
 

 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.  
   

Studená 3 

821 04 Bratislava 

Slovenská republika 
Tel.: +421 2 49228101 
E-mail: sternova@tsus.sk 
Webové stránky: :www.tsus.sk 
 

 
 

     Člen  

www.eota.eu 

 
 

Evropské technické 
posouzení  

ETA 14/0118 
ze dne 16. 5. 2014 

 

Všeobecná část 

Subjekt pro technické posuzování určený podle článku 29 nařízení (EU) č. 305/2011, jenž ETA 
vystavuje: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

  
Obchodní název stavebního výrobku NEW-THERM

®
 SYSTEM 

Výrobková skupina, do níž stavební 
výrobek spadá 
 
 

Kód výrobkové oblasti: 4 
Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou pro 
použití jako venkovní izolace stěn budov 

 
Výrobce 
 
 
 
 
 
 
 

 
PCC MORAVA-CHEM s.r.o. 
Leoše Janáčka 798/20 
737 01 Český Těšín 
Česká republika 
http://www.pccmorava-chem.cz 
 

Výrobní závod 
 
 
 
 
 
 

PCC MORAVA-CHEM s.r.o. 
Leoše Janáčka 798/20 
737 01 Český Těšín 
Česká republika 
 

Toto evropské technické posouzení 
obsahuje 

16 stran včetně tří příloh, které jsou nedílnou součástí 
tohoto posouzení. 
 

  
 

Toto evropské technické posouzení 
se vydává podle nařízení (EU) 
č. 305/2011 na základě 

ETAG 004, vydání z června 2013, sloužícího jako 
evropský dokument pro posuzování (EAD). 
 
 
 

Tato verze nahrazuje  
 

 

 

Určený 

 podle 

 článku 29 

 nařízení (EU)  

č.  305/2011 

Překlad z jazyka anglického 

http://www.tsus.sk/
http://www./


Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

Strana 2 ze 16 evropského technického posouzení ETA 14/0118, vydaného dne 16. 5. 2014 
 

Překlady tohoto evropského technického posouzení do jiných jazyků musejí plně odpovídat 
původnímu vystavenému dokumentu a jako takové mají být označeny. 

Toto evropské technické hodnocení se smí reprodukovat a šířit, včetně elektronických 
prostředků, výhradně vcelku (s výjimkou důvěrné přílohy/příloh, jak je uvedeno výše). Dílčí 
reprodukci však lze pořídit na základě písemného souhlasu subjektu pro technické posuzování, 
který posouzení vydal, tj. Technického a skúšobného ústavu stavebného. Každou dílčí 
reprodukci je třeba jako takovou označit. 

 
 

Specifická část 

1 Technický popis výrobku 

1.1 Všeobecně 

Výrobkem je vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation 
Composite System, zkr. ETICS) s omítkou – souprava sestávající ze složek továrně 
vyrobených výrobcem nebo dodavateli složek. Konečnou odpovědnost za všechny složky 
systému uvedené v tomto ETA nese výrobce systému ETICS. 

Souprava ETICS obsahuje prefabrikovaný izolační výrobek z desek z tvrdé polyuretanové 
pěny, který se na stěnu lepí nebo připevňuje mechanicky. Způsob připevňování a příslušné 
komponenty jsou uvedeny níže v tabulce. Izolační výrobek je opatřen omítkou sestávající 
z jedné nebo několika vrstev (nanášených na místě), z nichž jedna je vyztužena. Omítka se 
nanáší přímo na izolační panely bez vzduchové mezery nebo oddělovací vrstvy. 

Systém ETICS může obsahovat speciální uchycovací prvky (např. základové profily, rohové 
profily apod.) sloužící k montáži systému (spoje, otvory, rohy, parapety, lišty apod.). 
Posouzení a vlastnosti těchto komponent nejsou předmětem tohoto ETA, nicméně pokud 
jsou dodány jako součást soupravy, je výrobce ETICS odpovědný za příslušnou 
kompatibilitu a funkčnost v rámci systému. 
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1.2 Složení systému ETICS 

Tab. 1 – Složení systému ETICS 

 Součást 
(bližší popis, charakteristiky a vlastnosti součástí jsou uvedeny v 

oddíle 2.3) 

Pokrytí 
(kg/m

2
) 

Tloušťka 
(mm) 

Izolační 
materiály s 
příslušným 
způsobem 
uchycení 

Lepený (částečně nebo plně) systém ETICS s doplňkovými 
kotvami. Podle předpisu držitele ETA má minimální lepená 
plocha činit přinejmenším 40 %. V úvahu je třeba vzít i celostátní 
aplikační dokumenty. 

 Izolační produkt: 
Tvrdé polyuretanové (PUR) desky 
“TPD-PUR 30/40” podle normy EN 13165 
(charakteristika výrobku viz příloha 1) 

 Lepidlo: 

- NEW-THERM ST04 
Příprava: smísením 6,25 – 6,7 l vody s 25 kg práškové 
hmoty 
Složení: plniva, portlandský cement CEM R52,5, 
polyuretan, speciální přísady 

  

 Doplňkové kotvy 
viz seznam kotev na další straně 

 
 

 
 
 

/ 

 
 

 
 

2 – 5,5 
prášek 

 
 

 
 
 

20 – 200 
 
 
 
 
 

2 – 5 

Mechanicky připevněný systém ETICS s kotvami a doplňkovým 
lepidlem (viz bod 3.4.5) pro možné kombinace 
PUR/kotvy. Podle předpisu držitele ETA má minimální lepená 
plocha činit přinejmenším 40 %. V úvahu je třeba vzít i celostátní 
aplikační dokumenty. 

