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Vonkajšie tepelnoizolačné
kompozitné systémy etiCs 
sika thermoCoat®



sika thermoCoat®
1/3 mesh Fix

Hmoždinka

soklový profil

murivo

izolant 
(polystyrén alebo minerálna vlna)

armovacia tkanina

sika thermoCoat®
1/3 mesh Fix

Varianty povrchovej 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 omietky s predĺženou odolnosťou voči 

machom a riasam vďaka pozvoľnému uvoľňovaniu 
biocídov v kapsuliach a samočistiacim efektom.

• osvedčenie o kvalitatívnej triede „a“.

• Vynikajúca spracovateľnosť a kvalita našich produktov robí 
zo systému sika thermoCoat® obľúbený a remeselníkmi 
preverený systém s najširším uplatnením.

• tradičné riešenie tepelnej ochrany budov.

tú správnu farbu omietky pre vašu fasádu nájdete 
v našom vzorkovníku Sika ThermoCoat® vzorkovník farieb, 
v ktorom je 180 najobľúbenejších odtieňov. na výber máte tiež 
zatieranú alebo ryhovanú štruktúru v rôznych zrnitostiach.

zatieraná omietka
1,5 mm

Ryhovaná omietka
2 mm
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Sika ThermoCoat®



teRaz môže byť  
Fasáda VášHo domu

ešTe ODOLNeJšIA

Vyskúšajte novinku v sortimente: 

Sika ThermoCoat®-5 Silicone-Silicate Top
• silikón-silikátovú omietku špeciálne vyvinutú  
 pre dlhodobo žiarivý vzhľad vašej fasády.

VýHody omietky
okrem biocídov v kapsuliach s pozvoľným uvoľňovaním, 
ktoré používame pri všetkých typoch pastovitých omietok, 
sa vyznačuje najmä:

• zvýšená odolnosť voči machom a plesniam.

• Vylepšená samočistiaca schopnosť.

• Vysoko hydrofóbna-vodoodpudivá 
(permeabilita vody v kvapalnej fáze kategórie W

3
).

• Veľmi priedušná pre vodné pary (kategória V
1
).
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novinka v sortimente pastovitých omietok



sika thermoCoat®
1/3 mesh Fix

Hmoždinka

soklový profil

murivo

izolant 
(polystyrén alebo minerálna vlna)

armovacia tkanina

sika thermoCoat®
1/3 mesh Fix

Varianty povrchovej 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 vďaka ktorému minerálne omietky 

prirodzene odolávajú machom a plesniam.

• Veľmi vysoká životnosť povrchovej úpravy.

• Vysoká priedušnosť pre vodné pary.

• Vysoká mechanická odolnosť systému.

• klasický vzhľad minerálnych omietok.

• jemná štruktúra štukovej omietky.

• Hladená jemná štruktúra fasádnej stierky  
pre hladký vzhľad fasády.

• „nesmrteľný“ brizolit pre tradičný vzhľad 
vášho domu.

Minerálne omietky sú určené najmä pre 
tých, ktorí hľadajú klasický, prirodzený vzhľad 
fasády. Vyznačujú sa vysokou priedušnosťou 
pre vodné pary a vodoodpudivým povrchom 
s vysokou pevnosťou. najväčšou výhodou 
týchto omietok je to, že prirodzene odoláva-
jú biotickému napadnutiu a to po celú dobu 
svojej životnosti. poteší tak najmä tých, ktorí 
hľadajú zdravé bývanie a fasádu bez rias, 
machov a plesní.

naša referencia / thomayerova nemocnica, pavilón a4, praha
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Sika ThermoCoat®Mineral



Brizolit je tvrdá jednovrstvová cementová minerálna 
omietka, ktorú ocenia najmä tí, ktorí majú radi tradičný 
vzhľad fasády. korene brizolitu siahajú až do roku 1912, 
kedy ho začala vyrábať kaolínka a porcelánka v Horní 
bříze na plzeňsku, odkiaľ pochádza aj jeho ľudový názov 
„brizolit“. svojej najväčšej sláve sa brizolit tešil v období 
prvej republiky a potom v 70. a 80. rokoch. omietky apli-
kované v tomto období sú stále v dobrej kondícií a preto 
sa o tomto type omietky dá povedať, že je naozaj ove-
rená časom. V súčasnosti sa táto „nesmrteľná“ omietka 
začína opäť tešiť čoraz väčšej pozornosti. V našej ponuke 
nájdete aj brizolit s čarovne lesklou sľudou, ktorá dodá 
vašej fasáde atraktívny vzhľad.

