
TECHNICKÝ LIST

FACADE SYSTEM

2270
LEPIACA STIERKA
DISPERZNÁ

PRUŽNÁ, ODOLNÝ PROTI NÁRAZU A TRHLINÁM
Pre tmavé fasády a namáhané časti fasád

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie
Vysoká mechanická odolnosť až do 110J: Zabraňuje poškodeniu ETICS nárazom.
Pre sokle a namáhané miesta pri vstupoch do budov.
Pružná: Kompenzuje tepelnú rozťažnosť a obmedzuje tvorbu trhlín. Tiež pre tmavé
fasády s väčšími rozmerovými zmenami.
Vyrovnávacia hmota na disperznej báze: Pripravená na okamžité použitie.
Vynikajúca priľnavosť k minerálnym a dreveným podkladom a mnohým ďalším.
Vhodná na renováciu ETICS.
Pre EPS, MW, XPS. PIR a PUR izolanty.
Certifikované v izolačných systémoch Cemixtherm (ETICS).
Vytvára hladký povrch pre tenkovrstvové finálne pastovité omietky bez nutnosti
použitia základných náterov.
Spĺňa požiadavky EAD a ETA.

Oblasť použitia Vhodné na lepenie zatepľovacích systémov Cemixtherm, s požiadavkou na vysokú
mechanickú odolnosť.
Vhodné pre stierkovanie nestabilných podkladov.
Vhodné pre armovanie konštrukčných a OSB dosiek.
Ako podklad pre tenkovrstvové pastovité omietky, bez nutnosti penetrácie.

Národná smernica (ak nie je
EN) nová

Spĺňa technické kritériá smernice EAD

Vykurovacia plocha
Stena + Strop
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POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.):
5

Teplota pre spracovanie (max.):
30

Poveternostné podmienky pre
spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť
tuhnutia materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla,
vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame
zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc,
zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť
dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo
vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkaldu V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na
nasiakavé podklady použi penetráciu  Cemix 2613, hladké podklady zdrsnite alebo použi
kontaktný mostík Cemix 4020. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou
metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte
vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať
platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi Zmes je dodávaná v stave pripravenom na použitie. Pred použitím zmes zľahka
premiešajte.

Miešanie Doba miešania
2

Rýchlosť miešania
800

Prestávka v min.
3

Pokyny pre spracovanie Pred vykonávaním armovacej vrstvy sa do lepiacej hmoty osadia určené rohové,
ukončovacie, napojovacie, dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie (u rohov otvorov, v
mieste styku rôznych izolantov atď.) Na povrch izolačných dosiek sa nanesie stierková
hmota v predpísanej hrúbke, do zarovnanej vrstvy sa vtlačí armovacia sieťovina, prekryje
sa a vyrovná ďalšou vrstvou hmoty. Celková odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy je 3
mm. Výstužná sieť musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky výstužnej vrstvy od vonkajšieho
povrchu a prekrytá min. 1 mm vrstvou. Po konečnom vyrovnaní výstužnej vrstvy nesmie
byť armovacia sieť obnažená (ani po prebrúsení prípadných nerovností). Takto
pripravený podklad slúži pre nanesenie vrchnej omietky. 
Spotreba na lepenie izolantu :                              2,5  -  4,5  kg/m2
Spotreba na sterkovanie základnej vrstvy :         2,5  -  5,5  kg/m2

Odporúčaná hrúbka vrstvy Maximálna hrúbka vrstvy v mm 5

Odporúčaná hrúbka vrstvy v mm 3

Minimálna hrúbka vrstvy v mm 2

Spotreba Spotreba od:
5

Spotreba do:
10

Spotreba materiálu v
mernej jednotke:
Kg/m²
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Spracovateľnosť v min. 30

Ošetrenie po aplikácií Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a
prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ
SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2412 VÝSTUŽNÁ TKANINA VS 160 A VS 160 A

2721 SILIKONOVÁ OMIETKA

2727 ACTIVCEM Vysoko odolná omietka s vláknami

2729 TETRACEM Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými
vláknami

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA Pre soklové časti

2794 MAGIC DECOR STONE Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného
kameňa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo Disperzný polymér

Trieda reakcie na oheň A1

Maximálna veľkosť zrna 0,5mm

Prídržnosť v ťahu po suchom skladovaní na izolačnom materiáli
v ≥N/mm²

0.08

Nasiakavosť W3

Trvanlivosť 15

Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.25

Prídržnosť po uložení v mokru po 2 hodinách v N/mm² 0.08

Prídržnosť po ulžení v mokru a po 7 h sušenia v N/mm² 0.25

Paropriepustnosť V2

Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.53

Faktor difúzie vodných pár  µ 204

Hustota Kg/m³ 1550

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh
potvrdené)

CZ/SK/AT

Netto hmotnosť Kg 25

Druh balenia  Vedro
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Množstvo na palete 24

Hmotnosť na palete Kg 600

Materiál obalu  PP

Skladovateľnosť (mesiace) 12

Druh balenia Materiál obalu Podmienky skladovanie

Vedro PP Cháňte proti mrazu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch,
Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota
skladovanie +5 do +30°C

Obecné poznámky Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je
neprípustné.

Likvidácia materiálov Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).
Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. 
Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.
Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými
predpismi.

Služby Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových
zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných
zvláštnostiach žiadajte konzultáciu. 

Kvalita Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. 

Právne upozornenie Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu,
nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V
prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame
vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie.
Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné
obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.
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