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1. ÚVOD

Tato sm rnice upravuje základní pravidla pro provád ní aplikace materiálu Climatizer Plus formou
nást ik na ásti stavebních konstrukcí.
Tato sm rnice je vypracována pro použití školenou aplika ní firmou, disponující platným osv d ením
výrobce pro provád ní aplikací izolace Climatizer plus p edepsaným zp sobem. Její obsah je
postaven na praktických a teoretických znalostech výrobce a provád jící firmy.

2. ZÁM R

Zám rem této sm rnice je informovat architekty, projektanty, stavební firmy i kone né odb ratele o
správném zp sobu provád ní aplikace izola ní hmoty Climatizer plus formou nást iku.

3. TERMINOLOGIE

1. NÁST IK – metoda zpracování izola ní hmoty formou zpracování využívající sm šování s vodou,
akrylátovými pojivy, pojivy na bázi vodního skla nebo fluorok emi itan .
2. ST ÍKACÍ KONCOVKA – koncový nastavovací element na flexibilní hadice umož ující smíšení
pojiva s vláknitou celulózovou izolací Climatizer plus.Tato koncovka m že mít r zný po et trysek
(obvykle od 2 do 6 ks) p ivád jících pojivo nebo vodu.
3. WALL SCRUBER- vále ek na srovnání povrchu nást iku v p ípad , že se nást ik provádí do
konstrukce ohrani ené nosnými prvky, lat mi, nebo kovovým roštem a je li tato operace
požadována, nebo nutná z hlediska následných technologických krok (nap . obkladu).

4. Ú EL NASAZENÍ METODY NÁST IKU P I PROVÁD NÍ
STAVEBNÍHO DÍLA

1. Akustické úpravy – tento druh nást iku se používá zejména v prost edí, kde je t eba utlumit
celkovou vnit ní hladinu hluku. Je p edur en pro strojní provozy, jako úprava betonových
konstrukcí nad porézními podhledy, pro ešení akustiky v nahrávacích studiích. Dle zvolené
tlouštky poskytuje výrazný útlum zvuku. Obvykle se pro tyto ú ely používá vrstva silná v rozsahu
od 20 – 50 mm. Povrch je možné ponechat zna n lenitý nebo základní vrstvu nast íkat do rám
o osové rozte i cca 60 cm a následn nást ikem finální vrstvy do cca 10 mm provést sjednocující
nást ik celé plochy. U takto provedených akustických nást ik je možné dosáhnout dobré
rovinnosti a rovn ž je možné záv re nou vrstvu dobarvit do žádaného barevného
odstín (nap .:bílá, ..atd.) Akustické izolace ve vytáp ných budovách je možné provád t teprve po
posouzení celé st íkané stavební konstrukce z hlediska tepeln - technických parametr a
výpo tu bilance vodních par dle SN EN ISO 13788. Podmínky po provád ní akustického nást iku jsou
obvykle spln ny pouze v p ípadech, že stávající konstrukce má dostate ný tepelný odpor a kondenza ní
zóna nevniká uvnit akustického nást iku.

