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I

PRÁVNE ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1

Tento Európsky technický certifikát vydáva Österreichisches Institut für Bautechnik, a to v súlade s/so:
-

smernicou Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 na harmonizáciou právnych predpisov,
nariadení a správnych predpisov lenských krajín v oblasti stavebných výrobkov1, zmenená smernicou Rady 93/68/EHS2 a nariadením (ES) . 1882/2003 Európskeho parlamentu
a Rady3;

-

hornorakúskym zákonom o stavebnej technike z 5.5.1994 - O.ö. BauTG. Krajinská zbierka
zákonov Horného Rakúska (Kzz HR) . 67/1994 v znení Kzz HR . 5/1995 v znení Kzz HR
. 103/1998;

-

všeobecnými procesnými predpismi, ktoré upravujú žiadosti, vystavenie a ude ovanie Európskych technických certifikátov pod a prílohy k rozhodnutiu Komisie 94/23/ES4;

-

smernicou pre Európske technické certifikáty pre exteriérové tepelno-izola né kompozitné
systémy s omietkou ETAG . 004, vydanie v marci 2000.

2

Österreichisches Institut für Bautechnik je splnomocnený preveri dodržiavanie ustanovení
tohto Európskeho technického certifikátu. Preverenie sa môže vykonáva vo výrobnom závode. Napriek tomu je vlastník Európskeho technického certifikátu zodpovedný za to, že výrobky
zodpovedajú Európskemu technickému certifikátu a že sú vhodné na zamýš aný ú el.

3

Tento Európsky technický certifikát sa smie prenáša len na výrobcu, ktorý je uvedený na
strane 1 alebo na zástupcov výrobcov alebo na výrobné závody uvedené v rámci tohto Európskeho technického certifikátu.

4

Österreichisches Institut für Bautechnik je oprávnený od
tento Európsky technický certifikát, predovšetkým na základe upovedomenia od Komisie pod a lánku 5 (1) smernice Rady
89/106/EHS.

5

Tento Európsky technický certifikát sa smie rozmnožova a prenáša elektronickým spôsobom len vcelku. Na základe písomného súhlasu od Österreichisches Institut für Bautechnik je
možné aj iasto né rozmnožovanie. V takomto prípade musia by rozmnožené kópie ozna ené ako iasto ne rozmnožený dokument. Texty a obrázky v reklamných brožúrach nesmú odporova Európskemu technickému certifikátu a nesmú ho zneužíva .

6

Európsky technický certifikát je vydávaný povo ovacím orgánom v jeho oficiálnom jazyku. Táto verzia zodpovedá verzii obiehajúcej v rámci EOTA. Preklady do iných jazykov musia by
ozna ené ako preklady do daných jazykov.

1
2
3
4

Vestník Európskeho spolo
Vestník Európskeho spolo
Vestník Európskeho spolo
Vestník Európskeho spolo

enstva
enstva
enstva
enstva

. L 40, 11.02.1989, str. 12
. L 220, 30.08.1993, str. 1
. L 284, 31.10.2003, str. 1
. L 17, 20.01.1994, str. 34
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II

OSOBITNÉ PODMIENKY EURÓPSKEHO TECHNICKÉHO CERTIFIKÁTU

1

Definícia výrobkov a zamýš aný ú el použitia
Exteriérový tepelno-izola ný kompozitný systém, alej ako WDVS, je dimenzovaný a montovaný v súlade s pravidlami na dimenzovanie a pokynmi na montáž od vlastníka certifikátu, ktorý ich predložil Österreichisches Institut für Bautechnik. WDVS sa skladá z nasledujúcich súastí, ktoré priemyselne vyrába vlastník certifikátu alebo dodávate . Za WDVS je v kone nom
dôsledku zodpovedný vlastník certifikátu.

1.1

Definícia výrobku (stavebnica)
Sú asti
alšie popisy znakov a výkonov sú astí sú uvedené v bode 2.5 )

Spotreba
(kg/m2)

Hrúbka
(mm)

/

20 až 200

/

20 až 200

4,5
(prášok)

/

4,5
(prášok)

/

4,5
(prášok)

/

4,5
(prášok)

/

2,0
(pasta)

/

5,0
(pasta)

/

Lepený WDVS
iasto ne alebo celoplošne lepený. Musí sa rešpektova národná
dokumentácia pre montáž)

Tepelnoizola né hmoty s príslušnými spôsobmi upevnenia

Tepelno-izola ný materiál 1:
- štandardné dosky EPS TR100
Tepelno-izola ný materiál 2:
- štandardné dosky EPS TR150
Lepidlo:
- lepiaca a škárovacia hmota Capatect,
190:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- lepiaca a škárovacia hmota Capatect,
190 hrubá:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- lepiaca a výstužná hmota Capatect,
186M:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- izola né lepidlo Capatect 181:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- lepidlo na val ekovanie Capatect 615:
pasta na organickom základe, terpolymerové spojivo s plnivami, vláknami a
prímesami
- lepiaca stierka Capatect VWS 160:
pasta na organickom základe, kopolymerové spojivo s plnivami, vláknami
a prímesami, vyžaduje pridanie sivého
cementu CEM II/A-S 42,5 N (zmiešavací
pomer: 3:2)
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Sú asti
alšie popisy znakov a výkonov sú astí sú uvedené v bode 2.5 )

len EOTA

Spotreba
(kg/m2)

Hrúbka
(mm)

/

20 až 200

/

20 až 200

4,5
(prášok)

/

4,5
(prášok)

/

4,5
(prášok)

/

4,5
(prášok)

/

2,0
(pasta)

