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MISTRAL TECTOTHERM EPS

s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

vzduchu nad 85%. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů (komponentů sestavy ETICS) jsou uvedeny v příslušných
produktových technických listech.

5) Druh a skladba ETICS Mistral
TECTOTHERM EPS podle způsobu
připevnění k podkladu:

4)Technická specifikace skladby ETICS
Mistral TECTOTHERM EPS

5.1. Mechanicky upevněný ETICS s doplňkovým lepením:
minimální plocha lepení musí tvořit 40 % plochy rubu desky
EPS v předepsané tloušťce.

Technická specifikace systému ETICS Mistral TECTOTHERM
EPS je řízený dokument, který vychází z ETA č. 18/0044.
Výrobce ETICS si vyhrazuje právo specifikaci aktualizovat nebo
doplnit. O provedení změny technické specifikace sestavy ETICS
je výrobce ETICS povinen bez odkladu informovat všechny
dotčené subjekty.

5.2. Lepený ETICS s doplňkovým mechanickým upevněním: minimální plocha lepení musí tvořit 40 % plochy rubu
desky EPS
v předepsané tloušťce.

Základní komponenty sestavy ETICS MISTRAL TECTOTHERM EPS
materiál

spotřeba kg/m2

tloušťka v mm

lepící hmota
Mistral Tectotherm

prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu

3,0 – 4,0
suché směsi

2 - 10

Mistral Lepící a stěrkový tmel

prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu

3,0 – 4,0
suché směsi

2 - 10

lepící PU-pěna

1 ks/10 - 14m2

2 - 10

Soudal ETICS Bond

tepelný izolant
Desky z pěnového polystyrenu (EPS) podle ČSN EN 13163: EPS 70F, EPS 100F, EPS s přídavkem grafitu

50 - 340

Mechanicky kotvící prvky – plastové kotvy pro ETICS dle ETAG 014:2002 (EAD 330196-00-0604:2016)
Viz. Technická specifikace skladby Mistral TECTOTHERM EPS
základní vrstva (stěrková hmota)
Mistral Tectotherm

prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu

3,0 suché směsi

3–5

armovací tkanina
R 117 A 101

skleněná síťovina

R 131 A 101

skleněná síťovina

122

skleněná síťovina

117-S

skleněná síťovina
základní (penetrační) nátěr pod omítku

Mistral Omítkový podklad

penetrační nátěr pro akrylátové, silikonové
a silikon-silikátové povrchové úpravy

0,2 l/m2

konečná povrchová úprava
Mistral Akrylátová omítka R

akrylátová omítka, rýhovaná struktura

velikost zrna 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm

Mistral Akrylátová omítka H

akrylátová omítka, hlazená struktura

velikost zrna 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm

Mistral Silikonová omítka R

silikonová omítka, rýhovaná struktura

velikost zrna 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm

Mistral Silikonová omítka H

silikonová omítka, hlazená struktura

velikost zrna 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm

Mistral Silika omítka R

silikon-silikátová omítka, rýhovaná struktura

velikost zrna 1,5mm, 2,0mm

Mistral Silika omítka H

silikon-silikátová omítka, hlazená struktura

velikost zrna 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm

příslušenství k systému
Druh a vlastnosti příslušenství jsou určeny výrobcem ETICS v aktuální technické specifikaci skladby ETICS Mistral TECTOTHERM EPS

TECHNICKÝ LIST MISTRAL TECTOTHERM EPS - Vydání 08/2018

