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Systémové komponenty

Grundování (popř.) Hydropodklad na bázi akrylové pryskyřice
Lepicí hmota Two in One – pastózní umělopryskyřičný stěrkový tmel dle DIN 18558, 

Lepící tmel FW, Armatop Quattro, 
Two in One light – styren akrylátová disperze s odvoláním na DIN 18558, 
Armatop L-Aero – lehčená armovací minerální stěrka dle DIN 18557

Tepelná izolace Extrudovaný pěnový polystyren s hustotou ≤ 30 kg/m³; 
Kvalitativní typ WDV dle IVH/FH WDVS s d ≤ 200 mm; 
Teplo izolující deska dle DIN EN 13163 z pěnového polystyrenu z Polystyrol-Partikelschaum s klíčovým 
označením: T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)2-DS(N)2-TR100
skupina tepelné vodivosti 032, 035 a 040
stavební třída B1 (těžko hořlavý) dle DIN 4102, bez FCKW, požární třída E dle DIN EN 13501

Armovací stěrka Armatop MP, Armatop L-Aero, Armatop A, Armatop AKS, Armatop MP white, Armatop Quattro, Two in 
One light, Two in One, Spar Dash Receiver 

Základní nátěr (popř.) Základní nátěr P, Základní nátěr P ice, Základní nátěr Si, Základní nátěr Sc
Vrchní omítka Všechny ve schválení jmenované vrchní omítky v odpovídající kombinaci s armovací stěrkou

1 IZOLAČNÍ MATERIÁLY / TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ 
 SYSTÉMY (WDVS)

1.1 Alsecco GmbH & Co. KG
 Kupferstraße 50
 D-36208 Wildeck – Richelsdorf
 T +49 (0) 36208 88-0
 F +49 (0) 36208 88-113
 kontakt@alsecco.com
 www.alsecco.de

Zastoupení CZ: 
Caparol, spol. s r. o.
Litvínovice 32
CZ-37001 České Budějovice
T +420 257 290 288
F +420 257 223 941
praha@caparol.cz
www.caparol.cz / alsecco.cz

Zastoupení SK: 
Alstad s.r.o.
Jadranska 25
SK-84102 Bratislava
T +421 02644 63095
alstad@post.sk
www.alsecco.sk

SCHVÁLeNÉ přÍrODNÍ iZOLaČNÍ MateriÁLY
Pro použití v plně izolovaných dřevěných stavebních dílcích dle třídy ohrožení 0 (bez chemické ochrany dřeva) 
je u izolací na bázi přírodních materiálů nutné doložit schválení stavebního dohledu.

MiNerÁLNÍ VLNa (SKeLNÁ VLNa / KaMeNNÁ VLNa)
U minerální vlny se jedná zpravidla o normou defi nované výrobky, jejichž vlastnosti a oblasti použití určují 
odpovídající výrobkové a konstrukční normy. U stavebních dílců uvedených v Konstrukčním katalogu dřevostaveb 
je použita minerální vlna dle DIN 18165-1/ÖNORM B 6035 třídy stavebních materiálů A s tavným bodem ≥ 1.000 °C. 
Upřednostňovány jsou výrobky s indexem biologické odbouratelnosti Ki40.

OMÍtKY / tepeLNĚ iZOLaČNÍ KOMpOZitNÍ SYStÉMY Ve VNĚJšÍM prOStřeDÍ
Omítkové fasády jsou v mnoha regionech velmi oblíbené. Přímé omítání EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF 
není sice možné, avšak kombinace s tepelně izolačním kompozitním systémem (WDVS) je u dřevostaveb 
smysluplným opatřením k úspoře energie. Část požadované izolační vrstvy může být vyvedena z dutiny 
konstrukce do vnější vrstvy pláště budovy a umožňuje tak redukci průřezu dřevěných prvků na statické 
požadavky. U tepelně izolačních kompozitních systémů je vyžadováno schválení stavebního dohledu k 
doložení trvale účinné ochrany před povětrností.

tepeLNĚ iZOLaČNÍ KOMpOZitNÍ SYStÉM: BaSiC, LepeNÝ
POPIS
Tepelně izolační kompozitní systém s nalepenými izolačními deskami z pěnového polystyrénu a omítkového 
systému na bázi organické, minerální nebo silikátové; schválení Z-33.47-832.

OBLAST POUŽITÍ
Alsecco basic, lepený je těžko vzplanutelný (třída stavebních materiálů B1) dle DIN 4102-1 do d ≤ 100 mm resp. 
normálně vzplanutelný (třída stavebních materiálů B2) dle DIN 4102-1 při tloušťce izolace d > 100 mm do 200 mm; 
vhodný jako tepelně izolační kompozitní systém na deskových materiálech pro dřevostavby jež odpovídají 
normám nebo které mají všeobecné schválení stavebního dohledu, např. EUROSTRAND® OSB nebo EGGER DHF.

Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také 
od aplikačně technického týmu fi rmy EGGER. 
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.
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Systémové komponenty

Lepící hmota Sto-Dispersionskleber 
Disperzní lepící hmota s organickým pojivem

Tepelná izolace Sto Therm Classic: Sto-pěnový polystyren EPS 70 F
Tepelně izolační deska podle EN 13163 z expandovaného fasádního polystyrenu,
součinitel tepelné vodivosti: λ=040, 035 nebo 032, třída reakce na oheň B1, bez FCKW a HFCKW
Sto Therm Classic L: Sto-lamela z minerální vlny
Tepelně-izolační deska z minerální vlny dle DIN 4102, třída reakce na oheň A1 podle EN 13501-1, 
součinitel tepelné vodivosti λ=041

Armovací stěrka  Sto-Armierungsputz nebo StoArmat Classic se sklotextilní síťovinou Sto-Glasfasergewebe
Bezcementová, vyztužená vlákny, vysokoelastická, pastózní, připravená k použití, strojově 
zpracovatelná

Vrchní omítka Stolit / StoSilco/ StoLotusan
Všechny omítky jsou strojově zpracovatelné

Systémové komponenty

Upevnění Nerezové kovové spony nebo Sto-Schraubdübel H60
Tepelná izolace Sto-Weichfaserplatte M

Tepelnoizolační deska z dřevěných vláken podle EN 13171,
součinitel tepelné vodivosti: 042, 046, třída reakce na oheň B2, faktor difúzního odporu µ=3

Armovací stěrka StoLevell Uni se sklotextilní síťovinou Sto-Glasfasergewebe
Minerální armovací stěrka, prášková, strojově zpracovatelná

Mezinátěr StoPrep Miral (podle potřeby)
Difúzně otevřený mezinátěr na bázi draselného vodního skla zlepšující přídržnost další úpravy

Vrchní omítka StoMiral / StoSilco / StoLotusan
Všechny omítky jsou strojově zpracovatelné

Vrchní nátěr StoSilco Color G / StoLotusan Color G (předepsané jen pro vrchní omítku StoMiral)

1.2 Sto AG
 Ehrenbachstraße 1
 D-79780 Stühlingen
 T +49 (0) 7744 57-0
 F +49 (0) 77 44 57-2287
 infoservice@stoeu.com
 www.sto.de

 Zastoupení CZ: 
 Sto, s.r.o.
 Česlice 271
 CZ-25170 Dobřejovice
 T +420 255 996 311
 F +420 225 996 388
 info.cz@stoeu.com
 www.sto.cz

etiCS SYStÉMY: StOtHerM CLaSSiC / StOtHerM CLaSSiC L prO 
DřeVOStaVBU
POPIS
Kontaktní zateplovací systémy s nalepenou tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny 
s kolmou orientací vláken (lamelou) a s organickými omítkami; certifi kát Z-33.41-811.

OBLAST POUŽITÍ
StoTherm Classic / StoTherm Classic L s třídou reakce na oheň B1 (třída B1) podle DIN 4102; určený jako 
zateplovaní systém na podklady ze schválených deskových materiálů pro dřevostavby, např. EUROSTRAND® 
OSB nebo EGGER DHF. EGGER DHF může být nalepena bez přebroušení.

etiCS SYStÉM: StOtHerM WOOD prO DřeVOStaVBY
POPIS
Kontaktní zateplovací systém s mechanicky upevněnou tepelnou izolací na bázi dřeva s minerálním omítkovým 
systémem; certifi kát Z-33.47-659, ETA 08/0303, ETA 09/0304.

OBLAST POUŽITÍ
Na vnější stěny v dřevostavbách podle DIN 1052, opláštěné ze schválených deskových materiálů a nebo bez 
opláštění.

