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Požárně odolné provedení 
založení ETICS 
dle ČSN 730810:2016 
 
 
Součásti: 

 hliníková zakládací lišta LO 

 okapní lišta LO-G 

 desky EPS (třída reakce na oheň E nebo lepší) 

 desky nebo lamely z minerální vlny šířky alespoň 200 mm (třída reakce 
na oheň A2 nebo A1)  

 alternativně desky z fenolické pěny šířky alespoň 200 mm (třída reakce 
na oheň C nebo lepší) 

 
 
Použití a výhody: 

 Certifikováno jako požárně odolné ve smyslu ČSN 730810 

 Zkoušeno podle ISO 13785-1 

 Snadné provedení na stavbě 

 Skládá se z běžně dostupných výrobků  
 
 
Návod k provedení: 
Hliníkovou zakládací lištu namontujeme běžným postupem (s použitím spojek a podložek). Pro první řadu izolantu použijeme minerální vlnu nebo fenolickou pěnu 
o šířce minimálně 200 mm. Ve zbytku plochy použijeme jako izolant EPS. Napojení různých izolačních materiálů je třeba přeplátovat pásem sklovláknité výztužné 
tkaniny o šířce minimálně 300 mm. 
 
Nákres detailu: 
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Technické údaje ohledně zkoušky podle ČSN ISO 13785-1:   Požárně-klasifikační osvědčení:  
 

 
 
Důležité vlastnosti součástí ETICS:  

 
 

 
 
 

 
Pro použití v rámci certifikovaného ETICS je třeba vystavení PKO (požárně-klasifikační osvědčení) pro konkrétní systém. To se provádí na žádost výrobce 
ETICS na základě zkušebního protokolu, který je k dispozici pro představené řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydáno 1. 8. 2017.  
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. 

Požární scénář: 
hořící objekt v blízkosti fasády (například 

kontejner na odpad) 

Výkon hořáku: 100 kW 

Délka zkoušky 30 min 

Hlavní kritérium 
pro vyhodnocení 

zkoušky: 

Teploty měřené na úrovni 0,5 m nad hranou 
založení nesmí překročit 350 °C (zápalná 

teplota EPS) během zkoušky 

Lepicí hmota: 
- malta na bázi cementu s hodnotou spalného 

tepla PCS do 4,17 MJ/kg 

Izolační 
materiály: 

- desky EPS (třída reakce na oheň E nebo 
lepší) 

- desky z minerální vlny šířky alespoň 200 mm 
(třída reakce na oheň A2 nebo A1) 

- desky z fenolické pěny šířky alespoň 200 
mm (třída reakce na oheň C nebo lepší) 

Základní vrstva: 
- malta na bázi cementu s hodnotou spalného 

tepla PCS do 4,0 MJ/kg  

Konečná 
povrchová 

úprava: 

Omítka o tloušťce do 3 mm s maximálním 
obsahem organických látek 14,0 %. Může 
zahrnovat penetrační nátěr s maximálním 

obsahem organických látek 26,0 %. 
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