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Energia spotrebovaná na vykurovanie domácností predstavuje asi 30% celkovej národnej spotreby energie; je zodpovedná za približne 
25% celkových emisií oxidu uhličitého, ktorý je jednou z hlavných príčin vzniku skleníkového efektu a následných klimatických zmien a 
globálneho otepľovania.

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE ENERGETICKY 
ÚSPORNÝ PROJEKT

• Nižšia spotreba energie a okamžité zníženie nákladov na 
kúrenie a klimatizáciu.

• Lepšia tepelná pohoda v interiéri, čo je príčinou, že sa ľudia v 
takýchto miestnostiach cítia lepšie.

• Rozhodujúcou mierou prispieva k zníženiu využívania 
fosílnych palív.

• Prínos pre životné prostredie a aktívny podiel na 
obmedzovaní znečisťovania.

• Inteligentná a vysoko produktívna investícia vlastných 
finančných prostriedkov.

V poslednej dobe bol vydaný rad vnútroštátnych a miestnych 
noriem a zákonov, ustanovujúcich kritériá nízkoenergetického 
navrhovania domov a projektov na zníženie energetickej 
náročnosti existujúcich bytových jednotiek.

V bežnom bytovom či rodinnom dome dochádza ku 
každodennému plytvaniu energiou, čo vedie k vysokým účtom 
za energiu.
Prečo teda týmto problémom nezamedziť, keď vieme čím je 
plytvanie energiou spôsobené?
Značná časť energie používanej v obytných objektoch sa dnes 
stráca priestupom cez nosnú konštrukciu a cez výplne otvorov 
(steny, strecha, okná, dvere).
Sanácia a renovácia fasád existujúcich budov pre odstránenie 
poškodení, spôsobených poveternostnými vplyvmi a 
znečistením je obvykle nutná približne každých 7 až 8 rokov.
Ideálnym riešením je zahrnúť do týchto sanačných a 
rekonštrukčných prác aj projekt na zníženie energetickej 
náročnosti a zvýšenie tepelnej pohody.

Dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov vonkajším 
tepelnoizolačným systémom Marcotherm je prínosom z 
estetického hľadiska a zároveň výrazne zlepší energetickú 
bilanciu Vášho domu.

Systém Marcotherm zníži ihneď energetické náklady na 
prevádzku Vášho domu až o 20% až
40% ročne, čo je v dôsledku trendu neustáleho zvyšovania 
cien energií veľmi významný faktor.

Ušetríte tak každoročne na nákladoch na kúrenie a zároveň 
spríjemníte vnútornú klímu.

OPTIMÁLNE RIEŠENIA PRE ZACHOVANIE PÔVODNÉHO RÁZU A DLHODOBÚ OCHRANU TOHO 
NAJCENNEJŠIEHO, VÁŠHO DOMOVA

Váš dom v bezpečných rukách
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MARCOTHERM  
ZARUČENÁ ÚSPORA ENERGIE 
S NAMI UŠETRÍTE
Dnes už nie problém znížiť spotrebu energie o 20-40%, čo 
znamená výrazný ekonomický prínos pre domácnosti.
V zimných mesiacoch dochádza k pomalej akumulácií tepla 
do stien, čo napr. pri výkyvoch teplôt v exteriéri pomáha udržať 
optimálnu teplotu v interiéri s nižšími nákladmi na vykurovanie. 
V lete zabezpečuje vonkajší tepelnoizolačný systém 
Marcotherm v svetlých odtieňoch ochranu konštrukcie pred 
prehriatím a spríjemňuje tak vnútornú klímu počas horúcich 
letných dní. Môžeme hovoriť aj o tzv. pasívnej klimatizácii.

ÚSPORA NÁKLADOV NA VYKUROVANIE A 
PRÍNOS PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V priebehu posledných desaťročí sa podstatne zvýšilo množstvo 
paliva spotrebovaného na vykurovanie.
To má za následok aj neustále narastanie cien za teplo. Vďaka 
vonkajšiemu zatepľovaciemu systému Marcotherm 
dokážete ušetriť na nákladoch na teplo a zároveň sa podieľať 
na znižovaní emisií škodlivých látok do ovzdušia, vrátane oxidu 
uhličitého (CO

2
), s jasným prínosom pre životné prostredie.

VYSOKÁ TEPELNÁ POHODA A 
SPRÍJEMNENIE VNÚTORNEJ KLÍMY

Zdravá vnútorná klíma je predpokladom príjemného bývania 
a vysokej kvality života. Dôležitým kritériom pre príjemný pocit 
tepelnej pohody nie je len teplota ovzdušia v miestnosti. Čím 
vyššia je teplota povrchu steny zvnútra, tým je príjemnejšia 
klíma v miestnosti. Pri nízkej
teplote vnútorného povrchu stien je veľmi energeticky náročné 
zaistiť pocit pohody.
Fasáda zateplená vonkajším tepelnoizolačným systémom 
Marcotherm chráni nielen pred zimou, ale aj pred letnými 
horúčavami a prienikom vlhkosti. Fasádny zatepľovací systém 
Marcotherm zaručuje minimálne tepelné straty a optimálnu 
tepelnú pohodu.

VÄČŠÍ OBYTNÝ PRIESTOR
Nedostatkom tepelnej izolácie je často prílišná masívnosť (veľká 
hrúbka) stien.
Tepelnoizolačný systém Marcotherm, realizovaný z vonkajšej 

strany konštrukcie neuberá z vnútorného obytného 
priestoru. Zväčší sa ním len objem fasády pri rekonštrukciách a 
novostavbách. 

K realizácii zateplenia menších aj väčších bytových objektov 
tepelnoizolačným systémom Marcotherm je potrebné len 
rozhodnutie vlastníkov/spoluvlastníkov.
Zateplením systémon Marcotherm vo väčších bytových 
domoch sa okrem iného dosiahne aj lepšie a rovnomernejšie 
rozloženie teplôt v rámci jednotlivých poschodí budovy.

ELIMINÁCIA VONKAJŠEJ OMIETKY 
Fasádny zatepľovací systémMarcotherm dovoľuje vytvoriť 
tepelnoizolačnú vrstvu medzi exteriérom a interiérom na 
povrchu akejkoľvek steny a môže byť aplikovaný priamo na 
murivo alebo betón, bez potreby aplikácie vonkajšej fasádnej 
omietky, čo vedie k citeľnému zníženiu nákladov a kratšej dobe 
realizácie projektu.

ÚPLNÁ ELIMINÁCIA MOŽNOSTI VZNIKU 
KAPILÁRNYCH TRHLÍN

Obvodová konštrukcia budovy je zvonka chránená proti 
výkyvom teplôt tak, aby bola zaistená dlhodobá celistvosť a 
neporušenosť konštrukčných materiálov.
Eliminujú sa tak škody (ako napr. pukliny a trhliny, kde dochádza 
k prieniku vlhkosti) spôsobené tepelným namáhaním 
konštrukčných prvkov a zabezpečí sa dlhšia trvácnosť fasády.

BRÁNI KONDENZÁCII VODNÝCH PÁR A 
ELIMINUJE MOŽNOSTI VZNIKU PLESNÍ

Efektom zateplenia budovy z vonkajšej strany pomocou 
tepelnoizolačného systému Marcotherm je aj odstránenie 
tepelných mostov - skrytých vád, ktoré môžu znamenať nielen 
straty tepelnej energie, ale aj poškodenie stavby.
Vďaka tejto schopnosti nedochádza vnútri steny alebo na jej 
vonkajšom povrchu ku kondenzácii vodnej pary (vlhnutie) a 
následnému výskytu nežiadúcich zdraviu nebezpečných plesní.

NÁRAST HODNOTY CELÉHO OBJEKTU
Objekt, ktorý spĺňa normatívne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov ponúka celú sériu ďalších výhod. 
Nezanedbateľným vedľajším prínosom je i vyššia trhová 
hodnota takéhoto domu.
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LCA
ŽIVOTNÝ CYKLUS VONKAJŠIEHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU MTH

Ťažba a spracovanie 
surovín

Doprava surovín k odberateľovi 
Colorificio San Marco

Výroba

Ukončenie 
životnosti 

obalov

Distribúcia 
produktov

 Výroba obalovLCA

*Konečné použitie
*Konečné použitie nebolo hodnotené 
vzhľadom na skutočnosť, že závisí od 
individuálneho spôsobu použitia.

Konečné 
zneškodnenie

Metóda posudzovania životného cyklu (life cycle assessment 
LCA), sa používa pri analýze vplyvov určitého výrobku na 
životné prostredie, pričom berie do úvahy energetické vstupy 
a výstupy emisií v priebehu celého výrobného reťazca od 
prieskumu, cez ťažbu surovín na spracovanie, dopravu až po 
konečné použitie. Výrobková uhlíková stopa (carbon footprint) 
je celkové množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú 
počas celého životného cyklu výrobku. Udáva sa hodnotou 
množstva CO

2
 alebo porovnateľných vytvorených skleníkových 

plynov (v kg CO
2
 eq) a je jedným zo základných ukazovateľov 

udržateľného rozvoja.

Pre zviditeľnenie a zlepšenie environmentálnych vlastností 
svojich výrobkov vykonáva Colorificio San Marco komplexnú 
analýzu dopadu životného cyklu svojich výrobkov na podnebie.

Vďaka synergickému účinku jednotlivých prvkov vonkajšieho 
zatepľovacieho systému Marcotherm je možné zaručiť 
zodpovedajúce hodnoty tepelnej izolácie a nižšiu energetickú 
náročnosť. 
Kvantifikácia týchto úspor energie a ich komparácia s výsledkom 
LCA analýzy systému Marcotherm umožňuje vypočítať payback 
time či environmentálnu bilanciu budovy.

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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LCA

U každého z procesov jednotlivých analyzovaných fáz boli 
merané zdrojové vstupy (energia, voda atď.) a výstupy emisií do 
ovzdušia a do vody a vyčíslené vplyvy na životné prostredie.

Hodnotenie ukázalo, že väčšina environmentálnych vplyvov 
súvisí s použitými surovinami a ich spracovaním.

Tabuľka 1 uvádza hodnoty uhlíkovej stopy systému Marcotherm 
vyrobeného z rôznych izolačných materiálov.

Uhlíková stopa
(kg CO

2
 eq)

LCA Marcotherm EPS 1 m2 22,2

LCA Marcotherm Color 1 m2 21,3

LCA Marcotherm Rock 1 m2 26,8

LCA Marcotherm Sughero 1 m2 30,4

Tabuľka 1

Voľbou finálnej povrchovej úpravy sa neovplyvňuje výraznejšie 
hodnota uhlíkovej stopy izolačného systému.

Analýza dopadov vykonaná na zatepľovacom systéme na 
báze izolačných dosiek z penového polystyrénu EPS potvrdila, 
že väčšina environmentálnych vplyvov systému Marcotherm 
súvisí s použitými surovinami (konkrétne polystyrénom) a ich 
spracovaním (úprava založená na expandovaní polystyrénového 
granulátu).

Metóda LCA umožnila sledovať a analyzovať vplyv 1 m2 
zatepľovacieho systému Marcotherm na životné prostredie.

LCA Marcotherm EPS
Uhlíková stopa

(kg CO
2
 eq)

Finálna povrchová úprava Compact 22,45

Finálna povrchová úprava 
Intonachino

22,24

Finálna povrchová úprava 
Intonachino Syl

22,40

Finálna povrchová úprava Rustico 22,35

Finálna povrchová úprava Rustico Syl 22,42

Tabuľka 2

Tabuľka 2 uvádza hodnoty uhlíkovej stopy systému Marcotherm 
EPS realizovaného s rôznymi finálnymi povrchovými úpravami.

BOLI MERANÉ ZDROJOVÉ VSTUPY ENERGIA, VODA ATĎ.  
A VÝSTUPY EMISIÍ DO OVZDUŠIA A DO VODY
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LCA

IZOLAČNÉ MATERIÁLY SYSTÉMU 
MARCOTHERM

Vzhľadom k tomu, že zatepľovací systém Marcotherm môže byť 
vyrobený z viacerých izolačných materiálov, boli analyzované 
rôzne varianty technologických riešení tak, aby bol zaručený 
požadovaný súčiniteľ prestupu tepla do 0,29 W/m²K.

