
Nový systém KOMBI stěny - výhodné spojení

Na zdivo z pálených cihel jsou vhodné všechny 
dostupné omítky. Omítky mohou být na bázi 
vápeno-cementové a sádrové 

VNITŘNÍ OMÍTKY

VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA ETICS PROFI 
Na vytvořený podklad z expandovaného polystyrenu 
EPS o toušťce 200 resp. 250 mm se nanáší základní 
vrstva, penetrace a probarvená strukturovaná pas-
tovitá omítka. Montážní práce musí být prováděny v 
teplotním rozmezí +5°C až +30°C. Práce nesmějí být 
prováděny v dešti a za silného větru. Nanesené hmoty 
musí být po dobu zrání (nejméně 48 hodin) chráněny 
před deštěm a přímým slunečním zářením. Musí být 
provedena opatření proti pronikání vody do systému 
ETICS. 

Technologický postup - 
Provádění základní (výztužné) vrstvy

Základní vrstvu provádíme obvykle nejpozději do 14 
dnů realizace vlastního podkladu, jinak musí být 
povrch desek celoplošně přebroušen a ometen 
(např. od prachu). Před prováděním výztužné vrstvy 
připevníme stěrkovou hmotou ukončovací, nárožní a 
dilatační profily a zesilující vyztužení. U rohů výplní 
otvorů se musí vždy provést zesilující diagonální 
vyztužení pruhem tkaniny o rozměrech min. 300 mm x 
200 mm. Na styku dvou různých typů izolantu musí být 
proveden zesilující pás šířky 150 mm. Základní vrstva 

se provádí v celkové tloušťce 2 až 6 mm. Pro provedení 
základní vrstvy použijeme stěrkovou hmotu Profi
Klebespachtel (V30) nebo Profi Klebespachtel Air. 
Způsob přípravy stěrkové hmoty a její zpracování 
určuje technický list výrobku. Stěrku nanášíme 
celoplošně nerezovým zubovým hladítkem.

Vyztužení základní vrstvy v celé ploše se vytváří 
plošným zatlačením tkaniny do předem nanesené 
stěrkové hmoty, obvykle ve směru shora dolů, s 
vzájemným přesahem nejméně 100 mm. Poté se 
stěrková hmota vyrovná a uhladí tak, aby bylo 
zajištěno krytí výztužné tkaniny nejméně 1 mm 
(v místech přesahů nejméně 0,5 mm). 

Konečná povrchová úprava

Po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy, obvykle za 
3 až 5 dnů, se provede penetrace podkladu nátěrem 
Profi Putzgrund. Barevný odstín penetračního nátěru 
doporučujeme u rýhovaných struktur tónovat do 
odstínu omítky. Po zaschnutí penetračního nátěru 
(zpravidla za 24 hodin) provedeme nanesení vhod-
né probarvené pastovité omítky. Omítka se nanáší 
ručně pomocí nerezového hladítka, stáhne na tloušťku 
zrna a zahladí nebo strukturuje plastovým hladítkem. 
Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom 
pracovním záběru, přerušení práce se připouští na 
hranici stejnobarevných ploch, na nárožích a hranách.

Podrobnější technické informace k jednotlivým 
produktům jsou uvedeny v technických listech. 
Aktuální znění technických listů je k dispozici na
www.profiambau.cz.
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• úspora práce o 50 %
• jednoduchá manipulace
• extrémní lepicí síla
• zpracovatelné 
   do – 5°C 

www.pexider.at

Systémová KOMBI stěna  je 
od nynějška k dostání taky s broušenou 
cihlou a novou celosezónní 
pěnou   !  



Jednotlivé komponenty

Rozměry (cm)
Malta: 25 x 37,5 x 23,8

25 x 37,5 x 24,9

Hmotnost (kg/ks)
Malta: ca. 17

ca. 18

Spotřeba cihel (ks/m2) 10,5

Spotřeba malty (l/m2)
Malta: 15

3

Tepelná vodivost 
λ (W/mK)

0,24

Třída pevnosti cihly 
podle EN 771-1 (N/mm2)

10

Cerfifikace CE-1159- CDP-0133/6

Certifikát naturplus 1102-0910-092-1

Odolnost proti ohni REI-90

  CIHLOVÝ BLOK

Pálená cihla podle ÖNORM EN 771-1. 
Speciálně vyvinuté cihly v tl. 25 cm s 
drážkami pro spojení s tepelnou izolací.