/

5,0
(pasta)

/

/

/

Mechanicky upevnený WDVS, hmoždinkami
a prídavným lepidlom
(možné spojenia tepelno-izola ný materiál – hmoždinky sú uvedené v bode 2.3.3 a))

Tepelnoizola né hmoty
s príslušnými
spôsobmi
upevnenia

Tepelno-izola ný materiál 1:
- štandardné dosky EPS TR100
Tepelno-izola ný materiál 2:
- štandardné dosky EPS TR150
Lepidlo:
- lepiaca a škárovacia hmota Capatect,
190:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- lepiaca a škárovacia hmota Capatect,
190 hrubá:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- lepiaca a výstužná hmota Capatect,
186M:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- izola né lepidlo Capatect 181:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
- lepidlo na val ekovanie Capatect 615:
pasta na organickom základe, terpolymerové spojivo s plnivami, vláknami a
prímesami
- lepiaca stierka Capatect VWS 160:
pasta na organickom základe, kopolymerové spojivo s plnivami, vláknami
a prímesami, vyžaduje pridanie sivého
cementu CEM II/A-S 42,5 N (zmiešavací
pomer: 3:2)
Upev ovací prostriedok:
- hmoždinky s platným ETA pod a ETAG
014 „Plastové hmoždinky na upevnenie
exteriérových tepelno-izola ných kompozitných systémov s vrstvou omietky“
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Sú asti
alšie popisy znakov a výkonov sú astí sú uvedené v bode 2.5 )

lepiaca a škárovacia hmota Capatect,
190:
minerálny prášok, cementový základ
s kremi itým pieskom, disperzný prášok,
prímesi
Štandardná sklotextilná sie ka:
- sklotextilná sie ka Capatect:
ve kos oka 3 až 5 mm
- penetra ný náter Capatect:
pigmentovaná kvapalina pripravená na
okamžité použitie
Pasta pripravená na okamžité použitie - syntetické spojivo:
- omietka Capatect KD:
Zrnitos : 1,5/2,0/3,0/4,0 mm

len EOTA

Spotreba
(kg/m2)

Hrúbka
(mm)

4,5

3,0

/

/

~ 0,15
(l/m2)

/

-

Podkladová
omietka

Sklotextilná
sie ka
Adhézny most

Vrchná omietka

Príslušenstvo

1.2

2,4 až 6,0

Pasta pripravená na okamžité použitie - silikátové spojivo:
2,4 až 6,0
- omietka Capatect SI:
Zrnitos : 1,5/2,0/3,0/4,0 mm
Pasta pripravená na okamžité použitie - siliPod a zrnikónová živica:
tosti
2,4 až 6,0
- omietka Capatect SH:
Zrnitos : 1,5/2,0/3,0/4,0 mm
Pasta pripravená na okamžité použitie –
hydrofóbna disperzia:
2,4 až 6,0
- omietka Capatect CarboPor:
Zrnitos : 1,0/1,5/2,0/3,0/4,0 mm
Pasta pripravená na okamžité použitie –
disperzná živica:
3,0 až 5,0
- soklová omietka Capatect:
Zrnitos : 1,2/1,8 mm
Popisy pod a ETAG . 004, bod 3.2.2.5 sú aj na alej sú as ou zodpovednosti vlastníka certifikátu.

Zamýš aný ú el použitia
WDVS je systém ur ený na tepelné izolovanie stien budov. Steny sú vyhotovené ako murivo
(tehly, bloky, tvárnice at .) alebo z betónu (betón vyrobený na stavenisku alebo prefabrikované
dosky) s vlastnos ami pri požiari A1 alebo A2-s2, d0, klasifikácia pod a EN 13501-1
a minimálnou hustotou 820 kg/m3 alebo A1 pod a opravy v rozhodnutí ES 96/603/ES. WDVS
slúži na dostato né tepelné zaizolovanie steny, na ktorú sa osadí.
WDVS sa skladá z nenosných konštruk ných dielov. Priamo neprispieva k stabilite steny, na
ktorú je osadený, môže však prispie k jej dlhšej životnosti v aka zlepšenej ochrane proti poveternostným vplyvom.
WDVS sa dá aplikova na nové alebo už existujúce (sanácia) zvislé steny. Dá sa použi aj na
vodorovné alebo šikmé povrchy, ktoré nie sú vystavené pôsobeniu zrážok.
Systém neslúži na zaistenie vzduchotesnosti nosnej konštrukcie.
OIB-240-021/02-503
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Výber spôsobu upevnenia závisí od vlastností podkladu, pri om by mala by potrebná príprava
(pozri ETAG . 004, bod 7.2.1). Vykoná sa pod a národných predpisov.
Predpisy tohto Európskeho technického certifikátu (ETA) sú založené na predpokladanej životnosti minimálne 25 rokov, predpokladom sú však rešpektovanie ustanovení týkajúcich sa balenia, prepravy, skladovania a osadenia, ktoré sú uvedené v odsekoch 4.2, 5.1 a 5.2, ako aj primerané použitie, ošetrovanie a opravy osadeného WDVS. Vyššie uvedené údaje týkajúce sa
životnosti nie je ale možné chápa ako záruku poskytovanú výrobcom alebo schva ovacím orgánom, slúžia len ako pomôcka na výber správneho výrobku z h adiska o akávanej, ekonomicky primeranej životnosti stavebnej konštrukcie.
2

Charakteristické znaky výrobku a spôsoby preukazovania

2.1

Všeobecne
Identifika né testy, ako aj vyhodnotenia použite nosti tohto WDVS z h adiska podstatných požiadaviek boli vykonané pod a „Smernice pre európske technické certifikáty pre exteriérové tepelno-izola né kompozitné systémy s vrstvou omietky“, vydanie marec 2000 ( alej uvádzané
ako ETAG . 004).