Percentuálny podiel jednotlivých faktorov a 
zložiek na celkovej uhlíkovej stope

Hustota

kg/m3

D

W/mK

Hodnota U

W/m2K

Fázový posun

hodín

Teplotný 
útlm

Hrúbka
izolantu

m

Izolačná platňa Marcotherm Isolante EPS 20 0,036 0,29 10h 40’ 0,12 0,100

Izolačná platňa Marcotherm Color 21 0,032 0,29 10h 40’ 0,11 0,089

Izolačná platňa Marcotherm Rock z kam. vlny 100 0,038 0,29 12h 30’ 0,10 0,106

Izolačná doska Marcotherm Sughero z korku 110 0,040 0,29 13h 40’ 0,10 0,111

Tabuľka 3

Izolant Marcotherm z EPS 38%

Soklová doska z XPS 15%

Postranná hliníková lišta 5%

Armovacia tkanina Marcotherm 3%

Hmoždinky Marcotherm 3%

Marcotherm Adesivo 23%

Marcotherm Primer 1%

Marcotherm Intonachino  6%

Pokládka 0%

Distribúcia 3%

Skončenie životnosti 2%

2%3%0%
6%

1%

23%

3%

3%
5% 15%

38%

2%3%0%
7%

1%

24%

4%

3%
5% 14%

37%

2%5%
0%

5%

1%

20%

3%

2%

4%

13%

45%

4%
5%

0%
5%

0%

18%

3%

2%

4%

12%

48%

MARCOTHERM 
EPS 

Grafické
zobrazenie 1

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ
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LCA
Percentuálny podiel jednotlivých faktorov a 
zložiek na celkovej uhlíkovej stope

Izolant Marcotherm Color 37%

Soklová doska z XPS 14%

Postranná hliníková lišta 5%

Armovacia tkanina Marcotherm 3%

Hmoždinky Marcotherm 4%

Marcotherm Adesivo 24%

Marcotherm Primer 1%

Marcotherm Intonachino Syl 7%

Pokládka 0%

Distribúcia 3%

Skončenie životnosti 2%

Marcotherm Rock isolante 45%

Soklová doska z XPS 13%

Postranná hliníková lišta 4%

Armovacia tkanina Marcotherm 2%

Hmoždinky Marcotherm 3%

Marcotherm Adesivo GG 20%

Marcotherm Primer 1%

Marcotherm Intonachino Syl 5%

Pokládka 0%

Distribúcia 5%

Skončenie životnosti 2%

Marcotherm Rock isolante 48%

Soklová doska z XPS 12%

Postranná hliníková lišta 4%

Armovacia tkanina Marcotherm 2%

Hmoždinky Marcotherm 3%

Marcotherm Adesivo GG 18%

Marcotherm Primer 0%

Marcotherm Intonachino Syl 5%

Pokládka 0%

Distribúcia 5%

Skončenie životnosti 4%

2%3%0%
6%

1%

23%

3%

3%
5% 15%

38%

2%3%0%
7%

1%

24%

4%

3%
5% 14%
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12%

48%
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Grafické
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Grafické
zobrazenie 4

MARCOTHERM 

COLOR 

MARCOTHERM 

ROCK 

MARCOTHERM 

SUGHERO 
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Uhlíková stopa
(kg CO

2
 eq)

LCA Marcotherm EPS 1 m2 22,9

LCA Marcotherm Color 1 m2 22,3

LCA Marcotherm Rock 1 m2 29,6

LCA Marcotherm Sughero 1 m2 32,1

Tabuľka 4 Grafické zobrazenie 5
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5

LCA Marcotherm EPS 1 m2

LCA Marcotherm Rock 1 m2

Komparácia 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS, 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS s prímesou grafitu,
1 d LCA Marcotherm 1 m2 z kamennej vlny a 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS z korku. 
Metóda: IPCC 2007 GWP 100a.

LCA Marcotherm Color 1 m2

LCA Marcotherm Sughero 1 m2

Údaje získané zo štúdie LCA* ohľadom produktov Marcotherm 
boli ďalej implementované a porovnávané použitím viacerých 
analytických metód.

METODIKA IPCC
Graf č. 5  a tabuľka č. 4 ukazujú výsledky komparácie vykonanej 
podľa metodiky IPCC.  Na základe tejto metódy má zateplenie 
realizované z izolačných platní Marcotherm Color Isolante lepšie 
environmentálne vlastnosti, než zateplenie izolantom z EPS.

METÓDA RECIPE

Výsledky komparácie vykonanej podľa metódy ReCiPe sú 
vyjadrené v tzv. Eko-bodoch (Eco-points), čo sa týka troch 
kategórií škôd:
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Grafické 
zobrazenie 6

LCA Marcotherm 1 m2 EPS LCA Marcotherm 1 m2 z korkuLCA Marcotherm 1 m2 EPS s prímesou grafitu LCA Marcotherm 1 m2 EPS z kam.vlny

Human Health Ecosystems Resources

Komparácia 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS, 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS s prímesou grafitu, 1 d LCA Marcotherm 1 m2 z kamennej vlny a 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS z korku. Metóda: ReCiPe Endpoit (H) V.

IMPLEMENTÁCIA A POROVNANIE 
VÝSLEDKOV

zateplenie realizované z izolačných platní Marcotherm Color má 
lepšie environmentálne vlastnosti, než zateplenie izolantom z 
EPS a zateplenie z kamennej vlny (graf č. 6)

* V štúdii boli použité prípadné primárne údaje.

LCA
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

zobrazenie 6
Komparácia 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS, 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS s prímesou grafitu, 1 d LCA Marcotherm 1 m2 z kamennej vlny a 1 d LCA Marcotherm 1 m2 EPS z korku. Metóda: ReCiPe Endpoit (H) V.

8

brochureMarcotherm_SLOVACCO.indd   8 07/06/2013   12:08:43



CO2 CO2

Pri výrobe každého vonkajšieho zatepľovacieho systému sa 
spotrebuje určité množstvo energie a sú produkované určité 
emisie CO

2
.

Tzv. „payback time” - doba energetickej návratnosti alebo nulová 
bilancia CO2 definuje čas, za ktorý inštalovaný zatepľovací systém 
znížením energetickej náročnosti ušetrí toľko emisií CO

2
, koľko bolo 

potrebných na jeho výrobu.

Účelom zateplenia obvodového plášťa objektu vonkajším 
tepelnoizolačným systémom Marcotherm je znížiť hodnotu 
súčiniteľa prestupu tepla U a tým aj energetické náklady na 
vykurovanie v zimnom období. Dosiahnuteľná úspora je daná 
nasledujúcim vzorcom:

Ak do tohto vzorca dosadíme údaje budovy situovanej v meste 
Marcon (Benátky) - klimatická oblasť E; na každý m2 obvodovej 
steny zateplenej vonkajším tepelnoizolačným systémom 
Marcotherm dokážeme ušetriť 57,9 kWh/ročne. 

Tabuľka 5 uvádza kalkulovanú payback time čo sa týka 
emisií CO

2
 alebo porovnateľných skleníkových plynov, 

vyprodukovaných počas celého životného cyklu zatepľovacieho 
systému Marcotherm.

Payback time zatepľovacieho systému Marcotherm - nulová 
bilancia uhlíkovej stopy je v prípade riešenia, realizovaného s 
izolantom z EPS 1,51 rokov, u systému Marcotherm Color 1,44, u 
zateplenia z kamennej vlny 1,81 a u systému Marcotherm z korku 
2,60 rokov. Do výpočtu bola ako konštanta aplikovaná hodnota 
súčiniteľa prestupu tepla U 0,29 W/m2K.

Technickú dokumentácia k metóde analýzy životného cyklu 
(LCA) a payback time systému Marcotherm nájdete na 
webových stránkach www.san-marco.com.

PREUKÁZANIE ENVIRONMENTÁLNYCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU MARCOTHERM

Zatepľovací systém s izolantom Marcotherm

Parameter Merná jednotka EPS Color Rock Sughero

Ročná úspora CO
2
 - Pri použití kg CO

2
 eq/ročne 14,80 14,80 14,80 14,80

Emisie CO
2
 LCA zateplenie kg CO

2
 eq 22,15 21,22 26,69 30,24

Payback time CO
2

rokov 1,50 1,44 1,81 2,05

∆Qa = (∆Qh • 24 • GR)/1000 = GG • 24 • f • R • ∆U • S/1000 [kWh]

con ∆Qh = ∆U • ∆T • S  e  ∆T = (GG/GR) • R • f

Tabuľka 5

Payback time
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Envinmentálne certifikácie

Systém Marcotherm získal certifikáciu ESIT pre eko-kompatibilné 
materiály, založenú na národnom protokole ITACA a na SBTool 
Italia, aby sa podporila rozpoznateľnosť a hodnota budov 
realizovaných s materiálmi s vysokou trvalou udržateľnosťou 
prostredníctvom ekologickej certifikácie týchto materiálov. 
Marcotherm môže prispieť k bodovému hodnoteniu Certifikácie 
LEED budovy.

DOKUMENTÁCIA PROTOKOLU ITACA

Protokol ITACA umožňuje kontrolovať ekologickú trvalú 
udržateľnosť budovy, jej hodnotenie prebieha pomocou dvoch 
skupín listov:

Prvá skupina sa týka „spotreby zdrojov“ a obsahuje 
hodnotiace listy objemu letnej a zimnej energetickej spotreby, 
produkcie teplej úžitkovej vody, prirodzeného osvetlenia, 
množstva elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, 
používania eko-kompatibilných materiálov, spotreby pitnej vody 
a udržania výkonnosti plášťa budovy.

Druhá skupina kontroluje dopad „ekologického zaťaženia“, 
pričom ako faktory analyzuje: emisie skleníkových plynov, 
produkovaný pevný a tekutý odpad a priepustnosť externých 
oblastí.

Vďaka tejto štúdii bola vydaná dokumentácia ITACA, ktorá 
obsahuje ekologickú kvalifikáciu ITACA, ako aj certifikáciu 
produktu ESIT pre systém Marcotherm EPS, Marcotherm 
Color a Marcotherm Rock.
ESIT je iniciatíva, ktorú podporujú ITC-CNR a IISBE ITALIA, ktorá 
oficiálne začína certifikáciu podľa protokolu Itaca na národnej 
úrovni pre vydanie značky kvality pre stavebníctvo a eko-
kompatibilné materiály.

Federálna asociácia talianskych autonómnych regiónov a 
provincií v roku 2002 prijala SBTool® na vývoj Protokolu ITACA, 
nástroj na hodnotenie trvalej udržateľnosti stavieb, ktorý v roku 
2004 schválila Konferencia prezidenta talianskych regiónov.

 

Inštitút pre Stavebné technológie Národnej rady pre výskum. 
Vyvíja výskumné aktivity, podporuje inováciu, zhodnocovanie, 
technické hodnotenie, certifikáciu, technologický transfer a 
vzdelávanie v mnohých vedeckých odboroch so špeciálnym 
zameraním na sektor stavebníctva a výstavby.

Hral úlohu pri zapájaní SBTool® do kontextu na národnej úrovni a 
na vývoji Národného Protokolu ITACA.

International Initiative for a Sustainable Built Environment.
Je nezisková organizácia zameraná na šírenie politiky, metód a 
nástrojov pre podporu zastavaného prostredia, ktoré je trvalo 
udržateľné. Asociácia je pobočkou medzinárodnej iiSBE a zdieľa 
s ňou rovnaké ciele.

Zaviedla a testovala SBTool® v národnom talianskom kontexte, 
pričom využívala najvyspelejšie výskumy, ktoré vyvinula a 
aplikovala medzinárodná sieť iiSBE a GBC (Green Building 
Challenge) vo viac ako 25 krajinách na rôznych kontinentoch.

Edilizia sostenibile ITALIA - Talianske trvalo udržateľné 
stavebníctvo (ESIT®) je iniciatíva so širokým dosahom, v ktorej sa 
konkretizuje mnohoročná spolupráca, ktorá začala v roku 2000, 
medzi ITC-CNR, ITACA a iiSBE Italia.

ESIT® podporuje rozpoznateľnosť a hodnotu budov a materiálov 
s vysokou trvalou udržateľnosťou prostredníctvom energetickej 
ekologickej certifikácie: je to systém platný na celom národnom 
území, zameraný na podporu skutočnej premeny stavebnej 
praxe a trhu s nehnuteľnosťami smerom k väčšej trvalej 
udržateľnosti a transparentnosti.

MERATEĽNÝ DOPAD VÝKONU BODUVY

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Envinmentálne certifikácie

KREDITY LEED 

Systém LEED sa zakladá na prideľovaní kreditov pri dosiahnutí 
každej z požiadaviek, ktoré charakterizujú trvalú udržateľnosť 
budovy.  Súčet kreditov určuje získanú certifikačnú úroveň.

Marcotherm môže prispieť k záverečnému bodovaniu 
LEED budovy.

Spoločnosť Colorificio San Marco SpA po pozornej analýze 
zistila, že Marcotherm môže prispieť k dosiahnutiu kreditov LEED 
podľa Hodnotiaceho systému LEED Nové stavby a rekonštrukcie 
2009 (www.gbcitalia.org)

Hoci sa certifikácia LEED nevydáva na produkty, ale na budovu, 
dosiahnutie kreditov závisí, z väčšej časti, od vlastností 
materiálov použitých na výstavbu.

Projektanti majú k dispozícii údaje na zhodnotenie príspevku, ktorým 
Marcotherm môže prispieť do bodovania LEED budovy.
Údaje je možné nájsť na webových stránkach www.san-marco.com

Interpretácia požiadaviek kreditov LEED môže byť rôzna podľa projektu a účelu použitia produktu.
Spotrebiteľ produktu a projektant musia preukázať a overiť údaje obsiahnuté v tomto dokumente a možnosť získania kreditov podľa použitia, 
akým sa produkt použije.

