MONTÁŽNÍ POKYNY
CALSITHERM klimatizační deska

Musí se odstranit staré tapety, nátěry, základy s obsahem
sádry a nenosné základy. Plísně se musí odstranit
odbornými sanačními opatřeními. Pevné, nosné vápenné
nebo vápeno-cementové omítky jsou vhodnými základy.
Základ
musí
vykazovat
dostatečnou
přilnavost.
Poškozená místa se přednostně opraví vnitřní omítkou
CALSITHERM.

Základ

Stavební nedostatky a s nimi spojená pronikající vlhkost
(např. liják) musí být odstraněny předem pomocí
vhodných opatření.
Silně savé základy musí být předem navlhčeny. Základ
smí být vlhký, ale nikoliv mokrý.

Vnitřní izolace s komfortem
tepelně izolační | kapilárně aktivní | zabraňující plísním | nehořlavé | příznivé pro životní prostředí

Příprava

Klimatizační desku CALSITHERM lze přiřezávat ocaskou, výkyvnou zdvihovou pilou
nebo ruční okružní pilou na požadovaný rozměr. Klimatizační desky mohou být do
tloušťky 30 mm nařezány a ohraněny ostrým břitem. Řezné hrany mohou být
zahlazeny nebo zalomeny jednoduchou rašplí nebo hoblíkem na hrany. Musí být
provedena vhodná opatření na ochranu před prachem.

Namíchat

Orýsovat a přiříznout

Přiřezání desky

Rýhování

Klimatizační desky CALSITHERM jsou celoplošně a bez dutých prostorů slepovány
lepidlem KP. Čerstvě namíchané lepidlo KP se nanese horizontálně ozubenou
zednickou lžící na stěnu (10 mm ozubení) vždy pouze pro jednu desku. Pro
pracovní postup je důležité pečlivé kolmé a vodorovné provedení spodní řady
desek. První klimatizační deska CALSITHERM se nasadí do čerstvého lože lepidla,
diagonálně se posune a přesadí zpět, potom se pevně přitlačí. Spojovací spáry
klimatizačních desek se položí přednostně bez lepidla těsně sražené k sobě. K tomu
se položí následující klimatizační desky, jak bylo popsáno výše. Případné vystupující
spoje desek musí být zahlazeny vápennou maltou KP.

Umístění desky

Alternativně může být provedeno slepení spojovacích spár. Spára naplněná lepidlem
KP smí být široká max. 3 mm. Nadbytečné vytékající lepidlo KP se před ztvrdnutím
odstraní beze zbytku hladkou špachtlí.
Klimatizační desky CALSITHERM se musí pokládat vázaně. Musí se zabránit
křížovým spárám.

Zarovnané usazení

Povrch

Zpracování

Zadní strana klimatizační desky může být v případě potřeby předem
navlhčena.
Před zpracováním klimatizační desky na stropě musí být deska mechanicky
zajištěna. Pro každou klimatizační desku musí být plánovány 4 vhodné hmoždinky
pro izolaci (vždy 20 cm od hrany desky). Hlavy hmoždinek mohou být zapuštěny do
klimatizační desky, příp. mohou být zarovnány s povrchem. Alternativně mohou být
klimatizační desky upevněny hmoždinkami také pomocí šroubů z ušlechtilé oceli se
širokou podložkou. Musí být zapuštěny alespoň 5 mm do desky a zahlazeny
vápennou maltou KP. Povrchová úprava smí proběhnout až následující den po
vytvrzení lepidla.
Datové listy a pokyny ke zpracování lze obdržet pro každý produkt.
Při použití spodní konstrukce suché stavby, je-li konstrukce již dostatečně tepelně
izolovaná, se klimatizační deska CALSITHERM nalepí celoplošně jako povrch
regulující vlhkost okolního vzduchu na nosnou a proti vodě odolnou minerální
stavební desku.

CALSITHERM
Silikatbaustoffe GmbH
Závod / odbyt:
Hermann-Löns-Str. 170
D-33104 Paderborn
Tel.: +49 (0) 5254 990 92-0
Fax: +49 (0) 5254 990 92-17
www.calsitherm.de
www.klimaplatte.de
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