 Zastoupení SK: 
 Sto s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK-83104 Bratislava
 T +421 244 453 075
 F +421 244 648 142
 info.sk@stoeu.com
 www.sto.sk

1.2

5



Spony z ocelového drátu

Spony pro PN 755 XI / PN 775 XII

KG 745 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 18182 – D 45 45 mm

KG 745 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-737 45 mm

KG 750 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 18182 – D – 50 50 mm

KG 750 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-737 50 mm

KG 764 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 18182 – D – 64 64 mm

KG 770 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 18182 – D – 70 70 mm

KG 775 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 18182 – D – 75 75 mm

Spony pro PN 9180 XII

SD 91050 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-739 50 mm

HD 7965 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-738 65 mm

HD 7975 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-738 75 mm

SD 91080 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-739 80 mm

HD 7980 CNK, lakované adhezní pryskyřicí DIN 1052, Z-9.1-15 80 mm

Sponkovačky

Model PN 9180 XII

Model PN 755 XI

Model PN 775 XII

2.1 ITW Befestigungssysteme GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 19 | D-30966 Hemmingen
 T +49 (0) 511 42040
 F +49 (0) 511 4204206
 info@haubold-paslode.de
 www.haubld-paslode.de

Zastoupení ITW v CZ: ITW Construction Products ČR s.r.o.
Vídeňská ul., Horní dvory, hala A (č.e.9)
CZ-14800 Praha 4 − Kunratice
T +420 244 912 719 | F +420 244 912 580
info@itw.cz | www.itw.cz

SpOJOVaCÍ prOStřeDKY a NÁStrOJe
Stavební řemeslo je týmová práce. Od ITW dostanete do ruky spolehlivou upevňovací techniku, na niž se 
coby zpracovatel můžete spolehnout. K úspěšné týmové práci patří také rozsáhlá podpora. Technicky vyzrálé 
výrobky, partnerské poradenství, vysoká míra spolehlivosti dodávek a osvědčený servis fi rmy ITW poskytují 
uživateli potřebnou jistotu.

Zastoupení Haubold v CZ: Resl upevňovací technika
Langfortova 192/1 | CZ-67401 Třebíč
T +420 602 769 033
haubold@haubold.cz | www.haubold.cz
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2 UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY

Pokud jsou deskové materiály EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF použity jako konstrukční prvek 
v konstrukcích dřevostaveb, pak mohou být použity k upevňování pouze korozi odolné spony, 
šrouby nebo hřebíky dle DIN 1052-2 nebo se schválením stavebního dohledu. 

Následně uvedené výrobky různých výrobců se ukázaly jak obzvláště vhodné pro zpracování jak 
desek EUROSTRAND® OSB tak také i EGGER DHF.

BEFESTIGUNGSSYSTEME

Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také 
od aplikačně technického týmu fi rmy EGGER. Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu 
plošných materiálů na bázi dřeva.

→



Typy spon

PREBENA spony typ Z silně pozinkované, lakované adhezní pryskyřicí, od 25 – 67 mm

Všechny spony typu Z s osvědčením vhodnosti dle DIN 1052-2, odstavec 8 mají Všeobecné schválení 
stavebního dohledu č.Z-9.1-495.

Díky polakování adhézní pryskyřicí lze spony lehce nastřelovat a tím se docílí optimálních hodnot 
pevnosti na vytažení.

Typy hřebíků

PREBENA hřebíky s hladkým dříkem typ CNW (hřebíky na drátku – svitky) od 32 – 90 mm.
PREBENA hřebíky s hladkým dříkem typ RK (hřebíky v plastu – pruhy) od 50 – 160 mm.
Všechny hřebíky s hladkým dříkem odpovídají DIN 1052-2.
Hřebíky jsou lakované adhézní pryskyřicí v závislosti na délce.

PREBENA hřebíky s kroužkovým dříkem typ CNW v pozinkovaném provedení od 32 – 90 mm 
mohou být také dodávány dle DIN 1052-2 : 1988-04, oddíl 6.3.2, tabulka 12, třída únosnosti III 
resp. DIN 1052 : 2004-08, oddíl 12.8.2, tabulka 14, třída únosnosti III.

Typy hřebíků

PREBENA kotvící hřebíky typ ANK od 40 – 60 mm.
 
Kotvící hřebíky v provedení pozinkovaná ocel jsou speciální hřebíky dle DIN 1052-2, oddíl 6.3.2, 
tabulka 12, třída únosnosti III.
Mohou být použity k upevnění spojek na dřevo se schválením stavebního dohledu.

2.2 Prebena
 Wilfried Bornemann GmbH + Co. KG
 Seestraße 20-26
 D-63679 Schotten
 T +49 (0) 6044 9601-0
 F +49 (0) 6044 9601-80
 info@prebena.de
 www.prebena.de

Zastoupení SK:
Ing. Peter Petrek CSc.
PP INTERNATIONAL
Zelená 30   
SK-97404 Banská Bystrica
T +421 484 133 184
F +421 484 133 184
prebena@prebena.sk
www.prebena.sk

Sponkovačky

PREBENA 5X – Z50

PREBENA 5C – ZT67COMBI

Hřebíkovačky

PREBENA ST2 – ANK50

Hřebíkovačky

PREBENA
PREBENA

3X – CNW50
5F – CNW65 – S

PREBENA
PREBENA

7F – CNW90
8F – RK100

PREBENA 10X – RK130

PREBENA 10X – RK160

PREBENA PKT – 7 – RK90

SpOJOVaCÍ prOStřeDKY a NÁřaDÍ

2.2
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Typ Průměr d 
(mm)

Délka 
(mm)

Délka závitu 
SG/SSpann

Bit (Torx)

Kvalita materiálu: zušlechtěná uhlíková ocel, ochrana proti korozi Durocoat

WT-T- 6,5 65 28 T 30

WT-T- 6,5 90 40 T 30

WT-T- 6,5 130 55 T 30

WT-T- 6,5 160 65 T 30

WT-T- 6,5 190 80 T 30

WT-T- 6,5 220 95 T 30

WT-T- 8,2 160 65 T 40

WT-T- 8,2 190 80 T 40

WT-T- 8,2 220 95 T 40

WT-T- 8,2 245 107 T 40

WT-T- 8,2 300 135 T 40

WT-T- 8,2 275 107 T 40

WT-T- 8,2 330 135 T 40

2.3 SFS intec GmbH
 Fastening Systems
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel 
 T +49 (0) 6171 7002-0
 F +49 (0) 6171 7002-32
 de.oberursel@sfsintec.biz
 www.sfsintec.biz/de

 SFS intec s.r.o.
 Vesecko 500
 CZ-51101 Turnov 
 T +420 481 354 442
 F +420 481 354 401
 cdav@sfsintec.biz
 www.sfsintec.biz/cz

Systém upevnění WT od fi rmy SFS intec nabízí řešení pro hospodárné a efektivní spojování v rámových 
dřevostavbách a při výrobě prefabrikovaných dílců. Optimálně se hodí pro nejrůznější použití ve spojení s 
konstruktivními deskovými materiály EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF. 

 Schváleno a dohledováno dle Z-9.1-472 resp. DIN 1052-2: dřevostavby. 

 Multifunkční pro podlahu, stěnu a střechu: 
     → Přípoje stěn 
    → Rohová spojení a plošná spojení dílců 
   → Upevnění zvláštních systémů k zesílení příčného tahu a tlaku a spojování podélných styků vaznic krovu

 Umožňuje vysoký stupeň prefabrikace také u obložených stěn.

 Vysoká výkonnost díky dvojitému závitu s vysokou přídržnou sílou při zatížení v tahu, tlaku a smyku.

 Příznivý stran stavební fyziky díky malým kontaktním plochám. 

 Zabezpečení systému díky jednoduchému provedení a dimenzování.

Za účelem rychlého, jednoduchého a hospodárného zpracování jsou pro oba průměry k 
dispozici příslušné univerzální ruční šablony a montážní nástavce v různých délkách až 
do 520 mm.

SpOJOVaCÍ prOStřeDKY

2.3
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Typové označení  Číslo výrobku Oblast použití

Přístrojová krabice ECON® 63 9263-21 Vzduchotěsné provedení s těsnícími manžetami, pro tloušťku 
desky 7 − 40 mm, hloubka 48 mm

Kombinovaná krabice ECON® 64 9264-21 Vzduchotěsné provedení s těsnícími manžetami, pro tloušťku 
desky 7 − 40 mm, hloubka 61 mm

Kombinovaná krabice do 
masivního dřeva

9066-12 Pro uchycení svorkami v masivním dřevu od tloušťky 10 mm, 
hloubka 65 mm

Krabice pro nástěnná svítidla 9248-01 S uvnitř ležícím víkem, pro tloušťku desky 7 − 40 mm, 
hloubka 45 mm

Těsnící hrnec 1040-01 K dodatečnému zatěsnění všech přístrojových a odbočovacích 
přístrojových krabic, hloubka 36,5 mm

Vzduchotěsné manžety pro 
kabely a trubky

9059-44 
9059-46

Trvalé zatěsnění u prostupů kabelů vzduchotěsnými vrstvami, 
tepelná odolnost od -30 °C do +90 °C, v oblasti prostupu do +120 °C 

EnoX, pouzdro pro svítidla a 
reproduktory

9350-21 Pro instalaci svítidel, reproduktorů, displejů a mnoha dalších, pro 
zabudované přístroje do DxŠ 120 x 220 mm resp. Ø 120 mm 

ThermoX® univerzální pouzdro 
s deskou z minerálního vlákna

9300-22 Časově úsporná instalace, bez sádrování popř. uzavírání spár, 
stropní vývod možný do 86 mm, hloubka 90 mm

Typové označení  Číslo výrobku Oblast použití

Přístrojová krabice HWD 90 9463-01 Pro stěny v třídě reakce na oheň F30 – F90, také pro 
instalační šachty / instalační kanály I30 - I90, schválení od 
DIBt Z-19.21-1788, schválení od DIBt Z-19.21-1788, pro 
tloušťku desky 7 − 40 mm, hloubka 44 mm.