Kredity
Možný  

príspevok
Poznámka

Energia a Atmosféra

EA kredit 1: Optimalizácia energetickej výkonnosti 1-19 bodov Pridelenie bodov podľa % energetickej úspory

Materiály a Zdroje

MR kredit 5: Materiály získané, vyrobené a spracované v 
obmedzenej vzdialenosti

1-2 body
Závisí od % materiálov získaných, vyrobených a spracovaných lokálne

MR kredit 6: (iba pre Marcotherm Sughero) Materiály 
pochádzajúce z ľahko obnoviteľných zdrojov

1 bod
Závisí od % materiálov pochádzajúcich z obnoviteľných 
zdrojov z celkového množstva použitých materiálov

Kvalita vnútorného prostredia

QI kredit 7.1: Tepelný komfort: projektovanie
1 bod

Budova spĺňa normy UNI EN 15251:2008 UNI 10339 (Kontrolná 
metóda UNI EN ISO 7730:2006)

11
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RIEŠENIA NA MIERU
PRE AKÉKOĽVEK NÁROKY ...

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Komponenty
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Komponenty
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... TECHNOLÓGIE
PRE KAŽDÉ RIEŠENIE

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Komponenty
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Komponenty
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Komponenty

1. Polypropylénový 
disk Marcotherm 
na ukotvenie pre 
nízke záťaže

 ø 90mm - HRÚBKA 
10mm

2. Valček Marcotherm 
z EPS na ukotvenie 
pre nízke záťaže

 ø 70/125mm - 
HRÚBKA 70mm

3. Marcotherm 
Kotviaci prvok s 
prerušeným  
tepelným mostom 
na vonkajšie  
okenicové kovanie

 HRÚBKA až 80 a 
200mm

4. Podokenný profil 
Marcotherm

 HRÚBKA 30 až 120 
mm 

5. Nadokenný profil s 
okapničkou Piloty 
Marcotherm 

6. Rohový profil so 
sieťkou Marcotherm 

7. Kotviaca doska s 
prerušeným  
tepelným mostom 
na ukotvenie  
pre vysoké záťaže

 HRÚBKA 100 až  
200 mm

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Komponenty

3

4

6

2

11

12
12

2

14
13

6

4

7

4

14

8

8. Polyuretánový 
valček na ukotvenie 
Marcotherm pre 
stredné záťaže

 ø 90mm 
HRÚBKA 60 až 300mm 
ø 125mm 
HRÚBKA 60 až 300m

9. Štartovacia lišta 
s okapničkou 
Marcotherm

 Ukončovací profil
 s okapničkou
 Marcotherm
 

10. Soklová nenasiakavá 
perimetrická 
izolačná doska

11. Polyuretánový 
štvorec bez 
prerušeného 
tepelného mostu 
na ukotvenie pre 
vysoké záťaže

 HRÚBKA 60 až 110 mm

12. Mechanický kotviaci 
systém s prerušeným 
tepelným mostom 
pre veľké zaťaženie

 ø 12mm HRÚBKA 60 
až 110 mm

 ø 16mm HRÚBKA 60 
až 170mm

13. Univerzálne 
spevnenie rohov z 
PVC v rolkách

14. Okenné profily 
Marcotherm

17
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Komponenty

1. Polypropylénový 
disk Marcotherm na 
ukotvenie pre nízke 
záťaže

 ø 90mm - HRÚBKA 
 10 mm

2. Valček Marcotherm 
z EPS na ukotvenie 
pre nízke záťaže

 ø 70/125 mm - 
HRÚBKA 70mm

3. Marcotherm Kotviaci 
prvok s prerušeným 
tepelným mostom 
na vonkajšie 
okenicové kovanie

 HRÚBKA 80 až 
 200 mm

4. Podokenný profil 
Marcotherm

 HRÚBKA 30 až 
 120 mm 

5. Nadokenný profil s 
okapničkou Piloty 
Marcotherm

 

6. Rohový profil so 
sieťkou Marcotherm

 

7. Kotviaca doska 
s prerušeným 
tepelným mostom 
na ukotvenie pre 
vysoké záťaže

 HRÚBKA 100 až 
 200 mm

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Komponenty

8. Polyuretánový 
valček na ukotvenie 
Marcotherm pre 
stredné záťaže

 ø 90mm HRÚBKA 60 
až 300mm 

 ø 125mm HRÚBKA 60 
až 300m

9. Štartovacia lišta 
s okapničkou 
Marcotherm

 Ukončovací profil 
s okapničkou 
Marcotherm

 

10. Soklová nenasiakavá 
perimetrická 
izolačná doska 
Marcotherm

 

11. Polyuretánový 
štvorec bez 
prerušeného 
tepelného mostu 
na ukotvenie pre 
vysoké záťaže

 HRÚBKA 60 až 110 mm

12. Marcotherm Thermax 
Mechanický kotviaci 
systém s prerušeným 
tepelným mostom 
pre veľké zaťaženie

 ø 12mm
 HRÚBKA 60 až 110 mm
 ø 16mm
 HRÚBKA 60 až 170mm

13. Univerzálne 
spevnenie Rohov z 
PVC v rolkách

14. Okenné profily 
Marcotherm

3

3
3

8

14

44 5

1

8

1

2

10

2

13
6
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PROFILY

PROFILY SO SIEŤKOU

Tesniaci pás so samolepiacim 
prúžkom Marcotherm

Komponenty

Podokenný profil
Marcotherm

Zakladacia lišta
Marcotherm

Rohová lišta
Marcotherm

Dilatačný profil
Marcotherm

Nadokenný profil
Piloty Marcotherm Ukončovací profil

Marcotherm

Okenné profily
Marcotherm

Univerzálne spevnenie
rohov z PVC v rolkách

Oblúková 
rohová lišta 
Marcotherm

Postranná lišta
Marcotherm

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

rohov z PVC v rolkách
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KOTVIACE PRVKY

Komponenty

Disk Marcotherm

Kotviaci prvok Marcotherm pre veľké záťaže

Marcotherm
Kotviaca doska

pre veľké záťaže

Marcotherm
Polyuretánový štvorec
pre veľké záťaže

Marcotherm Thermax 
pre veľké záťaže

Marcotherm Thermax Junior 
pre nízke záťaže

Vonkajšia strana Vnútorná strana

Valček Marcotherm
pre nízke záťaže 

Polyuretánový 
valček na 
ukotvenie 
Marcotherm 
pre stredné 
záťaže

21
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HMOŽDINKY

FRÉZY NA VYFRÉZOVANIE OTVOROV 
PRE ZAPUSTENIE PRÍSLUŠENSTVA 
MARCOTHERM 

Uzatvárací disk Marcotherm

Tanierik Marcotherm

REZAČKA POLYSTYRÉNU

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Komponenty
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LEPIACE HMOTY

MARCOTHERM ADESIVO S. 957
Prášková vláknami vystužená lepiaca hmota pre 
zatepľovací systém.
Na báze cementu, výberových minerálnych plnív, špeciálnych 
prísad a živíc. Vysoko kompatibilná,  špeciálne vyvinutá pre 
realizáciu zatepľovacích systémov z vonkajšej strany. Jediný 
dostupný produkt, vhodný na lepenie dosiek k podkladu ako aj 
na následné zarovnanie.

MARCOTHERM ADESIVO GG HRUBOZRNNÁ 
S. 968

Prášková vláknami vystužená a hydrofobizovaná lepiaca 
stierka pre zatepľovací systém.
Na báze cementu, výberových minerálnych plnív, špeciálnych 
prísad a živíc. Ideálna na lepenie a stierkovanie izolantov z 
kamennej vlny a korkových expandovaných izolácií. Vyznačuje 
sa jednoduchou aplikáciou a nízkou nasiakavosťou.

FIXAČNÉ PRÍPRAVKY

MARCOTHERM PRIMER S. 474
Vodou riediteľný krycí fixačný náter na interiérové a 
exteriérové steny.
Na báze sikónovej mikroemulzie vo vodnej disperzii, určený 
na impregnáciu a spevnenie skriedovatených minerálnych 
vonkajších či vnútorných plôch. Má vysokú spevňujúcu a 
penetračnú schopnosť. Slúži na zjednotenie nasiakavosti 
podkladov a na zaistenie lepšej priľnavosti. Môže byť ofarbený 
škálou odtieňov realizovateľných tónovacím systémom, ideálny 
ako podklad pre silnovrstvé plastické nátery.
Špeciálny krycí fixačný náter pre fasádny zatepľovací systém 
Marcotherm.

FINÁLNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
MARCOTHERM

Konečné úpravy MARCOTHERM sú špeciálne určené na 
povrchovú úpravu zatepľovacích systémov.  Vytvárajú hrubú 
ochrannú vrstvu bez trhlín s dobrou priedyšnosťou, ktorá 
poskytuje efektívnu ochranu proti poveternostným vplyvom a 
agresívnym vplyvom škodlivín z ovzdušia. Vďaka protiplesňovej 
prísade zabezpečujú účinnú ochranu ošetrených plôch pred 
napadnutím riasami, plesňami a machom. Povrchové úpravy 
MARCOTHERM-SYL na báze akryl-silosanového spojiva, ktoré 
pre premaľované plochy zabezpečia vysokú vodoodpudivosť 
(výrazný „perličkový” efekt zabráni vnikaniu dažďovej vody) sa 
vyznačujú prirodzeným aktívnym samočistiacim účinkom.

MARCOTHERMSYL INTONACHINO S. 467
Akryl-silosanová povrchová úprava s kompaktným 
vzhľadom Protiplesňová algicídna s hrúbkou zrna 1,2
Vysoko hydrofóbna fasádna povrchová úprava s dobrou 
paropriepustnosťou a efektom intonachino. Je vhodná na 
použitie v prípade estetických nehomogenít či nerovnomernej 
nasiakavosti podkladu.

MARCOTHERMSYL RUSTICO S. 468
Akryl-silosanová povrchová úprava s rustikálnym efektom
Protiplesňová algicídna s hrúbkou zrna 1,8
Stredne hladká silnovrstvá vysoko hydrofóbna 
fasádna povrchová úprava, ktorá sa vyznačuje dobrou 
paropriepustnosťou a rustikálnym efektom. Je vhodná na 
použitie v prípadoch potreby dobrej plniacej a vyrovnávacej 
schopnosti pri vyhladzovaní nerovných podkladov.

MARCOTHERM INTONACHINO S. 466
Hladená fasádna povrchová úprava
Protiplesňová algicídna s hrúbkou zrna 1,2
Fasádna povrchová úprava so špachtľovým efektom. Vyznačuje 
sa dobrou plniacou a vyrovnávacou schopnosťou pri 
vyhladzovaní nerovných podkladov a estetických nehomogenít či 
nerovnomernej nasiakavosti podkladu.

MARCOTHERM COMPACT S. 469
Fasádna povrchová úprava s kompaktným vzhľadom
Protiplesňová algicídna s hrúbkou zrna 1,2
Vytvára kompaktný, dokonale homogénny vzhľad. Je vhodná 
na použitie v prípadoch potreby dobrej plniacej a vyrovnávacej 
schopnosti pri vyhladzovaní nerovných podkladov.

MARCOTHERM RUSTICO S. 464
Fasádna povrchová úprava s rustikálnym efektom
Protiplesňová algicídna s hrúbkou zrna 1,8
Hladená plastická fasádna povrchová úprava s vyrovnávacím 
účinkom. Je vhodná na použitie v prípadoch potreby dobrej 
plniacej a vyrovnávacej schopnosti pri vyhladzovaní nerovných 
podkladov..

Komponenty
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MARCOTHERM EPS
EXPANDOVANÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS

ETA

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Izolačné materiály

EPS je všestranný ľahký materiál, ktorý vzniká ako produkt polymerácie 
styrénu. Až 96-98 % objemu EPS tvorí vzduch obsiahnutý vo vnútri 
buniek; vďaka čomu má vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.

