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PAVATHERM-COMBI 

 

Technologický postup - desky PAVATEX - vnější opláštění stěny dřevostavby 

Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb 
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Tabulka 2 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb, tepelné odpory 

 

Technologický postup - desky PAVATEX - vnější opláštění stěny dřevostavby  
 

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DESEK: 
 

ISOLAIR, DIFFUTHERM, PAVATHERM-COMBI - pod omítku  
                                                            a obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou  

 
PAVATHERM-PLUS - jen pod obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou  

 
KLADENÍ DESEK  
Desky se kladou minimálně 300 mm nad terénem. Připevňují se na nosnou sloupkovou 

konstrukci ve vodorovných řadách. Obvyklá vzdálenost nosných prvků je 625 mm. 

Pro kladení desek platí následující pravidla : 

 

 První řada se umístí na zakládací lištu  

 Poloha desky : perem nahoru, drážkou dolu.  

 Další řada desek se klade na vazbu s překrytím svislé spáry o 300 mm. Spáry 
spoje pero-drážka se nelepí !  

 Vzájemný spoj desek se nachází kdekoliv mezi nosnými prvky konstrukce  
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 Vodorovná spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně parapetu nebo 
nadpraží otvorů. Doporučeno přesazení o 100-150 mm.  

 Svislá spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně ostění otvorů. Doporučeno 
přesazení o 100-150 mm.  

 Nároží sousedních stěn je doporučené navazovat „na vazbu“, není ovšem 
podmínkou. Spoj na sraz je nutný tam, kde se na sebe navazují stěny z různých 
typů nebo tlouštěk desek. Čelní strana desky musí mít okraj pero nebo drážka 
odříznutý, aby povrch tvořila rovná plocha.  

 
Rub a líc:  
o DIFFUTHERM a PAVATHERM-COMBI : nemají rubovou a lícovou stranu. 

Doporučujeme umístit nápisem (je jen na některých deskách) na venkovní stranu. Deska 
Diffutherm má tuto stranu světlejší. Vizuální kontrola investora a stavebního dozoru. Obě 
desky mají shodný spojovací profil, lze je vzájemně kombinovat na stejné ploše  

o ISOLAIR : deska s centrálně umístěným spojem pero-drážka (60 mm) je oboustranná. 

Tlustší desky s excentricky umístěným spojem pero-drážka (80 a 100 mm) se kladou tak, 
aby spoj pero-drážka byl blíže k venkovní straně.  

o PAVATHERM-PLUS se kladou těžší, hutnější dvoucentimetrovou vrstvou (materiál 

ISOLAIR) směrem k exteriéru. Spoj pero-drážka je blíže k venkovní straně.  
 

 
 
PŘIPEVŇOVÁNÍ DESEK 
 
A) Průmyslové spony  
 
Desky se běžně a ve většině případů kotví speciálními širokými sponami. Šíře spony musí být 
minimálně 27 mm, tloušťka drátu spony minimálně 1,8 mm. Doporučené jsou spony HAUBOLD 
BS 29000, délky 100 – 130 mm. Spony musí mít antikorozní úpravu. Pod omítku jsou doporučené 
a mnohem vhodnější spony nerezové, pod obklad s provětrávanou fasádou mohou být 
zinkované (elektrogalvanický zinek 12 μm). Minimální hloubka zapuštění spony do podkladní 
nosné dřevěné konstrukce je alespoň 30 mm. Povrch spony musí být opatřený povlakem 
adhezivní hmoty. 
 
