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Vnější tepelně izolační 
kompozitní systémy etiCs 
sika thermoCoat®



nyní může být 
fasáda Vašeho domu 

ještě odolnější

Vyzkoušejte novinku v sortimentu: 

Sika thermoCoat®-5 Silicone-Silicate top
•  silikon-silikátovou omítku speciálně vyvinutou  
   pro dlouhodobě zářivý vzhled vaší fasády.

sika thermoCoat®
1/3 mesh fix

hmoždinka

soklový profil

zdivo

izolant 
(polystyren nebo minerální vlna )

armovací tkanina

sika thermoCoat®
1/3 mesh fix

Varianty povrchové úpravy: 
•  sika thermoCoat®-5 acryl top
•  sika thermoCoat®-5 silicone top
•  sika thermoCoat®-5 silicone-silicate top

sika thermoCoat®-5 multi primer

Výhody systému
• pastovité omítky s prodlouženou odolností vůči  

mechům a řasám díky pozvolnému uvolňování  
biocidů v kapslích a samočisticím efektem.

• osvědčení o kvalitativní třídě „a“.

• Vynikající zpracovatelnost a kvalita našich produktů dělá 
ze systému sika thermoCoat®Cz oblíbený a řemeslníky 
prověřený systém s nejširším uplatněním.

• tradiční řešení tepelné ochrany budov.

tu správnou barvu omítky pro vaši fasádu najdete 
v našem vzorníku Sika thermoCoat®CZ vzorník barev,
ve kterém je 180 nejoblíbenějších odstínů. na výběr máte také 
zatíranou nebo rýhovanou strukturu v různých zrnitostech.

Výhody omítky
kromě biocidů v kapslích s pozvolným uvolňováním,  
které používáme u všech typů pastovitých omítek, 
se vyznačuje zejména:

• zvýšená odolnost vůči mechům a plísním.

• Vylepšená samočisticí schopnost.

• Vysoce hydrofobní-vodoodpudivá 
(permeabilita vody v kapalné fázi kategorie W

3
).

• Velmi prodyšná pro vodní páry (kategorie V
1
).

zatíraná omítka
1,5 mm

Rýhovaná omítka
2 mm
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Sika thermoCoat®CZ novinka v sortimentu pastovitých omítek



sika thermoCoat®
1/3 mesh fix

hmoždinka

soklový profil

zdivo

izolant 
(polystyren nebo minerální vlna )

armovací tkanina

sika thermoCoat®
1/3 mesh fix

Varianty povrchové úpravy: 
•  sika thermoCoat®-5 mineral top brizolit
•  sika thermoCoat®-5 mineral top stucco
•  sika thermoCoat®-5 mineral top fine 
   + sika thermoCoat®-5 Color
•  sikamur-156 Rubbed top
•  sikamur-155 Grooved top

sika thermoCoat®-5 multi primer

Výhody systému
• Vysoké ph díky kterému minerální omítky  

přirozeně odolávají mechům a plísním.

• Velmi vysoká životnost povrchové úpravy.

• Vysoká prodyšnost pro vodní páry.

• Vysoká mechanická odolnost systému.

• klasický vzhled minerálních omítek.

• jemná struktura štukové omítky.

• hlazená jemná struktura fasádní stěrky  
pro hladký vzhled fasády.

• „nesmrtelný“ břizolit pro tradiční vzhled  
vašeho domu.

Minerální omítky jsou určeny zejména pro ty, 
kdo hledají klasický, přirozený vzhled fasády. 
Vyznačují se vysokou prodyšností pro vodní 
páry a vodoodpudivým povrchem s vysokou 
pevností. největší výhodou těchto omítek je 
to, že přirozeně odolávají biotickému napa-
dení a to po celou dobu své životnosti. potěší 
tak zejména ty, kdo hledají zdravé bydlení 
a fasádu bez řas, mechů a plísní.

Břizolit je tvrdá jednovrstvá cementová minerální 
omítka, kterou ocení zejména ty, kteří mají rádi tradiční 
vzhled fasády. kořeny břizolitu sahají až do roku 1912 kdy 
ho začala vyrábět kaolínka a porcelánka v horní bříze na 
plzeňsku, odkud pochází i jeho lidový název „břizolit“. 
své největší slávě se břizolit těšil v období první republi-
ky a poté v 70. a 80. letech. omítky aplikované v tomto 
období jsou pořád v dobré kondici a proto se o tomto 
typu omítky dá říct, že je opravdu ověřený časem. V sou-
časnosti se tato „nesmrtelná“ omítka začíná opět těšit 
stále větší pozornosti. V naší nabídce najdete i břizolit 
s čarovně lesklou slídou, která dodá vaší fasádě atraktiv-
ní vzhled.