• 
D
 = 0,036/0,033 W/mK hodnota závisí od druhu použitej 

izolačnej dosky z EPS
• Je dostupný v nasledujúcich typológiách: EPS 80, 100, 120, 150
• Vodoodpudivý a odolný voči vodným roztokom
• Zabraňuje tvorbe plesní
• Jednoduché a rýchle rezanie e premiestňovanie
• ESIT vydala Dokumentáciu protokolu ITACA 

n. DPI.Z. 1.001.2012
• Poistenie na 10 rokov za 200 EUR
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 

300 EUR pre živnostníkov s certifikátom získaným od 
talianskeho certifikačného orgánu ICMQ

• Systém má označenie CE podľa ETA 07/0015
• Pull-Throught Test (podľa ETAG 004)

1. Stenový podklad
2. Lepidlo MARCOTHERM ADESIVO prášková vláknami 

vystužená lepiaca hmota 
3. Izolačná platňa MARCOTHERM ISOLANTE z 

expandovaného polystyrénu (EPS) v súlade s normatívou  
UNI EN 13163, ETICS 13499

4. Kotviaci materiál MARCOTHERM TASSELLI tanierové a 
zatĺkacie hmoždinky

5. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO
 prášková vláknami vystužená lepiaca hmota
6. Armovacia tkanina MARCOTHERM RETE sieťka zo 
 skleného vlákna odolná voči pôsobeniu zásaditých látok
7. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO prášková vláknami vystužená
8. Penetrácia MARCOTHERM PRIMER pigmentovaný aktivátor adhézie
9. Finálny náter MARCOTHERM akrylátový alebo MARCOTHERM-SYL akryl-

siloxánový rôznej granulometrie in varie granulometrie

SKLADBA SYSTÉMU

D = 0,036/0,033 
W/mK

Finálny náter  akrylátový alebo 
siloxánový rôznej granulometrie in varie granulometriesiloxánový rôznej granulometrie in varie granulometrie
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MARCOTHERM COLOR
PLATNE Z EPS S PRÍMESOU GRAFITU ČERVENÉ A ČIERNE

Izolačné materiály

Platne MARCOTHERM COLOR obsahujú špeciálne prísady, pôsobiace 
na teplo vytvorené slnečným žiarením a zaručujú tak okrem výhod 
tradičného EPS aj vyššiu tepelnú účinnosť.
• 

D
 = 0,032 W/mK

• Rozmerová stabilita DS(N)2 podľa STN EN 13163
• Nižšie povrchové zahrievanie pri pokladaní tepelnej izolácie
• Rovnaké vyrovnávacie stierky, lepidlá a montážny systém ako 

u bielych platní z EPS
• Žiadna deštrukcia a drobenie povrchu - za predpokladu správneho 

skladovania na mieste chránenom pred slnečným žiarením
• Izolačné platne Marcotherm Color dodávame v exkluzívnych 

odtieňoch - v čiernej a červenej farbe, len od spoločnosti  
Colorificio San Marco

• ESIT vydala Dokumentáciu protokolu ITACA n. DPI.Z. 1.001.2012
• Poistenie na 10 rokov za 200 EUR
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 

EUR pre živnostníkov s certifikátom získaným od talianskeho 
certifikačného orgánu ICMQ

D = 0,032 W/mK

1. Stenový podklad
2. Lepidlo MARCOTHERM ADESIVO prášková vláknami 

vystužená lepiaca hmota
3. Izolačná platňa MARCOTHERM COLOR ISOLANTE z EPS s 

prímesou grafitu v súlade s normatívou UNI EN 13163, ETICS 
13499

4. Kotviaci materiál MARCOTHERM TASSELLI tanierové a 
zatĺkacie hmoždinky

5. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO
 prášková vláknami vystužená lepiaca hmota
6. Armovacia tkanina MARCOTHERM RETE sieťka 

zo skleného vlákna odolná voči pôsobeniu zásaditých látok 
7. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO prášková vláknami vystužená
8. Penetrácia MARCOTHERM PRIMER pigmentovaný aktivátor adhézie
9. Finálny náter MARCOTHERM akrylátový alebo MARCOTHERM-SYL akryl-

siloxánový rôznej granulometrie

SKLADBA SYSTÉMU
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Izolačné materiály

MARCOTHERM ROCK
DOSKY Z KAMENNEJ VLNY

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

Kamenná vlna vzniká tavením hornín sopečného pôvodu pri teplote 
nad 1250°C. Výroba je založená na metóde rozvlákňovania taveniny 
mechanickým odstreďovaním. Vytvorené vlákna sa v rámci výrobnej linky 
spracujú do finálneho tvaru dosiek. Vlákna kamennej vlny sú biologicky 
rozpustné, t.j. je zdravotne nezávadná pre ľudský organizmus.
• 

D
 = 0,036/0,040 W/mK; hodnota závisí od druhu použitej dosky z 

kamennej vlny
• Vynikajúca zvuková pohltivosť - izolácia
• Vynikajúca reakcia na oheň (eurotrieda A1)
• Vynikajúca priedyšnosť (μ = 1/1,5)
• Dobré vodoodpudivé vlastnosti vďaka špeciálnej úprave
• ESIT vydala Dokumentáciu protokolu ITACA

n. DPI.Z. 1.001.2012
• Poistenie na 10 rokov za 200 EUR
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 

EUR pre živnostníkov s certifikátom získaným od talianskeho 
certifikačného orgánu ICMQ

• Systém má Európske technické schválenie ETA 12/0219
• Systém má označenie CE podľa ETA 07/0015
• Pull-Throught Test (podľa ETAG 004)

D = 0,036/0,040 
W/mK

 Systém MARCOTHERM ROCK vyžaduje použitie
nasledujúcich prostriedkov a vybavenia:
-  nová lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO 

GG (hrubozrnná) prášková vláknami vystužená 
a hydrofobizovaná

-  špeciálne hmoždinky MARCOTHERM 
TASSELLO FIF-A alebo MARCOTHERM 
TASSELLO Termoz s príslušenstvom 
MARCOTHERM DISCO DT90

- silnovrstvé akryl-siloxánové nátery 
MARCOTHERM-SYL alebo minerálne nátery 
MARCOSIL KP 1,2 – 1,5

SKLADBA SYSTÉMU
1. Stenový podklad
2. Lepidlo MARCOTHERM ADESIVO GG (hrubozrnné) 

prášková vláknami vystužená lepiaca hmota
3. Izolačná doska MARCOTHERM ROCK ISOLANTE z 

kamennej vlny v súlade s normatívou UNI EN 13162
4. Kotviaci materiál MARCOTHERM TASSELLI tanierové a 

zatĺkacie hmoždinky

5.  Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO GG
(hrubozrnná) prášková vláknami vystužená

6. Armovacia tkanina MARCOTHERM RETE sieťka zo 
 skleného vlákna odolná voči pôsobeniu zásaditých látok
7. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO GG (hrubozrnná)
 prášková vláknami vystužená
8. Penetrácia MARCOTHERM PRIMER pigmentovaný aktivátor adhézie
9. Finálny náter MARCOTHERM-SYL akryl-siloxánový tzv. intonachino alebo rustikálny a

MARCOSIL KP 1,2 alebo MARCOSIL KP 1,5 silikátový.

ETA

9. Finálny náter MARCOTHERM-SYL
MARCOSIL KP 1,2 alebo MARCOSIL KP 1,5
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Izolačné materiály

MARCOTHERM SUGHERO
IZOLÁCIA Z PRÍRODNÉHO KORKU

Korkové expandované izolácie sú vyrobené z prírodnej korkovej 
drti, ktorej granule sú pospájané bez použitia cudzích pojív.
Tepelným procesom dochádza v bunečnej štruktúre korku k 
syntéze voskových látok, ktoré pôsobia ako prírodné spojivo pri 
spájaní jednotlivých granúl.
Tento proces zvyšuje tepelno-izolačné vlastnosti korku.

• 
D
 = 0,040 W/mK

• Ekologický izolant prírodného pôvodu pre biostavby

• Poistenie na 10 rokov za 200 EUR
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú 

sumu 300 EUR pre živnostníkov s certifikátom získaným 
od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ

D = 0,040 W/mK

 Systém MARCOTHERM SUGHERO vyžaduje 
použitie nasledujúcich prostriedkov a 
vybavenia:
-  nová lepiaca stierka MARCOTHERM 

ADESIVO GG (hrubozrnná) prášková 
vláknami vystužená a hydrofobizovaná

-  silnovrstvé akryl-siloxánové nátery 
MARCOTHERM-SYL alebo minerálne 
MARCOSIL KP 1,2 - 1,5

SKLADBA SYSTÉMU
1. Stenový podklad
2. Lepidlo MARCOTHERM ADESIVO GG (hrubozrnné) 

prášková vláknami vystužená lepiaca hmota
3. Izolačná doska MARCOTHERM SUGHERO ISOLANTE z 

kamennej vlny v súlade s normatívou UNI EN 13170
4. Kotviaci materiál MARCOTHERM TASSELLI tanierové a 

zatĺkacie hmoždinky

5. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO GG
 (hrubozrnná) prášková vláknami vystužená
6. Armovacia tkanina MARCOTHERM RETE sieťka zo 
 skleného vlákna odolná voči pôsobeniu zásaditých látok
7. Lepiaca stierka MARCOTHERM ADESIVO GG 

(hrubozrnná) prášková vláknami vystužená
8. Penetrácia MARCOTHERM PRIMER pigmentovaný aktivátor adhézie
9. Finálny náter MARCOTHERM-SYL akryl-siloxánový tzv. intonachino 

alebo rustikálny a MARCOSIL KP 1,2 alebo MARCOSIL KP 1,5 silikátový
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Pred začatím montáže vonkajšieho tepelnoizolačného systému 
Marcotherm je nutné prekontrolovať a upraviť plochu 
fasády:

• Overiť dokonalú rovinatosť podkladu; pri prípadných 
nerovnostiach väčších ako 1 cm je nutné podklad vyrovnať.

• Konštrukcia nesmie vykazovať vzlínajúcu vlhkosť; v opačnom 
prípade musia byť vykonané vhodné sanačné opatrenia tak, 
aby sa príčina vlhkosti odstránila.

• Odstrániť prípadné nesúdržné, odlupujúce sa časti starej 
omietky alebo náteru a vyrovnať nerovnosti.

• Na železobetónových konštrukciách nesmú byť zvyšky 
oddebňovacích prípravkov; v opačnom prípade zabezpečiť 
ich odstránenie.

• Posúdiť mieru karbonatácie betónu železobetónových 
konštrukcií a korózie výstuže; v prípade potreby ošetriť 
opravným prípravkom produktovej rady Betoxan.

• Omiesť, okefovať a omyť tlakovou vodou prípadné výkvety a 
zaistiť vyschnutie.

• Očistiť prostriedkami z produktovej rady COMBAT prípadné 
riasy, plesne či lišajníky.

• V prípade novostavieb musia byť dokončené všetky mokré 
procesy v interiéri objektu (vnútorné omietky, nevyschnuté 
uzatváracie vrstvy). Počkajte, kým nie sú podklady 
dostatočne suché a vyzreté, minimálne 4 - 5 týždňov.

• Skontrolujte hygrometrický stupeň podkladu.

• Mechanicky odstrániť a ošetriť prípravkom ATOMO - 
mikronizovaný fixačný náter na steny bez rozpúšťadiel 
(riedený vodou v pomere 50 - 200%, v závislosti od 
nasiakavosti) prípadnú starú či novú pieskujúcu omietku. 
Správny pomer pri riedení je dosiahnutý, akonáhle sa na 
povrchu začína tvoriť opalescentný povlak.

• Kotviave prvky používajte tak, aby nedochádzalo ku vzniku 
tepelných mostov.

• Teplota podkladu pri aplikácii materiálov nesmie byť nižšia 
ako + 5°C.

• Vykonať riadne zakrytie všetkých už dokončených prvkov 
vrátane parapetných plechov, okien, dverí atď., aby nedošlo 
k ich poškodeniu pri aplikácii systému.

• Je dôležité, aby všetky prestupujúce prvky (ako sú parapety, 
rímsy, atiky a pod.) správne presahovali novú fasádu.

Príprava podkladu
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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1. ZALOŽENIE SYSTÉMU

V tejto fáze je potrebné poznať definitívnu úroveň terénu a 
obvodového chodníka okolo budovy. 

Pripevnite zakladacie (soklové) lišty hmoždinkovými skrutkami. 
Soklová lišta musí byť pripevnená absolútne vodorovne, s 
odstupom min. 1 cm od povrchu podlahy.
V prípade potreby pripevnite postupne aj podokenné profily a 
zvislé a vodorovné ukončenia.
Dilatačné škáry nosnej konštrukcie stavby (najmä betónovej) je 
potrebné opatriť špeciálnym dilatačným
profilom pre fasádne zatepľovacie systémy.

Ak nechcete použiť zakladaciu lištu alebo pokiaľ by bola nutná 
súvislá tepelná ochrana s izoláciou v podzemnej časti je možno 
aplikovať izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, 
spĺňajúce požiadavky harmonizovanej európskej normy STN EN 
13164 alebo z penového polystyrénu s nízkou nasiakavosťou, v 
súlade s normatívnymi požiadavkami STN EN 13163.

Tento postup je povinný v prípade aplikácie systémov 
Marcotherm Rock (z kamennej vlny MW) alebo Marcotherm 
Sughero (z korku ICB).
Pri súvislej tepelnej izolácii osaďte v soklovej časti obvodových 
stien nenasiakavú perimetrickú izolačnú dosku, ktorá bude 
naviazaná na systém s presahom dovnútra voči izolačnému 
systému.
V prípade zateplenia hrubými izolačnými doskami odporúčame 
nahradiť štartovaciu lištu v mieste spoja izolant - soklová doska 
rohovým profilom s okapničkou pre piano piloty tak, aby bolo 
zaručené odstránenie tepelných mostov v úrovni terénu.
Izolačné dosky z XPS na zateplenie soklovej časti osadené 
pod terénom musia byť opatrené špeciálnou hydroizoláciou a 
drenážnym štrkovým zásypom.
Hydroizolácia zatiahnutá pod terén musí byť chránená 
separačnou vrstvou alebo štrkovým násypom. 
Sú k dispozícii viaceré riešenia začiatku fasádneho 
zatepľovacieho systému pri základe a pri sokli.  Tieto riešenia sú 
znázornené na obr. 1, 2, 3 a 4 na str. 36 a nasledujúcich.
Pri kotvení v spodnej časti obvodových stien dávajte pozor, aby 
nedošlo k narušeniu hydroizolácie konštrukcie.

2. APLIKÁCIA IZOLAČNÝCH DOSIEK

PRÍPRAVA ZMESY NA LEPENIE
Lepiace hmoty produktovej rady MARCOTHERM na báze 
cementu, výberových minerálnych plnív, špeciálnych prísad a 
živíc sú špeciálne koncipované na lepenie izolačných dosiek a 
následné stierkovanie so zapracovaním armovacej tkaniny. Po 
zriedení čistou vodou sa nanášajú podľa pokynov, uvedených v 
príslušnom technickom liste.

