
Řešení pro cihelné zdivo

Doporučené  
vnější omítkové systémy 
na jednovrstvé cihelné zdivo Porotherm



32

Řešení pro cihelné zdivo

Moderní tepelněizolační zdivo nabízí mnohem větší komfort bydlení 
než cihelné systémy, které známe z minulosti. Má lepší tepelněizolační 
vlastnosti a také se proti starším typům zdiva jinak chová. Omítnuté 
jednovrstvé zdivo je jedno z nejdéle používaných, zavedených  
a trvanlivých řešení vnějších i vnitřních stěn.
Cihly a omítky jsou minerální stavební materiály, které se navzájem 
dokonale doplňují. Na tepelněizolační zdivo je potřebné aplikovat 
pouze takové technologie omítek, které jsou pro něj speciálně 
vyvinuty a které zachovávají a podtrhují jeho vlastnosti. Omítky 
musí být ve svých vlastnostech dokonale sladěné s podkladem  
a dostatečně pružné a odolné proti tepelnému namáhání fasády. 
Dosáhne se tak požadovaného tepelného komfortu, zdravého 
prostředí uvnitř stavby i bezvadného vzhledu, tj. bez prasklin  
a nerovností. Omítky pak mohou dokonale a natrvalo plnit svou 
hlavní funkci, kterou je ochrana proti povětrnostním vlivům. 
Pro Porotherm, tepelněizolační zdivo společnosti Wienerberger, 
lze využít širokou nabídku omítek. V nabídce tuzemských výrobců 

či dovozců zahraničních výrobků lze nalézt omítkové směsi pro 
všechny standardní druhy zdiva. Výhodou je mnohostrannost jejich 
použití. V následující části se budeme blíže věnovat právě vnějším 
omítkám používaným pro cihelné zdivo.
Vnější omítky jsou přímo vystaveny klimatickým vlivům, tvoří určitý 
„nárazník“ proti působení vnějšího prostředí. Díky velkým teplotním 
výkyvům v zimním i v letním období (během 24 hodin rozdíl teplot až  
40 °C) jsou na fyzikální vlastnosti vnějších omítek kladeny vysoké 
nároky. 
Pět renomovaných výrobců omítek vám na následujících stránkách 
představí své doporučené omítkové skladby pro jednotlivé typy 
cihel zdicího systému Porotherm. Protože výběr doporučených 
omítkových skladeb pro tepelněizolační zdivo Porotherm je široký, 
naleznete dále pouze základní orientační informace. Podrobnější 
informace o jednotlivých omítkách získáte přímo u jednotlivých 
výrobců. Pojďte se s nimi seznámit.

Cihlový systém Porotherm je promyšlené řešení.

Doporučení výrobci omítkových systémůOmítky a tepelněizolační zdivo

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01  Brandýs nad Labem
zákaznická linka: 800 100 540
info@baumit.cz
www.baumit.cz

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36
373 12  Borovany
tel.: + 420 387 925 275 
info@cemix.cz
www.cemix.cz

Franken Maxit s.r.o.
Karlovarská 147/22 
350 02 Cheb - Hradiště
tel.: +420 311 644 610
napistenam@maxit.cz
www.maxit.cz

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: +420 272 701 137
info@weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz

strana 4–6

strana 7–10

strana 11–14

strana 15

strana 16–17

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
619 00 Brno
tel.: +420 511 120 311
info@profibaustoffe.cz 
www.profibaustoffe.com 

* doporučená hodnota pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) odvozená dle vyhlášky o energetické náročnosti budov číslo 78/2013 Sb.

