TECHNICKÝ LIST
Datum vydání: 8. 1. 2018
Revize:
9. 10. 2018
Název výrobku: ThermoPRIM POLYS

Popis produktu:
ThermoPRIM POLYS je jedinečným a unikátním výrobkem ve své kategorii. Silikátové pojivo má vynikající
vlastnosti. Je tepelně stabilní do teplot 1000 oC. Je vysoce paropropustné, má vysoké pH a vytváří ochranu
před plísněmi, houbami apod. Je odolné vůči vodě, a to i slané, odolává i kyselinám i zásadám. Odolává
hlodavcům a jiným škůdcům. Po vytvrdnutí má vlastnosti podobné sklu. Je tvrdé, mechanicky odolné
s dobrou přídržností. Jde o ekologický materiál, je to látka anorganického původu.
Plnivo tvoří polystyrenové kuličky, které jsou velmi lehké a obsahují velké množství vzduchu. Jde tedy o
velmi dobrý tepelný izolant. Tyto kuličky jsou dokonale obaleny pojivem, které je chrání před vnějšími
vlivy, především před ohněm. Výsledkem je nehořlavý paropropustný polystyren.

Složení:
Silikátové pojivo, polystyrenové kuličky, aditiva.

Oblast aplikace:
Směs nehořlavého paropropustného polystyrenu lze využít jako lehkou nehořlavou tepelně izolační výplň
do stavebních i jiných konstrukčních prvků sendvičového typu. Např. je řešením pro dřevostavby, kde slouží
jako výplň mezi desky OSB, nebo do protipožárních vrat.
Další možností je aplikace směsi na zdivo, sádrokartonové či dřevotřískové desky, stropy nebo podlahy či
jiné stavební podklady. Funguje jako paropropustná tepelná izolace, obzvlášť vhodná pro zateplení starých
budov, zároveň slouží k renovaci zdiva, např. k vyplnění spár, otvorů a prasklin. Pojivo také výborně
zpevňuje staré zdivo. Tuto izolaci lze vhodně doplnit paropropustnou tepelně izolační omítkou
ThermoPRIM a barvou ThermoPRIM COLOR.
Díky přilnavosti na kov ji lze využít k zateplení ocelových překladů a nosníků, častých příčin tepelných
mostů. Výhodou je i to, že ji lze aplikovat i do málo dostupných míst. Lze jí zateplit i haly, nádrže apod.
Kapalnou směs ThermoPRIM POLYS lze využít jako tepelnou izolaci rovných i šikmých střech.
Ze směsi lze vyrábět desky a panely, které slouží jako nehořlavá paropropustná tepelná izolace zdiva, pro
venkovní i vnitřní opláštění, k zateplení podkrovních prostor apod. Nespornou výhodou je i to, že lze dobře
zaplnit otvory po upevnění panelů ke zdivu polystyrenovou směsí, což je finančně i technologicky velmi
nenáročné řešení.
ThermoPRIM POLYS je difúzní, nehořlavá lehká, tvarově stálá, voděodolná, odolná vůči hlodavcům,
nenasákavá, pevná, objemově stálá tepelná izolace s výbornou přídržností na všechny podklady a
s dlouhou životností.

Specifické vlastnosti:
ThermoPRIM POLYS jako kapalnou směs lze nanášet na upravené plochy nerezovým hladítkem nebo
stříkáním. Je vhodná jako nátěr na svislé stěny, podlahy a stropy. Pokud je potřeba silnější vrstva této
směsi, lze ji aplikovat opakovaně vždy po zaschnutí předešlé vrstvy. Lze ji aplikovat také na rovné i šikmé
střechy pomocí pumpy jako stříkanou izolaci, jako tvrdidlo je vhodné použít ThermoPRIM QIUCK.
ThermoPRIM POLYS ve formě desek se používá standartním způsobem podobně jako jiné obkladové
tepelné izolace. Otvory po upevnění desek lze dobře zakrýt směsí ThermoPRIM POLYS.
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Technické údaje:
vzhled:

hrubá směs a desky - bílé nebo šedé

jemnost zrna (samotného nebo ve směsi):

hrubé

měrná hmotnost:

350 – 1100 kg/m3

soudržnost s podkladem:

pro beton 0,18 MPa, pro OSB desku 0,18 MPa, pro
ocel 0,18 MPa, pro asfalt 0,08 MPa – dle ČSN 73
2577: 1982

ekvivalentní difúzní tloušťka:

