 
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11   Dodatočné vystuženie sklotextilnej mriežky hmoždinkami

           

V systémoch Ceretherm VWS Ceramic a Ceretherm WM Ceramic je nutný odlišný spôsob aplikácie 
mechanických hmoždiniek. Na upevnenie sklotextilnej mriežky (prvej vrstvy) je potrebné použiť mechanické 
kotvy s kovovými tŕňmi. Tie sa umiestnia do vyvŕtaných otvorov pred vytvrdnutím vystuženej vrstvy. Dĺžka 
osadenia v nosnom podklade musí byť v súlade s technickým schválením kotiev (väčšinou min. 3 – 6 cm 
v prípade pevných konštrukčných materiálov a 5 – 9 cm v prípade dutých stavebných materiálov). Počet, 
umiestnenie a druh hmoždiniek určuje projektant. Nástroje na vŕtanie zvoľte podľa druhu materiálu nosnej 
vrstvy, aby sa zvýšila optimálna účinnosť a bezpečnosť pri pripevňovaní kotiev. Pri vŕtaní tenkých deliacich 
materiálov na vŕtačku netlačte a nepoužívajte príklep, zabránite tak ich poškodeniu. Spevnené vrstvy dosiek 
z penového polystyrénu a dosiek z minerálnej vlny by sa mali dodatočne spevniť kotvami v počte viac ako 
8 ks/m2 (jedna v každom rohu dosky a 2 uprostred jej povrchu). Sklotextilnú mriežku upevnite na dosky 
z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien kotvami v počte viac ako 5 ks/m2, v takýchto prípadoch 
sa používajú kotvy s kovovými tŕňmi a taniermi väčších priemerov (≥ 14 cm). Sila vetra najviac namáha pásy 
široké asi 2 m a pásy na nároží budovy. V týchto miestach je potrebné zvýšiť počet hmoždiniek minimálne 
na 8 ks/m2. 

12 Dokončenie vrstvy vystuženej sieťovinou

V ďalšom kroku na čerstvo položenú 
sklotextilnú mriežku naneste vrstvu malty 
tak, aby bola mriežka úplne zakrytá. Povrch 
tejto vrstvy čo najdôkladnejšie zarovnajte 
nerezovým hladidlom. 
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13   Aplikácia dodatočnej vystuženej vrstvy

            

V systémoch Ceretherm VWS Ceramic a Ceretherm WM Ceramic je po mechanickom pripevnení a zatuh-
nutí prvej vrstvy sieťoviny nevyhnutné realizovať ďalšiu vystuženú vrstvu vyššie popísaným spôsobom. 

14 Formovanie hrán

          

Hrany fasádnych otvorov a hrany obvodového plášťa 
budovy sa najlepšie formujú uhlovým hladidlom.

15 Odstránenie drobných nerovností 

            

          

Druhý deň nie je vrstva vystužená sieťovinou ešte 
dostatočne pevná. Pomocou brúsneho papiera 
zbrúste stopy po hladidle, prípadne vyrovnajte 
drobné nerovnosti.
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1  Základný náter pre tenkovrstvové omietky 

         

K nanášaniu základného náteru pristúpte až po úplnom 
vyschnutí vrstvy vystuženej sklotextilnou mriežkou 
(obvykle po 3 dňoch). Základný náter Ceresit CT 15 
(podklady pred aplikáciou silikátových omietok Ceresit) 
a Ceresit CT 16 (podklady pred aplikáciou všetkých 
ostatných tenkovrstvových omietok Ceresit) nanášajte 
štetcom rovnomerne v jednej vrstve. Schnutie náteru 
trvá asi 3 hodiny. Aplikácia základného náteru uľahčuje 
nanášanie omietok a zvyšuje ich priľnavosť. Na omietky 
intenzívnejších farebných odtieňov sa odporúča použiť 
nátery Ceresit CT 15 a CT 16 vo farebnom prevedení, 
ktoré sa čo najviac zhoduje s odtieňom omietky. Pri 
použití bielej lepiacej a stierkovej malty Ceresit CT 87 
alebo v prípade systému Ceretherm (VWS a WM) 
Premium a Ceretherm (VWS a WM) Ceramic nie je 
tento postup nutný.

2  Príprava minerálnej omietky

         

Minerálne omietky aplikované v systémoch 
Ceretherm VWS a Ceretherm WM sa vyrábajú 
ako suchá omietková zmes, ktorá sa pripravuje 
až na mieste zatepľovacích prác. Do odmeraného 
množstva čistej, studenej vody nasypte obsah 
balenia a dôkladne miešajte pomocou nízkootáčkovej 
vŕtačky s miešacím nadstavcom, kým nezískate
jednoliatu hmotu bez hrudiek. 

