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1. Systém zvukově izolačních omítek fade®
Systém zvukově izolačních omítek fade® – Albus poskytuje zákazníkům bezespárý zvukově izolační strop s výbornou
zvukovou absorpcí spolu s možností výběru mezi strukturovaným nebo ultra hladkým povrchem v jakékoli barvě.

a.

Název systému
fade® Acoustic – Albus

b. Oblasti použití
Stropy a stěny

c.

Materiály
Zvukově izolační omítka:

fade® Acoustic - Albus
Lehce strukturovaná nebo hladká, odolná proti nečistotám, antistatická, mikroporézní, s možností broušení
Světelná odrazivost: až 80%*1
Standardní barva: bílá - Nejbližší NCS color S 0300-N
Zrnitost: 0.7mm
Akusticky pohltivé desky:
Minerální vata je být vyrobena s použitím minimálně 40 % recyklovaného materiálu a znovu použitelných
odpadních produktů z výroby.
Vata spolňuje požadavky Poznámky Q evropského Nařízení 1272/2008, které zajišťuje, že vlákna jsou biologicky
rozložitelná.
Dostupné tloušťky desek: 15/20/25/40 mm
1
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Speciální pružinové podložky a šrouby fade®:
Speciální pružinová podložka fade®.
Všechny použité šrouby jsou dolné proti korozi.
Schválené lepidlo:
fade® Special Adhesive, 10kg
Samolepicí speciální páska ze skelných vláken
fade® Special Joint Tape

d. Vlastnosti

e.
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-

ultra hladká povrchová úprava

-

Lze barvit rozsáhlou škálou barev (NCS/RAL)

-

Výborná absorpce zvuku

-

nízká montážní výška

-

Monolitické, beze spojů a bez espar

-

Nehořlavý (A2s1d0 podle EN 13501, třída A podle ASTM E84)

-

Žádný růst plísní

-

Nevyžaduje údržbu a snadno se opravuje

-

Rychlá a snadná montáž.

Vhodné podklady
-

běžná sádrokartonová deska

-

kovový sádrokartonový roštový systém MF isntalovaný osově po 400 mm nebo jemu podobný

-

Beton

-

Dříve natřené podklady

-

Dřevěné rámové konstrukce
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2. Podmínky pro montáž a skladování
Jedná se o kvalitní omítkový systém, který lze instalovat na stropy a zdi a díky skvělým absorpčním vlastnostem pohlcuje
nežádoucí hluk v mnoha různých prostředích.
Systém lze aplikovat prakticky na jakýkoli povrch včetně rovných a zakřivených stěn, úzkých rohů a klenutých kopulí,
čímž nabízí flexibilnější a šetrnější alternativu k tradičním zvukově izolačním řešením, jako jsou rastrová řešení akusticky
pohltivých desek.
Systém může být nabarven jakoukoli dostupnou RAL nebo NCS barvou.
Systém akustické omítky fade® spojuje vysokou estetiku a akustický výkon, díky čemuž je vhodný pro širokou škálu
staveb, od historických budov až po luxusní obytné, obchodní a vzdělávací prostory.
Připomínáme Vám, že tento technický list systému je obecným návodem k tomu, jakým způsobem se systém instaluje,
a před provedením jakékoli operace doporučujeme prostudovat konkrétní technické rady.
Úplné technické informace jsou k dispozici u vašeho místního certifikovaného technika fade® nebo u společnosti fade®
Acoustic Ceilings.
Upozorňujeme, že systém akustické omítky fade® mohou instalovat pouze technici schválení společností fade®.

a.

