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1. Úvod, ochrana proti hluku



1. Ochrana proti hluku
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Stena domu



1. Ochrana proti hluku

Stena domu s ETICSVrrr! Vrrr! Vrrr!

Ulica

Chrrr! Chrrr! Chrrr!

Miestnosť vo vnútri domu



Čo sa to deje? 
Niečo tu vrčí

1. Ochrana proti hluku

Stena domu s ETICSVrrr! Vrrr! Vrrr!

Ulica Miestnosť vo vnútri domu



2. Požiadavky na vzduchovú 
nepriezvučnosť ETICS



ETAG 004 z r. 2011 – požiadavky na ochranu proti hluku 
pre ETICS neboli stanovené
• Iba požiadavky pre celú stenu, vrátane ETICS a výplní otvorov

STN 730532 Akustika. Hodnotenie zvukovo-izolačných vlastností budov 
a stavebných konštrukcií.

Revízia ETAG 004 z r. 2013 – zmena posúdenia ETICS
• Nová požiadavka na ETICS týkajúca sa ochrany proti hluku

• ETICS môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na vzduchovú 
nepriezvučnosť steny na ktorej bol aplikovaný

• Pokiaľ má byť stanovená vzduchová nepriezvučnosť celej obálky budovy 
je potrebné poznať akustické vlastnosti ETICS.

2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS



• Pokiaľ bolo prevedené meranie váženej vzduchovej nepriezvučnosti,
zmerané hodnoty ΔRw, heavy  se uvedú v dokumentácii ETICS vrátane
detailného popisu skladby skúšaného ETICS.

• Meranie na referenčnej betónovej stene sa značí  ΔRw, heavy

• Pokiaľ nebolo prevedené meranie váženej vzduchovej nepriezvučnosti, 
môže byť použitá hodnota ΔRw, heavy = -8 dB bez skúšania.

• Hodnota ΔRw, heavy = – 8 dB je veľmi nevýhodná !!!

• Pokiaľ výrobca nedeklaruje, alebo nemá zmerané ΔRw, heavy, musí projektant pri
akustickom riešení obvodového plášťa použiť pre ETICS hodnotu
ΔRw, heavy = – 8 dB

2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS



3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS 



Ťažká základná stena – referenčná
• Železobetónová stena s hmotnosťou 350 ± 50 kg/m2

• Hrúbka skúšobnej steny ≈ 15 cm

• Plocha steny 10 m2

3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

ETAG 004 z r. 2013 
– vzduchová nepriezvučnosť
• Nepriezvučnosť ETICS sa meria na skušobnej stene
• Nízky kritický kmitočet



ETICS, omietka

EPS 150, 5 mm

MW 150, 5mm
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— Základná stena
— Stena + EPS 150 mm
— Stena + MW 150 mm

ΔRw (dB) zmena váženej vzduchovej
nepriezvučnosti

ΔRw + C, ΔRw + Ctr zmena váženej
vzduchovej nepriezvučnosti so
započítaním faktorov prispôsobenia
spektra C a Ctr

• C – hluk diaľnice

• Ctr – hluk mestskej dopravy

3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS



4. Vplyv skladby ETICS 
na vzduchovú nepriezvučnosť obvodového plášťa



• Typ použitého izolantu

• Hrúbka použitého izolantu

• Dynamická tuhosť izolantu

• Odpor proti prúdeniu vzduchu izolantom

4. Vplyv skladby ETICS na vzduchovú 
nepriezvučnosť obvodového plášťa

Na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS ma vplyv izolant



• Počet kotiev

• Typ kotiev, spôsob montáže

• Tŕne kotiev - plastové / kovové

4. Vplyv skladby ETICS na vzduchovú 
nepriezvučnosť obvodového plášťa

Na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS majú vplyv kotvy



• Plocha lepiacej hmoty
• Plošná hmotnosť vonkajšieho súvrstvia
• Podklad 

4. Vplyv skladby ETICS na vzduchovú 
nepriezvučnosť obvodového plášťa

Na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS majú vplyv



5. Príklady výsledkov merania 
vzduchovej nepriezvučnosti



Výsledky merania ETICS s EPS

Betónová stena hr. 150 mm, 10 m2

• EPS 100 mm ΔRw = - 5 dB

• EPS 200 mm ΔRw = - 4 dB

Výsledky merania ETICS 
s elastifikovaným EPS Silent

Betónová stena hr. 150 mm, 10 m2

• EPS 100 mm ΔRw = - 3 dB

• EPS 200 mm ΔRw = +1 dB

5. Príklady výsledkov merania vzduchovej nepriezvučnosti



Výsledky merania ETICS s MW

Betónová stena hr. 150 mm, 10 m2

• EPS 100 mm ΔRw = 0 dB

• EPS 200 mm ΔRw = +2 dB

5. Príklady výsledkov merania vzduchovej nepriezvučnosti



Výsledky merania ETICS s EPS

Stena z keramických blokov hr. 300 mm 
jednostranne omietnutá, 10 m2

• EPS 120 mm ΔRw = 0 dB

5. Príklady výsledkov merania vzduchovej nepriezvučnosti



Výsledky merania ETICS s MW

Stena z keramických blokov hr. 300 mm 
jednostranne omietnutá, 10 m2

• MW 120 mm ΔRw = + 5 dB

5. Príklady výsledkov merania vzduchovej nepriezvučnosti



Výsledky merania ETICS s EPS

Stena z keramických blokov hr. 300 mm 
obojstranne omietnutá, 10 m2

• EPS 120 mm ΔRw = - 1 dB

5. Príklady výsledkov merania vzduchovej nepriezvučnosti



Výsledky merania ETICS s MW

Stena z keramických blokov hr. 300 mm 
obojstranne omietnutá, 10 m2

• MW 120 mm ΔRw = + 7 dB

5. Príklady výsledkov merania vzduchovej nepriezvučnosti



6. Záver



• ETICS má vplyv na vzduchovú 
nepriezvučnosť steny na ktorej 
bol aplikovaný

• ETICS s izolantom z EPS 
vzduchovú nepriezvučnosť 
konštrukcie väčšinou zhorší

• ETICS s elastifikovaným EPS; menšie
zhoršenie vzduchovej 
nepriezvučnosti,
pri hrúbke  ≥ 200 mm dochádza 
k zlepšeniu

• ETICS s izolantom z MW vzduchovú 
nepriezvučnosť väčšinou zlepšuje

• Záleží na hrúbke použitého izolantu

• Na počte kotiev

• Typu kotiev, plastové / kovové tŕne

• Na ploche lepiacej hmoty

• Na plošné hmotnosti vonkajšieho 
súvrstvia

•  Na podklade ETICS

6. Záver
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