2.2

Znaky WDVS

2.2.1

Vlastnosti pri požiari
Zloženie pod a
bodu:

Max. uvedený obsah organických látok
v omietkovom systéme

Min. uvedený obsah látok
spoma ujúcich horenie
v omietkovom systéme

Eurotrieda
pod a EN
135011:2000

Capatect
BASIC LINE

Podkladová omietka: 3,5 %
Vrchná omietka: 3,41 %

Podkladová omietka: 0 %
Vrchná omietka: 0 %

B-s1, d0

Osadenie a upevnenie
(pre všetky finálne použitia uvedené v bode 1.2 ETA)
Posúdenie vlastností pri požiari je založené na pokusoch s maximálnou hrúbkou tepelnoizola nej vrstvy SBI/200 mm, EN ISO 11925-2/50 mm a s maximálnou hustotou izola ného
materiálu (EPS) 18 kg/m3, ako aj omietkového systému (druh spojiva – syntetická živica)
s maximálnym obsahom organických látok (5,74 %) a maximálnou hrúbkou (6 mm).
Na vykonanie skúšky SBI a pod a EN ISO 11925 sa WDVS osadí priamo na podkladovú dosku
z kremi itanu vápenatého (A2-s1, d0) s minimálnou hustotou 820 kg/m3.
Inštaláciu WDVS vykonal vlastník certifikátu pod a špecifikácií od výrobcu (písomný návod) pri
použití jedinej vrstvy sklotextilnej mriežky na celom skúšanom kuse (nie prekrývajúca sa sklotextilná mriežka).
Skúšané kusy boli prefabrikované a nemali žiadne škáry. Hrany dosiek boli omietnuté.
Preskúšaný WDVS neobsahoval žiadne hmoždinky, pretože nemajú žiaden vplyv na výsledok
skúšky.

OIB-240-021/02-503
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Rešpektujte, prosím, že v niektorých lenských krajinách sa neakceptuje klasifikácia na základe skúšok SBI. V prípade potreby sú na demonštráciu dodržania protipožiarnych predpisov
danej lenskej krajiny potrebné dopl ujúce testy, napr. ve koobjemové skúšky.
Sú asne sa vždy musí zaisti ochrana hrán WDVS proti plame u.
Poznámka: Doposia nebol stanovený európsky referen ný požiarny scenár pre fasády. V niektorých lenských krajinách nemusí by klasifikácia WDVS pod a EN 13501-1:2000 dostato ná na použitie na fasáde. Až do dokon enia
Poznámka: Doposia nebol stanovený referen ný európsky požiarny scenár pre fasády. V niektorých lenských štátoch nemusí by klasifikácia WDVS pod a EN 13501-1:2002 dostato ná
na použitie na fasáde. Až do dokon enia existujúceho európskeho klasifika ného systému sa
môže vyžadova dodato né posúdenie WDVS z h adiska národných ustanovení (napr. na základe ve koobjemových testov) na preukázanie zhody s predpismi lenského štátu.
2.2.2 Absorpcia vody (kapilárny test)
Podkladová omietka:
- absorpcia vody po 1 hodine < 1 kg/m2
- absorpcia vody po 24 hodinách < 0,5 kg/m2
Omietkový systém:
Absorpcia vody po 24 hodinách
< 0,5 kg/m2
Omietka Capatect SH
Omietkové systémy:
Omietka Capatect KD
podkladová omietka
Omietka Capatect Sl
+
vrchné omietky podOmietka Capatect CarboPor
a údajov alej:
Soklová omietka Capatect

0,5 kg/m2

X
X
X
X
X

2.2.3 Hygrotermické vlastnosti
Hygrotermické cykly boli realizované na testovacej stene.
Po as trvania skúšky sa neobjavilo žiadne z nasledujúcich poškodení:
- vytváranie bublín alebo olupovanie pri farebnom nátere,
- zlomenie alebo trhliny na škárach medzi tepelno-izola nými doskami alebo na profiloch
na osadenie systému,
- uvo nenie omietky,
- trhliny, ktoré umož ujú preniknutie vody do izola nej vrstvy.
WDVS je preto vyhodnotený ako odolný proti hygrotermickým cyklom.

OIB-240-021/02-503
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2.2.4 Vlastnosti pri zam zaní/rozm zaní
Absorpcia vody nielen podkladovej omietky, ale aj omietkových systémoch je po 24 hodinách
menej ako 0,5 kg/m2 a teda WDVS je hodnotený ako odolný proti zam zaniu/rozm zaniu.
2.2.5 Odolnos proti nárazom
Na základe skúšok „náraz tvrdým telesom“ (3 Joule a 10 Joule), ako aj performa ného testu
vyplýva nasledujúca kategorizácia:
Jednoduchá,
Dvojitá, štandardštandardná vrstva
ná vrstva
Omietka Capatect SH
Omietkové systé- Omietka Capatect KD
my:
podkladová omietka Omietka Capatect Sl
+
vrchné omietky pod- Omietka Capatect CarboPor
a údajov alej:
Soklová omietka Capatect

2.2.6

Kategória II

Paropriepustnos
Ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy (m)
Omietka Capatect SH
Omietkové systémy:
podkladová omietka
+
vrchné omietky poda údajov alej:

Omietka Capatect KD
Omietka Capatect Sl
Omietka Capatect CarboPor
Soklová omietka Capatect

