
Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi – navždy



Proč SkamoWall?

Systém SkamoWall je odpovědí na opakující se výzvu 
pro ty, kteří mají problémy s chladnými a vlhkými vnitřními 
zdmi, které hromadí vlhkost a mohou mít také problémy 
s plísní.

Vlhko a plísně se mohou objevit v mnoha různých typech 
budov. Platí to zejména pro místnosti, ve kterých je velký 
rozdíl mezi teplotou uprostřed místnosti a teplotou na 
vnitřní zdi.

Nyní můžete zabránit problémům s vlhkostí a plísněmi 
pomocí systému SkamoWall pro tepelnou rekonstrukci 
interiéru.

Systémové řešení společnosti Skamol bylo v Německu 
v posledních 20 letech použito na téměř milionu 
čtverečních metrů zdí a štítů. Hlavním bodem systému 
jsou desky pro úpravu prostředí interiéru z křemičitanu 
vápenatého. 

Pokud jde o odstranění plísně, je toto řešení považováno 
za nejúčinnější. Na systém nikdy nebyly žádné stížnosti.

Znáte to?

Zabránění vzniku plísní
Technologický ústav testoval schopnost 
systému zabránit růstu plísní. Sedm 
týdnů po instalaci systému SkamoWall 
neexistovala žádná známka růstu plísní 
na jeho povrchu. Celou zprávu si můžete 
přečíst na adrese skamowall.com.

Regulace vlhkosti
Systém SkamoWall má vysoký kapilární 
účinek. To znamená, že vlhkost je 
přemístěna ze studené strany zdi 
na horkou stranu, kde se vypaří do 
místnosti. 

Vysoká izolační hodnota
Systém SkamoWall snižuje spotřebu 
energie až o 70 % ve srovnání 
s běžnou, neizolovanou cihlovou zeď.

Ochrana proti požáru
Požární odolnost desek SkamoWall 
Board je podle Evropského systému 
klasifi kace požárů EN 13 501 
klasifi kována jako nejvyšší požadovaná 
úroveň A1. To znamená, že desky 
SkamoWall Board jsou klasifi kovány 
jako nehořlavý materiál.
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Kde lze systém SkamoWall použít?

Systém SkamoWall je vhodný pro 
renovace 
Systém SkamoWall je vhodný 
zejména pro místnosti, ve kterých je 
velký rozdíl mezi teplotou uprostřed 
místnosti a teplotou na vnitřní zdi.

Vlhké místnosti
Tam, kde dochází k problémům 
s vysokou vlhkostí a teplotními 
rozdíly, ne však k přímému vlivu 
vody.

Stěny ve štítu
V místech, kde dochází k tepelným 
mostům, může vznikat vlhkost 
a plíseň.

Obytné místnosti
V místech, kde by mohla být 
lepší ventilace a nedocházelo by 
k problémům s vlhkostí a plísněmi.

Sklepní stěny
Tam, kde vlhkost a plísně způsobují 
problémy, protože vlhkost není 
odváděna pryč z místnosti.

Řešení systému SkamoWall lze 
použít jako vnitřní izolaci zdí 
postavených z:

Cihel

Tvárnic

Lehčeného kameniva

… a dalších typů zdí, kromě zdí 
vyrobených ze dřeva.

1

2

4

3
1

A

A

2

B

B

4

3

C

D

C

3



Jak systém SkamoWall funguje?

Systém SkamoWall reguluje vlhkost v místnosti
Desky SkamoWall Board mají velmi malé póry a mohou 
absorbovat vodu z vlhkosti vzduchu. Voda bude vždy 
vyhledávat nejsušší část materiálu. Když je místnost 
větrána, vlhkost vyhledává chlad a odpařuje se, tzn. že 
zmizí.

Řešení

Takto to vypadá na mnoha místech
Zde můžete vidět chladný povrch s vysokým obsahem 
vlhkosti. Začíná se tvořit plíseň.

Problém

Snížení tepelných ztrát
Montáží desek SkamoWall Board na neizolovanou 
cihlovou zeď můžete při venkovní teplotě 0 °C zvýšit 
teplotu zdi o téměř 3 °C. To společně se schopností 
systému SkamoWall regulovat vlhkost v místnosti zajistí 
příjemné vnitřní klima.

Další výhody použití systému SkamoWall 
▪  Rychlá a snadná instalace.
▪  Prakticky žádná doba čekání mezi jednotlivými.
▪  Desky může instalovat jedna osoba.

16,1°C 18,8°C

Zeď izolovaná deskami SkamoWall Board 30 mmNeizolovaná zeď
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Technické údaje

Buďte v teple se systémem SkamoWall
Desky SkamoWall Board jsou k dispozici v různých 
tloušťkách, každá s příslušnými izolačními vlastnostmi.  
Čím větší bude tloušťka desky, tím nižší budou tepelné 
ztráty. Tabulka na pravé straně ukazuje příklady tepelných 
ztrát v místnosti o rozloze 20 m² a teplotou 20 °C. 
Venkovní teplota je nastavena na 0 °C.