Podmínky pro montáž
Podmínky na místo projektu
Technik musí zajistit, aby místo stavby bylo řádně vytápěno (pokud se montáž provádí v chladném prostředí) a aby
bylo možné v případě potřeby místo realizace odvlhčit (pokud se montáž provádí v horkém a vlhkém prostředí).
Montáž se doporučuje provádět při teplotách nad 4°C.
Poznámka:
V chladných nebo vlhkých podmínkách potřebuje akustická omítka delší dobu pro zaschnutí a v některých
případech může omítka vysycháním popraskat „zevnitř“ i zvenku.
Stavba musí být vodotěsná, aby nedocházelo k průsakům vody, ničícím systém zvukově izolační omítky.
Na místě projektu musí být přístup k čisté tekoucí vodě.
Při montáži systému v budovách, kde existuje riziko pohybu osob na staveništi kvůli skladování materiálu, musí
montér učinit nezbytná opatření.
Podklad
Vhodné podklady jsou:
Běžné sádrokartonové desky, MF kovový sádrokartonový roštový systém nebo podobný instalovaný osově po 400
mm, beton, dříve natřené podklady, dřevěné nebo ocelové rámové konstrukce instalované osově po 400 mm
Poznámka:
Pokud montáž vhodného podkladu provádějí jiní, musí se montér před instalací akusticky pohltivých desek
ujistit, že je daný podklad přijatelný, s konstrukcí osově po 400 mm a zcela zarovnaný.
Jsou-li akustické desky montovány lepidlem na předem natřený podklad, musí montér zajistit, aby přilnavost
podkladu byla vhodná pro montáž.
Pokud jsou akustické desky montovány „přímo na rošt“, musí montér zajistit, aby budova nebo konstrukce
mezi podlahami byla vzduchotěsná, aby se zabránilo usazování prachu na hotovém stropě.

Akusticky pohltivé desky
5
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Montér musí zajistit, aby byly zvukově izolační desky před aplikací akustické omítky po celou dobu chráněny před
přímým i nepřímým slunečním zářením. Pokud jsou akusticky pohltivé desky vystaveny přímému nebo nepřímému
slunečnímu záření, hrozí změny zabarvení či odbarvení jádra akusticky pohltivých. Po nanesení první vrstvy zvukově
izolační omítky již vystavení přímému slunečnímu záření nepředstavuje problém.
Poznámka:
- Montér musí zajistit, aby byla akustická omítka nanesena ihned po montáži akusticky pohltivých desek, aby se
předešlo problémům z důvodu vystavení přímému nebo nepřímému slunečnímu záření.
Akustická omítka
Akustická omítka fade® je dodávána již namíchaná v nádobách. Je možné, že bude třeba do omítky přidat vodu a
před aplikací znovu promíchat. Množství vody, které je třeba přidat do zvukově izolační omítky, závisí na použitém
stříkacím stroji.
Poznámka:
Pokud je akustická omítka stříkána přímo na sádrokarton, ujistěte se, že byl sádrokarton před nástřikem
opatřen základním nátěrem. Pokud není aplikován základní nátěr, může dojít ke změnám barvy.
Montér se musí ujistit, že každá vrstva akustické omítky fade® je zcela suchá, než na ni nanese novou vrstvu
akustické omítky. Pokud tak neučiní, může dojít k popraskání akustické omítky.
Barevná akustická omítka (fade® Acoustic – COLOR)
Barvivo se dodává v lahvích. Světlé barvy jsou plněny do 100-250ml lahví, zatímco výrazné barvy jsou plněny do
500-1000ml lahví. Lahve by měly být přimíchány do akustické omítky podle pokynů vašeho místního distributora
nebo společnosti fade® Acoustic Ceilings.
Poznámka:
Montér musí zajistit důkladné promíchání barviva s akustickou omítkou.
Zajistěte, aby osoba odpovědná za místo projektu vždy schválila barevný povrch před zahájením montáže, a to
buď pomocí vzorové instalace, nebo dotazem společnosti fade® Acoustic Ceilings na poskytnutí barevného
vzorku s přesnou povrchovou úpravou, které chcete dosáhnout.

b. Skladování
Akustická omítka
Vždy skladujte v nádobách, které jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako originální nádoba používaná společností
fade® Acoustic Ceilings. Nádoby, které byly otevřeny, musí být znovu pečlivě uzavřeny a uloženy ve svislé poloze,
aby nedocházelo k vytékání.
Skladovací teplota: Při teplotách nad bodem mrazu a v suchu
Trvanlivost: 12 měsíců
Akusticky pohltivé desky
Vždy skladujte mimo dosah přímého a nepřímého slunečního záření, aby nedošlo k prokreselní jádra a poškození
zvukově izolačních desek.
Skladovací teplota: Při teplotách nad bodem mrazu
Trvanlivost: 12 měsíců
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c.

