
MINIMANUÁL POKLÁDKY TEPELNÉ A KROČEJOVÉ 

IZOLACE, SYSTÉMOVÉ TOPENÁŘSKÉ DESKY A PŘÍPRAVY 

PODKLADU LITÉHO POTĚRU OBJEDNATELEM. 

 

Co je nutné zajistit a zkontrolovat při vlastní pokládce EPS a systémových desek podlahového 

vytápění: 

 

 Pevné připojení dilatačních pásků k obvodovému zdivu. Samolepící pásky se často 

odlepují. Zajistit hřebíčky, sponkami, lepicí páskou apod. 

 Uchycení folie dilatačního pásku správnou stranou, první trubkou u zdiva – důležité ! 

bez vzniku dutých rohů, pozor na otočení dilatačního pásku spodní stranou nahoru 

 Vodotěsné napojení přechodů systémové desky a EPS bez topné trubky – důležité ! 

Nebezpečí podtečení litého potěru pod desky, následné vyplavání systémových desek 

se všemi důsledky. 

 Oddělení jednotlivých ploch musí být z pevných dilatačních pásků. Pouhé použití 

dvou samolepicích pásků je sice dostatečné pro dilataci, ale nelze zajistit rovné spáry 

a rovinatost v místě přechodu 

 Dodržení montážních návodů výrobců systémových desek, včetně jejich připevnění 

k podkladu. 

 Za správnou výšku podkladu ve vztahu ke dveřním otvorům, schodišti, apod. je 

zodpovědný kladeč podkladní vrstvy. Je nutné dodržet minimální výšku nad tepelnou 

a kročejovou izolací 40 mm.  V případě podlahového topení min.: 35 mm nad trubky. 

Množství 5 cm a více nad trubky anebo tepelnou izolaci je zbytečné zvýšení nákladů a 

v případě podlahového topení se musí prohřívat silnější vrstva materiálu 

 Nelze-li dodržet předepsanou minimální tloušťku litého potěru, nebude v oslabených 

místech uznána záruka na rovinatost a celkovou pevnost potěru jako plovoucí desky. 

V takovém případě se místa s menší tloušťkou než povoluje norma zapíší do 

stavebního deníku.  

 Za správné napojení jednotlivých desek bez vysokých přechodů, utěsnění prostupů, 

vyplnění prohlubní a zajištění stability položených izolačních desek zodpovídá kladeč 

izolace. 

 Za vodotěsnou oddělovací izolaci, její bezpečné a funkční napojení zodpovídá kladeč 

izolace. 

 Vzhledem ke způsobu výroby ANHYMENTu, je nutno poctivě proměřit objekt a 

zodpovědně spočítat množství. Je nutné brát ohled na rovinnost podkladních 

konstrukcí a tepelných, případně kročejových izolací. Množství objednaného 

materiálu bude fakturováno dle dodacího listu výrobce. Většinou již nelze zajistit 

domíchání chybějícího množství. Taktéž zbytkové množství se nákladně recykluje a 

nelze je odečíst z fakturace. 

 Za objednané množství zodpovídá objednatel. A nese všechny náklady vzniklé 

nedostatkem nebo naopak přebytkem materiálu. 

 LIPOTOP s.r.o. poskytuje jedno zaměření připravené stavby v ceně dodávky. 

V případě potřeby je možné domluvit další návštěvy technika individuálně. 

 Za dodržení podmínek příslušných ČSN, technických listů výrobců použitých 

materiálů, technologických postupů a výslednou kvalitu podloží odpovídá objednatel. 

 

Tento návod je určen pro potřeby zákazníků firmy LIPOTOP, kteří si pokládají tepelné a 

kročejové izolace svépomocí. Samozřejmě, takto lze postupovat pouze při vědomí možných 

komplikací a nákladů vzniklých podceněním uvedených a dalších skutečností, které již nelze 

při příjezdu autodomíchávače s materiálem na stavbu zajistit. Omezený čas zpracování 

ANHYMENTu neumožňuje dodatečnou opravu vadných součástí podkladu před nalitím. 

Taktéž doobjednání chybějícího materiálu je vzhledem k dopravní vzdálenosti a vytížení 

výrobního centra velmi problematické a v mnoha případech v den lití nemožné.  
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