Výhody břizolitoVé omítky
• Vysoká pevnost a mechanická odolnost.

• Vysoké ph - přirozená ochrana vůči  
biotickému napadení.

• fasáda bez mechů, řas a plísní.

• stálost a prověřená trvanlivost

• prodyšnost.

• snížená tvorba trhlin.

• tradice.

• atraktivní vzhled i pro moderní  
novostavby.

základní odstíny 
Sika thermoCoat®-5 Mineral top Brizolit
bílý / šedý / světle šedý / světle zelený / bahama / šedohnědý / světle hnědý / žlutý

naše reference / thomayerova nemocnice, pavilon a4, praha
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Sika thermoCoat®Mineral CZ zaostřeno na břizolit



sika thermoCoat®
1 flex fix Cz

soklový profil

zdivo

izolant 
(polystyren nebo minerální vlna )

armovací tkanina

sika thermoCoat®
1/3 mesh fix

Varianty povrchové úpravy: 
•  sika thermoCoat®-5 acryl top
•  sika thermoCoat®-5 silicone top
•  sika thermoCoat®-5 silicone-silicate top

sika thermoCoat®-5 multi primer

jsme aktivními členy Cechu  
pro zateplování budov.

podmínky pRo aplikaCi VýhRadně lepeného systému
• pro lepení izolantu musí být použitý tmel sika thermoCoat®-1 flex fix Cz.

• podklad je tvořen z nového zdiva z pálených, vápenopískových cihel nebo betonu.

• podklad musí splňovat standartní kritéria s maximální hodnotou odchylky 
rovinnosti 10 mm/m.

• Výška objektu nesmí přesáhnout 10 m.

• maximální tloušťka izolantu z pěnového polystyrénu je 200 mm.

• maximální tloušťka izolantu z minerální vlny s kolmou orientací vláken je 120 mm.

ušetřete náklady a čas.  
pouze lepený systém bez kotvení 
hmoždinkami můžete použít  
i pro vaši novostavbu.
jako lepený etiCs bez kotvení hmoždinkami lze 
provádět pouze etiCs sika thermoCoat® flex fix 
s izolantem z bílého nebo šedého pěnového polysty-
rénu nebo minerální vlny s kolmou orientací vláken. 

1

zateplovací systémy

Sika ThermoCoat®CZ

metodická příručka

vnější tepelně izolační kontaktní 
systémy (etics)

1

Metodická příručka

pokyny výrobce eticS pro montáž  
systémů Sika thermocoat® Mineral cZ

Zateplovací SyStéMy

Sika ThermoCoat® Mineral CZ

VíCe o systémeCh sika thermoCoat® se dozVíte

oblast Morava 300 
oblast Čechy 200 
oblast Praha 100 

oblast Morava 300 
oblast Čechy 200 
oblast Praha 100 

204

201

202

205

101
102

303

206

304301

203

302

oBjednávky 

tel.: +420 800 116 116 | objednavky@cz.sika.com

teChniCké poradenStví etiCS 

tel.: +420 739 384 530

key aCCount Manager etiCS 

tel.: +420 606 085 867

regionální oBChodní ZáStupCi Čr

101/102 +420 603 560 181

 +420 604 279 678

201 +420 739 384 501

202 +420 739 384 521

301/302 +420 606 639 205

303 +420 737 208 323

304 +420 737 202 172

203 +420 739 384 552

204 +420 737 208 305

205 +420 737 202 160

206 +420 737 202 167

Zateplovací systém při použití  
na novostavby do výšky 10 m  
nemusíte kotvit.

Výhody systému 
• bez kotvení hmoždinkami.

• Úspora času.

• bez tepelných mostů.

• finanční úspora.
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Sika thermoCoat® Flex Fix CZ



sika - kompletní soRtiment
pRo staVebniCtVí:

pRo VíCe infoRmaCí naVštiVte:

www.sika.cz

kdo jSMe
sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií
s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění,
tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
sika má zastoupení ve 101 zemích po celém světě a vyrábí ve více než
300 výrobních závoech. Více než 25 000 zaměstnanců generuje roční
tržby ve výši 8,1 miliardy švýcarských franků.
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platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.
před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.
tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.

Sika CZ, S.r.o.
bystrcká 1132/36
Cz-624 00 brno
tel.: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

hydroizolace

lepení a tmelení

výroba betonu

podlahy

sanace a ochrana betonu

střechy


