
KONDENZACE VLHKOSTI 
V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM 
SYSTÉMU

ÚVOD

V lánku se zam ím p edevším 
na pravd podobné p í iny 
vlhkostních problém  v kontaktním 
zateplovacím systému realizovaném 
p i rekonstrukci a nástavb  
rodinného domu v Plzni (viz obr. 
01).

POPIS RODINNÉHO DOMU

P vodní zdivo v p ízemí je 
z plných pálených cihel. Pro 
novou nástavbu jsou použity 
d rované cihly Porotherm 30 AKU 
Z ProÞ . D m je zast ešen šikmou 
st echou sedlového tvaru. Pro 
skladbu st ešního plášt  je použit 
nadkrokevní systém TOPDEK 
s tepelným izolantem TOPDEK 022 
PIR tlouš ky 160 mm, který je kotven 
do d ev ného krovu.

HISTORIE REALIZACE 
P ÍSTAVBY A REKONSTRUKCE 
DOMU

V roce 2018 se realizovaly veškeré 
vlhké procesy v interiéru, p edevším 
vnit ní omítky a betonáž podlah. 
Ve stejném roce se do domu 
nast hoval investor a za al d m 
využívat. Kontaktní zateplovací 
systém se realizoval rovn ž v roce 
2018, ale díky nízkým teplotám 
nebyl zcela dokon en. Chyb la 
Þ nální omítka jižní fasády (obr. 2). 
A práv  na povrchu fasády 
opat eném jen základní vrstvou bez 
Þ nální omítky byly v zimním období 
dob e patrné vlhké skvrny. Byli jsme 
požádáni o technickou konzultaci. 

POPIS VLHKOSTNÍ PORUCHY

Dle sd lení investora se p i 
prvních venkovních teplotách pod 
0 °C za aly tvo it vlhkostní mapy 
na výztužné vrstv  kontaktního 
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 01| Pohled na rodinný d m

 02| Orientace rodinného domu v i 
sv tovým stranám

 03| Vlhké mapy na výztužné vrstv

 04| Vlhké mapy na výztužné vrstv

 05| Schéma provedení kontaktního 
zateplovacího systému a polohy 
prvk  v obvodové nosné 
konstrukci

 06| Vzduchové dutiny mezi 
obvodovými ráme ky lepidla

 07| Kontaktní zateplovacímu systém 
DEKTHERM s omítkou na vn jším 
povrchu zdiva 

zateplovacího systému v návaznosti 
fasády na d ev né palubkové 
bedn ní p esahu st echy (obr. 03 
a 04). Zárove  investor trval na tom, 
že vlhkostní poruchy nebyly vázány 
na deš ové ani na sn hové p ehá ky.

PR ZKUM STAVBY

P i prvním pr zkumu stavby bylo 
velmi chladné po así, ale nepršelo. 
Na fasád  pod podbitím p esahu 
st echy byly vlhké mapy. V interiéru 
byla cítit zvýšená vlhkost. P i 
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bylo v celé ploše opat eno 
celoplošnou omítkou (viz obr. 07). 
K významnému zlepšení by také 
p isp lo použití p ístrojových krabic, 
které jsou vybaveny membránou 
pro vzduchot sný prostup 
elektrokabel , samoz ejm  za 
p edpokladu správného osazení do 
otvor  ve zdivu.

Ov ené typizované skladby 
stavebních konstrukcí jsou uvedeny 
v katalogu Skladby a systémy 
DEK a v online aplikaci STAVEBNÍ 
KNIHOVNA DEK https://deksoft.eu/
www/bimplugin/. Konstruk ní detaily 
k nim jsou k dispozici projektant m 
a architekt m na webové stránce 
programu technické podpory 
DEKPARTNER www.dekpartner.cz 
a ve zmín né online aplikaci.

<Bc. Martin Hittman>

prohlídce interiéru byla zam ena 
poloha elektrických zásuvek 
a vývod  potrubí k otopným t les m.

Poloha vlhkých map na fasád  
p dorysn  korespondovala 
s pozicemi zásuvek a prostup  
potrubí topení v obvodové nosné zdi 
(viz obr. 05) jen byly v jiné výškové 
úrovni.

Díky tomuto zjišt ní se nabízela 
otázka, jakým zp sobem je 
ešena vzduchot snost obvodové 

konstrukce a jakým zp sobem jsou 
ut sn ny prostupy v obvodové zdi.

Majitel domu p edal informaci, že 
byly otvory pro p ístrojové krabice 
vyvrtány jádrovým vrtákem do zdi 
a otvory pro rozvod teplovodního 
potrubí „vysekány“ bouracím 
kladivem. Pro zásuvky byly použity 
standardní p ístrojové krabice bez 
vzduchot snicí membrány, které 
byly osazeny do sádry. Drážky pro 
vedení teplovodního potrubí byly 
po montáži izolovaného potrubí 
zahozeny jádrovou omítkou.

PR ZKUM KONTAKTNÍHO 
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Pro potvrzení souvislosti mezi 
polohou p ístrojových krabic, 
prostup  potrubí a vlhkých map, 
byly provedeny v místech s vlhkostí 
sondy do kontaktního zateplovacího 
systému. Zjistilo se, že vn jší povrch 
obvodového zdiva není omítnut. 
Poslední desky p nového fasádního 
polystyrenu jsou Þ xovány kombinací 
lepicí p ny a mechanického 
kotvení. Zbytek zateplení je lepen 
cementovým lepidlem aplikovaným 
v ráme cích na obvodu desek 
a v ter ích op t v kombinaci 
s mechanickým kotvením. Tlouš ka 
vrstvy cementového lepidla i lepicí 
p ny byla v míst  sondy mezi 
10 – 20 mm. Sondami se zárove  
ukázalo, že obvodové ráme ky 
jsou mnohde p erušované a nejsou 
vzájemn  propojeny. Díky tomu 
vznikají pr b žné dutiny mezi 
obvodovým zdivem a tepelným 
izolantem (viz obr. 06).

Na schématu na obr. 05 je 
vyzna eno, jak se m že teplý 
vlhký vzduch z interiéru dostat do 
kontaktu s chladn jší konstrukcí 
a chladn jším vzduchem z exteriéru, 
kde dochází ke kondenzaci.

V tomto p ípad  vzduch z interiéru 
vstupuje net snými prostupy 
a elektroinstalací do dutin a spár 
v obvodovém zdivu a proniká do 
úrovn  lepicí vrstvy fasádního 
systému. Mezi ter i a mezerami 
v ráme cích z cementového lepidla 
stoupá vzh ru až ke spá e mezi 
fasádním izolantem a p esahem 
st ešního plášt . K vertikálnímu 
pohybu vlhkého vzduchu p ispívá 
i možnost obcházení ráme k  
lepidla p es volné sty né spáry 
zdicích prvk .

ZÁV R

Popsaný p ípad potvrzuje d ležitost 
vzduchot snosti u moderních 
staveb. Lze odhadovat, že 
by popsané problémy v bec 
nenastaly, pokud by obvodové 
cihelné zdivo p ed montáží 
kontaktního zateplovacího systému 
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