Odbočovací přistrojová krabice 
HWD 90

9464-01 Pro stěny v třídě reakce na oheň F30 – F90, také pro instalační 
šachty / instalační kanály I30 - I90, pro tloušťku desky 7 − 40 mm, 
hloubka 54,5 mm

Stropní krabice HWD 30 9463-50 Pro stropy v třídě reakce na oheň F30 – F90, schválení od 
DIBt Z-19.21-1788, hloubka 44 mm

FlamoX® pouzdro pro duté stropy 
v třídě reakce na oheň F30

9430-01 Pro nízko / vysoko napěťová halogenová světla 35 W Cool-Beam 
nebo 50 W Alu, z pozikovaného plechu s izolační výplní, schválení 
od DIBt Z-19.15-1582, průměr 217 mm

3.1 Kaiser GmbH & Co. KG
 Ramsloh 4
 D-58579 Schalksmühle
 T +49 (0) 2355 809-0
 F +49 (0) 2355 809-21
 info@kaiser-elektro.de
 www.kaiser-elektro.de

Zastoupení CZ:
EIM - ELEKTRO-IMPORT 
JABLONEC s.r.o.
Maräovice 137
CZ-46801 Jablonec nad Nisou
T +428 346 2314
F +428 302 054
info@elektroimport.cz
www.elektroimport.cz

Zastoupení SK:
Elektro-Import Slovakia
Ing. Jozef Mišanik
Zamost 235
SK-02952 Hrustin
T +421 903 410 160
F +421 435 577 090
eim-sk@stonline.sk
www.elektroimport.cz

Společnost KAISER nabízí v rámci obsáhlého programu elektroinstalačního materiálu, příslušenství a 
montažních pomůcek také technicky vyzrálý sortiment vzduchotěsných instalačních výrobků pro krabice, 
pouzdra a systémy v dřevostavbách.

3 VZDUCHOVÉ ZATĚSNĚNÍ / ZATĚSNĚNÍ PROTI VĚTRU

Vytvoření vzduchového zatěsnění a zatěsnění proti větru u venkovních stavebních dílců má 
zásadní význam pro garantování životnosti dřevostaveb jakož i pro tepelnou ochranu. Vedle 
tepelných ztrát prostupem se zabraňuje škodám vlivem vlhkosti zapříčiněných konvekcí teplého, 
vlhkého pokojového vzduchu.

VZDUCHOtĚSNÉ eLeKtrOiNStaLaČNÍ KraBiCe DO DUtÉ StĚNY

pOŽÁrNÍ OCHraNa V rÁMOVÝCH DřeVOStaVBÁCH

Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo 
také od aplikačně technického týmu fi rmy EGGER. 
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

→
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epDM StaVeBNÍ tĚSNÍCÍ prOFiLY

Použití

Zatěsnění prahů v dřevostavbách Typ ST se schválením jako "ochrana proti vzlínající vlhkosti"

Přípoje stěnových elementů Typ LVD, Typ ST

Zatěsnění kročejového hluku u bytových oddělujících 
stropů 

Typ STG

Zatěsnění hluku přenášeného hmotou konstrukce, 
např. u teras a balkónů 

Typ CB

Zatěsnění spar při zabudování oken a dveŕí Typ D2

3.2 Trelleborg Baudichtungen
 Nilsson Export/Import GmbH
 Hellweg 19
 D-37688 Beverungen
 T +49 (0) 5645 7493-70
 F +49 (0) 5645 7493-68
 info@nilssongmbh.de
 www.nilssongmbh.de

Zastoupení CZ a SK:
Trelleborg Praha s. r.o.
Toužimská 720
CZ-19900 Praha 9 − Letňany
T +420 283 842 593
F +49 (0) 5645 7493-68
tes.sealingprofi les.czech@trelleborg.com
www.trelleborg.cz

Rádi poskytneme CD-Rom s příklady použití: Vyžádejte si prosím!

POPIS
Těsnící profi ly fi rmy Trelleborg pro dřevostavby jsou vyráběny z EPDM syntetického kaučuku. Průběžné testování 
(např. Dlouhodobý model domu vč.Blower Door testu) prokazují u EPDM těsnících profi lů velmi dobré užitné 
vlastnosti a životnost min. 40 let.

VLASTNOSTI EPDM
 Velmi dobré zatěsnění proudění vzduchu, vysoká účinnost těsnění (99 % uzavřená pórovitost)
 Velmi dobrá odolnost proti stárnutí, tepelná odolnost od -55 °C do +100 °C
 Dobré vlastnosti při deformaci tlakem, výborná odolnost proti oxidování
 Minimální absorpce vody (ca. 1 % z vlastní suché hmotnosti)

3.2
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Název výrobku Typové označení Rozměry Oblast použití

SIGA-Dockskin Vysoce výkonný primer 1 plechovka: 1 kg Ke zpevnění písčitých, vláknitých podkladů jako 
např. EGGER DHF 

SIGA-Wigluv 60 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
60 mm × 40 m

K zalepení přípojů a prostupů ve vnějším prostředí 
např. EGGER DHF

SIGA-Wigluv 100 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
100 mm × 25 m

K zalepení styků, prostupů a přípojů ve vnějším 
prostředí

SIGA-Wigluv 150 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
150 mm × 25 m

K zalepení úbočí, hřebenů a střešních oken ve vnějším 
prostředí

SIGA-Sicrall Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
60 mm × 40 m

K zalepení přesahů a styků EUROSTRAND® OSB ve 
vnitřním prostředí

SIGA-Rissan 60 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
60 mm × 25 m

K zalepení oválných prostupů ve vnitřním prostředí

Siga-Rissan 100 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
100 mm × 25 m

K zalepení desek EUROSTRAND® OSB na betonové 
desce nebo bitumenovém pásu ve vnitřním prostředí

SIGA-Rissan 150 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
150 mm × 25 m

K zalepení desek EUROSTRAND® OSB na betonové 
desce nebo bitumenovém pásu v oblasti podezdívky 
uvnitř

SIGA-Primur Vysoce výkonná lepící 
hmota

Hadicový sáček: 
600 ml
Patrona: 310 ml

K přípoji na omítnuté zdivo ve vnitřním prostředí

SIGA-Corvum 
30 / 30

Jednostranná vysoce 
výkonná předpřeložená 
lepící páska

Šířka x délka:
30 / 30 mm × 25 m

K zalepení rohů z EUROSTRAND® OSB, nosníků, vaznic 
a střešních oken ve vnitřním prostředí

SIGA-Corvum 
12 / 48

Jednostranná vysoce 
výkonná předpřeložená 
lepící páska

Šířka x délka:
12 / 48 mm × 25 m

K zalepení okenních a dveřních rámů ve vnitřním 
prostředí

SIGA-Sicrall 150 Jednostranná vysoce 
výkonná lepící páska

Šířka x délka:
150 mm × 40 m

K přelepení otvorů po foukání izolace a větších 
netěsností

3.3 SIGA 
 Rütmattstrasse 7
 CH-6017 Ruswil
 T +41 (0) 41 499 69 69
 F +41 (0) 41 499 69 70
 siga@siga.ch
 www.siga.ch

VÝrOBKY prO VZDUCHOtĚSNÝ a VĚtrU NeprOpUStNÝ pLÁšŤ BUDOVY

Firma SIGA se zabývá více jak 40 let výrobky pro vzduchotěsný a větru nepropustný plášť budovy. Budovy 
zatěsněné produkty od fi rmy SIGA mají nízkou energetickou spotřebu a emise CO₂, vysoký obytný komfort a 
dlouhou životnost. 

Výrobky SIGA-Sicrall, SIGA-Rissan, SIGA-Corvum a SIGA-Primur byly laboratorně testovány v kombinaci s 
EUROSTRAND® OSB broušené / nebroušené, SIGA Wigluv byl testován v kombinaci s EGGER DHF a SIGA 
Dockskin ve spojení s Wigluv 100 / 150 byl speciálně testován a doporučen pro EGGER DFF. Při všech 
zkouškách bylo dosaženo velmi dobrých výsledků stran síly přilepení a stálosti.

