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TECHNICKÝ LIST 12.04-cze 
 
STAVEBNÍ LEPIDLA 

 

JUBIZOL DISPERZNÍ MALTA 
 
bezcementová malta pro základní omítky fasádních tepelně izolačních systémů 
 

1. Popis, použití  

JUBIZOL DISPERZNÍ MALTA je pastovitá malta určená pro základní omítku ve fasádních tepelně izolačních systémech 
JUBIZOL KS a JUBIZOL ZF na izolačním obkladu z expandovaného polystyrénu, v nichž se jako povrchová úprava 
používají tenkovrstvé akrylátové a silikonové dekorativní omítky. 
 
Je vyrobena na základě polymerních pojiv a mikroarmována skelnými a celulózovými vlákny, což jí vedle dobrých 
pevnostních vlastností zajišťuje velmi dobrou elasticitu, vysokou paropropustnost a dobrou přídržnost k izolačním 
deskám. 
 
2. Balení  

Plastová vědra 25 kg 
 
3. Technické údaje  

hustota  
(kg/dm3) 

~ 1,50 

pH 
(-) 

8,6 

tloušťka nanesené vrstvy 
(mm) 

< 2,5 
 

doba schnutí  
T = +20 ºC, rel. vlhkost 
vzduchu = 65 % 
(hodin) 

pro dosažení odolnosti proti 
dešťové vodě 

~ 24 

pro další zpracování (nanášení 
konečné povrchové úpravy) 
 

nejméně 24 na každý mm tloušťky 

paropropustnost 
EN ISO 7783-2 

koeficient µ 
(-) 

< 700 

hodnota Sd (d = 2 mm) 
(m) 

< 1,40 
třída II (střední paropropustnost) 

rychlost pronikání vody w24 
EN 1062-3 (kg/m2h0,5) 

< 0,5 třída II (střední rychlost pronikání vody) 

přídržnost  
k expandovanému 
polystyrénu 
 (MPa) 

za sucha ≥ 0,08 
po 48 hodinách namáčení ve vodě 
a 2 hodinách schnutí na vzduchu  
(T = +23 °C, rel. vlhk. vzd. = 50 %) 

≥ 0,08 

po 48 hodinách namáčení ve vodě 
a 7 dnech schnutí na vzduchu  
(T = +23 °C, rel. vlhk. vzd. = 50 %) 

≥ 0,08 

 

hlavní složky: polymerní pojivo, křemičitá plniva a kalcitová plniva, celulóza 
 
4. Příprava povrchu izola čního obkladu k nanášení základní omítky  

Vhodným podkladem jsou tepelně izolační desky z expandovaného polystyrénu. Dva dny po nalepení obrousíme 
případné nerovnosti izolačního obkladu (brusný papír č. 16). Ke kontrole nerovností používáme lať délky 3 m, mezera 
mezi kontrolní latí a izolací nesmí být větší než 10 mm. Pokud je potřeba, obklad před nanesením spodní vrstvy základní 
omítky přikotvíme plastovými hmoždinkami s trnem. 
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5. Příprava JUBIZOL DISPERZNÍ MALTY  k nanášení  

Pokud během dopravy došlo k segregaci (oddělení, sednutí) maltové směsi, před použitím ji promícháme, jiná zvláštní 
příprava před nanášením není potřebná. 
 
6. Zabudování lep icí malty do základní vrstvy tepeln ě izolačních systém ů 

Na nárožích objektu a na okrajích špalet nejprve do tenké vrstvy malty uložíme výztužné úhelníky a na rohy fasádních 
otvorů stejným způsobem umístíme diagonální výztuž (čtverce plastifikované skelné mřížky velikosti cca 50 x 50 cm). 
Následuje celoplošné nanesení spodní vrstvy základní omítky, do níž se uloží plastifikovaná skelná mřížka s přesahy na 
délku i na šířku nejméně 10 cm. K nanášení malty používáme zubové nerezové hladítko (velikost zubů 
cca 8 mm x 8 mm). Tloušťka spodní vrstvy základní omítky po zabudování výztužné mřížky musí být přibližně 2,5 mm. 
Po dvou až třech dnech naneseme druhou vrstvu malty v tloušťce cca 0,5 mm a povrch co nejlépe vyrovnáme hladítkem. 
Po dalších dvou dnech schnutí je povrch základní omítky vhodný pro nanášení závěrečné povrchové úpravy (aplikace 
předepsaného podbarvení a dekorativní omítky). Práce se provádějí při teplotách +5 až +35°C. Ve fázi nanášení, schnutí 
a tvrdnutí základní omítky je nutné chránit fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem 
(za normálních podmínek – T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 % je taková ochrana nutná nejméně 24 hodin; k zakrytí 
použijeme vhodné fasádní závěsy)! 
 
Práce je možné provádět pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu 
a stěnového podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, re lativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před 
srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy (za normálních podmínek –
 T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 % nejmén ě 24 hodin), avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru 
(> 30 km/h) tyto práce provádět. 
 
Přibližná resp. průměrná spotřeba na vrstvu celkové tloušťky cca 2,5 mm: 
JUBIZOL DISPERZNÍ MALTA            3,75 kg/m2 
 
7. Čišt ění nářadí, nakládání s odpadem  

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou. 
 
Nepoužitou suchou směs lze uchovat pro případné pozdější použití. Ztvrdlé zbytky odložte na skládku stavebního 
(klasifikační číslo 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu. 
 
Nepoužité pastovité zbytky nevylévejte do kanalizace, vodotečí nebo do země, ani je neodstraňujte společně 
s domovním odpadem. Smíchejte je s cementem (lze přidat ztvrdlé zbytky malty, písek nebo piliny) a ztvrdlé je odložte na 
skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu. 
 
Očištěné obaly lze recyklovat. 
 
8. Pokyny pro bezpe čné zacházení  

Dbejte obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. fasádních a malířských prací. Použití zvláštních 
osobních ochranných prostředků není potřené. 
 
9. Skladování, p řepravní podmínky a trvanlivost  

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah d ětí; chraňte před přímým slunečním 
zářením, NESMÍ ZMRZNOUT! 
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: 18 měsíců. 
 
10. Kontrola kvality  

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. 
Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality je průběžně ověřováno ve vlastních laboratořích, občasně také 
v Zavodu za gradbeništvo v Lubljani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Zajišťuje ho 
také v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001. Kontrolu zdravotní nezávadnosti 
vytvrzeného výrobku na stěnovém nebo jiném povrchu provedl Inštitut za varstvo okolja v Zavodu za zdravstveno varstvo 
v Mariboru – výrobek byl zhodnocen jako vyhovující a zdraví neškodný. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány 
slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je 
doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. 
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11. Ostatní informace  

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly 
dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu 
nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších 
změn a doplňků. 
 
Označení a datum vydání: TRC-628/08-bg-cze, 10. 12. 2008 
 
 
 
 
 
 
JUB a.s.  
 
Masarykova 265 
399 01 Milevsko 
Česká republika 
 
T: +420 382 521 187 
F: +420 382 521 810 
E: jub@jub.cz 
I: www.jub.cz 

Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 
 