 Izolační výrobky 
Tvrdé polyuretanové (PUR) desky 
“TPD-PUR 30/40” podle normy EN 13165 
(charakteristika výrobku viz příloha 1) 

 Doplňkové lepidlo 

- NEW-THERM ST04 
Příprava: smísením 6,25 – 6,7 l vody s 25 kg práškové 
hmoty 
Složení: plniva, portlandský cement CEM R52,5, 
polyuretan, speciální přísady 

 Kotvy  
(seznam kotev a jejich charakteristiky jsou uvedeny v příloze 2) 

 

 

 

 
 
/ 

 
 
 
 

2 – 5,5 

(prášek) 

 

 

 

 

 

 
 

20 – 200 
 
 
 

 

2 – 5 

 

 

 
 

Základní 
vrstva 

 NEW-THERM ST04 

Příprava: smísením 6,25 – 6,7 l vody s 25 kg práškové hmoty 

Složení: plniva, portlandský cement CEM R52,5, polyuretan, 
speciální přísady  

3,45 
(prášek) 3,0 

Síťovina ze 
skelných 
vláken 

 Standardní síťovina ze skelných vláken: 
(charakteristika výrobku viz příloha 3) 
R 117 A 101 

(plošná hmotnost: min. 145 kg/m
2
, velikost ok 4,0 mm  4,5 

mm) 
R 131 A 101 

(plošná hmotnost: min. 160 kg/m
2
, velikost ok 3,5 mm  3,8 

mm) 

 

/ 

 

/ 
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Vyrovnávací 
vrstvy 

 NOVALITH PUTZGRUND: pigmentovaná tekutina připravená 
k použití 

(používá se pod svrchní vrstvu NOVALITH DECKPUTZ) 

0,15 (l/m
2
)  

 ARMASIL PUTZGRUND: pigmentovaná tekutina připravená k 
použití 

(používá se pod svrchní vrstvu ARMASIL DECKPUTZ) 

0,15 (l/m
2
)  

Svrchní 
vrstvy 

 Hotová pasta připravená k použití – silikátové pojivo 
NOVALITH DECKPUTZ 
(velikost částic 1,5, plavená struktura)  

 

2,5 Regulováno 
velikostí 
částic  Hotová pasta připravená k použití – silikátové pojivo 

ARMASIL DECKPUTZ 
(velikost částic 1,5, plavená struktura) 

 

2,5 

Pomocné 
materiály 

Zůstávají odpovědností výrobce 

 

2 Specifikace určeného/určených použití podle příslušného evropského 
dokumentu pro posuzování (nadále EAD) 

2.1 Určené použití 

Systém ETICS slouží k venkovní izolaci stěn budov. Stěny jsou vyrobeny ze zdiva (cihly, 
bloky, kameny apod.) nebo z betonu (lité na místě nebo prefabrikované panely). 
Charakteristiky stěn je třeba před použitím systému ETICS ověřit, zejména pokud jde o 
klasifikaci reakce na oheň a o připevňování systému, ať již lepením nebo mechanicky. 
Systém ETICS slouží k tomu, aby stěně, na které je připevněn, dodal tepelně izolační 
vlastnosti. 

Systém ETICS sestává z nenosných konstrukčních prvků. Nepřispívá přímo ke stabilitě 
stěny, na kterou je namontován, může však přispívat k její trvanlivosti, protože zvyšuje 
ochranu před povětrnostními vlivy. 

Systém ETICS lze montovat jak na nové svislé stěny, tak v rámci modernizace i na 
současné stěny. Také jej lze montovat na horizontální nebo nakloněné plochy, pokud nejsou 
vystaveny atmosférickým srážkám. 

Systém ETICS není určen zajištění vzduchotěsnost stavební konstrukce. 

Volba metody připevnění závisí na charakteristikách podkladu, jenž může vyžadovat 
přípravu (viz ETAG 004 bod 7.2.1), kterou je třeba provést v souladu s platnými celostátními 
předpisy 

Ustanovení v tomto evropském technickém posouzení (ETA) vycházejí z předpokládané 
funkční životnosti alespoň 25  let, za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro balení, 
dopravu, skladování a montáž stanovené v oddílech 4.2, 5.1 a 5.2 a rovněž tak i podmínky 
používání, údržby a oprav. Na údaje týkající se funkční životnosti nelze pohlížet jako na 
záruku ze strany výrobce nebo subjektu pro technické posuzování; slouží pouze jako vodítko 
při volbě vhodných výrobků vzhledem k ekonomicky přijatelné funkční životnosti stavby. 

Systém ETICS spadá do kategorie S/W2 podle Technické zprávy EOTA č. 034. 

2.2 Výroba 

Toto evropské technické posouzení se vydává pro systém ETICS na základě dohodnutých 
údajů a informací uložených u subjektu pro technické posuzování, tj. u Technického a 
skúšobného ústavu stavebného, který identifikoval ETICS, jenž je předmětem tohoto 
posouzení a zhodnocení. Veškeré změny systému ETICS nebo výrobního postupu, v jejichž 
důsledku mohou být tyto uložené údaje či informace nesprávné, je třeba před tím, než budou 
zavedeny, subjektu pro technické posuzování, tj. Technickému a skúšobnému ústavu 
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stavebnému, oznámit. Subjekt pro technické posuzování, tj. Technický a skúšobný ústav 
stavebný, rozhodne, zda tyto změny mohou nebo nemohou ovlivnit ETA a tedy i platnost 
označení CE stanovenou na základě ETA, a pokud ano, zda je nezbytné další posouzení či 
změny v ETA. 