3.3
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3.4 Moll bauökologische Produkte GmbH 
 Rheintalstraße 35 – 43
 D-68723 Schwetzingen
 T +49 (0) 6202 2782-0
 F +49 (0) 6202 2782-21
 info@proclima.de
 www.proclima.de

 Zastoupení CZ:
 Ciur a.s.
 Pražská 1012
 CZ-25001 Brandýs n/L
 T +420 326 901 411
 F +420 326 901 456
 info@ciur.cz
 www.pro-clima.cz

 Zastoupení SK:
 Peter Hreus VUNO
 Kragujevská 17
 SK-01001 Žilina
 T +421 415 640 519
 F +421 415 626 799
 vuno@vuno.sk
 www.proclima.sk

prO CLiMa SYStÉMY VZDUCHOVÉHO ZatĚSNĚNÍ

Systémy vzduchového zatěsnění pro clima chrání konstrukci svým inteligentním vlhkostním managmentem 
trvale před poškozením stavební substance a napadením plísněmi. 

Vlhkostně variabilní hodnota sd poskytuje maximální ochranu před vlhkostí v zimě a extrémním 
vysycháním v létě. Tímto se dosahuje nejvyššího stupně spolehlivosti také u spojovacích prostředků 
a připojovacích lepidel určených pro vzduchotěsné zalepení ve vnějším a vnitřním prostředí při 
nepředvídaném vniknutí vlhkosti. 

Systém je pak doplněn sladěnými speciálními spojovacími prostředky a připojovacími lepidly, jež 
jsou určené pro vzduchotěsné slepení ve vnitřním a vnějším prostředí na všech stavebně přípustných 
podkladech.

3.4
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Jméno výrobku Typové označení Hodnota sd Oblast použití

pro clima
TESCON VANA

Lepící páska pro vnitřní a 
vnější prostředí, přilnavá, 
difuzně otevřená, odolná proti 
vodě, šířky 6, 7, 5, 15 cm

– Zalepení styků a přípojů u OSB (EUROSTRAND®); 
MDF (EGGER DHF, DFF), pásoviny. Přípoje na 
neminerální stavební prvky.

pro clima
TESCON No.1

Lepící páska pro vnitřní a 
vnější prostředí, elastická, 
difuzně otevřená a odolná 
proti vodě

_ Zalepení styků a přípojů u OSB (EUROSTRAND®); 
MDF (EGGER DHF, DFF), pásoviny. Přípoje na 
neminerální stavební prvky.

pro clima
RAPID CELL

Lepící páska bez oddělující 
vrstvy pro rychlé zpracování 

_ Zalepení styků desek na bázi dřeva, OSB 
(EUROSTRAND®)

pro clima
BUDAX TOP

Jednostranná butylkaučuková 
páska, šířky 6, 7, 5, 15 cm

_ Zalepení styků desek na bázi dřeva a jejich přípojů, 
také na minerální podklady

pro clima
TESCON PRIMER
RP

Primer bez rozpouštědel pro 
vlhké a suché lepení 

_ Základní adhezní nátěr pro dřevo; dřevovláknité desky 
(EGGER DFF), zdivo a omítku.

pro clima
TESCON PRIMER
AC

Primer bez rozpouštědel pro 
vlhké a suché lepení

– Základní adhezní nátěr pro dřevo; dřevovláknité desky 
(EGGER DFF), zdivo a omítku.

pro clima
CONTEGA

Napojovací páska na omítku, 
PET textilie s nebo bez 
armovacího pletiva

– Napojení pásovin nebo OSB (EUROSTRAND®) na 
omítnuté stavební prvky, nebo zatěsnění přípojových 
spar oken a dveří

pro clima
ORCON F

Univerzální napojovací 
lepidlo, disperze na bázi 
kopolymerů kyseliny
akrylové, zpracování od -10 °C

– Připojovací lepidlo pro všechny pro clima pásoviny; 
desky na bázi dřeva a minerální podklady

pro clima
DASATOP

Sanační parobrzda s vlhkostně 
proměnlivou hodnotou, z 
kopolymeru polypropylenu a 
polypropylenové textilie

0,05 až 2 m Sanační parobrzda stěny a střechy, může být položena 
z vnějšku na existující vnitřní povrchové úpravy

pro clima
INTELLO PLUS

Vlhkostně variabilní 
parobrzda, z kopolymeru 
polypropylenu a 
polypropylenové textilie, 
armovaná

0,25 až 
> 10 m

Parobrzda uvnitř, také u navenek těsné konstrukce 
(např. plochá střecha)

pro clima
DB+

Vlhkostně variabilní 
parobrzda, stavební lepenka, 
modrá, armovaná

0,6 až 
> 3,5 m

Parobrzda uvnitř, také u navenek těsných konstrukcí

Pásky pro clima byly testovány pro nasazení ve vnějším i vnitřním prostředí:
 pro clima TESCON No.1 na EGGER DHF
 pro clima TESCON VANA na EGGER DHF
 pro clima BUDAX TOP na EGGER DHF
 pro clima BUDAX TOP, při použití primeru TESCON PRIMER AC, na EGGER DFF 

Ve všech oblastech byla shledána velmi dobrá přilnavost. Podrobná doporučení k použití naleznete v 
prospektech PRO CLIMA®.

3.4
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Jméno výrobku Typové označení Hodnota sd Oblast použití

Ampacoll® BK 535 Butylkaučuková páska v šířce 
50 mm, 80 mm a 120 mm

– Ztěsnění prostupů ve vnitřním a vnějším prostředí, 
přelepení styků a spár dilatujících stavebních dílců

Ampacoll® XT Akrylová páska v šířce 60 mm, 
75 mm, 100 mm a 150 mm

_ Neprodyšné a větru těsné zalepení pásovin a desek ve 
vnitřním a vnějším prostředí

Ampacoll® Primer 
531

Základní nátěr _ Primer pro všechny hrubé, vláknité a porézní podklady

SisalexTM 30 Protiprašná zábrana 0,04 m Protiprašná zábrana v mezipodlahových prostorech 
pod suchými násypy

SisalexTM 303 Parozábrana 4,4 m Neprodyšná vrstva pro vnitřní prostory

SisalexTM 514 Parobrzda ≥ 1.800 m Parobrzda pro vnitřní prostory

Ampatex® DB 2 Parozábrana s nízkou 
hodnotou sd

2 m Neprodyšná vrstva pro vnitřní prostory

Ampatex® 
Resano®

Parozábrana s vlhkostně 
variabilní hodnotou sd

0,9 bis 6 m Suchá vnitřní výstavba, sanace střech z vnějšku a z 
hlediska stavební fyziky náročné aplikace

3.5 Ampack AG 
 Seebleichestrasse 50
 CH-9401 Rorschach
 T +41 (0) 71 858 38 00
 F +41 (0) 71 858 38 37
 ampack@ampack.ch
 www.ampack.ch
 www.ampack.eu

prOtiprašNÉ pÁSOViNY, NeprODYšNÉ pÁSOViNY, pOVĚtrNOSti 
ODOLNÉ parOZÁBraNY, tĚSNĚNÍ prOti VĚtrU a StřešNÍ pÁSOViNa

Firma Ampack AG se zabývá ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii a jiných evropských zemích 
systematicky problematikou celkové ochrany pláště budov proti páře, vzduchu, větru, vodě a emisím a mimo 
jiné nabízí sortiment výrobků optimalizovaný pro dřevostavby.

Pod jmény značek Ampatex®, SisalexTM a Ampacoll® jsou nabízeny neprodyšné pásoviny, parozábrany a lepící 
systémy. Buytlkaučuková páska Ampacoll BK 535 byla testována k zalepení styků desek EGGER DHF a EGGER 
EUROSTRAND® OSB jako zatěsnění proti větru a shledána jako velmi dobře vhodná. Níže několik návrhů k 
použití:

3.5
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Jméno výrobku Číslo 
výrobku Velikost Příklad použití

D1 manžeta pro vedení 0001 8 – 11 mm Zatěsnění kabelů NYM 3 × 1,5 nebo 5 × 1,5

D1 manžeta pro tenká vedení 0011 4 – 8 mm Zatěsnění antenních a telefonních kabelů

GD21 manžeta pro vedení 0021 15 – 22 mm Zatěsnění pro kabely a PG trubky

GD22 manžeta pro vedení 0022 28 – 35 mm Ztěsnění pro PG trubky a solární vedení

GD23 manžeta pro vedení 0023 42 – 55 mm Ztěsnění pro trubky a solární vedení

DD3 manžeta pro dvojitá vedení 0003 2 × 8 – 11 mm Zatěsnění kabelů NYM 3 × 1,5 nebo 5 × 1,5

DD3 manžeta pro dvojitá vedení 
nový průměr

0031 2 × 4 – 8 mm Zatěsnění antenních a telefonních kabelů

RGD50 manžeta pro vedení 0051 50 – 70 mm Ztěsnění pro trubky a solární vedení

RGD75 manžeta pro vedení 0052 75 – 85 mm Ztěsnění pro trubky a solární vedení

RGD100 manžeta pro vedení 0004 100 – 110 mm Zatěsnění HT trubek

RGD125 manžeta pro tenká vedení 0006 125 – 135 mm Zatěsnění HT trubek

RGD150 manžeta pro tenká vedení 0007 150 – 165 mm Zatěsnění HT trubek

RGD200 manžeta pro tenká vedení 0008 200 – 215 mm Zatěsnění HT trubek

FRGD100 skládaná manžeta pro vedení 0071 100 – 125 mm Zatěsnění trubek při sklonu střechy do 40° 