Rozměry (cm)
20 x 100 x 35

25 x 100 x 35

Hmotnost (kg/ks)
20 cm: 1,10

25 cm: 1,35

Spotřeba (ks/m2) 2,857

Tepelná vodivost λ 
(W/mK)

0,040

Cerfifikace CE-1139-CPD-0157/04

Odolnost proti ohni Eurotřída: E

   TEPELNÁ IZOLACE

EPS izolace ve kvalitě EPS-F podle ÖN EN 
13163:2009. Izolační prvek    
je ve dvou tloušťkách 20 a 25 cm. 

Štuple na horní straně a k nim odpovídající otvory na 
spodní straně izolace slouží ke spojení podle zásuvného 
systému. Díky speciálnímu provedení štuplů mohou být 
izolační desky spojeny otočením o 90°, čímž je zajištěno 
obzvlášť stabilní a přesné provedení vnějších a vnitřních 
rohů. Rastr štuplů činí 5 cm, tzn. je možný posun v délce 

stěny po 5 cm.  Na čelní straně umožňuje 
provedení pero-drážek kompaktní napojení. 

Vertikální pera ve tvaru T tvoří protějšek k 
zámkům u cihel  a slouží k 
přesvědčivému spojení cihel a izolace.

1159-CDP-0133/6

Popis systému

VÝHODY

• Výstavba v jednom pracovním kroku 

• Žádné lepení event. připevňování 
   hmoždinek 

• Bez tepelných mostů 

• Jen dva jednotlivé komponenty

• Rychlejší a ekonomičtější stavba 
   s broušenými cihlami

• Suchý způsob zdění díky   
   broušená cihla na lepidlo – žádná 
   doba schnutí

• Odolné mechanické spojení izolace 

   a cihly  

• Jednotlivé komponenty 100 % 
   recyklovatelné  

• Vylepšená zvuková izolace o 20 % 

• Izolace slouží zároveň jako šalování 

   stropu

• Obzvláště vhodné pro nízko-energetické 
   a pasivní domy

KOMBI stěna  je nový 
dokonalý systém stěny, u kterého je 
poprvé přesvědčivě spojena pálená cihla 
s polystyrénovou izolací EPS. Odpadá zde 
lepení a hmoždinkování izolace a naopak 
zásuvný systém garantuje stabilní a přesnou 
stavbu rohu!

SYSTÉMOVÁ KOMBI STĚNA

JEDNODUŠŠÍ STAVĚNÍ

Pro stavbu zdi potřebuje stavebník pouze dva 
jednotlivé komponenty:

• Cihla  - vysoce hodnotná pálená 
cihla o tloušťce 25 cm s drážkami pro přesvědčivé 
spojení 

• Izolace  - izolace EPS-F s vyšší 
přesností a jednoduchým zásuvným systémem. 
Tloušťky 20 a 25 cm. 

Ö S T E R R E I -
C H I S C H E 
T E C H N I S C H E 
Z U L A S S U N G

Šířka zdiva
Tepelná vodivost λ

W/mK
Koeficient prostupu tepla U 

bez omítek W/m2K
Vypočtená hodnota 

zvukové izolace Rw dB*

45 cm 0,074 0,16

50

na maltu
5150 cm 0,068 0,13

* omítnutá stěna ECOPEX

Vnitřní úprava stěn je řešena obvyklou vnitřní 
omítkou vhodnou pro pálené cihly. 

Vnější úprava stěn je řešena povrchovou fasádní 
omítkou od výrobců fasádních barev v tloušťce od 
5 mm a celoplošnou výztužnou tkaninou 
Vertex (Detailní popis na zadní straně).

Detailní návod 
založení stáhnout 
jako PDF a video na 
www.pexider.cz