Kontrola a schválení

Při kontrole hotového akustického omítkového systému pro účely schválení vezměte, prosím, na vědomí, že
kontrola by měla být v souladu s normou BS EN 13914 -2, která doporučuje, že práce by měly být, pro účely
schválení, kontrolovány z pozic běžně využívaných v daných prostorách. To je obvykle od vstupních dveří a ze středu
místnosti v domě a ve větších prostorách ze vzdálenosti asi 2 m od povrchu.

3. Typy montáž
Přímá montáž (typ A)
Akusticky pohltivé desky se montují přímo na podklad buď
schváleným lepidlem, nebo
mechanicky upevněním speciálními pružinovými podložkami fade®.
Pokud jsou akusticky pohltivé desky montovány pomocí lepidla, vyzkoušejte přilnavost podkladu a před instalací
podklad očistěte.
Je na montérovi, aby zajistil, že je na zvolený podklad možné použít lepidlo jako metodu montáže.
Přímo na rošt (typ E)
Akusticky pohltivá deska je montována přímo na kovový sádrokartonový roštový systém MF osově po 400 mm
nebo podobný, pomocí speciálních pružinových podložek fade®.
Při montáži přímo na rošt musí montér zajistit, že je budova vzduchotěsná, aby se zabránilo usazování prachu z
důvodu proudění vzduchu skrze systém akustické omítky s otevřenými póry.
Akustická omítka fade® bez akusticky pohltivé desky
Akustická omítka se stříká přímo na napenetrovaný sádrokartonový nebo betonový podklad v celkové tloušťce 3
mm.
Montér se musí před nástřikem omítky ujistit, že všechny praskliny nebo prohlubně v podkladu byly vyplněny.
Vhodné podklady:
Běžná sádrokartonová deska

7

-

Kovový sádrokartonový roštový systém instalovaný osově po MF 400 mm nebo jemu podobný

-

Beton

-

Dříve natřené podklady

-

Dřevěný/ocelový roštový systém instalovaný osově po MF 400 mm nebo jemu podobný
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4. Montáž a následná péče
Toto je obecný návod na montáž systému. V návodu je popsána pouze montáž systému akustické omítky fade®.
Informace o vhodných podkladech a jak správně montovat podklady (např. kovový rošt MF) naleznete mezi našimi
konstrukčními detaily nebo v naší knihovně DWG nebo se poraďte s místním distributorem fade®.
Poznámka:
Aby se zabránilo usazování prachu na povrchu z důvodu proudění vzduchu, doporučujeme před montáží systému přímo
na rošt zkontrolovat vzduchotěsnost budovy.

a.

Standardní montáž
-

Vhodný podklad:
Provedeno jinými

-

Akusticky pohltivá deska:
Akusticky pohltivé desky jsou instalovány na vhodný podklad těsnými spoji. Instalace může být provedena s
použitím schváleného lepidla nebo mechanicky pomocí šroubů a speciálních pružinových podložek fade® (400
mm osově).

-

Samolepicí speciální páska ze skelných vláken:
Speciální spojovací páska fade® se aplikuje na spáry v akustické omítce. Případné nerovnosti a prohlubně od
pružinových podložek jsou vyplněny a vyrovnány akustickou omítkou.
* Tento krok může být nutné opakovat, jakmile omítka zaschne a dokud nebude dosaženo zcela vyrovnaného povrchu bez prohlubní či
nerovností.

Nástřikem nanášená akustická omítka se po zaschnutí lehce obrousí, aby se odstranily případné nerovnosti
-

Nástřik:
Akustická omítka se nanáší nástřikem ve dvou vrstvách a je jemně stěrkována. Celková tloušťka obou vrstev
omítky by měla být 3-4 mm. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte omítku zcela zaschnout.

-

Konečná úprava:
Pro zcela hladký povrch obruste celý povrch, dokud nebudete spokojeni.

