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düfa Stavebné lepidlo OK1000 
tenkovrstvá cementová malta (pre systémy ETICS) 

 
 
POPIS PRODUKTU 
  

Druh materiálu a jeho 
použitie: 

Cementová lepiaca a armovacia hmota určená k: 
 Lepeniu dosiek z expandovaného penového polystyrénu (EN 13 163) 

a z minerálnej vlny (EN 13 162) s pozdĺžnym i kolmým vláknom pri 
vykonávaní kontaktného zateplenia budov (ETICS) 

 Pre vykonávaní výstužnej (základnej) vrstvy v zatepľovacom súvrství 
na vyššie uvedených podkladoch. 
Táto lepiaca a stierková hmota je súčasťou systému düfa Therm 
certifikovaných podľa smernice ETAG 004. Rešpektujte pokyny pre 
spracovanie a aplikáciu podľa Montážneho návodu pre tieto 
systémy! 

  

Zloženie: zmes šedého cementu, triedeného kremičitého piesku a zušľachťujúcich 
chemických prísad 

  

 

SPRACOVANIE 
  

Príprava podkladu pre 
lepenie dosiek: 

Podklad musí byť suchý, rovný (doporučujeme max. 10 mm /1m, lepšie 20 
mm/ 2m), dostatočne pevný, objemovo stály a súdržný, zbavený všetkých 
nečistôt, biologického napadnutia a rovnomerne nasiakavý. Vhodným 
podkladom sú omietnuté i neomietnuté steny z tehál, tvárnic či betón. Pri 
pochybnostiach o kvalite podkladu vykonajte terénnu odtrhovú skúšku napr. 
nalepením polystyrénového bloku (min. súdržnosť 0,08 MPa - popr. 
porušenie v izolantu / odporúčaná prídržnosť 0,25 MPa). Savé alebo mierne 
nesúdržné podklady penetrujte vhodnou systémovou penetráciou düfa, 
ProfiTec alebo Komfort. Hmotu nepoužívajte k lepeniu na podklady z kovu, 
plastu, laminátov, živíc, z dreva a podklady na báze drevenej hmoty či s jeho 
podielom. 

  

Miešanie hmoty: Pri spracovaní je nutná teplota prostredia, podkladu a súčasti ETICS 
v rozsahu od +5°C do +25°C. Zmiešajte hmotu s čistou studenou vodou 
v pomere 0,19 – 0,21 lit. na 1 kg (tj. 4,75 – 5,25 lit. vody na 25 kg vrece zmesi) 
na pastovitú homogénnu hmotu. Dodržte pomer miešania. Po premiešaní 
nechajte hmotu 8 – 10 minút odstáť, aby došlo k aktivácií obsahovaných 
chemických komponentov v hmote a opäť premiešajte. Hmotu 
premiešavajte príležitostne i počas doby spracovania, nedolievajte však už 
žiadnu vodu. Je zakázané pridávať ďalšie prísady! Zatuhnutú zmes nie je 
možné znovu riediť a ďalej použiť. Správne zamiešaná hmota sa po nanesení 
zubovou stierkou nesmie roztekať a musí si podržať tvar stierky. Pri použití 
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rotačného miešadla neprekračujte 200 ot./min. Vrtuľu miešadla držte stále 
pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). 

  

Lepenie izolačných 
dosiek: 

Lepenie dosiek k podkladu sa vykonáva bodovo (zníženie difúzneho odporu) 
alebo celoplošne (zvýšenie kontaktnej plochy). Lepiaca hmota sa nanáša 
s dôkladným zatrením na rub dosky po celom obvode a v 3 bodoch veľkosti 
dlane v pozdĺžnej osi (platí pre formát dosky 500 x 1000 mm). Pri doskách 
z minerálnej vaty doporučujeme vopred vtlačiť do povrchu dosky redšie 
lepidlo a následne k lepeniu použiť hmotu štandardnej konzistencie. Dosky 
s kolmým vláknom lepíme vždy celoplošne, najlepšie s aplikáciou lepidla na 
dosku i podklad. Potom dosku usaďte a pritlačte k podkladu. Kontaktná 
plocha dosky s podkladom musí byť min.40% plochy dosky. Dosky kladieme 
vzostupne na väzbu a na doraz (špáry musia byť bez hmoty, z dôvodu 
eliminácie tepelných mostov). Pri realizácii kontaktného zateplenia poistite 
funkciu lepidla vždy použitím tanierových hmoždiniek podľa projektu. 

  

Vytváranie výstužnej 
vrstvy: 

Pri realizácii výstužnej vrstvy a min. 48 hod. potom je nutné zaistiť teplotu 
podkladu a okolného prostredia od +5°C do +25°C. Armovaciu vrstvu 
aplikujte najskôr 36 hod. po nalepení dosiek. Nevykonávajte aplikáciu za 
priameho slnka a v silnom vetre. Vopred vykonajte diagonálnu výstuž 
exponovaných miest (rohy, otvory apod.). Rozotrite nános lepiacej hmoty na 
pripravený podklad s primeraným pritlačením hmoty rovnou stranou 
hladítka. To zabezpečí napojenie hmoty na podklad a zaistí požadovanú 
prídržnosť. Následne zaistite potrebné plošné množstvo hmoty prečesaním 
zubovou stranou hladítka so zubom 10 - 12 mm. Potom vložte sklotextilnú 
výstužnú sieťovinu s protialkalickou úpravou (doporučené Vertex R131 
A101). Sklotextilní sieťovinu vtlačujte od stredu pásu ku kraju, aby 
nedochádzalo k jeho nariaseniu. Doplňte potrebné množstvo hmoty a 
uhlaďte dlhším hladítkom. Cieľom je súvislá vrstva tl. 3 – 5 mm s výstužnou 
sieťovinou v 1/3 hrúbke u vonkajšie povrchu. Je zakázané plošné brúsenie 
stierky, lokálnej nerovnosti (stopy po naťahovanie apod.) zrazte širšou 
špachtľou až po zatuhnutí stierky. Vrstvu chráňte min. 24 hod. pred dažďom! 
V prípade nároku na vyššiu mechanickú pevnosť armovacou vrstvou 
vykonajte rovnakým spôsobom s technologickou prestávkou max. 6 hodín 
druhú výstužnú vrstvu so sklotextilnou sieťovinou. Pred následným 
nanášaním pastovitých hmôt tvoriacich finálnu povrchovú úpravu 
doporučujeme vyzrievanie výstužnej vrstvy min. 7 – 10 dní. 

  

Orientačná spotreba 
lepiacej hmoty: 

Lepenie polystyrénových dosiek: 3–5 kg/m2 podľa rovnosti podkladu a 
technológie lepenia 
Vytváranie výstužnej vrstvy: 3,5–6 kg/m2 podľa hrúbky armovacej vrstvy a 
druhu izolantu 

  

Upozornenie: Pri styku mokrého cementu, čerstvého betónu, alebo malty s kožou môže 
dôjsť k podráždeniu, vzniku dermatitídy alebo poleptaniu. Môže dôjsť 
k poškodeniu výrobkov z hliníku a ďalších neušľachtilých kovov. 

  

Čistenie nástrojov: po použití dôkladne očistiť vodou 



 

Technologický list 
 
 

 

 
3/3 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: papierové vrecia s PE vložkou 25 kg 
  

Skladovanie: Skladujte v chladnom a suchom prostredí na palete alebo drevenom rošte v 
pôvodnom neporušenom obale. Použiteľnosť 1 rok od dátumu výroby, 
uvedenom na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 
 