FRGD150 skládaná manžeta pro vedení 0072 150 – 160 mm Zatěsnění trubek při sklonu střechy do 40°

3.6 EISEDICHT- Luftdichtungsmanschetten 
 Behrenstraße 3
 D-31737 Rinteln
 T +49 (0) 05751 923180
 F +49 (0) 05751 923408
 info@eisedicht.de
 www.eisedicht.de

          Informace o zahraničních distribučních partnerech 
 obdržíte prostřednictvím naší centrály.

eiSeDiCHt® VZDUCH tĚSNÍCÍ MaNŽetY

Za pomocí samolepících, vzduch těsnících manžet EISEDICHT® splníte u všech prostupů skrze pláště budov 
požadavky:
 normy DIN 4108 díl 7
 EnEV (Nařizení k úsporám energie součást německého stavebního práva) a
 Energiepass 2006 (Energetický pas 2006) 

Celoevropsky patentované, vzduch těsnící manžety EISEDICHT® Vám nabízí vedle časové úspory také jistotu 
při kalkulaci a garanci. Manžety pro vedení jsou nabízeny se třemi typy lepícího těsnění – Tyvek, butyl, 
butylová tkanina – pro speciální aplikace ve vnějším a vnitřním prostředí.

3.6
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4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Přírodní produkty jsou ideálním doplňkem k EUROSTRAND® OSB. Jsou dostupné na trhu v bohatém 
výběru a lze je použít pro různá zatížení v oblasti podlahy, stěny a stropu. 
Jejich charakter lazury nechá výborně vyznít přírodní strukturu OSB a dává povrchu teplý charakter.

Laky a lazury jsou moderní systémy povrchové úpravy, zpravidla na bázi vody, které poskytují 
nejenom ochranu proti vlhkosti, ale zabraňují také zvětrání účinkem UV záření. Mohou být navíc 
opatřeny přísadami proti zamodrání. To je vhodné zejména při venkovní expozici vystavené 
povětrnosti. Zpravidla se běžně jednoduše aplikují nástřikovými přístroji nebo štětci.

Jak pro povrchovou úpravu oleji a vosky jakož i laky a lazurami je doporučeno použít broušených 
desek EUROSTRAND® OSB, aby bylo docíleno vytvoření hladkého, přilnavého povrchu. Všechny 
plochy určené pro povrchovou úpravu by měly být očištěny od prachu, mastnot a suché. Všechny 
desky EUROSTRAND® OSB určené pro použití ve vnějším prostředí musí být opatřeny patřičnou 
ochranou hran a ploch dle údajů výrobce.
Při povrchové úpravě desek EUROSTRAND® OSB tekutými prostředky povrchové úpravy 
doporučujeme spodní stranu desky předem opatřit základním nátěrem, aby se zabránilo 
nerovnoměrnému deformování desky.
Na základě několika vyzkoušených systémů od vybraných výrobců chceme zde ukázat rozmanitost 
aplikačních možností jak při řemeslném, tak i průmyslovém zpracování. 

Před osazením keramických obkladů na EUROSTRAND® OSB je třeba zhotovit spodní konstrukci 
odpovídající požadavkům (viz. Směrnice pro zpracování pro EUROSTRAND® OSB).
Je třeba bezpodmínečně dodržovat technické údaje výrobce.

OLeJe a VOSKY

LaKY a LaZUrY

StĚrKY a LepiDLa prO KeraMiCKÉ OBKLaDY

Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také 
od aplikačně technického týmu fi rmy EGGER.
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

→
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Aplikace v interiéru

1 × nános Remmers Aqua PL-413-Parkettlack Před dalším zpracováním přebroušení (P 100-120)

1 × nános Remmers Aqua PL-413-Parkettlack Před dalším zpracováním přebroušení (P 100-120)

Dle potřeby další nános Remmers Aqua PL-413-Parkettlack

Aplikace

Ochrana hran pomocí Remmers Induline SW-910

1 × nános Remmers Universalgrund (bílý) (univerzální podklad)

2 × nános Remmers Rofalin Acryl nebo Rofalin Acryl Plus (bílý)

Aplikace

Ochrana hran pomocí Remmers Induline SW-910

1 × nános Remmers Induline GW-306 barevně pigmentovaným

2 × nános Remmers Induline LW-700 barevně pigmentovaným

Aplikace v interiéru

1 × nános Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize (mořidlo) Barevné tónování

2 × nános Remmers Aidol Aqua PL-413-Parkettlack Před dalším zpracováním přebroušení (P 100-120)

Dle potřeby další nános

4.1 Remmers Baustoff technik GmbH 
 Postfach 1255
 D-49624 Löningen
 T +49 (0) 5432 83-0
 F +49 (0) 5432 3985
 info@remmers.de
 www.remmers.de

 Zastoupení CZ a SK:
 Remmers CZ s.r.o.
 Kolovratská 1445
 25-101 Říčany u Prahy
 T +420 32 360 48 77
 F +420 32 360 31 43
 koukal@remmers.cz
 www.remmers.cz
 www.remmers.sk

APLIKACE V INTERIÉRU

OCHraNa DřeVa a StaVeB OHLeDUpLNÁ K ŽiVOtNÍMU prOStřeDÍ

APLIKACE V EXTERIÉRU

TRANSPARENTNÍ SYSTÉM LAKU
Vodou ředitelné systémy laků k vytvoření robustní a pevné ochrany povrchu desek EUROSTRAND® OSB.

AKRYLÁTOVÝ SYSTÉM (BÍLÝ)
Nátěrový systém, ohleduplný k přírodnímu prostředí, na čistě akrylátové bázi s pigmenty odolnými proti světlu, 
trvale elastický, s dlouhodobou ochranou desek EUROSTRAND® OSB před povětrností, jakož i k prevenci před 
zamodráním.

SYSTÉM LAZUR
Silnovrstvá lazura dobře vyplňující póry a regulující vlhkost k voděodpuzujícímu nátěru desek 
EUROSTRAND® OSB při silném namáhání, s dlouhododobě působícím UV fi ltrem.

4.1
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Požadovaný barevný efekt Výrobky Počet nátěrů

Krycí Osmo selská barva 2

Transparentní Osmo ochranná lazura na dřevo 2

Bezbarvý Osmo UV ochranný olej 2

Požadovaný barevný efekt Výrobky Počet nátěrů

Krycí Osmo dekorační vosk, krycí 2

Transparentní Osmo dekorační vosk, transparentní 1

Bezbarvý Osmo čistý vosk nebo dekorační vosk, bezbarvý 1-2

4.2 Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 
 Aff hüppen Esch 12
 D-48231 Warendorf
 T +49 (0) 2581 922-100
 F +49 (0) 2581 922-200
 info@osmo.de
 www.osmo.de
 www.osmocolor.eu

POUŽITÍ V EXTERIÉRU

KVaLitNÍ BarVY Na rOStLiNNÉ BÁZi

POUŽITÍ V OBLASTI STĚN A STROPŮ

Při aplikaci v exteriéru se doporučuje předimpregnace proti zamodrání, hnilobám a napadení insekty za pomoci 
OSMO Impregnace dřeva WR.

Cílem fi rmy Osmo je nabídnout kvalitní barvy, jež materiál dřevo co nejlépe chrání před namáhání podmíněným 
jeho užívaním a přitom jsou navíc zdravotně nezávadné a ohleduplné k životnímu prostředí. Základem 
na materiál dřevo optimalizovaných Osmo nátěrů jsou vždy přírodní, obnovitelné, rostlinné suroviny, jež 
jsou podrobovány náročnému procesu čištění a zušlechťování. Osmo výrobky jsou jednoduše přetíratelné. 
Přebrušování před novou aplikací není nutné. Postačí vyčištění povrchu, aby nečistoty nevytvořily oddělující 
vrstvu.

→  Přednosti v interiéru 
  možnost častečné obnovy vychozených ploch 

→  Přednosti v exteriéru 
  Osmo nátěry se na dřevním povrchu nesloupávají, ale v průběhu let zvětrávají. Nový nátěr je proto možný 
  i bez předchozího přebroušení (nátěr v průběhu let zpravidla světlá, jelikož pigmenty se vymývají).

