ě

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA VYKUROVANIE
MINIMÁLNE NÁKLADY NA ÚDRŽBU
ZNÍŽENIE EMISIÍ PRI VÝROBE ENERGIE
ZVÝŠENIE ŽIVOTNOSTI KONŠTRUKCIÍ OBMEDZENÍM TEPELNÝCH DILATÁCIÍ
ELIMINÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV V KONŠTRUKCII
VEĽKÉ MNOŽSTVO ATRAKTÝVNYCH RIEŠENÍ POVRCHU A DETAILOV

tepelno-izola né systémy

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY QUICK-MIX
S ATRAKTÍVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
TEHLOVÝMI PÁSIKMI KLINKER

Hlavní výhody zateplovacího systému quick-mix
s povrchovou úpravou cihlovými pásky:
● lepší tepelně technické vlastnosti obvodových stěn - vlastnosti stěny je možno si zvolit
● nižší provozní náklady na vytápění, případně na klimatizaci - velká každoroční úspora
výdajů za energie
● odstranění tepelných mostů (ostění, nadpraží, věnce, spáry mezi zdicími prvky nosné
konstrukce), které jsou hlavní příčinou poruch konstrukcí
● vyšší povrchová teplota a plné využití akumulace konstrukcí - zvýšení komfortu bydlení
v zimě i v létě
● snížení přehřívání místností v období s vyššími venkovními teplotami
● snížení dilatací díky ochraně konstrukcí nosných stěn tepelným izolantem
● bezúdržbová povrchová úprava - není potřeba obnovovat barevný povrch fasády
● rozsáhlé možnosti architektonického a estetického řešení
(římsy, parapety, barvy, struktury, atd.)
● vhodné řešení pro nízkoenergetické stavby
● příznivý vliv na životní prostředí díky snížení emisí při výrobě energie pro vytápění
● při výměně topné soustavy, díky zvýšeným tepelně izolačním vlastnostem konstrukcí,
je nezanedbatelná úspora na investici do zdroje a rozvodů tepla

tepelně izolační systémy

● certifikovaný systém, který používá pro lepení a stěrkování tepelného izolantu
a následné lepení finální povrchové úpravy jeden typ materiálu
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Barevný
náhled

Barevný
odstín

Sortiment obsahuje širokou škálu
barevných odstínů spárovacích hmot FM.

šedá
bílošedá
bílá
černá
tmavě šedá
antracit
bílobéžová
žlutá
pomeranč

V České republice,
stejně jako ve vyspělých
státech Evropy, mají
kontaktní
zateplovací
systémy dominantní postavení při volbě v typu
obvodových konstrukcí
jak pro novostavby, tak
při rekonstrukcích.

lososová
měděná
tmavě červená
hnědá
zelená
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Kompozitní tepelně izolační systémy jsou moderním a elegantním způsobem
zateplování budov. Tato technologie umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet
sendvičové stěny vynikajících parametrů. Výhodnost kontaktního zateplování
spočívá také v tom, že jeho předností lze rychle a účinně využít jak u novostaveb,
tak u rekonstrukcí - dodatečného zateplování. Doplněním kvalitní tepelné izolace
z pěnového polystyrenu, nebo lamel z minerální vlny ke stávající stěně, získává
investor mimořádně účinnou konstrukci se souvislou tepelnou izolací. Dlouholeté
zkušenosti ze zemí, kde se tyto systémy provádějí a osvědčily se, prokazují, že si
zateplovací systémy uchovávají svoje požadované vlastnosti po řadu desítek let.

Podrobný popis montáže zateplovacího systému je uveden v prováděcí
příručce quick-mix pro zateplovací systém s povrchovou úpravou cihlovými pásky.
4
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RKS
Obr. 3
Malta třídy C2TE pro lepení obkladů z přírodního kamene
a keramických obkladů, pro lepení a stěrkování
zateplovacího systému s cihlovými a keramickými pásky. Je
určena pro vnější i vnitřní použití. Lehce zpracovatelná,
vodoodpudivá směs s vysokou lepivostí a pevností po
vytvrzení. Vydatnost balení cca 19 I čerstvé směsi z 25 kg
balení. Zpracovatelnost směsi při 20 ºC cca 1 hodina. Množství
záměsové vody cca 6 l na 25 kg balení. Zrnitost 0–1 mm, barva
šedá.
Spotřeba je pro lepení tepelného izolantu cca 4 kg/m², pro stěrkování cca
4 kg/m², pro lepení cihlových pásků cca 5,3 kg/m². Spotřeba je ovlivněna
kvalitou podkladu a formou zpracování.

SI
Obr. 6
Silikonový tmel pro pružné utěsnění horizontálních i vertikálních
spár, zejména v místech zatěžovaných vlhkostí. Vhodný pro těsnění
přechodů mezi různorodými materiály, např. u výplní stavebních
otvorů, dilatačních spár atd. Je odolný vůči UV záření. Balení
310 ml (1 kartuše). Není vhodný pro styk s kovovými částmi
stavebních prvků.

Podrobnější technické informace o produktech jsou v TL na www.quick-mix.cz.

FM
Obr. 4
Malta pro dodatečné spárování ploch obložených cihlovým
páskem, keramickými obklady a stěn z lícového zdiva
pro vnější i vnitřní prostředí. Vyráběná ve 14-ti barevných
odstínech dle vzorkovníku quick-mix, která je po vytvrzení
odolná vůči vymývání a mrazu. Má vysokou přilnavost na
styčných plochách jednotlivých obkladových a zdicích prvků
a je hydrofobní. Vydatnost balení cca 18 I čerstvé směsi ze
30 kg balení. Zpracovatelnost směsi při 20 ºC cca 1 hodina.
Množství záměsové vody cca 3,4–3,8 l na 30 kg balení.
Zrnitost 0–1 mm.