Údržba, čištění, opravy a obnova:
Údržba:
Systém nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Rozsah, v jakém jednotlivé povrchy vyžadují čištění nebo obnovu,
se liší v závislosti na působení nečistot, kouře atd. Akustická omítka se nenabíjí statickým nábojem, a proto se na ní
neusazuje prach nebo vzdušné nečistoty.
Čištění:
Povrch lze čistit suchým měkkým kartáčem nebo proudem stlačeného vzduchu. Použití vody nebo čisticí kapaliny
povede k ucpání porézní struktury a následnému snížení schopnosti pohlcování zvuku.

Opravy:
8
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Skvrny nebo jiná poškození, která pronikla na povrch a nelze je předchozími způsoby odstranit, lze opravit
nanesením tenké vrstvy zvukově izolační omítky na zapuštěnou skvrnu nebo poškozené místo.
Akustickou omítku nanášejte šetrně a neaplikujte ji na skvrnu nebo poškozené místo používáním velké síly.
Pokud byl povrch původně broušený, opravované místo po zaschnutí nanesené akustické omítky lehce obruste.
Pokud byl povrch původně stěrkovaný, naneste a stěrkujte akustickou omítku na zapuštěnou skvrnu nebo
poškozené místo, aby vypadala jako stávající povrch.
Opětovné nanesení a obnova povrchu:
V nevlídném prostředí nebo po několika letech může povrch vyžadovat obnovu.
Povrch může být pro obnovení lehce přebroušen nebo znovu nanesen. Povrch pak bude vypadat jako nový.
Při opětovném nanášení doporučujeme povrch před nanesením lehce přebrousit, aby byla zachována úroveň
zvukové absorpce.
Neexistuje žádné omezení, kolikrát lze povrch znovu nanést.

b. Montáž se sklolaminátovovou mřížkovou tkaninou tj. perlinkou (Montáž na stěny)
-

Vhodný podklad:
Provedeno jinými

-

Akusticky pohltivá deska:
Akusticky pohltivé desky jsou instalovány na vhodný podklad těsnými spoji. Instalace může být provedena s
použitím schváleného lepidla nebo mechanicky pomocí šroubů a speciálních pružinových podložek fade® (400
mm osově).

-

Nástřik a použití perlinky:
1. vrstva akustické omítky se nanáší stříkáním a měla by mít tloušťku celkem 2 mm (cca 2 l/m2). Za mokra se
perlinka stěrkuje do omítky.
Při použití perlinky není třeba na spáry použít speciální pásku fade® nebo vyplňovat prohlubně a nerovnosti.
Dbejte na to, aby perlinka byla zcela a hladce stěrkována do 1. vrstvy akustické omítky a aby povrch vypadal
zcela vyrovnaně a jednotně.

-

Nástřik:
Po úplném zaschnutí 1. vrstvy omítky je nastříkána 2. vrstva akustické omítky a jemně stěrkována.
Po zaschnutí by obě vrstvy akustické omítky dohromady měly mít tloušťku 3-4 mm.

-

Konečná úprava:
Pro zcela hladký povrch obruste celý povrch, dokud nebudete spokojeni.
Údržba, čištění, opravy a obnova:
Přečtěte si prosím pokyny ke stejné části v bodě „a. Standardní montáž"

c.
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-

Vhodný podklad:
Provedeno jinými

-

Akusticky pohltivá deska:
Akusticky pohltivé desky jsou instalovány na vhodný podklad těsnými spoji. Instalace může být provedena s
použitím schváleného lepidla nebo mechanicky pomocí šroubů a speciálních pružinových podložek fade® (400
mm osově).

-

Míchání akutsicky omítky s barvivem fade® Acoustic COLOR dodávaným společností fade® Acoustic Ceilings:
Smíchejte akustickou omítku s barvivem dodaným místním distributorem fade® nebo společností fade®
Acoustic Ceilings. Pro dosažení přesné barvy provádějte míchání podle pokynů stanovených společností fade®
Acoustic Ceilings.