4.2
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Požadovaný barevný efekt Výrobky Počet nátěrů

Bezbarvý Osmo tvrdý voskový olej 2

Slabě bílý transparentní 1. Osmo bílý podklad a 
2. Osmo tvrdý voskový olej

1
1 

Transparentní barevný 1. Směs Osmo tvrdý voskový olej / dekorační vosk krycí (např. 10:1) a
2. Osmo tvrdý voskový olej

1
1 

Transparentní v odstínu 
přírodního dřeva

1. Osmo dekorační vosk transparentní (případně směs s Osmo 
     tvrdým voskovým olejem) a
2. Osmo tvrdý voskový olej

1

1 

Krycí 1. Osmo dekorační vosk krycí a
2. Osmo tvrdý voskový olej

2
1

POUŽITÍ V OBLASTI INTERIÉROVÝCH PODLAH

(Při barevném tónování je doporučen nejprve zkušební nátěr)

ZVLÁŠTNÍ POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ
V zásadě jsou upřednostňovány při zpracování broušené EUROSTRAND® OSB desky, přičemž je nutné celý pro 
OSB typický povrch zcela natřít nátěrovou hmotou, aby se zabránilo pozdějšímu vniknutí vlhkosti do případných 
prohlubní desky. Na druhé straně se nesmí na těchto místech nahromadit příliš mnoho nátěrové hmoty, aby se 
nezabraňovalo zasychání. Tenký, rovnoměrný nátěr je prováděn obvykle plochým štětcem nebo mohairovým 
válečkem s tenkými vlákny nebo válečkem s mikrovláknem (délka vlákna max. 5 mm), na podlahových plochách 
také kartáčem k natírání podlah (přebytečnou nátěrovou hmotu je nutné odstranit). Nátěr nechat zaschnout 
ca. 12 hodin při dostatečném odvětrání. Údržba podlah může být prováděna za pomocí Osmo Wisch-Fix – 
přídavku do vody na stírání a Osmo voskové údržby a čističe k příležitostnému oživení povrchu.

4.2
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Požadovaný barevný efekt Výrobek Nátěry

Lazurovaný Lignovit Plus 2 × natřít nebo

Lignovit Spritzfertig 1 × základovat pomocí Lignovit Lasur, 
1 × nástřik pomocí Lignovit Spritzfertig

Krycí *
RAL a NCS barevné odstíny

Lignovit Color 
Lignovit Spritzfertig

2 × natřít nebo
2 × nástřik pomocí Lignovit Spritzfertig

Metalic Lignovit Platin 2 × natřít nebo nastříkat

Bezbarvý Lignovit Protect Grund / Finish 1 × natřít / 2 × natřít

Požadovaný barevný efekt Výrobek Nátěry

Lazurovaný Lignovit Plus 2 × natřít nebo

Lignovit Spritzfertig 1 × základovat pomocí Lignovit Lasur, 
1 × nástřik pomocí Lignovit Spritzfertig

Krycí*
RAL a NCS barevný odstíny

Lignovit Color 
Lignovit Spritzfertig

2 × natřít nebo
2 × nástřik pomocí Lignovit Spritzfertig

Metalic Lignovit Platin 2 × natřít nebo nastříkat

Bezbarvý Lignovit Interior UV100 2 × natřít nebo nastříkat

4.3 ADLER-Werk Lackfabrik 
 Johann Berghofer GmbH & Co KG 
 Bergwerkstraße 22 
 A-6130 Schwaz
 T +43 (0) 5242 6922
 F +43 (0) 5242 6922-999
 info@adler-lacke.com
 www.adler-lacke.com

VYUŽITÍ V NEPŘÍMO POVĚTRNOSTI VYSTAVENÝCH EXTERIÉRECH (NAPŘ. STŘEŠNÍ PODHLED)

VYUŽITÍ V INTERIÉRU

Firma ADLER je specialista na poli ochrany dřeva a laků na dřevo. Vývojem inovativní řady Linovit byl dán 
zhotovitelů dřevostaveb a tesařům k dispozici hodnotný, vodou ředidelný systém zušlechtění dřeva, jež se 
mimo jiné hodí i k povrchové úpravě broušených EGGER EUROSTRAND® OSB desek.

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ HRAN
Aby se zabránilo vnikání vlhkosti do oblasti hran, doporučujeme hrany a řezné plochy zapečetit pomocí 
ADLER Hirnholzversiegelung 55621.

→ Bližší informace ke zpracování naleznete v příslušných technických listech.

*u bílých a pastelových odstínů je nutné základování pomocí Lignovit Sperrgrund 40960. 

*u bílých a pastelových odstínů je nutné základování pomocí Lignovit Sperrgrund 40960.

NÁtĚrOVÉ SYStÉMY a OCHraNa DřeVa

 Adler Česko s.r.o.
 Pražská 675/10
 64200 Brno – Bosonohy
 T +420 544 211 930
 T +420 544 211 931
 F +420 549 213 229 
 offi  ce@adlercesko.cz
 www.adlercesko.cz 
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4.4 Almarit Lacke GmbH 
 Görlitzer Straße 9 – 11
 D-83395 Freilassing 
 T +49 (0) 8654 4674-0 
 F +49 (0) 8654 4674-13 
 www.almarit.de

 Dovozce do CZ:
 INTARZ PARKET 
 Branická 101
 CZ-147 00 Praha 4 
 T +420 244 462 848 
 F +420 244 462 848 
 intarz@volny.cz
 www.intarzparket.cz

SYStÉMY LaKŮ Na BÁZi rOZpOUštĚDeL prO pODLaHOVÉ KrYtiNY Z 
eUrOStraND® OSB 

SYStÉMY VODOU řeDiteLNÝCH LaKŮ prO pODLaHOVÉ KrYtiNY Z 
eUrOStraND® OSB

PRO OBYTNÉ PROSTORY 
K odbornému uzavření EUROSTRAND® OSB desek doporučujeme při normálním zatížení jednosložkový lak 
KH-Top 2010.

PŘI SILNÉM AŽ EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ 
Při silném až extrémním zatížení, pokud je důležitá odolnost proti chemikáliím a otěruvzdornost, by měl být 
použit dvousložkový DD-Lack 2009. 

PRO OBYTNÉ PROSTORY 
Při normálním až extrémním zatížení doporučujeme jednosložkový vodou ředitelný lak AQUA Atlantis a 
AQUA Protector. 

PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ 
Při extrémním zatížení, pokud je důležitá odolnost proti chemikáliím a otěruvzdornost, by měl být použit 
dvousložkový vodou ředitelný AQUA Dedepur. 

Postup aplikace

1. Nános bezvzduchovým stříkáním u ještě nepoložených EUROSTRAND® OSB desek

2. Lakovací váleček 250/12 nebo 500/12 u již položených EUROSTRAND® OSB desek

Postup aplikace

1. Nános bezvzduchovým stříkáním u ještě nepoložených EUROSTRAND® OSB desek 

2. Lakovací váleček 250/12 nebo 500/12 u již položených EUROSTRAND® OSB desek

Údržba 

1. AM-Parkett-Pflege AM-Parkett-Pflege chrání podlahu před opotřebením a dodává jí dokonalý lesk bez leštění. 

2. AM-STOPP AM-STOPP prostředek k údržbě kterým lze v tělocvičnách docílit protiskluzových hodnot 0,5 − 0,7 
dle DIN 18032. Zároveň je splněna R9 dle DIN 51130. 

3. AM-Finish Pro údržbu předem lakovaných OSB desek doporučujeme AM-Finish. Tento výrobek chrání OSB 
podlahy před předčasným opotřebením a vniknutí nečistot a vody, obzvláště v oblasti spár. 

4.4
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4.5 IRSA Lackfabrik
 Irmgard Sallinger GmbH
 An der Günz 15
 D-86489 Deisenhausen
 T +49 (0) 8282 8944-0
 T +49 (0) 8282 8944-18 (Hotline)
 F +49 (0) 8282 8944-44
 info@irsa.de
 www.irsa.de

irSa VODOU řeDiteLNÉ LaKY prO BeZBarVÉ a JeDNOBareVNÉ 
eUrOStraND® OSB DeSKY V OBLaSti pODLaH
IRSA PLATINUM 3000 1K Parkettwasserlack seidenmatt/ultramatt, pro normální zatížení ke zpracování připravený 
polyurethanový vodou ředitelný parketový lak hedvábně matný/ultra matný. 
IRSA PLATINUM 3000 1K Parkettwasserlack je velmi odolný proti poškrábání a opotřebení vykazující vysokou 
plnost. Uzavřený lakový fi lm přesvědčí svojí dobrou odolností vůči v domácnostech běžným chemikáliím. 
IRSA PLATINUM 3000 1K Parkettwasserlack je nenáchylný k tvorbě vrypů od podpatků bot. Jelikož výsledné tvrdosti 
je dosaženo již po 3 dnech, může být podlaha poté plně zatěžována (při 20 °C a 55 % rel. vzdušné vlhkosti). 

→ Oblasti použití: obytné prostory

Při silném až velmi silném zatížení použít IRSA PLATINUM 3010 2K Parkettwasserlack seidenmatt nebo IRSA 
PLATINUM 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt s vytvrzovacím prostředkem. Pokud je požadována velmi dobrá 
odolnost proti chemikáliím a mimořádna odolnost proti otěru, měl by být použit dvousložkový IRSA PLATINUM 
3010 2K Parkettwasserlack seidenmatt nebo IRSA PLATINUM 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt. Oba systémy 
jsou zkoušeny dle DIN 18032 Teil 2 (klouzavé vlastnosti ve sportovních halách). Uzavřený lakový fi lm přesvědčí 
jeho velmi dobrou odolností v domácnosti a vůči chemickým prostředkům, je nenáchylný k tvorbě vrypů od 
podpatků bot. Jeho výsledné tvrdosti je dosaženo po 5 dnech, takže podlaha může být velmi rychle zatěžována 
(při 20 °C a 55 % rel. vzdušné vlhkosti).

