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Společnost LIKOV
LIKOV s.r.o. působí na trhu již od roku 1994 jako ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu.
Jsme lídrem na českém trhu a patříme mezi nejvýznamnější výrobce a prodejce stavebních profilů a příslušenství v Evropě.
Od roku 2007 sídlí LIKOV ve vlastním moderním areálu v Kuřimi, kde se nacházejí výrobní, skladové a kancelářské prostory, které se díky neustálému rozvoji postupně rozšiřují. Naším hlavním zaměřením jsou systémy pro zateplení fasád, suchá
výstavba a omítkové systémy. Zabýváme se prodejem i dalšího stavebního materiálu jako jsou např. nopové fólie, geotextilie a střešní fólie včetně příslušenství. Vybrané řady výrobků vysoké kvality prodáváme pod našimi značkami LifolTec®
– fólie a difúzní membrány pro střechy, Ligeo® - geotextilie, Linop® - nopové fólie, LIFITEX PRO® - sklovláknité tkaniny
a Likodrain® - systém pro odvodnění.
Samozřejmostí je neustálá kontrola kvality a parametrů jak vlastních výrobků, tak výrobků našich dodavatelů. Máme zaveden systém managementu kvality podle normy EN ISO 9001:2001. Výrobky jsou certifikovány tak, aby splňovaly požadavky
odpovídající technické specifikaci zemí EU. Kontrola našich výrobků je periodicky prováděna u TZÚS Praha. Necháváme
prověřovat i výrobky, jejichž certifikace není povinná. Kvalitu sortimentu LIKOV dlouhodobě potvrzuje i zájem systémových
výrobců ETICS, kteří si řadu našich výrobků začlenili jako součásti svých systémů.

Exportní země
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Předmluva
Vnější zateplení pomocí kontaktních zateplovacích systémů ETICS je jedním z nejvýhodnějších opatření pro úsporu energie.
Zateplení fasády také chrání konstrukci před promrzáním a dalšími nepříznivými vlivy, zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu pro
komfort uživatelů a samozřejmě výrazně omladí vzhled domu.
Předpokladem pro dlouhodobou spokojenost s provedeným zateplením je jeho životnost při minimální údržbě. Provedení detailů je jedním z klíčových faktorů, které mají vliv na životnost celého systému. První praskliny a podobné poruchy se obvykle
tvoří na místech nesprávně provedených detailů ETICS – ať už je to napojení, ukončení nebo jiné prvky fasády.
Při tvorbě této příručky byla využita více než dvacetiletá praxe společnosti LIKOV s.r.o. v oboru řešení detailů ETICS a získané
poznatky z dalších Evropských zemí, které mají dlouholetou tradici v provádění ETICS.
Zodpovědné řešení detailů začíná již ve fázi projektu a plánování realizace ETICS. Tato publikace je určena zejména pro fázi
přípravy zateplení. Je také zajímavá tím, že prezentuje použití konkrétních výrobků, které jsou dostupné na trhu. Může tedy
být praktickým pomocníkem i během stavby, kdy je potřeba řešit situaci rychle a efektivně.
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Příklady výrobků pro založení ETICS

1. Založení ETICS

1) LO

2) LE-G

3) LE-V

Založení ETICS je počáteční fáze montáže tepelné izolace v ETICS. Hlavním požadavkem na tento
detail je dosažení přesné roviny první řady tepelně izolačních desek. Provedení spodní hrany ETICS
musí být schopné odvádět stékající dešťovou vodu po fasádě takovým způsobem, aby odkapávala
na vnější hraně a nemohla vniknout do systému nebo podkladové konstrukce. Hrana založení musí
být také dostatečně odolná vůči mechanickému poškození. Na založení ETICS mohou být také kladeny požadavky z hlediska požární odolnosti. Ty se v principu zajišťují dvěma způsoby – buď použitím
nehořlavého izolantu ve spodní části ETICS nebo použitím speciálních řešení detailu založení. Pokud
má speciální provedení detailu založení vyhovět ČSN 730810, musí být provedeno dle příslušného
požárně-klasifikačního osvědčení (viz kapitola 7).
Pro založení ETICS se obvykle používají zakládací hliníkové lišty nebo sofistikovanější plastové zakládací sady. Tradičním řešením je použití lišty z tvarovaného hliníkového plechu (D1.1). Tuto lištu je při
instalaci potřeba doplnit plastovou nasazovací okapní lištou, která oddělením hliníku od cementových
omítek zamezí vzniku trhliny na rozhraní materiálů a eliminuje případnou korozi hliníku (závislou zejména na složení omítkovin a výskytu vlhkosti). Okapní lišta navíc významně usnadní provedení funkčního odkapu na přední hraně založení. U hliníkových lišt je třeba správně volit dostatečnou tloušťku
plechu, jelikož ta má zásadní vliv na mechanické vlastnosti lišty. Pro tloušťky izolantu nad 100 mm
by se měly používat lišty s minimální tloušťkou plechu 0,95 mm.
Progresivnějším řešením jsou plastové zakládací sady, které vynikají zejména svou univerzálností pro
různé tloušťky tepelných izolací (D1.2). Plastové lišty jsou zcela bezproblémové z hlediska případného
tepelného mostu. Pokud se izolant zakládá pod terénem nebo se provádí založení na lať, detail přechodu různých tlouštěk izolantu se řeší pomocí přechodové lišty (D1.3). Je potřeba se také zaměřit
na zajištění odolnosti ETICS vůči vlhkosti. I při použití izolantu s nízkou nasákavostí je nutné zamezit
vzlínání vody aplikací hydroizolačních hmot, které se nanášejí na podklad a izolant.
Při založení na lať bez zakládací lišty se na spodní hranu ETICS aplikuje běžná okapní lišta (D1.4).
Toto provedení však vyžaduje větší pracnost.