Pro rozmístění spon platí následující zásady: 
 

 spony se rozmisťují na ploše pravidelně, zpravidla v pravoúhlých podélných a 
příčných osnovách,  

 nejmenší počet spon na 1m2 plochy desky musí být alespoň 16 ks,  

 maximální vzdálenost sponek v ploše nesmí přesáhnout 150 mm,  

 maximální vzdálenost spon kolem oken, dveří a po obvodě stěny jako celku je 
125 mm,  

 vzdálenost sponky od okraje desky by měla být nejméně 30 mm,  

 hřbet spony má (podle možností) svírat s osou podkladního nosného dřevěného 
prvku úhel 45°,  

 počet spon na desku a sloupek  

 
o ISOLAIR do 60 mm (rozměr desky ve směru nosné sloupkové konstrukce je 

770 mm) – minimálně 6 spon na desku a sloupek,  
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o ISOLAIR (80 a 100 mm), DIFFUTHERM a PAVATHERM-PLUS (rozměr desky 

ve směru nosné sloupkové konstrukce je 580 mm) minimálně 4 spony na desku a 
sloupek  
 

 
Obr 1 : Deska Pavatex na zakládací liště                                            Obr 2 : Sponkování, úhel 45° 
 

 
Obr 3 :Schéma kladení desek rozměru 580 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění spon 
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Obr 4 : Schéma kladení desek rozměru 770 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění spon 

 
Tabulka 3 : požadovaná délka spony podle tloušťky desky 
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Obr 6,7 : Úprava a sponkování desek kolem okenního otvoru a na nároží 
 

 
B) Samořezné vruty  
 
Další možná varianta kotvení desek Pavatex na nosnou sloupkovou konstrukci jsou 
vruty. Minimální průměr hlavičky je 14 mm, (nebo podložky pod hlavičkou) Doporučené 
jsou stavební vruty RAPI-TEC SK, s hlavičkou 14 mm. Dodavatel vrutů je HPM-TEC, 
s.r.o., Hustopeče (u Brna). Vruty musí mít antikorozní úpravu. Minimální hloubka 
zapuštění do podkladní nosné dřevěné konstrukce je alespoň 40 mm. Vruty jsou 
doporučené na provětrávanou fasádu s obkladem. Eventuálně je možné je použít i pod 
tenkovrstvou omítku. 
 
Pro rozmístění vrutů platí následující zásady: 
 

 vruty se rozmisťují na ploše pravidelně, zpravidla v pravoúhlých podélných a 
příčných osnovách,  

 maximální vzdálenost vrutů v ploše nesmí přesáhnout 200 mm,  

 maximální vzdálenost vrutů kolem otvorů a po obvodě stěny jako celku je 150 
mm,  

 vzdálenost vrutu od okraje desky by měla být nejméně 30 mm,  

 počet vrutů na desku a sloupek  

o ISOLAIR do 60 mm (rozměr desky ve směru nosné sloupkové konstrukce je 770 mm) 

– minimálně 5 vrutů na desku a sloupek.  

o ISOLAIR (80 a 100 mm), DIFFUTHERM a PAVATHERM-PLUS (rozměr desky ve 

směru nosné sloupkové konstrukce je 580 mm) minimálně 3 vruty na desku a sloupek  
 

 
Tabulka 4 : Doporučené rozměry vrutů pro tloušťky desek 60 – 80 – 100 mm 
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Obr 8 :Schéma kladení desek rozměru 580 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění vrutů 
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Obr 9 :Schéma kladení desek rozměru 770 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění vrutů 

 
Obr 10 : Schéma kotvení desek Pavatex do nosné konstrukce pomocí vrutů 
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 
Maximální povolená expozice desek PAVATEX vnějším povětrnostním vlivům 

 

 ISOLAIR : obvodový plášť pod omítku max. 4 týdny, obvodový plášť s obkladem 
na provětrávané vzduchové mezeře a šikmá střecha jako dočasná hydroizolace 
až po dobu 3 měsíce  

 DIFFUTHERM : obvodový plášť pod omítku max. 4 týdny, obvodový plášť s 
obkladem na provětrávané vzduchové mezeře max. 2 měsíce  

 PAVATHERM-PLUS : obvodový plášť s obkladem na provětrávané vzduchové 
mezeře a šikmá střecha jako dočasná hydroizolace až po dobu 3 měsíce  

 PAVATHERM-COMBI : obvodový plášť s provětrávanou vzduchovou mezerou 
max. 2 měsíce, obvodový plášť pod omítku max. 4 týdny. Šikmá střecha se 
sklonem ≥ 25° max. 4 týdny. Sklon < 25° nutno vždy co nejdříve chránit folií (nebo 
další deskou Isolair, Pavatherm-Plus) proti dešti  
 
Upozornění : desku Pavatherm-Combi lze podle vyjádření výrobce od září 2014 používat  
rovněž pod tenkovrstvou omítku. 
 
