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EXTHERM FIX U UNIVERSAL 
(EXTHERM lepicí a stěrková hmota pro zateplení)  
 
Použití: 
Cementová malta pro lepení a stěrkování fasádních tepelně izolačních desek z expandovaného 
pěnového polystyrénu, extrudovaného polystyrénu a fasádních desek z minerální vlny s podélnou 
i příčnou orientací vlákna při montáži venkovních tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).  
 
Technické údaje: 
Spotřeba materiálu (kg/m2):    
� EPS - F      cca 3,5 - lepení; cca 3,5 - výztužná vrstva  
� minerál - kolmé vlákno    cca 5,0 - lepení; cca 5,0 - stěrkování 
� minerál - podélné vlákno    cca 5,0 - lepení; cca 7,0 - stěrkování 
Zrnitost směsi (mm):     0 – 0,6 
Spotřeba záměsové vody na jeden 25 kg pytel (l): cca 6,0 – 7,0 
Doba zpracovatelnosti (h):    2  
Otevřený čas (min.):     cca 20 
Faktor difuzního odporu (µ)    cca 19 
 
Expedice: 
� v papírových pytlích po 25 kg 
� palety EUR po 1,2 t = 48 pytlů 
 
Technické vlastnosti: 
Suchá prášková směs obsahuje cement, plniva a hygienicky nezávadné flexibilně působící příměsi, 
které příznivě ovlivňují vlastnosti čerstvého i vyzrálého tmelu. 
 
Příprava podkladu: 
Vhodným podkladem pro lepení je omítané i neomítané zdivo, zdivo z přesných tvárnic a betony. 
Podklad musí být soudržný (doporučená střední hodnota 200 kPa, min 80 kPa), suchý bez ustálené 
zvýšené vlhkosti, přiměřeně rovný (doporučeno do 10 mm/1 m lať), zbavený všech nečistot, bez 
biotického napadení, objemově stabilizovaný. Nevhodné podklady pro lepení jsou kov, dřevo a 
materiály s podílem dřeva, sklo, plasty, lamináty a živice. 
Je-li třeba zvýšit přilnavost k podkladu a následnou mechanickou pevnost, upravíme málo přídržné 
podklady např. EXTHERM akrylátovou penetrací pod omítku.   
 
Rozmíchání tmelu: 
K zamísení  tmelu EXTHERM FIX U  se použije pitná voda v poměru 6,5 l vody na 25 kg pytel nebo 
voda splňující podmínky ČSN 73 2028. Suchá směs  se  promíchá  s vodou  v poměru  uvedeném  v 
tabulce  na  homogenní hladkou  hmotu  (nesmí se vytvořit hrudky). Po  rozmíchání (min. 3 minuty)  
se nechá tmel cca  5 minut odstát, znovu se krátce promíchá a může se aplikovat. Po dobu zpracování 
nedolévat další vodu. Správně zamíchaná směs po nanesení zubovou stěrkou ulpí na podkladu a 
podrží si profil zubů., nesmí se roztékat. 
 
Zpracování tmelu: 
Příprava pro lepení fasádních desek:: Při lepení je nutné zajistit teplotu prostředí, podkladu a součástí 
ETICS v rozsahu od  5°C do + 30 °C. V rámci přípravy pro lepení osadíme zakládací (soklové) lišty 
podle projektu a vyznačíme polohu případných instalací ve fasádě. Pro práci potřebujeme 2m lať 
(vodováhu), mísicí nádobu, rotační míchadlo s vrtačkou a hladítko z nerezové oceli se zubovou stěrkou 
(se zubem 8-10 mm) pro nanášení lepicí malty. 
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Lepení desek: Lepení desek k podkladu se provádí buď bodově - lepicí malta se nanáší po obvodu a 
ve 3 bodech velikosti dlaně v podélné ose desky nebo celoplošně (povinné u lamel z minerální vlny 
s kolmým vláknem – v tomto případě se doporučuje celoplošný zátěr řidší maltou na rubu desky a 
nanesení lepicí malty zubovou stěrkou i na podklad, tedy lepení s oboustranným nanášením lepicí 
malty. Maltu vždy nanášejte na rub desky izolantu s důkladným zatřením. Potom desku osaďte a 
přitlačte k podkladu. Rovinnost lepení průběžně kontrolujeme 2m latí. Desky se kladou vzestupně na 
vazbu v ploše i na nároží, styčné spáry na těsný sraz bez malty. Technologická přestávka mezi lepením 
a kotvením izolantu je minimálně 48 hodin. 
Provedení výztužné vrstvy: Při realizaci výztužné je nutné zajistit teplotu prostředí a podkladu v 
rozsahu od 5°C až +30°C. Nejprve zatřeme do izolantu maltu rovnou stranou zubového hladítka. 
Potřebné množství malty zajistíme tak, že ji nanášíme zubovou stranou hladítka, velikost zubů 8 mm. 
Poté maltu rovnou stranou hladítka rozprostřeme do stejnoměrné vrstvy. Do malty vložíme EXTHERM 
sklotextilní výztužnou tkaninu a vyhladíme ji. Cílem je souvislá vrstva tloušťky 3 až 6 mm s výztužnou 
tkaninou u vnějšího líce souvrství. Minimální krycí vrstva výztužné tkaniny je 1 mm. Lokální nerovnosti 
a přelivy, vzniklé při natahování srazíme hranou nerezového hladítka nebo širokou špachtlí po 
zatuhnutí malty. Platí zákaz plošného broušení stěrky. Vrstvu chraňte 24 hodiny před deštěm.  
Zpracovatelnost malty: Maltu je nutné zpracovat do 2 hodin od namíchání.  Doba zpracovatelnosti je 
přímo závislá na teplotě v době aplikace. Zpracovatelnost 2 hodiny platí při teplotě 20oC, při teplotě 
vyšší se doba zpracovatelnosti zkracuje, při nižší teplotě se zpracovatelnost naopak prodlužuje. Pokud 
začne malta tuhnout, nelze ji znova zředit vodou a rozmíchat. Nejdříve za 7 dní lze nanášet na 
armovací vrstvu penetraci a následně za 24 hod. tenkovrstvou probarvenou omítku EXTHERM). Před 
aplikací konečné povrchové úpravy doporučujeme provést kontrolu vyzrálosti podkladu a to pomocí 
roztoku nebo lakmusového papírku, který orientačně ukáže zdali podklad má menší pH jak 8,3.  
 
Skladování: 
Skladovat v suchu, chránit před vodou, vlhkem a mrazem. Při dodržení těchto podmínek  je minimální 
skladovatelnost 6 měsíců od data výroby vyznačeného na pytli. 
 
Upozornění: 
Dodatečné přidávání pojiva a přísad k hotové směsi její prosévání je nepřípustné. Při realizaci je nutné 
zajistit teplotu prostředí a podkladu v rozsahu od 5°C do +30°C. Při přímém slunečním záření, dešti 
nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem např. fasádními sítěmi. 
 
Bezpečnost práce: 
Tmel vytváří po rozmíchání s vodou alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte 
odpovídající oděv a ochranné pomůcky. Při zasažení očí vymývejte proudem vody a konzultujte s 
očním lékařem. Po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. 
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R 43  vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 22  Nevdechujte prach.               
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít. 
S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Výrobek je „Xi“ – dráždivý, Obsahuje: portlandský cement 
 
Likvidace obalu: 
Likvidace o Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel  
smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM,  a.s., Praha.   