2.3 Design a montáž 

Montážní návod včetně speciálních montážních metod a požadavky na kvalifikaci 
pracovníků jsou uvedeny v technické dokumentaci výrobce 

Design, montáž a provedení systému ETICS musí být ve shodě s celostátními dokumenty; 
tyto dokumenty a úroveň jejich implementace jsou ovšem v jednotlivých členských státech 
různé. Proto se při posuzování a prohlášení o funkčních vlastnostech vychází z 
všeobecných předpokladů uvedených v oddílech 7.1 a 7.2 dokumentu ETAG 004, použitého 
jako EAD, kde je shrnuto, jak se mají informace uvedené v ETA a v příbuzných 
dokumentech při postupu stavby používat, a kde se uvádí, jak mají jednotlivé zúčastněné 
strany postupovat, pokud chybějí normativní dokumenty. 

2.4 Balení, doprava a skladování 

Informace k balení, dopravě a skladování jsou uvedeny v technické dokumentaci výrobce. Je 
povinností výrobce/ů zajistit, aby se všichni zainteresovaní účastníci s těmito informacemi 
obeznámili. 

2.5 Použití, údržba a opravy 

Svrchní vrstvu je třeba obvyklým způsobem udržovat, aby se plně zachovaly funkční 
vlastnosti systému ETICS. 

Údržba zahrnuje přinejmenším: 

- vizuální kontrolu systému, 

- opravu zjištěných poškozených míst, 

- běžnou údržbu výrobků tohoto druhu upravenou tak, aby byla se systémem ETICS 
kompatibilní (případně po umytí nebo přípravě pro tento účel). 

Veškeré potřebné opravy je třeba provést ihned potom, co bylo poškození zjištěno. 

Je důležité, aby bylo možno údržbu provést pokud možno s použitím snadno dostupných 
výrobků a takovým způsobem, aby vzhled zůstal nenarušený. Použít se smějí pouze takové 
výrobky, které jsou se systémem ETICS kompatibilní. 

Informace o použití, údržbě a opravách jsou uvedeny v technické dokumentaci výrobce. Je 
zodpovědností výrobce (výrobců) zajistit, aby tato ustanovení byla pro všechny zúčastněné 
snadno přístupná. 

 

3 Funkční vlastnosti výrobku a odkaz na metody použité při posuzování 

3.0 Funkční vlastnosti soupravy, jak jsou v tomto oddíle popsány, platí pouze za 
předpokladu, že součásti soupravy vyhovují požadavkům v přílohách 1-3. 

3.1 Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) 

Neuplatňuje se. 

3.2 Bezpečnost v případě požáru (BWR 2) 

3.2.1 Reakce na oheň (ETAG 004, bod 5.1.2.1; EN 13501-1) 
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Tab. 2: Klasifikace reakce na oheň pro ETICS "NEW-THERM
®
 SYSTEM" – konfigurace 

Konfigurace 
Max. obsah 

organických látek 

Obsah 
samozhášivých 

přísad 

Eurotřída podle 
normy EN 
13501-1 

Lepidlo: 
NEW-THERM ST04 

Základní vrstva: 

(4,6 ± 0,6) % 

(naměřeno 4,56 %) 

Svrchní vrstva: 

(6,35 ± 0,6) % 

(naměřeno 6,76 %) 

Základní vrstva: 0 
% 

Svrchní vrstva: 0 % 

C-s2, d0 

TPD-PUR 30/40 (EN 13165) 
tloušťka 20 – 100 mm 
reakce na oheň E 
deklarovaná hustota 32 – 35 kg/m

2
 

Základní vrstva: 
NEW-THERM ST04 

Síťovina ze skelných vláken: 
R 117 A 101 a R 131 A 101 
plošná hmotnost 
145 – 160 g/m

2
 + 8 % 

Vyrovnávací vrstvy: 
NOVALITH PUTZGRUND 
ARMASIL PUTZGRUND 

Svrchní vrstva:  
NOVALITH DECKPUTZ 
ARMASIL DECKPUTZ 

Lepidlo: 
NEW-THERM ST04 

Základní vrstva: 

(4,6 ± 0,6) % 

(naměřeno 4,56 %) 

Svrchní vrstva: 

(6,35 ± 0,6) % 

(naměřeno 6,76 %) 

Základní vrstva: 0 
% 

Svrchní vrstva: 0 % 

Funkční 
vlastnosti nebyly 

stanoveny 

(no performance 
determined, 

NPD) 

TPD-PUR 30/40 (EN 13165) 
tloušťka 101 – 200 mm 
reakce na oheň E 
deklarovaná hustota 32 – 35 kg/m

2
 

Základní vrstva: 
NEW-THERM ST04 

Síťovina ze skelných vláken: 
R 117 A 101 a R 131 A 101 
plošná hmotnost 
145 – 160 g/m

2
 + 8 % 

Vyrovnávací vrstva: 
NOVALITH PUTZGRUND 
ARMASIL PUTZGRUND 

Svrchní vrstva:  
NOVALITH DECKPUTZ 
ARMASIL DECKPUTZ 

Montáž a připevnění: 

Posouzení reakce na oheň vychází ze zkoušek s maximální tloušťkou izolační vrstvy 100 mm, 
STN EN ISO 11925-2, a s izolačním materiálem o deklarované plošné hmotnosti 32 – 35 kg/m

2
, se 

základní vrstvou o obsahu organických látek (4,6 + 0,6) % a s omítkovým systémem o maximálním 
obsahu organických látek ve svrchní vrstvě (6,35 ± 0,6) % a s tloušťkou 1,5 mm. 