Jako povrchová vrstva se nejčastěji 
používá tenkovrstvá omítka. Povrch desek 
není potřeba penetrovat. Používají se 
certifikované tenkovrstvé omítky od 
dodavatelů : JUB a WEBER (Zateplovací 
systém Diffusheet®). Alternativně lze 
využít materiálů TERMO+ „diffu“, které 
jsou součástí certifikovaného obvodového 
pláště diffuwall® 2010. K zajištění 
přídržnosti, soudržnosti a difúzní 
otevřenosti je potřeba dodržet všechny 
materiály v předepsaných skladbách a 
tloušťkách. Správnou funkčnost 
omítkového souvrství zajistí lepící malta v 
minimální tloušťce 5 mm. Technologie 
nanášení vrstev se řídí technologickými 
pokyny a postupy od dodavatelů 
omítkových souvrství. 
 
 
Alternativou k tenkovrstvým omítkám je předsazený obklad s provětrávanou vzduchovou 
mezerou (palubky, dřevo, Cetris, Cembrit …). Nosný svislý laťový rošt, který tvoří 
požadovanou provětrávanou mezeru, se kotví pomocí vrutů přes Pavatex do nosné 
dřevěné konstrukce. Desky ISOLAIR, PAVATHERM-PLUS nutně nevyžadují pod souvislý 
obklad (např. palubky pero-drážka) beze spár ochrannou krycí folii. Difúzní větrová folie 
je doporučená a nanejvýš vhodná. V případě jakýchkoliv spár v obkladu je vždy nutná 
větrová folie (s ochranou proti UV záření). Desky DIFFUTHERM a PAVATHERM-COMBI 
doporučujeme zakrýt větrovou folií i pod palubky. V případě kombinované fasády 
(omítka + obklad na jedné ploše stěny) je možné jako ochranu proti povětrnostním 
podmínkám považovat lepící maltu s perlinkou. 
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TENKOVRSTVÉ OMÍTKY 
 

Pro všechny typy omítek musí být podklad z desek Pavatex rovný, suchý, pevný a čistý. 
Desky nesmí být znehodnoceny předešlým dlouhodobým vystavením účinkům vlhkosti a 
povětrnostních vlivů. Povolená expozice vůči vnějším povětrnostním vlivům je 
maximálně 4 týdny. Desky musí být správně zabudované (podle technologického 
předpisu dodavatele montované stavby, výrobce a dodavatele desek).  
 
Přesná technologie nanášení a zpracování tenkovrstvých omítek, vhodné teploty pro 
aplikaci, atd. se řídí závaznými postupy a doporučeními výrobců a dodavatelů 
omítkových souvrství. 
 
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM : JUB – diffusheet® 

 
Povrchová úprava systémů JUBIZOL DIFFU – EXTERIÉR na deskách PAVATEX 

 
Skladba:  
1. Dřevovláknitá deska PAVATEX DIFFUTHERM nebo PAVATEX ISOLAIR  

2. JUKOLPRIMER – hloubkový základní nátěr NENÍ NUTNÝ - DOPORUČENÝ  
 
Povrch desek Pavatex natřeme rozředěným hloubkovým základním nátěrem JUKOLPRIMER 
(JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1).  
Doba schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi). Spotřeba: ~0,10 l/m2. 

 
3. VYZTUŽENÍ ROHŮ A ŠPALET, OSAZENÍ DILATAČNÍCH PROFILŮ A PŘÍDAVNÁ 
DIAGONÁLNÍ VÝZTUŽ ROHŮ A FASÁDNÍCH OTVORŮ  
Před nanášením zátěru a základní omítky na desky PAVATEX provedeme všechna potřebná 
přídavná vyztužení, zpevnění rohů objektu a špalet, diagonální vyztužení rohů fasádních 
otvorů a osazení dilatačních profilů. Všechna výše popsaná vyztužení resp. profily ukládáme 
do čerstvé předem nanesené maltové směsi JUBIZOL ULTRALIGHT FIX. 

