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Jedinečná gélová technológia  
V receptúre lepidla ATLAS HOTER U2 sa používa inovatívna technológia kremiči-
tého gélu. Kremičitý gél má výnimočnú schopnosť absorbovať vodu. Akumulácia 
časti zámesovej vody umožňuje úplnú hydratáciu cementu aj pri vysokých tep-
lotách. Vďaka vhodnému využitiu vody, ktorá je nutná pre dokončenie procesu 
tuhnutia, umožňuje gélové lepidlo úplnú priľnavosť k podkladom s rôznym 
stupňom nasiakavosti. 
Využitie technológie kremičitého gélu prináša nasledujúce výhody:
• možnosť lepenia rôznych druhov izolačných dosiek,
•  bezpečné pripevnenie izolácie na podkladoch vystavených vysokým teplotám,
• vynikajúce pracovné parametre.

Vlastnosti
ATLAS HOTER U2 sa vyrába vo forme suchej zmesi cementového pojiva, drte  
a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov.
Možnosť použitia pri vysokých teplotách - umožňuje vykonávať izolačné práce 
v lete, v podmienkach zvýšenej teploty (až do 35 ° C).
Možnosť použitia širokej škály farieb, vrátane tmavých a intenzívnych 
farebných odtieňov - SILIKÓNOVÚ OMIETKU ATLAS v systémoch s výstuž-
nou armovacou vrstvou prevedenú z gélovej univerzálny lepiacej malty  
ATLAS HOTER U2 je možné používať v širšej palete farieb, s koeficientom odrazu svetla  
HBW> 15%.
Vysoká priľnavosť - vďaka zvýšenému obsahu polymérov vykazuje vysokú pri-
ľnavosť k betónu, EPS doskám a penovým fenolickým doskám (PF).
Univerzálne využitie - slúži na lepenie izolačných dosiek a tiež k stierkovanie 
(zhotovenie výstužnej armovacej vrstvy).
Zvýšená odolnosť proti praskaniu - vďaka štrukturálnemu vystuženiu zmesou 
polypropylénových a celulózových vlákien má lepidlo zvýšenú odolnosť proti:

- vzniku mikroprasklín v počiatočnej fáze tuhnutia,
- praskaniu počas používania systému.

Určenie
V systémoch ETICS
• na lepenie izolačných dosiek z EPS polystyrénu (bieleho a grafitového), peno-

vých fenolových dosiek (PF) s názvom Kooltherm 5 firmy KINGSPAN a tiež pre 
zhotovenie na nich výstužnej armovacej vrstvy,

• pre trvalé pripevnenie izolačných dosiek s hrúbkou do 25 cm.  
Odporúča sa pre zatepľovacie práce v pasívnom a energeticky úspornom 
stavebníctve - pomáha získať tesnosť stavebnej priečky požadovanú v pasívnom 
stavebníctve, a tiež trvalo lepí izolačné dosky s hrúbkou až 25 cm.
Súčasť zatepľovacích systémov - je súčasťou systémov ATLAS ETICS PLUS  
a ATLAS TERMO PLUS. Možno používať pre novostavby aj rekonštrukcie.

 

FUNKCIE V ZATEPĽOVACOM SYSTÉME

lepenie izolantov v zatepľovacích 
systémoch

+

zhotovenie výstužnej armovacej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch

+

DRUH ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

klasický systém 
(s finálnou tenkovrstvovou 

omietkou)
+

renovačný systém (zatepľovanie 
existujúcich zateplení)

používať ATLAS HOTER U

keramický systém 
(s finálnym keramickým obkladom)

používať ATLAS HOTER U

garážový systém (zatepľovanie 
stropov od vonkajšej strany)

používať ATLAS ROKER U

DRUH PODKLADU

murivo z pórobetónu +

murivo z tehly alebo silikátových 
tvárnic

+

murivo z tehly alebo keramických 
tvárnic

+

murivo z betónových blokov +

kamenné murivo      +

betónový múr na stavbe                                                                                          +

prefabrikovaný betónový múr                                                                                                                                         +

cementové a vápennocementové 
omietky                                                                                               

+

múry pokryté silne priľnavými 
vrstvami farieb (v každom prípade 

je potrebné vykonať skúšku 
priľnavosti)  

