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Vhodný podklad*
Provedeno jinými.

*Mezi vhodné podklady patří:
- Dříve natřené povrchy 

(testovány na pevnost spojení)
- Roštové a podhledové systémy 

(400 mm mezi středy)
- Dřevěné latě (400mm mezi středy)

- Beton a sádrokarton.

Zvukově izolační 
deska

Zvukově izolační desky jsou instalovány 
na vhodný podklad těsnými a 

pravidelnými spoji.

Instalace může být provedena s 
použitím schváleného lepidla nebo 

mechanicky pomocí šroubů a 
speciálních podložek fade® 

(400 mm mezi středy).
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RADA:
- Naznačte křídou linii, kde se nachází váš 

podklad, abyste měli jistotu, že se trefíte 
každou pružinovou podložkou.

- Na lepidlo použijte stěrku širokou 
minimálně 1/8”.
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Výplň – spáry

Speciální páska fade® se nanese na spáry 
a vyplní se zvukově izolační omítkou do 

rovného povrchu. 

Provádění kroků 3 a 4 se řídí stejným 
pracovním postupem.

RADA:
- Můžete použít sponu, která pomůže s přilnavostí. 

- Použijte trochu zvukově izolační omítky, která 
pomůže upevnit speciální spojovací pásku.

- Speciální spojovací páska se musí aplikovat 
přímo na zvukově izolační desku s žádnou, nebo 
jen malým množstvím akustické omítky pod ní, 
v opačném případě se spáry příliš nahromadí a 

zanechají povrch nerovný.
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Výplň - Podložky a 
nerovnosti
nerovnosti/prohlubně jsou vyplněny 
zvukově izolační omítkou, čímž je dosaženo 
vyrovnaného a rovného povrch.

Po vyplnění spár, podložek a případných 
nerovností musí omítka schnout 
minimálně 24 hodin.
Zvukově izolační omítky lze na spárách a 
podložkách za sucha lehce přebrousit a 
odstranit případné nerovnosti. 

RADA:
- Tento krok může být nutné opakovat, jakmile 
omítka zaschne a dokud nebude dosaženo zcela 
vyrovnaného a rovného povrchu bez prohlubní 
nebo nerovností.
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Nástřik a stěrkování 
první vrstvy omítky

První vrstva zvukově izolační omítky je 
nanesena nástřikem v tloušťce 1,5-2 mm a 

následně je vyhlazena stěrkou.

RADA:
- Použijte 4mm trysku, abyste zabránili 

hromadění omítky.
- 1. vrstva by měla být o něco silnější, což pomůže 

skrýt nedokonalosti.
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Zvukově izolační omítka se jemně rozetře 
stěrkou do hladka.

RADA:
- Použijte stěrku širokou minimálně 2’
- Při stěrkování dejte pozor, abyste omítku 
neseškrábli. Omítka musí být vyhlazena.
- Omítka se nesmí odstraňovat, ale pouze 
vyrovnávat.
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Nástřik a stěrkování 
druhé vrstvy omítky

Druhá vrstva zvukově izolační omítky je 
nanesena nástřikem na desky a ihned po 

nanesení je hladce stěrkována. 

RADA:
- Použijte 4mm trysku, abyste zabránili 

hromadění omítky.

Broušení 
Jakmile je druhá vrstva akustické omítky 

zcela suchá, pro zcela hladký povrch celý 
povrch přebruste, dokud nebudete 

spokojeni. 

RADA:
- Pro co nejlepší výsledek použijte brusný 

papír o zrnitosti 220.
- Přebytečný prach na povrchu z broušení lze 

odfouknout proudem vzduchu o vysokém tlaku.
- Používejte elektrickou brusku s připojeným 

vysavačem, abyste zabránili usazování prachu.
- Pro co nejlepší výsledek bruste krouživými pohyby.
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Zvukově izolační omítka se jemně rozetře 
stěrkou do hladka.

RADA:
- Použijte stěrku širokou minimálně 2’.
- Při stěrkování dejte pozor, abyste omítku 
neseškrábli. Omítka musí být vyhlazena.
- Omítka se nesmí odstraňovat, ale pouze 
vyrovnávat.
- Po nastříkání a stěrkování by celková tloušťka 
omítky měla být 3-4 mm.
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