→ Oblasti použití: silně zatěžované podlahy ve veřejných budovách, kancelářských prostorách, školách, 
      mateřských školách jakož i tělocvičnách a sportovních halách.

BAREVNÉ TÓNOVÁNÍ
Barevné tónování nátěru je možné za pomocí barevné palety IRSA Basic Color (barevné tónování na bázi vody). 
Dodává se v barvách tmavě šedá, světle šedá, lazurově bílá, středně šedá, žlutá, červená, modrá, zelená, černá, 
dub, ořech, wenge, koňak/třešeň a oranžová. Zvláštní odstíny dle poptávky. Všechny varianty lze mezi sebou 
míchat. Takto barevně tónované povrchy se uzavírají odpovídajícím vodou ředitelným lakem IRSA PLATINUM 2K. 

Barevné IRSA impregnace je možno provádět za pomocí IRSA Design-Farböl. K dostání v barvách černá, bílá, 
borovice, wenge, ořech, světle šedá, tmavě šedá, světlá písková, dub světlý a červenohnědý. Takto barevně 
upravený povrch může být navíc opatřen ochranným bezbarvým nátěrem IRSA Design-Farböl. Všechny varianty lze 
mezi sebou míchat.
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irSa OLeJOVÁ iMpreGNaCe
K odborné impregnaci EUROSTRAND® OSB desek doporučuje IRSA pro případy normálního až velmi silného 
zatížení IRSA HP Oil High-Protection.

POSTUP APLIKACE
V zásadě se používají broušené OSB desky, aby především u barevně tónovaných povrchů bylo dosaženo barevné 
rovnoměrnosti. 
1. Nástřik výrobků IRSA u ještě nepoložených OSB desek je v zásadě možný (nutné individuální poradenství). 
2. Firma IRSA nabízí Aqua Rolle (váleček) k odbornému uzavření (vodními laky) po pokládce. IRSA Design-Farböl 
 a IRSA Basic Color se nanáší IRSA mohairovými válečky.

ÚDRŽBA
Dle DIN 18365 je požadováno klima v místnosti při +20 °C a vzdušné vlhkosti 55 - 65 % a navíc pravidelná údržba. 
Tato údržba by měla být prováděna u lakovaných podlah např. za pomocí IRSA Aqua Star a u olejovaných, 
zapečetěných podlah za pomocí IRSA Aqua Star R9 (ředěný) (R9 odpovídá DIN 18032 díl 9).

Dbejte prosím také informací z našich technických listů jakož i pokynů k údržbě od fi rmy IRSA. Stran dalších 
informací a údajů se obraťte prosím přímo na nás.
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4.6 Asuso GmbH 
 Görlitzer Straße 9 
 D-83395 Freilassing 
 T +49 (0) 8654 772505 
 F +49 (0) 8654 772506
 www.asuso.de

NatUre LiNe (NL) HartÖL HiGH SOLiD a NatUre LiNe SpeZiaLÖL prO 
eUrOStraND® OSB DeSKY

PŘI NORMÁLNÍM AŽ SILNÉM ZATÍŽENÍ 
K odbornému olejování desek EUROSTRAND® OSB doporučujeme při normálním až silném zatížení NL Hartöl 
High Solid nebo NL Spezialöl s NL Bodenmilch. 

UPOZORNĚNÍ
Při leštění EUROSTRAND® OSB desek je třeba dbát na to, aby na povrchu nestál přebytečný olej (tvorba šmouh 
a kruků po leštění). Povrch musí být na dotek vlhký, když se po něm přejede rukou, ale na ruce nesmí zůstat 
stopy po oleji. Přebytečný olej zasychá pomalu a zůstává lepkavý!

Aplikační postup

1. U již položených desek EUROSTRAND® OSB aplikace plochou špachtlí, naleštění bílým leštícím padem.

2.  Aplikace za pomocí svorky Taski a houby nebo tenkovlákným válečkem (8 mm), přebytečný olej stáhnout z povrchu špachtlí 
nebo stěrkou s gumovým nástavcem, naleštit bílým leštícím padem.

Údržba 

Dle DIN 18365 je požadováno klima v místnosti při 20-22°C a vzdušné vlhkosti 55-65 % a navíc pravidelná údržba. K provádění 
této údržby nabízí firma ASUSO následující výrobky: 

1. NL Öl-Wischpflege NL Öl-Wischpflege slouží jako čistič a k tvorbě ochranné vrstvy. Vlhká místa s přebytkem 
dosušit za pomocí bavlněného hadříku. 

2. NL Reiniger K odstranění hrubých nečistot se používá NL Reiniger, následně dosušit za pomocí 
bavlněného hadříku.

3. NL Holzpflegeöl Použití u matných nebo ochozených míst, ručně za pomocí bavlněného hadříku nebo 
strojově za pomocí jednoktoučové leštičky (bílý lešticí pad) zaleštit. 
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Pokládka obkladů bez použití reaktivních pryskyřičných lepidel

Stěna Základování Pomocí PCI Wadian

Pokládka Použít PCI Bicollit (Classic), alternativně 
PCI-Colliflex Nr. 125 
1. kontaktní vrstvu a 
2. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou

Podlaha Pokládka Použít PCI Nanolight, alternativně 
PCI Flexmörtel
1. nalepit oddělující desku PCI 
Polysilent
2. kontaktní vrstvu a 
3. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou

Spárování Pomocí PCI Nanofug, šířka spáry 1 – 10 mm, 
formovatelná, vodu a nečistoty odpuzující povrch

Pokládka obkladů ve vlhkém prostředí bez použití reaktivních pryskyřičných lepidel

Stěna a podlaha Základování Pomocí PCI Wadian

Zatěsnění Pomocí PCI-Lastogum, alternativně PCI 
Seccoral 1K

Pokládka Použít PCI Nanolight, alternativně 
PCI Flexmörtel 
1. kontaktní vrstvu a 
2. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou

Spárování Pomocí PCI Nanofug, šířka spáry 1 – 10 mm, 
formovatelná, vodu a nečistoty odpuzující povrch

Pokládka obkladů v interiéru a ve vlhkém prostředí při použití reaktivních pryskyřičných lepidel

Podlaha Základování Není nutné!

Zatěsnění Ve vlhkých prostorách nastěrkovat PCI Collastic 
1,5 mm silnou vrstvu bez pórů

Pokládka Použít PCI Collastic, nastěrkovat vhodnou zubovou 
stěrkou, alternativně 
PCI Flexmörtel Nr. 129 
1. kontaktní vrstvu a 
2. vrstvu lepidla natáhnout zubovou stěrkou

Spárování Pomocí PCI Nanofug, šířka spáry 1 – 10 mm, 
formovatelná, vodu a nečistoty odpuzující povrch

4.7 PCI Augsburg GmbH 
 Piccardstraße 11
 D-86159 Augsburg
 T +49 (0) 821 5901-0
 F +49 (0) 821 5901-372
 pci-info@basf.de
 www.pci-augsburg.de

Zastoupení CZ:
BASF Stavební hmoty 
Česká republika s.r.o. 
K Májovu 1244
CZ-53701 Chrudim
T +420 469 607 111
F +420 469 607 112
info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zastoupení SK:
BASF Slovensko s.r.o. 
Na stanicu 937/26B
SK-1009 Žilina
T +421 417 631 483
F +421 417 631 484
info@basf-sh.sk
www.basf-sh.sk

KeraMiCKÉ OBKLaDY Na eUrOStraND® OSB

Desky EUROSTRAND® OSB mohou být obkládány keramickými obklady pouze v ineriéru. Jelikož OSB desky 
reagují na změnu vzdušné vlhkosti délkovými a tloušťkovými změnami, je nutné používat dostatečně parotěsné 
produktové systémy.
Při pokládce nesmí OSB desky přesáhnout rovnovážné vlhkosti 10 %. Toto odpovídá týdenní klimatizaci při 
60 % rel. vzdušné vlhkosti a 23 °C prostorové teploty
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5 MONTÁŽ (OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

5.1 Knudsen Plast A/S Dänemark
 Industrivej 21
 DK-3300 Frederiksvaerk
 T +45 4776 0101
 F +45 4777 0155
 ulo@knudsen-plast.dk
 www.knudsen-kilen.dk

5.2 Bever GmbH
 Auf dem niedern Bruch 12
 D-57399 Kirchhundem
 T +49 (0) 2723 9760-0
 F +49 (0) 2723 9760-80
 info@bever.de
 www.bever.de

KNUDSeN KiLeN MONtÁŽNÍ KLÍNKY Např. prO DřeVOStaVBY

UNiVerZÁLNÍ šrOUBOVaCÍ KOtVa prO DřeVĚNÉ pODKLaDY
Schváleno od DIBt Z-17.1-924

Klínky od fi rmy Knudsen jsou praktickou pomůckou při montáži na staveništi. Nabízí následující přednosti:
 Precizní, pevné a neklouzající zarovnání díky ostrému střídavě překládanému zoubkování
 Netečné vůči vlhkosti, houbám a plísni
 Neštípou se při protlučení hřebíky nebo provrtání
 Prokázaná zvuková izolace dle DS/ISO 140-6/-8
 Životnost > 100 let dle zkušební zprávy DTI
  Bohatý výběr typů (výška, délka, šířka) určených pro různé typy zatížení: 
Přesahy 35 − 100 %, možné zatížení dle typu mezi 80 až 2.800 kg, možné zvednutí klínkem mezi 8 až 70 mm

DISTANČNÍ ŠPALÍKY
K vytváření montážních spar v tloušťkovém rozpětí 1-5 mm, k dodání v různách šířkách a délkách.