Tento systém ETICS je pro zkoušku SBI namontován přímo na kalciumsilikátový sádrokartonový 
podklad o minimální hustotě 820 kg/m

2
. 

Instalaci systému ETICS provedl výrobce (držitel posouzení) podle specifikací (instrukčního listu) 
výrobce za použití jednoduché vrstvy skelné síťoviny na celém zkušebním vzorku (tj. bez překryvu 
síťoviny). 

Zkušební vzorky byly prefabrikované a neobsahovaly spoje. Hrany panelů s výjimkou horní a spodní 
hrany byly omítnuté. 

Kotvy nebyly ve zkoušeném systému ETICS obsaženy, protože výsledek zkoušky neovlivňují. 

Je ovšem třeba mít na paměti, že v některých členských státech není klasifikace na základě zkoušky 
SBI uznávána. Mohou být vyžadovány další zkoušky, např. zkoušky ve velkém měřítku k prokázání 
shody s požárními předpisy daného členského státu. 



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 

Strana 7 ze 16 evropského technického posouzení ETA 14/0118, vydaného dne 16. 5. 2014 
 

Také hrany systému ETICS musejí být vždy chráněny proti ohni. 

Pozn.: Pro fasády nebyl evropský požární scénář stanoven. V některých členských státech nemusí být klasifikace 
systému podle normy EN13501-1 pro použití na fasádách dostatečná. Až do doby, kdy bude současný evropský 
klasifikační systém doplněn, může být k tomu, aby byly splněny právní předpisy daného členského státu, zapotřebí 
ještě další posouzení systému ETICS podle vnitrostátních požadavků (např. na základě zkoušek ve velkém 
měřítku). 

 

3.3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (BWR 3) 

3.3.1 Nasákavost (ETAG 004, bod 5.1.3.1) 

Tab. 3: Nasákavost základní vrstvy 

 
Absorpce vody po 24 hod 

< 0,5 kg/m
2
  0,5 kg/m

2
 

Základní vrstva NEW-THERM ST04 X  

Tab. 4: Nasákavost omítkových systémů 

Základní vrstva 

NEW-THERM ST04 

Absorpce vody po 24 hod 

< 0,5 kg/m
2
  0,5 kg/m

2
 

Omítkové systémy: 
základní vrstva 

+ 
vyrovnávací vrstvy podle bodu 

1.1 
+ 

svrchní vrstvy uvedené dále: 

NOVALITH DECKPUTZ X  

ARMASIL DECKPUTZ X  

 

3.3.2 Vodotěsnost (ETAG 004, bod 5.1.3.2) 

3.3.2.1 Tepelně vlhkostní chování (ETAG 004, bod 5.1.3.2.1) 

Tepelně vlhkostní cykly byly provedeny na rámu. Během zkoušky nebyla zjištěna žádná z 
níže uvedených vad: 

- puchýře nebo odlupování kterékoli svrchní vrstvy, 

- porušení nebo trhliny související se spárami mezi izolačními deskami nebo profily 
zabudovanými do systému ETICS, 

- oddělení omítky, 

- trhliny umožňující pronikání vody do izolační vrstvy (obvykle ne větší než 0,2 mm). 

Systém ETICS tedy při zkoušce vyhověl bez závad a je hodnocen jako odolný vůči tepelně 
vlhkostním cyklům. 

3.3.2.2 Chování při zmrazování – rozmrazování (ETAG 004, bod 5.1.3.2.1) 

Množství vody pohlcené během 24 hodin v základní vrstvě systému ETICS je nižší než 
0,5 kg/m

2
,
 
takže příslušná/é konfigurace systému je hodnocena (jsou hodnoceny) jako 

odolná/é vůči cyklu zmrazování – rozmrazování. 

Mimoto byla jako odolná vůči cyklu zmrazování – rozmrazování posouzena simulovanou 
metodou (ETAG 004 bod 5.1.3.2.2) také vyztužená základní vrstva. 

Jako odolný vůči cyklu zmrazování – rozmrazování byl simulovanou metodou (ETAG 004 
bod 5.1.3.2.2) posouzen také omítkový systém se svrchním nátěrem ARMASIL DECKPUTZ. 

3.3.3 Odolnost proti rázu (ETAG 004, bod 5.1.3.3) 

Odolnost proti rázu tvrdého tělesa (3 jouly a 10 joulů) vede k těmto užitným kategoriím. 
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Tab. 5: Užité kategorie systému ETICS podle odolnosti proti rázu 

Základní vrstva: NEW-THERM ST04 Jednoduchá standardní síťovina 

Omítkové systémy: 
základní vrstva uvedená výše 

+ 
vyrovnávací vrstvy podle bodu 1.1 

+ 
svrchní vrstvy uvedené dále: 

NOVALITH DECKPUTZ 

Kategorie III 

ARMASIL DECKPUTZ 

 

3.3.4 Propustnost vodních par (ETAG 004, bod 5.1.3.4) 

Tab. 6: Propustnost omítkových systémů pro vodní páry 

Základní vrstva: NEW-THERM ST04 Ekvivalentní tloušťka vzduchu (m) 

Omítkové systémy: 

základní vrstva uvedená výše 

+ 

vyrovnávací vrstvy podle bodu 1.1 
+ 

svrchní vrstvy uvedené dále: 

NOVALITH DECKPUTZ 

≤ 2,0 
(výsledky zkoušek získané se svrchní 

vrstvou NOVALITH DECKPUTZ, plavená 
struktura, velikost částic 1,5 mm: 0,23 

mm) 

ARMASIL DECKPUTZ 

≤ 2,0 

(výsledky zkoušek získané se svrchní 
vrstvou ARMASIL DECKPUTZ, plavená 
struktura, velikost částic 1,5 mm: 0,46 

mm) 

 

3.3.5 Uvolňování nebezpečných látek (ETAG 004 bod 5.1.3.5, EOTA T034) 

Držitel ETA předložil písemné prohlášení. 

