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■■ Technické■údaje■
ATLAS STOPTER K – 10  sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom naj-
vyššej kvality cementového pojiva, kameniva, modifikačných prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) asi 1,33 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) asi 1,61 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) asi 1,74 kg/dm³

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,20÷0,22 l/1 kg

5,00÷5,50 l/25 kg

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti asi 3 hodiny

Otvorená doba min. 25 minút

Prídržnosť k betónu min. 0,3 MPa

Prídržnosť k polystyrénu min. 0,1 MPa 

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB AT-15-4857/2007. Národné 
Prehlásenie o zhode č. 062-1 zo dňa 11.10.2004.
ATLAS STOPTER K – 10 je súčasťou zatepľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0075

 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010
 Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z

 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

• zvýšená prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• rýchly nárast pevnosti
• na keramické, betónové a silikátové prvky

ATLAS■STOPTER■K-10■
Malta■na■lepenie■polystyrénu■a■XPS■

■■ Určenie
Určený pre lepenie izolačných dosák – ak izoláciou sú dosky z penového polystyrénu 
alebo extrudovaného polystyrénu XPS.
Je súčasťou zatepľovacích systémov – je súčasťou zatepľovacích systémov, ktoré majú 
národné technické schválenie (AT) a európske schválenie (ETA).
Umožňuje lepenie rôznych druhov polystyrénových dosák a tiež dosák 
z extrudovaného polystyrénu – vratane polystyrénových dosák s dodatkom 
grafitu a elastifikovaných dosák.

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynobetón, cementová 
a vápennocementová omietka, pieskovec, neomietnuté steny z  tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických a silikátových materiálov.

■■ Vlastnosti
Je páropriepustný – neobmedzuje preníkanie vodnej páry skrz zateplenú stenu.
Má zvýšenú prídržnosť – zaistuje trvale spojenie s minerálnymi podkladmi a izolačnými 
doskami.
Vyznačuje sa rýchlym nárostom pevnosti – rýchlo viaže a dovoľuje rýchlo začať ďalšie 
technologické etapy práce.

L E P I D L Á  P R E  Z A T E P Ľ O V A C I E  S Y S T É M Y 

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS

LEPENIE NÁTERPONORENIE 
SIEŤKY

PENETRÁCIA 
PODKLADU OMIETANIE

SÚČASŤ ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ATLAS



■■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu je závislá od parametrom 
podkladu (okrem iného od stupňa rovnosti) a tiež od prijatej tech-
nológie lepenia dosák.
Lepenie dosák:  od 4,0 do 5,0 kg/m².

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Parametre malty sú plne využité vtedy, keď je používaná spolu s ostat-

nými súčasťami systému a v súlade s technológiou jeho vykonania.
• V priebehu prác je potrebné používať ochranné sieťky na lešeniach.
• Práce nesmú byť vykonávané v podmienkach sneženia, dážďa a pri 

silnom vetre.
• V prípade lepenia polystyrénových dosák na slabých podkladoch, 

s nosnosťou, ktorú je ťažko určiť (napr. nestabilných, prašných, 
ktoré je ťažko očistiť), sa odporúča urobiť skúšku priľnavosti: prilepiť 
8 – 10 kociek polystyrénu s rozmermi 10x10 cm v rôznych miestach 
na fasáde a po 3 dňoch zkontrolovať spojenie.  Pevnosť podkladu 
je možné uznať ako dostatočnú, ak v priebehu odtrhania rukou sa 
polystyrén roztrhne. Ak sa kocka odtrhne spolu s maltou a vrstvou 
podkladu, znamená to, že podklad nie je dostatočne nosný. Ďalší 
postup v  takom prípade , napr. určenie spôsobu odstránenia 
slabej vrstvy, musí byť popísaný v technickom projekte zateplenia.  

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne 
odstranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom 
ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precit-
livenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok 
môže mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo 
dosah detí. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôklad-
ne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový 
štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal 
alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia:  25 kg
Paleta:1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Lepenie■dosák■
Príprava■podkladu■pod■dosky
Podklad nesmie byť zmrazený, musí byť stabilný, rovný a nosný, tzn. príslušne pevný, 
zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť malty, hlavne prachu, špiny, vápna, 
olejov, tukov, pozostatkov olejovej a emulznej farby. Pred pristúpením k opravným 
pracám je treba podklad očistiť, a ak je príliš savý natrieť penetračnou emulziou ATLAS 
UNI – GRUNT. Náter podkladu je potrebné vykonať aj v prípade, keď podkladom sú 
napr. slabšie cementové, vápennocementové omietky a tiež múry z porobetónu alebo 
škvarobetónu. Väčšie nerovností a prehĺbeniny je potrebné vyplniť VYROVNAVACOU 
MALTOU ATLAS alebo OMIEKOVOU MALTOU ATLAS.

Príprava■lepidla
Materiál z vreca wsypa do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú uve-
dené v Technických údajoch) a miešať vŕtačkou s miešacím nástavcom až do hladkej 
konzistencie. Hmotu nechať 5 minút odstať a ešte raz premiešať. Pripravenú hmotu 
spotrebovať v priebehu cca 3 hodín.

Lepenie■dosák
Lepiaca malta sa nanáša na vnútornú stranu dosky „bodovo-okrajovým“ spôsobom, 
tzn. u okrajov dosák sa nanáša obvodový pás malty o šírke min. 3 cm, a vnútri sa po 
celom povrchu dosky rovnomerne nanáša 6 až 8 „placok“ o priemere 8-12 cm. Celkom 
je potrebné naniesť takové množstvo malty, aby pokrývala min. 40% povrchu dosky 
(po pritlačení dosky k podkladu min. 60%) a týmto zaistila pevné spojenie dosky so stenou. 
Ihneď po nanesení malty doska sa prikláda k podkladu a pritlačuje tak, aby hrúbka malty pod 
doskou nebola väčšia ako 1 cm. V prípade rovného a hladkého podkladu je možné lepiacu 
maltu rovnomerne naniesť na celý povrch dosky zubovým hladidlom tak, aby po prilepení 
malta vytvorila vrstvu o hrúbke 2 - 5 mm.
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• veľmi dobrá  prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• spevnený mikrovláknami
• odolný voči prasklinám a vrypom
• použitie pri nízkych teplotách (až od 0°C)

■■ Technické■údaje■
ATLAS STOPTER K – 20  sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom 
najvyššej kvality cementového pojiva, kameniva, modifikačných 
prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) asi 1,27 kg/dm³

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) asi 1,39 kg/dm³

Hustota v suchom stave (po viazaní) asi 1,47 kg/dm³

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,20÷0,22 l/1 kg

5,00÷5,50 l/25 kg

Min./max. hrúbka výstužnej vrstvy 2 mm / 5 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti asi 4 hodiny

Otvorená doba min. 25 minút

Prídržnosť k betónu min. 0,6 MPa

Prídržnosť k polystyrénu min. 0,1 MPa 

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB AT-15-3092/2006. Národné 
Prehlásenie o zhode č. 003-1 zo dňa 11.10.2004. ATLAS STOPTER 
K – 20 je súčasťou zatepľovacích systémov:

 −  ATLAS – ETA 06/0081 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0075

 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z

 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z

 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu 
radiačnej hygiény.

■■ Určenie
2 v 1 – určený pre lepenie izolačných dosák a vykonanie výstužnej vrstvy v technológii 
zatepľovania budov.
Je súčasťou zatepľovacích systémov – je súčasťou zatepľovacích systémov, ktoré majú 
národné technické schválenie (AT) a európske schválenie (ETA).
Odporúča sa pre izolačné práce vo všetkých druhoch budov, predovšetkým v pasív-
nom a nízkoenergetickom stavebníctve – pomáha získať požadovanú v stavebníctve 
tesnosť steny, a tiež trvale pripevňuje izolačné dosky do hrúbky 25 cm.
Umožňuje lepenie rôznych druhov polystyrénových dosák a tiež dosák z ex-
trudovaného polystyrénu – vratane polystyrénových dosák s dodatkom grafitu 
a elastifikovaných dosák.
Je súčasťou minerálnej rekonštrúkcii starých, uvoľnených omietok – spolu s pono-
renou výstužnou sieťkou a fasádnou farbou vytvára novú vrstvu poškodených omietok 
(popraskaných, slabých, zašpinených).

ATLAS■STOPTER■K-20■
2■v■1:■malta■na■lepenie■polystyrénu■
a■XPS■a■na■stierkovanie

Druhy stavebných podkladov – vyššie uvedené a tiež betón všetkých tried, ply-
nobetón, cementová a vápennocementová omietka, pieskovec, neomietnuté steny 
z tehál, blokov, tvárnic a iných keramických a silikatových materiálov.

■■ Vlastnosti
Umožňuje prácu v širokom rozsahu teplôt – nie menej ako 0°C v priebehu práce 
a nie menej ako -5°C po 8 hodinách po ukončení práce.
Má zvýšenu odolnosť voči praskaniu – je spevnený celulózovými vláknami.
Je vysoko elastický – dokonale kompenzuje pnutie vyplývajúce z tepelných a užitkových 
vplyvov na iné vrstvy systému.
Má veľmi vysokú prídržnosť – veľmi dobre prilieha k problematickým podkladom, 
napr. k povrchom so silne lepiacími farbami.
Je paropriepustný – neobmedzuje prenikanie vodnej pary skrz zateplenú stenu.

