
 

Návod na montáž SILCA 250 KM 

Pre použitie ako tepelná izolácia a murivo podľa normy DIN 18895/DIN EN 13229 a podľa odborných 

stavebno-remeselných noriem pre stavbu krbov, krbových a kachľových pecí. 

 

Príprava podkladu:  

Pri novostavbe musí byť murivo natoľko vyschnuté, aby sa v jadre steny nevyskytovala nahromadená 

prebytočná vlhkosť. Plochu, ktorá sa bude izolovať, je potrebné zásadne zbaviť nečistôt, voľných 

častíc, nerovností z malty a látok, ktoré znižujú priľnavosť dosiek. Podklad musí byť suchý, čistý, 

nosný, ľahko nasiakavý a pokiaľ možno čo najrovnejší. Sadrový podklad nie je bez zodpovedajúcej 

predbežnej prípravy vhodný k lepeniu. 

 

Inštalácia dosiek SILCA 250 KM: 

Tepelnoizolačné dosky SILCA 250 KM je možné rezať, vŕtať a obrábať bežnými nástrojmi na 

spracovanie dreva.  

Pokiaľ sú tepelnoizolačné dosky SILCA 250 KM použité súčasne ako murivo a tepelná izolácia, musia 

mať minimálnu hrúbku pri jednovrstvovom osadení 60 mm a pri viacvrstvovom osadení 30 mm.  

Pre lepenie tepelnoizolačnej dosky SILCA 250 KM sa musí zásadne používať lepidlo SILCADUR HFS, 

resp.  SILCACON (suchá zmes). Lepidlo sa musí skladovať v suchu a chránené pred mrazom. Lepidlo 

musí byť spracované iba pri teplotách ≥10 °C. Pred použitím je nutné lepidlo SILCADUR HFS (6,5kg) 

premiešať, v prípade balenia v plastovom obale (0,9kg) prehmatať. Správna konzistencia spracovania 

je nastavená už vo výrobe. Na plochách, ktoré sa budú lepiť sa nesmie nachádzať mastnota, ani olej. 

Je potrebné odstrániť hrubý prach. Vzhľadom k vysokej kapilárnej aktivite sa odporúča ešte pred 

nanesením lepidla navlhčiť lepiace plochy tepelnoizolačných dosiek vodou. K tomu je najvodnejšia 

štetka a pod. Množstvo nanesenej vody predstavuje 300 – 400 g/m2 .  

Pre nanášanie lepidla je vhodná ozubená stierka s trojhrannými zubmi, vysokými 4 mm. Pri použití 

lepidla v plastovom obale 0,9kg vytlačíme veľkú "húsenicu". Nanášané množstvo je treba zvoliť tak, 

aby pri pritlačení mohlo lepidlo medzi doskami mierne pretekať. Tepelnoizolačné dosky SILCA 250 

KM sa musia lepiť navzájom pokrytím celej plochy a plného spoja. Preplátovanie spoja musí byť 

minimálne 100 mm. Hrúbka škáry nesmie prekročiť 4 mm.  

Vylomené diely dosky musia byť nahradené opäť len tepelnoizolačnými doskami SILCA 250 KM, 

pretože vyplnenie poškodených miest lepidlom by mohlo viesť k vytvoreniu tepelného mostu. Doba 

tuhnutia lepidla SILCADUR HFS, resp. SILCACON (suchá zmes) je v závislosti na teplote v miestnosti 

približne 24 hodín. Tepelné zaťaženie je prípustné najskôr po troch dňoch. Nástroje je možné čistiť 

vodou pokiaľ ešte nie je lepidlo zaschnuté. Nástroje ako je napríklad ozubená stierka, môžu byť v 

prípade že lepidlo zaschlo čistené mechanicky.  

Pri montážach vykonávaných na stenu je potrebné dodržať nasledujúce inštrukcie: 

Pokiaľ je povrch pevný, bez odlupujúcich sa vrstiev, môžu byť tepelnoizolačné dosky SILCA 250 KM 

lepené bodovo. Lepené miesta o priemere približne 100 mm by mali byť rozmiestnené v rastrovom 

odstupe najviac 30 cm.  

Na steny, ktoré sú pokryté sadrokartónovými doskami typu B, alebo F podľa nemeckej normy DIN 

18180 (Gypsum plasterboards - Types and requirements), nesmú byť tepelnoizolačné dosky SILCA 

250 KM nalepené. V tomto prípade je potrebné dosky predvŕtať a upevniť pomocou vhodného 

spojovacieho materiálu. Maximálna vzdialenosť upevňujúcich prvkov by mala byť 30 cm.  

Zmeny technických údajov vyhradené. 

 

 

 