Systém SkamoWall lze šroubovat
Po montáži můžete do desek SkamoWall Board přímo 
šroubovat.

Typ izolace Tepelná ztráta

Bez izolace 0,62 kWh

SkamoWall 25 mm 0,39 kWh

SkamoWall 50 mm 0,28 kWh

SkamoWall 100 mm 0,19 kWh

Lepidlo
2

Omítka
5

Deska
3

Odstraňovač plísní
1

Primer 
4

135 4 2
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Návod k instalaci: SkamoWall

Zbavte povrch všech organických částeček 
pomocí přípravku SkamoWall Biocide.

V případě potřeby upravte desky 
SkamoWall Board.

Přeštukujte celý povrch stěrkou SkamoWall 
Smooth Plaster. A teď stačí jen vymalovat. Výsledkem je perfektní stěna, která vytváří zdravé 

a komfortní klima beze stop po vlhkosti a plísni.

Rozmíchejte lepidlo SkamoWall Adhesive.

Nalepte desky SkamoWall Board na stěnu 
a ujistěte se, že jsou vyrovnané a lícují pro 
natření SkamoWall Primer.

Natáhněte lepidlo SkamoWall Adhesive na 
vyrovnanou stěnu.

Zbruste nerovnosti a yplňte všechny spáry 
stěrkou SkamoWall Plaster.
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Izolační systém SkamoWall je 
vhodný jako vnitřní izolace na stěny 
z materiálu jako například:

Cihly

Tvárnice a plynosilikáty

Liaporové zdivo

… a téměř všechny další 
zděné materiály s výjimkou 
dřevostaveb.
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Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
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Třída Hodnota Jednotky
Hustota (EN 1602) 225 kg/m³

Odolnost v tlaku (EN 826) 2,800 KPa

Pórovitost (EN 993-1) 91 %

Součinitel difúze vodní páry, µ (EN 12086) 3

Krátkodobá absorbce vody (EN 1609) 28 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti (EN 12667), λ23.50 0.068 W/(m×K)

Třída reakce na oheň (EN 13501-1:2007 + A1:2009) A1

HS kód (Harmonized Commodity Description and Coding System) 6806.90.00

Barva Šedá

Data jsou průměrné výsledky zkoušek prováděných za standardních postupů a mohou podléhat změnám. 
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytnuty v dobré víře jako technická služba a mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Překlepy a chyby vyhrazeny.
Číslo revize: 14-03-2018

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Board

Stupeň Hodnota Jednotka
Reakce na oheň Třída A1 

Hodnota sušiny ≤ 1,600 kg/m3

Pevnost v tlaku CS IV 

Absorpce vody Třída W0 

Přenos vodní páry, µ (EN 12086) ≤ 15

Přilnavost ≥ 0,08 N/mm² FP B

Tepelná vodivost, λ10 dry  (průměrná tabulková hodnota; P=50%) 0,61 W/m×K

Data jsou průměrné výsledky zkoušek prováděných za standardních postupů a mohou podléhat změnám. 
Údaje obsažená v tomto bezpečnostním listu jsou poskytnuta v dobré víře jako technická služba a mohou být změněna bez předchozího upozornění. 
Překlepy a chyby vyhrazeny.
Číslo revize: 14-03-2018

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Adhesive

Třída Hodnota Jednotky
Hustota ≤ 1,400 kg/m³

Odolnost v tlaku CS II

Nasákavost Class W0

Součinitel difúze vodní páry, µ (EN 12086) ≤ 15

Přilnavost ≥ 0.08 N/mm² FP B

Součinitel tepelné vodivosti (průměrné tabulkové hodnoty; P=50%), λ10 dry ≤ 0.45 W/mK

Třída reakce na oheň Class A1

HS kód (Harmonized Commodity Description and Coding System) 2824.50.90

Barva Bílá

Uváděné hodnoty jsou zprůměrovány na základě výsledků standardních testů a moho vykazovat drobné odchylky.
Data obsažená v tomto katalogovém listu jsou uváděna v dobré víře jako technická podpora a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Mohou 
obsahovat tiskové a kontextové chyby.
Revize číslo: 14-03-2018

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

SkamoWall Smooth Plaster

Datové listy
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  – ucelený nástěnný systém

SkamoWall je ucelený systém určený pro izolaci interiérů. Hlavním 
bodem systému jsou desky SkamoWall Board. 
Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků, musí být desky instalovány 
pomocí dodávaného pomocného systému.

Získejte perfektní zdi a zdravé vnitřní prostředí pomocí jednoho 
uceleného řešení: SkamoWall.

Odstraňte problémy s vlhkostí a plísněmi – navždy

Deska

Odstraňovač plísní

Základní nátěr 

Ochrana hranLepidlo

Výztužná síť

Jemná omítkaPerforovaná deska

Klín

Hrubá omítka

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com