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS

LEPENIE NÁTERPONORENIE 
SIEŤKY

PENETRÁCIA 
PODKLADU OMIETANIE

SÚČASŤ ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ATLAS
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ATLAS■STOPTER■K-20■
2■v■1:■malta■na■lepenie■polystyrénu■
a■XPS■a■na■stierkovanie

■■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu je závislá od parametrov pod-
kladu (okrem iného od stupňa rovnosti) a tiež od prijatej technológie 
lepenia dosák.
Lepenie dosák:  od 4,0 do 5,0 kg/m²
Vykonanie výstužnej vrstvy: od 3,0 do 3,5 kg/m².

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Parametre malty sú plne využité vtedy, keď je používaná spolu s ostat-

nými súčasťami systému a v súlade s technológiou jeho vykonania.
• V priebehu prác je potrebné používať ochranné sieťky na lešeniach.
• Práce nesmú byť vykonávané v podmienkach sneženia, dažďa a pri 

silnom vetre.
• V prípade lepenia polystyrénových dosák na slabých podkladoch, 

s nosnosťou, ktorú je ťažko určiť (napr. nestabilných, prašných, 
ktoré je ťažko očistiť), sa odporúča urobiť skúšku priľnavosti: prilepiť 
8 – 10 kociek polystyrénu s rozmermi 10x10 cm v rôznych miestach 
na fasáde a po 3 dňoch zkontrolovať spojenie.  Pevnosť podkladu 
je možné uznať ako dostatočnú, ak v priebehu odtrhania rukou sa 
polystyrén roztrhne. Ak sa kocka odtrhne spolu s maltou a vrstvou 
podkladu, znamená to, že podklad nie je dostatočne nosný. Ďalší 
postup v  takom prípade , napr. určenie spôsobu odstránenia 
slabej vrstvy, musí byť popísaný v technickom projekte zateplenia.  

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýcha-
cie cesty a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať 
precitlivenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu 
prípravok môže mechanicky dráždiť oči a dýchacie cesty. Uchovávať 
mimo dosah detí. Nevdychovať prach. S ohľadom na obsah prachu 
prípravok môže mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Pri zasiahnutí 
očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. 
Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné oku-
liare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc 
a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou 
bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania malty za podmienok zhodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia:  25 kg
Paleta:1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Lepenie■dosák■a■výstužná■vrstva
Príprava■podkladu■pod■dosky
Podklad nesmie byť zmrazený, musí byť stabilný, rovný a nosný, tzn. príslušne pevný, 
zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť malty, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, 
tukov, pozostatkov olejovej a emulznej farby. Pred pristúpením k opravným prácam je 
treba podklad očistiť a ak je príliš savý natrieť penetračnou emulziou ATLAS UNI – GRUNT. 
Náter podkladu je potrebné vykonať aj v prípade, keď podkladom sú napr. slabšie ce-
mentové, vápennocementové omietky a tiež múry z porobetónu alebo škvarobetónu. 
Väčšie nerovností a prehĺbeniny je potrebné vyplniť VYROVNAVACOU MALTOU ATLAS 
alebo OMIEKOVOU MALTOU ATLAS.  

Príprava■dosák■pod■výstužnú■vrstvu
Povrch dosák z penového polystyrénu musí byť, pred vykonaním výstužnej vrstvy, bez 
námrazy, rovný, čistý, stabilný a bez prachu, ak dosky boli po prilepení obrusované. 

Príprava■lepidla
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú 
uvedené v Technických údajoch) a miešať vŕtačkou s miešacím nástavcom až do 
hladkej konzistencie. Hmotu nechať 5 minút odstať a ešte raz premiešať. Pripravenú 
hmotu spotrebovať v priebehu cca 4 hodín.

Lepenie■dosák
Lepiaca malta sa nanáša na vnútornú stranu dosky „bodovo-okrajovým“ spôsobom, 
tzn. Pri okrajoch dosák sa nanáša obvodový pás malty o šírke min. 3 cm, a vnútri sa po 
celom povrchu dosky rovnomerne nanáša 6 až 8 „placiek“ o priemere 8-12 cm. Celkom 
je potrebné naniesť také množstvo malty, aby pokrývala min. 40% povrchu dosky 
(po pritlačení dosky k podkladu min. 60%) a týmto zaistila pevné spojenie dosky so 
stenou. Ihneď po nanesení malty doska sa prikladá k podkladu a pritlačuje tak, aby 
hrúbka malty pod doskou nebola väčšia ako 1 cm. V prípade rovného a hladkého 
podkladu je možné lepiacu maltu rovnomerne naniesť na celý povrch dosky zubovým 
hladidlom tak, aby po prilepení malta vytvorila vrstvu o hrúbke 2 - 5 mm.

Vykonanie■výstužnej■vrstvy■
K vykonávaniu výstužnej vrstvy je možné pristúpiť po príslušnom zviazaní lepiacej malty 
použitej pre lepenie polystyrénových dosák a po prípadnom vykonaní dodatočného 
mechanického pripevnenia (priemerne po 3 dňoch).Na povrch prilepenej izolácie je 
treba naniesť lepiacu maltu, rozotrieť ju zubovým hladidlom a ponoriť v nej výstužnú 
sieťku zo skleneného vlákna. Odporúča sa sieťku ponárať zvislými pásmi a zastierkovať 
na hladko tak, aby bola úplne neviditeĺná a súčasne sa nedotýkala priamo s doskami 
z penového polystyrénu.

Ukončovacie■práce■
K omietaniu je možné pristúpiť, keď atmosferické podmienky budú zodpovedať 
požiadavkám uvedeným v Technických kartách tenkovrstvových omietok, minimálne 
po 3 dňoch po vykonaní výstužnej vrstvy.

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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 ■ Technické údaje 
ATLAS STOPTER K-50 je vyrábaný v podobe suchej zmesi najvyššej kvality 
cementového spojiva, kamenivá a modifikujúcich prísad, vystužené 
sklenenými vláknami .

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,4 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaniu) cca 1,55 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po zviazaniu) cca 1,35 kg/dm3

Miesiaci pomer
voda / suchá zmes

0,2÷0,22 l / 1 kg

5,0÷5,5 l / 25 kg

Min/max. hrúbka vystužovanej vrstvy: 2 mm / 5 mm

Priľnavosť k betónu min. 0,25 MPa 

Priľnavosť k minerálnej vlne min. 0,08 MPa

Priľnavosť k penovému polystyrénu min. 0,1 MPa

Teplota prípravy lepidla, podkladu a otáčajúceho 
prostredia

0 °C až +30 °C

Doba zrenia cca 5 minút

Spracovateľnosť cca 4 hodiny

Otvorená doba práce min. 25 minút

 ■ Technické požiadavky
Výrobok má schválenie systému tepelnej izolácie ATLAS STOPTER K-50:

AT-15-8512/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0453/Z.

 ■ Určenie
Stanoví súčasť systému zatepľovania ATLAS STOPTER K-50, ako aj systému ATLAS 
RENOTER (zatepľovanie existujúcich zateplení).
– Slúži pre lepenie termoizolačných dosák, tak aj pre vykonávanie vystužovanej 
vrstvy - v technológii zatepľovania budov. 
– Je odporúčaný pre izolačne práce v tradičnom, energeticky úspornom aj pasívnom 
stavebníctve - pomáha  získať v pasívnom stavebníctve vyžadovanú tesnosť deliacej 
steny a taktiež trvale pripevňuje  dosky tepelnej izolácie a to i hrúbky 25 cm.

• biely
• bezpodkladový
• na minerálnu vlnu a  penový polystyrén
• pre prilepovanie dosák a vyztužovacej vrstvy

ATLAS STOPTER K-50
Univerzálny biely lepiaci tmel pre 
zateplovanie vonkajších stien

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynobetón, cementová, 
cementovo-vápenná omietka, pieskovec, ako aj neomietnuté múry z tehál, blo
kov, tvárnic a iných tohto typu keramických alebo silikátových materiálov. 

 ■ Vlastnosti
Je veľmi elastický – dokonale kompenzuje pnutie, vyplývajúce z tepelného a exploatačného 
pôsobenia na iné vrstvy systému.
Má veľmi vysokú priľnavosť – veľmi dobre prilieha k obťažným podkladom, napr. 
k povrchom pokrytých silne priliehajúcimi farebnými povlakm.
Je paropropustný – neobmedzuje prienik vodnej pary oteplenou deliacou stenou.
Má veľmi dobré aplikačné parametre – v priebehu prípravy zmesi, formovanie 
na doske, ponáranie sieťky, apod.
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ATLAS STOPTER K-50
Univerzálny biely lepiaci tmel pre 
zateplovanie vonkajších stien

 ■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu závisí od parametrov podkladu 
(oi. stupne rovnosti), ako aj od prijatej technológie lepenia dosák.  
Lepenie dosák z penového polystyrénu: 4,0 až 5,0 kg/m². 
Vykonanie vystužovanej vrstvy: 3,0 až 3,5 kg/m².
Lepenie dosák: 4,5 5,5 kg/m². 
Vykonanie vystužovanej vrstvy: 5,5 až 6,5 kg/m2.