 
4. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – zátěr NENÍ NUTNÝ - DOPORUČENÝ  
Maltovou směs zatřeme celoplošně přímo do povrchu dřevovláknitých desek PAVATEX v přibližné tl. 
1 – 2 mm klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem.  
Zátěr necháme schnout min. 2 dny. Dostatečně suchá vrstva zátěru změní svůj odstín, je světlejší a 
dostatečně pevná. Spotřeba maltové směsi: ~1,2 – 2,4 kg/m2 při tl. ~1 – 2 mm. 

 
5. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (1. vrstva)  
1. vrstvu základní omítky nanášíme ručně nerezovým ocelovým zubovým hladítkem velikost 
zubů min. 10 x 10 mm nebo lépe speciálním nerezovým ocelovým zubovým hladítkem s 
polokruhovými mezerami mezi jednotlivými zuby (poloměr mezery mezi zuby 12 mm). Takto 
snáze dosáhneme nanesení základní omítky v požadované tloušťce ~4 mm. 

 
6. ALKÁLIÍM ODOLNÁ PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 G  
Do ještě čerstvé 1. vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou 
skelnou mřížku JUBIZOL 160 g, kterou spouštíme od horního okraje fasády k zemi. Na šířku 
i na délku musejí být vzájemné přesahy jednotlivých pruhů mřížky 10 až 20 cm. Na nárožích 
objektu a na rozích špalet mřížku rovně odřízneme. Jestliže nejsou rohy vyztuženy 
kašírovanými úhelníky, přehneme mřížku z jedné fasádní stěny na druhou a opačně. V tomto 
případě musí být přesah mřížky na každou stranu nejméně 20 cm.  
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Základní omítku vyztuženou plastifikovanou skelnou mřížkou necháme schnout min. 4 dny 
resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky. Tloušťka 1. vrstvy základní omítky by měla být ~4 mm. 
Spotřeba maltové směsi: ~4,8 kg/m2 při tl. ~4 mm. 

 
7. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (2. vrstva)  
2. vrstvu základní omítky nanášíme klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. 
Touto vrstvou povrch co možná nejlépe vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. vrstvy 
základní omítky je ~2 mm, takže výztužná mřížka leží ve venkovní třetině celkové tloušťky 
základní omítky.  
2. vrstvu základní omítky necháme před nanášením univerzálního základního nátěru schnout 
min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky. Spotřeba maltové směsi: ~2,4 kg/m2 při tl. ~2 
mm. 

 
8. UNIGRUND – univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky  
Ředění vodou do 5 %. Nanášíme ho štětcem nebo malířským válečkem v odstínu podobném 
vrchní dekorativní omítce. 
Doba schnutí: min. 12 hodin (pro další pracovní fázi), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm). 
Spotřeba: ~0,15 kg/m2. 

 
9. A. JUB SILIKÁTOVÁ OMÍTKA HLAZENÁ / DRÁSANÁ  
Omítku nanášíme nerezovým ocelovým hladítkem s rovnými hranami v tloušťce podle typu a 
velikosti největšího zrna omítky (hlazená 1,5 mm, 2,0 mm nebo drásaná 2,0 mm a 2,5 mm). 
Povrch nanesené hmoty poté ihned nebo po několika minutách od nanesení upravíme 
tvrdým (hladkým) plastovým nebo polystyrenovým hladítkem podle typu omítky (hlazená 
nebo drásaná).  
Pracovní teplota: +8°C (bílá), resp. +12°C (barevné odstíny) až +25°C. Nepracujeme v dešti, 
mlze a za silného větru. Čerstvě omítnuté povrchy chráníme před sluncem, deštěm a větrem 
pomocí závěsů.  
Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm).  
Spotřeba: podle typu zvolené omítky. 