Vedle specifických ustanovení o nebezpečných látkách uvedených v tomto evropském 
technickém posouzení se na soupravu mohou vztahovat i další požadavky spadající do této 
kategorie, jako jsou transponované evropské právní předpisy, vnitrostátní právní předpisy a 
administrativní ustanovení. K dosažení souladu s požadavky nařízení EU o stavebních 
výrobcích musejí být splněny i tyto požadavky, a to v rozsahu, ve kterém se uplatňují. 

 

3.4 Bezpečnost a přístupnost při použití (BWR 4) 

3.4.1 Soudržnost mezi základní vrstvou a izolačním PUR výrobkem (ETAG 004, bod 
5.1.4.1.1) 

Tab. 7: Soudržnost mezi základní vrstvou NEW-THERM ST04 a izolačním výrobkem TPD-PUR 30/40 

Stav 

výchozí 
po tepelně vlhkostních cyklech 

(na rámu) 

po cyklech zmrazování-
rozmrazování 

(na vzorcích) 

 0,08 MPa 

(adhezivní prasknutí) 

 0,08 MPa 

(kohezivní prasknutí) 

 0,08 MPa 

(adhezivní prasknutí) 
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3.4.2 Soudržnost mezi adhezivem a podkladem resp. izolačním výrobkem (ETAG 
004, body 5.1.4.1.2 a 5.1.4.1.3) 

Tab. 8: Soudržnost mezi adhezivem NEW-THERM ST04 a podkladem/TPD-PUR 30/40 

  Stav 

  

výchozí 

48 h ponor 

ve vodě + 2 h 

23 ºC/50% RH 

48 h ponor 

ve vodě + 

7 dní 

23 ºC/50% RH 

NEW-THERM ST04 

Beton  0,25 MPa  0,08 MPa  0,25 MPa 

TPD-PUR 30/40  0,08 MPa  0,03 MPa  0,08 MPa 

Systém ETICS je třeba na podklad namontovat s nátěrem adheziva na tyto minimální 
plochy: 

Tab. 9: Minimální soudržná plocha adheziva NEW-THERM ST04 na podkladu 

 Pevnost v tahu kolmo k rovině izolační desky 

 150 kPa 

NEW-THERM ST04 40 % 

 

3.4.3 Soudržnost po stárnutí (ETAG 004, bod 5.1.7.1) 

Tab. 10: Soudržnost omítkových systémů po stárnutí 

Základní vrstva: NEW-THERM ST04 

po 7 dnech ponoru 
ve vodě + 7 dní 

  23 

ºC/50% RH  (na 

vzorcích) 

po cyklech 
zmrazování-

rozmrazování 

Omítkové systémy: 

základní vrstva 

+ 

vyrovnávací vrstvy podle bodu 1.1 
+ 

svrchní vrstvy uvedené dále: 

NOVALITH DECKPUTZ 

 0,08 MPa 

nevyžaduje se 

ARMASIL DECKPUTZ  0,08 MPa 

 

3.4.4 Pevnost připevnění (ETAG 004, bod 5.1.4.2) 

Zkouška se nevyžaduje (bez omezení délky ETICS), jelikož systém ETICS splňuje tato 
kritéria: 

- Soudržná plocha přesahuje u mechanicky připevňovaných systémů s doplňkovým 
adhezivem 40 %. 

- E × d = 573,5 N/mm < 50 000 N/mm, kde E je modul pružnosti základní vrstvy NEW-
THERM ST04 bez skelné síťoviny a d je střední tloušťka suché základní vrstvy NEW-
THERM ST04. 

 

3.4.5 Odolnost proti zatížení větrem (ETAG 004, bod 5.1.4.3) 

Bezpečnost používání systému ETICS mechanicky připevněného pomocí kotev 
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Hodnoty v tabulkách platí pouze pro kombinaci (obchodní název kotvy)/(charakteristiky TPD-
PUR 30/40 ) uvedenou v prvních řádcích jednotlivých tabulek. 