 ■ Ostatné dôležité informácie
•	 Parametre malty sú plne využité vtedy, pokiaľ je táto používaná spolu 

s ostávajúcimi elementmi systému, ako aj v súlade s technológiou 
jeho využívania.

•	 V priebehu vykonávania prác je nutné používanie zábran na lešeniach. 
Nie je dovolené vykonávanie prací v prípade dažďových alebo sne-
hových zrážok a pri silnom vetre.

•	 V prípade nutnosti lepenia termoizolačných dosák na slabých podk-
ladoch, s nosnosťou, ktorá je obťažnou k určeniu (napr. nestabilných, 
prášiacich, obťažných do očistenia) sa odporúča vykonať skúšku 
priľnavosti. Spočíva v prilepeniu v rôznych miestach na fasáde, 8÷10 kociek 
z termoizolačného materiálu o rozmeroch 10x10 cm a skon-
trolovanie spojenia po 3 dňoch. Odolnosť podkladu je možné 
uznať za postačujúcu, ak v priebehu odrývania rukou bude kocka 
roztrhnutá. Pokiaľ bude kocka odtrhnutá spolu s maltou a vrstvou 
podkladu, podklad nie je dostatočne nosný. V takom prípade ďalší 
postup, napr. určenie spôsobu odstránenia slabšej vrstvy, musí byť 
popísané v technickom projektu zateplenia.

•	 Náradí je nutné čistiť čistou vodou, bezprostredne po použití. Prisch-
nuté zvyšky už zaschnutej  malty odstraňujeme pomocou preparátu 
ATLAS SZOP. 

•	 Dráždivý výrobok - obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Môže 
vyvolať precitlivenosť pri kontakte s pokožkou. S ohľadom na 
skutočnosť, že sa jedná o prach – preparát môže mechanicky dráždiť 
oči a dýchaciu sústavu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. 
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnete vodou a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice 
a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Jednajte 
v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

•	 Lepiaci tmel sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v su-
chom prostredí (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. Záručná 
doba (v uvedených podmienkach) je 12 mesiacov od dáta výroby 
uvedeného na obalu. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej 
hmote výrobku ≤ 0,0002%.

 ■ Balenie
Papierové vreca 25 kg.
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými pred-
pismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predchádzajúce technické 
karty sa dňom publikácie tohto technického listu stávajú neplatnými.  
Dátum aktualizácie: 2011-11-02.

 ■ Lepení dosák a vystužovaná vrstva
Príprava podkladu pod dosky
Podklad musí byť nezmrazený, stabilný, plošne rovný a nosný, tzn. náležite pevný, očistený 
z vrstiev, ktoré môžu oslabiť priľnavosť malty, špeciálne z prachu, špiny, vápna, olejov, 
tukov, vosku, zvyškov olejné alebo emulznej farby. Pred pristúpením k opravným pracám 
je nutné podklad očistiť, a pokiaľ je príliš savý je nutné ho opatriť základným náterom 
emulziou ATLAS UNI-GRUNT. Základny náter je nutné vykonávať taktiež v prípade, ked 
podklad tvorí slabší cementové, cementovo-vápenné omietky a tiež múry postavené 
z pórovitého betónu alebo škvarobetónových tvárnic. Väčšie nerovnosti a prehĺbeniny 
je nutné vyplniť VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU ATLAS alebo OMIETKOVOU MALTOU ATLAS.

Príprava dosák pod vystuženú vrstvu
Povrch dosák musí byť pred vykonaním na nich vystužovanej vrstvy bez inovati, rovný, 
čistý, stabilný, a oprášený, pokiaľ boli dosky pred lepením brúsené.

Príprava lepidla
Hmotu z vreca vsypte do nádoby s odmeraným množstvom vody (miešacie pomery 
sú uvedené v Technických údajoch) a premiešavajte vŕtačkou s miešacím nástav-
com až do získania jednoliatej konzistencie. Takto pripravený lepiaci tmel odstavte 
na 5 minút a opätovne premiešajte. Týmto spôsobom pripravený lepiaci tmel je nutné 
využiť behom  cca 4 hodín.

Pripevnenie termoizolačních dosák
Lepiacu maltu naneste na vnútornú stranu polystyrénovej dosky „pásmovo-bodovou 
metódou ”. Táto metóda spočíva na nanesení pásu malty po obvode (šírky najmenej 3 
cm) pri hrane dosky a rovnomernom rozloženiu na celej ploche 6÷8 koláčov o priemeru 
8÷12 cm. V praxi to znamená, že je nutné naniesť také množstvo hmoty, aby pokrývala 
najmenej 40 % povrchu dosky (po pritlačení dosky do podkladu min. 60 %) a týmto 
spôsobom zabezpečovala náležité spojení dosky so stenou. Bezprostredne po nanesení 
lepiacej malty dosku pritlačte k podkladu, a potom ju pritlačte do požadovanej polohy 
takým spôsobom, aby hrúbka malty pod doskou nepresahovala 1 cm. Pri rovných a hlad-
kých podkladoch, je prípustné rovnomerné nanesení lepiacej malty zubatým hladidlom 
po celom povrchu dosky tak, aby po prilepení tvorila vrstvu hrúbky 2÷5 mm. V prípade 
dosák z minerálnej vlny, je nutné na ich povrch na úvod zľahka naniesť maltu a iba po 
jej úvodnom zviazaniu naniesť na ne „potrebnú vrstvu” pásmovo-bodovou metódou ”. 
K pripevneniu dosák pomocou mechanických spojov je možné pristúpiť najskôr po 
uplynutí 24 hodín od ich prilepenia. Mechanické pripevnenie dosák z penového poly-
styrénu je ľubovoľné, avšak dosák z minerálnej vlny – nutné. Do dosák z minerálnej vlny 
používajte kovové pozinkované hmoždinky v množstve, ktoré je v súlade s technickým 
projektom zateplenia, min. 8 ks/m²

Vykonávanie vystužovanej vrstvy na doskách z penového polystyrénu
K vykonaniu vystužovanej vrstvy je možné pristúpiť po náležitom zviazaniu lepiacej 
malty použitej k prilepeniu dosák z penového polystyrénu a po eventuálnom vykonaní 
dodatočného mechanického pripevnenia (priemerne po 3 dňoch). Lepiacu maltu 
naneste na povrch prilepené izolácie, rozotrite ju zubatým hladidlom a ponorte do 
nej výstužnou sieťku zo skleneného vlákna. Sieťka sa odporúča vnárať zvislými pásmi 
a na hladko zašpachlovať tak, aby bola úplne neviditeľná a súčasne sa bezprostredne 
nestýkala s polystyrénovými doskami.

Vykonávanie vystužovanej vrstvy na doskách z minerálnej vlny
K vykonaniu vystužovanej vrstvy je možné pristúpiť ne skôr ako po troch dňoch od 
prilepenia dosák. Vystuženú vrstvu stanoví výstužná sieťka, vyrobená zo skleneného 
vlákna, je ponorená do lepiacej malty. Na pripevnené dosky nanášame tenkú vrstvu 
malty. Po jej čiastočným zviazaniu, nanášame hladkým hladidlom ďalšiu vrstvu malty 
v 2/3 celkového množstvá a rovnomerne ju roztierame po celej  ploche zubatým 
hladidlom. Do malty ponárame pás sieťky. Najskôr ho vtlačujeme v niekoľko bodoch 
do nanesenej hmoty, a neskôr dôkladne ponárame zubatým hladidlom tak, aby sieť 
bola úplne neviditeľná. Následne nanášame ostávajúcu 1/3 množstvá malty a dôkladne 
vyrovnávame povrch. Ostávajúce nerovnosti je nutné obrúsiť, pretože to môže spôsobiť 
znemožnenie správneho vykonania omietky.

Dokončovacie práce
K omietaniu je možné pristúpiť vtedy, pokiaľ budú atmosférické podmienky odpovedať 
požiadavkám uvedeným v Technických kartách tenkovrstvových omietok, ale ne skôr 
ako po uplynutí 3 dní od vykonania vystužovanej vrstvy.

k a t a l o g  t e c h n i c k ý c h  k a r e t
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Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynobetón, cementová 
a vápennocementová omietka, pieskovec, neomietnuté steny z  tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických a silikátových materiálov.

■■ Technické■údaje■
ATLAS HOTER S sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej 
kvality cementového pojiva, kameniva, modifikačných prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) asi 1,47 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) asi 1,48 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) asi 1,56 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,20÷0,22 l/1 kg

5,00÷5,50 l/25 kg

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti asi 3 hodiny

Otvorená doba min. 25 minút

Prídržnosť k betónu min. 0,3 MPa

Prídržnosť k polystyrénu min. 25 minutes

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB AT-15-6348/2010.
Národné Prehlásenie o zhode č. 080-1 zo dňa 11.10.2004.
ATLAS HOTER S je súčasťou zatepľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0075

 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z

 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu radiačnej 
hygiény.

■■ Určenie
Určený pre lepenie izolačných dosák – ak izoláciou sú dosky z penového polystyrénu 
alebo extrudovaného polystyrénu XPS.
Je súčasťou zatepľovacích systémov – je súčasťou zatepľovacích systémov, ktoré majú 
národné technické schválenie (AT) a európske schválenie (ETA).