* udané odestupy plášťů zohledňují 20 mm 
 opláštění stojin.

Příslušenství: Art. 11230 Iso Clip modrý, 60 mm
   Art. 11240 Iso Clip černý, 100 mm
   Art. 11970 Eindrehadapter 
   (adaptér na zašroubování)

Č. 
výrobku Rozměr Odestup plášťů * Balení 

kusů

10290 4,0 × 160 mm do 40 mm 250

10300 4,0 × 180 mm do 60 mm 250

10310 4,0 × 210 mm do 90 mm 250

10320 4,0 × 235 mm do 115 mm 250

10330 4,0 × 260 mm do 140 mm 250

10333 4,0 × 300 mm do 180 mm 250

Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také 
od aplikačně technického týmu fi rmy EGGER.
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

→

5.2
5.1
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6 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A LEPIDLA

6.1 Purbond AG 
 Industriestraße 17a
 CH-6203 Sempach-Station
 T +41 (0) 41 469-6860
 F +41 (0) 41 469-6871
 info@purbond.com
 www.purbond.com

pUrBOND® LepiDLOVÉ SYStÉMY K VÝrOBĚ NOSNÝCH DřeVĚNÝCH 
StaVeBNÍCH DÍLCŮ
POPIS
Vlhkostí vytvrzující, tekutá jednosložková polyutertanová lepidla k výrobě nosných dřevěných stavebních dílců 
dle DIN 1052 a EN 385 / EN 386.

OBLAST POUŽITÍ
Lepidla Purbond HB typy 110, 440 a 530 smí být dle všeobecného schválení stavebního dohledu používány
pro výrobce dřevostaveb, jež se prokazují dokladem o způsobilosti lepit nosné dřevěné dílce (velké povolení 
k lepení) EUROSTRAND® OSB 4 TOP (Z-9.1-566) a EUROSTRAND® 8000 (Z-9.1-562) pro statické slepování též 
nebroušených desek.

Spojení lamel klínovým ozubem a masivní konstrukční dřevo až po plošné lepení u lepeného lamelového 
dřeva, křížové lepení dřevěných desek, konstrukční dvou lamelový hranol a tří lamelový hranol, jakož i různé 
specializované výrobky jako např. T-nosníky.
Spektrum dnes dostupných certifi kovaných PURBOND® lepidel k výrobě nosných dřevěných dílců obsahuje 
vícero výrobků, které se odlišují po stránce otevřené doby a doby vytvrzení a tím odpovídají příslušným 
požadavkům zpracovatelů.

Firma Purbond certifi kovala řadu lepidel PURBOND® HB S v Německu, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu. 
Speciálně za účelem splnění požadavků v Americe nechala fi rma Purbond certifi kovat řadu PURBOND® HB E pro 
použití v nosných dřevěných dílcích.

GRAFICKÝ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PURBOND HB LEPIDEL
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Bližší informace k jednotlivým systémům a výrobkům obdržíte od příslušných výrobců nebo také 
od aplikačně technického týmu fi rmy EGGER.
Firma EGGER ručí výhradně za produktovou kvalitu plošných materiálů na bázi dřeva.

→

6
6.1

27



6.2 STAUF
 Klebstoff werk GmbH
 Oberhausener Straße 1
 D-57234 Wilnsdorf
 T +49 (0) 2739 301-0
 F +49 (0) 2739 301-200
 info@stauf.de
 www.stauf.de

pOKLÁDKa parKet a pODLaHOVÝCH KrYtiN Na eGGer eUrOStraND® OSB

POKYNY K POKLÁDCE
  EGGER EUROSTRAND® OSB jsou nabízeny v provedení na pero a drážku v tloušťkách 15, 18, 22 a 

 25 mm. Jako podklad pro parkety je doporučeno desky EGGER EUROSTRAND® OSB plošně slepit nebo pevně 
 přišroubovat. Při plovoucí pokládce by měly být minimálně dvě 15 mm tlusté desky křížem k sobě slepeny a 
 sešroubovány.

  Při plovoucí pokládce desek EGGER EUROSTRAND® OSB a nalepení dřevin citlivých na tlak bobtnáním 
 (např. javor, buk) a / nebo rozměrů parket (např. 10 mm masivní parkety nebo 22 mm průmyslové mozaiky) 
 je třeba brát v potaz, že při vzniku vysokého tlaku bobtáním (např. vysokou vlhkostí vzduchu), může v ploše 
 parketové podlahy dojít ke vzniku vysokého vrchního pnutí , které může vést k vydutí podlahové konstrukce.

LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN A PARKET NA EGGER EUROSTRAND® OSB:
  EGGER EUROSTRAND® OSB desky jsou v zásadě dobře vhodné k pokládce elastických a textilních podlahových 

 krytin a parket.

  Při lepení parket na EGGER EUROSTRAND® OSB je podobně, jako i u dřevotřískových desek, třeba v důsledku 
 jejich nízké nasákavosti počítat se zvýšeným bobtnáním dřeva v porovnání s lepením na potěry.

  Nízká nasákavost u EGGER EUROSTRAND® OSB vede také k pomalejšímu vývoji pevnosti lepidel na bázi 
 disperze a umělých pryskyřic v porovnání s lepením na potěry.

  Plocha pokrytá EGGER EUROSTRAND® OSB tvoří relativně rovný podklad. Nebezpečí vzniku dutin při pokládce 
 parket je zpravidla proto výrazně nižší než při pokládce např. na cementový potěr.

6.2
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Použitelné typy základování pro lepidla / stěrky na OSB

STAUF 
lepidla na 
podlahové 
krytiny

STAUF 
Disperzní 
parketová lepidla

STAUF 
Parketová 
umělopryskyřičná 
lepidla

STAUF 
Lepidla na 
bázi reaktivní 
pryskyřice *

STAUF 
SPP-95 1)

STAUF VDP-130 •

STAUF VDP-140 • •

STAUF VPU-155 • 2)

STAUF VEP-190 • 2) •

STAUF VLM-100 •

Přednátěr lepidlem
Směs z: 1 RT WFR
a 1,5 RT VLM-90

•

Použitelné lepidlové systémy

STAUF 
lepidla na 
podlahové 
krytiny

STAUF 
Disperzní 
parketová lepidla

STAUF 
Parketová 
umělopryskyřičná 
lepidla

STAUF 
Lepidla na 
bázi reaktivní 
pryskyřice *

Příprava 
podkladu

Textilní podlahové 
krytiny

•

Podklad 
dobře očistit; 
podle stavu 
a požadavků 
základovat a 

stěrkovat

Elastické podlahové 
krytiny

•

Linoleum •

Laminát (celoplošně 
lepený)

•

Surová parketa • • •

Hotová parketa • • •

Dřevěná dlažba Lepení není všeobecně možné, prosím dotazujte se u nás

*  Při použití STAUF SMP-940* na odpískovaném tekutém asfaltu je třeba základovat pomocí STAUF VEP-190.
1)  popřípadě přidat STAUF armovací vlákna
2)  Základování případně nutné jen u znečištěného a zaprášeného OSB.

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stupni vývoje. V každém případě je tyto třeba považovat jako 
nezávazná, jelikož nemáme vliv na pokládku a podmínky pokládky se mohou místně lišit. Nároky činěné na 
základě těchto údajů jsou vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytnuté obchodní a technické 
poradenství. Doporučujeme proto, provést dostatečné vlastní pokusy, aby bylo zřejmé, zda se výrobek hodí pro 
zvolený typ využití (2009).

Na EUROSTRAND® OSB mohou být použity skoro všechny druhy podlahových krytin a parket spolu s lepidly z 
nabídky fi rmy STAUF, pokud jsou dodrženy pokyny v následující tabulce. Při volbě odpovídajícího typu lepidla 
je třeba respektovat tabulky doporučených typů lepidel fi rmy STAUF.

6.2
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7 POZNÁMKY
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TECHNICKÉ INFORMACE
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info-cz@egger.com

EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
500 02 Hradec Králové
Česká republika
t +420 495 531 531
f +420 495 531 534
info-cz@egger.com
www.egger.cz

EGGER Holzwerkstoff e Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haff eld 1
23970 Wismar
Německo
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