PASIVNÍ DOMY (PAS)

DOMY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (NZEB)

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY (NED) 

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
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Součinitel prostupu tepla U  pro obvodové zdivo [W/(m2·K)] včetně omítek, v suchém stavu
 nižší hodnota = nižší náklady na vytápění

Zdroj ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Další podrobné informace k uvedeným produktům získáte u výrobce.i i

T Profi  (broušené cihly plněné minerální vatou určené pro obvodvé zdivo)
 n   cihly pro tloušťky stěn 50, 44, 38 a 30 cm 
 n   mechanicky chráněná izolace uvnitř cihelného bloku - 20 až 32 cm izolace bez kotvení
 n maximální požární odolnost
 n  kombinace pouze dvou přírodních materiálů - cihly a minerální izolace (žádná lepidla a plasty)
 n difúzně otevřený výrobek (stěna dýchá) 
 n řešení detailů s minimem doplňků
 n výborné akustické vlastnosti stěny 
 n velmi vysoká pevnost stěny díky masivní konstrukci keramické části tvarovky 

EKO+  (broušené cihly určené pro obvodvé zdivo)
 n cihly pro tloušťky stěn 50, 44 cm 
 n zhuštěné děrování
 n inovace styčné spáry – odlehčené zazubení
 n určeno pro nízkoenergetické a pasivní domy
 n  jedinečné řešení detailů s velmi příznivými hodnotami lineárních činitelů prostupu teplaPorotherm 44 EKO+ Profi děrování 34 řad

Porotherm 44 T Profi děrování 7 řad
 28 cm vaty

Řešení jednovrstvého zdiva obvodových stěn 
pouze z cihel bez dalších vrstev zateplení
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Řešení pro cihelné zdivo

1a

1a

1b

1c

2

Obvodové zdivo Porotherm

Překlad Porotherm KP 7

Překlad KP Vario UNI  
pro rolety a žaluzie

Baumit Spritz 4 mm 
cementový podhoz („špric“), příprava 
podkladu pod vápenocementové omítky

Baumit Primo L 
lehčená jádrová omítka,  
min. tloušťka 20 mm

Baumit MultiFine s vloženou 
sklotextilní síťovinou Baumit StarTex 
tloušťka cca 3–5 mm

Baumit PremiumPrimer 
prémiový penetrační nátěr 
pod pastovité omítky

Baumit NanoporTop 
vysoce difuzně otevřená pastovitá omítka 
se samočisticím efektem

3 5

4 6

1b

1c

2

3

4

5

6

Doporučení pro tepelněizolační zdivo Porotherm

VNĚJŠÍ omítkový systém         přehled produktů
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Baumit UniWhite 

Jednovrstvá vápenocementová omítka. 

 S bílým cementem 
 Atraktivní jemná štuková struktura
 Vysoká přídržnost k podkladu

Baumit Primo L 

Lehčená vápenocementová jádrová omítka.

 Skvělá kvalita a spolehlivost
 Vhodné řešení pro tepelně izolační zdivo
 Vysoká vydatnost

Baumit Primo 2 

Strojní vápenocementová jádrová omítka.

 Prověřená kvalita
 Paropropustná
 Velmi dobrá přídržnost k podkladu

Baumit MPA 35 

Jednovrstvá strojní vápenocementová omítka.

 Atraktivní štuková struktura povrchu
 Silně hydrofobizovaná a paropropustná
 Jednokroková aplikace bez tech. přestávek

Baumit MultiWhite 

Čistě bílá renovační stěrka vyztužená vlákny.

 Ideální řešení na tepelněizolační omítky
 Vhodná pro fasády poškozené trhlinami
 Vysoce paropropustná

Baumit MultiFine 

Renovační stěrka s jemným štukovým povrchem. 

 Ideální řešení tepelněizolační omítky
 Vysoká přídržnost
 Hydrofobizovaná a vysoce paropropustná

Baumit Termo omítka 

Tepelněizolační omítka s expandovaným perlitem. 

 Lehčená jádrová omítka s vysokou vydatností 
 Ručně zpracovatelná
 Vysoká přídržnost k podkladu

Baumit Termo omítka extra 

Vysoce tepelněizolační omítka s polystyrenem.

 Lehčená jádrová omítka s vysokou vydatností
 Strojově i ručně zpracovatelná
 Ideální pro vysoce tepelněizolační zdivo

Baumit PuraTop 

Pastovitá fasádní omítka pro intenzivní barevné 
odstíny. 

 Vysoce stálobarevná
 Nejširší barevná škála
 Snížení přehřívání fasády pomocí cool pigmentů

Baumit SilikonTop 

Fasádní silikonová pastovitá omítka odolná vůči 
znečištění. 

 Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům
 Vysoce vodoodpudivá
 Paropropustná

Baumit SilikonColor 

Silikonová fasádní barva odolná vůči znečištění. 

