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Technický list č. 01/SK 

TTSS  SSPPEECCIIAALL  
tenkovrstvá cementová malta (pre systémy ETICS)  

 PPoouužžiittiiee:: Cementová malta pre lepenie fasádnych tepelno izolačných dosiek z expandovaného bieleho alebo sivého penového 

polystyrénu alebo fasádnych dosiek z minerálnej vlny s pozdĺžnou i priečnou orientáciou vlákna a ďalej pre vytváranie výstužnej 
(armovacej) vrstvy na  uvedené izolanty pri montáži vonkajších kompozitných  zatepľovacích systémov  (ETICS).   
Táto malta je súčasťou systémov certifikovaných podľa smernice ETAG 004. V prípade použitia tejto malty pre konkrétny 
certifikovaný zatepľovací systém je nutné rešpektovať pokyny montážneho návodu výrobcu tohto systému. 

 

 PPooddkkllaadd  pprree  lleeppeenniiee  aa  jjeehhoo  pprríípprraavvaa:: Vhodným podkladom pre lepenie je omietané aj neomietané murivo, bežné murivo             

z presných tvárnic a betóny. Podklad musí byť súdržný (doporučená stredná hodnota 200 kPa, min 80 kPa), suchý bez ustálenej 
zvýšenej vlhkosti, primerane rovný (doporučené do 10 mm / 1 m), zbavený všetkých nečistôt, bez biotického napadnutia, objemovo 
stabilizovaný. Podklad penetrujte spôsobom, predpísaným výrobcom systému ETICS. Nevhodné podklady pre lepenie sú kov, 
drevo a materiály s podielom dreva, sklo, plasty, lamináty a  živice. Drevené podklady a podklady s podielom dreva ide pre 
lepenie lepidlom TS SPECIAL upraviť pomocou EXCEL MIX adhézneho mostíka. 

 

 PPrríípprraavvaa  pprree  lleeppeenniiee  ffaassááddnnyycchh  ddoossiieekk:: V rámci prípravy pre lepenie osadíme zakladacie (soklové) lišty podľa projektu              

a vyznačíme polohu fasádnych vedení (riziko poškodenia). Pri lepení je nutné zaistiť teplotu prostredia, podkladu aj súčastí ETICS       
v rozsahu + 5 oC až + 25 oC. V prípade nižších teplôt použite lepiacu a stierkovaciu maltu TS SPECIAL R. Pre prácu potrebujeme 2 m 
vodováhu, miešaciu nádobu, rotačné miešadlo s vŕtačkou a hladidlo z nerezovej ocele  so zubovou stierkou so zubom 8 - 10 mm pre 
nanášanie lepiacej malty.  

 

 MMiieeššaanniiee  mmaallttyy:: Zmiešajte suchú zmes TS SPECIAL s čistou studenou vodou v pomere 0,24 l vody na 1 kg suchej zmesi (tj. 6,00 l 

vody na 25 kg vrece). Po zamiešaní s vodou nechajte maltu 10 minút odstáť a potom opäť premiešajte. Behom spracovania  
nedolievajte ďalšiu vodu. Správne zamiešaná zmes po roztretí zubovou stierkou drží na podklade a podrží si aj profil zubov (nemôže 
sa roztekať). Pri použití rotačného miešadla neprekračujte cca 200 otáčok/ minútu a vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou                
(zabráňte napeneniu primiešaním  vzduchu ). Je zakázané pridávať akékoľvek ďalšie prísady. 

  

 LLeeppeenniiee  ddoossiieekk:: Lepenie dosiek k podkladu sa prevádza buď bodovo - lepiaca malta sa nanáša po obvode a v  3 bodoch veľkosti 

dlane v pozdĺžnej osi dosky alebo celoplošne (povinné u dosiek z minerálnej plsti s kolmým vláknom –  v tomto prípade sa doporučuje 
celoplošná vrstva redšou maltou na rubu dosky a nanesenie lepiacej malty zubovou stierkou aj na podklad, teda lepenie 
s obojstranným nanášaním lepiacej malty). Maltu vždy nanášajte na rub dosky izolantu s dôkladným zatrením. Potom dosku 
osaďte a pritlačte k podkladu. Rovinnosť lepenia priebežne kontrolujeme 2m vodováhou. Dosky sa kladú  vzostupne na väzbu v ploche 
i na rohoch, styčné škáry na tesno bez malty. Odrezky dosiek s rozmerom pod 150 mm nepoužívať. Pred realizáciou výstužnej 
vrstvy je vždy nutné prikotviť  izolant tanierovými hmoždenkami podľa projektu s prestávkou 36 hodín od lepenia. 