Vhodnosť lepidla pre zatepľovací systém Marcotherm

Izolant
Adesivo 

Marcotherm
Adesivo GG 
Marcotherm

Marcotherm
Isolante (EPS)

OK OK

Marcotherm Color OK OK

Marcotherm Rock
(z kamennej vlny MW)

/ OK

Marcotherm Sughero
(z korku ICB)

/ OK

LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK
Vytvarujte izolačné dosky do žiadaného tvaru tak, aby 
zodpovedali plochám, na ktoré majú byť nalepené a nalepte ich.
Na rovinných a hladkých omietkových a betónových 
podkladoch sa pripravená lepiaca hmota nanáša po celej 
ploche dosky, okrem 2 cm okrajového rámu po obvode.
Lepiaca hmota sa nanáša na dosku hladkou stranou ozubeného 
hladidla a potom sa ihneď ozubenou stranou stiahne tak, aby 
bolo zaistené dokonalé rozotretie a lepšia priľnavosť (použite 
hladidlo s ozubením 8-10 mm).

Technologický postup montáže
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min. 
25/30cm

Pri lepení tepelnej izolácie na rohoch otvorov by vodorovné ani zvislé 
špáry nemali pokiaľ možno lícovať s ostením okien alebo dverí.

Styky systému a inej konštrukcie (napr. oplechovanie alebo výplň 
otvorov a pod.) odporúčame upraviť samolepiacim tesniacim 
pásom MARCOTHERM GUARNIZIONE ADESIVA, aby sa zabránilo 
prieniku vlhkosti do systému. Spôsob riešenia styku je uvedený na 
schémach č. 5, 6, 9 a 10 (str. 39 a nasledujúce). Prípadné vzniknuté 
medzery je treba vyplniť prúžkami, prípadne klinmi z izolačného 
materiálu alebo vypeniť vhodnou izolačnou penou. Do škár medzi 
jednotlivé dosky sa nesmie dostať lepiaca a armovacia hmota, 
mohlo by to viesť k vzniku tepelných mostov. V mieste styku 
systému a otvorovej konštrukcie (výplň otvorov) použite okenný 
profil Marcotherm s krycím lepiacim krídelkom. Viď. schému 5.
Tepelná izolácia nesmie prekrývať dilatačnú škáru konštrukcie, 
ktorá musí byť osadená za použitia príslušných prvkov dilatačnými 
profilmi. Viď schémy č. 7, 8. Odporúčame používať vhodné nástroje, 
ako napr. rezačku s tavným drôtom na EPS, aby bol zaistený hladký 
rez s minimálnym odpadom.

VYROVNANIE IZOLANTU
Pri nanášaní dosiek je dôležité kontrolovať neustále pomocou 
hliníkovej laty dokonalú rovinnosť povrchu dosiek tak, aby 
malo následné stierkovanie konštantnú hrúbku. Plochu dosiek 
z EPS je po zatvrdnutí lepiacej hmoty možné prebrúsiť hrubým 
brúsnym papierom. Prach po obrúsení dosiek je nutné vždy po 
bezpodmienečne odstrániť.
U izolačných dosiek z kamennej vlny a korku (u ktorých brúsenie 
nie je možné) môžete upraviť plochu nalepených dosiek prvou 
vrstvou lepiacej stierky Marcotherm Adesivo GG a zarovnať tak 
prípadné nerovnosti.

OSADENIE KOTEVNÉHO PRÍSLUŠENSTVA
Pokiaľ by bolo nutné upevniť na zateplenie slnečné clony, lampy, 
zábradlia, odkvapové žľaby a pod. je k dispozícii špeciálna sada 
kotevného príslušenstva pre efektívne upevnenie a obmedzenie 
či elimináciu tepelných mostov. Pre bližšie informácie 
odkazujeme na technické listy prvkov MARCOTHERM Anello, 
MARCOTHERM Cilindro, MARCOTHERM Round, MARCOTHERM 
Quadro, MARCOTHERM Piastra di montaggio, MARCOTHERM 
Piastra di Fissaggio, TERMAX a TERMAX Junior.

Na podkladoch s nerovnosťami alebo na neomietnutom 
tehlovom murive sa lepiaca hmota nanáša kelňou tak, aby sa 
na ploche dosky vytvoril po obvode rám (musia zostať voľné 
cca 2 cm po celom obvode) doplnený niekoľkými bodmi (terče). 
Bude tak zaručená maximálna rozmerová stabilita systému a 
predíde sa vzniku puklín okolo hrán dosiek. Lepiaca hmota by 
mala pokrývať minimálne 45-50% plochy izolantu.

POKLÁDKA DOSIEK
Dosky tepelnej izolácie sa lepia zdola nahor na väzbu, väčším 
rozmerom dosky vodorovne s krížením škár min. 25-30 cm.

Nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry, ani na 
nároží. Dosky sa musia sa umiestňovať tak, aby kríženie ich špár 
bolo najmenej 15 cm od rohov objektu.

Technologický postup montáže
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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3. KOTVENIE TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI

Pre menšiu záťaž fasády vetrom sa po nalepení a vyrovnaní 
izolantu realizuje mechanické pripevnenie kotvami. 
Kotvenie sa obvykle robí najskôr cca 2 dni po nalepení 
izolačných dosiek, t.j. keď lepiaca malta je dokonale zatvrdnutá. 
Zabráni sa tak posunu dosiek v dôsledku mechanického 
namáhania spôsobeného vŕtaním otvorov a aplikáciou kotiev.
Mechanické pripevnenie - kotvenie nenahrádza upevnenie 
dosiek lepením, je jeho kompletizáciou.
 Použitie mechanického kotvenia je povinné u starších 
stavebných objektov ako aj v prípade omietnutých 
konštrukcií.
Počet a rozmiestnenie kotiev (kotevný plán) sa môžu líšiť v 
závislosti od výšky objektu, polohopisných podmienok a 
rýchlosti vetra. Pred samotným kotvením je dôležité posúdiť 
vhodnosť kotiev na zamýšľané použitie podľa technických 
podmienok výrobcu (technický list). 
Môže byť užitočné vykonať výťažnú skúšku navrhovaných 
kotevných prvkov z nosnej vrstvy.
V súlade s platnými normatívnymi požiadavkami zvoľte 
hmoždinku, vhodnú pre typ podkladu a vyvŕtajte kotevný otvor 
príklepovou vŕtačkou alebo bez príklepu.
Pred vŕtaním otvoru pre kotvu do podkladu sa musí izolačná 
doska z kamennej vlny prepichnúť vrtákom.

Kotvenie do ešte nezatvrdnutej lepiacej hmoty je prípustné 
len v nasledujúcich prípadoch (vyžaduje priebežnú kontrolu 
rovinnosti a dokonalej bočnej priliehavosti dosiek):

• izolačné dosky z kamennej vlny alebo korku
• nepravidelnosť podkladu
• plochy výškových stavieb (min. h ≥8 m).

Pri voľbe dĺžky kotvy je potrebné zohľadniť hrúbku izolačnej 
dosky, lepiacej hmoty a prípadnej omietky, aby bolo možné 
zaručiť dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky do 
nosného podkladu.

L hmoždinky (mm) = S izolantu + S lepidla + S omietky + P A

Pomocou špeciálnej frézy je možné vyfrézovat’ do izolačnej 
dosky otvor pre zapustenie tanierika hmoždinky. Otvor je 
po zafrézovaní uzatvorený uzatváracím diskom z izolačného 
materiálu.

LEGENDA k druhom kotvenia
Z - Zatĺkacia hmoždinka
S - Skrutkovacia hmoždinka

LEGENDA dei Materiali Isolanti
EPS - Polistirene Espanso Sinterizzato
MW - Lana di roccia
ICB - Sughero

LEGENDA k podkladom podľa ETAG014
A - Plný betón
B - Plná tehla 
C - Dierovaná tehla
D - Ľahčený betón
E - Pórobetón
* Odkazujeme na technický list dodávateľa

Druh hmoždinky Podklad Druh kotvenia
Ukotviteľné

izolačné materiály
Kotviaca hĺbka 

(mm)
Značka CE

(podľa ETAG014)

FIF-A * Z EPS - MW - ICB 45 NIE

CN8 A - B - C - D Z EPS - MW - ICB 45 ÁNO

8 NZ A - B - C - D Z EPS - MW - ICB 45 ÁNO

8 UZ A - B - C - D S EPS - MW - ICB 45 ÁNO

8 N A - B - C Z EPS - MW - ICB 60 ÁNO

8 SV A - B - C - D - E S EPS - MW - ICB 35 ÁNO

PN8 * Z EPS 45 NIE

Technologický postup montáže
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POČET A ROZMIESTNENIE TANIEROVÝCH  
HMOŽDINIEK

Počet a rozmiestnenie tanierových hmoždiniek sú ovplyvnené 
typom podkladnej konštrukcie (výška a orientácia objektu, poloha 
na obvodovej stene) a druhom izolačného materiálu. V okrajových 
častiach fasády priradených k rohu budovy sa, vzhľadom na vyšší 
vztlakový účinok vetra a na väčšie vnútorné pnutie v konštrukcii 
zvyšuje počet potrebných kotiev na 1 m² plochy.

Pre plochy z EPS a Sughero odporúčame rozmiestnenie
kotiev do „T” spojov.

Výška
steny

roh plocha
viď. schému

na str. 33

< 4 mt 4 ks / m² ------ Schéma A

< 8 mt 6 ks / m² 4 ks / m² Schéma B

< 20 mt 8 ks / m² 6 ks / m² Schéma C

> 20 mt 8 ks / m² 8 ks / m² Schéma D

Pri zatepľovaní izolačnými doskami z minerálnej vlny je 
pre zväčšenie prítlačnej plochy taniera kotvy potrebné použiť 
plastové izolačné tanieriky Fischer DT90.

Výška
steny

roh plocha
viď. 

schému
na str. 33

< 8 mt 3 ks/dosku 3 ks/dosku Schéma E

> 8 mt 5 ks/dosku 5 ks/dosku Schéma F

V blízkosti rohov sa kotvy osadzujú v minimálnej vzdialenosti 10 
cm od rohu.
Pri zatepľovaní výškových budov nad 50 m alebo vo veterných 
oblastiach je potrebné určiť spôsob a potrebu kotvenia v 
stavebnej dokumentácii, na základe vykonaných skúšok a 
statického výpočtu, bez ohľadu na druh použitého izolačného 
materiálu.

Technologický postup montáže

OKRAJ STENY

Zatĺkanie tepelnoizolačného systému z EPS

Zatĺkanie tepelnoizolačného systému z kamennej vlny

OKRAJ STENY

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

> 8 mt 5 ks/dosku
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ROZMIESTNENIE TANIEROVÝCH HMOŽDINIEK

A  Rozmiestnenie hmoždiniek pre Eps a Sughero s výškou 
steny menšou ako 4 m

 

D  Rozmiestnenie hmoždiniek pre Eps a Sughero
s výškou steny väčšou ako 20 m

B  Rozmiestnenie hmoždiniek pre Eps a Sughero s výškou 
steny menšou ako 8 m

E  Rozmiestnenie hmoždiniek pre dosky z kamennej vlny (MW)
s výškou steny menšou ako 8 m

C  Rozmiestnenie hmoždiniek pre Eps a Sughero s výškou 
steny menšou ako 20 m

F  Rozmiestnenie hmoždiniek pre dosky z kamennej vlny (MW)
s výškou steny väčšou ako 8 m

Technologický postup montáže
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4. ROHOVÉ LIŠTY A SPEVNENIE ROHOV

ROZMIESTNENIE ROHOVÝCH LÍŠT
Po dokonalom zatvrdnutí lepiacej hmoty osaďte na všetky 
rohy a kúty stien a hrán vonkajšie rohové lišty MARCOTHERM 
Paraspigoli. Naneste pritom lepidlo na izolant a zapracujte 
sklotextilnú mriežku. 
V miestach, kde je potrebné zaistiť odkvapný nos je možné 
naištalovať profil MARCOTHERM Piano Piloty.

Dôležité upozornenie: Nepripevňujte rohové lišty zatĺkacími 
ani skrutkovacími hmoždinkami.

SPEVNENIE NÁROŽIA
Pred stierkovaním celej plochy je nutné spevniť rohy všetkých 
fasádnych otvorov (okná, dvere). Osaďte do rohov fasádnych 
otvorov diagonálne kusy armovacej plastifikovanej sklotextilnej 
mriežky MARCOTHERM RETE (približne 25x50 cm). Mriežku 
osaďte do lepiacej hmoty. Zvýši sa tým odolnosť
voči namáhaniu v kritických bodoch konštrukcie.

5. STIERKOVANIE A APLIKÁCIA ARMOVACEJ 
TKANINY

Na pripevnené platne je potrebné naniesť čo najskôr armovaciu 
stierku tak, aby bola zabezpečená ochrana pred UV žiarením a 
dažďom. Kovovým hladidlom naneste na plochu rovnomernú 
vrstvu hmoty MARCOTHERM ADESIVO alebo MARCOTHERM 
ADESIVO GG. Uložte alkalivzdornú armovaciu tkaninu 
MARCOTHERM RETE zhora nadol v zvislých pásoch s presahom 
min. 10 cm.