1m
(výsledok skúšky pri zrnitosti 2,0 mm: 0,3 m)

1m
(výsledok skúšky pri zrnitosti 2,0 mm: 0,4 m)

1m
(výsledok skúšky pri zrnitosti 2,0 mm: 0,2 m)

1m
(výsledok skúšky pri zrnitosti 2,0 mm: 0,3 m)

2m
(výsledok skúšky pri zrnitosti 1,8 mm: 1,8 m)

2.2.7 Škodliviny
Vlastník certifikátu predložil písomné vyhlásenie.
Okrem špecifických bodov uvedených v tomto ETA, ktoré sa týkajú nebezpe ných látok, môžu
existova aj iné požiadavky kladené na WDVS, ktoré sa dajú aplikova na výrobky v rozsahu
platnosti ETA (napr. transponovaná európska legislatíva a národné právne predpisy, nariadenia a správne predpisy). Na zaistenie súladu s ustanoveniami pod a smernice o stavebných
hmotách musia by splnené aj tieto požiadavky, ak sú relevantné.
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2.3

len EOTA

Bezpe nos pri používaní

2.3.1 Medza pevnosti v pri navosti
Podkladová omietka na tepelno-izola nom materiáli EPS
Kondicionovanie
Východiskový
stav

Po hygrotermických cykloch
(na skúšobnej stene)

0,08 MPa

0,08 MPa

Po cykloch zam zania a rozm zania
(na skúšobných telesách)
Test nie je potrebný, pretože nie sú potrebné cykly zam zania/rozm zania.

Lepidlo na podkladovej doske a tepelno-izola nom materiáli
(bezpe nos použitia nalepeného WDVS).
Kondicionovanie
Východiskový
stav

48 h
ponorenie vo
vode + 2 h
23 °C/50 % RL*

48 h
ponorenie vo
vode +
7 dní
23 °C/50 % RL*

Podklad
Lepiaca a škárovacia
hmota Capatect, 190 Tepelno-izol.
materiál 1

0,25 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

0,08 MPa

0,03 MPa

0,08 MPa

Podklad
Lepiaca a škárovacia
hmota Capatect, 190,
Tepelno-izol.
hrubá
materiál 1

0,25 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

0,08 MPa

0,03 MPa

0,08 MPa

Podklad

0,25 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

Tepelno-izol.
materiál 1

0,08 MPa

0,03 MPa

0,08 MPa

Podklad

0,25 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

Tepelno-izol.
materiál 1

0,08 MPa

0,03 MPa

0,08 MPa

Podklad

0,25 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

Tepelno-izol.
materiál 1

0,08 MPa

0,03 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

0,08 MPa

0,25 MPa

0,08 MPa

0,03 MPa

0,08 MPa

Lepiaca a výstužná
hmota Capatect,
186M

Izola né lepidlo Capatect 181

Lepidlo na val ekovanie Capatect 615

Podklad
Lepiaca stierka CapaTepelno-izol.
tect VWS 160
materiál 1
* RL: relatívna vlhkos vzduchu
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WDVS sa upevní na podklad na nanesené lepidlo na nasledujúce minimálne plochy:
Pevnos v ahu kolmo na rovinu dosky tepelnoizola ného materiálu
100 kPa
150 kPa
Lepiaca a škárovacia hmota Capatect, 190

30 %

25 %

Lepiaca a škárovacia hmota Capatect, 190, hrubá

40 %

30 %

Lepiaca a výstužná hmota Capatect, 186M

30 %

30 %

Izola né lepidlo Capatect 181

40 %

30 %

Lepidlo na val ekovanie Capatect
615

25 %

20 %

Lepiaca stierka Capatect VWS 160

30 %

25 %

2.3.2 Upev ovacia hrúbka (skúška posunutím)
Test nie je potrebný, pretože WDVS sp a nasledujúce kritériá:
E.d < 50 000 N/mm
Legenda:
E:
Modul elasticity podkladovej omietky bez sklolaminátovej sie ky
d:
Priemerná hrúbka vyschnutej podkladovej omietky
2.3.3 Odpor proti za aženiu vetrom
Bezpe nos WDVS, ktoré sú mechanicky upevnené hmoždinkami:
Platí pre uvedené kombinácie (obchodná zna ka hmoždinky)/znaky výrobku – tepelnoizola ného materiálu):
Hmoždinky a nasledujúcimi medzami za aženia
a produktovými znakmi:
Produktové znaky tepelno-izola ných dosiek
s nasledujúcimi medzami
za aženia:

Medze
za aženia
[N]

Všetky hmoždinky pod a bodu 1.1.
Upevnené na povrchu tepelno-izola nej dosky.
Priemer taniera hmoždinky

60 mm

Hrúbka

60 mm

50 mm

Pevnos v ahu kolmo na
rovinu dosky

100 kPa

150 kPa

Hmoždinky sa nenachádzajú v škáre medzi
doskami (skúška ahaním, suché podmienky)

Rdoska:

Minimum:
Stred:

510
520

400
410

Hmoždinky sa nachádzajú v škáre medzi
doskami (skúška ahaním, suché podmienky)

Rškára:

Minimum:
Stred:

400
430

400
410
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Za
-

len EOTA

aženia pod a tabu ky platia pre všetky hmoždinky, ktoré sp ajú nasledujúce kritériá:
platný ETA pod a ETAG 014,
priemer taniera hmoždinky 60 mm, resp. 90 mm,
tuhos taniera hmoždinky 0,3 kN/mm,
nosnos taniera hmoždinky 1,0 kN.