0,39 – dle ČSN EN ISO 7783:2013
faktor difúzního odporu:
31 – dle ČSN EN ISO 7783:2013 g/(m2.24hod) – dle
ČSN EN ISO 7783:2013

propustnost pro vodní páru:

53

klasifikace reakce na oheň:

A2- nehořlavý materiál – dle ČSN EN 1542
HM 15824, spalné teplo dle poměru plniva a
pojiva je 2,9 MJ/kg, kat. s1 – d0 – netvoří oheň,
nešíří oheň, neuvolňuje teplo, netvoří kouř, netvoří
hořící kapky a částice

aplikovaná tloušťka:

≥ 5 mm

ředění:

pitná voda

teplota prostředí při aplikaci:

od +5 oC

pH:

12 - zásadité

součinitel tepelné vodivosti

od 0,0466 W.m-1.K-1

uvolňování těkavých organických látek (VOC):

Na základě dokumentace pro všechny
komponenty tento výrobek neobsahuje
žádné těkavé organické složky a nedochází k
žádnému uvolňování organických látek.
systémová penetrace ThermoPRIM FIX,
případně běžná penetrace pod silikátové
omítky.

penetrace:

min. životnost nátěru:

Při dodržení technologického postupu je
spojena s životností podkladu.

tepelná odolnost:

Po aplikaci je -40 oC až + 80 oC.

Příprava podkladu:
Podklad pod směs i desky ThermoPRIM POLYS musí být pevný, suchý a čistý, bez trhlin a prachu, bez
odlupujících se částí, nesmí být mastný, musí mít stejnou savost a strukturu po celé ploše a musí být
vyzrálý.
ThermoPRIM POLYS lze aplikovat jako kapalnou směs na běžné druhy stavebních materiálů, které jsou
vyzrálé, jako jsou především minerální omítky, např. vápenné, vápenocementové, cementové, silikátové a
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sanační, vyzrálý beton, pískovec apod., ale také kovy, keramiku a sklo, dále sádru, sádrokarton, dřevo,
plastické hmoty, méně vhodné jsou disperzní nebo silikonové nátěry a jiné organické nátěry a povrchové
úpravy, rovněž podklady, které obsahují ve vodě rozpustné soli a všechny minerální podklady s čerstvou
hydrofobní úpravou (zde doporučujeme důkladnou penetraci).

Druhy podkladů:
1) zdivo, beton, sádrokarton, dřevo-OSB desky:
ThermoPRIM POLYS směs má velkou přilnavost na všechny minerální podklady, kterou je vhodné zvýšit
použitím penetrace ThermoPRIM FIX. V případě betonu lze použít zpevňovací impregnaci řady
ThermoPRIM BET podle stavu betonu. Přitom je důležité, aby byla impregnace dobře vsáknutá a
nevytvářela film. U dřevěných stavebních prvků lze jejich odolnost proti vodě a ohni zvýšit nátěrem
ThermoPRIM PROOF, u nižší nasákavosti dřeva jej doporučujeme patřičně zředit. Na povrchu dřeva by
neměl vzniknout film.
2) staré omítky:
Při použití na stávající nátěry doporučujeme provést hloubkovou penetraci. Původní, křídující nátěry nebo
jinak znečištěné povrchy je potřeba omýt (u fasád vysokotlakým čisticím zařízením). U vícevrstvých a
starších nátěrů doporučujeme ověřit jejich přídržnost k podkladu a případně je odstranit beze zbytku
obroušením, okartáčováním, oškrábáním, popř. proudem tlakové vody. Po mokrém čištění je nutné nechat
plochy dostatečně proschnout před další aplikací. Původní disperzní akrylátové nebo silikonové podklady
(nátěry, omítky), kde nemůže dojít k optimální vazbě směsi s podkladem, je nutné tyto původní podklady
mechanicky nebo chemicky odstranit.
3) nové omítky:
U nových omítek stačí ve většině případů pouze obrousit vrchní nátěr a aplikovat alespoň 1x nátěr
penetrací.
4) omítky napadené plísní:
Doporučujeme ošetřit povrch protiplísňovým přípravkem, nechat ošetřený povrch vyschnout a následně
nanést penetraci a omítku. ThermoPRIM POLYS má vysoce zásadité pH a sám působí protiplísňově, pokud
není plíseň rozsáhlá, není protiplísňový přípravek nutný, ThermoPRIM POLYS sám plísně likviduje.
5) kovové a nesavé povrchy:
Kovové povrchy je nutné očistit od rzi a nečistot, odmastit, natřít základním antikorozním nátěrem a
následně aplikovat ThermoPRIM POLYS. Ostatní povrchy je nutné očistit od nečistot a odmastit.
6) omítky se zvýšenou vlhkostí:
Vlhká omítka musí být odstraněna, a to minimálně nad úroveň vlhkosti do výšky odpovídající tloušťce
zdiva, musí být důkladně vyčištěny spáry a v případě větších nerovností zdiva a vyšší vlhkosti musí být
použit nejprve vícesložkový omítkový sanační systém, případně jiné metody. Omítka, zasažená plísní, musí
být následně odklizena z důvodu šíření plísní do nové omítky. Podklad musí být napenetrován (u zvýšené
vlhkosti vícekrát), po zaschnutí penetrace (v případě vlhkého zdiva trvá zaschnutí až 12 hodin) může být
aplikována sanační omítka. Tloušťka vrstvy směsi musí být taková, aby na povrch nevzlínala kapilární
vlhkost a nevznikaly výkvěty solí. Aplikace se proto provádí vícefázově dle dané vlhkosti. Doporučujeme
použít prodyšnou sanační omítku ThermoPRIM s hydrofobizačním nátěrem ThermoPRIM SAN, která
umožní omítce odvádět vlhkost ze zdiva.
7) podlahy:
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ThermoPRIM POLYS se nanáší na pevný, čistý, nemastný, a rovný povrch, který je patřičně napenetrován.
8) střechy:
V případě využití kapalné směsi jako stříkané izolace na střechy doporučujeme postup, standartní pro
foukané izolace.
Na dřevěný rošt krovu šikmé střechy se upevní pokud možno paropropustné dřevotřískové, dřevovláknité
či cementovláknité desky o tloušťce 15 mm. Na ně se přímo nanáší ThermoPRIM POLYS s přídavkem
ThermoPRIMu QUICK.
V případě rovných střech lze aplikovat směs na jakýkoliv podklad (betonový panel, potěr, OSB desky,
asfaltové pásy, plechové či eternitové plechy apod. Přitom není nutné odstraňovat stávající krytinu, pouze
je třeba podklad připravit podle typu materiálu.