Plošným zatlačením vtlačte hladidlom armovaciu tkaninu do 
vrstvy lepiacej armovacej stierky. V prípade potreby znovu 
naneste potrebné množstvo armovacej stierkovej hmoty, až do 
úplného zapracovania (mierne riedenej na predtým navlhčený 
povrch).

Po uschnutí prvej vrstvy stierkovej lepiacej hmoty naneste 
najskôr cca po 24 hodinách ďalšiu vrstvu hmoty MARCOTHERM 
ADESIVO alebo MARCOTHERM ADESIVO GG, až do úplného 
prekrytia zapracovanej armovacej tkaniny tak, aby nebola 
viditeľná. Viď. schémy 11, 12.
Nasledujúca tabuľka uvádza minimálnu hrúbku vrstvy a polohu 
zapracovania armovacej tkaniny:

ROHOVÁ LIŠTA ROHOVÁ LIŠTA
PREKRÝVANIE ARMOVACEJ TKANINY 10cm

Druh izolantu
Hrúbka
stierky 
(mm)

Uloženie
armovacej tkaniny
do lepiacej stierky

Schéma

Marcotherm (EPS) 3 V strede 11
Marcotherm Color
(EPS 100 s prím.grafitu)

3 V strede 11

Marcotherm Rock
(dosky z kamennej vlny)

7 V hornej 1/3 12

Marcotherm Sughero 7 V hornej 1/3 12

Technologický postup montáže
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Zvýšenie odolnosti proti mechanickému poškodeniu v citlivých 
miestach (v oblastiach vchodov, priechodov, soklov a pod.) je 
možné zaistiť dvojitým vystužením pomocou alkalivzdornej 
armovacej tkaniny MARCOTHERM RETE 150 gr/m2 nasledujúcim 
postupom: stierka/mriežka/stierka/mriežka/stierka. Utesnite 
všetky kritické spoje, ako sú pripojovacie škáry okien a dverí, 
prechody v stenách, žľaby a pod. proti infiltrácii vody vhodným 
akrylátovým tesniacim tmelom, tesniacim systémom alebo 
komprimovanou izolačnou páskou bez obsahu rozpúšťadiel, 
ktoré by mohli poškodiť povrch izolantu.

6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ODTIENE

APLIKÁCIA FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Po úplnom uschnutí a vyzretí stierky, t.j. za normálnych 
podmienok po cca 10 dňoch aplikujte silnovrstvý ochranný 
náter. Uistite sa predtým, že povrch nevykazuje známky 
vlhkosti. Ošetrite stierkovaný povrch vodou riediteľným 
pigmentovateľným fixačným náterom MARCOTHERM PRIMER 
(riedenie vodou v pomere 20 - 50%) a počkajte minimálne 4 
hodiny. Naneste rovnomerne plastovým hladidlom silnovrstvú 
povrchovú úpravu MARCOTHERM alebo MARCOTHERM-SYL. 
Ihneď po natiahnutí, resp. po krátkom zavädnutí vykonajte 
štruktúrovanie. Systémy z kamennej vlny a korku vyžadujú 
použitie povrchovej úpravy Marcotherm-Syl.

VÝBER FAREBNÉHO ODTIEŇA

Z hľadiska mechanického zaťaženia systému pohlteným teplom 
sa nesmú používať odtiene, ktorých hodnota stupňa svetelnej 
odrazivosti (Y) je nižšia ako 20.
Odraz svetla a faktor odrazu (hodnota HBW) vyjadruje podiel 
svetla, ktoré sa bude od podkladu odrážať (100 % = biela, 0 % 
= čierna). Indexy sú uvedené vo vzorkovníkoch „Odtiene pre 
exteriér” spoločnosti Colorificio San Marco pri každom farebnom 
odtieni.

Graf znázorňuje krivky časového priebehu povrchovej teploty 
meranej na zateplených plochách s povrchovými úpravami s 
rozdielnou odrazivosťou svetelného žiarenia.

biela farba 

ružová farba 

hnedá farba

žltá farba

0
dni luglio agosto settembre

10

20

30

40

50

60

70°C

Technologický postup montáže
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7. APLIKÁCIA DEKORATÍVNYCH ÚPRAV

Na dokončený fasádny zatepľovací systém je možné za pomoci 
kotevného príslušenstva mechanicky osadiť dekoratívne prvky 
(ako sú sokle, obklady a pod.).

Voľba typu dodatočných kotevných prvkov musí zodpovedať 
výrobcom uvedeným hodnotám zaťaženia.
Rozloženie zaťaženia v súvislosti s použitím kotevného 
príslušenstva musí byť také, aby zaručilo trvácnosť 
tepelnoizolačného systému, rozmerovú stabilitu a patričnú 
ochranu pred pôsobení nepriaznivých poveternostných 
vplyvov.

Technologický postup montáže
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Schemi

1. ULOŽENIE ARMOVACEJ TKANINY  
DO LEPIACEJ STIERKY S DOSKAMI Z EPS

2. UMIESTNENIE SIEŤKY V LEPIDLE NA MW 
MINERÁLNA VLNA  ICB  
KORKOVÝ PANEL

Lepidlo Lepidlo

Lepidlo Lepidlo

Izolant Izolant

Finálna povrchová 
úprava

Finálna povrchová 
úprava

Armovacia tkanina Armovacia tkanina

METÓDY UKLADANIA A POUŽITIA PRODUKTOV
ATOMO, MARCOTHERM ADESIVO, MARCOTHERM ADESIVO GG,
MARCOTHERM PRIMER, MARCOTHERM A MARCOTHERM-SYL,
nájdete v AKTUALIZOVANÝCH TECHNICKÝCH LISTOCH.

Zásobovanie prvkami systému MARCOTHERM sa musí robiť výlučne 
pomocou kódov MARCOTHERM.

Pripomíname, že zásobovanie kódmi MARCOTHERM je nutnou 
podmienkou, ktorá sa nedá obísť, aby bolo možné aktivovať poistku 
spojenú so systémom MARCOTHERM. 
Takisto je nutnou podmienkou, ktorá sa nedá obísť, na získanie potvrdenia 
zhody s označením CE v systémoch Marcotherm s polystyrénom.
Táto technická dokumentácia môže byť kedykoľvek zmenená a upravená a 
ruší a nahrádza každú predchádzajúcu dokumentáciu.
Verzia 1/2011.
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Schémy
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

3. ZÁKLADNÝ SOKEL NA ÚROVNI 
PODZEMNÉHO PODLAŽIA OD ROVINY 
UKONČENEJ POVRCHOM CHODNÍKAIO

1. Nepriepustná vrstva

2. Izolačný prostriedok s malou 
absorpciou

2

1

1
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Schémy

4. ZÁKLADNÝ SOKEL NA ÚROVNI NAD 
ROVINOU UKONČENOU POVRCHOM 
CHODNÍKA

1. Nepriepustná vrstva

2. Základný profil Marcotherm s 
odkvapom

3.  Spojovací profil Marcotherm s 
odkvapom

1

2

3
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5. ZÁKLADNÝ SOKEL NA ÚROVNI 
PODZEMIA NA PODKLADE Z BETÓNU

Schémy
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

1. Nepriepustná vrstva

2. Izolačný prostriedok s malou 
absorpciou

3. Profilovaná ochrana z 
polyetylénu s vysokou hustotou

1

1

3
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6. ZÁKLADNÝ USTUPUJÚCI SOKEL V 
PODZEMÍ S UHLOVÝM PROFILOM

Schémy

1. Nepriepustná vrstva

2. Izolačný prostriedok s malou 
absorpciou

3. Profilovaná ochrana z 
polyetylénu s vysokou hustotou

4. Plochý Marcotherm Piloty

1

3

3

2

4
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FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Schémy

7. ZÁKLADNÝ SOKEL NA ÚROVNI 
PODZEMIA

1. Nepriepustná vrstva

2. Izolačný prostriedok s malou 
absorpciou

3. Profilovaná ochrana z 
polyetylénu

2

1

1

3
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Schémy

8. ZÁKLADNÝ USTUPUJÚCI SOKEL 
V PODZEMÍ SO ZÁKLADNÝM 
PROFILOM

1. Nepriepustná vrstva

2. Izolačný prostriedok s malou 
absorpciou

3. Profilovaná ochrana z 
polyetylénu s vysokou hustotou

4. Spojovací profil Marcotherm

5. Základný profil Marcotherm

6. Lepiace tesnenie Marcotherm

6

2

1

1

3

4

5
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FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Schémy

9. SPOJENIE SO STUDENOU 
VETRANOU STRECHOU

1

2

3

1. Podobločnicový profil 
Marcotherm

2. Plochý Marcotherm Piloty

3. Univerzálna ochrana hrany 
Marcotherm z PVC cievky

44
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Schémy

10. SPOJENIE S TEPLOU VETRANOU STRECHOU

1

1. Lepiace tesnenie
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Schémy
FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

11. ZÁKLADNÝ USTUPUJÚCI SOKEL V PODZEMÍ NA 
SYSTÉME Z KAMENNEJ VLNY SO ZÁKLADNÝM 
PROFILOM

12. ZÁKLADNÝ USTUPUJÚCI SOKEL 
V PODZEMÍ NA SYSTÉME Z 
KAMENNEJ VLNY S UHLOVÝM 
PROFILOM
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Schémy

14. LINEÁRNA DILATAČNÁ SPOJKA

13. UHLOVÁ DILATAČNÁ SPOJKA

1

1

2

2

3

3

4

4

1. Štrukturálne dilatačné tesnenie

2. Izolačný kompenzačný materiál

3. Lepiace tesnenie Marcotherm

4. Dilatačná spojka
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FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Schémy

15.  DETAIL OTVORU OKNA NA EXISTUJÚCEJ 
OBLOČNICI

1

4 3

2

1. Profil Marcotherm pre okno

2. Ochrana hrany Marcotherm

3. Lepiace tesnenie

4. Podobločnicový profil 
Marcotherm
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Schémy

16. DETAIL OTVORU OKNA NA NOVEJ 
BUDOVE

2

3

1

1. Profil Marcotherm pre okno

2. Uhlový profil Marcotherm

3. Lepiace tesnenie Marcotherm
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FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
Schémy

17. DETAIL OTVORU OKNA NA 
MONOBLOKU

1. Lepiace tesnenie

1
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PULLTHROUGH

Marcotherm Eps a Marcotherm Rock absolvovali
test Pull-Throught podľa ETAG 004.

Ide o nepovinný test na získanie certifikácie ETA, ktorý však 
umožňuje zhodnotiť odolnosť voči namáhaniu vetrom v 
systémoch tepelnej plášťovej izolácie.

Hodnoty vyjadrené v testovacej tabuľke, obsiahnuté v 
certifikáciách Marcotherm Eps a Marcotherm Rock, predstavujú 
základný nástroj pre projektanta, aby mohol dimenzovať 
zaťaženia, ktoré pôsobia na systém.

Test hodnotí silu potrebnú na vytrhnutie hmoždinky daným 
obkladom.

Izolačný 
prostriedok

Lepidlo

Vystužené 
zarovnanie

Záverečná 
úprava
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SKLADBA SYSTÉMU

Prášková vláknami vystužená lepiaca  
stierka pre zatepľovací systém

Vo forme práškovej zmesi na báze hydraulických spojív, 
syntetických živíc, výberových minerálnych plnív a špeciálnych 
prísad typu MARCOTHERM ADESIVO.
1.  Na bodové či celoplošné lepenie izolačných platní z EPS 

MARCOTHERM ISOLANTE s nasledujúcou spotrebou:
 • bodové lepenie: 1,8-2,8 kg/m2

 • celoplošné lepenie: 2,5-3,5 kg/m2

Prípadné kotvenie musí zodpovedať pokynom, uvedeným v 
príslušnej technickej dokumentácii výrobcu systému.
2. Na ďalšie vrstvy stierkovacej hmoty, aplikované po 

dokonalom prilepení izolačných panelov k podkladu so 
súčasným zapracovaním armovacej tkaniny a spotrebou:

 • stierkovanie so zapracovaním armovacej tkaniny: 
4,5-5,5 kg/m2.

Izolačná doska
Biela izolačná platňa z expandovaného polystyrénu (EPS) 
typu MARCOTHERM ISOLANTE, spĺňajúca požiadavky 
harmonizovanej európskej normy STN EN 13163:2003. Hrúbka 
a typ musia byť zvolené na základe Európskeho technického 
osvedčenia ETA 07/0015, v závislosti od druhu konštrukcie 
a podľa projektovej dokumentácie (tepelno-technických 
výpočtov).