2. Protikondenza ní zateplovací nást iky – tento zp sob provád ní izolace se provádí v objektech
bez vytáp ní nebo pouze s temperovaným prost edím do 12oC. jejich ú elem je zbavit vnit ní
prost edí kondenzátu , který se tvo í na konstrukci st echy vlivem rychlého st ídání teplot(jev
vyskytující se zejména na konci zimy a na podzim). Vrstva nást iku s akrylátovým lepidlem
v tlouš ce do 3 cm poskytne do asn prostor pro absorpci menších množství kondenzátu a
zárove díky tepeln izola ním vlastnostem sníží jeho tvorbu na studených plochách konstrukce.
3. Nást iky pod odv trávané fasádní obklady – provádí se do základního nosného roštu – rámu
fasádního obkladu. Jeho tlouštka m že být až 15 cm v jednom pracovním kroku a rozte rám se
doporu uje dodržovat v rozmezí 50 – 60 cm. Maximální povolená rozte rámu je 80cm. P i
provád ní je možné používat jak akrylátové tak i minerální pojivo(Karsil). V p ípadech zvýšených
požadavk na reakci na ohe (stupe B) je možné používat pouze pojivo karsil v ed ní 1:10
s vodou. Množství sm si lepidla s vodou používané v t chto p ípadech je 0,5 – 0,7 l na 1 kg
zpracované izolace. Vrstvu pod fasádním v traným obkladem se doporu uje p ekrýt protiv trnou
p epážkou(nap . Tyvek,Jutadach, typar apod. P i montáži fasádního obkadu je t eba dbát na
správné provedení detail d ležitých pro ochranu izola ní vrstvy p ed vodou.
4. Nást ik do konstrukcí s vodou – tato metoda se využívá pro provád ní izolací v podkroví nebo u
rámových d evostaveb, kdy se po vyschnutí vrstvy provede kontaktní zaklopení deskovým
materiálem. D ležité je minimální zvh ení materiálu (spot eba vody cca 0,5l na 1kg zpracovaného
Climatizeru plus. To zna n zkrátí dobu vysychání konstrukcí p ed zaklopením. Nutné je
intenzivní v trání prostoru po provedení nást iku.
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5. INSPEKCE P EDCHÁZEJÍCÍ SPRÁVNÉMU PROVEDENÍ DÍLA
Provád cí kroky uvedené v této kapitole jsou d ležité pro dlouhodobou životnost díla.
P ed provedením nást iku prove te p edb žnou bilanci kondenzace vodních par ve st íkaném
prostoru, která musí být aktivní ve prosp ch odpa ování vodních par p ípadn kondenzujících na
konstrukci. Nesmí docházet ke kondenzaci v tší než 0,2 kg/ m2 v žádném ro ním období, a to ani
v p ípad , že celoro ní bilance vodních par je aktivní.
Výpo et kondenzace vodních par musí být proveden vždy s p ihlédnutím na výšku budovy
(rozložení vrstev teplého a studeného vzduchu), zp sob a režim vytáp ní, technologii a využití
prostoru, po et osob pohybujících se v prostoru, zp sob v trání a zejména celkovou skladbu
konstrukce v závislosti s tlouš kou p edpokládaného nást iku.
Veškeré spáry a praskliny, umož ující zatékání z vn jší strany objektu do nást iku, musí být
p edem ošet eny.
Stékání kondenzátu s oken nebo jiných tepelných most nevhodn izola n dimenzovaných do
nást ik musí být vhodnou úpravou p edem zamezeno.
Podklad musí být zkontrolován na obsah mastných komponent , které výrazn snižují p ilnavost a
mohou zp sobit odpadávání nast íkané vrstvy v pozd jším období. P ed vlastním provedením
nást iku musí být povrch konstrukce dob e odmašt n, a to obvykle saponátovými nebo jinými
detergentními prost edky, pop ípad tlakovou vodou s doh evem.
Odpadávající omítky, nát ry nebo jiné ásti konstrukce musí být p edem odstran ny, nebo
o išt ny.Obvykle se tato p íprava provádí omytím tlakovou vodou za studena nebo s doh evem.
Veškeré konstrukce, které nesmí být zasaženy, by m ly být p edem ošet eny zalepením
polyetylenovou folií. N která používaná pojiva jsou pouze obtížn odstranitelná.
Pokud se materiál, který p i nást iku odpadne, nebo je orovnán Wall scruberem , znovu aplikuje,
musí být prostor pod st íkanou plochou dokonale istý, aby nedošlo k zne išt ní izolace cizí
p ím sí.
Klimatické podmínky zaru ují teploty nad bodem mrazu (0oC) po dobu následujících minimáln
14-30 dn po provedení nást iku.
Prostor je nutno po provedení nást iku dob e odv trat, aby se odpa ila p ebyte ná voda z pojiva a
izola ní vrstvy( v n kterých p ípadech nutno projednat nasazení ventilátor pro nucenou cirkulaci
vzduchu).

6. APLIKA NÍ ZA ÍZENÍ

Pro aplikaci Climatizeru plus se používá aplika ní za ízení Krendl (450, 500, 1000, 2000)nebo X
floc : Minifant a Zellofant dopln né o vysokotlaké membránové erpadlo s tlakem na výstupu
v rozmezí 10 až 14 Mpa a výkonem v rozmezí 4 – 20 l za 1 minutu.
St íkací koncovky se používají o pr m ru 50 mm nebo 63 mm, což zabezpe uje rovnom rné
rozprost ení nást iku na povrchu konstrukce.
Jako zásobník pojiva se obvykle používá originální tank o objemu 180 l.