-

Samolepicí páska ze skelných vláken:
Speciální spojovací páska fade® se používá na spáry s barevnou akustickou omítkou. Případné nerovnosti a
prohlubně od pružinových podložek jsou vyplněny a vyrovnány akustickou omítkou.
Poznámka:
Tento krok může být nutné opakovat, jakmile omítka zaschne a dokud nebude dosaženo zcela vyrovnaného povrchu bez prohlubní či
nerovností.

Nanesená akustická omítka se po zaschnutí lehce obrousí, aby se odstranily případné nerovnosti
-

Nástřik:
Obarvená akustická omítka se nanáší nástřikem ve dvou vrstvách a je jemně stěrkována. Obě vrstvy akustické
omítky by v kombinaci měly mít tloušťku 3-4 mm. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte omítku zcela
zaschnout.

-

Konečná úprava:
Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme povrch stěrkovat nebo pro jemnou strukturu nastříkat 2mm
tryskou.

Údržba, čištění, opravy a obnova:
Údržba:
Systém nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Rozsah, v jakém jednotlivé povrchy vyžadují čištění nebo obnovu,
se liší v závislosti na působení nečistot, kouře atd. Akustická omítka se nenabíjí statickým nábojem, a proto se na ní
neusazuje prach nebo vzdušné nečistoty.
Čištění:
Povrch lze čistit suchým měkkým kartáčem nebo proudem stlačeného vzduchu. Použití vody nebo čisticí kapaliny
povede k ucpání porézní struktury a následnému snížení schopnosti pohlcování zvuku.

Opravy:
Skvrny nebo jiná poškození, která pronikla na povrch a nelze je předchozími způsoby odstranit, lze opravit
nanesením tenké vrstvy zvukově izolační omítky na zapuštěnou skvrnu nebo poškozené místo.
Akustickou omítku nanášejte šetrně a neaplikujte ji na skvrnu nebo poškozené místo používáním velké síly.
Pokud byl povrch původně broušený, opravované místo po zaschnutí nanesené akustické omítky lehce obruste.
Pokud byl povrch původně stěrkovaný, naneste a stěrkujte akustickou omítku na zapuštěnou skvrnu nebo
poškozené místo, aby vypadala jako stávající povrch.
Opětovné nanesení a obnova povrchu:
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V nevlídném prostředí nebo po několika letech může povrch vyžadovat obnovu, nebo je možné úplně změnit barvu.
Změnu barvy lze provést opětovným nanesením povrchu jiné barvy. Například, pokud si přejete změnit barvu ze
zelené na červenou, je třeba zelenou akustickou omítku zcela obrousit a nanést červenou akustickou omítku.
Postupujte podle pokynů výše od „Krok 3. Míchání akustické omítky...“ dále.
Pokud změna barvy není významná (např. ze světle šedé na tmavě šedou), lze opětovně nanášet bez obroušení
podkladové vrstvy barevné akustické omítky.
Před opětovným nanesením doporučujeme původní povrch lehce přebrousit, aby byla zachována původní tloušťka
a nebyly ovlivněny akustické vlastnosti.
Neexistuje žádné omezení, kolikrát lze povrch znovu nanést.
Další informace vám poskytne místní zástupce společnosti fade®.
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5. Doba montáže
Doba montáže v tomto příkladu předpokládá pracovní skupinu 2 montérů a velikost stropu alespoň 100 m2.
Doba schnutí akustické omítky fade® závisí na teplotě a vlhkosti místnosti.
Než budete pokračovat dalšími kroky, nechte akustickou omítku důkladně zaschnout.

Dny
Akusticky pohltivá
Páska na spoje
1. vrstva akustické
omítky
Doba schnutí *1
2. vrstva akustické
omítky
Doba schnutí *1
Broušení*2

100m2, 20-25°C
* Relativní vlhkost v místnosti
*1
Závisí na teplotě a vlhkosti v místnosti. V horkých a suchých podmínkách může být sušení kratší.
*2
Broušení je volitelné a doporučuje se pro ultra hladkou povrchovou úpravu.
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6. Konstrukce systému.
a.