 
9. B. JUB SILIKONOVÁ OMÍTKA HLAZENÁ / DRÁSANÁ  
Omítku nanášíme nerezovým ocelovým hladítkem s rovnými hranami v tloušťce podle typu a 
velikosti největšího zrna omítky (hlazená 1,5 mm, 2,0 mm nebo drásaná 2,0 mm a 2,5 mm). 
Povrch nanesené hmoty poté ihned nebo po několika minutách od nanesení upravíme 
tvrdým (hladkým) plastovým nebo polystyrenovým hladítkem podle typu omítky (hlazená 
nebo drásaná).  
Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Nepracujeme v dešti, mlze a za silného větru. Čerstvě 
omítnuté povrchy chráníme před sluncem, deštěm a větrem pomocí závěsů.  
Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm).  
Spotřeba: podle typu zvolené omítky. 

 
10. A. REVITALCOLOR SILICATE – mikroarmovaná silikátová fasádní barva  
Udržovací fasádní nátěr pro JUB SILIKÁTOVÉ OMÍTKY. Barvu nanášíme malířským 
válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem ve dvou vrstvách. Před nanášením udržovacího 
nátěru je vždy povinné použití silikátového základního nátěru SILICATEPRIMER. 

 

 
10. B. REVITALCOLOR SILICONE – mikroarmovaná silikonová fasádní barva  
Udržovací fasádní nátěr pro JUB SILIKONOVÉ OMÍTKY. Barvu nanášíme malířským 

válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem ve dvou vrstvách. Před nanášením udržovacího 

nátěru je vždy povinné použití silikonového základního nátěru SILICONEPRIMER. 
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DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝŠE POPSANÉ TECHNOLOGII: 

 
 Celková tloušťka souvrství (zátěr + základní omítka) je přibližně 7 mm, tj. spotřeba 

~8,4 kg/m2.  

 Pro jednodušší dosažení uvedené tloušťky doporučujeme nanášení jednotlivých 
vrstev technikou "mokrý na suchý".  

 Důležité je použití doporučených typů nerezových ocelových hladítek resp. 
doporučených rozměrů zubů v případě zubových hladítek.  

 Pro zátěr a základní omítku je použit materiál JUBIZOL ULTRALIGHT FIX. Tento 
materiál umožňuje jednodušší nanášení celého souvrství v požadované tloušťce při 
nižší spotřebě o ~10% oproti standardním stěrkovým maltám.  

 Výše uvedené časy schnutí jsou vždy vztaženy k tzv. normálním podmínkám 
(teplota = 20°C, relativní vlhkost vzduchu = 65%). Při nižších teplotách resp. vyšší 
relativní vlhkosti vzduchu se tato doba úměrně prodlužuje.  
 
Informace o možnosti tónování silikátových a silikonových materiálů JUB naleznete na 
www.jub.cz 
 
Technický poradce : Tomáš Coufalík, tel. : 736 774 758, coufalik@jub.cz 
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Technický poradce : Ing. Tomáš Pošta,  
tel. : 602 108 085,  
e-mail : tomas.posta@weber-terranova.cz 

mailto:tomas.posta@weber-terranova.cz
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Technický poradce : Ing. Jan Ficenec, Ph.D,  
tel. : 602 595 888,  
e-mail : Jan.Ficenec@termoholding.cz 

 

Přesná technologie nanášení a zpracování všech typů tenkovrstvých omítek, vhodné teploty pro 

aplikaci, atd. se řídí závaznými technologickými postupy dodavatelů jednotlivých materiálů. 

Kontakty:  
 
 
Dřevovláknité desky PAVATEX                                            www.pavatex-eshop.cz 
 
Tenkovrstvé omítky                                                              www.termoholding.cz  
                                                                                             www.jub.cz  
                                                                                             www.weber-terranova.cz  
 
Vruty, kotevní hmoždinky                                                     www.hpmtec.cz  
 
Objednávky dřevovláknitých desek PAVATEX                    objednavky@pavatex-eshop.cz 
 
tel. : 728 563 365  
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