+

stropy zo strany stropov, 
pod vykurovanými miestnosťami 

 používať ATLAS ROKER U 

 � gélová technológia

 � použitie pri vysokých teplotách (až do 35 ° C)

 � veľmi dobrá priľnavosť

 � pod tmavé, intenzívne farebné odtiene s HBW> 15%

 � pripevnenie izolácie a prevedenie výstužnej vrstvy

 � možnosť strojného nanášania lepidla (výstužná vrstva)

ATLAS HOTER U2
lepidlo na lepenie polystyrénu a stierkovanie

MRAZU 
A VODOVZDORNÝ ĽAHKÁ APLIKÁCIA

APLIKÁCIA 
HLADIDLOM

NA STENY A 
PODLAHY

APLIKÁCIA
MURÁRSKOU LYŽICOU



DRUHY OBJEKTOV

bytová výstavba +

budovy občianskej vybavenosti: 
školy, kancelárie, zdravotnícke 

zariadenia, športové haly
+

obchody a služby +

priemyselné stavby +

priemyselné sklady                                                                                                                                        +

cestné staviteľstvo        +

hospodárske budovy +

podzemné a viacpodlažné garáže            používať ATLAS ROKER U 

vysoké budovy> 25 m                                                                                                  používať ATLAS ROKER U 

pasívne stavby                                                                                                                                  +

energeticky úsporné stavby                                                                                              +

DRUHY IZOLAČNÝCH DOSIEK

EPS dosky - biely polystyrén +

EPS dosky - grafitový polystyrén +

penové fenolové dosky (PF) s názvom 
Kooltherm 5 firmy KINGSPAN

+

XPS dosky – extrudovaný polystyrén  používať ATLAS STOPTER K-20 

Technické údaje

Hmotnosť (suchej zmesi) cca. 1,44 g/cm³

Miešacie pomery voda / suchá zmes
0,30÷0,32 l / 1 kg
7,5÷8,00 l / 25 kg

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

teplota použitia od +10 °C do +35 °C

Doba zrenia * cca. 5 minút

Doba spracovateľnosti * cca. 4 h

Otvorený čas práce * cca. 30 minút

Priľnavosť k betónu v suchých 
podmienkach

≥ 0,25 MPa

Priľnavosť k izolačným doskám v 
suchých podmienkach

≥ 0,08 MPa

*) - upozornenie: týka sa podmienok zavädnutí: T = +20 ° C, vlhkosť vzduchu 50%

Technické požiadavky
ATLAS HOTER U2 má Národné technické osvedčenie ITB (poľský Ústav stavebnej 
techniky) ako súčasť sady výrobkov pre zatepľovacie systémy:

Názov systému Číslo Národného technického osvedčenia

ATLAS ETICS PLUS ITB-KOT-2018/0584 vydanie 1

ATLAS TERMO PLUS ITB-KOT-2018/0939 vydanie 1

Lepenie dosiek a stierkovanie
Príprava podkladu pod dosky:
Podklad musí byť:
• nezmrazený a suchý,
• stabilný – dostatočne nosný, vyzretý, odolný proti deformáciám, zbavený látok, 

ktoré môžu znížiť priľnavosť,
• rovný - väčšie nerovnosti vyrovnať maltou ATLAS ZW 330 alebo OMIETKOVOU 

MALTOU ATLAS,
• vyčistený - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť lepidla, hlavne prachu, 

špiny, vápna, olejov, tukov, vosku, zvyškov maliarskych náterov,
• napenetrovaný - podklad by mal byť ošetrený penetračným náterom  

ATLAS UNI-GRUNT alebo ATLAS UNI-GRUNT ULTRA v prípade príliš savých 
alebo nerovnomerne nasiakavých podkladov (napr. V prípade predchádza-
júcich miestnych opráv); podklad je nutné ošetriť penetračným náterom aj  
v prípade slabších cementových alebo vápennocementových omietok, a tiež 
múry z pórobetónu, silikátových tvárnic alebo troskových betónových blokov.

Pred lepením dosiek musíme pripevniť a vyrovnať soklovú lištu, ktorá je spodnou 
finálnou úpravou zateplenia. 
  
Detailné pokyny týkajúce sa prípravy podkladu, v závislosti na jeho 
druhu.