Ředění:
Kapalná směs ThermoPRIM POLYS je dodávána ve dvou složkách, polystyrenové kuličky jako plnivo a
silikátové pojivo. Složky se míchají v poměru podle potřeby a způsobu aplikace, doporučujeme přidávat do
silikátového pojiva kuličky až do dosažení takové konzistence, aby pojivo dokonale obalilo kuličky plniva,
slepilo je a ve směsi nezůstalo samotné pojivo. Před spojením plniva a pojiva doporučujeme v případě
aplikace na vodorovné plochy vmíchat do pojiva tvrdidlo ThermoPRIM QUICK, který výrazně urychlí dobu
tvrdnutí.

Aplikace:
1)

Nanášení kapalné směsi:
ThermoPRIM POLYS se na svislých stěnách aplikuje, pokud možno v souvislé vrstvě, nanášené části směsi
lze napojovat, opravovat a zahladit. Lze jej nanášet opakovaně do požadované tloušťky vždy po zaschnutí
předešlé vrstvy.
Při venkovní aplikaci a 24 hodin po aplikaci na svislé zdivo nesmí teplota zdiva i okolního vzduchu klesnout
po 5 oC. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách
podporujících rychlé schnutí je nutné zvážit všechny okolnosti ovlivňující možnost správného provedení,
napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání je nutné počítat i s možností
poškození deštěm i po více než 24 hodinách.
ThermoPRIM POLYS lze na stěny nanášet hladítkem nebo stříkáním, v případě stříkání je možné materiál
naředit pojivem.
V případě zdiva Ytong, desek OSB a desek z polystyrenu či jiného méně pevného podkladu doporučujeme
použití armovací tkaniny na povrch kapalné polystyrenové směsi. Následně se na tkaninu nanese omítka
ThermoPRIM nebo paropropustné lepidlo, kterými se tkanina přilepí k podkladové polystyrenové směsi.
Při aplikaci ThermoPRIMu POLYS na vodorovné plochy se vyleje směs pumpou na podklad a srovná se,
podobně jako v případě např. betonové směsi, pomocí latě. K urychlení tvrdnutí směsi se do pojiva přidává
tvrdidlo ThermoPRIM QUICK. Jeho množství rozhoduje o délce zpracovatelnosti a následném vytvrdnutí
směsi. Následně lze pokládat nosné desky dřevotřískové, cementové apod. Na ně je možné položit
plovoucí a dřevěné podlahy, koberce, PVC a dlažbu (zde je vhodné směs natřít hydrofobizačním nátěrem
ThermoPRIM SAN a snížit tak její nasákavost, následně je nutné povrch zpevnit např. samonivelační
stěrkou).
Při aplikaci ThermoPRIMu POLYS na vodorovné střechy se směs s tvrdidlem vyleje pumpou na podklad a
srovná se, u vlnitých povrchů lze nerovnosti směsí srovnat do roviny. Lze také snadno vytvořit spád střechy,
zároveň může nástřik plynule přechází na navazující vertikální prostupy jako jsou atiky, komíny, světlíky. Po
zatvrdnutí se izolace pokryje vhodnými krycími, např. dřevovláknitými deskami a paropropustnou
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hydroizolací a krytinou s možností odvodu vlhkosti.
U šikmých střech se nanese směs s tvrdidlem na podklad pumpou a zafixuje pomocí podpěr či bednění do
vytvrdnutí. Poté se nanesou opět desky, např. OSB, na ně se položí paropropustná izolace a střešní krytina.
ThermoPRIM POLYS je distribuován ve dvou složkách (silikátové pojivo s přídavkem tvrdidla a plnivo – tedy
polystyrenové kuličky), tyto složky je nutné důkladně promíchávat i během aplikace. K míchání lze použít
běžná míchací zařízení na omítky, lepidla apod.
Při aplikaci je potřeba chránit stavební prvky i zařízení před potřísněním. Rámy, okna, podlahy, parapety,
okapy a nábytek je nutné důkladně zakrýt.
2)