Odpor WDVS proti za aženiu vetrom Rd sa vypo íta nasledujúcim spôsobom:
Rd = (Rdoska x ndoska + Rškára x nškára)/
Legenda:
Rdoska
Rškára
ndoska
nškára

Charakteristická medza za aženia pre hmoždinky, ktoré sa nenachádzajú v škárach
medzi doskami.
Charakteristická medza za aženia pre hmoždinky, ktoré sa nachádzajú v škárach medzi doskami.
Po et hmoždiniek (na m2), ktoré sa nenachádzajú v škárach medzi doskami.
Po et hmoždiniek (na m2), ktoré sa nachádzajú v škárach medzi doskami.
Národný sú inite bezpe nosti.

2.3.4 Tepelný odpor
Koeficient prestupu tepla podkladovej steny obloženej WDVS sa pod a normy EN ISO 6946 vypo íta:
Uc = U + U
U=

p

.n

Legenda:
p

Uc
n
p

U

.n

Musí sa zoh ad ova iba v prípade, ak je táto hodnota vyššia ako 0,04 (W/(m2.K)).
Globálny koeficient prestupu tepla obloženej steny (W/(m2.K)).
Po et hmoždiniek (cez tepelno-izola ný materiál) na m2.
Miestny vplyv zaprí inený hmoždinkou – tepelný most.
Nižšie uvedené hodnoty sa smú zoh adni , ak v ETA pre hmoždinku nie je uvedené ni
iné:
= 0,002 W/K pri hmoždinkách so skrutkou z nerezovej ocele, s tanierom hmoždinky
pokrytým plastovým materiálom a pri hmoždinkách, na ktorých je na hlave skrutky
vzduchový medzipriestor ( p . n, hodnota je zanedbate ná pri n < 20).
= 0,004 W/K pri hmoždinkách s galvanicky pozinkovanou oce ovou skrutkou, ktorej tanier je pokrytý plastovým materiálom ( p . n, hodnota je zanedbate ná pri n < 10).
= zanedbate ná pri plastových t och (vystužených skleneným vláknom alebo bez vystuženia at .)
Koeficient prestupu tepla obloženej steny (s výnimkou tepelných mostov) (W/m2.K),
ktorý sa vypo íta nasledujúcim spôsobom
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Uc = 1/(Ri + Romietka + Rpodklad + Rse + Rsi)
Legenda:
Ri
Tepelný odpor tepelno-izola ného materiálu v (m2.K)/W
Romietka Tepelný odpor omietky (cca 0,02 (m2.K)/W)
Rpodklad Tepelný odpor podkladu budovy (betón, tehly at .) v (m2.K/W))
Rse
Tepelný odpor vonkajšej plochy v (m2.K)/W
Rsi
Tepelný odpor vnútornej plochy v (m2.K)/W
Vplyv PVC profilov je zanedbate ný.
2.9

Aspekt trvanlivosti a vhodnosti na použitie

2.4.1 Medza pevnosti v pri navosti po zostarnutí
Podkladová a vrchná omietka na tepelno-izola nom materiáli 1:
Po hygrotermických cykloch
(na skúšobnej
Po cykloch zam stene) alebo
zania
po 7 ponorenia vo
a rozm zania
vode + 7 dní 23°
C/50 % RL*
Omietka Capatect SH
Omietkové systé- Omietka Capatect KD
my:
podkladová omietka Omietka Capatect Sl
+
vrchné omietky pod- Omietka Capatect CarboPor
a údajov alej:
Soklová omietka Capatect

0,08 MPa

Test nie je potrebný,
pretože nie sú potrebné cykly zam zania rozm zania.
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2.5

Informácie o sú astiach

2.5.1

Tepelno-izola ný materiál

len EOTA

Dosky EPS
Popisy a znaky produktu
Pre lepený WDVS
Vlastnosti pri požiari
EN 13501-1
Tepelný odpor
((m2.K)/W)

Pre mechanicky upevnený
WDVS hmoždinkami

Eurotrieda E
- Hrúbka: 50 mm až 200 mm
- Hustota: 15,0 kg/m3 až 18,0 kg/m3
Definovaný v rámci ozna enia CE pod a EN 13163-

Hrúbka (mm)
EN 823

EPS-EN 13163 – T2

žka (mm)
EN 822

EPS-EN 13163 – L1

Šírka (mm)
EN 822

EPS-EN 13163 – W2

Kolmos (mm)
EN 824

EPS-EN 13163 – S2

Rovinnos (mm)
EN 825

EPS-EN 13163 – P4

Stav povrchu

Rozmerová
stabilita pri:

Narezaný povrch (homogénny a bez „vonkajšej vrstvy“).
definovanej
teplote a vlhkosti
EN1604
laboratórnych podmienkach
EN 1603

Absorpcia vody
EN 1609
Sú inite difúzneho odporu
vodnej pary ( )
EN 12086
Pevnos v ahu kolmo na
rovinu dosky
EN 1607
Pevnos v šmyku /N/mm2)
EN 12090
Modul pružnosti v šmyku
(N/mm2)
EN 12090

