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Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto pracovnom postupe, sú iba všeobecnými návrhmi 
vzoriek a detailov, ktoré  predstavujú  principiálny popis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je 
potrebné v príslušnom stavebnom zámere spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť 
a úplnosť. V priebehu  aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj údaje o nich uvádzané v príslušných 
technických listoch a na obaloch jednotlivých súčastí systému. 



 

 
  

1 Použitie 
Predpis sa zaoberá zložením a realizáciou omietok na vykurovaných stenách. 

2 Varianty vykurovania stien  
 Teplovodné - trubkové systémy osadzované v omietke na vnútornej strane stien, ktoré slúžia v 

zimnom období na vykurovanie a v letnom období na chladenie. Funkcia je podobná ako u 
podlahového vykurovania. Zohriata doska je oddelená izolačnou vrstvou od chladné hmoty a vyžaruje 
teplo do miestnosti. Pri podlahovom vykurovaní je takouto doskou betónová mazanina, u stenového 
vykurovania je to vrstva omietky. Používa sa buď plastové, alebo kovové (medené) potrubie. 

 Vykurovacími káblami - elektrické vykurovacie káble s funkčnou izoláciou. 

3 Tepelno-technické podmienky 
 V prípadoch, keď je vyžadovaná vysoká flexibilita systému vykurovaných stien a vyrovnaný tepelný 

tok, je pod vykurovacie teleso podkladaná vrstva tepelnej izolácie, ktorá významne zamedzuje 
tepelnému toku do nosnej konštrukcie steny. Celkový tepelný odpor vonkajších konštrukcií musí 
zodpovedať požiadavkám ČSN 73 0540-2/ 10.2011 vrátane zmeny Z1/4.2012, resp. musí byť celkovo 
zohľadnené stavebno-fyzikálne pôsobenie, čiže aj požiadavka na vlhkostí režim konštrukcií. 

 Stena bez tepelnej izolácie. 

4 Skladba systému 
Systém je tvorený jednovrstvovými vápennocementovými 
alebo sadrovými omietkami, ktoré zároveň slúžia ako 
povrchová úprava alebo jadrovými omietkami s povrchovou 
úpravou systémovou vonkajšou omietkou (štukom). 
Všetky typy jednovrstvových vápennocementových  
a sadrových či jadrových omietok sú vystužené 
sklovláknitou tkaninou. 
 
 
 

4.1 Príprava podkladu 

Podkladom môžu byť všetky nosné stavebné materiály napr. tehlové murivo všetkých druhov, pórobetón, 
betón, cementovláknité dosky a pod. Podklad musí byť suchý, súdržný a únosný, bez prachu, separačných 
vrstiev a voľných častíc. V niektorých prípadoch môže byť podkladom EPS, XPS, MW, Multipor a pod. 
 
Príprava podkladu je závislá od druhu použitého vykurovania, od druhu podkladu a od druhu použitej omietky. 
 

a) Bežne nasiakavé podklady – novo vymurované murivo a ďalšie bežne nasiakavé podklady nie je 
potrebné predtým penetrovať. 

b) Veľmi nasiakavé podklady – pre spevnenie veľmi nasiakavých podkladov ako je staré tehlové 
murivo, pórobetón a pod. sa používajú Cemix Penetrácia hĺbková (riedenie 1:1 s vodou) alebo 
Cemix Penetrácia základná (riedenie 1:3 s vodou). 

c) Postrek – na vyššie uvedené bežne nasiakavé podklady (bod 4.1. a) alebo penetráciou spevnené 
veľmi nasiakavé podklady (bod 4.1. b) sa nanáša vždy Cemix 052 Cementový postrek. Na betónové 
podklady je možné použiť Cemix KONTAKT BETON 

 
Obr. 1 – Skladba systému 



 

 
  

d) Málo nasiakavé podklady - v prípade, že podklad je málo nasiakavý, napr. hmotami Cemix 115 
Lepiaca a stierková hmota BASIC alebo Cemix 135 Lepiaca a stierková hmota COMFORT 
prestierkovaný a hmoždinkami ukotvený EPS, XPS, MW, Multipor a pod. s vloženou alkalivzdornou 
tkaninou, hladký betón a pod., sa použije pre jeho úpravu Cemix 025 Lepidlo STANDARD, ktoré sa 
natiahne vodorovne zubovým hladidlom s výškou zuba 6 – 8 mm. 

4.2 Realizácia dilatácií 

Správne zhotovenie dilatačných škár (napr. vhodným  
profilom viď. obr. 2) je jednou z podmienok správnej  
funkčnosti systému. Škáry sa realizujú v nasledujúcich 
prípadoch: 
 

a) Medzi vykurovanou stenou a stropom. 
b) Medzi jednotlivými vykurovacími okruhmi –  

maximálna dĺžka okruhu je závislá na teplotní 
rozťažnosti a určuje ju výrobca stenového  
vykurovacieho systému. Čím kratšie vetvy,  
tým menšia rozťažnosť systému a tým menšie zaťaženie 
na krycí omietkový systém. 

c) Maximálna plocha bez dilatácie – u cementových  
a vápennocementových omietok je  max. 10 m2,  
u sadrových a vápennosadrových 20 m2. 