• zvýšená prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• rýchly nárast pevnosti
• na keramické, betónové a silikátové prvky

ATLAS■HOTER■S
Malta■na■lepenie■polystyrénu■a■XPS

■■ Vlastnosti
Je páropriepustný – neobmedzuje prenikanie vodnej páry skrz zateplenú stenu.
Má zvýšenú prídržnosť – zaistuje trvale spojenie s minerálnymi podkladmi a izo-
lačnými doskami.
Vyznačuje sa rýchlym nárostom pevnosti – rýchlo viaže a dovoľuje rýchlo začať ďalšie 
technologické etapy práce.

L E P I D L Á  P R E  Z A T E P Ľ O V A C I E  S Y S T É M Y 

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS

LEPENIE NÁTERPONORENIE 
SIEŤKY

PENETRÁCIA 
PODKLADU OMIETANIE

SÚČASŤ ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ATLAS



■■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu je závislá od parametrom 
podkladu (okrem iného od stupňa rovnosti) a tiež od prijatej tech-
nológie lepenia dosák.
Lepenie dosák:  od 4,0 do 5,0 kg/m2. 

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Parametre malty sú plne využité vtedy, keď je používaná spolu s ostat-

nými súčasťami systému a v súlade s technológiou jeho vykonania.
• V priebehu prác je potrebné používať ochranné sieťky na lešeniach.
• Práce nesmú byť vykonávané v podmienkach sneženia, dážďa a pri 

silnom vetre.
• V prípade lepenia polystyrénových dosák na slabých podkladoch, 

s nosnosťou, ktorú je ťažko určiť (napr. nestabilných, prašných, 
ktoré je ťažko očistiť), sa odporúča urobiť skúšku priľnavosti: prilepiť 
8 – 10 kociek polystyrénu s rozmermi 10x10 cm v rôznych miestach 
na fasáde a po 3 dňoch zkontrolovať spojenie. Pevnosť podkladu 
je možné uznať ako dostatočnú, ak v priebehu odtrhania rukou sa 
polystyrén roztrhne. Ak sa kocka odtrhne spolu s maltou a vrstvou 
podkladu, znamená to, že podklad nie je dostatočne nosný. Ďalší 
postup v  takom prípade , napr. určenie spôsobu odstránenia 
slabej vrstvy, musí byť popísaný v technickom projekte zateplenia.  

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precit-
livenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok 
môže mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo 
dosah detí. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôklad-
ne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový 
štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal 
alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia:  25 kg
Paleta:1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Lepenie■dosák■
Príprava■podkladu■pod■dosky■
Podklad nesmie byť zmrazený, musí byť stabilný, rovný a nosný, tzn. príslušne pevný, 
zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť malty, hlavne prachu, špiny, vápna, 
olejov, tukov, pozostatkov olejovej a emulznej farby. Pred pristúpením k opravným 
pracám je treba podklad očistiť, a ak je príliš savý natrieť penetračnou emulziou ATLAS 
UNI – GRUNT. Náter podkladu je potrebné vykonať aj v prípade, keď podkladom sú 
napr. slabšie cementové, vápennocementové omietky a tiež múry z porobetónu alebo 
škvarobetónu. Väčšie nerovností a prehĺbeniny je potrebné vyplniť VYROVNAVACOU 
MALTOU ATLAS alebo OMIEKOVOU MALTOU ATLAS.

Príprava■lepidla
Materiál z vreca wsypa do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú uve-
dené v Technických údajoch) a miešať vŕtačkou s miešacím nástavcom až do hladkej 
konzistencie. Hmotu nechať 5 minút odstať a ešte raz premiešať. Pripravenú hmotu 
spotrebovať v priebehu cca 3 hodín.

■Lepenie■dosák
Lepiaca malta sa nanáša na vnútornú stranu dosky „bodovo-okrajovým“ spôsobom, 
tzn. u okrajov dosák sa nanáša obvodový pás malty o šírke min. 3 cm, a vnútri sa po 
celom povrchu dosky rovnomerne nanáša 6 až 8 „placok“ o priemere 8-12 cm. Celkom 
je potrebné naniesť takové množstvo malty, aby pokrývala min. 40% povrchu dosky 
(po pritlačení dosky k podkladu min. 60%) a týmto zaistila pevné spojenie dosky so 
stenou. Ihneď po nanesení malty doska sa prikláda k podkladu a pritlačuje tak, aby 
hrúbka malty pod doskou nebola väčšia ako 1 cm. V prípade rovného a hladkého 
podkladu je možné lepiacu maltu rovnomerne naniesť na celý povrch dosky zubovým 
hladidlom tak, aby po prilepení malta vytvorila vrstvu o hrúbke 2 - 5 mm.

L E P I D L Á  P R E  Z A T E P Ľ O V A C I E  S Y S T É M Y 
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■■ Technické■údaje■
ATLAS HOTER U sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej 
kvality cementového pojiva, kameniva, modifikačných prostriedkov. 

Násypná hustota (suchej zmesi) asi 1,18 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) asi 1,40 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) asi 1,43 kg/dm³

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,20÷0,22 l/1 kg

5,00÷5,50 l/25 kg

Min./max. hrúbka výstužnej vrstvy 2 mm / 5 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti asi 4 hodiny

Otvorená doba min. 25 minút

Prídržnosť k betónu min. 0,3 MPa

Prídržnosť k polystyrénu min. 0,1 MPa 

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB AT-15-6347/2010.
Národné Prehlásenie o zhode č. 081-1 zo dňa 11.10.2004.
ATLAS HOTER U je súčasťou zatepľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0075

 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z

 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu 
radiačnej hygiény.

■■ Určenie
2 v 1 – určený pre lepenie izolačných dosák a vykonanie výstužnej vrstvy v technológií 
zatepľovania budov. 
Je súčasťou zatepľovacích systémov – je súčasťou zatepľovacích systémov, ktoré majú 
národné technické schválenie (AT) a európske schválenie (ETA).
Umožňuje lepenie rôznych druhov polystyrénových dosák a tiež dosák z ex-
trudovaného polystyrénu – vratane polystyrénových dosák s dodatkom grafitu 
a elastifikovaných dosák. 

• vysoká prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• spevnený mikrovláknami
• odolný voči prasklinám a vrypom
• na neomietnuté a omietnuté múry

ATLAS■HOTER■U
2■v■1:■malta■na■lepenie■polystyrénu■a■XPS
a■na■stierkovanie

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynobetón, cementová 
a vápennocementová omietka, pieskovec, neomietnuté steny z  tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických a silikátových materiálov.

■■ Vlastnosti
Je  elastický – kompenzuje pnutie vyplývajúce z tepelných a užitkových vplyvov 
na iné vrstvy systemu.
Má zvýšenu odolnosť voči praskání – je spevnený celulózovými vláknami.
Má vysokú prídržnosť – pevne prilieha k minerálnym podkladom.
Je páropriepustný – neobmedzuje prenikanie vodnej páry skrz zateplenú stenu.

L E P I D L Á  P R E  Z A T E P Ľ O V A C I E  S Y S T É M Y 

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
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ATLAS■HOTER■U
2■v■1:■malta■na■lepenie■polystyrénu■a■XPS
a■na■stierkovanie

■■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu je závislá od parametrom pod-
kladu (okrem iného od stupňa rovnosti) a tiež od prijatej technológie 
lepenia dosák.
Lepenie dosák:  od 4,0 do 5,0 kg/m²
Vykonanie výstužnej vrstvy: od 3,0 do 3,5 kg/m2.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Parametre malty sú plne využité vtedy, keď je používaná spolu s ostat-

nými súčasťami systému a v súlade s technológiou jeho vykonania.
• V priebehu prác je potrebné používať ochranné sieťky na lešeniach.
• Práce nesmú byť vykonávané v podmienkach sneženia, dážďa a pri 

silnom vetre.
• V prípade lepenia polystyrénových dosák na slabých podkladoch, 

s nosnosťou, ktorú je ťažko určiť (napr. nestabilných, prašných, ktoré je 
ťažko očistiť), sa odporúča urobiť skúšku priľnavosti: prilepiť 8 – 10 kociek 
polystyrénu s rozmermi 10x10 cm v rôznych miestach na fasáde 
a po 3 dňoch zkontrolovať spojenie.  Pevnosť podkladu je možné 
uznať ako dostatočnú, ak v priebehu odtrhania rukou sa polystyrén 
roztrhne. Ak sa kocka odtrhne spolu s maltou a vrstvou podkladu, 
znamená to, že podklad nie je dostatočne nosný. Ďalší postup v takom 
prípade , napr. určenie spôsobu odstránenia slabej vrstvy, musí byť 
popísaný v technickom projekte zateplenia.  

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precit-
livenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok 
môže mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo 
dosah detí. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôklad-
ne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový 
štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal 
alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia:  25 kg
Paleta:1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Lepenie■dosák■a■výstužná■vrstva
Príprava■podkladu■pod■dosky
Podklad nesmie byť zmrazený, musí byť stabilný, rovný a nosný, tzn. príslušne pevný, 
zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť malty, hlavne prachu, špiny, vápna, 
olejom, tukov, pozostatkov olejovej a emulznej farby. Pred pristúpením k opravným 
pracám je treba podklad očistiť a ak je príliš savý natrieť penetračnou emulziou ATLAS 
UNI – GRUNT. Náter podkladu je potrebné vykonať aj v prípade, keď podkladom sú 
napr. slabšie cementové, vápennocementové omietky a tiež múry z porobetónu alebo 
škvarobetónu. Väčšie nerovností a prehĺbeniny je potrebné vyplniť VYROVNAVACOU 
MALTOU ATLAS alebo OMIEKOVOU MALTOU ATLAS.  