 Fasádní nátěr pro široké použití
 Vysoká kryvost
 Zvýšená paropropustnost

Baumit NanoporTop 

Pastovitá fasádní omítka se samočisticím 
efektem.

 Dlouhodobě čistá fasáda
 Zvýšená ochrana proti biologickému znečištění
 Vynikající paropropustnost

Baumit StarTop 

Pastovitá fasádní omítka s drypor efektem.

 Rychleosychající povrch
 Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
 Výborná zpracovatelnost

Baumit StarColor 

Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou 
kryvostí.

 Extrémně vodoodpudivý
 Vysoce paropropustný
 Odolný vůči znečištění

Baumit NanoporColor 

Minerální nátěr s fotokatalytickým efektem.

 Se samočisticí schopností
 S vynikající difúzí vodních par
 Nestárnoucí vzhled fasády

Baumit PuraColor 

Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr.

 Vysoce pružný a odolný nátěr
 Pro syté a intenzivní odstíny
 Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády

Baumit MultiPrimer 

Penetrační nátěr pro sjednocení vlastností 
podkladu.

 Paropropustný
 Vyrovnání nasákavosti podkladu
 Vhodný pod fasádní nátěry Baumit

Baumit PremiumPrimer 

Vysoce kvalitní základní nátěr pod pastovité 
omítky.

 Bez vlivu na paropropustnost omítky
 Zvyšuje přídržnost k podkladu
 Sjednocuje nasákavost podkladu

Doporučené vnější omítkové systémy
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Řešení pro cihelné zdivo

stěrka

konstrukce stěny příprava podkladu omítka

Porotherm  
T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ 
Profi Dryfix

Porotherm EKO+ 
Profi

Ekonomická varianta EKO COMFORT
Lepicí a stěrkovací hmota 
BASIC 115 (3 mm)

Cementový  
postřik 052 (3 mm)

štuky

penetrace

fasádní nátěry fasádní nátěr

konstrukce stěny příprava podkladu omítka

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Penetrace  
ST COLOR

Ekonomická varianta  
EKO START

Flexi  
štuk 043 b  
(3 mm)

Trasový  
štuk 223 
(2 mm)

Vnější  
štuk 023  
(3 mm)

Cementový  
postřik 052 (3 mm)

Jádrová omítka 
lehčená 032  
(15 mm)

Jádrová omítka 
lehčená 032  
(15 mm)

Doporučené vnější omítkové systémy

Akrylátový  
fasádní  
nátěr

penetrace

pastovité omítky

Penetrace  
ASN

Akrylátová  
zatíraná  
omítka  
(1,5 mm)

Silikátová  
zatíraná  
omítka 
(1,5 mm)

Omítka 
TetraCem  
(1,5 mm)

Omítka 
DuoCem  
(1,5 mm)

Omítka 
ActivCem  
(1,5 mm)

Silikonová  
zatíraná  
omítka  
(1,5 mm)

Silikonový  
fasádní  
nátěr

Silikátový  
fasádní  
nátěr

konstrukce stěny

konstrukce stěny

základní (stěrková) vrstva

konečná povrchová úprava (omítka nebo barva)

Porotherm T Profi  
Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm Profi  
Dryfix

Porotherm Profi

U ploch s vyšším vlhkostním 
a teplotním namáháním (např. 
plochy v exponovaných podlažích 
vystavené silným klimatickým 
vlivům) je nutno opatřit základní 
vrstvou např. Baumit MultiFine 
s vloženou sklotextilní síťovinou 
Baumit StarTex nebo výrobkem 
Baumit MultiWhite.

U ploch s vyšším vlhkostním 
a teplotním namáháním (např. 
plochy v exponovaných podlažích 
vystavené silným klimatickým 
vlivům) je nutno opatřit základní 
vrstvou např. Baumit MultiFine 
s vloženou sklotextilní síťovinou 
Baumit StarTex nebo výrobkem 
Baumit MultiWhite.