EPS-EN 13163 – DS (70,-)1

EPS-EN 13163 – DS(N)2

0,5 kg/m2
60
100
(EPS-EN-13163 – TR100 a TR 150)
0,02

-

1,0

-
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len EOTA

Dosky EPS
Popisy a znaky produktu

Vlastnosti pri požiari
EN 13501-1
Tepelný odpor
((m2.K)/W)
Hrúbka (mm)
EN 823
žka (mm)
EN 822
Šírka (mm)
EN 822
Kolmos (mm)
EN 824
Rovinnos (mm)
EN 825
Stav povrchu
definovanej
teplote a vlhkosti
Rozmerová EN1604
stabilita pri: laboratórnych podmienkach
EN 1603
Absorpcia vody
EN 1609
Sú inite difúzneho odporu
vodnej pary ( )
EN 12086
Pevnos v ahu kolmo na
rovinu dosky
EN 1607
Deformácia pri definovanom tlakovom a tepelnom
namáhaní
EN 1605
Napätie v tlaku pri 10 %
pomernom stla ení
EN 826
Dlhodobé te enie pri namáhaní tlakom
EN 1606
Absorpcia vody pri dlhodobom ponorení
EN 12087
Absorpcia vody difúziou
EN 12088

Pre lepený WDVS

Pre mechanicky upevnený
WDVS hmoždinkami

Eurotrieda E
- Hrúbka: 50 mm až 200 mm
- Hustota: 15,0 kg/m3 až 18,0 kg/m3
Definovaný v rámci ozna enia CE pod a EN 13163
EPS-EN 13163 – T2
EPS-EN 13163 – L1
EPS-EN 13163 – W2
EPS-EN 13163 – S2
EPS-EN 13163 – P4
Narezaný povrch (homogénny a bez „vonkajšej vrstvy“).
EPS-EN 13163 – DS (70,-)1

EPS-EN 13163 – DS(N)2

0,5 kg/m2
60
150
(EPS-EN-13163 – TR 150)

EPS-EN 13163 – DLT(1)5

EPS-EN 13163 – CS(10)200

EPS-EN 13163 – CC(3/2/25)50

EPS-EN 13163 – WL(T)2
EPS-EN 13163 – WD(V)3
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len EOTA

Dosky EPS
Popisy a znaky produktu
Pre lepený WDVS
Pevnos v šmyku /N/mm2)
EN 12090
Modul pružnosti v šmyku
(N/mm2)
EN 12090

Pre mechanicky upevnený
WDVS hmoždinkami

0,02

-

1,0

-

2.5.2 Hmoždinky
Hmoždinky pre tepelno-izola né materiály:
Použité hmoždinky s platným ETA pod a ETAG 014 „Plastové hmoždinky na upevnenie exteriérových tepelno-izola ných kompozitných systémov s krycou vrstvou“ sú uvedené v pláne
skúšky.
2.5.3 Omietka
Priemerná šírka trhlín v podkladovej omietke so sklotextilnou sie kou pri hodnote pnutia
omietky 0,8 % je cca 0,70 m.
2.5.4 Sklotextilná sie ka
Odolnos proti zásadám
Zvyšná odolnos po starnutí
(N/mm)
Smer osnovy
Sklotextilná sie ka
Capatect:
s ve kos ou ôk 3 až 5
mm

20

Smer útku

20

Relatívna zvyšná odolnos :
% (po starnutí) hrúbka v porovnaní so stavom po dodaní
Smer osnovy

50

Smer útku

50
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3

Potvrdenie o zhode a zna ka CE

3.1

Systém potvrdzovania zhody

len EOTA

Pod a rozhodnutia 97/556/ES5 Európskej komisie sa systém 2+ považuje za potvrdenie
o zhode.
Okrem toho sa za potvrdenie o zhode z h adiska vlastností pri požiari považujú pod a rozhodnutia 2001/596/ES6 Európskej komisie systémy 1 a 2+.
Pri zoh adnení Eurotriedy B pre vlastnosti pri požiari platí pre iné znaky produktov ako vlastnosti pri požiari systém potvrdzovania zhody 2+, ktorý je v smernici Rady 89/106/EHS príloha
II, 2 (ii)7, prvá možnos , popísaný nasledovne:
Vyhlásenie o zhode výrobcu WDVS na základe:
a)

Údaje výrobcu:
1)
primárna skúška WDVS a sú astí,
2)
interná podniková výrobná kontrola,
3)
skúška skúšobných vzoriek odobraných v podniku v súlade so stanoveným plánom
skúšok.

b)

Údaje akreditovaného orgánu:
1)
potvrdenie pre internú podnikovú výrobnú kontrolu na základe:
- prvotnej inšpekcie podniku a internej podnikovej výrobnej kontroly,
- priebežného monitorovania, hodnotenia a uznania internej podnikovej výrobnej
kontroly.

Pri zoh adnení Eurotriedy B pre vlastnosti pri požiari platí pre vlastnosti pri požiari systém potvrdzovania zhody 1, ktorý je v smernici Rady 89/106/EHS príloha III, 2 (i) popísaný nasledovne:
Vyhlásenie o zhode pre WDVS poskytované akreditovaným orgánom na základe:

5
6
7

a)

Údaje výrobcu:
1)
interná podniková výrobná kontrola,
2)
dodato ná skúška skúšobných vzoriek odobraných v podniku v súlade so stanoveným plánom skúšok.

b)

Údaje akreditovaného orgánu:
1)
primárna skúška WDVS a sú astí,
2)
prvotná inšpekcia podniku a internej podnikovej výrobnej kontroly,
3)
priebežné monitorovanie, hodnotenie a uznanie internej podnikovej výrobnej kontroly.

