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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

System ATLAS ETICS jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków, 

którego wykonanie polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt 

styropianowych (EPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką , a następnie 

wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.  

 

ELEMENTY SYSTEMU ATLAS ETICS PLUS 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako 

jeden wyrób budowlanym, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw  

i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest 

stosowania tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobata techniczną, 

pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.  

Zgodnie z treścią Aprobaty Technicznej, w systemie ATLAS ETICS PLUS mogą być 

stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.  

 
Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe  
 
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2 
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2-B 
zaprawa klejąca ATLAS HOTER S 
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S 
 

Wyrób do izolacji cieplnej  
 
płyty styropianowe (EPS) co najmniej o właściwościach wynikających z kodu: 
EPS–EN 13163–T1–L2–W2–S5–P5–BS75–DS(N)2–DS(70,-)2–TR80 
EPS–EN 13163–T1–L2–W2–S5–P5–BS75–DS(N)2–DS(70,-)2–TR100 

Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe 
 
Łączniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym, dopuszczone do obrotu. Łączniki nie są wymagane jeżeli 
budynek jest niższy niż 12 m, a grubość styropianu nie przekracza 15 cm. 
Warstwa zbrojona 
 
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-100 (pod tynki silikonowe i silikonowo-silikatowe 
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2 
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2-B 
wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165 

Warstwa zewnętrzna 
 

Tynk cienkowarstwowy mineralny ATLAS CERMIT SN, DR, SN-MAL, ND lub MN + preparat gruntujący ATLAS 
CERPLAST 
TYNK AKRYLOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST 
TYNK SILIKONOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX 
TYNK SILIKONOWY IN ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX 
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX 
TYNK SILIKATOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKAT ASX 
 
Farba ATLAS SALTA  
Farba ATLAS SALTA S 
Farba ATLAS SALTA N 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

System ociepleń ATLAS ETICS PLUS objęty jest Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-

9784/2016. 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ETICS PLUS 001 z dnia 23.08.2016. 

Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości nr ITB-0738/Z. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH 

 

Warunki prowadzenia prac 

Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia 

nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być 

osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego 

wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem - na rusztowaniach zalecane są osłony 

wykonane z gęstej siatki. Prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach 

(bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80 %) 

 

Zalecenia ogólne  

Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej 

podstawie podjąć decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robót 

zdemontować elementy utrudniające szczelne przyklejenie płyt izolacji cieplnej i 

wykonanie na nich warstwy wykończeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwiększy 

grubość ścian, spowoduje więc potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, 

kotew rur spustowych itp. Okna i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć 

przez zabrudzeniami za pomocą folii.  

 

MOCOWANIE IZOLACJI CIEPLNEJ 

Mocowanie płyt termoizolacyjnych należy wykonać zgodnie z Kartami Technicznymi 

elementów systemu przeznaczonych do tego celu (patrz tabela ELEMENTY SYSTEMU 

ATLAS ETICS PLUS). 

 

MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH 

W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia 

swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie 

termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we 

wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. 

Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej 

systemu. 

 

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ  

Warstwę zbrojoną należy wykonać zgodnie z Kartami Technicznymi elementów systemu 

przeznaczonych do tego celu (patrz tabela ELEMENTY SYSTEMU ATLAS ETICS PLUS). 

 

 

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ 

Wyprawę elewacyjną należy wykonać zgodnie z Kartami Technicznymi elementów 

systemu przeznaczonych do tego celu (patrz tabela ELEMENTY SYSTEMU ATLAS ETICS 

PLUS). 

  

 

 