Tab. 11:Zatížení při porušení u kombinace kotev uvedených v prvním řádku tabulky 

Kotvy, pro něž platí následující zatížení 
při porušení 

Obchodní název 

Bravoll PTH 60/8-La 
Bravoll PTH-KZ 60/8 
Fisher termoz 8 SV 
Fisher termofix CF 8 
Fisher TERMOZ 8 U 
Fisher TERMOZ 8 UZ 
Koelner KI8M 
Koelner TFIX-8M 
Bravoll PTH-S 
Bravoll PTH-SX 
ejotherm NT U 
ejotherm STR U 

Průměr destičky (mm)  60 

Charakteristiky TPD-PUR 30/40, pro 
které platí následující zatížení při 
porušení 

Tloušťka (mm)  20 

Pevnost v tahu kolmo k čelu 
(kPa) 

 150 

Zatížení při 
porušení (N) 

Kotvy umístěné na tělese TPD-PUR 30/40 
(zkouška vytahováním připevňovacích 
prostředků) 

Rpanel: 
minimální: 
průměrné: 

280 
300 

Kotvy umístěné ve spárách TPD-PUR 
30/40 
(statická zkouška pěnovým blokem) 

Rjoint: 
minimální: 
průměrné: 

111,7 
120,5 

 

Tab. 12: Zatížení při porušení u kombinace kotev uvedených v prvním řádku tabulky 

Kotvy, pro něž platí následující zatížení 
při porušení 

Obchodní název 

EJOT H1 eco 
Koelner KI8M 
Koelner TFIX-8M 
Bravoll PTH-S 
ejotherm NT U 
ejotherm STR U 

Průměr destičky (mm)  60 

Charakteristiky TPD-PUR 30/40, pro 
které platí následující zatížení při 
porušení 

Tloušťka (mm)  80 

Pevnost v tahu kolmo k čelu 
(kPa) 

 150 

Zatížení při 
porušení (N) 

Kotvy umístěné na tělese TPD-PUR 30/40 
(zkouška vytahováním připevňovacích 
prostředků) 

Rpanel: 
minimální: 
průměrné:  

600 
610 

Kotvy umístěné ve spárách TPD-PUR 
30/40 
(statická zkouška pěnovým blokem) 

Rjoint: 
minimální: 
průměrné: 

511,7 
570 

 

 
Odolnost systému ETICS proti zatížení větrem Rd se vypočítá podle vzorce 
 

Rd = [Rpanel x npanel + Rjoint x njoint] / m 

 
npanel je počet (na m

2
) kotev umístěných v tělese izolačního výrobku

 

njoint je počet (na m
2
) kotev umístěných ve spárách, 

m je celostátní bezpečnostní koeficient. 
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3.4.5 Zkouška pásu omítky tahem (ETAG 004, bod 5.5.4.1) 

Průměrná šířka trhliny v základní vrstvě NEW-THERM ST04 se skelnou tkaninou R117 A 101 
měřená při hodnotě napětí omítky 2 % činí ve směru osnovy 0,34 mm a ve směru útku zhruba 
0,26 mm. 

Se žádnými ostatními kombinacemi nebyla zkouška šířky trhliny (pevnost v tahu pásu 
omítky) provedena: parametry nebyly stanoveny. 

 

3.5 Ochrana proti hluku (BWR 5) 

3.5.1 Izolace proti vzdušnému hluku (ETAG 004, bod 5.1.5.1) 

Funkční vlastnosti nebyly stanoveny. 

 

3.6 Úspora energie a ochrana tepla (BWR 6) 

3.6.1 Tepelný odpor (ETAG 004, bod 5.1.6.1) 

Prostup tepla podkladovou stěnou pokrytou systémem ETICS se vypočítá podle normy EN 
ISO 6946 pomocí vzorce 

Uc = U + np .  

kde np .   se uvažuje pouze tehdy, je-li větší než 0,04 W/(m
2
.K), 

Uc  celkový (korigovaný) prostup tepla pokrytou stěnou (W/(m
2
.K)), 

n  počet kotev (procházejících izolačním výrobkem) na m
2
, 

p  místní vliv tepelného mostu tvořeného kotvou. Pokud nejsou uvedeny v 
ETA kotvy, lze použít tyto hodnoty: 

= 0,002 W/K u kotev s nerezovým šroubem krytým plastovými kotvami a 

u kotev se vzduchovou mezerou u hlavy šroubu ( np . zanedbatelné 

při n < 20), 
= 0,004 W/K u kotev s pozinkovaným ocelovým šroubem s hlavou 

krytou plastem ( np . zanedbatelné při n < 10), 

= zanedbatelné u kotev s plastovými hřeby (ať již vyztuženými nebo 
nevyztuženými skelnými vlákny …), 

U  prostup tepla u současné (current) části pokryté stěny (s výjimkou 
tepelných mostů) (W/ (m2.K)) stanovený podle vzorce 

sisesubstraterenderi RRRRR 


1
  Uc  

kde Ri  tepelný odpor izolačního výrobku (podle prohlášení s odkazem na normu 
EN 13163) v (m

2
.K)/W, 

Rrender  tepelný odpor omítky (zhruba 0,02 (m
2
.K)/W resp. stanovený zkouškou 

podle normy EN 12667 nebo EN 12664), 

Rsubstrate tepelný odpor podkladu budovy (beton, zdivo apod.) v (m
2
.K)/W, 

Rse vnější povrchový tepelný odpor v (m
2
.K)/W, 

Rsi vnitřní povrchový tepelný odpor v (m
2
.K)/W. 

Hodnota tepelného odporu izolačních výrobků musí být uvedena v dokumentaci výrobce 
spolu s možným rozmezím tlouštěk. Pokud jsou v systému ETICS použity kotvy, musí být 
uvedena i jejich bodová tepelná vodivost. 

3.7 Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7) 

Funkční vlastnosti nebyly stanoveny. 
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4 Použitý systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (systém AVCP), s 
odkazem na příslušné právní předpisy 

Podle rozhodnutí Evropské komise 97/556/ES ve znění rozhodnutí Evropské komise 
2001/596/ES platí systémy posuzování a ověřování vlastností systému (assessment 
and verification of constancy of performance, AVCP) – blíže popsané v příloze 
nařízení (EU) č. 305/2011) – 1 a 2+. 