Armovacia sklotextilná mriežka
Armovacia sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu 
zásaditých látok s plošnou hmotnosťou ošetrenej tkaniny 150 g/
m2 typu MARCOTHERM RETE

Vysoko účinný vodou riediteľný penetračný 
podkladový náter

na prípravu izolačnej plochy, určený na impregnáciu a 
spevnenie minerálnych vonkajších či vnútorných plôch typu 
MARCOTHERM PRIMER.
Indikatívna výdatnosť: 8-10 m2/lt

Finálna povrchová úprava
Protipliesňová-algicídna fasádna úprava na báze akrylátového 
alebo akryl-silosanového spojiva, vysoko vodoodpudivá s 
dobrou paropriepustnosťou, typu MARCOTHERM alebo 
MARCOTHERM SYL.
Tieto úpravy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
• Marcotherm Intonachino
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Compact
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Rustico
 S granulometriou: 1,8 mm
 Spotreba: 2,6 - 2,8 kg/m2

• Marcotherm-Syl Intonachino
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm-Syl Rustico
 S granulometriou: 1,8 mm
 Spotreba: 2,6 - 2,8 kg/m2

Tento dokument podlieha zmenám a úpravám kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovaná verzina nahrádza predošlú.
Verzia 1/2013.

Osvedčenie o zhode v súvislosti s CE certifikáciou systému Marcotherm 
nezahŕňa na rozdiel od systému Marcotherm WF zo str. 44 triedu reakcie na 
oheň B s2-d0. Pre bližšie informácie k typom a hrúbkam izolačných dosiek 
z EPS, umožňujúcim získať osvedčenie kontaktujte svojho predajcu San 
Marco.

Položky zadávacích podmienok

MARCOTHERM EPS
EXPANDOVANÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, určený na zateplenie obvodového plášťa existujúcich budov a novostavieb je v súlade s 
riadiacimi pokynmi pre európske technické osvedčenie ETAG 004 a s požiadavkami ETICS UNI EN 13499:2005. Vyznačuje sa nasledujúcimi 
vlastnosťami:

• Reakcia na oheň B s2-d0     (Eurotrieda podľa EN 13501-1)
• Odolnosť proti nárazu: s kategóriou použitia II (podľa ETAG 004, odsek. 5.1.3.3)
• Európske technické schválenie ETA 07/0015
• ES Certifikát zhody CE 0970-CPD-0007/CE/FPC07
• ESIT vydala Dokumentáciu protokolu ITACA n. DPI.Z. 1.003.2012
• Pull-Throught Test (podľa ETAG 004 odsek  2.2.83)
Systém pozostáva z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, armovacej sklotextilnej mriežky odolnej voči pôsobeniu zásaditých látok, 
základnej vrstvy (stierkovanie), penetračného podkladového náteru, povrchovej úpravy a príslušenstva.

ETA 07/0015 / 0970CPD0007/CE/FPC07
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SKLADBA SYSTÉMU

Prášková vláknami vystužená lepiaca 
stierka pre zatepľovací systém

Vo forme práškovej zmesi na báze hydraulických spojív, 
syntetických živíc, výberových minerálnych plnív a špeciálnych 
prísad typu MARCOTHERM ADESIVO, MARCOTHERM 
ADESIVO GG.
1. Na bodové či celoplošné lepenie izolačných platní z EPS 

typu MARCOTHERM COLOR ISOLANTE s nasledujúcou 
spotrebou:

 MARCOTHERM ADESIVO
 • bodové lepenie: 1,8-2,8 kg/m2

 • celoplošné lepenie 2,5-3,5 kg/m2

 MARCOTHERM ADESIVO GG
 • celoplošné lepenie: 2,5-3,5 kg/m2

 • bodové lepenie: 1,8-2,8 kg/m2 
2. Na ďalšie vrstvy stierkovacej hmoty, aplikované po 

dokonalom prilepení izolačných panelov k podkladu so 
súčasným zapracovaním armovacej tkaniny a spotrebou:

 MARCOTHERM ADESIVO
 • stierkovanie s armovacou tkaninou: 4,5-5,5 kg/m2

 MARCOTHERM ADESIVO GG
 • stierkovanie s armovacou tkaninou: 4,5-7,0 kg/m2

Izolačná doska
Izolačná platňa z expandovaného polystyrénu (EPS) a prímesou 
atermických zložiek, červená / čierna, spĺňajúca požiadavky 
harmonizovanej európskej normy STN EN 13163:2003 typu 
MARCOTHERM COLOR ISOLANTE. Vyznačuje sa nasledujúcimi 
vlastnosťami:
 Klasifikácia EPS
 Objemová hmotnosť: 18/20 kg/m3

 D = 0,032 W/mK
 µ = 25/45
 Reakcia na oheň: Eurotrieda E
Hrúbka musí byť zvolená v závislosti od druhu konštrukcie 
a podľa projektovej dokumentácie (tepelno-technických 
výpočtov)

Armovacia sklotextilná mriežka
Armovacia sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu 
zásaditých látok s plošnou hmotnosťou ošetrenej tkaniny  
150 g/m2 typu MARCOTHERM RETE - typ v súlade s 
podmienkami ETA 07/0015.

Vysoko účinný vodou riediteľný penetračný 
podkladový náter

na prípravu izolačnej plochy, určený na impregnáciu a 
spevnenie minerálnych vonkajších či vnútorných plôch typu 
MARCOTHERM PRIMER. Indikatívna výdatnosť: 8-10 m2/lt

Finálna povrchová úprava
Protipliesňová-algicídna fasádna úprava na báze akrylátového 
alebo akryl-silosanového spojiva, vysoko vodoodpudivá s 
dobrou paropriepustnosťou, typu MARCOTHERM alebo 
MARCOTHERM SYL.
Tieto úpravy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
• Marcotherm Intonachino
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Compact
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm Rustico
 S granulometriou: 1,8 mm
 Spotreba: 2,6 - 2,8 kg/m2

• Marcotherm-Syl Intonachino
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

• Marcotherm-Syl Rustico
 S granulometriou: 1,8 mm
 Spotreba: 2,6 - 2,8 kg/m2

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, určený na zateplenie obvodového plášťa existujúcich budov a novostavieb. Vyznačuje sa 
nasledujúcimi vlastnosťami:

ESIT vydala Dokumentáciu protokolu ITACA n. DPI.Z. 1.001.2012

Systém pozostáva z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, armovacej sklotextilnej mriežky odolnej voči pôsobeniu zásaditých látok, 
základnej vrstvy (stierkovanie), penetračného podkladového náteru, povrchovej úpravy a príslušenstva.

Tento dokument podlieha zmenám a úpravám kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovaná verzina nahrádza predošlú.
Verzia 1/2013.

MARCOTHERM COLOR
PLATNE Z EPS S PRÍMESOU GRAFITU ČERVENÉ A ČIERNE

Položky zadávacích podmienok
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SKLADBA SYSTÉMU

Prášková vláknami vystužená lepiaca  
stierka pre zatepľovací systém

Vo forme práškovej zmesi na báze hydraulických spojív, 
syntetických živíc, výberových minerálnych plnív a špeciálnych 
prísad typu MARCOTHERM ADESIVO GG.
1. Na bodové či celoplošné lepenie izolačných dosiek

z kamennej vlny typu MARCOTHERM ROCK ISOLANTE s 
nasledujúcou spotrebou:

 • bodové lepenie: 1,8-2,8 kg/m2

 • celoplošné lepenie: 2,5-3,5 kg/m2 
Prípadné kotvenie musí zodpovedať pokynom, uvedeným v 
príslušnej technickej dokumentácii výrobcu systému.
2. Na ďalšie vrstvy stierkovacej hmoty, aplikované po 

dokonalom prilepení izolačných panelov k podkladu so 
súčasným zapracovaním armovacej tkaniny a spotrebou:

 • stierkovanie s armovacou tkaninou: 4,5-7,0 kg/m2

Izolačná doska
Izolačná doska z kamennej vlny (MW), spĺňajúca požiadavky 
harmonizovanej európskej normy STN EN 13162:2003 typu 
MARCOTHERM ROCK ISOLANTE. Vyznačuje sa nasledujúcimi 
vlastnosťami:
 Priemerná hustota: 90/150 Kg/m3

 Špecifické merné teplo: 1030 J/kgK
 D = 0,036 / 0,040 W/mK
 µ = 1/1,5
 Reakcia na oheň: Eurotrieda A1
Hrúbka a typ musia byť zvolené v závislosti od druhu 
konštrukcie a podľa projektovej dokumentácie (tepelno-
technických výpočtov).

Armovacia sklotextilná mriežka
Armovacia sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu 
zásaditých látok s plošnou hmotnosťou ošetrenej tkaniny 150 g/
m2 typu MARCOTHERM RETE - typ v súlade s podmienkami 
ETA 07/0015.

Vysoko účinný vodou riediteľný penetračný 
podkladový náter

Na prípravu izolačnej plochy, určený na impregnáciu a 
spevnenie minerálnych vonkajších či vnútorných plôch typu 
MARCOTHERM PRIMER.
Indikatívna výdatnosť: 8-10 m2/lt

Finálna povrchová úprava
Protipliesňová-algicídna fasádna úprava na báze
akryl-silosanového spojiva, vysoko vodoodpudivá s dobrou 
priepustnosťou pre vodnú paru, typu MARCOTHERM SYL.
Tieto úpravy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
•  Marcotherm-Syl Intonachino
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcotherm-Syl Rustico
 S granulometriou: 1,8 mm
 Spotreba: 2,6 - 2,8 kg/m2

•  Marcosil KP 1,2
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcosil KP 1,5
 S granulometriou: 1,5 mm
 Spotreba: 2,3 - 2,5 kg/m2

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, určený na zateplenie obvodového plášťa existujúcich budov a novostavieb. Vyznačuje sa 
nasledujúcimi vlastnosťami:

• Odolnosť na oheň: A2-s1, d0 (euroclasse EN 13501 – 1)
• Odolnosť proti nárazu: s kategóriou použitia III
• Systém má Európske technické schválenie ETA 12/0219
• ES Certifikát zhody CE
• ESIT vydala Dokumentáciu protokolu ITACA n. DPI.Z. 1.003.2012
• Pull-Throught Test (podľa ETAG 004 odsek 2.2.83)
Systém pozostáva z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, armovacej sklotextilnej mriežky odolnej voči pôsobeniu zásaditých látok, 
základnej vrstvy (stierkovanie), penetračného podkladového náteru, povrchovej úpravy a príslušenstva.

Tento dokument podlieha zmenám a úpravám kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovaná verzina nahrádza predošlú.
Verzia 1/2013.

Položky zadávacích podmienok

MARCOTHERM ROCK
DOSKY Z KAMENNEJ VLNY

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Položky zadávacích podmienok

Tento dokument podlieha zmenám a úpravám kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovaná verzina nahrádza predošlú.
Verzia 1/2013.

SKLADBA SYSTÉMU

Prášková vláknami vystužená lepiaca  
stierka pre zatepľovací systém

Vo forme práškovej zmesi na báze hydraulických spojív, 
syntetických živíc, výberových minerálnych plnív a špeciálnych 
prísad typu MARCOTHERM ADESIVO GG.
1. Na bodové či celoplošné lepenie izolačných platní z 

prírodnej korkovej drti typu MARCOTHERM SUGHERO 
ISOLANTE s nasledujúcou spotrebou:

 • bodové lepenie: 1,8-2,8 kg/m2

 • celoplošné lepenie: 2,5-3,5 kg/m2

Prípadné kotvenie musí zodpovedať pokynom, uvedeným v 
príslušnej technickej dokumentácii výrobcu systému.
2. Na ďalšie vrstvy stierkovacej hmoty, aplikované po 

dokonalom prilepení izolačných panelov k podkladu so 
súčasným zapracovaním armovacej tkaniny a spotrebou:

 • stierkovanie s armovacou tkaninou: 4,5-7,0 kg/m2

Izolačná doska
Korková expandovaná izolácia z prírodnej korkovej drti (ICB), 
spĺňajúca požiadavky harmonizovanej európskej normy STN 
EN 13170:2003 typu MARCOTHERM SUGHERO ISOLANTE. 
Vyznačuje sa nasledujúcimi vlastnosťami:
 Priemerná hustota: 110/130 kg/m3 
 Špecifické merné teplo: 1900 J/kgK
 D = 0,040 W/mK
 µ = 5/30
 Reakcia na oheň: Eurotrieda E
Hrúbka musí byť zvolená v závislosti od druhu konštrukcie 
a podľa projektovej dokumentácie (tepelno-technických 
výpočtov).

Armovacia sklotextilná mriežka
Armovacia sklotextilná mriežka odolná voči pôsobeniu 
zásaditých látok s plošnou hmotnosťou ošetrenej tkaniny  
150 g/m2 typu MARCOTHERM RETE - typ v súlade s 
podmienkami ETA 07/0015.

Vysoko účinný vodou riediteľný penetračný 
podkladový náter

a prípravu izolačnej plochy, určený na impregnáciu a 
spevnenie minerálnych vonkajších či vnútorných plôch typu 
MARCOTHERM PRIMER. Indikatívna výdatnosť: 8-10 m2/lt

Finálna povrchová úprava
Protipliesňová-algicídna fasádna úprava na báze akryl-
silosanového spojiva, vysoko vodoodpudivá s dobrou 
priepustnosťou pre vodnú paru, typu MARCOTHERM SYL.
Tieto úpravy musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
•  Marcotherm-Syl Intonachino
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcotherm-Syl Rustico
 S granulometriou: 1,8 mm
 Spotreba: 2,6 - 2,8 kg/m2

•  Marcosil KP 1,2
 S granulometriou: 1,2 mm
 Spotreba: 1,8 - 2,0 kg/m2

•  Marcosil KP 1,5
 S granulometriou: 1,5 mm
 Spotreba: 2,3 - 2,5 kg/m2

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, určený na zateplenie obvodového plášťa existujúcich budov a novostavieb. Vyznačuje sa 
nasledujúcimi vlastnosťami:
Systém pozostáva z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, armovacej sklotextilnej mriežky odolnej voči pôsobeniu zásaditých látok, 
základnej vrstvy (stierkovanie), penetračného podkladového náteru, povrchovej úpravy a príslušenstva.