Príprava■dosák■pod■výstužnú■vrstvu
Povrch dosák z penového polystyrénu musí byť, pred vykonaním výstužnej vrstvy, bez 
námrazy, rovný, čistý, stabilný a bez prachu, ak dosky boli po prilepení obrusované.

Príprava■lepidla
Materiál z vreca wsypa do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú uve-
dené v Technických údajoch) a miešať vŕtačkou s miešacím nástavcom až do hladkej 
konzistencie. Hmotu nechať 5 minút odstať a ešte raz premiešať. Pripravenú hmotu 
spotrebovať v priebehu cca 4 hodín.

Lepenie■dosák
Lepiaca malta sa nanáša na vnútornú stranu dosky „bodovo-okrajovým“ spôsobom, 
tzn. u okrajov dosák sa nanáša obvodový pás malty o šírke min. 3 cm, a vnútri sa po 
celom povrchu dosky rovnomerne nanáša 6 až 8 „placok“ o priemere 8-12 cm. Celkom 
je potrebné naniesť takové množstvo malty, aby pokrývala min. 40% povrchu dosky 
(po pritlačení dosky k podkladu min. 60%) a týmto zaistila pevné spojenie dosky so 
stenou. Ihneď po nanesení malty doska sa prikláda k podkladu a pritlačuje tak, aby 
hrúbka malty pod doskou nebola väčšia ako 1 cm. V prípade rovného a hladkého 
podkladu je možné lepiacu maltu rovnomerne naniesť na celý povrch dosky zubovým 
hladidlom tak, aby po prilepení malta vytvorila vrstvu o hrúbke 2 - 5 mm.

Vykonanie■výstužnej■vrstvy
K vykonávaniu výstužnej vrstvy je možné pristúpiť po príslušnom zviazaní lepiacej malty 
použitej pre lepenie polystyrénových dosák a po prípadnom vykonaní dodatočného 
mechanického pripevnenia (priemerne po 3 dňoch).Na povrch prilepenej izolácie je 
treba naniesť lepiacu maltu, rozotrieť ju zubovým hladidlom a ponoriť v nej výstužnú 
sieťku zo skleného vlákna. Odporúča sa sieťku ponárať zvislými pásmi a zastierkovať 
na hladko tak, aby bola úplne neviditelná a súčasne sa nestýkala priamo s doskami 
z penového polystyrénu. 

Ukončovacie■práce
K omietaniu je možné pristúpiť, keď atmosferické podmienky budú zodpovedať po-
žiadavkám uvedeným v Technických kartách tenkovrstvových omietok, minimálne po 
3 dňoch po vykonaní výstužnej vrstvy.
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 ■ Technické údaje 
ATLAS GRAWIS S je vyrábaný v podobe suchej zmesi najvyššej kvality 
cementového spojiva, kameniva a modifikujúcich prísad.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,45 kg / dm3

Hustota v suchom stave (po rozmiešaní) ok. 1,47 kg / dm3

Hustota v suchom stave (po zviazaní) cca 1,53 kg / dm3

Miesiaci pomer voda / suchá zmes
0,22 ÷ 0,24 l / 1 kg

5,50 ÷ 6,00 l / 25 kg

Priľnavosť k betónu min. 0,3 MPa

Priľnavosť k penového polystyrénu min. 0,1 MPa

Teplota prípravy malty podkladu 
a okolitého prostredia

+5 °C do +25 °C

Doba zrenia cca 5 minút

Doba pripravenosti k práci cca 4 hodiny   

Otvorená doba práce min. 25 minút

 ■ Technické požiadavky
Výrobok splňuje požiadavky AT-15-8720/2011. Vnútroštátne prehlásenie 
o zhode č. 118 z dňa 1.09.2011.

 ■ Určenie
Lepenie termoizolačných dosiek z penového polystyrénu EPS v technológii zatepľovania budov.
Umožňuje lepenie dosiek z penového polystyrénu vrátane elastifikovaných a dosiek 
s prímesou grafitu.
  

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynový betón, cementová, 
cementovo-vápenná omietka, pieskovec ako aj neomietnuté múry z tehál a dutých 
tvárnic a iných podobných keramických, silikátových alebo keramzitových materiálov.

 ■ Vlastnosti
Optimálne zvolená receptúra – zaisťuje vhodnú priľnavosť lepidla k penovému poly-
styrénu a umožňuje výborné pracovné parametre.
Vysoká priľnavosť –  silne prilieha k minerálnym podkladom aj k penovému polystyrénu, 
umožňuje lepenie termoizolačných dosiek dokonca aj o hrúbke 25 cm.
Vysoká viskozita – lepidlo sa nezosúva z hladidla ani z povrchu dosky.
Vysoká plasticita – v priebehu nanášania na podklad a vykonávania vystužovanej 
vrstvy, lepidlo sa nezvíja do valčekov, netrhá sa, nenaťahuje sa apod.
Predlžená doba pripravenosti k práci – obmedzuje nutnosť dodatočného miešania 
nespotrebovaného lepidla.
Predlžená doba korigovania – umožňuje správne umiestnenie dosiek.
Elasticita – kompenzuje pnutie, ktoré vyplýva z pôsobenia teplôt na iné vrstvy systému.
Paropriepustnosť – neobmedzuje priechod vodnej pary cez zateplenú deliacu stenu.

• na lepenie penového polystyrénu
• má veľmi dobré pracovné parametre
• odporúčaná do výšky 12 m
• vysoká priľnavosť k podkladu

ATLAS GRAWIS S
lepiaca malta na penový polystyrén
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ATLAS GRAWIS S
lepiaca malta na penový polystyrén

 ■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu závisí od parametrov podkladu 
(oi. stupne rovnosti), ako aj od prijatej technológie lepenia dosiek: 
Lepenie dosiek: 4,0 až 5,0 kg/m2.

 ■ Iné dôležité informácie
•	 V priebehu vykonávania prác je nutné používať zábrany na lešeniach. 

Nie je dovolené vykonávať práce v prípade dažďových alebo snehových 
zrážok a silnom vetre.

•	 V prípade nutnosti lepenia termoizolačných dosiek na slabých pod-
kladoch, s nosnosťou, ktorá je obťažná k určeniu (napr. nestabilných, 
prášiacich, obťažných k očisteniu) odporúča sa vykonať skúšku 
priľnavosti. Spočíva v prilepení v rôznych miestach na fasáde, 8÷10 
kociek polystyrénu o rozmeroch 10x10 cm a skontrolovanie spojenia 
po 3 dňoch. Odolnosť podkladu je postačujúca, ak v priebehu od-
trhovania rukou bude kocka roztrhnutá. Pokiaľ bude kocka odtrhnutá 
spolu s maltou a vrstvou podkladu, podklad nie je dostatočne nosný. 
V takom prípade ďalší postup, napr. určenie spôsobu odstránenia 
slabšej vrstvy, musí byť popísané v technickom projekte zateplenia.

•	 Náradie je treba čistiť čistou vodou, hneď po použití. Prischnuté zvyšky 
už zaschnutej malty odstraňujte pomocou preparátu ATLAS SZOP.

•	 Dráždivý výrobok - obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Môže 
vyvolať alergiu pri kontakte s kožou. S ohľadom na skutočnosť, že ide 
o prach – preparát môže mechanicky dráždiť oči a dýchaciu sústavu. 
Uchovávajte mimo dosah detí. Nedýchajte prach. Pri zasiahnutí očí 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare nebo ochrannú masku. Po požití okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Postupujte v súlade 
s Kartou charakteristiky.

•	 Lepidlo sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v suchom 
prostredí (najlepšie na paletách). Chráňte pred vlhkom. Záručná 
doba (v uvedených podmienkach) je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obalu. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote 
výrobku ≤ 0,0002%.

 ■ Balenie
Papierové vrecia 25 kg
Paleta: 1050 kg vo vreciach25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými pred-
pismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predchádzajúce technické 
karty sa dňom publikácie tohto technického listu stávajú neplatnými.  
Dátum aktualizácie: 2011.09.10

 ■ Lepenie dosiek
Príprava podkladu pod dosky
Podklad musí byť nezmrazený, stabilný, rovný a nosný, tzn. náležite pevný, očistený z vrstiev, 
ktoré môžu oslabiť priľnavosť malty, predovšetkým z prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, 
vosku, zvyškov olejnej alebo emulznej farby. Pred pristúpením k opravným prácam je nutné 
podklad očistiť, a pokiaľ je príliš nasiakavý je nutné ho opatriť základným náterom emulziou 
ATLAS UNI-GRUNT. Základný náter je nutné vykonávať taktiež v prípade, keď podklad tvoria 
slabšie cementové, cementovo-vápenné omietky a tiež múry postavené z pórovitého 
betónu alebo škvarobetónových tvárnic. Väčšie nerovnosti a prehĺbeniny je nutné 
vyplniť VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU ATLAS alebo OMIETKOVOU MALTOU ATLAS.