4) Vymezovací podložka

5) Zakládací sada LW-66-2

6) LW-Z23

Provádění detailů na stavbě:
Aplikační videa a detaily ke stažení zde:

www.likov.com/media
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7) LW-Z20

D1.1
Založení na hliníkovou zakládací lištu

Vymezovací podložka

LO

LE-G

Vodotěsné napojení zateplení soklu na zakládací lištu lze provést variantně pomocí
2D začišťovací lišty nebo ukončovací lišty
a expanzní pásky.

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

Expanzní páska

LS2-32 plus
(LS2-FLEX, LS2-30 plus,
LS2-25, LS-34 pro)

VÝKRES
1/a

LC-L
LO

LE-G
(LE-V)
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D1.2
Založení na zakládací sadu z PVC

Vymezovací
podložka

LW-LZ20

LS2-32 plus

LW-LZ23

LW-66-2
(LW-66)

D1.3
Přechod různých tloušťek izolantu v oblasti založení

Maximální rozdíl tloušťek izolantu v tomto
řešení je 5 cm.

LS2-32 plus

5

MĚŘÍTKO
LW-66-2
(LW-66)
1:2, 1:1

D2.4
Nadpraží s přiznanou okapnicí a vloženým pruhem tkaniny

VLTU (VLTU-2H)

začišťovací lišta
LIKOV

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

VÝKRES
2/c
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Příklady výrobků napojování ETICS na rámy oken

3. Napojování na rámy oken
Napojení ETICS na rámy oken a dveří se provádí prostřednictvím napojovacích - začišťovacích lišt.
Na tyto detaily jsou z důvodu různé tepelné roztažnosti použitých materiálů kladeny vysoké nároky na
jejich provedení. Napojení musí být dlouhodobě pružné a navíc vodotěsné, aby nedocházelo v těchto
místech k odtržení a zatékání do systému. Podstatné je provedení i z hlediska estetického. Většinou
se zde setkávají materiály různých barev a struktur a každá nedokonalost pak působí velmi rušivě.
1) LS-US8

2) LS-EKO

Napojovací lišty jsou opatřeny různými prvky, které umožňují technicky i esteticky správné provedení
napojení. Hlavní součástí standardních lišt je pěnová páska se samolepicí vrstvou, pomocí které se
lišta lepí k rámu okna nebo dveří. Čím je páska širší, tím lze očekávat dlouhodobější pružnost detailu.
Při velkých rozměrech oken a velkých tloušťkách izolantu je třeba použít tzv. 2D nebo 3D lišty, které
mají, ve srovnání se standardními lištami, výraznější pružnost ve dvou nebo třech rozměrech. Typické použití 2D lišt je u dveří, oken větších rozměrů a při vysokých tloušťkách izolantu. 3D lišty jsou
určené pro náročnější aplikace, jako například zimní zahrady nebo předsazená okna. Tyto lišty mají
také schopnost absorbovat rázy od zavírání oken a dveří. 2D a 3D lišty vynikají výraznou pružností
a dokáží eliminovat velká napětí se zachováním vodotěsnosti detailu.
Technická náročnost těchto detailů vyžaduje odborný návrh a požadavky je nutné specifikovat nejlépe
už v projektové nebo prováděcí dokumentaci.
Při volbě lišty je také třeba uvažovat tloušťku omítkového souvrství ETICS. Běžné lišty jsou konstruovány
pro tloušťku 5 - 6 mm, ale k dispozici jsou i speciální varianty pro větší tloušťky omítek.