Druh podkladu Postup

“Hluché” omietky bezpodmienečne odstrániť

Maliarske nátery s nízkou priľnavosťou 
a iné nečistoty, ktoré môžu znížiť 

priľnavosť malty k podkladu

Mechanicky odstrániť napr. 
hydrodynamickým umývaním

Fasády s mikrobiálnou infekciou na 
povrchu (huby, plesne, riasy, lišajníky)

Povrch mechanicky očistiť a potom 
použiť preparát ATLAS MYKOS PLUS.

Panelové budovy

Okrem posúdenia stavu podkladu 
je nutné overiť stav škár medzi 

jednotlivými doskami. Tmel, ktorým sú 
škáry vyplnené a ktorý môže podliehať 

chemickej reakcii s zateplením, je 
nutné odstrániť.

Príprava lepidla
Materiál z vreca nasypeme do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery 
sú uvedené v odseku Technické údaje) a miešame vŕtačkou s miešacím nástavcom 
na malty, až vznikne celistvá konzistencie. Rozrobené lepidlo je nutné ponechať 
v kľude na 5 minút a následne ešte raz premiešať. Pripravené lepidlo musíme 
spotrebovať v priebehu cca. 4 hodín.
Lepenie dosiek
Lepidlo nanášame na vnútornú stranu dosky „bodovo-okrajovým“ spôsobom. 
Obvodový pás lepidla pozdĺž hrany dosky by mal byť min 3 cm. Na zvyšok povrchu 
rovnomerne nanesieme 6 ÷ 8 „buchiet“ s priemerom min. 8 cm. Celkovo je nutné 
naniesť také množstvo lepidla, aby pokrylo min 40% povrchu dosky (po pritlačení 
dosky k podkladu min. 60%) a zabezpečilo pevné spojenie dosky so stenou. Lepidlo 
nanášame iba na povrch izolačných dosiek, nikdy na podklad. Venujeme pozornosť 
tomu, aby po pritlačení nebola hrúbka lepidla pod doskou väčšia ako 10 mm. V prí-
pade rovných a hladkých podkladov, možno lepidlo rovnomerne rozotrieť po celom 
povrchu zubovým hladítkom. Rozmer zubov hladítka by mal byť cca. 10x10 mm.
Izolačné dosky lepíme pri zachovaní striedavého usporiadaní zvislých škár. Ihneď 
po nanesení lepidla dosku položíme na podklad a pritlačíme do požadovanej 
polohy pomocou laty. Ak je potrebné ďalšie pripevnenie hmoždinkami, môžeme 
túto činnosť vykonať najskôr 24 hodín po prilepení dosiek. Používame tanierové 
hmoždinky s plastovým alebo oceľovým tŕňom v množstve podľa technického 
návrhu zateplenia, min. 4 ks / m².
V prípade pochybností ohľadom nosnosti podkladu je nutné vykonať skúšku na 
odtrhnutie hmoždiniek.
Príprava izolačných dosiek pod výstužnú vrstvu
Povrch dosiek musí byť bez námrazy, rovný, čistý a stabilný. Pre zaistenie dostatoč-
nej priľnavosti a vyrovnanie podkladu sa odporúča povrch prebrúsiť a povysávať.
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Prevedenie výstužnej vrstvy
Na vykonanie výstužnej vrstvy možno pristúpiť najskôr tri dni po nalepení izo-
lačných dosiek. Výstužnou vrstvou je armovacia sieťovina zo skleného vlákna, 
ponorená v lepidle.
Výstužnú vrstvu zhotovíme rovnomerným nanesením a rozotretím lepidla hladid-
lom (napr. Zubovým s rozmerom zubov 6-10 mm). Lepidlo možno nanášať mecha-
nicky pomocou stroja, napr. WAGNER PC 1030 (tryska 6 mm, rýchlosť 6, tlak 6 bar). 
Do čerstvo naneseného lepidla ponoríme výstužnú sieťovinu pomocou hladkého 
hladidla a súčasne hladko stierkujeme povrch. Je dôležité aby výstužná sieťovina 
bola neviditeľná a úplne ponorená do lepidla. Sieťovinu dávame s prekrytím o 
šírke min. 10 cm. Ponorenie sieťoviny a vyrovnanie výstužnej vrstvy vykonávame 
v jednej pracovnej operácii, bez opätovného nanášania lepidla.
Po zaschnutí lepidla brúsime prípadné nerovnosti, ktoré môžu brániť správnemu 
prevedeniu omietky.
Aby nedošlo k poškriabaniu, v rohoch otvorov musíme pod uhlom 45 stupňov 
vložiť dodatočné pásy sieťoviny s rozmermi min. 20x35 cm. Výstuže by mali byť 
položené pod riadnu výstužnou vrstvou.
Ukončovacie práce
K omietaniu možno pristúpiť po zaschnutí lepidla (cca. 3 dni) a až atmosférické 
podmienky budú spĺňať požiadavky podľa Technických listoch omietok. Pred 
omietaním je nutné na výstužnú vrstvu naniesť príslušnou podkladovou omietku. 