7. ZP SOB POUŽITÍ APLIKA NÍHO ZA ÍZENÍ

Základní stroj pro aplikaci suché sm si je umíst n na dopravním prost edku nebo v blízkosti
zásoby origináln zabaleného výrobku Climatizer plus.
erpadlo se obvykle umís uje do blízkosti zdroje vody.Veškeré za ízení je stav no na elektrický
proud 220V /50Hz s jišt ním na 16 A. Délka prodlužovacího kabelu nad 30 m a nízkého pr ezu
pod 1,5mm m že zp sobovat p eh ívání motor a výpadky tepelných pojistek.
Používejte hadice o minimální délce 30 m, které zabezpe í dobré rozvoln ní materiálu a
rovnom rný výlet z koncovky.
P ipevn te koncovku k flexibilní hadici voln tak, aby bylo možno s koncovkou otá et na hadici
voln pro snadn jší provád ní práce.
Nastavení množství vody, nebo její sm si s pojivy, se ídí ástí konstrukce, na které se nást ik
provádí a požadavky na funkci nást iku. Základní pom r se m že pohybovat od 0,5 l vody nebo
sm si s pojivy ( p i nást iku na st nu, který se následn p ekrývá obkladovým materiálem ) do 2,5l
na 1 kg suchého výrobku Climatizer plus (akustické nást iky s protikondenza ním ú inkem a
zvýšenými požadavky na povrchovou odolnost u prostor s vysokou rychlostí proudícího vzduchu
na stropech).
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8. TECHNIKA PROVÁD NÍ NÁST IKU
P i provád ní nást iku jsou zna né odlišnosti pro nást iky provád né na r zné druhy konstrukcí a
rovn ž r zné druhy pojiv. Následující body up es ují jednotlivé provád ní nást ik dle požadavk
na jejich funkci a umíst ní.
Nást ik s akrylátovým pojivem – doporu uje se pojivo Sokrat 28 02A nebo pojivo Duvilax BD
20. Tato pojiva poskytují optimální p ilnavost celulózy k podkladu. Nást ik s t mito pojivy se
provádí tam, kde je požadována úprava: proti kondenzaci na konstrukci, zvýšení tepelného
odporu konstrukce, sjednocení tepeln izola ních vlastností všech prvk konstrukce, zlepšení
akustických vlastností, odolnost izola ní vrstvy proti odpadnutí i p i zvýšené hladin vlhkosti.
ed ní pojiva s vodou závisí na zp sobu aplikace na st ny nebo na stropy. Obvyklý pom r je 1
díl lepidla na 15 až 20 díl vody na stropy a 1 díl lepidla na 15 až 25 díl vody na st ny. Obsah
lepidla je t eba zvyšovat rovn ž se savostí povrchu. P i nerovnom rné kvalit povrchu se m že
provést penetrace ed ným lepidlem v pom ru 1 díl lepidla na 20 díl vody minimáln 1 až t i dny
p ed provedením nást iku.
Nanášení vrstev st íkané izolace probíhá na st ny v maximální tlouš ce 10 – 100 mm s tolerancí
+/-15mm, na stropy 10 – 30mm s tolerancí +/-10mm.
Maximální nanášená tlouš ka na st ny je 150 mm ve dvou až t ech vrstvách, do pomocného
nosného roštu – rámu je možné provést i v jednom kroku p i použití vodorovných p ed l , 100mm
bez pomocného roštu. Na stropy je možno provést nást ik do tlouš ky 60mm ve dvou až t ech
vrstvách.

