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Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce protipožiarne vlastnosti
Zvyšuje požiarnu bezpečnosť stavieb
Dvojvrstvová štruktúra dosky zaručuje 
súčasne pevnosť a pružnosť
Zachováva priedušnosť stien
Skvelá tvarová stálosť
Výborná manipulácia s doskou – nižšia hmotnosť
Jednoduchá montáž
Spôsob kotvenia ako pri štandardných doskách 
– povrchová alebo zápustná montáž pomocou 
akejkoľvek príchytky určenej pre zvolený ETICS, 
podklad a spôsob montáže
Ideálna izolácia pre všetky typy budov, vrátane 
nízkoenergetických a pasívnych domov
Doska je súčasťou viacerých certifi kovaných 
systémov ETICS

VÝROBOK 
SPĹŇA

 Požiadavky ETICS podľa ETAG 004

Tuhá dvojvrstvová izolačná doska určená 
na použitie vo vonkajších kontaktných 
zatepľovacích systémoch (ETICS) mecha-
nicky kotvených s doplnkovým lepením.

TECHNICKÉ 
PARAMETRE

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 
 λD = 0,036 W.m-1.K-1

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13162, 
nehorľavý výrobok A1

ROZMERY 600 x 1 000 mm, hrúbka od 60 do 280 mm

Čo je Frontrock MAX E?

1. Horná veľmi 
 tuhá vrstva zaručí:
  vysokú odolnosť   
 fasády proti poškodeniu
  dobrú priľnavosť   
 stierky
  bezpečnú montáž 

2. Spodná pružná vrstva
 sa prispôsobí 
 prípadným nedokona-  
 lostiam podkladu

Patentovaná 
dvojvrstvová izolácia 
Frontrock MAX E
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HORNÁ VEĽMI 
TUHÁ VRSTVA
označená nápisom 
ROCKWOOL TOP

SPODNÁ 
PRUŽNÁ VRSTVA

SPOJENIE 2 VLASTNOSTÍ V 1 VÝROBKU
pevnosť a pružnosť súčasne
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1 Lepiaca hmota

2 Frontrock MAX E

3 Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS 

4 Základná vrstva – stierka s výstužnou sieťkou

5 Penetračný náter

6 Predfarbená štruktúrovaná omietka

7 Kotviaci prvok na pripevnenie soklovej lišty

8 Soklová lišta

9 Spojka soklovej lišty
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Možné spôsoby kotvenia dosiek Frontrock MAX E
Dosky Frontrock MAX E je možné kotviť povr-
chovou alebo zápustnou montážou pomocou 
akejkoľvek príchytky určenej pre zvolený systém 
ETICS, podklad a spôsob montáže. Pri aplikácii 
príchytiek príslušných výrobcov je nutné postu-

povať v súlade s pokynmi dodávateľa systému. 
Počet príchytiek a ich rozmiestnenie je uvedený 
v projektovej dokumentácii zateplenia objektu – 
v statickom výpočte kotvenia daného systému.

Povrchová montáž
Pre kotvenie dosiek Frontrock MAX E povrchovou montážou 
je možné využiť všetky typy zatĺkacích alebo skrutkovacích 
príchytiek s rozširovacím tanierom alebo bez neho. Použitá 
príchytka musí byť certifi kovaná na použitie vo zvolenom 
systéme ETICS.

Vhodné príchytky pre zápustnú montáž
Na kotvenie dosiek Frontrock MAX E so zápustnou mon-
tážou je možné použiť dole uvedené príchytky alebo aj iné, 
ktoré sú povolené výrobcom ETICS a výrobcom príchytiek.

Termoz 8 SV

Helix D 8-FV

Ejotherm STR U 2G

ktoré sú povolené výrobcom ETICS a výrobcom príchytiek.

®

Zápustná montážPovrchová montáž
Vŕtanie otvoru 
na príchytku.

Predvŕtanie otvoru 
na osadenie príchytky.

Upevnenie príchytky 
s rozširovacím tanierom.

Ukážka správne 
osadenej príchytky. 
Následne sa aplikuje 
tepelne izolačná zátka 
k zamedzeniu prenosu 
tepla príchytkou.

Zátkou z kamennej vlny 
zakryjeme ukotvenú 
príchytku.

Vloženie príchytky 
do predvŕtaného otvoru.