Montáž polystyrenových desek:
Na předem připravený podklad připevníme soklový profil minimálně třemi soklovými hmoždinkami. Při
použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné
korozi pomocí např. plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. Pokud není
podklad rovný, je nutné použít soklové distanční podložky. Soklové profily doporučujeme vzájemně
propojit spojkami soklových lišt tak, že vzniklé mezery budou 2 - 3 mm. Spodní spára mezi zakládacím
profilem a podkladem musí být utěsněna. Pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučujeme doplnit
soklový profil o tzv. okeničku.
Desky ThermoPRIM POLYS se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových
spár. Lze je lepit pomocí obvodového pásu silného 20 - 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby lepený spoj
tvořil minimálně 40 –60 % plochy desky. Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné
nerovnosti podkladu. Může se lepit také celoplošně (vodorovně hřebenovým hladítkem, velikost zubů 8 –
10 mm). Tento způsob lepení však neumožňuje eliminovat nerovnosti podkladu.
Desky se lepí vždy těsně k sobě, mezi deskami na bočních stranách nesmí zůstat lepící hmota. Je nutné,
aby spára mezi deskami neprobíhala v rozích oken nebo jiných otvorů ve fasádě z důvodu možného
popraskání omítky. Jako lepící hmotu doporučujeme dostatečně paropropustný materiál.
Spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 5 mm se musí vyplnit tepelně izolačním materiálem,
doporučujeme směs ThermoPRIM POLYS, menší spáry je možné vyplnit např. pěnovou hmotou (PUR
pěnou).
Desky se na nárožích lepí po řadách na vazbu a s přesahem. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty po 2
dnech se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí.
Pro kotvení je nutné použití vhodného typu talířových hmoždinek s trny dle druhu podkladu. Hmoždinky
doporučujeme osadit nejdříve 24 hodin po lepení desek, a to v místě styků rohů desek tepelné izolace a v
ploše těchto desek. Je vhodné hmoždinky umísťovat v místech, kde byla deska připevněna k podkladu
lepidlem. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště do hloubky 50 - 60 mm.
Vrt musí být prováděn kolmo k podkladu. Na tvrdé stavební materiály a beton je vhodné použít vrták
s příklepem, na děrované a duté stavební materiály doporučujeme vrták bez příklepu. Hloubka
provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší
vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100 mm. Tloušťka
stavebního dílu kotevního materiálu musí být u zděné konstrukce alespoň o 20 mm, u betonu alespoň o 30
mm větší, než je kotevní hloubka, aby nedošlo k provrtání (neplatí u krycí vrstvy třívrstvého stěnového
panelu). Po zapuštění hmoždinek doporučujeme zakrýt otvor směsí ThermoPRIM POLYS z důvodu
zabránění vzniku tepelného mostu.
Po 2 - 14 dnech (během této doby doporučujeme chránit desky před přímým intenzivním slunečním
zářením a deštěm a velmi silným větrem) je nutné aplikovat výztužnou vrstvu. Před její aplikací je možné
povrch desek zbrousit do požadované rovinnosti, broušení se provádí tzv. hoblíkem na polystyren se
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skelným papírem. Po broušení je nutné odstranit vzniklý prach.
Před vlastním prováděním výztužné vrstvy je nutné na desky připevnit všechny rohové ukončovací, okapní
a dilatační profily, dále dodatečné vyztužení rohů oken a dveří, a to pomocí pruhů armovací tkaniny,
výztužné rohové profily, případně parapetní připojovací profily. Při navázání více profilů s tkaninou je
nutné vlastní tělo profilů zkrátit tak, aby se tkaniny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně
překrývaly.
Výztužnou vrstvu tvoří armovací tkanina a stěrková hmota. Stěrková hmota (doporučujeme s dostatečnou
paropropustností) se aplikuje shora dolů, nerezovým hladítkem v tloušťce minimálně 1 mm. Do takto
připravené stěrkové hmoty lze provést vyztužení pomocí tkaniny. Tuto tkaninu je nutné uložit bez záhybů,
vzájemný přesah pásů tkaniny musí být nejméně 100 mm. K upevnění síťoviny slouží mechanické kotvy s
kovovými trny, které je nutné umístit do vyvrtaných otvorů před vytvrzením výztužné vrstvy.
Doporučujeme délku osazení 3 - 6 cm v případě pevných a 5 - 9 cm v případě dutých konstrukčních
materiálů. Počet, umístění a druh hmoždinek určuje projektant. Nástroje na vrtání by měly být zvoleny
podle druhu materiálu nosné vrstvy. Následně lze aplikovat druhou vrstvu hmoty opět v tloušťce nejméně
1 mm.
Po vytvrdnutí a případně zbroušení výztužné vrstvy po 1-2 dnech lze aplikovat fasádní omítku, případně
barvu. Vzhledem k celkové paropropustnosti celého systému doporučujeme prodyšnou omítku
ThermoPRIM.