Porotherm EKO+  
Profi Dryfix

Porotherm EKO+  
Profi

Baumit  
Primo 2 / Primo 1

Baumit  
UniWhite

Baumit  
Primo L

Baumit  
MPA 35

Baumit  
Termo omítka

Baumit  
Spritz

Baumit  
Spritz

příprava podkladu

příprava podkladu

omítka

základní (stěrková) vrstva

konečná povrchová úprava (omítka nebo barva)

omítka

Porotherm  
(dříve P+D)

Baumit Termo  
omítka Extra

Baumit 
MultiWhite

Baumit 
MultiFine

Baumit 
MultiWhite

Baumit 
MultiFine

Baumit PremiumPrimer  
+ Baumit NanoporTop / StarTop / PuraTop

Základní nátěr + Pastovitá omítka

Baumit MultiPrimer  
+ Baumit NanoporColor / StarColor / 

PuraColor

Základní nátěr + Fasádní barva

Baumit PremiumPrimer 
+ Baumit StarTop / NanoporTop / 

PuraTop

Základní nátěr + Pastovitá omítka

Baumit MultiPrimer  
+ Baumit StarColor / NanoporColor / 

PuraColor

Základní nátěr + Fasádní barva

VNĚJŠÍ omítkový systém



98

Řešení pro cihelné zdivo

štuk stěrka

konstrukce stěny

Varianta  
TOP START

Vyrovnávací  
stěrka  
MULTI 155 
(3 mm)

Flexi štuk 
043 b  
(3 mm)

Cementový  
postřik 052  
(3 mm)

Jádrová vysoce  
tepelněizolační  
omítka 077  
(40 mm)

Jádrová vysoce  
tepelněizolační  
omítka 077  
(40 mm)

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Vyrovnávací stěrka 
MULTI 155 
(3 mm)

příprava podkladu omítka

penetrace

fasádní nátěry fasádní nátěr

Penetrace  
ST COLOR

Akrylátový  
fasádní  
nátěr

Silikonový  
fasádní  
nátěr

Silikátový  
fasádní  
nátěr

příprava podkladu omítka

pastovité omítky

Penetrace  
ASN

Akrylátová  
zatíraná  
omítka  
(1,5 mm)

Silikátová  
zatíraná  
omítka 
(1,5 mm)

Omítka 
TetraCem  
(1,5 mm)

Omítka 
DuoCem  
(1,5 mm)

Omítka 
ActivCem  
(1,5 mm)

Silikonová  
zatíraná  
omítka  
(1,5 mm)

stěrka

konstrukce stěny

Cementový  
postřik 052  
(3 mm)

penetrace

Porotherm  
T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ 
Profi Dryfix

Porotherm EKO+ 
Profi

Varianta TOP COMFORT

příprava podkladu omítka

penetrace

fasádní nátěry fasádní nátěr

Penetrace  
ST COLOR

Akrylátový  
fasádní  
nátěr

pastovité omítky

Penetrace  
ASN

Akrylátová  
zatíraná  
omítka  
(1,5 mm)

Silikátová  
zatíraná  
omítka 
(1,5 mm)

Omítka 
TetraCem  
(1,5 mm)

Omítka 
DuoCem  
(1,5 mm)

Omítka 
ActivCem  
(1,5 mm)

Silikonová  
zatíraná  
omítka  
(1,5 mm)

Silikonový  
fasádní  
nátěr

Silikátový  
fasádní  
nátěr

štuky

stěrka

konstrukce stěny

konstrukce stěny

Varianta  
KLASIK START

Flexi  
štuk 043 b  
(3 mm)

Trasový  
štuk 223 
(2 mm)

Lepicí a stěrkovací hmota 
BASIC 115 (3 mm)

Vnější  
štuk 023  
(3 mm)

Cementový  
postřik 052  
(3 mm)

Cementový  
postřik 052  
(3 mm)

Jádrová  
tepelněizolační  
omítka 057 
(25 mm)

Jádrová  
tepelněizolační  
omítka 057 
(25 mm)

penetrace

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm  
T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ 
Profi Dryfix

Porotherm EKO+ 
Profi

Varianta KLASIK COMFORT

příprava podkladu omítka

Doporučené vnější omítkové systémyDoporučené vnější omítkové systémy
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Příklad složení omítek

varianta EKO START

zdivo

cementový postřik

jádrová omítka

štuková omítka

penetrační nátěr

fasádní nátěr

Příklad složení omítek

varianta EKO COMFORT

zdivo

cementový postřik

jádrová omítka

stěrkovací hmota

penetrační nátěr

pastovitá omítka

Spolehlivý a ekonomický systém na základě minimálního  
počtu pracovních kroků. Vhodný pro světlejší odstíny  
fasády, při dodržení zrnitosti povrchu fasády ≥ 2 mm.