Vestník Európskeho spolo enstva . L 229, 20.08.1997, str. 14
Vestník Európskeho spolo enstva . L 209, 02.08.2001, str. 33
Vestník Európskeho spolo enstva . L 40, 11.02.1989, str. 12
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3.2

len EOTA

Zodpovednos

3.2.1 Úlohy výrobcu
3.2.1.1 Interná podniková výrobná kontrola
Výrobca je povinný vykonáva sústavné interné monitorovanie výroby. Všetky údaje, požiadavky a predpisy vopred stanovené výrobcom musia by systematicky zaznamenávané formou písomných prevádzkových a procesných pokynov, vrátane dokladov o dosiahnutých výsledkoch. Tento systém výrobnej kontroly musí zabezpe zhodu výrobku s týmto Európskym
technickým certifikátom.
Výrobca smie používa iba sú asti uvedené v technickej dokumentácii tohto Európskeho technického certifikátu.
Pre sú asti WDVS, ktoré nevyrába sám vlastník certifikátu, je tento povinný zabezpe , že na
základe internej podnikovej výrobnej kontroly vykonávanej inými výrobcami budú tieto sú asti
vyhovova ustanoveniam Európskeho technického certifikátu.
Interná podniková výrobná kontrola a opatrenia vlastníka certifikátu pre sú asti, ktoré sám nevyrába, musia vyhovova plánu kontrol8 pod a tohto Európskeho technického certifikátu, ktorý
je sú as ou technickej dokumentácie tohto Európskeho technického certifikátu. Plán kontrol sa
zostaví v rámci systému internej podnikovej výrobnej kontroly výrobcu a bude archivovaný v
Österreichisches Institut für Bautechnik.
Výsledky internej podnikovej výrobnej kontroly sa musia zaznamenáva a vyhodnocova poda ustanovení pre plán kontrol.
3.2.1.2 alšie úlohy výrobcu
Na vykonanie inností uvedených v odseku 3.3 je výrobca povinný prizva na základe zmluvy
k spolupráci orgán (y), ktorý (é) je (sú) poverený (é) výkonom úloh uvedených v odseku 3.1
pre WDVS. Na tento ú el výrobca odovzdá poverenému (ým) orgánu (om) plán kontrol uvedený v odsekoch 3.2.1.1 a 3.2.2.
Pre primárnu skúšku sa (pri systéme 2+) môžu použi výsledky z testov, ktoré boli vykonané
v rámci posudzovania pre Európsky technický certifikát, nie však v prípade, ak došlo k zmene
výrobnej linky alebo zariadenia. V takomto prípade sa potrebná primárna skúška musí dohodnú medzi Österreichisches Institut für Bautechnik a prizvaným (mi) povereným (mi) orgánom
(nmi).
Výrobca je povinný odovzda vyhlásenie o zhode, v ktorom potvrdí, že stavebný výrobok vyhovuje ustanoveniam pod a Európskeho technického certifikátu.
Vyššie uvedená primárna skúška môže by prijatá namiesto tohto vyhlásenia od výrobcu.

8

Plán kontroly je dôvernou sú as ou Európskeho technického certifikátu a bude poskytnutý len poverenému orgánu alebo
orgánom, ktoré sa zú ast ujú na procese posudzovania zhody.
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len EOTA

3.2.2 Úlohy povereného orgánu
Poverený orgán vykonáva nasledujúce úlohy:
Primárna skúška výrobku (pre systém 1)
Môžu sa použi výsledky z testov, ktoré boli vykonané v rámci posudzovania pre Európsky technický certifikát, nie však v prípade, ak došlo k zmene výrobnej linky alebo zariadenia. V takomto prípade sa potrebná primárna skúška musí dohodnú medzi Österreichisches Institut für Bautechnik a prizvaným (mi) povereným (mi) orgánom (nmi).
Prvotná inšpekcia podniku a internej podnikovej výrobnej kontroly
Poverený (é) orgán (y) sa musí (musia) v súlade s plánom kontroly presved , že podnik
(predovšetkým jeho zamestnanci a vybavenie) a interná podniková výrobná kontrola vykazujú potrebnú spôsobilos na zaistenie priebežnej a riadnej výroby sú astí pod a špecifikácií uvedených v bode 2 tohto ETA.
Priebežné monitorovanie, hodnotenie a uznanie internej podnikovej výrobnej kontroly
Poverený (é) orgán (y) je (sú) povinný (é) navštívi podnik minimálne raz ro ne a skontrolova , i výrobca disponuje systémom internej podnikovej výrobnej kontroly, ktorý zodpovedá norme EN ISO 9001 o výrobe sú astí WDVS. Musí sa preveri , i sú systém internej
podnikovej výrobnej kontroly a špecifikovaný automatizovaný výrobný proces udržiavané
v súlade s plánom kontroly.
Tieto úlohy sa musia vykona pod a ustanovení plánu kontrol pod a tohto Európskeho technického certifikátu.
Poverený (é) orgán (y) musí (musia) zaznamena
a uvies odvodené závery v písomnej správe.

hlavné body vyššie uvedených úloh

Pri potvrdení o zhode pod a systému 1:
Poverený orgán zaoberajúci sa výrobcom vystaví pre výrobok certifikát o zhode ES,
v ktorom potvrdí zhodu s ustanoveniami tohto Európskeho technického certifikátu.
Pri potvrdení o zhode pod a systému 2+:
Poverený orgán zaoberajúci sa výrobcom vystaví pre internú podnikovú výrobnú kontrolu
certifikát o zhode ES, v ktorom potvrdí zhodu s ustanoveniami tohto Európskeho technického certifikátu.
Ak už nie sú splnené ustanovenia pod a Európskeho technického certifikátu a plánu kontrol,
je certifika ný orgán povinný od
certifikát o zhode a okamžite upovedomi o tejto skuto nosti Österreichisches Institut für Bautechnik.
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3.3

len EOTA

Zna ka CE
Zna ka CE bude uvedená na samotnom výrobku, na etikete upevnenej na om, na obale alebo v sprievodných, komer ných dokladoch sú astí WDVS. Za symbolom CE budú nasledova
identifika né íslo príslušného povereného orgánu, ako aj nasledujúce údaje:
-

názov alebo zna ka a adresa vlastníka certifikátu,
posledné dve íslice z roku, v ktorom sa vykonalo hodnotenie na udelenie zna ky CE,
íslo certifikátu o zhode CE pre internú podnikovú výrobnú kontrolu (systém 2+),
íslo certifikátu o zhode CE pre WDVS (systém 1),
íslo Európskeho technického certifikátu,
obchodný názov WDVS,
íslo ETAG.