3) LS-VH 06, 09

4) LS2-FLEX 06, 09

5) LS2-FLEX 06, 09 COLOR

6) LS2-30 plus

Provádění detailů napojování na rámy oken:
Aplikační videa a detaily ke stažení zde:

www.likov.com/media
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7) LS3-29

D3.1
Napojení na okno pomocí standardní lišty

LS-EKO
(LS-US8, LS-3140PGL, LS-VH)

LK PVC (LK AL, LK-VH)

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

VÝKRES
3/d

12

D3.2
Napojení na okno v líci zateplované stěny pomocí 2D lišty

LS2-32 plus
(LS2-FLEX, LS2-30 plus, LS2-25,
LS-34 pro)

LK PVC (LK AL, LK-VH)

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1
13

VÝKRES
3/e

D3.3
Napojení na předsazené okno pomocí 3D lišty

LS3-29 plus (LS3-26, LS3-36 plus)

LK PVC (LK AL, LK-VH)

U předsazených oken se předpokládají
výraznější dilatační pohyby materiálů, proto je potřeba použít 3D začišťovací lištu.

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

VÝKRES
3/f
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Příklady výrobků pro napojování ETICS na ostatní konstrukce

4. Napojování ETICS na ostatní konstrukce

1) LW45

2) LE-V

Napojování ETICS na přilehlé konstrukce a materiály se provádí různými způsoby podle situace
na stavbě. Zejména při rekonstrukcích se můžeme setkat se zcela netypickými detaily, ale ve většině
případů je možné detaily řešit pomocí běžně dostupných výrobků.
Obecným požadavkem na řešení tohoto typu detailu je zejména zajištění jeho dostatečné dilatace při
zachování vodotěsnosti. Napojení omítkovin přímo na přilehlou konstrukci ETICS je v drtivé většině
případů nevyhovující, jelikož časem dojde k prasknutí omítky nebo spoje. Prasklina je nejen esteticky
rušivá, ale hlavně umožňuje průniku vody do systému.
Na většině staveb se také vyskytuje detail napojení ETICS na nezateplenou konstrukci. Může to být část
balkonu, podbití nebo konstrukce střechy, stěna sousedícího objektu, prvky vystupující z fasády apod.
Pro tyto detaily je obvykle vhodné použít těsnicí provazec nebo expanzní pásku pro utěsnění prostoru
pod izolantem proti vodě a ukončovací lištu pro bezkontaktní připojení omítek. Při použití expanzní
pásky je třeba dbát na výběr správné tloušťky pásky s ohledem na mezeru, kde je páska použita.
Další významnou skupinou jsou detaily napojení ETICS na oplechování. Tyto detaily se běžně řeší
u parapetu, oplechování atiky, dešťových svodů nebo jiných horizontálních prvků ve fasádě, které
oplechování chrání proti dešťové vodě. Omítky se nedoporučuje napojovat přímo na oplechování,
protože životnost takto provedeného detailu nemůže být nikdy dostatečná a to zejména z důvodu
rozdílné tepelné roztažnosti napojovaných materiálů. Vzniku praskliny se nejlépe zamezí provedením
kluzného nebo pružného napojení pomocí vhodné napojovací lišty.

3) LC-L

4) LW55

7) LX-H

5) LX-LPE

8) LX-DB

6) LX-SPP

9) Expanzní páska

Detaily napojení na parapet:
Aplikační videa a detaily ke stažení zde:

www.likov.com/media
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D4.1
Napojení na parapetní plech

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

VÝKRES
3/c

LX-LPE

16

D4.2
Napojení v ostění na parapet z ohýbaného plechu

Lišta LX-H je ohebná, což umožňuje napojení i na svislou ukončující část, která
není přesně v pravém úhlu vůči parapetu.

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

LX-H

17

VÝKRE
LX-H

D4.3
Napojení v ostění na zapuštěnou koncovku parapetu

Toto řešení je možné pro parapety s plochou vodorovnou koncovkou o minimální
šířce 15 mm.

LX-SPP

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

VÝKRE
3/a
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D4.4
Napojení na oplechování

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

LX-45

19

LE-V

VÝKRES
6/a

D4.5
Napojení na oplechování atiky

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

VÝKR
6/c

LX-55
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D4.6
Napojení na nezateplenou stěnu

LC-L

MĚŘÍTKO
1:2, 1:1

Expanzní páska

21

Expanzní páska zajišťuje vodotěsnost
detailu a ukončovací lišta LC-L estetické
začištění omítky.

VÝKRE
6/b_2
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