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Posouzení povrchu pro uložení RÖFIX-WDVS zateplovací systém 
na 

VELOX – desky pro stavební systémy 
- VELOX WS 50 

- VELOX WSD 35 
- VELOX WS-EPS 185 

Röthis, dne 11.07.2008 
 
 
 
Systémy tepelných izolací jsou pro výrobce stěn v Evropě upraveny v ETAG 004. Národní regulační 
předpisy (normy, směrnice, apod.) mohou stanovovat dodatečné požadavky. Na území Rakouska je 
toto shrnuto v normě ÖN B 6405 „AW-WDVS – výrobky a požadavky“.  V těchto požadavcích je v ON B 
6405 – bod 4.2. třída přilnavosti / v tabulce 2 jsou stanoveny minimální pevnosti v tahu lepidla na 
podklad. Dle toho musí podklad vykazovat minimální příčnou pevnost v tahu, která je shodná nebo 
vyšší než minimální pevnost v tahu – u systému s částečnou plochou lepení vyšší, než odpovídající 
minimální plocha lepení.   
 
 
Zkoušena byla přilnavost u  
 RÖFIX Unistar Light lepidlo a vyztužená malta (pro EPS, MW a WF) 
 RÖFIX Unistar Basic lepidlo a vyztužená malta (pro MW a korek) 
 RÖFIX Unistar POR lepidlo a vyztužená malta (pro minerální pěnu) 
 RÖFIX W50 lepidlo a vyztužená malta (pro EPS) 
 RÖFIX Polystar lepidlo a vyztužená malta (pro EPS) 
na 
 VELOX WS 50 
 VELOX WSD 35 
 VELOX WS-EPS 185 
 
 
Požadavky klasifikace dle ON 6405: 
 

 Třída 1  = HZF skladování za sucha    = > 250 kPa 
    HZF po sušení 48 hod. skladování za mokra = > 80 kPa 
    HZF po opětném sušení skladování za mokra = > 250 kPa 

 

 Třída 2  = HZF skladování za sucha    = > 80 kPa 
    HZF po sušení 48 hod. skladování za mokra = > 80 kPa 
    HZF po opětném sušení skladování za mokra = > 80 kPa 

 

Třída  3 = HZF skladování za sucha    = > 80 kPa 
    HZF po sušení 48 hod. skladování za mokra = > 10 kPa 
    HZF po opětném sušení skladování za mokra = > 10 kPa 
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Shrnutí výsledků 
 
 
Všechna zkoušená lepidla  
            RÖFIX Unistar Light lepidlo a vyztužená malta (pro EPS, MW a WF) 
 RÖFIX Unistar Basic lepidlo a vyztužená malta (pro MW a korek) 
 RÖFIX Unistar POR lepidlo a vyztužená malta (pro minerální pěnu) 
 RÖFIX W50 lepidlo a vyztužená malta (pro EPS) 
 RÖFIX Polystar lepidlo a vyztužená malta (pro EPS) 
dosáhla na 3 zkoušených stěnách třídu 1 (dle ON B 6405) 
 
 

Pro VELOX desky stavebního systému WS, WSD a WS-EPS (= EPS jako izolace jádra !) mohou být 
k upevnění RÖFIX tepelně-izolačních sdružených systémů použita stejná ustanovení, jako pro 
stavby z cihel. Při dodatečném mechanickém upevnění je třeba dbát na to, aby hmoždinkové 
spojení bylo provedeno minimálně 25 mm hluboko do staticky nosného betonového jádra.  

 
To znamená pro přichycení (předpoklad je vždy neporušený, odborně použitý a suchý podklad): 
 
 RÖFIX WDVS s EPS (Unistar Light, Polystar nebo W50) 
  min. 40% plocha lepidla bez dodatečného mechanického upevnění.  
  V oblasti výškových staveb nejsou systémy EPS povoleny 
 
 RÖFIX WDVS s MW (Unistar Light, Unistar Basic) 
  min. 40% plocha lepidla s dodatečným mechanickým upevněním 

MW-lamely nanesení lepidla na celou plochu (min. 70% kontaktní plochy) bez 
mechanického upevnění až po hranici výškových staveb je možné – dbát na 
hmoždinkové upevnění okrajů.   

  Nad hranicí výškových staveb dodatečně všechny upevnit mechanicky. 
 
 RÖFIX WDVS s korkem (Unistar Basic) 
  min. 40% plochy lepidla s dodatečným mechanickým upevněním. 
  V oblasti výškových staveb nejsou systémy s korkem povoleny. 
 
 RÖFIX WDVS s minerální pěnou (Unistar POR) 
  min. 70% plochy lepidla s dodatečným mechanickým upevněním. 
  Nad hranicí výškových staveb množství hmoždinek zvýšit dle směrnice.  
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