
    

 

 

 

 

 

Prehlásenie: 
 
 
 
 

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o. týmto prehlasuje, v nasledovných systémoch: 
 
Ceresit Ceretherm Popular, 
Ceresit Ceretherm Universal EPS, 
Ceresit Ceretherm Classic, 
Ceresit Ceretherm Premium, 
Ceresit Ceretherm Visage, 
Ceresit Ceretherm Impactum 
Ceresit Ceretherm Express, 
 
je možné v súlade s podmienkami uvedenými v príslušnom technologickom predpise použiť 
nasledovné typy EPS-F tepelnoizolačné platne s obsahom grafitu: 
 
Isover EPS 70 Greywall  
Polyform EPS 70 NEO  
Polyform EPS 80 NEO 
Easyterm EPS 70 NeoTerm 
Bachl Extrapor 70 F 
Styrotrade Styrotherm Plus 70 
Styrotrade Styrotherm Plus 100 
Austrotherm EPS F Grafit 
Austrotherm EPS 70 F Grafit 
Austrotherm EPS 80 F Grafit + Reflex 
Arbet PL fasada system Grafit 
 

Použitie ako aj samotná montáž smie byť realizovaná len v  súlade s aktuálnym technologickým 
predpisom pre konkrétny systém.  

Na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných platní vyrobených z EPS s obsahom grafitu 
odporúčame používať lepiace a stierkovacie malty s vyšším podielom prísad (Ceresit Ceretherm CT 80, 
CT 83, CT 84, CT 85, CT 87, CT 100), ktoré zabezpečia lepšie počiatočné prilepenie platne o podklad. 
Lepenie EPS izolačných platní s obsahom grafitu pomocou lepiacej malty Ceresit ZU je možné, ale iba 
pri dodržaní všetkých obvyklých zásad pre prácu s  uvedeným izolantom a po konzultácii s našim 
obchodno-technickým poradcom. Vzhľadom na špecifické vlastnosti uvedeného izolantu však 
odporúčame všeobecne používať len lepiace malty s vyšším podielom prísad.   

Izolačné platne z EPS-Grafit je možné použiť len pre fasády s farebným odtieňom povrchovej 
úpravy ktorej HBW bude viac ako 25. 

Pri práci s EPS-F s obsahom grafitu dbajte na odporúčania pre prácu s EPS-F s obsahom grafitu 
uvedené v „Lepenie EPS-F Grafit do ETICS“. 

 



    

 

 

 

 
Toto odporúčanie vychádza z našich najlepších vedomostí a skúseností. Akékoľvek odchýlky kvality 
podkladu, konzultujte s našimi obchodno-technickými zástupcami. 
 
U spracovateľov a realizátorov predpokladáme základné zručnosti a vedomosti na úrovni obvyklej pre 
vykonávanie remesla.  

 
 
V Bratislave 31.05.2016 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ing. Slavomír Vician 
Product manager 

 

 