Príprava lepidla
Hmotu vsypte z vreca do nádoby s odmeraným množstvom vody (miešacie pomery 
sú uvedené v Technických údajoch) a premiešajte vŕtačkou s miešacím nástavcom až do 
získania jednoliatej konzistencie. Takto pripravené lepidlo odstavte na 5 minút a opätovne 
premiešajte. Týmto spôsobom pripravené lepidlo je nutné využiť v priebehu cca 4 hodín.

Lepenie dosiek
Lepiacu maltu naneste na vnútornú stranu polystyrénovej dosky „pásmovo-bodovou 
metódou”. Táto metóda spočíva na nanesení pásu lepidla po obvode (o šírke min. 3 cm) pri 
hrane dosky a rovnomernom rozložení na celej ploche 6÷8 placiek o priemere 8÷12 cm. 
V praxi to znamená, že je nutné naniesť také množstvo hmoty, aby pokrývala minimálne 
40 % povrchu dosky (po pritlačení dosky do podkladu min. 60 %) a týmto spôsobom 
zabezpečovala náležité spojenie dosky so stenou. Hneď po nanesení lepiacej malty, 
pritlačte dosku k podkladu, a pribite do požadovanej polohy tak, aby hrúbka malty pod 
doskou nepresahovala 1 cm. Pri rovných a hladkých podkladoch, je prípustné rovno-
merné nanesenie lepiacej malty zubatým hladidlom po celom povrchu dosky tak, aby 
po prilepení tvorila vrstvu o hrúbke 2÷5 mm.

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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 ■ Technické údaje 
ATLAS GRAWIS U je vyrábaný v podobe suchej zmesi najvyššej kvality 
cementového spojiva, kameniva a modifikujúcich prísad. 

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,30 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,40 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po zviazaní) cca 1,47 kg/dm3

Miešací pomer voda / suchá zmes
0,23 ÷ 0,25 l / 1 kg

5,75 ÷ 6,25 l / 25 kg

Min. / max. hrúbka vystužovanej vrstvy: 2 mm / 5 mm

Priľnavosť k betónu min. 0,3 MPa

Priľnavosť k penovému polystyrénu min. 0,1 MPa

Teplota prípravy malty podkladu
a okolitého prostredia

+ 5 °C až +25 °C

Doba zrenia cca 5 minút

Doba pripravenosti k práci cca 4 hodiny

Otvorená doba práce min. 25 minút

 ■ Technické požiadavky
Výrobok splňuje požiadavky AT-15-8721/2011. Vnútroštátne prehlásenie 
o zhode č. 119 z dňa 1.09. 2011.

 ■ Určenie
2 in 1 – je určená na lepenie termoizolačných dosiek z penového polystyrénu EPS a na 
vykonávanie vystužovanej vrstvy v technológii zatepľovania budov. Umožňuje lepenie 
dosiek z penového polystyrénu vrátane elastifikovaných a dosiek s prímesou grafitu 
a vykonávanie vystužovanej vrstvy v technológii zatepľovania budov.

• na lepení pěnového polystyrénu a na zatápění síťky
• má velmi dobré pracovní parametry
• doporučovaná do výšky 12 m
• vysoká přilnavost k podkladu

ATLAS GRAWIS U
2 V 1 - lepiaca malta na penový polystyrén 
a k ponáraniu sieťky

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynový betón, cementová, 
cementovo-vápenná omietka, pieskovec ako aj neomietnuté múry z tehál a dutých 
tvárnic a iných podobných keramických, silikátových alebo keramzitových materiálov.

 ■ Vlastnosti
Optimálne zvolená receptúra – zaisťuje vhodnú priľnavosť lepidla k penovému poly-
styrénu a umožňuje jednoduché vykonanie vystužovanej vrstvy.
Vysoká priľnavosť – silne prilieha k minerálnym podkladom aj k penovému polystyrénu, 
umožňuje lepenie termoizolačných dosiek dokonca aj o hrúbke 25 cm.
Vysoká viskozita– lepidlo sa nezosúva z hladidla ani z povrchu dosky.
Vysoká plasticita – v priebehu nanášania na podklad a vykonávania vystužovanej 
vrstvy, lepidlo sa nezvíja do valčekov, netrhá sa, nenaťahuje sa apod.
Predlžená doba pripravenosti k práci –  obmedzuje nutnosť dodatočného miešania 
nespotrebovaného lepidla.
Predlžená doba korigovania – umožňuje správne umiestnenie dosiek.
Elasticita – kompenzuje pnutie, ktoré vyplýva z pôsobenia teplôt na iné vrstvy systému.
Paropriepustnosť – neobmedzuje priechod vodnej pary cez zateplenú deliacu stenu.
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k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t

ATLAS GRAWIS U
2 V 1 - lepiaca malta na penový polystyrén 
a k ponáraniu sieťky

 ■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu závisí od parametrov podkladu 
(oi. stupne rovnosti), ako aj od prijatej technológie lepenia dosiek.       
Lepenie dosiek: 4,0 až 5,0 kg/m². 
Vykonanie vystužovanej vrstvy: 3,0 až 3,5 kg/m2.

 ■ Iné dôležité informácie
•	 V priebehu vykonávania prác je nutné používať zábrany na lešeniach. 

Nie je dovolené vykonávať práce v prípade dažďových alebo snehových 
zrážok a silnom vetre.

•	 V prípade nutnosti lepenia termoizolačných dosiek na slabých pod-
kladoch, s nosnosťou, ktorá je obťažná k určeniu (napr. nestabilných, 
prášiacich, obťažných k očisteniu) odporúča sa vykonať skúšku priľnavosti. 
Spočíva v prilepení v rôznych miestach na fasáde, 8÷10 kociek poly-
styrénu o rozmeroch 10x10 cm a skontrolovanie spojenia po 3 dňoch. 
Odolnosť podkladu je postačujúca, ak v priebehu odtrhovania rukou 
bude kocka roztrhnutá. Pokiaľ bude kocka odtrhnutá spolu s maltou a 
vrstvou podkladu, podklad nie je dostatočne nosný. V takom prípade 
ďalší postup, napr. určenie spôsobu odstránenia slabšej vrstvy, musí byť 
popísané v technickom projekte zateplenia.

•	 Náradie je treba čistiť čistou vodou, hneď po použití. Prischnuté zvyšky 
už zaschnutej malty odstraňujte pomocou preparátu ATLAS SZOP.

•	 Dráždivý výrobok - obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Môže 
vyvolať alergiu pri kontakte s kožou. Uchovávajte mimo dosah detí. 
Nedýchajte prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite 
vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.  Používajte vhodný ochranný 
odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare nebo ochrannú masku. 
Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 
označenie. Postupujte v súlade s Kartou charakteristiky.

•	 Lepidlo sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v suchom 
prostredí (najlepšie na paletách). Chráňte pred vlhkom. Záručná doba (v 
uvedených podmienkach) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného 
na obalu. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku 
≤ 0,0002%.

 ■ Balenie
Papierové vrecia 25 kg.
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predchádzajúce technické 
karty sa dňom publikácie tohto technického listu stávajú neplatnými.  
Dátum aktualizácie: 2011.09.10

 ■ Lepenie dosiek a vystužovaná vrstva
Príprava podkladu pod dosky
Podklad musí byť nezmrazený, stabilný, rovný a nosný, tzn. náležite pevný, očistený 
z vrstiev, ktoré môžu oslabiť priľnavosť malty, predovšetkým z prachu, špiny, vápna, olejov, 
tukov, vosku, zvyškov olejnej alebo emulznej farby. Pred pristúpením k opravným 
prácam je nutné podklad očistiť, a pokiaľ je príliš nasiakavý je nutné ho opatriť 
základným náterom emulziou ATLAS UNI-GRUNT. Základný náter je nutné vykonávať 
taktiež v prípade, keď podklad tvoria slabšie cementové, cementovo-vápenné omietky 
a tiež múry postavené z pórovitého betónu alebo škvarobetónových tvárnic. Väčšie 
nerovnosti a prehĺbeniny je nutné vyplniť VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU ATLAS alebo 
OMIETKOVOU MALTOU ATLAS.

Príprava dosiek pod vystuženú vrstvu
Povrch dosiek musí byť pred vykonaním na nich vystužovanej vrstvy bez inovati, rovný, 
čistý, stabilný, a oprášený, ak dosky pred lepením boli brúsené.

Príprava lepidla
Hmotu vsypte z vreca do nádoby s odmeraným množstvom vody (miešacie pomery 
sú uvedené v Technických údajoch) a premiešajte vŕtačkou s miešacím nástavcom až do 
získania jednoliatej konzistencie. Takto pripravené lepidlo odstavte na 5 minút a opätovne 
premiešajte. Týmto spôsobom pripravené lepidlo je nutné využiť v priebehu cca 4 hodín.