VýHody bRizolitoVej omietky
• Vysoká pevnosť a mechanická odolnosť.

• Vysoké pH – prirodzená ochrana voči 
biotickému napadnutiu.

• Fasáda bez machov, rias a plesní.

• stálosť a preverená trvanlivosť.

• priedušnosť.

• znížená tvorba trhlín.

• tradícia.

• atraktívny vzhľad i pre moderné 
novostavby.

základné odtiene 
Sika ThermoCoat®-5 Mineral Top Brizolit
biely / sivý / svetlo šedý / svetlo zelený / bahama / šedohnedý / svetlo hnedý / žltý
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zaostrené na brizolit



sika thermoCoat®
1 Flex Fix

soklový profil

murivo

izolant 
(polystyrén alebo minerálna vlna)

armovacia tkanina

sika thermoCoat®
1/3 mesh Fix

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

sika thermoCoat®-5 multi primer

podmienky pRe aplikáCiu VýHRadne lepenéHo systému
• na lepenie izolantu musí byť použitý tmel sika thermoCoat®-1 Flex Fix.

• podklad je tvorený z nového muriva z pálených, vápennopieskových tehál alebo betónu.

• podklad musí spĺňať štandardné kritéria s maximálnou hodnotou odchýlky rovinnosti 10 mm/m.

• Výška objektu nesmie presiahnuť 10 m.

• maximálna hrúbka izolantu z penového polystyrénu je 200 mm.

ušetrite náklady a čas.  
iba lepený systém bez kotvenia 
hmoždinkami môžete použiť 
aj pre vašu novostavbu.
ako lepený etiCs bez kotvenia hmoždinkami možno 
použiť iba etiCs sika thermoCoat® Flex Fix s izolan-
tom z bieleho alebo šedého penového polystyrénu 
alebo minerálnej vlny s kolmou orientáciou vlákien.

Zatepľovací systém pri použití
na novostavby do výšky 10 m
nemusíte kotviť.

VýHody systému 
• bez kotvenia hmoždinkami.

• Úspora času.

• bez tepelných mostov.

• Finančná úspora.
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Sika ThermoCoat® Flex Fix



1

Zatepľovacie systémy

Sika ThermoCoat®

metodická príručka

vonkajší tepelnoizolačný kontaktný
systémy (etics)

1

Metodická príručka

pokyny výrobcu eticS pre montáž
systémov Sika thermocoat® Mineral

Zatepľovacie SyStéMy

Sika ThermoCoat® Mineral

ViaC o systémoCH sika tHeRmoCoat® sa dozViete

TeChNICké pOrADeNSTvO eTICS 

tel.: +421 910 577 627

key ACCOuNT MANAger eTICS 

tel.: +421 903 788 009

regIONáLNI OBChODNí ZáSTupCOvIA Sr

01 +421 904 917 227

02 +421 904 917 227

03 +420 903 402 493

07 +421 911 085 726

08 +421 911 704 607

09 +421 903 666 349

04 +421 903 666 367

05 +421 905 892 256

06 +421 904 971 535

bratislava
nitra

banská bystrica

žilina

prešov

košice

trnava

trenčín
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sika – kompletný soRtiment 
pRe staVebníCtVo:

pRe ViaC inFoRmáCií naVštíVte: 

www.sika.sk

kTO SMe
sika je celosvetovo pôsobiaca spoločnosť v odbore špeciálnych 
chemikálií s vedúcim postavením vo vývoji a výrobe systémov pre 
lepenie, tesnenie, tlmenie, zosilňovanie a ochranu v stavebníctve 
a automobilovom priemysle. sika má zastúpenie v 101 krajinách po 
celom svete a vyrába vo viac ako 300 výrobných závodoch. Viac ako 
25 000 zamestnancov generuje ročné tržby vo výške 8,1 miliardy 
švajčiarskych frankov.
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platia naše aktuálne Všeobecné obchodné podmienky.
pred použitím preštudujte aktuálny produktový a bezpečnostný list výrobku.
tieto dokumenty nájdete na www.sika.sk.

SIkA SLOveNSkO, SpOL. S r. O.
Rybničná 38/e
831 06 bratislava
slovenská Republika
tel.: +421 249 200 411
tel.: +421 242 200 426
email: sika@sk.sika.com

Hydroizolácie Výroba betónu

podlaHy

Sanácie a ocHrana betónu

dokončoVanie StaViebStrecHy

lepenie a tmelenie