3  Príprava omietkových hmôt

           

Akrylátové, silikátové, silikónové a silikátovo-silikónové omietky používané v systémoch tepelnej izolácie Ceretherm 
sú k dispozícii v pastovitej forme ihneď pripravené na použitie. Omietky pred použitím dôkladne premiešajte pomocou 
nízkootáčkovej vŕtačky s miešacím nadstavcom.

IV  Aplikácia tenkovrstvovej omietky 

Táto kapitola sa netýka systémov Ceretherm VWS Ceramic a Ceretherm WM Ceramic.
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4  Aplikácia tenkovrstvovej omietky

            

Tenkovrstvovú omietku naneste rovnomerne na podklad v hrúbke zrna pomocou nerezového hladidla, 
ktoré prikladajte k povrchu pod uhlom. Povrch omietky zarovnajte hladidlom a stiahnite prebytočný materiál. 
„Hladené“ omietky Ceresit CT 60, CT 72, CT 74 a CT 174 je možné aplikovať metódou nástreku. 
Omietka aplikovaná nástrekom sa nemusí uhládzať.

5  Štruktúrované tenkovrstvové omietky 

            

V okamihu, keď sa omietka nanesená na podklad nelepí na náradie, je možné pomocou umelohmotného 
hladidla vytvoriť požadovanú štruktúru. V prípade „ryhovanej“ omietky je možné patričnými ťahmi hladidlom 
získať zvislé, vodorovné alebo kruhové ryhy tvorené zrnom materiálu. Omietky s „hladenou“ štruktúrou 
získavajú vzhľad husto osadených zŕn kamennej drte. Štrukturálna omietka Ceresit CT 36 môže byť uhladená 
podobne ako ostatné tenkovrstvové omietky, pretože vytvára zaujímavý vzor obsahujúci prvky „hladených“ 
i „ryhovaných“ omietok.

6   Kombinácie rôznych farebných odtieňov omietok 

           

Pozdĺž označenej čiary nalepte samolepiacu 
pásku, naneste omietku, vytvorte štruktúru 
a potom pásku odstráňte spolu so zvyškami 
materiálu. Po vytvrdnutí omietky takto získanú 
hranu zaistite páskou a rovnakým spôsobom 
vytvorte omietku iného farebného odtieňa.
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7   Prerušenie prác 

Technologické prestávky predstavujú riziko 
viditeľného rozdielu vzhľadu omietok, ktorý 
je spôsobený zmenami tuhnutia a schnutia. 
Preto by sa mali aplikovať na menej viditeľných 
miestach (pozdĺž rohov, kriviek fasád, trubiek, 
okien a pod.). Pozdĺž označenej čiary nalepte 
samolepiacu pásku, naneste omietku, vytvorte 
štruktúru a potom pásku odstráňte spolu so 
zvyškami materiálu. Po vytvrdnutí omietky takto 
získanú hranu zaistite páskou a rovnakým spô-
sobom vytvorte nadväzujúcu plochu omietky. 
Tento postup je taktiež vhodný pri kombinácii 
rôznych odtieňov omietky. 
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8  Uzavretie dilatačnej škáry

            

            

Po vyschnutí a vytvrdnutí omietky je možné začať s flexibilným uzatváraním dilatačných škár. Použite na to 
polyuretánový tmel (Makroflex PA 124). V prípade hlbších škár rovnajúcich sa 60 – 80% šírky škáry pou-
žite penový povrazec (v priemere o 20% väčší ako je šírka škáry), ktorý zaručí správnu funkciu tesniaceho 
tmelu. Pri aplikácii tmelu chráňte hrany fasády pred znečistením pomocou ochranných pások. Tmel aplikuj-
te pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Škáry vypĺňa rovnomerne, bez dutín. Povrch takto vyplnenej škáry, 
ktorú ste predtým navlhčili vodou so saponátom, uhlaďte do 5 minút od aplikácie. Ihneď potom odstráňte 
ochranné pásky.
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9  Natieranie minerálnych omietok

         

Vyschnuté a vytvrdnuté minerálne omietky natrite 
fasádnymi nátermi Ceresit. Nátery sa nanášajú 
štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. 

10 Aplikácie mozaikových omietok

         

Soklové časti budovy, ktoré sú viac vystavené 
znečisteniu a vlhkosti, odporúčame ošetriť 
mozaikovou omietkou. Na podklad natretý 
základným náterom Ceresit CT 16 naneste 
mozaikovú omietku Ceresit CT 77.  

V  Aplikácie keramického obloženia
Táto kapitola sa týka hlavne systémov Ceretherm VWS Ceramic a Ceretherm WM Ceramic.

