
3  cm:  1,50  kg 
3  cm:  4,50  kg 
10  cm:  5,90  kg 
15  cm:  6,80  kg

–  Vysoká  odolnost  vůči  UV  záření.

-  tloušťka  20.00cm  =  5,25

-  tloušťka  EPS  15.00cm  =  150 
-  tloušťka  EPS  20.00cm  =  200

   složkou. 
– Délka  2  metry. –  Třída  reakce  na  oheň  –  E

-  tloušťka  10.00cm  =  2,60

-  tloušťka  EPS  10.00cm  =  100

–  Tloušťka  polymerové  omítky  3mm  nebo  6mm  (příplatek  10%)

PŘÍSLUŠENSTVÍ  –  ŠAMBRÁNY

20  cm:  7,80  kg

–  Povrch  lze  přetírat  exteriérovými  barvami.

TERMO  PANELY

–  Rozměry:  120x50,  200x50

–  Není  potřebná  žádná  omítková  síť,  protože  povrch  termo  panelů  je  odolný  vůči  pevnosti  
v  tahu  díky  polymerové  omítce  na  akrylátové  bázi  -  CS(10)100  –  Třída  reakce  na  oheň  

-  tloušťka  15.00cm  =  3,90

–  Váha  produktů  120  x  50 :  -  při  tloušťce  EPS  
–  Váha  produktů  200  x  50 :  -  při  tloušťce  tloušťce  EPS  

–  Povrch  je  pokryt  elastickou  omítkou  na  bázi  akrylátové  emulze  s  kalcitovou  výplňovou

-  tloušťka  3.00  cm  =  0,75

–  Mimořádně  významně  přispěje  k  prevenci  tepelných  ztrát

-  U  ploch  nad  20m2  se  doporučuje kotvení.

–  Pevnost  v  tlaku  (min  10%)  Deformace  Kpa

   i speciálně  v  požadovaných  hustotách. 
–  Deklarovaný  tepelný  odpor  RD(m2 .KW-1)  pro  Termo  panely

–  Všechny  exteriérové  lišty  se  vyrábějí  s  polystyrenu  EPS  o  vysoké  hustotě  -  30  kg/m3.

–  Životnost  je  ekvivalentní  životnosti  budovy.

–  Termo  panely  se  vyrábějí  s  polystyrenu  EPS  o  vysoké  hustotě  -  30  kg/m3.  Umíme  vyrábět

   nedeformují  jejich  její  životnost  je  ekvivalentní  životnosti  budovy. 
– Termo  panely  jsou  vodoodpudivé  a  odolné  vůči  horkým  a  studeným  povětrnostním podmínkám.

–  Tloušťky  EPS  3cm,  10cm,  15cm,  20cm  –  možnost  zajistit  tloušťku  na  požádání

–  Aplikace  je  praktická  a  jednoduchá  –  lepením.  Standardní  postup  lepení  jako  při  
zateplování  běžným  polystyrenem.  Více  informací  níže.

–  Díky  nátěrům  na  bázi  akrylátové  emulze  s  vysokou  alkalickou  hodnotou  se  termo  panely
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–  Mimořádně  důležité  je  mít  vše  správně  odměřené.

-  rohy  lze  řešit  i  odříznutím  polystyrenu  v  šířce  obkladu  ale  je  třeba  zachovat  povrch  obkladu  -  
Doporučená  lepidla  -  Expanzní  lepidlo  pro  lepení  polystyrenu  v  exteriéru  Ceresit  CT84  Express  nebo  
lepicí  a  armovací  stěrkovou  hmotu  na  zateplovací  systémy.

–  Kvalitní  a  kompletní  nářadí  usnadňuje  práci.  Nožík,  metr,  vodováha,  tužka  ….

slovy  všechny   pohledové  materiály  musí  před  aplikací  nátěru  vyschnout.  V  opačném  případě  se  
vlhkost,  která  zůstane  pod  lakem,  pokusí  po  vyjít  na  vrchní  povrch  laku  a způsobit  prasknutí  laku.  
U  Overlay  jsou  práce  zakončeny  použitím  základního  nátěru.

–  Lepidlo  se  nanáší  pistolí  nebo  zubovou  stěrkou  a  přitiskne  se  produkt  na  zeď.

–  Řešení  rohů  a  přechodů

–  Lepidlo,  které  je  vytištěno  mimo  je  třeba  odstranit.

-  rohy  se  mohou  řezat  pod  úhlem  45°.

ZÁSADY  MONTÁŽE

–  Desky,  zárubně,  parapety  a  podlahové  lišty,  které  jsou  na  fasádě  vystaveny  dešti,  jinými

-  na  vnitřní  a  vnější  rohy  jsou  i  rohové  lišty




