
 

 

DETAILY ETICS MAMUT-THERM 
Dále uvedené detaily jsou doporučující. Praktické využití detailů je potřebné pro konkrétní případy prověřit, 
neboť v těchto uvedených detailech nemohou být všechna specifika pro konkrétní objekty zachycena.  
Pro konkrétní případy se mohou specifická řešení detailů od detailů dále uvedených lišit.  
Návazné konstrukce jsou v detailech zachyceny pouze schematicky, jsou šedé a popisy jsou psané 
kurzívou.  
Proto také nelze z detailů dále uvedených vyvodit bezprostřední právní zodpovědnost. 

 
ETICS MAMUT-THERM je vyznačen barvou černou. Konstrukce návazné na ETICS jsou vyznačeny šedou barvou a nejsou jeho 
součástí.  
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 Název detailu  
1 Detail okapu šikmé provětrávané střechy 

2 Detail okapu šikmé neprovětrávané střechy 
3 Detail okapu šikmé neprovětrávané střechy s palubkovým obkladem 
4 Detail atiky ploché střechy 

5 Detail atiky ploché střechy 
6 Detail atiky ploché střechy 
7 Detail systému nad plochou střechou 

8 Napojení ETICS na masivní stavební prvky, balkony, markýza apod. 
9 Napojení ETICS na masivní stavební prvky, balkony, markýza apod. 

10 Detail ukotvení namáhaných částí, např. okenice 

11 Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu s ustupující soklovou izolací 
12 Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu s průběžnou soklovou izolací 
13 Detail nadpraží s roletou 

14 Detail nadpraží s žaluzií 
15 Axonometrie zabudování zábradlí 
16 Axonometrie zabudování parapetu zábradlí 

17 Axonometrie střechy u štítové stěny 
18 Axonometrie napojení pultové střechy 
19 Detail napojení okna u nadpraží- svislý řez 

20 Detail napojení okna u parapetu- svislý řez 
21 Detail napojení okna na ostění- vodorovný řez 
22 Detail napojení okna u nadpraží- svislý řez 

23 Detail napojení okna u parapetu- svislý řez 
24 Detail napojení okna na ostění- vodorovný řez 
25 Detail průběžného dilatačního profilu  

26 Detail koutového dilatačního profilu  
Vybrané detaily pro dřevěné a plechové podklady 

27 Detail okapu šikmé provětrávané střechy 

28 Detail okapu šikmé neprovětrávané střechy 
29 Detail okapu šikmé neprovětrávané střechy s palubkovým obkladem 
30 Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu s ustupující soklovou izolací 

31 Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu s průběžnou soklovou izolací 
32 Detail napojení okna u nadpraží- svislý řez 
33 Detail napojení okna u parapetu- svislý řez 

34 Detail napojení okna na ostění- vodorovný řez 
35 Detail napojení okna u nadpraží- svislý řez 
36 Detail napojení okna u parapetu- svislý řez 

37 Detail napojení okna na ostění- vodorovný řez 
38 Detail průběžného dilatačního profilu  
39 Detail zateplení stěny z trapézového plechu-svislý řez 

40 Detail zateplení stěny z trapézového plechu-vodorovný řez 




















































