1  Príprava lepiacej malty

         

Na lepenie keramických dlaždíc použite lepiacu 
maltu Ceresit CM 16, Ceresit CM 17 alebo 
Ceresit CM 18. Obsah balenia vsypte do odme-
raného množstva čistej vody a miešajte pomocou 
nízkootáčkovej vŕtačky s miešacím nadstavcom. 
Premiešanú maltu nechajte cca 5 minút odstáť 
a znovu dôkladne premiešajte. Hotová malta musí 
mať homogénnu konzistenciu bez hrudiek. 
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2  Aplikácia lepidla

           

Obklady sa môžu lepiť až po vytvrdnutí vrstvy vystu-
ženej sieťovinou (väčšinou po 3 – 5 dňoch). Lepiacu 
maltu nanášajte zubovou stierkou s veľkosťou zubov 
prispôsobenou veľkosti obkladu. Pri nanášaní lepidla 
je vhodné použiť kombinovanú metódu lepenia, tzn. 
lepiacu maltu naniesť pred lepením v tenkej vrstve 
na celú zadnú stranu obkladu.

3  Obkladanie  

            

Obklady lepte kombinovanou metódou, t.j. po nanesení lepidla na podklad by mala byť zadná strana 
obkladu celoplošne pokrytá tenkou vrstvou lepidla (cca 1 mm). Fasádne obklady v systéme Ceretherm 
Ceramic lepte s ponechaním min. 6 mm širokých škár. Po nalepení obkladu odstráňte zo škár medzi 
obkladmi zvyšky lepidla. Na vyplnenie škár obkladu použite flexibilnú škárovaciu hmotu Ceresit CE 43.

4  Vyplnenie dilatačných škár

Po zatuhnutí a vytvrdnutí lepiacej malty vyplňte dilatačné škáry (rozmiestnenie podľa rozhodnutia projektanta) 
elastickým polyuretánovým tmelom Makroflex PA 124. Okraje obkladu by mali byť chránené pred znečistením, 
takže by na oboch stranách mali byť ošetrené ochrannými páskami. Polyuretánový tmel Makroflex PA 124 aplikuj-
te pomocou vytláčacej pištole. Škáry vyplňte rovnomerne, bez dutín. Do 5 minút od vyplnenia nastriekajte povrch 
roztokom vody a mydla a potom očistite mokrou kefou. Ihneď potom odstráňte ochranné pásky. 
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Aplikácie tepelnej izolácie by mali byť realizované 
v suchu (bez prítomnosti dažďa a pri relatívnej 
vlhkosti vzduchu nižšej ako 80%). Neodporúča sa 
pracovať na plochách zaťažených silným slnečným 
žiarením, vrstvy chráňte pred dažďom a silným 
vetrom. Okolo lešenia sa odporúča použiť ochranné 
siete, teplota okolitého vzduchu by sa mala pohybo-
vať od +5°C do +25°C, okrem aplikácie farebných 
minerálnych omietok (minimálna teplota +9°C). 
Vzdialenosť medzi izolačnou doskou a lešením by 
mala byť dostatočná, aby neovplyvňovala kvalitu 
povrchu omietky. Neodporúča sa použitie visutých 
lávok, pretože by okrem iného mohli spôsobiť me-
chanické poškodenie.

VI  Ďalšie odporúčania 

V prípade aplikácie tepelnej izolácie v zimnom 
období je nevyhnutné použiť ochranu lešenia. 
Ak bude teplota po dobu 3 po sebe nasledujúcich 
dňoch nižšia ako -5°C, je nevyhnutné prerušiť použí-
vanie zimnej verzie malty Ceresit CT 85. 
Ak bude teplota po dobu 3 po sebe nasledujúcich 
dňoch nižšia ako +9°C, nenanášajte minerálne 
omietky. Klampiarske prvky by mali presahovať 
min. 40 mm cez konce omietky, a tým ich chrániť 
proti dažďu. Na súvislých plochách by sa omietka 
mala aplikovať bez prestávok; to platí taktiež pre viac 
úrovní lešenia. Prírodné plnivá môžu spôsobiť roz-
diely vo vzhľade omietky – na jednom povrchu musí 
byť použitý materiál s rovnakou výrobnou šaržou 
uvedenou na každom balení. Aplikované omietky by 
mali byť min. 1 deň chránené proti dažďu (ochrana 
lešenia). Farebné minerálne omietky by mali byť 
chránené proti dažďu min. 3 dni. To platí pri teplotách 
+20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%. Pri menej 
priaznivých podmienkach počítajte s pomalším tuh-
nutím omietok.


