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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, 
nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, 
použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiBond ETS 

Difúzně otevřená, suchá minerální směs určená pro lepení a stěrkování 

sanačních desek SanaBoard 

Popis 
Cementové lepidlo ResiBond ETS je difúzně otevřená, suchá minerální směs 
určená především pro lepení a stěrkování sanačních desek SanaBoard.  

 

Výhody 

 vysoce paropropustné 

 vysoká přídržnost k podkladu 

 vodoodpudivé 

 snadno zpracovatelné 
 

Typické 
aplikace 

 lepení fasádních desek 

 provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložení výztužné sítě 
 

Příprava 
podkladu 

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících 
se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a 
solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. 
Povrch nesmí být vodoodpudivý. Savé podklady je třeba nejprve 
napenetrovat pomocí ResiPrimer WBA nebo ResiPrimer WSK. 

 

Míchání 

Nasypte 25 kg suché směsi ResiBond ETS do 6 - 7 l záměsové vody a 
promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem s lopatkovým 
příslušenstvím (400 - 600 otáček za minutu). Pro promíchání se směs nechá  
cca 5 minut odstát a poté se znovu promíchá. 
Takto namíchaná směs je připravena k použití. Doba zpracovatelnosti je cca 
1,5 hod. Do směsi není možné přidávat další vodu, urychlující či nemrznoucí 
přísady. 

 

Aplikace 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí v době provádění a zrání 
klesnout pod +5 °C. Fasádu je doporučeno chránit před přímým slunečním 
zářením, deštěm a silným větrem. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty 
mohou výrazně prodloužit dobu zrání. 

Lepidlo 
Podklad musí být rovinný. Nerovnosti do 10 mm lze vyrovnat maltou 
ResiBond ETS, větší nerovnosti je třeba vyrovnat vlastní vrstvou omítky. 
ResiBond ETS se nanáší po celém obvodu lepené desky a nejméně  
na 3 místech uvnitř desky (nejméně 40 % lepené plochy). 
Na rovné podklady lze lepidlo nanášet ručně ozubenou stěrkou a poté ručně 
vyprofilovat ozubenou stěrkou. Do takto připraveného lože se zatlačí fasádní 
desky. 

Armovací stěrka 
Armovací vrstva se na nalepené sanační desky nanese společně s vložením 
výztužné sítě Vertex R131 pomocí ozubeného hladítka s výškou zubů 10 mm. 
Nedojde-li k aplikaci vrstvy do 2 týdnů po přilepení izolantu, je nutné desky 
znovu přebrousit. 
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Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. se zatlačí pásy výztužné sítě ještě 
před prováděním celoplošné armovací stěrky.  
Lepidlo ResiBond ETS se nanese ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) na 
podklad a do čerstvé vrstvy se ve svislých pásech zatlačí výztužná síť 
s přesahy nejméně 10 cm. Poté se plocha vyhladí do roviny, pokud je třeba, 
tak za přidávání materiálu. Výztužná síť nesmí být pro provedení armovací 
vrstvy viditelná. Tloušťka armovací vrstvy je 3 - 4 mm. 
Při případném obrušování armovací vrstvy nesmí být porušena výztužná síť. 
Klade-li se dvojitá výztuž, je nutné aplikovat druhou vrstvu armovací stěrky 
po technologické přestávce min. 24 hodin. 
Před nanesením finální povrchové úpravy je třeba dodržet technologickou 
přestávku 2 - 3 dny (při teplotě + 20 °C, rel. vlhkosti ≤ 70 % a tloušťce stěrky 
2 - 3 mm), rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez vlhkých 
(tmavších) míst. 

 

Technické 
informace 

Zrnitost max.0,6 mm 

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,8 W/m.K 

Faktor difúzního odporu µ cca 18 

Sypná hmotnost 1 : 1 objemové díly 

Hustota čerstvé směsi  

Minimální tloušťka vrstvy 3 - 4 mm 

Spotřeba vody 6 - 7 l záměsové vody / 25 kg suché směsi 

Zpracovatelnost (23 °C) Min. 0,8 mpa 

Přídržnost k betonu  

Přídržnost k desce SanaBoard  

 

Spotřeba 
Lepení:   3 - 4 kg/m2 na hladký a rovný povrch 
Stěrkování:  6 - 7 kg/m2 

 

Balení 25 kg pytel, 42 ks na paletě 

 

Čištění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý 
materiál odstraníte mechanicky. 

 

Skladování 
ResiBond ETS musí být skladován pod zakrytím, ne přímo na zemi. 
Chraňte materiál před zdroji vlhkosti a mrazu. Za dodržení těchto podmínek 
je životnost složek v originálním neotevřeném balení minimálně 12 měsíců. 

 

Ochrana 
zdraví 

Výrobek je na cementové bázi, může tedy zapříčinit popálení očí a pokožky, 
které musí být během použití chráněny. Vždy používejte ochranné rukavice 
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a obličejový štít. Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte proudem čisté 
vody. Vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Okamžitě vyhledejte lékaře. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 

 