Spolehlivý a ekonomický systém na základě minimálního  
počtu pracovních kroků, přizpůsobený zdivu spojovanému 

pěnou Dryfix. Vhodný pro světlejší odstíny fasády, při  
dodržení zrnitosti povrchu fasády ≥ 2 mm.

konstrukce stěny

konstrukce stěny

omítka

omítka

šlechtěná omítka

šlechtěná omítka

penetrace

penetrace

Porotherm T Profi 
pro tloušťky zdiva 30-50 cm

Porotherm T Profi Dryfix 
pro tloušťky zdiva 30-44 cm

Porotherm 50 T Profi Dryfix 
pro tloušťku zdiva 50 cm

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Jádrová lehčená omítka  
s vlákny ip 190 SFL 

(20 mm)

Jádrová tepelněizolační lehčená 
omítka s vlákny therm 74 M 

(20 mm)

Silikonová pastová  
probarvená omítka silco A K 2  

(≥ 2 mm)

Silikonová pastová  
probarvená omítka silco A K 2 

(≥ 2 mm)

Penetrační nátěr  
prim 1050

Penetrační nátěr  
prim 1050

Doporučené vnější omítkové systémy

Varianta EKO START používá jako povrchovou úpravu štukovou  
omítku opatřenou fasádním nátěrem ve vybraném odstínu.

Varianta EKO COMFORT používá jako povrchovou úpravu pastovitou 
strukturální omítku ve vybrané struktuře, zrnitosti a odstínu.

i

i

Doporučené vnější omítkové systémy
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konstrukce stěny

konstrukce stěny

šlechtěná omítka

šlechtěná omítka

penetrace

penetrace

Jádrová lehčená omítka  
s vlákny ip 190 SFL 

(20 mm)

Armovací stěrka  
multi 270 S  

(4 mm)

Armovací tkanina MW

Armovací tkanina MW

Silikonová pastová  
probarvená omítka silco A K 1,5 

(1,5 mm)

Silikonová pastová  
probarvená omítka silco A K 1,5 

(1,5 mm)

Penetrační nátěr  
prim 1050

Penetrační nátěr  
prim 1050

omítka

omítka

stěrka

stěrka

perlinka

perlinka

Jádrová tepelněizolační 
lehčená omítka s vlákny 

therm 74 M (20 mm)

Armovací stěrka  
multi 270 S  

(4 mm)

Porotherm T Profi 
pro tloušťky zdiva 30-50 cm

Porotherm T Profi Dryfix 
pro tloušťky zdiva 30-44 cm

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm 50 T Profi Dryfix 
pro tloušťku zdiva 50 cm

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Spolehlivý omítkový systém rozšířený o výztužnou vrstvu. 
Vhodný pro světlejší odstíny fasády a pro jemnější  

zrnitosti povrchu fasády.

Spolehlivý omítkový systém rozšířený o výztužnou vrstvu, 
přizpůsobený zdivu spojovanému pěnou Dryfix.  

Vhodný pro světlejší odstíny fasády a pro jemnější  
zrnitosti povrchu fasády.

konstrukce stěny

konstrukce stěny

šlechtěná omítka

šlechtěná omítka

penetrace

penetrace

Jádrová lehčená omítka  
s vlákny ip 190 SFL 

(20 mm)

Jádrová tepelněizolační 
lehčená omítka s vlákny 

therm 74 M (20 mm)

Armovací stěrka  
multi 292  
(4 mm)

Armovací stěrka  
multi 292  
(4 mm)

Armovací tkanina MW

Armovací tkanina MW

Silikonová pastová  
probarvená omítka silco A K 1,5 

(1,5 mm)

Silikonová pastová  
probarvená omítka silco A K 1,5 

(1,5 mm)

Penetrační nátěr  
prim 1050

Penetrační nátěr  
prim 1050

omítka

omítka

stěrka

stěrka

perlinka

perlinka

Porotherm T Profi 
pro tloušťky zdiva 30-50 cm

Porotherm T Profi Dryfix 
pro tloušťky zdiva 30-44 cm

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm 50 T Profi Dryfix 
pro tloušťku zdiva 50 cm

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Spolehlivý omítkový systém rozšířený o výztužnou vrstvu. 
Vhodný pro tmavší odstíny fasády.