RSS
Obr. 5
Malta pro dodatečné celoplošné spárování ploch obložených
materiálem s uzavřenými póry, tj. s glazovaným povrchem
(cihlovým páskem, keramickými obklady a stěn z lícového
zdiva). Pro vnější i vnitřní prostředí. Tato hmota je po vytvrzení
odolná vůči vymývání a mrazu. Má vysokou přilnavost na
styčných plochách jednotlivých obkladových a zdicích prvků
a je hydrofobní. Vydatnost balení cca 14 I čerstvé směsi z 25 kg
balení. Zpracovatelnost směsi při 20 ºC cca 30 min. Množství
záměsové vody cca 4 l na 25 kg balení. Zrnitost 0–1 mm.
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Spotřeba je podle formátu obkladových prvků, hloubky a šířky spáry
cca 4,5–7,5 kg/m²

Spotřeba je podle formátu obkladových prvků, hloubky
a šířky spáry cca 3,9–7,7 kg/m²
6
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Obr. 10
založení zateplovacího systému
s tepelným izolantem z EPS
lepeným na nosnou konstrukci
maltou quick-mix RKS
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Obr. 14
lepení cihlových pásků maltou
quick-mix RKS na nadpraží
stavebního otvoru

Obr. 12
nanášení stěrkovací hmoty
malty quick-mix RKS na tepelný
izolant pro montáž pancéřové
armovací skelné tkaniny

Obr. 15
založení rohového cihlového
pásku
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Obr. 11
založení zateplovacího systému
s tepelným izolantem z minerální
vlny (lamely s kolmým vláknem)
lepené na nosnou konstrukci
maltou quick-mix RKS

Obr. 13
montáž kotvení šroubovacími
hmoždinkami přes pancéřovou
armovací tkaninu
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Obr. 19
celoplošné spárování obkladu
stěny s glazovaným nebo slinutým
povrchem spárovací maltou
quick-mix RSS

Obr. 16
lepení cihlového pásku v ploše

tepelně izolační systémy

Obr. 17
spárování obkladu spárovací
maltou quick-mix FM
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Obr. 18
konečné očištění vyspárované
plochy opatrným ometením
smetáčkem

Kompletní informace k technologickému postupu jsou k dispozici
v Technické příručce pro montáž zateplovacího systému quick-mix s povrchovou
úpravou s cihlovými pásky na www.quick-mix.cz

tepelně izolační systémy

Obr. 20
očištění stěny po celoplošném
spárování maltou quick-mix
RSS opatrným omýváním
po zavadnutí malty
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cihlove pasky zadna.ai
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Pri Mlyne 42, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, tel.: 037/6537 122, fax: 037/6586 961,
internet: www.klinker.sk, e-mail: klinker@klinker.sk

infolinka: 0917 234 234
Obchod a technická podpora: 0918 788 114, 0905 782 189, 0905 197 880
Otváracia doba apríl - október: PO-PI: 7.30 - 17.00 hod., SO: 9.00 - 12.00 hod.,
Otváracia doba november - marec: PO-PI: 8.00 - 16.00 hod.
NAŠE VZORKOVNE:
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BRATISLAVA

PREŠOV - ĽUBOTICE

REBIS Plus s.r.o., p. Mondoková
tel.: 0910 782 983, 0905 578 912, 02/4446 1636,
Magnetova 13 (spojovacia Vajnorská - Rožňavská),
e-mail: rebisplus@rebisplus.sk
otvorené: PO-PI: 8.00 - 17.00 hod.

PP Projekt s.r.o. (pri žel. stanici), p. Šimko,
tel.: 0905 263 904, 051/776 5660,
Rampová 2,
e-mail: ppprojekt@ppprojekt.sk
otvorené v prac. dni 8.00 - 16.00 hod.

ŽILINA - CENTRUM

PRIEVIDZA

D&J s.r.o., p. Maťko,
tel.: 0905 937 524, 0903 541 734 , 041/562 3256
Hurbanova 38,
otvorené v prac. dni 7.00 - 15.30 hod.

N.B.D. Stavebniny, p. Mečiarová,
tel.: 0905 858 165, 046/5427 039,
Košovská cesta 23,
www.nbd.sk, e-mail: nbd@nbd.sk
otv. PO-PI 7.00 - 16.30, SO 8.00 - 12.00 hod.

KOŠICE - SEVER
PSaM s.r.o., p. Ducsay, tel.: 0905 155 520,
Huncovská 17, smer ZOO,
e-mail: rducsay@stonline.sk
otvorené v prac. dni 8.00 - 16.00 hod.

BANSKÁ BYSTRICA

POPRAD

RODINNÉ DOMY s.r.o., p. Ing. Macík,
tel.: 0905 856 374, 048/4143 425,
Jegorovova 37, pred budovou Orange,
www.roddomy.sk, roddomy@netax.sk

MPL Stavebniny, p. Hanecak,
tel.: 0915 785 227, 052/7767129
Teplická 34,
e-mail: hanecak@mpl.sk
otvorené v prac. dni 7.00 - 16.00 hod.

... a taktiež v ďaľších 300 stavebninách
po celej Slovenskej Republike.

WWW.

www.quick-mix.cz

..sk