4.3 Inštalácia vykurovacieho systému 

Montáž vykurovacieho registra sa všeobecne realizuje podľa pokynov výrobcu vykurovacieho systému. 
Inštalovať je možné dva základné typy vykurovania: 
 

a) Teplovodné -  odporúčame použiť materiály s nízkou tepelnou rozťažnosťou, napr. meď. Pri použití 
medených trubiek je možné druh omietky aj izolácie voliť takmer ľubovoľne. Pri medených trubkách sa 
teplotný spád systému volí 55/45 °C. Naproti tomu tepelná rozťažnosť plastových trubiek, ktorá je 10x 
až 20x väčšia, životnosť omietkovej vrstvy výrazne znižuje, teplotný spád systému sa volí väčšinou 
nižší 45/35 °C alebo podľa pokynov výrobcu stenového vykurovania. 

b) Vykurovacie káble – inštalácia káblov sa volí podľa odporúčaní výrobcu. 

4.4 Omietka a jej aplikácia 

Pre stenové vykurovanie sú vhodné vápennocementové omietky s vyšším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ ≥ 
0,47 W/m.K, čo zodpovedá objemovej hmotnosti omietky 1.500 kg/m3 v zatvrdnutom stave a pri sadrových 
omietkach to zodpovedá objemové hmotnosti 1.300 kg/m3 v zatvrdnutom stave. Nie sú  teda vhodné omietky 
tepelno-izolačné a ľahčené, pretože zle vedú teplo a výrazne znižujú funkčnosť stenového vykurovania. 
Vhodné hmoty zo sortimentu Cemix sú najmä: 
 

Jadrové  
vápennocementové omietky 

Cemix 012 Jadrová omietka strojová 

Cemix 012 j Jadrová omietka strojová jemná 
Cemix 082 Jadrová omietka ručná 

Cemix 132 Soklová omietka ručná 

Jednovrstvové 
vápennocementové a sadrové 
omietky 

Cemix 073 Jednovrstvová omietka strojová a ručná 

Cemix 016 F VELVETA filcovaná 
Cemix 016 F j VELVETA filcovaná jemná 

Cemix 016 G VELVETA gletovaná 

Cemix 026 Sadrová omietka ručná 

 
Obr. 2 – Vhodný dilatační profil 



 

 
  

 
Omietka sa najskôr nanesie medzi trubky vykurovacieho systému, po zavädnutí omietky (omietka sa nelepí na 
prst) sa nanesie omietka na vykurovací systém tak, aby vrstva nad vykurovacím systémom bola min. 8 mm. 
Omietka sa stiahne do roviny a vloží sa do nej alkalivzdorná tkanina s okami 6x6 až 10x10 mm. Tkanina sa 
vkladá tak, aby spoje tkanín boli preložené min. 100 mm cez seba a tkanina bola vyvedená k dilatačnému 
profilu alebo cez poslednú trubku alebo kábel systému min. 150 mm do omietky bez vykurovacieho systému. 
Po uchytení tkaniny sa na plochu nanesie vrstva rovnakej omietky s hrúbkou 2 až 5 mm. Celková najmenšia 
vrstva omietky nad vykurovacím systémom musí byť 10 mm, najviac 25 mm. 

4.5 Povrchová úprava 

Jednovrstvové a sadrové omietky sa po zavädnutí zafilcujú alebo zagletujú a ich povrch sa upraví podľa 
technického listu. Jadrové omietky sa vyrovnajú (pri event. strhávaní omietky sa nesmie poškodiť 
alkalivzdorná tkanina) a nanesie sa Cemix 023 Vonkajší štuk, Cemix 043 b Flexi štuk alebo Cemix 223 
Trasový štuk. Obvykle v interiéri používaný Cemix 033 Vnútorný štuk je vápenný a teda nevhodný ako  
z tepelno-technického, tak aj pevnostného hľadiska. Po vyzretí omietok je možné aplikovať akýkoľvek náter 
alebo prípadne aj  ušľachtilú omietku. 

5 Nábehový vykurovací režim 
a) Omietka sa nechá vytvrdnúť od nanesenia poslednej alebo štukovej vrstvy min. 14 dní 
b) Temperovanie omietky na 20°C      1 deň 
c) Temperovanie omietky na 25°C      1 deň 
d) Temperovanie omietky na 30°C      1 deň 
e) Temperovanie omietky na 35°C      1 deň 
f) Temperovanie omietky na 40°C      1 deň 
g) Temperovanie omietky na 45°C      konečná teplota 3 dny, inak 1 deň 
h) Prípadné temperovanie omietky na 50°C     1 deň 
i)  Prípadné temperovanie omietky na 55°C     3 dni 
j) Temperovanie omietky na 45°C      1 deň 
k) Temperovanie omietky na 35°C      1 deň 
l) Temperovanie omietky na 25°C      1 deň 
m) Po vykonaní nábehového režimu je možné využívať vykurovací stenový systém bez obmedzení, nesmie 
však byť prehriaty cez 55°C – nevyhnutné je regulačné zariadenie. 
 
 

6 Upozornenie 
Všetky spotreby vyššie uvedených výrobkov sa riadia hrúbkou nanesenej vrstvy a rovnosťou podkladu viď 
technické listy výrobkov na www.cemix.sk. Primiešavanie akýchkoľvek prísad, spojív, kameniva a pod. je 
neprípustné. Všetky vrstvy systému a jeho skladba sú navrhnuté tak, aby bola dodržaná vzájomná 
kompatibilita jednotlivých častí systému. 