Spotreba
Presná spotreba materiálu je závislá na parametroch podkladu (okrem iného na 
stupni rovinatosti) a na použitej technológii lepenia izolačných dosiek.
Lepenie dosiek: od 4,0 do 5,0 kg / m².
Stierkovanie: od 3,0 do 4,0 kg / m². 

Balenie
Papierové vrecia 25 kg.

Dôležité dodatočné informácie 
• Nelepte teplý grafitový polystyrén. Vyhnite sa ohrievaniu grafitového polystyré-

nu počas montáže a tiež v čase počiatočného tuhnutia lepidla. Ohriaty grafitový 
polystyrén môže spôsobiť odtrhnutie polystyrénu od lepidla v ktorejkoľvek  
z vyššie uvedených fáz práce.

• Parametre lepidlá budú plne využité, keď lepidlo použijeme spolu s ostatnými 
časťami zatepľovacieho systému ATLAS.

• Pri práci je nutné používať ochranné sieťky na lešenie. Nevykonávajte práce za 
sneženia, dažďa a silného vetra.

• Pri montáži dosiek na slabých podkladoch s nosnosťou, ktorú je ťažko určiť 
(nestabilné, prašné, nesúdržné) odporúčame vykonať skúšku priľnavosti - v rôz-
nych miestach fasády nalepiť vhodné množstvo kociek polystyrénu s rozmermi  
10x10 cm a po 3 dňoch skontrolovať stav spojenia. Pevnosť spojenia je možné 
uznať ako dostatočnú, keď počas odstraňovania rúk sa polystyrén roztrhne. 
Keď sa kocka odtrhne spolu s lepidlom a vrstvou podkladu znamená to, že 
podklad nie je dostatočne nosný. Ďalším postupom v tomto prípade bude napr.  
Určenie spôsobu odstránenia slabej vrstvy, čo vyžaduje individuálne hodnotenie  
a analýzu a musí byť popísané v technickom návrhu zateplenia.

• Náradie čistite čistou vodou priamo po použití. Ťažko odstrániteľné zvyšky 
zavadnutého lepidla odstráňte prostriedkom ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ 
CEMENTOVÉ ZNEČISTENIA.

• Obsahuje cement. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ucho-
vávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Používajte ochranné rukavice, 
ochranný odev, ochranu očí a ochranu tváre. Pri styku s pokožkou (alebo vlasmi) 
ihneď odstráňte (vyzlečte) celý znečistený odev. Opláchnite kožu prúdom vody 
(osprchujte). Pri podráždení pokožky alebo vyrážky kontaktujte lekára (vyhľadajte 
lekársku pomoc). Pri zasiahnutí očí opatrne vyplachujte vodou niekoľko minút. 
Vyberte kontaktné šošovky (ak nasadené a je možné ich ľahko odstrániť). Ďalej 
vyplachujte. Postupujte v súlade s Bezpečnostným listom.

• Prepravujte a skladujte v uzavretých originálnych a označených obaloch, v su-
chých podmienkach, najlepšie na paletách. Vyhýbajte sa priamemu pôsobeniu 
slnečných lúčov. Skladujte v suchej, chladnej a dobre vetranej miestnosti, ďaleko 
od nekompatibilných materiálov (pozri oddiel 10 karty bezpečnostných údajov), 
nápojov a potravín. Chráňte pred vlhkosťou - výrobok nevratne tvrdne vply-
vom vlhkosti. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne 
nepriaznivé interakcie. Doba skladovateľnosti malty v podmienkach zhodných 
s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na 
obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002%.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie 
výrobku. Prácu s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými pred-
pismi a stavebnými zručnosťami. S vydaním tohto technického listu končí platnosť 
všetkých predchádzajúcich technických listov. Aktuálna dokumentácia k výrobku 
je k dispozícii na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2020-04-15 
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