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ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

ATLAS ROKER EPS 
 

 

         
  

 

URČENÍ 
 
Pro provádění tepelné izolace vnějších stěn budov – lze jej použít jak 
na omítnuté povrchy, tak na surové stěny z cihel a tvárnic (kera-
mické, vápenopískové, kameninové, pórobeton a beton (monoli-
tický nebo ve formě prefabrikátu). 
 
Doporučuje se pro tepelně izolační práce v tradičním stavebnictví i 
energeticky úsporných a pasivních budovách.  

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 
 
Systém ATLAS ROKER EPS je komplexní systém tepelné izolace 
vnějších stěn budov, jehož provedení  spočívá v připevnění  k vnější 
straně stěny izolantu, kterým jsou polystyrenové desky, a  položení 
na nich vrstvy lepicí hmoty vyztužené sklotextilní síťovinou, a násled-
ném zhotovení vnější vrstvy z tenkovstvé omítky. 

 

SOUČÁSTÍ SYSTÉMU ATLAS ROKER EPS 
 
V souladu s platnými předpisy stavebního zákona  je komplexní sys-
tém tepelné izolace vnějších stěn budov považován za jeden 
stavební výrobek.  Proto se musí používat pouze v takové skladbě 
vrstev a materiálů, jak je popsáno v jeho Národním technickém 
osvědčení. Je nepřijatelné používat tzv. kompilace, to znamená 
používat výrobky, na které se nevztahuje Národní technické 
osvědčení, od jiných systémů nebo od jiných výrobců. V souladu s 
aktuálně platným stavebním zákonem, vyžaduje použití tepelně izo-
lačního systému, který zahrnuje jiné výrobky než uvedené v refer-
enčním dokumentu, zvláštní dokumentaci autorizovaného pro-
jektanta. 
V souladu s obsahem Národního technického osvědčení ITB-KOT-
2020/1188 vydání 1, v systému ATLAS ROKER EPS lze použít výrobky 
dle níže uvedeného seznamu. 

 

Upevnění tepelné izolace 
lepicí hmota ATLAS HOTER S  
lepicí hmota ATLAS HOTER U  
lepicí hmota ATLAS GRAWIS S  
lepicí hmota  ATLAS GRAWIS U  
Lepicí hmota ATLAS ROKER U 
 
Plastové hmoždinky s plastovým šroubem , uvedené na trh v sou-
ladu s platnými předpisy a zamýšleným použitím. 

Izolant 
Polystyrenové desky (EPS)  

Výztužná vrstva 
lepicí hmota ATLAS ROKER U spolu se sklotextilní tkaninou  

ATLAS 150 nebo ATLAS 165 

Vnější vrstva 
-Tenkovrstvá omítka ATLAS CERMIT ND + základní nátěr  ATLAS 
CERPLAST  
-Tenkovrstvá omítka ATLAS CERMIT WN + základní nátěr ATLAS      
CERPLAST  
-ATLAS SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + základní nátěr ATLAS SILKAT ASX 
-ATLAS SILIKONOVÁ OMÍTKA + základní nátěr ATLAS SILKON ANX 
-ATLAS SILIKONOVÁ OMÍTKA IN + základní nátěr ATLAS SILKON 
ANX 
-ATLAS SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + základní nátěr ATLAS SIL-
KON ANX 
 
Barva ATLAS SALTA  
Barva ATLAS SALTA S 
Barva ATLAS SALTA N  
ATLAS BEJCA 

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 

Zateplovací systém ATLAS ROKER EPS má Národní technické 

osvědčení ITB-KOT-2020/1188 vydání 1. Národní Prohlášení o shodě 

č. 005-3/2020. Certifikát Závodního řízení výroby č. 020-UWB- 

1016/Z 

Veškeré práce je nutno provádět v souladu s informacemi ob-

saženými v Technických listech použitých výrobků a ITB-KOT-

2020/1188 vydání 1. Vydáním tohoto technického listu, všechny 

předchozí technické listy se stávají neplatnými. Ostatní dokumenty 

k výrobku jsou k dispozici na www.atlas.com.pl. 

Datum aktualizace: 2020-09-16 
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