Typ A – „Přímá montáž“

1.
2.
3.
4.
5.
6.

fade® akustická omítka
Akusticky pohltivá deska
fade® Speciální pružinová podložka
Sádrokarton
Svěšený rastrový systém
Stropní konstrukce

1.
2.
3.
4.

fade® akustická omítka
Akusticky pohltivá deska
Stropní konstrukce
Schválené lepidlo

* Připomínáme Vám, že se jedná o obecný návod k tomu, jakým způsobem se systém instaluje, a před provedením jakékoliv instalace
doporučujeme prostudovat konkrétní technické rady. Úplné technické informace jsou k dispozici u vašeho místního certifikovaného
technika fade® nebo u společnosti fade® Acoustic Ceilings EUROPE.
Upozorňujeme, že systém akustické omítky fade® mohou instalovat pouze technici schválení společností fade®.
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b. Typ E – Podhledová montáž – „Přímo na rošt“

1.
2.
3.
4.
5.

fade® akustická omítka
Akusticky pohltivá deska
fade® Speciální pružinová podložka
Svěšený rastrový systém
Stropní konstrukce

* Připomínáme Vám, že se jedná o obecný návod k tomu, jakým způsobem se systém instaluje, a před provedením jakékoliv instalace
doporučujeme prostudovat konkrétní technické rady. Úplné technické informace jsou k dispozici u vašeho místního certifikovaného
technika fade® nebo u společnosti fade® Acoustic Ceilings EUROPE.
Upozorňujeme, že systém akustické omítky fade® mohou instalovat pouze technici schválení společností fade®.
Vezměte, prosím, na vědomí, že při montáži systému přímo na rošt může v důsledku proudění vzduchu docházet k usazování prachu.
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7. Technické údaje
Absorpce zvuku
Zkouška

Standard

NRC

20mm - Typ A

ASTM

0.7

25mm - Typ A

ISO & ASTM

0.8

25mm - Typ E-200

ISO & ASTM

0.8

40mm - Typ A

ISO & ASTM

0.9

40mm - Typ E-200

ISO & ASTM

0.85

50mm - Typ A

ISO & ASTM

0.9

zkouška

Standard

Výsledek

Požární zkouška

ASTM - E84-11a

Třída A

Požární zkouška

BS EN ISO 11925-2: 2010

B2, s1-d0

Požární zkouška

EN 13501-1:2002 + EN13238:2001 A2, s1-d0

Požární zkouška

Zkoušky životnosti
Výsledek

Standard

Výsledek

Vnitřní namáhání

ASTM D6991-17

1.8 MPa

Odolnost proti růstu plísní

ASTM D3273-16

Žádný růst

Stanovení elektrostatických
vlastností stropních panelů

Simco Electrostatic fieldmeter – Žádné změny ve statické
model FMX.003
elektřině

DS/EN ISO 6270-2, 2005

Zkušební podmínky: 40
°C/95 % RH. Doba
expozice: 168 hodin
Výsledek: Žádné viditelné
změny

Odolnost proti vlhkosti

DS/EN ISO 6270-2, 2005

Zkušební podmínky:
Kondenzační atmosféra s
konstantní vlhkostí (CH),
40±3°C a cca. 100%
kondenzace na zkušebních
vzorcích.
Doba expozice: 48 hodin
Výsledek: Žádné viditelné
změny

Vystavení UV záření

ASTM G 154-16 & ISO 18314-1,
2015

Žádné viditelné změny po
1000 hodinách

Odolnost proti vlhkosti
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ASTM E1477

CIE Y = 83.6 +/- 0.1
CIELAB L* = 93.3 +/- 0.1

Zkouška

Standard

Výsledek

Cradle to Cradle

Verze 3.1

SILVER (stříbrná úroveň)

EPD (Environmental Product
Declaration)

ISO 14025/EN 15804

Certifikováno třetí stranou

VOC's

Finská emisní klasifikace
stavebních materiálů

VOC: 0,014 mg/m²h
Formaldehyd: 0,0044
mg/m²h

Světelná účinnost

Životní prostředí

16

+420 734 365 308
info@ecophon.cz
www.fadeceilings.com/cz

volejte +420 734 365 308
info@ecophon.cz

Navštivte nás na www.fadeceilings.com/cz
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