Lepenie dosiek 
Lepiacu maltu naneste na vnútornú stranu polystyrénovej dosky „pásmovo-bodovou 
metódou”. Táto metóda spočíva na nanesení pásu lepidla po obvode (o šírke min. 3 cm) pri 
hrane dosky a rovnomernom rozložení na celej ploche 6÷8 placiek o priemere 8÷12 cm. 
V praxi to znamená, že je nutné naniesť také množstvo hmoty, aby pokrývala minimálne 
40 % povrchu dosky (po pritlačení dosky do podkladu min. 60 %) a týmto spôsobom 
zabezpečovala náležité spojenie dosky so stenou. Hneď po nanesení lepiacej malty, 
pritlačte dosku k podkladu, a pribite do požadovanej polohy tak, aby hrúbka malty pod 
doskou nepresahovala 1 cm. Pri rovných a hladkých podkladoch, je prípustné rovno-
merné nanesenie lepiacej malty zubatým hladidlom po celom povrchu dosky tak, aby 
po prilepení tvorila vrstvu o hrúbke 2÷5 mm.

Vykonávanie vystužovanej vrstvy
Do vykonania vystužovanej vrstvy je možné pristúpiť po náležitom zviazaní lepiacej 
malty použitej k prilepeniu dosiek z penového polystyrénu a po eventuálnom vykonaní 
dodatočného mechanického pripevnenia (priemerne po 3 dňoch). Lepiacu maltu naneste na 
povrch prilepenej izolácie, rozotrite ju zubatým hladidlom a ponorte do nej výstužnú sieťku 
zo skleneného vlákna. Sieťka sa odporúča vnárať zvislými pásmi a na hladko zastierkovať tak, 
aby bola úplne neviditeľná a zároveň sa bezprostredne nestýkala s polystyrénovými doskami.

Dokončovacie práce
K omietaniu je možné pristúpiť vtedy, pokiaľ budú atmosférické podmienky odpovedať 
požiadavkám uvedeným v Technických kartách tenkovrstvových omietok, ale nie skôr ako 
po uplynutí 3 dní od vykonania vystužovanej vrstvy.
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■■ Technické■údaje■
ATLAS ROKER W – 20  sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom naj-
vyššej kvality cementového pojiva, kameniva, modifikačných prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) asi 1,24 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) asi 1,38 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) asi 1,43 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,22÷0,25 l/1 kg

5,50÷6,25 l/25 kg

Min./max. hrúbka výstužnej vrstvy 4 mm/6 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolitá 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti asi 2 hodiny

Otvorená doba min. 30 minút

Prídržnosť k betónu min. 0,6 MPa

Prídržnosť k minerálnej vlne min. 0,015 MPa 

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB AT-15-2927/2008.
Národné Prehlásenie o zhode č. 005-1 zo dňa 01.06.2005.
ATLAS ROKER W – 20 je súčasťou zatepľovacích systémov:

 − ATLAS ROKER – ETA 06/0173 
 ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0036

 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 
 ES Prehlásenie o zhode č.  1488-CPD-0075

 − ATLAS ROKER – AT-15-2930/2010 
 Certifikát ZKP č. ITB-0436/Z

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

■■ Use
2 v 1 – určený pre lepenie izolačných dosák a vykonanie výstužnej vrstvy v technológií 
zatepľovania budov.
Je súčasťou zatepľovacích systémov – je súčasťou zatepľovacích systémov, ktoré majú 
národné technické schválenie (AT) a európske schválenie (ETA).
Je možné ho používať pre zateplenie minerálnou vlnou s usporiadanou štruktúrou 
vlákna (fasádne dosky) a tiež s neusporiadanou štruktúrou vlákna (lamelové dosky).
Odporúča sa pre izolačné práce v pasívnom a nízkoenergetickom stavebníctve – 
pomáha získať požadovanú v stavebníctve tesnosť steny, a tiež trvale pripevňuje izolačné 
dosky do hrúbky 25 cm.

• vysoká  prídržnosť
• dobrá paropriepustnosť
• dokonalá elasticita
• odolný voči prasklinám a vrypom
• na omietnuté a neomietnuté múry

ATLAS■ROKER■W-20
2■v■1:■malta■na■lepenie■minerálnej■vlny
a■na■stierkovanie

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynobetón, cementová 
a vápennocementová omietka, pieskovec, neomietnuté steny z  tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických a silikatových materiálov.

■■ Vlastnosti
Má veľmi vysokú prídržnosť – veľmi dobre prilieha k problematickým podkladom, 
napr. k povrchom so silne lepiacími farbami.
Je vysoko elastický – dokonale kompenzuje pnutie vyplývajúce z tepelných a užitkových 
vplyvov na iné vrstvy systému.
Je súčasťou minerálnej rekonštrúkcii starých, uvoľnených omietok – spolu s pono-
renou výstužnou sieťkou a fasádnou farbou vytvára novú vrstvu poškodených omietok 
(popraskaných, slabých, zašpinených).
Je vysoko paropriepustný – neobmedzuje prenikanie vodnej pary cez zateplenú stenu, 
čo je dôležité hlavne pri použití minerálnej vlny.

L E P I D L Á  P R E  Z A T E P Ľ O V A C I E  S Y S T É M Y 

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS

LEPENIE NÁTERPONORENIE 
SIEŤKY

PENETRÁCIA 
PODKLADU OMIETANIE

SÚČASŤ ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ATLAS



ATLAS■ROKER■W-20
2■v■1:■malta■na■lepenie■minerálnej■vlny
a■na■stierkovanie

■■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu je závislá od parametrov pod-
kladu (okrem iného od stupňa rovnosti) a tiež od prijatej technológie 
lepenia dosák.
Lepenie dosák:  od 4,5 do 5,5 kg/m²
Vykonanie výstužnej vrstvy: od 5,5 do 6,5 kg/m2.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Parametre malty sú plne využité vtedy, keď je používaná spolu s ostat-

nými súčasťami systému a v súlade s technológiou jeho vykonania.
• V priebehu prác je potrebné používať ochranné sieťky na lešeniach.
• Práce nesmú byť vykonávané v podmienkach sneženia, dažďa a pri 

silnom vetre.
• V prípade lepenia dosák na slabých podkladoch, s nosnosťou, ktorú 

je ťažko určiť (napr. nestabilných, prašných, ktoré je ťažko očistiť), sa 
odporúča urobiť skúšku priľnavosti: prilepiť 8 – 10 kociek minerálnej 
vlny s rozmermi 10x10 cm v rôznych miestach na fasáde a po 3 dňoch 
zkontrolovať spojenie.  Pevnosť podkladu je možné uznať ako dosta-
točnú, ak v priebehu odtrhania rukou sa vlna roztrhne. Ak sa kocka 
odtrhne spolu s maltou a vrstvou podkladu, znamená to, že podklad 
nie je dostatočne nosný. Ďalší postup v takom prípade , napr. určenie 
spôsobu odstránenia slabej vrstvy, musí byť popísaný v technickom 
projekte zateplenia.  

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie 
cesty a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precit-
livenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok 
môže mechanicky dráždiť oči a dýchacie cesty. Uchovávať mimo 
dosah detí. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôklad-
ne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový 
štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal 
alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia:  25 kg
Paleta:1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Fixing■the■panels■and■the■reinforced■layer
Príprava■podkladu■pod■dosky
Podklad nesmie byť zmrazený, musí byť stabilný, rovný a nosný, tzn. príslušne pevný, 
zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť malty, hlavne prachu, špiny, vápna, ole-
jom, tukov, pozostatkov farby. Pred pristúpením k opravným prácam je treba podklad 
očistiť a ak je príliš savý natrieť penetračnou emulziou ATLAS UNI – GRUNT. Náter pod-
kladu je potrebné vykonať aj v prípade, keď podkladom sú napr. slabšie cementové, 
vápennocementové omietky a tiež múry z porobetónu alebo škvarobetónu. Väčšie 
nerovností a prehĺbeniny je potrebné vyplniť VYROVNAVACOU MALTOU ATLAS alebo 
OMIEKOVOU MALTOU ATLAS. 

Príprava■dosák■pod■výstužnú■vrstvu
Povrch dosák z mineralnej vlny musí byť, pred vykonaním výstužnej vrstvy, bez námrazy, 
rovný, čistý a stabilný. 

Príprava■lepidla
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú uve-
dené v Technických údajoch) a miešať vŕtačkou s miešacím nástavcom až do hladkej 
konzistencie. Hmotu nechať 5 minút odstáť a ešte raz premiešať. Pripravenú hmotu 
spotrebovať v priebehu cca 2 hodín.

Lepenie■dosák
Povrch dosiek je potrebné prestierkovať tenkou vrstvou malty a ak predbežne uschne, 
naniesť hlavnú vrstvu „bodovo-okrajovým“ spôsobom, tzn. pri okrajoch dosiek sa nanáša 
obvodový pás malty o šírke min. 3 cm, a vo vnútri sa po celom povrchu dosky rovnomerne 
nanáša 6 až 8 „placiek“ o priemere 8-12 cm. Celkom je potrebné naniesť také množstvo 
malty, aby pokrývala min. 40% povrchu dosky (po pritlačení dosky k podkladu min. 
60%) a týmto zaistila pevné spojenie dosky so stenou. V prípade rovného a hladkého 
podkladu je možné lepiacu maltu rovnomerne naniesť na celý povrch dosky zubovým 
hladidlom. Ihneď po nanesení malty je potrebné dosku priložiť k podkladu a dotlačiť 
do požadovanej polohy. Po 24 hodinách od prilepenia , dosky sa dodatočne upevňujú 
hmoždinkami (množstvo podľa technického projektu zateplenia, min. 8 ks/m²).