Tab. 13:Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností 

Výrobek (výrobky) Určené/á použití Úroveň/úrovně nebo 
třída/y 

(reakce na oheň) 

Systém/y 

Vnější kompozitní 
systémy/soupravy pro 
tepelnou izolaci (ETICS) 
s omítkou 

na venkovní stěnu, na niž 
se vztahují požární 
předpisy 

A1 
(1)

, A2 
(1)

, B
 (1)

, C 
(1) 

 
1 
 

A1 
(2)

, A2 
(2)

, B
 (2)

, C 
(2)

, 
D, E, (A1 - E) 

(3)
, F 

2+ 

 na venkovní stěnu, na niž 
se nevztahují požární 
předpisy 

všechny 2+ 

(1) Výrobky a materiály, kde některé zřetelně identifikovatelné stadium výrobního postupu vede ke zlepšení klasifikace reakce na 
požár (např. přídavek samozhášivé látky nebo omezení organického materiálu). 

(2) Výrobky a materiály, které nespadají pod pozn.(1). 

(3) Výrobky a materiály, u nichž není zkoušení reakce na oheň zapotřebí (např. výrobky a materiály třídy A1 podle rozhodnutí Komise 
96/603/ES). 

 

5 Technické údaje potřebné k zavedení systému AVCP, jak je zajišťuje příslušný 
EAD 

Aby mohl notifikovaný orgán provést hodnocení shody, musí subjekt pro technické 
posuzování, který vystavuje ETA, poskytnout níže rozvedené údaje. Tyto informace 
společně s dokumentem ES "Pokyny B" tvoří obecně základ, z něhož notifikovaný orgán 
vychází při posuzování tovární výrobní kontroly (factory production control, FPC). 

Tyto informace nejprve vypracuje nebo shromáždí subjekt pro technické posuzování a 
dohodne je s výrobcem. Požaduje se tento druh informací: 

1) ETA 

Pokud se požaduje důvěrnost informací, odkáže ETA na technickou dokumentaci výrobce, v níž 
jsou tyto informace obsaženy. 

2) Základní výrobní postup 

Základní výrobní postup je popsán dostatečně podrobně na to, aby napomáhal při uplatňování 
navrhovaných metod FPC. 

Jednotlivé složky systému ETICS se obecně vyrábějí běžnými metodami. Všechny kritické 
procesy nebo způsoby zpracování složek s vlivem na funkční vlastnosti jsou v dokumentaci 
výrobce osvětleny. 

3) Specifikace výrobku a materiálů 

Dokumentace výrobce obsahuje: 

- podrobné výkresy (včetně případných výrobních tolerancí), 

- specifikace a deklarace vstupních materiálů (surovin), 

- odkazy na evropské nebo mezinárodní normy, 

- technické listy. 
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4) Kontrolní plán (jako součást FPC) 

Výrobce a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., dohodli společně kontrolní plán, který je 
uložen u Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., v dokumentaci k ETA.     Tento 
kontrolní plán specifikuje druh a četnost kontrol a zkoušek prováděných v průběhu výroby a na 
konečném výrobku. Sem spadají takové výrobní kontroly vlastností, které již v pozdějším stadiu 
provést nelze, a kontroly konečného výrobku. 

Podle kontrolního plánu se také zkoušejí výrobky, jež výrobce systému ETICS nevyrábí. 
Notifikovanému orgánu je třeba prokázat, že systém FPC obsahuje prvky zajišťující, že výrobce 
systému ETICS odebírá od svého dodavatele či dodavatelů výrobky vyhovující kontrolnímu 
plánu. 

V případech, kdy dodavatel materiály nebo součásti nevyrábí a nezkouší dohodnutými 
metodami, pak tam, kde to přichází v úvahu, je výrobce systému ETICS před převzetím podrobí 
příslušným kontrolám a zkouškám. 

V případech, kdy ustanovení evropského technického posuzování a jeho kontrolního plánu již 
nejsou dodržovány, notifikovaný orgán certifikát odejme a neprodleně o tom Technický a 
skúšobný ústav stavebný, n. o., uvědomí. 
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Příloha 1: Charakteristiky izolačních výrobků 

 

Tab. 14: Charakteristiky TPD-PUR 30/40 

Obchodní název 

TPD-PUR 30/40 
Kód označení podle normy EN 13 165: 
PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-
WL(P)0,5-WS(P)0,5-MU(20) 

Reakce na oheň 
podle normy EN 13501-1 

Hustota (kg.m
3
) 

Maximální tloušťka 
(mm) 

Třída 

dw = 20 – 200 mm 32 – 35 200 E 

Objemová hmotnost podle EN 1602 32 – 35 kg/m
3
 

Šířka, tolerance 600 mm ± 5 mm 

Délka, tolerance 1000 mm ± 7,5 mm 

Tloušťka PUR-EN 13165-T2 

Pravoúhlost podle normy EN 8214 max. 6 mm/m 

Plochost podle normy EN 825 max. 5 mm 

Krátkodobá nasákavost při 
částečném ponoření dle EN 1609 
  

max. 0,5 kg/m
3 
 

Dlouhodobá nasákavost při 
částečném ponoření dle EN 12087 
  

max. 0,5 kg/m
3 
 

Součinitel difuzní vodivosti vodní 
páry (μ) 
podle normy EN 12086 

20 

Rozměrová 
stálost za 

určených teplotních 
a vlhkostních 
podmínek podle 
normy EN 1604 

max. ± 2 % 

Pevnost v tlaku  
podle normy EN 1602 

min. 150 kPa 

Pevnosti v tahu kolmo k rovině 
desky podle normy EN 1607 

min. 150 kPa 

Pevnost ve smyku  
podle normy EN 12090 

min. 0,02 N/mm
2 
 

Modul pružnosti ve smyku  
podle normy EN 12090 

min. 1,0 N/mm
2 
 

Tepelný odpor 
se vypočítá podle vzorce: 