Spolehlivý omítkový systém rozšířený o výztužnou vrstvu, 
přizpůsobený zdivu spojovanému pěnou Dryfix.  

Vhodný pro tmavší odstíny fasády.

Doporučené vnější omítkové systémyDoporučené vnější omítkové systémy
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Řešení pro cihelné zdivo

konstrukce stěny

konstrukce stěny

fasádní nátěr šlechtěná omítka

Jádrová lehčená omítka  
s vlákny ip 190 SFL (20 mm)

Jádrová tepelněizolační  
lehčená omítka s vlákny  

therm 74 M (20 mm)

Armovací stěrka multi 276 F 
(3 mm)

Armovací stěrka multi 276 F 
(3 mm)

Armovací tkanina PS

Armovací tkanina PS

Silikonová pastová probarvená 
omítka silco A K 1,5 (1,5 mm)

Fasádní barva intens A 
(0,3 mm)

omítka

omítka

stěrka

stěrka

perlinka

perlinka

fasádní nátěr šlechtěná omítka

Silikonová pastová probarvená 
omítka silco A K 1,5 (1,5 mm)

Fasádní barva intens A 
(0,3 mm)

Porotherm 50 T Profi Dryfix 
pro tloušťku zdiva 50 cm

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Spolehlivý omítkový systém rozšířený o výztužnou vrstvu. 
Vhodný pro velmi tmavé odstíny fasády.

Spolehlivý omítkový systém rozšířený o výztužnou vrstvu, 
přizpůsobený zdivu spojovanému pěnou Dryfix.  

Vhodný pro velmi tmavé odstíny fasády.

Porotherm T Profi 
pro tloušťky zdiva 30-50 cm

Porotherm T Profi Dryfix 
pro tloušťky zdiva 30-44 cm

Porotherm EKO+ Profi

konstrukce stěny

Porotherm T Profi

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Penetrace
PROFI Uni  
Putzgrund

Probarvená omítka
PROFI Anti-Aging Putz

stěrková vrstva s tkaninou

příprava podkladu omítka

Kotvící postřik 
PROFI Spritzer  
(4 mm)

Stěrka  
PROFI UNI AM Leicht

Tkanina omítková 119L,  
10 x 10 mm

Jádrová omítka  
PROFI MK2  
(1,2 mm)

penetracepovrchová úprava

Ověřená skladba se zvýšenou prodyšností
pro tepelněizolační zdivo.

Vnější omítky

Porotherm  
(dříve P+D)

zdivo

PAROPROPUSTNOST
Všechny vrstvy této skladby jsou navrženy tak, aby byly lépe prostupné  
pro vodní páry, než je tomu u tradičního zateplení fasád. Za účelem splnění 
tohoto požadavku byla nově vyvinuta stěrková hmota PROFI UNI AM Leicht 
vykazující velmi nízký difúzní odpor (µ≤9).

kotvící postřik
jádrová omítka

stěrková vrstva s tkaninou

penetrace

probarvená omítka

Doporučené vnější omítkové systémyDoporučené vnější omítkové systémy

Ostatní možnosti skladeb najdete na našich www.profibaustoffe.com, kde naleznete kontakt na obchodně-technického 
zástupce, který Vám odborně poradí a doporučí skladbu vhodnou pro Vaši stavbu.

i
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Řešení pro cihelné zdivo

konstrukce stěny

konstrukce stěny

omítka

omítka

fasádní nátěr

fasádní nátěr

stěrka

stěrka

penetrace

penetrace

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Strojní tepelně izolační 
jádrová omítka  

Weberdur terralit (30 mm)

Strojní tepelně izolační 
jádrová omítka  

Weberdur terralit (30 mm)

Štuková vápenocementová 
stěrka Weberdur štuk UNI 

(1,5 mm)

Štuková vápenocementová 
stěrka Weberdur štuk UNI 

(1,5 mm)

Silikonový fasádní  
nátěr Weberton silikon 

(0,4 mm)

Silikonový fasádní  
nátěr Weberton silikon 

(0,4 mm)

Penetrační nátěr  
Weberpodklad silikon 

Penetrační nátěr  
Weberpodklad silikon 

Omítkový systém se vzhledem 
tradiční štukové omítky.

