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Doporučené omítkové a nátěrové systémy pro 

jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ s materiály od 

společnosti SATSYS Technology a.s. 

 

 

 

Obchodní a technické informace k omítkám jsou dostupné na níže 

uvedených kontaktech: 

 SATSYS Technology a.s. 
 www.fasada-sanace.cz  
 Vejdovského 1179/6a, 

Olomouc 77900 
 

 

Obchodní kontakt 

Petr Sadlek 

 +420 603 552 211 
 Sadlek@satsys.cz 

 

Technické poradenství 
Petr Devera 

 +420 734 143 627 

  Devera@satsys.cz 

http://www.fasada-sanace.cz/
mailto:Sadlek@satsys.cz
mailto:Devera@satsys.cz
http://fasada-sanace.cz/?utm_source=qr&utm_medium=qr&utm_campaign=HELUZ
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Tabulka doporučených produktů k jednovrstvému cihelnému zdivu 

Vnější strana zdiva Zdivo z cihel Heluz 

**Povrchová úprava *Podklad Typ cihel 

 1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované 

omítky – Komfort R/SK; Profitec P536, P436 

 2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort 

KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210 

Thermo-UmXtra v tl. 

20mm 

 

Family 50 

 

Family 44 

 

1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované 

omítky – Komfort R/SK, Profitec P536, P436 

2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort 

KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210 

Thermo-UmXtra v tl. 

20mm 

 

STI 49 

 

STI 44 

 

STI 40 

 

1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované 

omítky – Komfort R/SK, Profitec P536, P436 

2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort 

KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210 

Thermo-UmXtra v tl. 

20mm 

 

Plus 44 

 

Plus 40 

1. silkonové/siloxanové škrábané/rýhované omítky 

– Komfort R/SK, Profitec P536, P436 

2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort 

KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210 

Thermo-UmXtra v tl. 

20mm 

 

Family 50 2in1 

 

Family 44 2in1 

 

Family 38 2in1 

*** Dekorační mozaiková omítka MO, variantně - 

dekorativní kamínková mozaika P744 

 

Standardní příprava - 

stěrkové 

lepidlo/síťovina/stěrkové 

lepidlo 

Sokl 
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VYSVĚTLIVKY K TABULCE: 

* podklad fasád - tep.iz. omítka Thermo-UM Xtra 
http://fasada-sanace.cz/thermoum-xtra/  

** povrchová úprava fasád 

1) probarvené omítkoviny – šlechtěné omítky 
a) fasádní silikonová škrábaná/rýhovaná omítka zn. Komfort, typ SK/R (zrnitost 1,5 a 2,0mm) – 

probarvená tenkovrstvá strukturální silikonová omítka v pastovité konzistenci ve struktuře 

škrábané nebo rýhované, možnost tónovaní do barevných odstínů. Elastický povrch odolný 

proti poškrábání, obsahuje armovací mikrovlákna, odolný proti zvýšené zátěži klimatickými 

podmínkami Pod omítku se provádí systémová penetrace Komfort KOM4. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/meffert-comfort/  

 

b) siloxanová škrábaná omítka zn. Profitec, typ P536 (zrnitost 1,5; 2,0 a 3,0 mm) – probarvená 

tenkovrstvá strukturální siloxanová omítka v pastovité konzistenci, možnost tónování do 

barevných odstínů. Mechanicky vysoce odolný finální povrch s vysokou odolností vůči 

klimatickým podmínkám. Pod omítku se provádí systémová penetrace P825 nebo P823. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/profitec/#p536  

 

c) silikonová škrábaná omítka zn. Profitec, typ P436 (zrnitost 1,5; 2,0 a 3,0mm) – profesionální 

probarvená tenkovrstvá strukturální silikonová omítka v pastovité konzistenci, možnost 

tónování do barevných odstínů. Omítka s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě, obsahuje 

složení působící proti růstu mechů a řas na povrchu omítek. Pod omítku se provádí systémová 

penetrace P825 nebo P823. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/profitec/#p436  

 

2) fasádní nátěry 
U fasádních nátěrů jde díky hrubozrnné penetraci o zrnitost povrchu odpovídající cca 0,5-1mm  

a) fasádní barva silikon zn. Komfort, typ KOM6 – matná fasádní barva s obsahem silikonu se 

zvýšenou odolností proti klimatickým  podmínkám a dešti, se sníženou špinivostí. Nátěr je 

možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823. Jde 

tónovat pouze ve světlých odstínech dle vzorníku Komfort. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/meffert/#kom6  

 

b) siloxanová fasádní barva zn. Dufa, typ M137 – vysoce kryjící fasádní barva odolná vůči 

povětrnostním podmínkám. Nátěr je možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální 

penetrace P825 nebo P823 

http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/meffert/#m137  

 

c) siloxanová fasádní barva zn. Profitec, typ Prosil - P210 – plně matná paropropustná fasádní 

barva s odolností proti vodě. Spojuje příznivé vlastnosti silikátových a akrylátových barev. 

Nátěr je možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/profitec/#p210  

 

d) d) silikonová fasádní barva zn. Profitec, typ P411 – plně matná, vysoce paropropustná fasádní 

barva špičkové kvality s obsahem silikonových pryskyřic. Omezuje výskyt řas na povrchu fasád, 

velmi dobře odpuzuje déšť a nečistoty, dlouhodobá stabilita barevných odstínů. Nátěr je 

možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/profitec/#p411  

http://fasada-sanace.cz/thermoum-xtra/
http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/meffert-comfort/
http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/profitec/#p536
http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/profitec/#p436
http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/meffert/#kom6
http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/meffert/#m137
http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/profitec/#p210
http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/profitec/#p411
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*** povrchová úprava soklu 
a) mozaikova-omitka MO – dekorační mozaiková kamínková omítka ze směsi barevných 

křemičitých písků v zrnitosti cca 1,6mm. Pro tvorbu vysoce odolných designových nebo 

ochranně-funkčních ploch. Omítka je nabízena v 16-20 barevných odstínech. Pod omítku se 

provádí systémová penetrace Komfort KOM4 nebo univerzální penetrace P825.  

http://fasada-sanace.cz/fasada/povrchova-uprava-soklu/#mo  

 

b) dekorativní kamínková omítka zn. Profitec, typ P744 – profesionální barevná dekorativní 

omítka obsahující drcený mramor. Paropropustná, odolná proti oděru a alkáliím. Určená na 

silně zatěžované podklady v zrnitostech 0,7-1,2mm a 5 barevných odstínech a zrnitosti 1,2-

1,8mm a 22 barevných odstínech. 

http://fasada-sanace.cz/fasada/povrchova-uprava-soklu/#p744  

http://fasada-sanace.cz/fasada/povrchova-uprava-soklu/#mo
http://fasada-sanace.cz/fasada/povrchova-uprava-soklu/#p744