 

 VVyyttvváárraanniiee  vvýýssttuužžnneejj  vvrrssttvvyy::  Pri realizácii výstužnej vrstvy a minimálne 48 hodín potom je nutné zaistiť teplotu prostredia              

v rozsahu + 5 oC až + 25 oC. Pri silnom vetre povrchové úpravy ETICS neprevádzajte. Pokiaľ sú dosky z penového polystyrénu 
nalepené bez ochrany proti UV žiareniu viac ako 14 dní, musí byť vonkajší povrch dosiek prebrúsený za účelom odstránenia 
degradovanej povrchovej vrstvy polystyrénu. Osaďte do malty profily príslušenstva. Natiahnite maltu na pripravený podklad (izolant po 
36 hodinách od nalepenia) s primeraným zatretím malty rovnou stranou stierky. Potom rozotrite maltu do potrebného plošného 
množstva zubovou stranou. Vložte sklotextilnú výstužnú tkaninu s protialkalickou úpravou do malty a vyhlaďte ju. V prvej fáze je takto 
nutné urobiť diagonálnu výstuž o rozmeroch minimálne 200 x 300 mm v  rohoch otvorov  a prípadne aj prídavnú výstuž o šírke 300 mm 
na rozhraní rôznych druhov izolantov. Potom urobte výstužnú vrstvu celoplošne vložením výstužnej sieťoviny, s presahmi 100 mm,    
do malty. Zahlaďte vypnutú vloženú tkaninu hladidlom a podľa potreby doplňte potrebné množstvo malty. Cieľom je súvislá vrstva           
hr. 3 mm s výztužnou tkaninou v 1/3 hrúbky pri vonkajšom povrchu. Lokálne nerovnosti (stopy po naťahovaní) zraziť širšou špachtľou 
po zatuhnutí stierky. Platí zákaz plošného brúsenia stierky. Vrstvu chráňte 24 hodín pred dažďom. V prípade nároku na vyššiu 
mechanickú odolnosť systému urobte zhodným spôsobom s technologickou prestávkou do 6 hodín druhú výstužnú vrstvu s tkaninou. 

 

 OOrriieennttaaččnnáá  ssppoottrreebbaa  mmaallttyy  ((kkgg  ssuucchheejj  zzmmeessii  //  11mm22)):: lepenie: 3-5 kg/m2 (podľa rovinnosti podkladu); armovacia vrstva: 4 kg/m2.    
 

 BBaalleenniiee  aa  sskkllaaddoovvaanniiee:: Papierové vrecia s PE vložkou  25 kg. Použiteľnosť 1 rok od dátumu výroby (uvedený na obale). 

Skladovať v pôvodnom neporušenom obale v  suchu v krytých skladoch na palete alebo drevenom rošte.      
 

 BBeezzppeeččnnoossťť  pprrii  sspprraaccoovvaanníí::    
 

Výrobok je „Xi“ - dráždivý. Obsahuje portlandský cement. 

       Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými predpismi.    
 

Tento technický list platí od 01.07.2011 – tretie vydanie. 

R 36/37/38  Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.  
 
 
 
 
 

S 24/25 Zamedzte styku s kožou a očami. 

R 43 Môže vyvolať scitlivenie  pri styku s kožou. S 26 
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite 
vodou a vyhľadajte  lekársku pomoc. 

S 2    Uschovávajte mimo dosah detí.             S 36/37/39 
Používajte vhodný ochranný odev, ochranné 
rukavice, ochranné okuliare alebo štít na tvár. 

S  22 Nevdychujte prach. S46 
V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie 