Omítkový systém se vzhledem štukové omítky.  
Jádrová omítka pro vylepšení tepelněizolačních  

vlastností.

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm T Profi Dryfix

Porotherm T Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

Porotherm EKO+ Profi Dryfix

Porotherm EKO+ Profi

konstrukce stěny

konstrukce stěny konstrukce stěnyomítka omítka

omítka

omítka

pastovitá omítka

stěrka

penetrace

Strojní lehčená jádrová 
omítka s vláknem  

Weberdur 137 (15 mm)

Speciální břízolitová 
omítka Weberpral KS 

(13 mm)

Břízolitová omítka  
Webertop 204 (10 mm)

Strojní lehčená jádrová 
omítka s vláknem  

Weberdur 137 (15 mm)

Štuková vápenocementová 
stěrka Weberdur štuk UNI 

(1,5 mm)

Tenkovrstvá omítka regulující 
vlhkost na povrchu fasády  

Weberpas aquaBalance (2 mm)

Penetrační nátěr  
Weberpas podklad 

UNI

Omítkový systém se vzhledem 
zrnité nebo rýhované struktury.

Speciální technologie  
s břizolitovou škrábanou  

omítkou nevyžadující  
vyrovnání podkladu  
jádrovou omítkou. 
Možnost vytváření  
plastických prvků  

v omítce.

Omítkový systém  
s reprezentativním vzhledem 
škrábané břizolitové omítky.

Doporučené vnější omítkové systémy Doporučené vnější omítkové systémy



Lícové cihly, obkladové pásky 
Terca a cihlová dlažba Penter
Neomítnuté cihelné zdivo představuje nezaměnitelný  
stavební prvek s jedinečným architektonickým výrazem  
v exteriéru i interiéru. Lícové cihly a obkladové pásky 
nabízejí bohatou škálu barevných odstínů a povrchových 
úprav pro neopakovatelnou atmosféru vašeho domova.

Výhody cihlového materiálu:

• Nadčasový a originální vzhled

• Přírodní materiál

• Dlouhá životnost

• Stálobarevnost a bezúdržbovost

• Vysoká pevnost

www.terca.cz www.penter.cz

Výjimečná krása,
mimořádná životnost

Produktové skupiny
Společnost Wienerberger nabízí komplexní řešení pro bydlení v domech s keramickou obálkou. Jedná se o systémové řešení pro moderní 
bydlení, jehož základem je využití synergie při spojení cihelného systému Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach a lícového zdiva Terca.

• Komplexní systémové řešení pro váš dům 

• Výborné tepelněizolační vlastnosti

•  Nejlepší hodnoty požární a zvukové izolace, statiky  
a energetické účinnosti

• Řešení pro rodinné i vícepodlažní bytové domy 

• Pro atraktivní stavby s nezaměnitelným kouzlem 

• Široký výběr barev, typů, rozměrů a povrchů

• Vysoká odolnost a velmi dlouhá životnost

• Stálobarevnost po celou dobu životnosti

•  Systémové řešení střechy 

•  Pálené střešní tašky a doplňky v mnoha modelech, barvách  
a povrchových úpravách

•  Moderní tvary pro novostavby i tradiční pro rekonstrukce

•  Stálobarevnost a funkčnost po desítky let

• Originální a nadčasový vzhled

•  Extrémní odolnost vůči mrazu, nečistotám, vlivům vnějšího 
prostředí a chemikáliím

• Bezúdržbovost

Řešení pro cihelné zdivo

Řešení pro fasády

Řešení pro šikmé střechy

Řešení pro dlažby

Řešení pro cihelné zdivoŘešení pro fasády a dlažby
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