Nást ik s ostatními druhy pojiv – doporu uje se pojivo Karsil. Toto pojivo poskytuje zvýšenou
odolnost celulózy proti ohni. Nást ik s t mito pojivy se provádí tam, kde je požadována úprava: pro
zvýšení tepelného odporu konstrukce (provád ní odv traných fasád), sjednocení tepeln
izola ních vlastností všech prvk konstrukce, zlepšení akustických vlastností, odolnost izola ní
vrstvy proti zvýšenému nebezpe í ohn (stupe B).
ed ní pojiva s vodou závisí na zp sobu aplikace na st ny nebo na stropy. Obvyklý pom r je 1
díl lepidla na 10 díl vody na stropy a 1 díl lepidla na 10 až 15 díl vody na st ny. Obsah lepidla
je t eba zvyšovat rovn ž se savostí povrchu.
Nanášení vrstev st íkané izolace probíhá na st ny v maximální tlouš ce 10 – 50 mm s tolerancí
+/-15mm, na stropy 10 – 20mm s tolerancí +/-10mm.
Maximální nanášená tlouš ka na st ny je 120 mm ve dvou až t ech vrstvách do pomocného
nosného roštu, 80mm bez pomocného roštu. Na stropy je možno provést nást ik do tlouš ky
60mm ve dvou až t ech vrstvách. Nást ik je možno p ekrýt povrchovým nát rem na bázi k ídy
zvyšujícím neho lavost.
Nást ik s vodou – doporu uje se provád t tam, kde je požadována úprava pro zvýšení
tepelného odporu konstrukce, sjednocení tepeln izola ních vlastností všech prvk konstrukce,
zlepšení akustických vlastností a p i sou asném následném p ekrytí st íkané vrstvy obkladem (po
jejím vyschnutí). Provádí se do pomocného roštu s osovou rozte í do 62 cm a s p ídavkem vody
na spodní hranici (0,5 – 1 l na 1 kg suchého materiálu Climatizer plus). V chladných dnech se
m že používat voda oh átá na teplotu cca 50 – 60oC. Zvyšuje se rychlost odpa ení a lépe se
aktivují lepivé složky celulózy pot ebné pro nást ik s vodou.
Nanášení vrstev st íkané izolace probíhá na st ny v maximální tlouš ce 10 – 80 mm s tolerancí
+/-15mm .
Maximální nanášená tlouš ka na st ny je 120 mm ve dvou až t ech vrstvách do pomocného
nosného roštu. Na stropy se nást ik s vodou neprovádí. Po provedení nást iku se m že provést
orovnání wall scruberem.

9. VYSOUŠENÍ NÁST IKU

Po provedení nást iku musí být zajišt no dokonalé v trání prostor, kde byl nást ik provád n
(otev ít vrata, okna, pop ípad spustit ventilaci). Doba vyschnutí závisí na druhu provád ného
nást iku a pohybuje se od 5 do 30 dn od aplikace . D ležitým faktorem je teplota a vlhkost
okolního vzduchu. Vytáp ní prostoru má smysl pouze v kombinaci s astým v tráním. Obvykle
p ináší rychlejší výsledek nucený ob h vn jšího vzduchu okolo izola ní vrstvy (do asn
instalované pomocné ventilátory). P i použití plynových zá i si prosím uv domte, že spalování
p ivádí p ídavnou vlhkost, je tudíž t eba asto provád t vým nu vzduchu - vyv trání. U budov
s nást ikem ve vysoké výšce je nutné zajistit proud ní okolo nást iku.
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Vyvarujte se nást iku na promrzající konstrukci p i nebezpe í p íchodu teplot pod 0oC p ed
vyschnutím izolace. Nebezpe í je nejnižší p i provád ní nást ik s nízkým obsahem vody do
konstrukcí a použití teplé vody.

10.

ZÁV RE NÁ UPOZORN NÍ – nej ast jší chyby

Nást iky izolace jsou dimenzovány na použití do 80oC s krátkodob možným zatížením do 105oC
Nást iky nesmí být aplikovány v bezprost ední blízkosti otev ených topidel nebo topeniš
Nást iky nesmí být aplikovány na reflexní kryty svítidel
Nást iky nesmí p ijít do p ímého styku s louhem nebo kyselinou
Vyvarujte se nást iku p i nebezpe í p íchodu mrazu v nejbližších 14 až 20 dnech, nezapome te,
že se zvyšující tlouš kou se vyschnutí zpomaluje
Pokud není zajišt no dostate né množství v tracího vzduchu z stává vysoký obsah vody
v nast íkané vrstv velmi dlouhou dobu (2 – 3 m síce i déle), po celou tuto dobu hrozí odmrznutí
aplikované st íkané vrstvy
Po provedení nást iku musí být nezakryté ásti konstrukcí okamžit o išt ny (do jednoho dne), p i
pozd jším úklidu hrozí p ilnutí k podkladu
Materiál odpadlý nebo se íznutý po nást iku s vodou m že být zp tn použit, pokud není
zne išt n.
Se zbytky materiálu s pojivy je možno nakládat jako s b žným komunálním odpadem,
nep edstavují nebezpe í pro životní prost edí. Mohou být uloženy na skládku nebo spalovány.
P i použití akrylátových lepidel dbejte instrukcí jejich výrobce.
Tato sm rnice byla vypracována na základ mezinárodních standard pro provád ní nást ik
izolace Climatizer Plus a doporu ení CIMA ( asociace výrobc celulózových izolací).
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