Rins = dins  ins
-1

 

Rins  je tepelný odpor TPD-PUR 30/40 
dins je tloušťka TPD-PUR 30/40 (m) 

ins je max. 0,022 W/(m·K) (deklarovaná 
hodnota) 
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Příloha 2: Popis a charakteristika kotev 

Tab. 15: Odkaz na dokumenty ETA pro kotvy použité v systému ETICS 

Obchodní název 
Popis 

Tuhost destičky/odolnost proti 
zatížení kotevní destičky 

Průměr 
destičky 

(mm) 

Charakteristická 
odolnost podkladu 

podle 

Fisher termoz 8 SV 

Šroubovací kotva (polyamid) s ocelovým 
šroubem 
1,1 kN/mm/2,13 kN 
Použití kategorie: A, B, C, D, E 

60 ETA-06/0180 

Fisher TERMOFIX CF 8 

Přibíjecí plastová kotva s ocelovým hřebem 

0,5 kN/mm/1,65 kN 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-07/0287 

Fisher TERMOZ 8 N 
Fisher TERMOZ 8 NZ 

Přibíjecí plastová kotva s ocelovým 
hřebem 
Šroubovací plastová kotva s ocelovým 
šroubem a plastovou hlavou 
0,5 kN/mm/1,34 kN 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-03/0019 

Fisher TERMOZ 8 U 
Fisher TERMOZ 8 UZ 

Šroubovací plastová kotva s ocelovým 
šroubem a plastovou hlavou 
0,5 kN/mm/2,45 kN 
Použití kategorie: A, B, C, E 

60 ETA-02/0019 

KOELNER KI8M 

Přibíjecí plastová kotva s ocelovým hřebem 
1,21 kN/mm/2,32 Kn 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-06/0191 

KOELNER TFIX-8M 
1,0 kN/mm/1,75 kN 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-07/0336 

Bravoll PTH 60/8-La 
Bravoll PTH-KZ 60/8 

Přibíjecí kotva s polyamidovým (PTH-KZ) 
(ocel–PTH-KZ) hřebem a plastovou 
hlavou 
0,4 kN/mm/1,6 kN 
Použití kategorie (Bravoll PTH 60/8): A, B 
Použití kategorie (Bravoll PTH 60/8): A, 
B, C, D 

60 ETA-05/0055 

Bravoll PTH-S 

Šroubovací plastová kotva s ocelovým 
šroubem 
0,5 kN/mm/1,8 kN 
Použití kategorie: A, B, C, D, E 

60 ETA-10/0028 

Bravoll PTH-SX 
Přibíjecí plastová kotva 
0,5 kN/mm/1,8 kN 
Použití kategorie: A, B, C, D, E 

60 ETA-10/0028 

Ejotherm NTK U 

Přibíjecí kotva s polyamidovým hřebem a 
plastovou hlavou 
0,5 kN/mm/1,44 kN 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-07/0026 

ejotherm NT U 

Přibíjecí plastová kotva s ocelovým 
hřebem 
0,6 kN/mm/2,43 kN 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-05/0009 

Ejotherm STR U 

Šroubovací plastová kotva s ocelovým 
šroubem a plastovou hlavou 
0,6 kN/mm/2,08 kN 
Použití kategorie: A, B, C, D, E 

60 ETA-04/0023 

EJOT H1 eco 

Přibíjecí plastová kotva s ocelovým 
hřebem 
0,6 kN/mm/1,4 kN 
Použití kategorie: A, B, C 

60 ETA-11/0192 

Pozn.: Kotvy v tab. 15 a TPD-PUR 30/40 jsou kombinovány podle tab. 11 a tab. 12 tohoto ETA (v závislosti a tloušťce použitého TPD-PUR 30/40). 
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Příloha 3: Popis a charakteristiky výztuhy 

 

Tab. 3: Popis a charakteristiky výztuhy R117 A101 

Obchodní název Popis Odolnost po ponoření do alkalického roztoku 
(ETAG 004 bod 5.6.7.1) 

Zbytková pevnost po 
stárnutí (N/mm) 

Relativní zbytková 
odolnost: % (po stárnutí) 
pevnosti v dodaném stavu 

Osnova Útek Osnova Útek 

R117 A101 

Standardní síťovina 

Velikost oka: 

4,0 mm  4,5 mm 

plošná hmotnost: 

min. 145 kg/m
2
 

 20  50 

 

Tab. 17: Popis a charakteristiky výztuhy R131 A101 

Obchodní název Popis Odolnost po ponoření do alkalického roztoku 
(ETAG 004 bod 5.6.7.1) 

Zbytková pevnost po 
stárnutí (N/mm) 

Relativní zbytková 
odolnost: % (po stárnutí) 
pevnosti v dodaném stavu 

Osnova Útek Osnova Útek 

R131 A101 

Standardní síťovina 

Velikost oka: 3,5 

mm  3,8 mm 

plošná hmotnost: 
min. 160 kg/m

2
 

 20   50 

 