Vykonanie■výstužnej■vrstvy■
Výstužnú vrstvu je možné vykonať po 3 dňoch od prilepenia dosák. Výstužnou vrstvou je 
sieťka zo sklotextilného vlákna, ponorená v lepiacej malte. Na povrch prilepenej izolácie 
je treba naniesť tenkú vrstvu malty a až predbežne uschne, naniesť nasledujúcu vrstvu 
(2/3 konečného množstva malty) a rozotrieť ju po povrchu zubovým hladidlom. Do malty 
ponoriť pripravený pás výstužnej sieťky. Odporúča sa sieťku zvisle zastierkovať tak, aby 
nebola viditelná. Následne je potrebné naniesť zbytok malty (1/3 celkového množstva) 
a dôkladne povrch zahladiť. Ostatné nerovnosti je potrebné vybrúsiť, aby bylo možné 
správne vykonať omietku.

Ukončovacie■práce
K omietaniu je možné pristúpiť, keď atmosferické podmienky budú zodpovedať po-
žiadavkám uvedeným v Technických kartách tenkovrstvových omietok, minimálne po 
3 dňoch po vykonaní výstužnej vrstvy.

L E P I D L Á  P R E  Z A T E P Ľ O V A C I E  S Y S T É M Y 

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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■■ Technické■údaje■■
ATLAS ROKER W-10 je výrobok v podobe suchej zmesi najvyššej kvality 
cementového spojiva, drte a modifikačných prísad.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,3 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaniu) cca 1,65 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po zviazaniu) cca 1,45 kg/dm3

Miesiaci pomer
voda / suchá zmes

0,22÷0,25  l / 1 kg

5,5÷6,25 l / 25 kg

Min/max. hrúbka vystužovanej vrstvy 4 mm / 6 mm

Priľnavosť k betónu min. 0.3 MPa

Priľnavosť k minerálnej vlne min. 0.08 MPa

Teplota prípravy lepidla, podkladu a otáčajúceho 
prostredia

+5 °C až +30 °C

Doba zrenia cca 5 minút

Spracovateľnosť cca 4 hodín

Otvorená doba práce min. 25 minút

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB č. AT-15-7314/2011 pre systém 
ATLAS ROKER G. Prehlásenie o zhode č. 005 G z dňa  2008-02-27. Cer-
tifikát ZKP č. ITB 0222/Z

■■ Určenie
Montáž tepelnej izolácie z lamelovej vlny len v  systéme zatepľovania stropov 
ATLAS ROKER G (varianta III.):

– lepenie dosák k povrchu stropov (od strany stropov zvonka budov), nad ktorými 
sa nachádzajú ohrievané miestnosti - stropy nad prejazdmi priechodmi, postojovými 
miestami apod. 

– lepenie dosák na steny a stropy (od strany stropov vo vnútri budov) v neohrievaných 
miestnostiach, ako sú garáže, pivnice - nad ktorými alebo v ich susedstve sa nachádzajú 
ohrievané miestnosti.

• vysoká priľnavosť k lamelovej vlne a podkladu
• plastická pri nanášaniu
• paropropustná
• je súčasťou nehorľavého systému zatepľovania

ATLAS■ROKER■W-10
Lepiaca■malta■na■zatepľovanie■stropov

Druhy stavebných podkladov – betón všetkých tried, plynobetón, cementová, 
cementovo-vápenná omietka, neomietnuté múry z tehál, tvárnic, apod.

■■ Vlastnosti
Má veľmi vysokou priľnavosť – dobre prilieha k typickým stavebným podkladom.
Je veľmi elastická – dokonale kompenzuje pnutie, vyplývajúce z  tepelného a 
exploatačného pôsobenia na iné vrstvy systému.
Je paropropustná – neobmedzuje prienik vodnej pary oteplenou deliacou stenou.
Vytvára vrstvu vysokej trvanlivosti –  trvanlivé spojenie termoizolačných vrstiev 
so stropom.
Je veľmi pohodlná v práci – má veľmi dobrú spracovateľnosť, je plastická v priebehu 
nanášania, má výbornú priľnavosť k minerálnej vlne.
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ATLAS■ROKER■W-10
Lepiaca■malta■na■zatepľovanie■stropov

■■ Spotreba
Presná jednotková spotreba materiálu závisí od parametrov podkladu 
(od stupne rovnosti), ako aj od prijatej technológie lepenia dosák a je  
4,5 až 5,5 kg/m2.

■■ Ostatné■dôležité■informácie
• Parametre malty sú plne využité vtedy, pokiaľ je táto používaná spolu 

s ostávajúcimi elementmi systému, ako aj v súlade s technológiou 
jeho využívania.

• Zateplení stropov vykonané zvonka budov nemôže byť vystavené 
bezprostrednému vplyvu atmosférických zrážok. Zateplení stro-
pov a stien vykonané vo vnútri budov nemôže byť vystavené voči 
mechanickému poškodeniu.

• V prípade nutnosti lepenia termoizolačných dosák na slabých podk-
ladoch, s nosnosťou, ktorá je obťažnou k určeniu (napr. nestabilných, 
prášiacich, obťažných do očistenia) sa odporúča vykonať skúšku 
priľnavosti. Spočíva v prilepeniu v rôznych miestach na fasáde, 
8÷10 kociek z termoizolačného materiálu o rozmeroch 10x10 cm 
a skontrolovanie spojenia po 3 dňoch. Odolnosť podkladu je 
možné uznať za postačujúcu, ak v priebehu odrývania rukou bude 
kocka roztrhnutá. Pokiaľ bude kocka odtrhnutá spolu s maltou 
a vrstvou podkladu, podklad nie je dostatočne nosný. V takom 
prípade ďalší postup, napr. určenie spôsobu odstránenia slabšej vrstvy, 
musí byť popísané v technickom projektu zateplenia.

• Náradí je nutné čistiť čistou vodou, bezprostredne po použití. Prisch-
nuté zvyšky už zaschnutej  malty odstraňujeme pomocou preparátu 
ATLAS SZOP. 

• Dráždivý výrobok - obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať 
precitlivenosť pri kontakte s pokožkou. S ohľadom na skutočnosť, 
že sa jedná o prach – preparát môže mechanicky dráždiť oči a 
dýchaciu sústavu. Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte 
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnete vodou 
a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 
označenie. Jednajte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

• Lepiaci tmel sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v su-
chom prostredí (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. Záručná 
doba (v uvedených podmienkach) je 12 mesiacov od dáta výroby 
uvedeného na obalu. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej 
hmote výrobku ≤ 0,0002%.

■■ Balenie
Papierové vreca 25 kg.
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými pred-
pismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predchádzajúce technické 
karty sa dňom publikácie tohto technického listu stávajú neplatnými.  
Dátum aktualizácie: 2011-11-21

■■ Lepení■dosák■a■vystužovaná■vrstva
Príprava■podkladu■pod■dosky
Podklad musí byť nezmrazený, stabilný, plošne rovný a nosný, tzn. náležite pevný, očistený 
z vrstiev, ktoré môžu oslabiť priľnavosť malty, špeciálne z prachu, špiny, vápna, olejov, 
tukov, vosku, zvyškov olejovej alebo emulznej farby. Podklad je nutné opatriť základným 
náterom emulziou ATLAS UNI-GRUNT, pokiaľ je príliš savý alebo ním sú slabé cemen-
tové, cementovo-vápenné omietky. Väčšie nerovnosti a prehĺbeniny je nutné vyplniť 
VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU ATLAS alebo OMIETKOVOU MALTOU ATLAS.

Príprava■dosák■pod■omietku
Povrch dosák z minerálnej vlny musí byť voľný od inovati, rovný, čistý, stabilný.

Príprava■lepidla
Hmotu z vreca vsypte do nádoby s odmeraným množstvom vody (miešacie pomery 
sú uvedené v Technických údajoch) a premiešavajte vŕtačkou s miešacím nástavcom 
až do získania jednoliatej konzistencie. Takto pripravený lepiaci tmel odstavte na 
5 minút a opätovne premiešajte. Týmto spôsobom pripravený lepiaci tmel je 
nutné využiť behom cca 2 hodín.

Lepení■dosák
Na povrch dosák z lamelové vlny je nutné tenko naniesť maltu a po jej počiatočnom 
zviazaní naniesť na ňu zubatým hladidlom „príslušnú vrstvu”. Bezprostredne po nanesení 
lepiacej malty dosku priložiť k podkladu, a potom pritĺkaním uviesť do požadované polohy.

Dokončovacie■práce
K omietaniu je možné pristúpiť vtedy, pokiaľ budú atmosférické podmienky odpovedať 
požiadavkám uvedeným v Technických kartách tenkovrstvých omietok, ale ne skôr ako 
po uplynutí 3 dní od vykonania vystužovanej vrstvy. Odporúčané omietky sú nasledujúce:

- minerálna ATLAS CERMIT MN pre aplikáciu nástrekom,
- akrylátová ATLAS CERMIT G pro aplikáciu nástrekom.
Dodatočne, z dôvodu zníženia spotreby tenkovrstvej omietky, odporúča sa na prilepené 
dosky naniesť penetračný náter ATLAS CERPLAST (metódou nástreku).

k a t a l o g  t e c h n i c k ý c h  k a r e t
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