MARCOTHERM SUGHERO
IZOLÁCIA Z PRÍRODNÉHO KORKU
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PRAKTICKÉ PRÍKLADY ZMENY KOEFICIENTU PRESTUPU

A B C D

Praktické príklady

Zateplenie vonkajším tepelnoizolačným systémom 
Marcotherm dovolí vytvoriť zdravšie a príjemnejšie prostredie, 
vyriešiť tepelné nedostatky konštrukcie – tzv. tepelné mosty 
a zabrániť kondenzácii vodných pár a vzniku plesní. Svojou 
malou hmotnosťou nijako nezaťažuje stavebné konštrukcie. 
Vytvára okolo budovy ochranný elastický plášť, odolný proti 
nárazu, poveternostným vplyvom, mrazu, teplotným výkyvom, 
prenikaniu vody, agresívnym vplyvom chemikálií a škodlivín z 
ovzdušia, biologickému napadnutiu a oteru.
U väčších bytových objektov sa okrem iného dosiahne aj 
lepšie a rovnomernejšie rozloženie teplôt v rámci jednotlivých 
poschodí budovy. Systém Marcotherm účinne ochráni fasádu 
budovy proti výkyvom teplôt a redukuje tepelnú dilatáciu 
tak, aby bola zaistená dlhodobá celistvosť a neporušenosť 
konštrukčných materiálov a aby sa zabránilo vzniku prasklín a 
prieniku vlhkosti.
V neposlednom rade je výsledkom zateplenia aj zvýšená tepelná 
zotrvačnosť existujúcich stavebných konštrukcií a zlepšenie 
estetického vzhľadu fasády. Je k dispozícii široká škála farebných 
odtieňov povrchových úprav, ideálnych pre nové stavby a 
rekonštrukcie.

Zateplenie obvodového plášťa Vám prinesie značné výhody v 
podobe zníženej energetickej náročnosti a znížených nákladov 
v zime na kúrenie a v lete na klimatizáciu, znížených tepelných 
strát a spríjemnenia vnútornej klímy.
Dobre spracovaný projekt prispeje aj k zníženiu rizikových 
faktorov, ako sú:
• Tepelné mosty
• Kondenzácia vodnej pary na povrchu steny
• Kondenzácia vodnej pary vnútri steny
• Tepelné namáhanie konštrukčných prvkov

Vďaka synergickému účinku jednotlivých prvkov 
vonkajšieho zatepľovacieho systému Marcotherm je 
možné zaručiť zodpovedajúce hodnoty tepelnej izolácie a 
optimalizovať energetickú hospodárnosť budov v súlade s 
normatívnymi požiadavkami.

Dvojitá tehla UNI

Vápenno-cementová omietka

Štandardný betón 1900kg/m3

Vápenno-cementová omietka

Pórobetón autoklávovaný 
600 kg/m3

Vápenno-cementová omietka

Jedľové drevo BBS

Sádrokartónová doska

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Praktické príklady

V nasledujúcej sekcii sú uvedené príklady zmeny výkonnosti (koeficient prestupu, teplotný útlm a fázový posun) viacerých systémov 
Marcotherm rôznych materiálových variant s hrúbkou 8 - 14 - 20 cm.
Táto stena sa nachádza v klimatickej oblasti E.

PARAMETRE PODKLADU

VLASTNOSTI MURIVA

MARCOTHERM 
EPS

MARCOTHERM 
COLOR

MARCOTHERM 
ROCK

MARCOTHERM 
SUGHERO

D
= 0,036 W/mK

D
= 0,032 W/mK

D
= 0,036 W/mK

D
= 0,040 W/mK
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cm W/m2K cm W/m2K hod W/m2K hod W/m2K hod W/m2K hod

A Dvojitá
tehla UNI 25

1,52

8 0,35 0,16 9h 46’ 0,32 0,16 9h 50’ 0,35 0,16 10h 25’ 0,38 0,15 11h 28’

14 0,22 0,15 10h 13’ 0,20 0,15 10h 8’ 0,22 0,14 12h 1’ 0,24 0,11 14h 33’

Vápenno-cem.
omietka 1,5

20 0,16 0,15 10h 50’ 0,15 0,14 10h 59’ 0,16 0,11 14h 5’ 0,18 0,06 17h 53’

B Štandardný be-
tón 1900kg/m3 25

2,36

8 0,38 0,14 9h 20’ 0,34 0,14 9h 22’ 0,38 0,14 9h 58’ 0,41 0,13 10h 59’

14 0,23 0,13 9h 46’ 0,21 0,13 9h 50’ 0,23 0,12 11h 32’ 0,25 0,10 14h 3’

Vápenno-cem.
omietka 1,5 20 0,17 0,13 10h 21’ 0,15 0,13 10h 30’ 0,17 0,10 13h 35’ 0,18 0,06 17h 23’

C Jedľové drevo 
BBS 15

0,56

8 0,25 0,12 12h 13’ 0,23 0,11 12h 17’ 0,25 0,11 12h 56’ 0,26 0,11 14h 4’

14 0,18 0,10 12h 47’ 0,16 0,10 12h 52’ 0,17 0,09 14h 39’ 0,19 0,06 17h 13’

Sádrokart.
doska 1,5 20 0,14 0,09 13h 26’ 0,12 0,09 13h 35’ 0,14 0,07 16h 45’ 0,15 0,03 20h 32’

D Pórobetón
autoklávovaný 
600 kg/m3

25

0,71

8 0,28 0,20 10h 12’ 0,26 0,19 10h 15’ 0,28 0,19 10h 54’ 0,30 0,18 12h 1’

14 0,19 0,17 10h 45’ 0,17 0,17 10h 50’ 0,19 0,15 12h 37’ 0,20 0,11 15h 10’

Vápenno-cem.
omietka 1,5 20 0,14 0,16 11h 24’ 0,13 0,16 11h 33’ 0,14 0,12 14h 42’ 0,16 0,06 18h 30’

A

B

C

D
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Poistenie
ZÁRUKA KVALITY

NA ČO SA VZŤAHUJE POISTENIE
Poistenie sa vzťahuje všetky materiály, z ktorých pozostáva 
samotný vonkajší tepelnoizolačný systém
Marcotherm.

POISTENÉ RIZIKÁ 
Toto poistenie kryje priame vecné škody, ktoré sa môžu 
vyskytnúť na „vysokokvalitných” výrobkoch v dôsledku:
• chyby vo výpočte či chyby projektu
• materiálových vád a nedostatkov
• výrobných chýb
• certifikovanej montáže zateplenia s certifikátom orgánu 

ICMQ (na požiadanie).

ZÁRUČNÁ DOBA
10-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa ukončenia 
stavebných prác, uvedeného v potvrdení o odovzdaní a prevzatí 
stavby.

UHRADITEĽNÉ VÝDAVKY
Okrem hodnoty výrobkov je poisťovňa povinná uhradiť aj:
• náklady na pracovnú silu, vynaložené v súvislosti s 

nahradzovaním poistených výrobkov;
• náklady na likvidáciu a odpratanie;
• náklady za lešenie, potrebné na opravu škody

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ
Poistenie je platné len pre stavebné práce realizované, 
odovzdané a používané v Taliansku, vo Vatikáne, San Maríne, 
členských štátoch Európskej únie a vo Švajčiarsku.

POPLATKY
Poistenie je k dispozícii len za príplatok 200,- € - poplatok na 
pokrytie počiatočných nákladov.

Doba trvania
poistenia

Pripoistenie motáže
zateplenia s certifikátom

Poplatky

10 Nie € 200,00

10 Áno* € 300,00

* Táto možnosť poistenia je určená výhradne pokladačom, 
ktorým bol akreditovaným certifikačným orgánom ICMQ 
udelený príslušný certifikát. Je možné pripoistiť aj montáž 
fasádneho zateplenia za predpokladu, že je vykonávané 
živnostníkom, ktorému bol akreditovaným certifikačným 
orgánom ICMQ udelený príslušný certifikát. Pripoistenie môžete 
uzatvoriť na dobu 10 rokov. K dispozícii len za príplatok 100,- €.

DOBA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC
Maximálna doba realizácie stavebných prác: šesť mesiacov od 
dňa začiatku stavebných prác.

Spoločnosť Colorificio San Marco vytvorila v spolupráci s 
poisťovňou INA Assitalia poisťovací systém, ktorý zaručuje 
pre pokladačov ako aj zákazníkov dlhodobú bezpečnosť a 
spoľahlivosť za konkurenčné ceny.

Toto poistenie kryje systém vonkajšieho zateplenia realizovaný 
na nových či rekonštruovaných objektoch.
Celková hodnota poistiteľných stavebných a rekonštrukčných 
prác musí byť v rámci limitov min. 12 500,- € - max. 150 000,- €

FASÁDNY

ZATEPĽOVACÍ

SYSTÉM MARCOTHERM
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Spoločnosť Colorificio San Marco ako prvá v Taliansku 
ponúka možnosť CERTIFIKÁCIE MONTÁŽE FASÁDNYCH 
ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV.

Nejedná sa o kurz, ale o skúšku určenú pre pokladačov, ktorí sa 
venujú montáži vonkajších tepelnoizolačných systémov a majú 
záujem zvýšiť svoje kompetencie kvalifikačným certifikátom v 
súlade s požiadavkami normy EN ISO/IEC 17024.

Certifikát je udelený nezávislým externým certifikačným 
orgánom ICMQ, ktorý osvedčuje, že pokladač spĺňa 
požiadavky odbornej spôsobilosti podľa Technického 
nariadenia ICMQ zo dňa 01/01/2011 a v súlade s  
obsahom technickej dokumentácie spoločnosti 
Colorificio San Marco*.

ICMQ považuje technologický postup montáže 
popísaný v príslušnom návode Marcotherm za 
všeobecne uznávané pravidlá a certifikuje montáž 
fasádnych zatepľovacích systémov podľa technických 
pokynov, stanovených v tomto návode spoločnosťou 
Colorificio San Marco.

Udelenie certifikátu je podmienené úspešným absolvovaním 
dvoch skúšok:
•  v teoretickej skúške musia byť preukázané základné 

znalosti z oblasti zatepľovacích systémov, po jej úspešnom 
absolvovaní nasleduje

•  praktická skúška na preukázanie praktických skúseností a 
zručností. 

Certifikát je jedinečným nástrojom, ktorý svedčí o cennej 
odbornej akreditácii. Byť majiteľom tohoto certifikátu je známka 
profesionality.

Colorificio San Marco umožňuje týmto pokladačom využiť 
poistenie zodpovednosti za prípadné montážne chyby či 
nedostatky.

Certifikácia personálu
UZATVORENIE POISTENIA A RIEŠENIE 
LIKVIDÁCIE POISTNEJ UDALOSTI

POISTNÉ UDALOSTI

V prípade vzniku poistnej udalosti postupujte nasledovne:

• nahláste vznik poistnej udalosti spoločnosti Colorificio San 
Marco doporučenou poštou;

• spoločnosť Colorificio San Marco overí bezodkladne 
prehliadkou na mieste existenciu škodovej udalosti;

• spoločnosť Colorificio San Marco oznámi poisťovateľovi čo 
najskôr, avšak v každom prípade najneskôr do 30 dní odo 
dňa nahlásenia vznik poistnej udalosti;

• likvidátor overí rozsah vzniknutých škôd a následne sa zaháji 
proces likvidácie poistnej udalosti.

AKO AKTIVOVAŤ POISTENIE?

Aktivácia poistenia vyžaduje:

1. Odbornú prehliadku pracovníkmi technického servisu 
spoločnosti Colorificio San Marco s vypracovaním technickej 
správy. Táto odborná prehliadka je platná šesť mesiacov. 
Ak nedôjde k aktivácii poistenia v tejto lehote, vedie to k 
automatickému pozastaveniu jej platnosti.

2. Vyplnenie, podpísanie a vrátenie položkovitého popisu 
stavebného diela na adresu spoločnosti Colorificio San 
Marco.

3. Vyplnenie, podpísanie a vrátenie Akceptačného formulára 
na pokrytie počiatočných nákladov a aktiváciu poistenia na 
adresu spoločnosti Colorificio San Marco.

4. Začiatok prác.
5. Po ukončení prác prevezme zákazník od firmy príslušné 

Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí prác ako aj vyplnený 
Formulár o ukončení stavebných prác podpísaný oboma 
stranami.  Je nutné priložiť: kópie faktúr vystavených 
stavebno-montážnou firmou a faktúr za nákup materiálu. 
Odoslať všetko do 10 dní (odo dňa ukončenia prác) na 
adresu technicko-administratívneho oddelenia spoločnosti 
Colorificio San Marco.

6. Znalec posúdi, či bol použité zodpovedajúce množstvo 
materiálu, podľa údajov uvedených v technickej správe.

7. Vystavenie potvrdenia o poistení.
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Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it
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