4

Predpoklady, pri ktorých bola použite nos výrobku na zamýš aný ú el použitia vyhodnotená kladne

4.1

Výroba
Európsky technický certifikát je vystavený na základe dohodnutých údajov/informácií pre
WDVS, ktoré archivuje Österreichisches Institut für Bautechnik a ktoré identifikujú stavebnicový systém, ktorý bol hodnotený a posudzovaný. Zmeny vo výrobnom procese WDVS, ktoré by
mohli vies k tomu, že tieto archivované údaje/informácie by sa stali neaktuálne, by sa mali
Österreichisches Institut für Bautechnik oznámi ešte pred samotnou realizáciou. Österreichisches Institut für Bautechnik rozhodne, i majú, alebo nemajú takéto zmeny vplyv na ETA
a následne aj na zna ku CE pridelenú na základe ETA a i budú v takomto prípade potrebné
alšie hodnotenia alebo zmeny ETA.

4.2

Montáž

4.2.1 Všeobecne
Vlastník certifikátu je povinný garantova , že informácie týkajúce sa dimenzovania a montáže
tohto WDVS budú ahko prístupné pre kompetentné osoby. Takéto informovanie sa dá zaisti
pomocou reprodukovania príslušných astí Európskeho technického certifikátu. Okrem toho
sa všetky informácie týkajúce sa vyhotovenia musia da ahko získa z obalu a/alebo pripojeného návodu, pri om je prípustné použitie jednej alebo viacerých ilustrácií.
Používate je v každom prípade povinný rešpektova národné predpisy, predovšetkým predpisy upravujúce požiarnu ochranu a odpor proti za aženiu vetrom.
Pre WDVS sa smú používa iba sú asti popísané v bode 1.1 s produktovými znakmi pod a
bodu 2 v tomto ETA.
Musia sa zoh adni požiadavky pod a ETAG . 004, kapitola 7.
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len EOTA

4.2.2 Dimenzovanie
Pri lepení WDVS musia minimálna lepená plocha a metóda lepenia vyhovova produktovým znakom WDVS a národným predpisom. Lepená plocha musí v každom prípade zodpoveda hodnotám uvedeným v bode 2.3.1.
Pre mechanické upevnenie sa musí ur , aké upev ovacie prostriedky sa použijú
a v akom množstve, pri om sa musí zoh adni nasledujúce:
- dimenzovaná hodnota pre sací výkon vetra a národné predpisy (pri zoh adnení národných sú inite ov bezpe nosti, pravidiel na dimenzovanie at .),
- charakteristická nosnos hmoždiniek v plánovanom podklade (pozri parametre na inštaláciu – ú inná h bka hmoždiniek, charakteristický odpor at . – v ETA pre hmoždinky),
- úžitková bezpe nos WDVS pod a metódy upevnenia.
4.2.3 Vyhotovenie
Posúdenie a príprava podkladov, ako aj všeobecné innosti týkajúce realizácie WDVS sa musia vykona v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:
kapitola 7 ETAG . 004, pri om pri montáži lepeného WDVS sa musia odstráni všetky
organické farebné nátery,
platné národné ustanovenia.
Zvláštnosti v rámci vyhotovenia v súvislosti s rôznymi metódami upevnenia a nanesením
omietkového systému sa musia realizova pod a predpisov od vlastníka certifikátu. Rešpektova sa musia predovšetkým nanášané množstvá omietky, rovnomerná hrúbka a doby schnutia medzi nanesením dvoch vrstiev.
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5.

Odporú ania pre výrobcu

5.1

Balenie, preprava a skladovanie

len EOTA

Sú asti musia by zabalené tak, aby sa po as prepravy a skladovania zaistila ochrana výrobkov proti vlhkosti, pokia výrobca nezabezpe il v tomto zmysle iné opatrenia.
Sú asti musia by chránené proti poškodeniu.
Výrobca (ovia) je (sú) povinný (í) zabezpe
príslušné kompetentné osoby.
5.2

jednoduchú dostupnos týchto ustanovení pre

Použitie, údržba a opravy
Na zachovanie plných výkonnostných vlastností WDVS sa údržba vrchnej omietky musí zaisti
v bežnom rozsahu.
Údržba zah a minimálne:
- opravu miestnych poškodení, ktoré boli spôsobené pri nehodách,
- údržbu vonkajšieho vzh adu vhodnými produktmi kompatibilnými s WDVS (pod a možnosti
po umytí alebo príslušnej príprave).
Potrebné opravy by sa mali vykona rýchlo.
Je dôležité, aby sa opravy dali vykona pod a možnosti pri použití ahko dostupných produktov
a sú astí vybavenia bez toho, aby došlo k nepriaznivému ovplyvneniu vonkajšieho vzh adu.
Výrobca (ovia) je (sú) povinný (í) zabezpe
príslušné kompetentné osoby.

jednoduchú dostupnos týchto ustanovení pre

V mene Österreichisches Institut für Bautechnik

Dipl. Ing. Dr. Rainer Mikulits
Konate
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