Príklady rozmiestnenia príchytiek
Progresívny spôsob rozmiestnenia príchytiek 
na ploche dosiek

16 ks/2 dosky

10 ks/2 dosky

12 ks/2 dosky

6 ks/2 dosky

14 ks/2 dosky

8 ks/2 dosky

14 ks/2 dosky

10 ks/2 dosky

12 ks/2 dosky

16 ks/2 dosky

6 ks/2 dosky

14 ks/2 dosky

8 ks/2 dosky

Klasický (doposiaľ najčastejšie používaný) spôsob 
rozmiestnenia príchytiek na ploche a T-spojoch 
dosky



Aký je spôsob aplikácie dosiek 
Frontrock MAX E v rámci kontaktných 
fasádnych systémov?
Zásady aplikovania systémov ETICS stanovuje technologický 
predpis výrobcu ETICS a norma STN EN 13162. Montážny 
postup jednotlivých systémov sa môže líšiť, preto je nutné vždy 
dodržať technologický postup zvoleného zatepľovacieho systé-
mu. Frontrock MAX E je určený na použitie vonkajších kontakt-
ných zatepľovacích systémov (ETICS) mechanicky kotvených 
s doplnkovým lepením. Nižšie uvedený technologický postup 
je iba odporúčaním výrobcu izolačných materiálov.

Tá strana dosky, ktorá je označená nápisom, musí byť osadená smerom von 
od steny objektu.

B

2. Upevnenie 
soklovej lišty 
Založenie fasády je možné 
urobiť pomocou soklovej 
lišty alebo montážnej laty, 
ktorá sa upevní nad úrov-
ňou terénu min. 30–40 cm 
v závislosti na klimatických 
podmienkach.

4. Zakladanie dosiek
Lepenie prvého radu 
dosiek tepelnej izolácie sa 
aplikuje do zakladacej lišty 
alebo pomocou montážnej 
laty. Dosky musia doľahnúť 
(lícovať), lepia sa tesne na 
doraz so striedaním zvis-
lých spár (na väzbu).

1. Príprava podkladu
Dosky je možné lepiť iba 
na súdržný, dostatočne 
rovný a pevný podklad. 
Ten je vhodné umyť tlakom 
vody, penetrovať, prípadne 
vyrovnať novou omietkou. 
Pre dosky Frontrock MAX E 
z hľadiska rovnosti musí 
podklad vyhovovať povo-
leným toleranciám max. 
20 mm/m.

B) Nanesenie pásu lepiacej 
hmoty širokého 60 mm po 
celom obvode a v strede 
dosky trikrát v tvare terča 
s priemerom 150 mm tak, 
aby lepiaca hmota pokryla 
min. 40 % plochy spodnej 
strany dosky. 

Lepiaca hmota by mala byť 
umiestnená vždy na mies-
te, kde príchytka prechád-
za doskou.

3. Nanášanie 
lepiacej hmoty
Lepiaca hmota sa nanáša 
na zadnú stranu dosky 
(na stranu neoznačenú 
nápisom) obvykle 
v dvoch krokoch:

A) Rozotrenie tenkej vrstvy 
lepiacej hmoty na miesta 
aplikácie

5. Riešenie nárožia
Lepenie dosiek tepelnej 
izolácie na rohoch musí 
byť riešené väzbou. 



8. Príklad správne 
osadenej príchytky 
pri povrchovej 
montáži
Pri aplikovaní príchytiek 
sa riaďte konkrétnymi 
pokynmi daného výrobcu 
príchytiek. Správne zave-
dená príchytka lícuje s po-
vrchom izolačnej dosky.

Typy montáže príchytiek 
nájdete na str. 3.

10. Nanášanie 
základnej vrstvy
Na ukotvené izolačné 
dosky nanesieme 
stierkovú hmotu.

13. Nanášanie 
penetračného náteru
Na suchú kryciu vrstvu 
(po uplynutí 24 hodín 
po aplikácii) nanesieme 
penetračný náter.

12. Vyhladenie 
základnej vrstvy
Po aplikácii výstužnej 
sieťky nanesieme ďalšiu 
vrstvu stierkovej hmoty, 
ktorú vyhladíme. Tým 
dokončíme základnú 
vrstvu.

7. Upevnenie 
a rozmiestnenie 
príchytiek
Podľa projektovej 
dokumentácie zateplenia 
objektu použijeme správny 
počet, typ a dĺžku príchy-
tiek.

14. Aplikácia omietky
Na suchý penetračný náter 
nanesieme predfarbenú 
štruktúrovanú omietku. 

15. Finálne začistenie
Predfarbenú štruktúrovanú 
omietku vyhladíme podľa 
pokynov výrobcu. 

9. Vystuženie rohov
Spoje izolačných dosiek 
v rohoch vystužíme 
rohovou lištou.

6. Vŕtanie otvorov
Otvory pre príchytky vŕta-
me príklepovou vŕtačkou. 

Spôsoby kotvenia izolačných 
dosiek nájdete na str. 3

11. Realizácia 
základnej vrstvy
Do nanesenej stierkovej 
hmoty sa vtlačí sieťka 
za účelom vystuženia. 
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Obchodno-technický zástupca – Západ (BA, TT, NR) | tel.: 0903 411 243

Obchodno-technický zástupca – Stred (ZA, TN, BB) | tel.: 0903 778 988

Obchodno-technický zástupca – Východ (KE, PO) | tel.: 0911 563 010

Obchodné a technické poradenstvo:

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: info@rockwool.sk