Spotřeba:
Kapalná směs se nanáší na svislé stěny v potřebné tloušťce dle požadovaného tepelně izolačního účinku, a
to opakovaně vždy po zaschnutí předešlé vrstvy.

Doba schnutí:
Při aplikaci na svislé stěny má směs ThermoPRIM POLYS střední dobu schnutí 24 hodin. Při podmínkách
podporujících schnutí je nutné rychlé provedení, napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách
prodlužujících zasychání je nutné počítat i s možností poškození deštěm i po více než 24 hodinách. Doba
zrání probíhá 2 týdny, jde o vytvrdnutí a vysušení pojiva.
V případě vodorovných ploch je doba schnutí určena množstvím tvrdidla ThermoPRIM QUICK.

Údržba:
Pokud dojde k povrchovému znečištění, je možné nátěr nebo desky ThermoPRIM POLYS omýt.

Čištění nářadí:
Stěrky, pumpu, míchací zařízení a ostatní pomůcky lze po použití umýt čistou vodou s přidáním
odmašťovacího přípravku.

Pracovní oděv:
V případě kapalné směsi je nutné použít gumové rukavice, ochranné brýle a oděv (nejlépe gumový)
s ohledem na zásaditost výrobku. Pracovní oděv lze čistit vodou a prát. Směs může zanechat na oděvu
skvrny.
Při montáži desek ThermoPRIM POLYS doporučujeme použít pracovní rukavice, oděv, případně brýle.

Skladování a přeprava:
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Kapalnou složku je nutné skladovat v původních uzavřených obalech a suchých skladech při dodržení
skladovací teploty od +5 oC. Doporučená teplota pro transport je od +5 oC. Chraňte před mrazem!
Desky, případně polystyrenové kuličky pro ThermoPRIM POLYS je nutné skladovat na čistém suchém
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením! Chraňte před organickými rozpouštědly!

Skladovatelnost:
Pro samostatné silikátové pojivo je doba skladovatelnosti 24 měsíců. Po otevření je nutné je spotřebovat v
co nejkratší době. Doba skladovatelnosti plniva je rovněž 24 měsíců.
Při dodržení podmínek pro bezpečné skladování je doba skladovatelnosti desek ThermoPRIM POLYS 24
měsíců.

Balení:
Silikátové pojivo je přepravováno v kanystrech nebo sudech. Polystyrenové plnivo je v pytlech o objemu
200 litrů.
Desky jsou baleny ve foliích.
Pozn.: Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné, jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků
a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Hodnoty měřených technických
parametrů, uvedené v Technickém listu, odpovídají hodnotám, uváděným v příslušných protokolech. Kritéria
měřených vlastností jsou uvedena v Prohlášení o vlastnostech
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